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SAMENV ATTING 

De computer is een goed hulpmiddel bij het overdragen van technologische kennis 

aanwezig op de Technische Universiteit Eindhoven naar de industrUHe praktijk. In 

de werkeenheid materialen en bewerkingsprocessen van de vakgroep Werktuigbouw

kundige Produktietechnologie en - A utomatisering heeft men voor Personal Compu

ter zogenaamde technologiebanken ontwikkeld, waarin de technologische en prak

tische kennis van een bepaald omvormproces is opgeslagen. Hiermee kan een gebrui

ker met weiDig technologische voorkennis produkten en gereedschappen ontwerpen. 

Noodzakelijk is de kenDis van het plastisch vloeigedrag van materialen afhankelijk 

van de procesomstandigheden. Hiervoor werd een gebruikersvriendelijk computer

programma ontwikkeld dat uitgaande van meetgegevens, spanningen als functie van 

de rek, reksnelheid en temperatuur, de parameters van vier vloeimodellen kan 

berekenen. Deze zijn de vloeimode11en van Hollomon, Krupskowski en Swift, Ludwik 

en Voce. De berekening voor de gewenste reksnelheid en temperatuur (de proces

omstandigheden) geschiedt door midde1 van lineaire interpolatie van de meet

waarden in een databestand. Hieruit worden de vloeiparameters met behulp van de 

kleinste kwadratenmethode bepaald. De resultaten worden grafisch weergegeven op 

het beeldscherm en/of schrifte1ijk vastgelegd via een printer. Door goed kiezen van 

de meetgegevensinvoer kan bij het toepassen van deze methode rekening worden 

gehouden met diskontinuiten in het vloeigedrag als fasenovergangen en rekristal

lisatie. De meetwaarden in het databestand kunnen worden aangevuld en gewijzigd. 

Het in Modula-2 voor Personal Computers geschreven programma kan worden 

gekoppeld aan nieuw te ontwikkelen technologiebanken. 



VOORWOORD 

Met dit verslag komt er een einde aan mijn studietijd aan de Technische Hoge

schooljUniversiteit Eindhoven. De eindstudie werd verricht in de werkeenheid 

materialen en bewerkingsprocessen van de vakgroep Werktuigbouwkundige 

Produktietechnologie en -Automatisering in het kader van het implementeren van 

omvormkennis in personal computers. Het ging hierbij om een materialen

programma dat de vloeiparameters van de bekende modellen berekent uit meet

gegevens, voor een willekeurige reksnelheid en temperatuur. Dit programma kreeg 

de naam "nCmod", wat staat voor de verstevigingsexponent n en karakteristieke 

spanning C en "module". Dit laatste slaat eigenUjk op de gebruikte programmeer

taal, Modula-2. Mede door de gebruikersvriendelijkheid en een bijbehorende 

"manuals" zal het programma hopeUjk vaal< worden gebruikt en toegepast in tech

nologiebanken. 

Ik zou de heer Dautzenberg hierbij willen bedanken voor zijn begeleiding en goede 

raad en de heer van Dijck die alle voorkomende keuzemenu's en uitvoeringen van 

het beeldscherm op dials heeft vastgelegd. Niet te vergeten ook iedereen die heeft 

geholpen met het testen van het programma en het bekommentarieren van dit 

verslag. 
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INLEIDING 

De werkeenheid bewerkingsprocessen en materialen van de vakgroep Werktuigbouw

kundige Productietechnologie en -Automatisering (WP A) houdt zich bezig met het 

onderzoeken en beschrijven van plastische processen. De opgedane theoretische en 

praktische kennis kan met behulp van de computer voor de (industritHe) praktijk 

toegankelijk worden gemaakt. De programma's waarin deze kennis is ondergebracht, 

worden technologiebanken genoemd. Hiermee kunnen met geringe technologische 

voorkennis produkten en gereedschappen worden ontworpen. Reeds ontwikkeld zijn 

technologiebanken voor achterwaartse hulsextrusie [2] en dieptrekken. 

Een van de belangrijkste materiaaleigenschappen bij omvormprocessen is het plas

tisch vloeigedrag. Voor het gebruik van technologiebanken is het noodzakelijk dit 

vloeigedrag afhankelijk van de procesomstandigheden te kennen. Uit de literatuur 

zijn vloeimodellen bekend die het verband tussen vloeispanning en plastische defor

matie beschrijven. De materiaalafhankelijke parameters in deze modellen zijn onder 

andere de verstevigingsexponent en de karakteristieke spanning en worden gebruikt 

ala invoer voor technologiebanken. In de literatuur zijn deze parameters echter 

nauwelijks voorhanden en zeker niet ala functie van procesomstandigheden zoals 

reksnelheid en temperatuur. De literatuur bevat weI meetgegevens van materiaal

beproevingen waaruit deze parameters bepaald kunnen worden ([3], [4] en [5]). 

In dit verslag wordt een methode besproken waarmee voor willekeurige reksnelheid 

en temperatuur de vloeiparameters uit meetgegevens berekend kunnen worden. Deze 

methode wordt geimplementeerd in een gebruikersvriendelijk programma, geschikt 

voor IBM Personal Computer. Dit computerprogramma zal naast het gebruik in 

technologiebanken ook toepassing kunnen vinden in onder meer de analyse van 

meetresultaten van materiaalbeproevingen, als onderdeel van een uitgebreide mate

rialendatabase [6] en, met het oog op minimale materiaalkosten, als hulpgereedschap 

voor de keuze van produktmaterialen in de massafabrikage. Na een vergeUjkend 

onderzoek naar de programmeertalen Modula-2 en Turbo-Pascal [9] werd gekozen 

voor de eerste. 

De vloeimodellen en de berekening van de parameters worden besproken in hoofd

stuk 1. Hoofdstuk 2 bevat de opbouw van het computerprogramma. In hoofdstuk 3 

wordt de werking van het programma gedemonstreerd met een rekenvoorbeeld. 

Tenslotte worden de discussie en de conc1usies behandeld. 
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1 DE BEREKENING VAN VLOEIP ARAMETERS 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingega.a.n op de vloeimodellen en meetgegevens in de 
literatuur. Da.a.rna wordt de methode afgeleid wa.a.rmee de vloeipara.meters berekend 
kunnen worden uit deze meetgegevens. 

1.1 Vloeimodellen 

Plastisch vloeien is het materia.a.lgedrag onder invloed van een mechanische belas
ting zodanig dat een blijvende vormverandering optreedt. Dit gedrag wordt onder
zocht met behulp van materia.a.lbeproevingen en weergegeven in grafieken met op de 
horizontale as de deforma.tie en op de vertika.1e as de vloeispanning. In de literatuur 
heeft men getra.cht de op deze manier ontstane vloeikrommen te beschrijven met 
zogena.a.mde vloeimodellen ([1]) : 

- -n 
(1 = C· ( Hollomon (1.1) 

- C t)n (1 = C· (0 + ( Krupskowski, Swift (1.2) 

- - -n 
(1 = 0'0 + C· f Ludwik (1.3) 

q = B - (B - A)·exp(-n .t) v Voce (1.4) 

wa.a.rin : 
- effektieve vloeispanning [N/mm2] 0' 

- effektieve deformatie [-] f 

n verstevigingsexponent [-] 
C karakteristieke spanning [N/mm2] 
- voordeforma.tie [-] fO 

0'0 voorspanning [N/mm2] 
A spanning bij '{ = 0 [N/mm2] 
B spanning bij '{ = 00 [N/mm2] 

nv Voce konstante [-] 
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1.2 Meetgegevens 

1.2.1 Materiaalbeproeving 

Vloeikrommen van materialen worden bepaald nit de bij materiaalbeproevingen 
optredende mechanische belasting en geometrieverandering van proefstukken. Van 
de verschillende beproevingen worden vanwege de eenvoudige spanningstoestand 
meestal de trekproef, de stuikproef en de torsieproef toegepast. 

1.2.2 Temperatuur- en reksnelheidsinvloeden 

De meetgegevens in [3], [4] en [5] bestaan nit vloeikrommen voor verschillende 
reksnelheden en temperaturen. In figuur 1.1 is hiervan een voorbeeld weergegeven. 

Tijdens het uitvoeren van een materiaalbeproeving wordt de deformatiearbeid bijna 
volledig omgezet in warmte en veroorzaakt een temperatuurstijging van het proef
stuk. Vooral bij hoge reksnelheden is deze aanzienlijk door geringe warmteover
dracht naar de omgeving. De invloed hiervan op het spanningsverloop is moeilijk in 
rekening te brengen. Bij vloeikrommen in de literatuur wordt daarom meestal de 
temperatuur van het proefstuk aan het begin van de materiaalbeproeving vermeld. 

Tijdens trek- en stuikproeven is de reksnelheid afhankelijk van de momentane 
proefstukafmetingen en de door de vervormingsapparatuur opgedrongen snelheid. 
Bij veel trek- en stnikbanken is deze gedurende proefnemingen konstant. Door 
verandering van de proefstukgeometrie verandert dus ook de reksnelheid. De rek
snelheid in de meetgegevens wordt berekend volgens : 

.:.. V t=-r
m 

waarin: 

l reksnelheid 
v vervormingssne1heid bank 
1m gemiddelde proefstuklengte 

[l/s] 
[m/s] 
[m] 

(1.5) 
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figuur 1.1 Vloeikrommen van XI0Cr13 ([3]). 

1.3 Interpolatie en berekening van de vloeiparameters 

De vloeikrommen in de literatuur worden beschreven door een aantal spannings
rekwaarden. Tot berekening van de vloeiparameters kan pas worden overgegaan als 
de waarden van de vloeikromme bij de gewenste reksnelheid en temperatuur bekend 
zijn. Deze waarden worden uit de meetgegevens van het gewenste materiaal in twee 
lineaire interpolatiestappen berekend. In de eerste stap wordt geinterpoleerd tussen 
twee reksnelheden en in de tweede stap tussen twee temperaturen. Dit gaat als voIgt 
in zijn werk : De vloeikrommen zijn als Ilwaaiers" gegroepeerd per reksnelheid 
(figuur 1.1). In de eerste stap wordt geinterpoleerd voor de gewenste reksnelheid. Er 
onstaat een nieuwe waaier behorend bij de gewenste reksnelheid. Vervolgens vindt 
lineaire interpolatie plaats voor de gewenste temperatuur. Hiermee zijn de span
nings-rekwaarden bij de gewenste reksnelheid en temperatuur verkregen. 

Vervolgens worden de parameters van het gewenste vloeimodel berekend. De bere
ken de kromme moet zo goed mogelijk overeenkomen met de geinterpoleerde meet
waarden. Daartoe worden bij de gegeven meetwaarden van de rek de gemeten en de 
berekende spanningswaarden vergeleken volgens : 
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n 

RSS = \' (q. - q. )2 = minimaal 
.l lint lber 

(1.6) 

1=1 

waarin : 
RSS 
(f. 

lint 

q. = f(t. ) 
lber lint 

kwadratische verschilsom (Residual Sum Squared) 
geinterpoleerde spanning 

berekende spanning bij gegeven waarden van de rek 

Er wordt gebruik gemaakt van de kleinste kwadratenmethode ([10] en [11]). Voor 
een functie met twee variabelen (het model van Hollomon) is met deze methode 
direkt een oplossing te bepalen. In een functie met drie variabelen (de overige vloei
modellen) krijgt een van de variabelen een vaste waarde. De twee overgebleven 
variabe1en kunnen nu worden berekend met de kleinste kwadratenmethode. Door 
variatie van de vaste waarde is de kleinste RSS te vinden en daarmee de parameters 
voor de bestpassende lijn. 

Kriteria voor de uiteindelijke nauwkeurigheid van de berekening van de berekende 
kromme zijn de kwadratische verschilsom van (1.6) en de correlatiecoefficient. Deze 
laatste geeft aan met welke nauwkeurigheid een aantal punten (Y,y) op een rechte 
lijn ligt. De correlatiecoefficient is gedefinieerd als : 

n 

l (Y i - Y) . (y i - Y) 
R= i=1 

~il 
(1.7) 

n 

i=1 

Met Yen y de gemiddelden van Yj en Yi' 

De correlatiecoefficient kan waarden aannemen tussen -1 en 1. Als de punt en (Y,y) 
exact op een rechte lijn liggen is R = 1. Substitutie van de gemeten (y) en 
berekende (Y) spanningswaarden bij gegeven rekwaarden levert de correlatie tussen 
gemeten en berekende kromme. De correlatiecoefficient is op deze manier voor 
allerlei vormen van spannings-rekkrommen te berekenen. 
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2 HET MATERIALENPROGRAMMA 

Inleiding 

De in het vorige hoofdstuk beschreven methode voor het berekenen van vlooi
parameters wordt geimplementeerd in een computerprogramma, nCmod geheten. In 

dit hoofdstuk worden de eisen hieraan en de daaruit voortvlooiende struktuur 
besproken. 

2.1 Toopassingen en gebruik 

2.1.1 Ondersteuning van technologiebanken 

invoer 

uitvoer 

proeesc:ondiUes 
vloeilllodel 

vloeiparueters 

I 
iDvoer 

uitvoer 

t 
figuur 2.1 Ondersteuning van een technologiebank door een 

materialenprogramma. 

Bij het onderzoek naar de maakbaarheid van produkten met een technologiebank 

moot deze van invoergegevens worden voorzien. Deze bestaan uit materiaalonaf
hankelijke en materiaalafhankelijke grootheden. De materiaalonafhankelijke zijn 
onder meer geometriegegevens van het te ontwerpen produkt. De materiaalafhanke
lijke worden door het materialenprogramma gegenereerd. Daartoo mooten worden 
ingevoord: (figuur 2.1) 

de materiaalnaam 
het vlooimodel 

de reksnelheid en de temperatuur (de procescondities) 

Het materialenprogramma kan de technologiebank op twee manieren ondersteunen : 
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1. Ret is direkt te koppelen aan een technologiebank. Bet bestaat dan uit een 

programmaprocedure die binnen het technologieprogramma wordt a.angeroopen. 

De technologiebank voorziet de procedure van invoor en ontvangt de gewenste 

gegevens. 

2. Ret is "stand-alone" te gebruiken : De gebruiker van de technologiebank start 

bet materialenprogramma op, voort via het tootsenbord de nodige gegevens in 

en verkrijgt resultaten die als invoer voor het technologieprogramma gebruikt 

kunnen worden. 

2.1.2 Alternatieve toopassingen 

Andere toopassingen zijn zowel in de industrieele als in de wetenschappelijke sfeer te 

bedenken. Een voorbeeld van een toepassing in de industrie is het samenspel van 

gereedschap en werkstukmateriaal. Een lange levensduur van een omvormgereed

schap wordt bereikt door, onder andere, een optimaal hardheidsverschil met het 

produktmateriaal. De hardheid van een materiaal is evenredig met de vlooispanning. 

Met de invloed van reksnelbeid en temperatuur op de vlooikromme in gedachten i,s 

bet mogelijk met behulp van het programma een optimale reksnelheid en tempera

tuur voor de combinatie werkstuk- en gereedscbapsmateriaal te bepalen. 

In de wetenschappelijke sfeer is een mogelijke toopassing het analyseren van meet

resultaten van trek-, stuik- en torsieprooven. 

2.2 Gebruikersvriende1ijkbeid 

Ret materialenprogramma nCmod is geschikt voor een breed toopassingsgebied. Dit 

heeft gevolgen voor de gebruikersvriendelijkheid: Iedere mogelijke gebruiker moet 

met bet programma kunnen omgaan en tot resultaten kunnen komen. In [2] zijn de 

punten verzameld waaraan een gebruikersvriendelijk programma zou moeten 

voldoen: 

Ret dient bet werk van de gebruiker zoals bet bedienen van toetsen en het 

verwisselen van diskettes zoveel mogelijk te minimaliseren. 

Ret programma moot overzichtelijk zijn : eenvoudige invoor, eenvoudig 
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gebruik en eenvoudige uitvoor. 

De layout van het beeldscherm moot door bet bele programma betzelfde 

blijven. 

De fouten die de gebruiker maakt moeten worden opgevangen, de gebruiker 

moot steeds een reaktie vanuit het programma krijgen als bij iets heeft onder

nomen. 

De gebruiker beeft de controle over het programma: bet mag niet allerlei 

routes volgen en geen beslissingen nemen waarvan de gebruiker niet op de 

boogte is. 

2.3 Opbouw van bet programma 

Ret materialenprogramma is opgebouwd uit de hoofdonderdelen: 

databewerkingen 

databestand 

berekeningen 

Ret deel databewerkingen geeft de mogelijkheid tot invoer of verandering van meet

gegevens. Deze worden na invoor of wijziging toegevoegd aan bet databestand, de 

verzameling van aIle reeds ingevoorde meetgegevens. Ret genereren van de vloeipa

rameters vindt plaats in het deel berekeningen (figuur 2.2). 

I 
'il1voer 

figuur 2.2 Opbouw van het materialenprogramma 
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Het gehele programma is menugestuurd. De layout van het beeldscherm heeft in het 

hele programma dezelfde vorm. Het beeldscherm bestaat uit drie omkaderde vakken. 

Het bovenste kader bevat, indien van toepassing, de materiaalnaam, de gekozen 

temperatuur en reksnelheid en het vloeimodel. In het middenkader zijn keuzemenu's 

en resultaten opgenomen en moeten waarden worden ingevoerd. In het onderste 

kader staan boodschappen en waarschuwingen voor de gebruiker. De naam van het 

programmadeel wordt aangegeven tussen boven- en middenkader. In de volgende 

paragrafen worden de programmadelen databewerkingen en berekeningen nader 

toegelicht. 

2.3.1 Databewerkingen 

In het programmadeel databewerkingen bestaat de keuze, met behulp van een 

keuzemenu, uit : 

Het invoeren van nieuwe meetgegevens in het databestand. 

Het wijzigen van reeds bestaande gegevens van het databestand. 

Het afdrukken van bestaande gegevens met een printer. 

Het geschikt maken van een datadiskette voor dataopslag. 

2.3.2 Berekeningen 

Het programmadeel berekeningen is opgebouwd uit een deel invoer, een deel inter

polatie, een dee} waarin de bestpassende kromme wordt berekend en een deel uitvoer 

(figuur 2.3). 
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'floeiaodel vloeiparueters 

invoer uitvoer> 

a.teriaalllaalD 
. '-V 

figuur 2.3 berekening 

De invoer voor de interpolatie en de berekening van de bestpassende kromme gaat 
via het invoermenu (figuur 2.4). Deze invoer van materiaainaam, reksnelheid en 
temperatuur en vloeimodel wordt geregeld op aparte invoerschermen die verschijnen 
na het maken van keuzen in het invoermenu. Na invoer van aIle gegevens kunnen de 
berekeningen worden uitgevoerd met keuze 4 van het invoermenu. Na beeindiging 
hiervan springt het programma terug in het invoermenu en komt men met keuze 7 
in het uitvoermenu. Hierin zijn diverse mogeUjkheden voor het presenteren van de 
resultaten opgenomen (figuur 2.5). Ook is het mogelijk terug te gaan naar het 
invoermenu waarna wijzigingen in de invoergegevens zijn &an te brengen. Op deze 
marner kunnen eenvoudig en overzichtelijk veel berekeningen worden uitgevoerd. 

lLCULlTIOlfs-tIfPUT IIEHU'-----------------..., 
-.elect aaterial .(1) 
-.elect flova04el (2) 
-select Itrain-rate ant temperature (l) 
-pertora calculatiolls (4) 
-change setting. (5) 
-cbange strain/str.ss points (6) 
-,0 to calculations-output aenu (7) 
-return to .ain •• IIU (8) 

I <elc> : return to .. in .. nu 

figuur 2.4 het invoermenu 
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Katerial: %5erHi189 Kodel: o-e*(lo+ll~ (lrupskowsky/Swiftl (2) 
Strain-rate : 1.00 [l/s] Teaperature: 20.00 [Oe] 

ALeULATIOffS-OUTPUT JlENUI _____________________ .., 

-results on the screen, without ,raphies (1) 
-printed results, without ,raphies (21 
-results on the screen, with graphies (3) 
-printed results, with ,raphics (4) 
-plot .easured strain/stress (51 
-plot calculated .gainst .easured stresses (61 
-,0 to calculations-input .enu (71 
-return to aain aenu (8) 

<esc> return to aain aenu 

figuur 2.5 bet uitvoermenu 
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3 EEN REKENVOORBEELD 

Ter illustratie van de mogelijkheden van het ontwikkelde programma worden in dit 

hoofdstuk de resultaten van enkele berekeningen gepresenteerd. 

Met behulp van het programmadeel databewerkingen worden meetgegevens voor 

chroomstaal X5CrNi18-9 uit [3] in het databestand ingevoerd. De meetgegevens 

bestaan uit 36 vloeikrommen verdeeld over 3 verschillende reksnelheden en 12 

verschillende temperaturen. Iedere vloeikromme wordt beschreven met 9 punten 

(f,U). De parameters van de vier vloeimodellen worden voor drie 

proefomstandigheden berekend (tabeI3.1 en figuur 3.1) : 

I l = 0.25 [l/s] , T = 100 roC] 

II l = 0.25 [l/s] , T = 1000 rOC] 

III l = 60 [l/s] , T = 100 roC] 

Tabel 3.1 Modelparameters en aanduiding van de nauwkeurigheid 

voor de proefomstandigheden I, II en III. 

model n C EO (10 A B R RSS 

Hollo 0.18 869 0.9934 2332 

I Krups 0.22 876 0.04 0.9948 1819 
Ludwi 0.32 602 282 0.9943 1999 
Voce 2.63 466 885 0.9976 925 

Hollo 0.095 115 0.9935 28.6 

II Krups 0.064 114 -0.04 0.9994 2.83 
Ludwi 0.098 116 - 0.01 0.9934 29.1 
Voce 6.27 76.3 111 0.9940 25.9 

Hollo 0.18 918 0.9959 1549 

III Krups 0.18 920 0.008 0.9960 1520 
Ludwi 0.19 876 43 0.9959 1547 
Voce 3.11 489 909 0.9980 743 
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figuur 3.1 Presentatie van berekende resultaten op het beeldscherm voor 

geval I en het model van Hollomon. 

De rekentijd voor een probleem bedraagt op een IBM XT Personal Computer 

gemiddeld 20 seconden. Uit de correlatiecoefficient R en de kwadratische 

verschilsom RSS blijkt bij I het model van Voce het best te voldoen. Bij II levert 

het model van Krupskowski en Swift en bij III het model van Voce de beste 

resultaten. 
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4 DISCUSSIE 

4.1 Materiaalselectie 

Tijdens gebruik van het programma moot regelmatig een keuze worden gema.a.kt uit 
de in het bestand a.a.nwezige materialen. Het hestand omvat een a.a.ntal datadisket
tes. Eike diskette bevat meetgegevens van verschillende materialen en een inhouds
opgave met de namen van de opgenomen materialen. De selectie gebeurt met behulp 
van deze inhoudsopgave. Bij een a.a.ntal materialen van meer dan 50 is deze manier 
minder overzichtelijk. Een andere methode is selectie op basis van bijvoorbeeld : 

werkstoffnr 
materia.alna.a.m 
materia.alsamenstelling 
toopassing 
kostprijs 

In de industrie echter, wordt in veel bedrijven slechts een beperkt a.a.ntal materialen 
gebruikt. Hier voldoot het selecteren van een materia.al uit de inhoudsopgave. 

4.2 Bruikba.a.rheid van de vlooimodellen 

In deze paragra.a.f wordt de bruikba.a.rheid van de vloeimodellen voor de in hoofdstuk 
2 genoomde toepassingen besproken. 

1. Met opzettelijk a.a.ngebrachte verstoringen in de meetgegevens kunnen 
afwijkingen als meet- en inleesfouten worden gesimuleerd. Da.a.rtoe werd van 6 
vloeikrommen, elk hesta.a.nd uit 9 spannings-rekwa.a.rden de vierde spannings
wa.a.rde eerst 10 % verhoogd en da.a.rna 10 % verla.a.gd. De vloeiparameters 
werden berekend bij de oorspronkelijke en de verstoorde wa.a.rden (figuur 4.1). 
De parameters van het model van Ludwik geven zeer grote afwijkingen te zien 
ten opzichte van de parameters, berekend bij de niet verstoorde gegevens. Bij 
de modellen van Krupskowski en Swift en van Voce is dit in mindere mate het 
geval. De parameters van het model van Hollomon zijn zeer stabiel. 

2. Uit een onderzoek van Cordewener [8] is gebleken dat in het model van 
Krupskowski en Swift verschillende getalwa.a.rden van de vloeiparameters 
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figuur 4.1 Het effekt van verstoringen in de meetgegt>vens op de vloeiparameters. 
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nagenoog dezelfde vlooikronune tot gevolg hadden. De correlatiecoefficient was 

voor deze vlooikronunen erg hoog (R > 0.995). Om te onderzoeken of dit 

verschijnsel ook bij Voce en Ludwik optreedt werden voor een geval (materiaal 

X5CrNil8-9, reksnelheid 0.25 [l/sJ en temperatuur 100 rOC]) de correlatiecoef

ficient en de kwadratische verschilsom berekend voor verschillende combi

naties van de parameterwaarden (figuur 4.2). Het blijkt dat de vloeiparame

ters van Ludwik zeer uiteenlopende waarden kunnen aannemen voor nagenoeg 

dezelfde correlatiecoefficient en kwadratische verschilsom. 

Voor de onderzochte gevallen zijn de parameters van het model van Ludwik niet 

nauwkeurig te bepalen. De berekende vloeikronunen passen echter weI good door de 

gemeten spannings-rekwaarden. Voor toopassingen waarin het verband spanning

rek wordt gevraagd, zijn de uitkomsten good bruikbaar. Voor toopassingen waarin 

de parameters dienen om onderling te worden vergeleken kan het model van Ludwik 

beter niet worden gebruikt. De modellen van Krupskowski en Swift en van Voce zijn 

beter te gebruiken, het model van Hollomon geeft de meest nauwkeurige resultaten. 

4.3 Invlood van diskontinuiteiten in het vloeigedrag 

Rekristallisatie, korrelgrOOi, fasenovergangen en dergelijke veroorzaken vaak diskon

tinuiteiten in het plastisch vlooigedrag van materialen. Deze doen zich voor bij 

bepaalde temperaturen en reksnelheden. Bij de berekening van de parameters kan 

met deze materiaalkundige verschijnselen rekening worden gehouden door meetgege

yens in het databestand op te nemen bij temperaturen en reksnelheden aan weers

zijden van de kritieke omstandigheden. De afwijking in een berekening ten gevolge 

van de diskontinuiteit is dan minimaal. 

4.4 Andere materiaalmodellen 

In de literatuur, bijvoorbeeld [1] en [8], zijn modellen bekend die de vloeispanning 

niet alleen als functie van de effektieve rek, maar ook van de reksnelheid en/of de 

temperatuur beschrijven. Deze modellen zijn vaak niet alleen ingewikkelder dan de 

in het programma opgenomen vloeimodellen maar ook onnauwkeuriger. Bovendien 

zijn diskontinuiteiten in het vloeigedrag er meestal niet in opgenomen. Dit alles in 

tegenstelling met de in dit verslag beschreven methode. 
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5 CONCLUSIES 

Het is gebleken dat de vlooiparameters van het model van Ludwik niet nauwkeurig 

berekend kunnen worden. Bij het gebruik van dit model moot men hiermee rekening 

houden. 

Het ontwikkelde programma kan, draaiend op een IBM Personal Computer met een 

klokfrequentie van 8 MHz, binnen 20 seconden de vlooiparameters van een van de 

vlooimodellen berekenen. 

Diskontinuiten in het vlooigedrag door metaalkundige veranderingen of afwijkingen 

in de rechte spanningsweg kunnen in dit programma ondervangen worden. 

Het programma kan ook gebruikt worden bij de analyse van meetresultaten van 

materiaalbeproovingen. Voorts bij de materiaalkeuze ten behoove van de 

massafabrikage teneinde een zo groot mogelijk hardheidsverschil tussen werkstuk

en gereedschapsmateriaal te verkrijgen. 

Met kennis van Modula-2 kan het programma worden uitgebreid met meer 

materiaalmodellen. Ais meerdere datadiskettes voor de opslag van alle meetgegevens 

nodig zijn, is het programma uit te brei den met een materialenzookprogramma. 

Door de keuze van Modula-2 als programmeertaal is het programma eenvoudig te 

koppelen aan nog nieuw te ontwikkelen technologiebanken. Deze technologiebanken 

moeten bij voorkeur in Modula-2 geschreven worden. 
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MANUAL'S 

De bij het programma behorende manual's zijn in aparte rapporten ondergebracht : 

"Een computerprogramma voor het genereren va.n vloeiparameters uit 

meetgegevens, bij willekeurige procesomsta.ndigheden. User's manual. II 

Interne TUE pubUkatie WP A-rapport 0527. 

"Een computerprogramma voor het genereren va.n vloeiparameters uit 
meetgegevens, bij willekeurige procesomsta.ndigheden. Technical ma.nual. II 

Interne TUE pubIikatie WP A-rapport 0528. 

"Een computerprogramma voor het genereren va.n vloeiparameters uit 

meetgegevens, bij willekeurige procesomsta.ndigheden. Program listing." 

Interne TUE publikatie WP A-rapport 0529. 
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