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Invloed van het materiaalgedrag op het plaatbuigen. 

Bij het plaatbuigen en m.n. bij vrijbuigen hebben de 
materiaaleigenschappen grote invloed op de geometrie 
van de gebogen plaat. I.g.v. grote kromtestralen 
zijn vooral de initiele vloeigrens en de verste
viging van betekenis, terwijl bij scherp buigen het 
Bauschinger-effect mede van invloed is. 
Nu wordt in het algemeen het plastisch materiaal
gedrag bepaald m.b.v. de trekproef. Het daarbij ge-

'" 
vonden ff - f verband wordt benaderd met de functie 
- - - n -
8 = C (f + t ) , waarbij de parameters C, n en t 

o 0 

worden berekend midde1s "curve fitting". 
Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat genoemde 
benaderingsfunctie voor in de omvormtechnologie 
gangbare materialen in zachtgegloeide toestand in 
het algemeen redelijk voldoet. Echter hoe goed de 
betreffende benadering is i.g.v. kleine rekken is 
onduidelijk en moet zodoende nader worden onder
zocht. 

. -. Formulering van een gewenste nauwkeurigheid in 

C,n en f op basis van een hoektolerantie bij het o 
vrijbuigproces. 
Inventarisatie en indien mogelijk verbetering van 
de nu in het laboratorium voor omvormtechnologie 
bij de trekproef toegepaste meetmethode en van de 
wijze waarop de meetgegevens numeriek worden ver
werkt. 
Uitvoeren van een elasto-plastische analyse van 
de trekproef. 

Nagaan wat de invloed is op C, n en f als gefit 
o 

wordt onder voorwaarde ('fo - n = C f ). 
o 

Het memorandum "Afstuderen in de Produktietechniek" 
is op het secretariaat 7erkrijgtiaar. 

Ir. S.H. Hoogenboom ~/,.~ Prof.ir. J.A.G. Kals 
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Errata 

Afstudeerverslag 1. 

1. Pag. 3, zesde regel van beneden: "krachtoponemer" moet zijn "krachtopnemer". 

2. Pag. 7, figuur 2.2.3: waarden op de x-as (/). fO) moeten worden vermenigvuldigd met 

factor 10-2. Dus 0.1 wordt 0.1.10-2. 

Afstudeerverslag 2. 

1. BijIage A, pag. 3, figuur A.1: bovenste kromme is kromme 1 (a = 90), onderste 

kromme is kromme 2 (a = 0). 

2. BijIage A, pag. 4, figuur A.2: bovenste kromme is kromme 1 (a = 90), onderste 

kromme is kromme 2 (a = 0). 
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1. Inleidin " 

1.1. Alcemene inleidin& 

Er bestaan verschillende manieren om plaatmateriaal te buigen. Afhankelijk van de 

gewenste produktgeometrie en het toe te passen buiggereedschap wordt een methode 

gekozen. Een van de mogelijke manieren om plaatmateriaal te buigen is m. b. v. het vrijbuig 

proces. Als in dit rapport over buigen wordt gesproken, dan wordt hiermee het vdjbuigen 

bedoeld. 

Bij het vrijbuigen wordt een plaat op 2 punten opgelegd, waarna een stempel op een 

punt midden tussen de 2 oplegpunten drukt. Door de verplaatsing van het stempel wordt 

het produkt gebogen. Er bestaan versehillende varianten van het vrijbuigen. Bijvoorbeeld 

het vrijbuigen m.b.v. een reehte matrijs of met een V-vormige matrijs. 

Figuur 1.1 geeft het vrijbuigproces een reehte matrijs weer. 

steMpel 

Mo.trljS 

vo 

fifI'Uur 1.1: het vriibuigproces met een rechte matriis 

Een van de problemen bij het vrijbuigen is het voolspellen van de onbelaste 

produkthoek. Dit is de hoek die de plaat aanneemt na het wegnemen van de belasting. 

1.2. Specifieke inleidip" 

Bij het plaat buigen en m.n. bij het vrijbuigen hebben de materiaaieigenschappen 

grote invloed op de geometrie van de gebogen plaat. 
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Bet blijkt dat i.g.v. grote kromtestralen vooral de initieJ.e vloeigrens en de 

versteviging een rol spelen, terwij1. Lg.v. ]deine kromtestralen Ithet Bauschingereffect lt mede 

van belang is [1]. 

Nu wordt i.h.a. het plastisch materiaalgedrag en de daarmee samenhangende 

materiaaleigenschappen bepaald m.b.v. de trekproef. Het uit de trekproef verkregen 

U-E verband wordt benaderd met een verstevigingsfunktie. In die verstevigingsfunktie 

zitten enkele parameters opgesloten die het plastisch materiaalgedrag van een materiaal 

beschrijven. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke verstevigingsfunkties: 

- -n 
0' = C· E (Hollomon) 

(Krupskowsky /Swift) 

(Ludwik). 

De funktie U = C( E + EO )n is de technisch best bruikbare verstevigingsfunktie [2]. 

De parameters C, n en EO worden zodanig bepaald dat er een best passende kromme door 

het gevonden U-E verband wordt verkregen. Deze berekening van de parameters C, n en EO 

geschiedt middels een regressie analyse. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen scherp en niet scherp buigen. Bij 

de plaat buigprocessen waarbij geen sprake is van scherp buigen zijn de elastische en 

plastische rekken van dezelfde orde van grootte. Dit betekent dat in een analyse de 

elastische rekken niet mogen worden verwaarloosd. 

1.3. Doel 

Bet doel is de afwijking in de onbelaste hoek als funktie van een spreiding in de C, n 

en EO te bepalen. Deze spreiding in de C, n en EO is o.a. het gevolg van een fout in de 

bepaling van deze materiaalparameters. Er wordt van uitgegaan dat de spreiding wordt 

veroorzaakt door o.a. meetonnauwkeurigheden. Het doel van dit onderzoek is niet de 

afhankelijkheid van de onbelaste hoek als funktie van C, n en EO te bepalen. 
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Deze verbanden kunnen direct uit het, in het Omvormlaboratorium van de vakgroep WP A 

bekende, vrijbuig softwarepakket (lOP _ VB_lt/m7) worden gehaald. 

Er dient te worden opgemerkt dat dit onderzoek niet volledig is. Op de spreiding 

van de onbelaste hoek, 6.Ponb' zijn meer invloedsfactoren van belang dan enkel de 
spreiding in de materiaalparameters, 6.C, 6.n en 6.fO' De invloed van de spreiding in de 

dikte van de plaat bijvoorbeeld is niet meegenomen in dit onderzoek. Verder is de 

dwarskontraktie constant verondersteld voor een bepaald materiaal. 

M.b.t. de invloed van de E-modulus wordt het volgende opgemerkt. Er zijn experiment en 

op een trekbank van de firma Zwick uitgevoerd om globaal het verband tussen de 

E-modulus en de plastische deformatie te bepalen. Uit dit verband kan een schatting 

worden gegeven van de E-modulus die voor een bepaalde buigingssituatie van belang is. In 
de verdere berekeningen is de E-modulus konstant verondersteld. 

1.4. Enkele O,pmerkingen 

In dit onderzoek zijn de volgende materialen met elk walsrichtingen van 0 en 90 

graden gebruikt: 

- RVS (Roestvrijstaal AISI) 

- SP ID (Staal dieptrekkwaliteit St.37) 

- Al (Aluminium 2S) 

De trekproeven zijn verricht op een trekbank van de firma Zwick. Met deze bank is 

het mogeUjk om de uitgangssignalen, een verplaatsing en een kracht, m.b.v. een pc en een 

data-aqcuisitie programma op te tekenen en op te slaan. 

De gebruikte verplaatsingsopnemer heeft een nauwkeurigheid van + 2.SE-6 m, de 

gebruikte krachtoponemer maakt een fout < 1% van de maximale waarde van de op de 

bank ingestelde kracht. b.v: Als de op de bank ingestelde maximale kracht 5 kN bedraagt 

dan is de gemaakte maximale fout kleiner dan + 50 N. 

Dit hoofdverslag heeft slechts betrekking op een deel van de afstudeeropdracht. Het 

gedeelte handelend over de nauwkeurigheid van de Houndsfield-trekbank en een voorstel 

hoe het verwerkingsprogramma er zou kunnen gaan uitzien is opgenomen in een bijlage. 
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2. De inyloed n.n ACt An ell Af.a op de Aflonb 

2.1. Qrientatie 

Bet onderzoek naar boyengenoemde verbanden is als voIgt uitgevoerd. M.b.v. het 

vriJouig softwarepakket (lOP _ VB_lt/m7) is yoor verschillende 8tempe1wegen S de 

onbelaste hoek bij variatie van C, n en EO bepaald. De resultaten van die berekeningen 

volgen later in dit yerslag. M.b.v de verkregen resultaten is het mogelijk om de spreiding 

van de onbe1aste hoek als funkiie van de spreiding van de materiaalparameters weer te 

geven. Er zal blijken dat ook de stempe1weg van invloed is op de spreiding van de onbe1aste 

hoek. 

In paragraaf 2.2. worden de volgende re1aties bepaald: 

APonb als funktie van AC 
APonb als funktie van An 

APonb als funktie van AEO. 

Om tot een uitspraak te kunnen komen hoe groot APonb voor een bepaald materiaal 

is zal eerst de spreiding van de materiaalparameters voor een bepaald materiaal moeten 

worden vastgesteld. Dit kan op twee manieren gebeuren: 

Methode 1: Uit de verkregen u-'E verbanden van een groot aantal trekproeven van 

een bepaalde materiaalsoort worden m.b.v. een regressie-analyse schattingen bepaald van 

de materiaalparameters. De spreiding in de parameters C, n, en EO wordt op de volgende 
manier bepaald: 

AC = C -C. max min 
An = n -n. max mm 
AEO= EO - EO . max min 

Methode 2: De spreiding van de materiaalparameters wordt analytisch bepaald. Dit 

houdt in dat op basis van een foutenanalyse een uitspraak wordt gedaan betreffende de 

spreiding van de materiaalparameters. 

In paragraal 2.3 worden getalwaarden voor AC, An, AEO en APonb op basis van 

methode 1 ingevuld. In paragraaf 2.4 gebeurd dit op basis van methode 2. 
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2.2. Bepalig van dflonb als funktie van dC. dn en dfO 

Bij de afleiding van de gevraagde relaties wordt gebruik gemaakt van het vrijbuig 

softwarepakket. In dit softwarepakket zijn afhankelijk van de keuze voor een bepaalde in

en output meerdere versies voorhanden. Gedurende dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

versie 2. Dit wil zeggen dat er een simulatie van een vriJouigproces met een V-vormige 

matrijs plaatsvindt. De stempe1weg S dient als invoer en de onbelaste- en belaste hoek 

dienen als uitvoer. 

Ter modeUering van het materiaai SP /D is voor onderstaande uitgangssituatie 

gekozen ( voor de betekenis van de gebruikte symbolen wordt verwezen naar figuur 1.1): 

plaatdikte s: 1.0 mm, 

E-modulus E: 190 kN /mm2 , 

poissonkonstante v: 

inloopradius matrijs Pd: 

stempel radius Pp: 
matrijsopeningshoek a: 

matrijswijdte w 0: 

wrijvingscoefficient f: 

0.30, 

1.0 mm, 

1.0 mm, 

70.0 graden, 

10.0 mm. 

0.1 

In de praktijk is de waarde van de matrijswijdte in verhouding tot de plaatdikte 

relevant. In overeenstemming met een veelvuldig in de praktijk gehanteerde waarde voor 

deze verhouding w/s is gekozen voor een waarde van 10. De verklaring van de waarde van 

de E-modulus waarmee wordt gerekend is te vinden in bijlage A. 

In bijlage B worden de m.b.v. het vrijbuig softwarepakket bepaalde tabellen (Ponb als 

funktie van C, n en fO voor verschillende stempelwegen) gepresenteerd. Terwijl in bijlage C 

wordt ingegaan op de uitwerking van de met het softwarepakket verkregen result at en tot 

eerder genoemde relaties. Hier wordt enkel het eindresultaat van het materiaal SP /D 

gepresenteerd. V oor buighoeken in de buurt van de 90 graden worden voor dit materiaal de 

volgende relaties gevonden: 
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~.Bonb = 0.0048· ~C 

~.Bonb = -32.6· ~n 

~.Bonb = 1150'~fO 
~.Bonb = 580'~EO 
.6.Bonb = 390· .6fO 

(S = 4.0 mm), 

(S = 4.0 mm), 

(S = 4.0 mm, fO =0.001), 

(S = 4.0 mm, fO =0.002), 

(S = 4.0 mm, EO =0.003) . 

Bovenstaande re1aties worden in de volgende figuren afgebee1d. 

J! 
.D ... 

<Q.0 

<l 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 ±=~TTrr"M"""""'''''''''''''n"f"'TT'''''''''~'''''''''''''''''''''TTTI 0.00 10.00 20.00 .30.00 40.00 50.00 60.00 

jiuuur !l.!l.1: .6.Bonb ala fu.nktie van.6C (SPI D). 

1.00 

0.00 

:§ -1.00 

.g 
~o 
<J -2.00 

-3.00 

-4.00 

- 5.00 1-=rrn-ro""fTMTTI'"rrr,..,....,...,.,.,.,.".Trrrr""""""""""'"n"rJT..,.,-rn,."., 
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.1 

An[-J 

jiguur !l.!l.!: .6.Bonb ala fu.nktie van.6n (SPI D) 
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6<00 

5<00 
fO = 0.001 

:i 4<00 
fO = 0.002 

~ 
<r:t0 

<J 3<00 

2<00 

1.00 fO = 0.003 

0<00 1'fi"nmTtT"fTTTTITTTTJ"TTTTTTTTTTrTTTTlrrTl"rTTTTTT"I'MTn"""""Tn 
0<00 0< 10 020 0<:30 0.'10 0<50 0<60 

t.foH 

!igu,ur 2.2.9: aPonb als funktie van afO (SP/ D). 

M. b. v. de volgende relatie kan de maximale spreiding in de buighoek a.g. v. een 

spreiding in de materiaalparameters worden berekend: 

lJP lJP lJP 
ap = Ion b I. ac + Ion b I. an + Ion b I . at 

onb Be Bn B t 0 o 
(2.2.1) 

De relaties voor de materialen RVS en AI, evenals de figuren staan vermeld in bijl.age C. 

2.3. Beoalin& van afionb' ac. an en ate (volgens methode 1) 

Uit voorgaand onderzoek [4] zijn er op basis van methode 1 waarden voor ac, an 

en atO gevonden voor de materialen SP /D en AI. Deze waarden zijn gebaseerd op 18 

trekproeven voor elk van de materialen. De trekproeven zijn uitgevoerd in het laboratorium 

voor Omvormtechnologie van de vakgroep WP A met de daar voorhanden zijnde 

apparatuur. 
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De materiaalparameters zijn m.b.v. de, in het aanwezige verwerkingsprogramma, 

"gewogen kleinste kwadraten" methode berekend [5,6]. 

De waarden voor AC, An en AEO van het materiaal SP ID die resulteren uit dit 

onderzoek zijn: 

AC = 50 [N/mm2] 
- An = 0.06 [ - ] 

- AiO = 0.006 [ - ] 
De waarden voor de spreiding van de materiaalparameters van AI zijn: 

AC = 24 [N/mm2] 
An = 0.06 [ - ] 

AEO = 0.004 [ - ] 

Uit deze gevonden waarden voor de spreiding van de materiaalparameters kan 

m.b.v. formule (2.2.1) de maximale spreiding in de buighoek worden berekend: 

Voor het materiaal SP ID voIgt hieruit voor buighoeken in de buurt van 90 graden 

en EO = 0.002 dat: 

APonb = (0.0048·6C) + (32.6·6n) + (580.6EO) 

= (0.24) + (1.92) + (3.4) = 5.56° 

Voor AI wordt voor buighoeken in de buurt van 90 graden en EO = 0.002 voor de 

spreiding in de onbelaste buighoek het volgende resultaat gevonden: 

6Ponb = (0.0119.6C) + (17.8-An) + (39.3.AEO) 

= (0.29) + (1.07) + (0.16) = 1.52-
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2.4. BeRaJin , van ~8 b ~C, ~n en ~fO (volW1S manier 2) on , 

2.4.1. Orib.tati.e 

Op grond van een foutenanalyse wordt getracht te komen tot uitspraken over de 

groote van 6C, 6n en 6fO' M.b.v. de in paragraaf 2.2. a.f'geleide relaties kan dan een 

uitspraak worden gedaan over de grootte van 6Ponb' Er zijn een drietal bronnen van 
fouten aan te wijzen die bij de bepaling van de materiaalparameters van belang zijn: 

- meetonnauwkeurigheden 

- de onvolledigheid van het verstevigingsmodel: c;: = C(E + EO)n 
En daarmee samenhangend: 

- de invloed van het meetgebied bij het fitten. 

In paragraaf 2.4.2. wordt ingegaan op de spreiding van de materiaalparameters als 

gevolg van meetfouten. In paragraaf 2.4.3. wordt aangetoond dat er een fout wordt 

gemaakt in de bepaling van de materiaalparameters t.g.v. de onvolledigheid van het 

verstevigingsmodel. Tenslotte wordt in paragraaf 2.4.4. onderzocht of er een invloed van 

het meetgebied merkbaar is bij het fitten. 

2.4.2. ADonb' ~C. 6n en ~f8 t.,.y. mee1onnauwkeurigheden. 

In de inleiding is opgemerkt dat er wordt gemeten met een trekbank van de firma 

Zwick. De meetonnauwkeurigheden van de gebruikte opnemers zijn daarbij vermeld. Om 

tot uitspraken te komen betreffende de spreiding in de materiaalparameters a.g.v. 

gemaakte meetfouten moet er allereerst een elastisch/plastische analyse van de trekproef 
plaatsvinden. Uit deze analyse van de trekproef resulteren de volgende relaties voor de 

effectieve spanning en effectieve rek: 

F·E·L (f = ______ -..... ___ .....-__ 

AO·LO·E + {1-2,V}.FoL 
(2.4.2.1.) 

{ 
u

t
. ] E=lnl+ 1 L·F 

L 0 - L 0 . AO 0 E + { 1-2 . v } . F . L 
(2.4.2.2.) 
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Voor de afleiding van de relaties (2.4.2.1.) en (2.4.2.2.) wordt verwezen naar bijlage Dl [3]. 

M.b.v. deze relaties kunnen de kracht-weg krommen, die gemeten zijn met de trekbank, 

omgerekend worden naar u-'f verbanden. 

A.g.v. de gemaakte meetfouten tijdens de trekproef zullen de meetpunten niet exact 

op een bepaalde kromme liggen. Er is een band in het u-'€ verloop zichtbaar. Deze band 

kan gekarakteriseerd worden door de spreiding in de effectieve spanning au en de spreiding 

in de effectieve rek a'f a.g.v. de onnauwkeurigheid van de gebruikte opnemers. 

Er wordt gezocht naar de volgende relaties: 

au= (8u)_aF + (:O}aL (2.4.2.3.) 
ifF L 

a'f = (8T). aF + (: € ).aL (2.4.2.4.) 
ifF L 

Bet uitwerken van deze vergelij1ringen geeft de volgende resultaten: 

au = Ko·aF + K1·aL (2.4.2.5.) 

a'f = Mo·aF + Mt·aL (2.4.2.6.) 

Voor de afleiding van de vergelij1ringen (2.4.2.5.) en (2.4.2.6.) wordt verwezen naar bijlage 

D2 [3]. M.b.v. de vergelij1ringen (2.4.2.5.) en (2.4.2.6.) Kan iets gezegd worden over de 

gemaakte meetfout met de Zwick-trekbank. In bijlage El [3] zijn figuren opgenomen die de 

gemaakte relatieve fout in de bepaling van u en E als funktie van 'f weergeven. In bijlage E2 

[3] wordt, als gevolg van de gemaakte meetfouten met de Zwick, de band in het u-'f 

verband gepresenteerd. 

M.b.v. het bovenstaande model worden de meetpunten van de gemeten 

krachtwegkrommen omgerekend naar u-'f verbanden. Deze u-'f verbanden worden 

vervolgens benaderd middels de in de inleiding genoemde verstevigingsfunktie. 

Dit benaderen houdt in dat er schattingen van de materiaalparameters worden 

bepaald. Deze schattingen zijn nauwkeuriger naarmate de gemaakte meetfouten kleiner 

zijn. Op basis van de meetfouten en de daarmee samenhangende spreiding van de 

meetpunten kunnen betrouwbaarheidsintervallen voor de materiaalparameters worden 

opgesteld. Dat wi1 zeggen dat de materiaalparameters met een bepaalde waarschijnlijkheid 

in een bepaald lntervalliggen. 
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Dit betrouwbaarheidsinterval is dus een maat voor de spreiding van de 

materiaalparameters a.g.v. de gemaakte meetfouten. Deze 100(l-a)% 

betrouwbaarheidsintervallen worden op de volgende wijze berekend [6]: 

P geschat + U a,n-3' J var P geschat (2.4.2.7.) 

met P geschat is de geschaUe waarde van de parameter. In dit geval dus een 

bepaalde waarde voor 0, n of EO' 
met n is het aantal meetpunten. 

In het geval van n > 25 geldt als redelijke benadering dat de spreiding van de te 

schaUen parameters assymptotisch normaal verdeeld is. Het betrouwbaarheidsinterval 

komt in geval van 95 % waarschijnlijkheid er als voIgt uit te zien: 

P geschat + 1.96· J var P geschat (2.4.2.8.) 

In de nu volgende tabellen worden de spreidingen van de materiaalparameters 

weergegeven op basis van de bepaalde 95 %-betrouwbaarheidsintervallen. Hierbij wordt 

opgemerkt dat voor een bepaald materiaal de gevonden maximale spreiding van een 

materiaalparameter in de tabel is opgenomen. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op basis 

van twee verschillende regressiemodellen bepaald. Enerzijds een regressiemodel waaraan 

een nevenvoorwaarde is gekoppeld en anderzijds een regressiemodel zonder 

nevenvoorwaarde. Wat deze modellen inhouden en of er verschillen in resultaten te zien 

zijn wordt uitgewerkt in de volgende paragraa!. 

De waarden voor AO, An en AfO bepaald volgens methode 2 voor RVS die 

resulteren uit dit onderzoek zijn: 

AO=29 

An = 0.014 

AfO = 1.4E-3 
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De waarden voor de spreiding in de materiaalparameters van SP /D zijn: 

~C = 11 

~n = 0.014 

~EO = 0.001 

De gevonden spreidingen in de materiaalparameters a.g.v. gemaakte meetfouten 

resulteren m.b.v. formule (2.2.1) in de volgende spreidingen van de buighoeken. 

Voor RVS: 

~Ponb = (0.0028.~C) + (39.5.~n) + (137.~EO) 
= (0.081) + (0.55) + (0.14) = 0.77· 

Voor SP /D voIgt hieruit voor hoeken in de buurt van 90· en EO = 0.002 dat: 

~Ponb = (0.0048·~C) + (32.6·~n) + (580'~EO) 
= (0.053) + (0.46) + (0.58) = 1.1· 

2.4.3. De fout a.g.v. de onvolledigheid van het model 

Er is gebruik gemaakt van het volgende model bij het fitten: 

U = C('f + Eo)n 

0'0.2 = C( EO + 0.002)n 
Er is naast de gebruikelijke verstevigingsfunktie een nevenvoorwaarde toegepast. Omdat 

0'0.2' C, n en EO sterk gecorreleerd zijn, wordt m.n. voor kleine rekken geprobeerd via deze 

weg betere schattingen voor de materiaalparameters te bepalen. In het bijzonder voor EO en 

n. Om deze nevenvoorwaarde te kunnen toepassen moet 0"0.2 worden gemeten. In bijlage F 
worden de vloeispanningen op basis van 0.2% blijvende rek voor de verschillende 

materialen weergegeven. Voor de uitleg van de gehanteerde meet methode wordt eveneens 

verwezen naar bijlage F [3]. In bijlage G [3] zijn de bepaalde u-'f verbanden en de gefitte 

krommen op basis van fitten onder nevenvoorwaarde weergegeven. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat voor Al geen materiaalparameters zijn bepaald omdat blijkt dat voor AI 
0"0.2 en O"max vrijwel samenvallen. Dit heeft tot gevoig dat er niet voldoende meetpunten 

overblijven om te kunnen fitten. 
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Uit de figuren van bijlage G [3] is reeds zichtbaar dat er een systematische fout 

wordt gemaakt bij het fitten. Via een residuanalyse [5,6] kan worden aangetoond of er 

daadwerkelijk een systematische fout wordt gemaakt bij het fitten. 

M.b.v. een residuanalyse kan in grafiekvorm de grootte van de fout (per meetpunt) 

als funktie van de geschatte y-waarde (in dit geval u bepaald m.b.v. het gebruikte model) 

zichtbaar worden gemaakt. 

us 
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fiflUur 2.2.9.1.: residuanal1Jse RVS 

In bijlage H [3] zijn de resterende grafieken resulterend uit een residuanalyse van 

eerder genoemd regressiemodel weergegeven. Er is in alle figuren zoals in bovenstaande 

figuur een bepaald systematisch verloop zichtbaar. 
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Deze systematische fout vindt zijn oorzaak in het feit dat het gebruikte model niet volledig 

is. De vraag of het zinvol is om een ander model te hanteren is niet onderzocht. 

2.3.3.2. De invloed van het meetcebied op het fitten 

Het U-f verband is niet lineair. Verder is er sprake van een systematische afwijking 

tussen het model en de metingen. Hierdoor is het voor de hand liggend dat als er op basis 

van een rekgebied lopend van 0-10% wordt gefit andere waarden voor de 

materiaalparameters worden gevonden dan als er op basis van een rekgebied lopend van 

0-20% wordt gefit. 

Voor RVS en SP /D zijn de rekgebieden lopend van 0 tot respectievelijk 2.5, 5, 10, 

15 en 20% onderzocht. Voor RVS en SP /D zijn de volgende resultaten verkregen: 

RVS:(tabel2.3.3.2.1) 

rekgebied n Eo C 

0-22% 0.346 0.0115 1346.9 

0-15% 0.375 0.0141 1420.3 

0-10% 0.419 0.0179 1550.2 

0- 5% 0.523 0.0262 1930.0 

0-2.5% 0.645 0.0343 2529.7 
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SP /D:(tabel 2.3.3.2.2) 

rekgebied n Eo C 

0-15% 0.183 0.0022 573.4 

0-10% 0.181 0.0023 581.0 

0-5% 0.225 0.0047 638.7 

0-2.5% 0.291 0.0082 774.2 

Uit de resultaten blijkt dat er duide1ijk sprake is van een invloed van het 

meetgebied. Naarmate het meetgebied dichter naar 0% efCectieve lek nemen de waarden 

voor de materiaalparameters toe. Deze toename is sterkel naarmate het meetgebied dichter 

naar 0% rek gaat. Hieruit kan worden gekonkludeerd dat eerst moet worden gekeken in 

welk rekgebied een omvormproces zich bevind en vervolgens op grond van dat rekgebied de 

materiaalparameters moeten worden bepaald. 
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3. Discussie resuUaten 

De spreidingen in de materiaalparameters bepaald m.b.v. methode 2 leveren in 

vergelijking met methode 1 kleinere getalwaarden op. Dit verschijnsel kan als voigt worden 
verklaard: 

- Bij methode 2 is gebruik gemaakt van opnemers met een hogere nauwkeurigheid 

dan die zijn gebruikt bij methode l.Het gebruiken van onnauwkeurigere opnemers 

betekent dat de meetpunten meer gespreid komen te liggen. De term 

var(P geschat) in relatie (2.4.2.8), die een rol speelt bij het bepalen van het 
betrouwbaarheidsinterval, wordt groter met als gevolg dat het 

betrouwbaarheidsinterval breder wordt. 

- Het bepalen van de materiaalparameters m.b.v. een regressieanalyse is niet 

geschied op basis van evenveel meetpunten. Hoe meer meetpunten des te kleiner 

de term var(P) wordt. Dus wordt het betrouwbaarheidsinterval en daarmoo 

samenhangend de spreiding in de materiaalparameters kleiner. 

- De materiaalparameters worden geschat op basis van een ander soort regressie. 

Bij methode 1 wordt gebruik gemaakt van een "gewogen kleinste kwadraten 

methode" terwijl bij methode 2 gebruik wordt gemaakt van het model bestaande 

uit de verstevigingsfunktie met oon nevenvoorwaarde. Er worden andere waarden 

voor de parameters gevonden en daaruit voortvloeiend worden andere 

betrouwbaarheidsintervallen gevonden. Het blijkt dat als op grond van het model 

met nevenvoorwaarde de materiaalparameters worden bepaald er hogere waarden 

voor de materiaalparameters worden gevonden dan als de materiaalparameters 

worden bepaald volgens het model dat goon gebruik maakt van oon 

nevenvoorwaarde. Het model zonder nevenvoorwaarde ziet er als voIgt uit: 

q= O(f" + EO)n 

In bijlage I [3] worden 0, n en EO waarden bepaald m.b.v. het model met en zonder 

nevenvoorwaarde. Uit deze beschouwing blijkt dat de getalwaarden van de 

materlaalparameters hoger worden als er gefit wordt op basis van het model met 

nevenvoorwaarde. 

Op basis van beide methoden kan worden opgemerkt dat de vanuit de industrie 

voortkomende nauwkeurigheidseis van 1 graad, met een tendens naar een 0.5 graad 

spreiding in de onbelaste buighoek zeer moeilijk haalbaar is. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat er sprue is van een spreiding in de onbelaste buighoek volgens 

methode 1 van enkele graden. Alleen at a.g.v. gemaakte meetfouten tijdens de trekproef is 

er at sprue van een spreiding in de onbelaste buighoek in de orde grootte van 1 graad. 

Daar bovenop komt nog eens de spreiding van de onbelaste buighoek t.g.v.: 

1 de onvolledigheid van het gebruikte model 

2 de invloed van het meetgebied op de bepaling van de materiaalparameters bij 

het fitten. 

A.g.v. de onvolledigheid van het gebruikte model zullen nooit de juiste waarden 

voor de materiaalparameters worden gevonden. Ret is misschien wel moge1ijk deze 

systematische fout m.b.v. een correctie factor te corrigeren. 

Zoals opgemerkt is er een sterke invloed van het meetgebied op de bepaling van de 

materiaalparameters merkbaar. De vraag op basis van welk meetgebied de 

materiaalparameters moeten worden berekend om een zo gering moge1ijke spreiding van de 
onbelaste buighoek te verkrijgen kan Diet zander meer worden beantwoord. Riernaar zal 

verder onderzoek moeten worden gevoerd. 
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4. Konklusies eo. wbeve]iP&M 

4.1. Konklusies 

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende konklusies worden getrokken 

O{j 
Konklusie 1: Uit de waarde voor 0 n b blijkt dat de spreiding van de 

be 
karakteristieke deformatieweerstand m.b.t. de vanuit de industrie voortkomende eis van 1 

graad nauwkeurigheid weinig invloed heeft op de spreiding van de onbelaste buighoek. 

O{j O{j 
Konklusie 2: Uit de waarden voor 0 n b en 0 n b blijkt dat de spreiding van 

bn bfO 
de verstevigingsexponent en voordeformatie een sterke invloed hebben op de spreiding van 

de onbelaste hoek. 

Konklusie 3: Bij het fitten onder nevenvoorwaarde worden er hogere waarden voor 

de verstevigingsexponent en voordeformatie gevonden, terwijl er lagere waarden voor de 

karakteristieke deformatieweerstand worden gevonden naarmate er wordt gefit op basis van 

een rekgebied dat dichter bij 0% effectieve rek ge1egen is. 

Konklusie 4: Op grond van de in dit onderzoek beschreven methode 1 en methode 2 

kan men konkluderen dat de eis vanuit de industrie van ca. 1 graad spreiding met een 

tendens naar 0.5 graad spreiding van de onbelaste buighoek moeilijk haalbaar is. Omdat 

niet alle invloedsfactoren in dit onderzoek zijn meegenomen zijn de bepaalde spreidingen 

van de onbelaste buighoek zelfs onderschattingen. 

Konklusie 5: Indien men de nauwkeurigheidseis vanuit de industrie m.b.t. de 

onbelaste buighoek toch wil handhaven zal de oplossing moeten worden gezocht in de 

richting van nauwkeuriger meten. 
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Konklusie 6: Bij bet fitten onder nevenvoorwaarde worden in vergelijking met bet 

fitten zonder nevenvoorwaarde hogere waarden voor de C, n en EO gevonden. 

Konklusie 7: Bet benaderen van het u-'€ verband m.b.v. de verstevigingsfunktie 

u = C('€ + EO)n boudt in dat er een systematische fout wordt gemaakt bij de bepa.ling van 

(1. 

4.2. Aa.nheyeliDp 

In oorste instantie lijkt het zinvol om te onderzoeken met welke te volgen procedure 

voor bet bepalen van de materia.a.lparameters m. b. t. bet buigen van pla.a.t de beste 

resultaten worden beba.a.ld. Met de te volgen procedure wordt bedoeld met welke 

verstevigingsfunktie moet bet u-'€ verband worden benaderd, op welke manier moeten de 

vloeigrenzen worden bePa.a.ld en op basis van welk mootgebied moeten de 

materia.a.lparameters worden berekend. Bet resulta.a.t van oon dergelijk onderzoek zou 

kunnen zijn dat er voor RVS oon andere procedure moet worden gevolgd dan bijvoorbeeld 

voor Al om materia.a.lparameters te vinden die in de praktijk goed voldoen. 

Bij bet buigen treden rekken op va.rierend van 0% tot ca. 35%. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat er verschillende wa.a.rden voor de materia.a.lparameters worden gevonden als er 

gefit wordt op basis van verschillende rekgebieden. Om dit probleem te omzeilen zou er oon 

programma kunnen worden ontwikkeld waarbij bet u-'€ verband, met daaraan gekoppeld 

oon regressieanalyse ter bepa.ling van de materia.a.lparameters, als invoer dient. Da.arna.a.st 

kan dan oon bepa.a.ld funktievoorschriit voor de E-modulus als funktie van de plastiscbe 

deformatie worden ingevoerd. Dit programma zou uiteindelijk dan oon programma moeten 

worden dat bet hele buigingsverloop van een bepa.a.ld probleem kan doorrekenen, rekening 

boudend met a.lle van belang zijnde invIoedsfactoren. 

lndien er verder onderzoek wordt gevoerd, dan lijkt bet, a.fgaande op de problemen 

die gedurende dit onderzoek na.ar voren zijn gekomen dat iemand die in oorste instantie 

gevoel beeft voor omvormtechniscbe zaken en da.arnaast gevoel beeft voor statistiek bet 

beste zou kunnen voldoen. 
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t\el 
s 
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L 

f 
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BiDage A 

Globale bepaling van de invloed van de plastische de£ormatie op de 

elasticiteitsmodulus 

Inleiding 

Normaal gesproken wordt het verband tussen spanningen en rekken in het elastische 

gebied lineair verondersteld. Dit lineaire verb and tussen spanningen en rekken wordt 

bepaald door de elasticiteitsmodulus. In het spanningsrekdiagram van een materiaal is de 

elasticiteitsmodulus de tangens van de hellingshoek van het lineair- elastische begintraject 

van de spanningsrekkromme. 

Normaal gesproken is de elastische rekcomponent bij plastische vervorming zeer 

klein t.o.v. de plastische rekcomponent. In dat geval is het toegestaan dat de elastische 

rekcomponent t.O. v. de plastische rekcomponent wordt verwaarloosd. Echter bij het niet 

scherp buigen is er sprake van elastische rekken in de orde van grootte van de plastische 

rekken. De elastische rekken mogen dan niet buiten beschouwing worden gelaten. 

Verder is elasticiteitsmodulus van belang i.v.m. het bepalen van de elastische terugvering 

na het wegnemen van de belasting. 

De meet methode 

De elasticiteitsmodulus is bepaald m.b.v. een trekproef uitgevoerd op een 

Zwick-trekbank. De meting begint met de bepaling van de elasticiteitsmodulus van het nog 

onvervormde materiaal. Deze gevonden waarde voor de elasticiteitsmodulus wordt verder 

de EO waarde genoemd. Vervolgens is door rekken van de trekstrip een plastische 

deformatie opgelegd. Daarna is het proefstuk ontlast, en na opmeting van de dikte en de 

breedte van de trekstrip m.b.v. een schuifmaat, is wederom een bepaling van de 

elasticiteitsmodulus gedaan bij hernieuwd belasten. Deze procedure is per proefstuk een 

aantal malen herhaald waarbij het de bedoeling was steeds grotere plastische deformaties te 

realiseren. 
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Het geschetste verb and van de m.b.v. deze meetmethode verkregen resultaten, 

afgebeeld in de volgende figuren, is vrij speculatief. Dit heeft twee oorzaken: 

een, na later bleek, te gering aantal bepaalde meetpunten, 

een te grote spreiding van de bepaalde meetpunten 

Berekening elastici tei tsmodulus 

Bij het hernieuwd belasten is telkens weer de initiele helling van het 

belastingsverplaatsingsverloop bepaald. Deze helling is een maat voor de 

e1asticiteitsmodulus. De elasticiteitsmodulus is berekend uit het quotient van een 

verandering van de ware spanning en de daarmee gepaard gaande verandering van de rek. 

De ware spanning is het quotient van de gemeten trekkracht en de opgemeten doorsnede 

van de trekstrip. De rek is als voIgt bepaald: E = In ~. 
Lo 

Met Lo = 50.0 mm. Er is een rekopnemer gebruikt met een vaste referentie lengte van 

50.0 mm voor het uitvoeren van deze metingen. 

Resultaten 

Van Al zijn geen resultaten gepresenteerd omdat er geen zinvolle resultaten zijn verkregen 

omdat dit materiaal niet voldoende vervormbaar was. Voor eventueel meerinformatie 

wordt verwezen naar [8,9). 

Opmerking: omdat bij het niet scherp buigen er nog geen sprake is van grote 

plastische deformaties, en omdat het gevonden verb and van de elasticiteitsmodulus als 

funktie van de effectieve rek speculatief is, is gerekend met de initiele elasticiteitsmodulus 

EO' 

In de hierna volgende figuren wordt met kromme 1 bedoeld de kromme die behoort 

bij een trekstrip met 0: = 90 (0: hoek met de walsrichting). Kromme 2 is bepaald m.b.v. een 

materiaal met 0: = O. 
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figuur A.l: ket verband tussen de E-modulus en de 

plastische deformatie voor R VS. 

Tabel A.I.!. (a = 0): 

(meetwaarden kromme 2). 

Tabel A.1.2. (a = 90): 

(meetwaarden kromme 1). 

pI. effekt. rek (%) E (tOES Pal pl. effekt. rek (%) E (IOE5 Pal 

0.00 2.04 0.00 2.23 

0.995 1.79 0.77 2.15 

3.28 1.74 2.13 1.74 

9.87 1.80 7.95 1.72 
12.67 1.42 10.57 1.54 

15.09 1.56 16.57 1.55 
6.38 1.64 
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fi!/Uur A.2: /ret verband tussen de E-modulus en de 

plastische deformatie voor SP/ D. 

Tabel A.2.1. (Ci = 0): 

(meetwaarden kromme 2). 

Tabel A.2.2. (Ci = 90): 

(meetwaarden kromme 1). 

pI. effekt. rek (%) E (lOE5 Pa) pI. effekt. rek (%) E (lOES Pa) 

0.00 1.83 0.00 1.97 

1.51 1.75 0.84 1.76 

3.36 1.52 2.51 1.76 

5.69 1.35 4.65 1.56 

7.89 1.55 8.32 1.66 

9.80 1.63 10.64 1.51 

13.41 2.10 
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Bijlage B 

Rekenresultaten verkregen m.b.v. het vrijbuig softwarepakket (iop vb 2) 

Bij de berekeningen m.b.v. het vrijbuig softwarepakket die zijn uitgevoerd zijn er 

drie uitgangssituaties gedefinieerd. Uitgangssituatie 1 ter modellering van het materiaal 

SP /D is reeds gepresenteerd in paragraaf 2.2. van het hoofdverslag. Uitgangssituatie 2 

dient ter modellering van RVS) terwijl uitgangssituatie 3 fungeert als modellering van AI. 

Uitgangssituatie 2: 

plaatdikte s: 

E-modulus E: 

poissonkonstante 1I: 

inloopradius matrijs Pd: 

stempel radius Pp: 

matrijsopeningshoek a: 
matrijswijdte w: 

wrijvingscoefficient f: 

Uitgangssituatie 3: 

plaatdikte s: 

E-modulus E: 

poissonkonstante 1I: 

inloop radius matrijs Pd:1.0 mm 

stempel radius Pp: 

matrijsopeningshoek a: 

matrijswijdte w: 

wrijvingscoefficient f: 

LOmm 

210 kN/mm2 

0.30 

LOmm 

LOmm 

70.0 grad en 

10.0 mm 

0.1 

LOmm 

70 kN/mm2 

0.34 

LOmm 

70 graden 

10.0 mm 

0.1 

Op basis van de verschillende uitgangssituaties volgen hierna tabellen met de 

resultaten. 
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Tabel B1: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de karakteristieke 

deformatieweerstand voor verschillende stempelwegen. (Uitgangssituatie 1). 

C (Nmm-2) fionbel (S=5.0) fionbel (S=4.0) fionbel (S=3.0) 

400 76.23° 92.34° 111.51 0 

450 76.35° 92.45° 112.00° 

500 76.48° 92.56° 112.10° 

550 76.60° 93.06° 112.20° 

600 77.12° 93.17° 112.290 

475 76.42° 92.50° 112.05° 

525 76.54° 93.01 ° 112.15° 

Tabel B2: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de karakteristieke 

deformatieweerstand voor verschillende stempelwegen. (Uitgangssituatie 2). 

C (Nmm-2) Bonbel (S=5.0) fionbel (S =4.0) fionbel (S=3.0) 

1000 71.54 ° 88.38° 108.42° 

1100 72.12° 88.54 ° 108.57° 

1150 72.21 ° 89.02° 109.04° 

1200 72.30° 89.10° 109.11 ° 

1250 72.39° 89.18° 109.18° 

1300 72.48° 89.26° 109.25° 

1400 73.06° 89.43° 109.39° 
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Tabel B3: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de karakteristieke 

deformatieweerstand voor verschillende stempelwegen. (Uitgangssituatie 3). 

C(Nmm-2) Bonbel (S=4.5) Bonbel (S=4) Bonbel (S=3) 

100 87.22 95.47 115.04 

120 87.37 96.01 115.17 

150 88.00 96.23 115.36 

175 88.19 96.41 115.53 

200 88.38 96.59 116.09 

250 89.16 97.35 116.41 

300 89.54 98.11 117.14 

Tabel B4: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de 

verstevigingsexponent voor verschillende stempelwegen. Uitgaande van uitgangssituatie 1. 

n (verst. exp.) Bonbd (S =5 .0) 60nbd (S=4.0) 60nbd (S=3.0) 

0.15 78.53° 94.53° 114.03° 

0.17 78.16° 94.18° 113.29° 

0.19 77.36° 93.40° 112.52° 

0.20 77.14° 93.21 ° 112.33° 

0.22 76.29° 92.39° 111.53° 

0.23 76.05° 92.17° 111.32° 

0.25 75.16° 91.31 ° 110.51 ° 
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Tabel B5: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de 

verstevigingsexponent voor verschillende stempelwegen. Op grond van uitgangssituatie 2. 

n (verst.exp.) Bonbel (S=5.0) Bonbel (S=4.0) Bonbel (S=3.0) 
0.30 75.090 87.170 110.58° 

0.31 74.380 90.60° 110.38° 
0.33 73.38° 90.09° 109.57° 

0.34 73.08° 89.44° 109.37° 

0.36 72.10° 88.54° 108.58° 
0.37 71.41 0 88.29° 108.39° 

0.40 70.20° 87.17° 107.41 ° 

Tabel B6: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de 

verstevigingsexponent voor verschillende stempelwegen. Op basis van uitgangssituatie 3. 

n (verst.exp.) Bonbel (S =4.5) Bonbel (S=4) Bonbel (S =3) 

0.05 87.37 96.01 115.17 

0.06 87.30 95.53 115.11 

0.07 87.20 95.45 115.02 

0.08 87.11 95.35 114.53 

0.10 86.49 95.12 114.32 

0.12 86.22 94.49 113.57 
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Tabel B7: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de voordeformatie 

voor verschillende stempelwegen. Op basis van uitgangssituatie l. 

In deze en de volgende tabellen wordt steeds voor de verschillende stempelwegen log(Ponb) 

als funktie van log( fO) bepaald. De reden hiervoor wordt duidlijk gemaakt in bijlage C [3]. 

log Eo log fionbel log fionbel log fionbel 

(S=5.0) (S=4.0) (S=3.0) 

-2.000 1.884 1.968 2.050 

-1.699 1.889 1.971 2.053 

-1.523 1.893 -- 2.054 

-1.398 1.894 1.975 2.055 

-1.304 1.898 1.978 2.057 

-1.000 1.901 1.980 2.061 

Tabel B8: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de voordeformatie 

voor verschillende stempelwegen. Op basis van uitgangssituatie 2. 

log Eo log Bonbe1 log Bonbel log Bonbel 

(S=5) (S=4) (S=3) 

-2.000 1.860 1.950 2.038 

-1.699 1.871 1.957 2.043 

-1.523 1.878 1.964 2.047 

-1.398 1.884 1.966 2.050 

-1.301 1.889 1.970 2.051 

-1.000 1.963 1.980 2.059 
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Tabel B9: de waarden van de onbelaste buighoek bij variatie van de voordeformatie 

voor verschillende stempelwegen. Uitgaande van uitgangssituatie 3. 

log Eo log fionbcl log fionbel log fionbel 

(S=4.5) (S=4.0) (S=3.0) 

-2.000 1.941 1.982 2.061 

-1.699 1.942 1.982 2.062 

-1.523 1.942 1.983 2.062 

-1.398 1.942 1.983 2.062 

-1.301 1.942 1.983 2.062 

-1.000 1.942 1.983 2.062 
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Bijlage C 

De afleiding van!:lB b als runktie van !:lC, !:In en !:If.o 
011 

C.l !:lPoub als funktie van !:lC 

Het verband tussen de onbelaste buighoek Ponb en de karakteristieke 

deformatieweerstand C is voor verschillende stempelwegen bekend. Uit deze verbanden kan 

ap 
een getalwaarde voor 0 n b worden bepaald. Vervolgens kan m.b.v. deze grootheid, (die 

ac 
niets anders is dan de richtingscoefficient van de in bijlage B bepaalde verbanden), aPonb 
als funktie van ac op de volgende manier geschreven worden: 

a{3 
ap = 0 n b . f).C 

onb ac (C.l) 

Het toepassen van een lineaire regressie op de verkregen rekenresultaten leverde 

aP onb voor de grootheid voor verschillende stempelwegen S op basis van 
BC 

uitgangssituatie 1 (model voor 11et materiaal SP jD) de volgende resultaten op: 

ap 
on b (S = 3.0 mm) = 0.0035 

ac 

a{3 
on b (S = 4.0 mm) = 0.0048 

ac 

ap 
on b (S = 5.0 mm) = 0.0040 

ac 
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8f3 nb 
Op grond van uitgangssituatie 2 Ieverde dit voor de grootheid 0 voor de 

verschillende stempelwegell S de volgende resultaten op: 

8f3 
on b (S = 3.0 mm) = 0.0026 

8C 

8f3 
on b (S = 4.0 mm) = 0.0028 

8C 

8f3 
on b (S = 5.0 mm) = 0.0033 

BC 

8C 

r = 0.94 

r = 0.95 

r = 0.97 

Uitgaande van uitgangssituatie 3 (model AI) worden de volgende resultaten voor 

8f3 onb 
--..,~_ voor de verschillende stempelwegen S verkregen: 

8C 

8f3 onb 
--:=:'-;:::-_ (s = 3.0 mm) = 0.011 

8C 

8f3 onb 
---;or~- (S = 4.0 mm) = 0.012 

8C 

8f3 
on b (S = 4.5 mm) = 0.012 

8C 

r = 0.99 

r = 0.99 

r = 0.99 

Voor hoek en in de buurt van 90 graden worden op basis van de verschillende 

uitgangssituaties de volgende relaties voor .6of3onb als funktie van .6oC gevonden: 

.6of3onb = 0.0048 . .6oC (uitgangssituatie 1) 

.6of3onb = 0.0028 . .6oC (uitgangssituatie 2) 

.6of3onb = 0.0119 . .6oC (uitgangssituatie 3) 
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C.2 ABonb a1s funktie van An 

Er geldt voor A{3 b als fUJlktie van An een soortgelijke relatie als relatie (C.l): on 
8{3 

A{3 = 0 n b An (C.2) 
onb f) n 

Voor verschillende stempelwegen 8 is m.b.v. lineaire regressie hernieuwd de 

richtingscoefficient van de m.b.v. het vrijbuig softwarepakket bepaalde verbanden 

berekend. Hieronder volgen de resultaten van de met regressieanalyse bepaalde waarden 

8{3 
voor de grootheid 0 n b bij verschillende stempelwegen 8. 

n 
Op basis van uitgangssituatie 1 wordt het volgende gevonden: 

8{3onb 
--,:: __ (8 = 3.0 mm) = -30 8 an 
8{3 

on b (8 = 4.0 mm) = -32.6 
n 

8{3onb , 
----;; __ (8 = 5.0 mm) = -34.6 

8n 

r = -0.99 

r = -0.99 

r = -0.99 

Uitgaande van uitgangssit uatie 2 worden de volgende resultaten verkregen: 

8{3onb 
---;:-__ (8 = 3.0 mm) = -32.3 

8n 
r = -0.998 

8{3onb 
----;; __ (S = 4.0 mm) = -39.5 

8n 
r = -0.995 

8{3onb 
--,:: __ (S = 5.0 mm) = -48.4 an r = -0.997 
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8(1 
De hierna berekende waarden vom 0 n b voor verschillende stempelwegen S zijn 

verkregen op basis van uitgangssituatie 3: 

8(1 
on b (S = 3.0 mm) = -23.0 

8n 

8(1onb 
--,.; __ (S = 4.0 mm) = -18.6 

8n 

8(1onb 
--,.; __ (S = 4.5 mm) = -17.8 

8n 

on 

r::: -0.97 

r = -0.97 

r = -0.98 

Uit de voorgaande resultaten blijkt dat naarmate de stempelweg S toeneemt, de 

8(1 
grootheid 0 n b meer negatief wordt. Dus sterker gaat dalen. In absolute zin betekent 

8n 
dit dat naarmate de stempelweg S toeneemt de invloed van D.n op de spreiding van de 

onbelaste buighoek, D.(1onb' groter wordt. 

Voor onbelaste buighoeken in de buurt van 90 graden worden op basis van de drie 

uitgangssituaties de volgende verballden tussen A(1 b en An gevonden: on . 
A(1onb = -32.6 . An (uitgangssituatie 1) 

A(1onb = -39.5 . An (uitgangssituatie 2) 

A(1011b = -17.8 . An (uitgangssituatie 3) 
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C.3 aPonb als funktie van 6. fa 

Het verband tussen Ponb en fa bJijkt een niet lineair verband te zijn. Worden 

eehter Iog(Ponb) en log( fa) tegen elkaar uitgezet dan blijkt dit verband weI weer vrijwel in 

een reehte te resulteren. Dit houdt in dat de relatie tussen de voordeformatie fa en de 

onbelaste buighoek Ponb als voIgt beschreven kan worden: 

Ponb = B . (fO)a (C.3) 

B: konstante 

a: konstante 

De konstanten B en a worden weer bepaald m.b.v. lineaire regressie. Daartoe moet 

vergelijking (C.3) eerst gelineariseerd worden. Deze linearisatie levert de volgende 

vergelijking op: 

- log(Ponb ) = log(B) + a . log(fo)' 

Dit is een vergelijking ill de vorm van: 

Y=D+k·X 

Waarvoor geldt: 

Y = log(Ponb) 

D = log(B) 

k = a 

X = log( fa) 

(C.4) 

(C.5) 

Voor 6.Ponb als funktie van ~fO geldt weer een soortgelijk verband als bij de twee 

voorgaande afleidingen: 

8{3 
6.{3 = 0 II b . ~(o 

onb ---;!:),,--

UfO 
(C.6) 

o{3 
Voor de grootheid 0 n b wordt door differentatie naar fa van vergelijking (C.3) 

OfO 
de volgende relatie gevonden: 

o Po n b ( )0-1 
= a·B· fO ----;8 ...... (-0-

(C.7) 
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Voor de verschillellde stempelwegen S en op basis van de verscheidene 

uitgangssituaties zijn m.b.v. lineaire regressie de volgende waarden voor de konstanten B 

f){J nb 
en a, en daarmee voor de grootheid 0 , bepaald. 

O£O 
Op basis van uitgangssituatie 1 zijn de volgende resultaten verkregen: 

S = 3.0 mm: 

S = 4.0 mm: 

S = 5.0 mm: 

Q = 0.0107 

B = 117.7 

0{J 
on b = 1.26( £of-G·99 

8£0 

Q = 0.0127 

B = 98.4 

0{J 
OIl b = 1.25( f

O
)-O·99 

0£0 

a = 0.0176 

B = 83.1 

0{J 
o n b = 1.46( eo)-0.98 

Oe U 

Uitgaande van situatie 2 zjjn de volgende waarden bepaald: 

S = 3.0 mm: 

s = 4.0 mm: 

Q = 0.0209 

B = 120.0 

ofJ 
__ 0 n b = 2.51( (0)-0.98 

o l 0 

a = 0,0301 

B = 102.2 

f)fJ 
on b = 3.08( (0)-0.97 

OeO 
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S = 5.0 mm: 0: = 0.0432 

B ::;::: 88.1 

8{3 
on b ::;::: 3.81( EOr-O·96 

8fO 

Op grond van uitgangssituatie 3 zijn de volgende resultaten verkregen: 

S = 3.0 mm: 

s = 4.0 mm: 

S = 4.5 mm: 

0: = 0.0009 

B ::;::: 115.6 

8{3 
on b = 0.104((0)-1.0 

afO 

0: = 0.0012 

B = 96.5 

a{3 
011 b ::;::: 0.1l6( f

O
)-1.0 

ala 

0: = 0.0009 

B = 87.7 

8{3 
011 b ::;::: 0.079( (0)-1.0 

8c o 

Voor onbelaste buighoeken in de buurt van 90 graden worden voor Ll{3onb als 

funktie van Ll fa de volgende relaties gevollden: 

fa = 0.001 

Ll{3onb = 1145.259 . LlEO 

EO = 0.002 

Ll{3onb = 577.692 . 6cO (uitgangssituatie 1) 
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fa = 0.02 

~.8onb = 137.0 . ~{O 

fa = 0.001 

~.8onb = 2497.851 . ~cO 

fO = 0.002 

~.8onb = 1275.256 . ~ (0 (uitgangssituatie 2) 

fa = 0.001 

~.8onb = 78.459 . ~(O 

fa = 0.002 

~.8onb = 39.254 . ~ fa (uitgangssituatie 3) 
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Bijlage Dl 

Eiastisch/plastisch model voor de Zwick-trekbank 

M.b.v. de Zwick-trekbank worden de volgende grootheden gemeten: 

de trekkracht F, 

- de verlenging van de trekstrip ui. 

De verlenging die wordt gemeten is gelijk aan de totale verlenging van de treks trip. 

Er is reeds opgemerkt dat er geen volumeinvariantie mag worden verondersteld. 

Hieruit voIgt dat er sprake is van een elastische volumeverandering die in rekening moet 

worden gebracht. Dit is als voIgt gedaan: 

V = Vo + 6.V (D1.1) 

Vergelijking (2.4.2.4.) delen door het oorspronkelijke volume resulteerd in: 

V = 1 + 6.V (D1.2) 
Vo Vo 

Uit [9,10] is het volgende bekend: 

6.V _ = K' urn (D1.3) 
Vo 

1 
met urn = -{ul + u2 + u3} 

3 
met K = 3 { 1-2 . /I} 

E 

3 

2 

Invullen van vergelijking (D1.3) in vergelijking (D1.2) geeft het volgende resultaat: 

V = 1 + K'U V . m 
o 

(D1.4) 
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Tydens de trekproef heerst er een lijnspanningstoestand, tenminste voordat de 

insnoering begint. Dit betekent dat : 

u2 = u3 = 0 (D1.5) 

Voor vergelijking (D1.4) mag dus het volgende worden geschreven: 

V = 1 _ [1-2 . II] u (D1.6) 
V E 1 o 

u1 is de spanning in de richting van de trek. Deze spanning is vol gens defenitie 

gelijk aan: 

(D1.7) 

Uit vergelijking (DL 7) blijkt dat om een uitdrukking voor de axiale spanning te vinden een 

uitdrukking voor de momentane doorsnede moet worden gevonden. Op de volgende manier 

is de momentane doorsnede in rekening gebracht: 

V=A·L (D1.S) 

Vo = AO·LO (D1.9) 
Bet invullen van de vergelijkingen (DL7), (DLS) en (DL9) in vergelijking (D1.6) geeft het 

volgende resultaat: 

A 0 . L 0 = 1 _ [1-2 . II] F 

A·L E A 
(DLlO) 

Na enig rekenwerk voIgt de gezochte uitdrukking voor de momentane doorsnede: 

A • L [ ] A = 0 L 0 + 1-~' II F 

M.b.v. relatie (2.4.2.10.) voIgt nu de gezochte relatie voor de axiale spanning: 

F·E·L 
(J= 

·A-o-·~L-O-·~E~+--~{~I-~2-'-II~}~F~.~L 

(DLll) 

(DL12) 

Voor de afleiding van de effectieve plastische rek wordt van de volgende relatie gebruik 

gemaakt: 

uP 
E = In[I + _1] (Dl.13) 

LO 

met ul = plastische lengteverandering = u1- u~ 

ul = ui - LO' ~ (Dl.14) 
E 
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Voor het verkrijgen van de gezochte relatie voor de plastische effectieve rek moeten 

de vergelijkingen (D1.12) en (D1.14) gesubstitueerd worden in vergelijking (D1.13). 

Dit resulteert in het volgende: 

t 

f = In [1 + _u _1 _ .,.,-_~--;::;--L~. ,F-::---:::-_""">"T:;-"",;:-] 
LO LO·AO·E + {1-2'1I}F.L 

(D1.15) 

laboratorium voor omvormtechnologie TUE 21 



BijIage D2 

Fontenanalyse Zwick-trekbank 

Er wordt gezocht naar de volgende relaties: 

~q = (8(1). ~F + (8 O} ~L (D2.1) 
OF 'OL 

~f.=(87).~F+(8f)'~L (D2.2) 
OF 8L 

M.b.v. de vergelijkingen (Dl.13) en (Dl.16) worden nn de relaties (D2.1) en (D2.2) 

afgeleid. Daartoe worden achtereenvolgens de volgende differentialen bepaald: 

_ 8(1 en 8(1 
OF at' 

_ 87 en 87. 
7iF 8L 

(D2.3) 

(D2.4) 

2 
87 {L . K 2 - (1-2 . 11 ) • F . L } 

- 7iF = K3· -----K~2:::------ = K5 

2 

(D2.5) 
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2 a- { {F.K 2 - (1-2'1I)·F 'L}}_ 
_ f = K. 1 - - K6 

8L 3 LO -----K"""":2:::------

Au= KO·AF + K1·AL 

Af = K5·AF + K6·AL 

2 

labaratarium vaar amvarmtechnalagie TUE 
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(D2.6) 

(D2.7) 
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Bijlace El 

Nauwkeurigheid D1l de Zwick-irekbank 

In deze bijlage worden enkele figuren getoond die de relatieve fout in de bepaJing 

van de male spanning en de effectieve rek als funktie van de effectieve rek weergeven. 

Deze figuren zeggen dus iets over de nauwl:eurigheid waarmee m.b.v. de Zwick-trekbank 

spanningen en effectieve rekken kunnen worden bepaald. 

Zoals reeds vermeld is op de x-as de effectieve rek uitgezet terwijl op de y-as de 

relatieve fout in de spanning en effectiefe rel: wordt uitgezet. Maximaal kan de relatieve 

fout 1 zijn, minimaal is de relatieve fout o. 

T ...... 
Ib 
'S .s 
~ 

0.035 

0.030 

0.025 

0.020 

0.015 

0.010 
0.00 0.05 0.10 0.15 

f [-] 

figuur E1.l: reI/out in de spanning (RVS) 
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fifI'Uur El.9: rel./out in de ef/ectie'IJe rek (RVS) 
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figuur ELI: rel./out in de e//ectieve rei (SP/ D) 
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Bijlage E2 

De spreiding in het O:-E verband a.g.v. de gemaakte meetfouten 

A.g.v. de gemaakte meetfouten tijdens de trekproef ontstaat er een fout in de 

bepaling van 0: en E. Omdat deze meetfout bij alle bepaalde spanningen en rekken van 

invloed is ontstaat er een spreiding in het u-e verband. Deze spreiding kan vertaald worden 

naar een spreiding in de materiaalparameters. 

Zoals vermeld ontstaat er als gevolg van de gemaakte meetfouten een band in het 

O:-E verband. Deze band kan gekarakteriseerd worden door de twee uiterste krommen die 

de grenzen van deze band bepalen. Hierbij wordt het verloop van de ene kromme bepaalt 

door de ligging van de punten (e - D.5·D.e, u + 0.5·.0.0:), terwij1 het verloop van de andere 

kromme wordt bepaald door de ligging van de punten (e + D.5·D.e, 0:-0.5·.0.0:). Zie figuur 

G2.1. 

t:4-
Ib • <2 e s • -!:. 

Ib 

4; 

figuur G2.1.: bepaling bandbreedte a. g. 'IJ. meet/outen. 
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figuur G2.2: bandbreedte a.g.v. meetfouten (RVS). 
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figuur G2.3: bandbreedte a.g.v. meetfouten (SP/D) 
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Bijage F 

Bepaline van de yloeir;renzen 

Omdat O'ro niet nauwkeurig genoeg kon worden bepaald is er overgestapt op de 
volgende nevenvoorwaarde: 

- 0'0.2 = C·(0.002 + f.O)n 
Bet is weI mogelijk de 0.2%-rekgrens nauwkeurig te bepalen. Dit is op de volgende manier 

nitgevoerd. 

In eerste instantie is voor de velscheidene materialen een afschatting gemaakt VOOI 

de benodigde verplaatsing ter verkrijging van 0.2% rek. Hierbij is er van nitgegaan dat de 

tot ale rek de som is van de eIastische-en plastische rek. De totale rek, volgend nit de 

gemeten totale verlenging van het trekstripje, wordt gemeten m.b.v. de trekbank. De 

elastische rek wordt berekend. Door vervolgens de elastische rek af te trekken van de totale 

rek kan een goede schatting van de blijvende plastische rek worden verkregen. 

Vervolgens is gezocht naar de twee dichtsbijzijnde meetpunten, waarvan het ene 

meet punt een blijvende plastische rek heeft net iets kleiner dan 0.2%, terwij1 het andere een 

net iets grot ere plastische rek heeft. M.b.v lineaire interpolatie is vervolgens de 0.2% 

vloeispanning bepaald. 

Hieronder volgen in tabelvorm de bepaalde 0.2'o-vloeispanningen van de 

onderzochte materialen. (Met Q is de hoek met de walsrichting). 

Tabel Fl: 0'0.2 van SP /D. 

0'0,2 (a=OO) 0'0,2 (a =90°) 

196.6 N/mm2 189.1 N/mm2 

191.2 N/mm2 198.8 N/mm2 
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Tabel F2: 0'0.2 van RVS. 

0'0,2 (a =0°) 0'0,2 (a =90°) 

287.3 N/mm2 300.5 N/mm2 

287.6 N/mm2 . 

Tabel F3: 0'0.2 van AI. 

0'0,2 (a=OO) 0'0,2 (a =90°) 

120.4 N/mm2 128.3 N/mm2 

123.0 N/mm2 126.8 N/mm2 

121.8 N/mm2 
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Bijlage G 

Grafieken: meetpunten en u-'E verbanden 

In deze bijlage worden de gemeten spanningen en rekken en de op basis daarvan 

bepaalde (J-'E verbanden weergegeven. Ret verloop van het u-'E verband is hierbij bepaald 

m.b.v. het volgende model: 

u = C('E + fO)n 

(JfO = C· (fo)n. 

u, 'E en (JfO zijn door metingen bepaald. De C) n en fO worden m.b.v. een regressieanalyse, 

waarbij de c, n en fO moeten voldoen aan bovenstaande vergelijkingen, berekend. 

Opmerking: Voor alle in deze bijlage gepresenteerde figuren geldt dat sigma = u en 

epsilon = 'E. Sigma heeft als eenhei d N / mm 2) terwijI de epsilon dimensieloos is. Boven de 

grafieken staat een bepaalde code. In deze code wordt eerst het materiaal aangeduidt, 

vervolgens de hoek met de walsrichting en tenslotte de filenaam waaronder deze figuur is 

opgeslagen op een diskette. Voorbeeld: 

RVS _ 0(pr910007) 

Dit betekent dat het in dit geval om roestvrijstaal. De trekstrip is in de richting van de 

walsrlchting uit de plaat gehaald. Pr910007 is de naam waaronder deze grafiek op een 

diskette is opgeslagen. 
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Bijlage H 

Residuanalyse 

In deze bijlage wordt de fout van de fit als funktie van de gevonden fit-waarde 

getoond. Dit betekent dat op de x-as de waarde van q, in N/mm2, bepaald door het model 

q = C-("f' +fO)n wordt uitgezet tegen de fout in de bepaling van q. Op de y-as staat 

- -. / 2 
U gemeten - U model In N mm . 

M.b.v. de nu volgende figuren wordt aangetoond dat er daadwerkelijk een 

systematische fout bij het fitten wordt gemaakt. Boven de figuren staat weer een code. Wat 

deze code betekent is reeds uitgelegd in bijlage G. 
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BijIage I 

Bet verschil in de bepaling van de materiaalparameters vol gens de twee 

verschillende regressie modellen 

In deze bijlage worden twee tabellen gepresenteerd waaruit blijkt dat de schattingen 

van de materiaalparameters op grond van het gebruikte model met nevenvoorwaarde: 

q = C('€ + fO)n 

uO.2 = C(0.002 + fO)n 
grotere getalwaarden opleveren dan het model zonder nevenvoorwaarde. In de eerste tabel 

zijn de materiaalparameters berekend op basis van 20% en 10% rek voor RVS. TerwiJl in 

de tweede tabel de materiaalparameters zijn bepaald op basis van 10% en 5% rek voor 

SP /D. In de tabellen is model 1 het model met nevenvoorwaarde, model 2 het model 

zonder nevenvoorwaarde. 

Tabell: De schattingen van de materiaalparameters volgens beide modellen op basis 

van 20% en 10% rek voor RVS. 

RVS model 1 model 2 

C 1408 1261 

20% rek n 0,359 0,338 

Eo 0,013 0,078 

C 1633 1447 

10% rek n 0,436 0,408 

Eo 0,020 0,016 
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Tabel 2: De schattingen van de matreiaalparameters volgens beide modellen op basis 

van 10% en 5% rek voor SP /D. 

SP/D model 1 model 2 

C 581 490 

10% rek n 0,1825 0,165 

Eo 0,0022 0,000 

C 645 562 

5% rek n 0,228 0,208 

Eo 0,0047 0,00236 
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