
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Restspanningen in bandmateriaal

Wolterink, E.M.

Award date:
1988

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/9f1e968d-524a-47cc-ada7-5820bd2fd75c


Puk.[?)\ \'?J £ k-w-d \......, 

\{~\. Av\:>~ 

Restspanningen in bandmateriaal 

Afstudeerverslag E.M. Volterink 

Oktober 1988 

nr. VPA 0633 

Technische Universjteit Eindhoven 

Faculteit der Verktuigbouwkunde 

Vakgroep V.P.A. 

Uitgevoerd bij: 

Nederlandse Philips Bedrijven B.V. 

Centre For manufacturing Technology 

Mechanical Production Technology 



- 1 -

Samenvatting 

Bij het stampen van o.a. lead frames en andere stroken met fragiele 

patronen ontstaan vervormingen van de band en van de uitgestampte 

onderdelen door het vrijkomen van restspanningen. 

In dit verslag staat het meten van deze restspanningen centraal. 

De volgende punten komen aan de orde: 

- beschrijving restspanningen, invloeden van bewerkingen zoals het 

walsen 

- overzicht meetmethodes 

- keuze meetmethode (het afetsen van dunne lagen) 

- beschrijving etstechniek (Electro-Chemical machining) 

- uitvoering proeven 

- meetresultaten en conclusies 

Door het electro-chemisch afetsen van dunne lagen kunnen de 

restspanningsverdelingen over de dikte en de breedte van de band 

kwalitatief en kwantitatief worden aangetoond. 



Errata 

9 6e regel van onder, moet zijn "materiaal is R 1216 (Tombak), dat" 

11 5e regel van onder, moet zijn ", alsmede een faalcriterium." 

18 8e regel van onder, moet zijn "in het materiaal aanvankelijk" 

19 X-as onderste grafiek loopt van -60 tot 60 N/mm2 

22 3e regel, moet zijn "daarbij plastisch gedeformeerd wordt, worden 

(extra) restspanningen" 

30 

5e regel, moet zijn "door het oprollen kan voorspellen" 

d-d formule 2.12, moet zijn €+,~= 0 
-d-

o 

5e regel van onder, moet zijn "geldt na differenti@ren van 2.12 ." 

52 Onderste regel weggevallen, moet zijn "van 0,01 mm gemeten 

-7 -6 kunnen worden, dan kunnen krommingen van 9,3.10 = 10 mm-l 

gemeten worden." 

57 7e regel van onder, moet ZlJn " een aantal proeven gedaan om een 

eerste indruk van de methode te krijgen •.. " 
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Summary 

Yhile punching leadframes, and other strips with fragile patterns, 

deformation of the strip and the punched parts occur because of the 

relaxation of residual stresses. 

In this report, measuring of these residual stresses is emphasized 

The following items will be discussed: 

- description of residual stresses, the influence of processes like 

rolling 

- survey of measuring methods 

- choice of a measuring method (the removal of thin layers by etching) 

- description of the etching-technique (electro-chemical machining) 

- the description of the tests 

- results and conclusions 

The qualitative and quantitative distribution of the residual stresses 

across the thickness and width of the strip can be determined by the 

electro-chemical etching of thin layers. 
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Voorwoord 

Gedurende het afgelopen jaar ben ik in de gelegenheid geweest om mijn 

onderzoeks- en mijn afstudeeropdracht te vervullen op het Centre For 

manufacturing Technology (CFT), Phillps Eindhoven. Het CFT, dat uit vier 

vakgebieden, een CAM-centrum en de groep Engineering bestaat, houdt zich 

bezig met de ontwikkeling van productiemiddelen en productieprocessen en 

de daarmee samenhangende ontwikkeling van productietechnieken en 

fabricagetechnieken. 

In vakgebied 1 (o.l.v. prof. ir. F. Doorschot), groep Metal Forming 

(o.l.v. ir. G-J. Streefland) worden productietechnieken onderzocht 

m.b.t. het spaanloos vormgeven zoals het buigen, het dieptrekken en het 

stampen van voornamelijk metalen onderdelen. 

Het inzicht in deze elementaire productietechnieken is belangrijk met 

het oog op de (kosten van de) onderdelenfabricage. 

De oorspronkelijke afstudeeropdracht bestond uit twee delen. 

Ten eerste het ontwikkelen van een methode, waarmee restspanningen 

aangetoond kunnen worden, en ten tweede het onderzoeken van de invloed 

van bewerkingen zoals het walsen en het stampen op het 

restspanningsniveau. Hiervoor is een eerste aanzet gegeven, maar 

gedurende het onderzoek is de nadruk komen te liggen op het meten van de 

~ ---------------------restspannlngen. --------- --

De proeven hiervoor zijn gedaan bij de Philips Light Division, en met 

name ir. P. van Dongen wil ik bedanken voor de hulp die daarbij geboden 

werd. 

De afstudeeropdracht stond onder leiding van prof. ir. F. Doorschot 

(T.U.E., afdeling VPA) en ir. G-J. Streefland (CFT), en onder de 

begeleiding van ir. P. van den Bekerom. 

Bij deze wil ik aIle medewerkers van de groep Metal Forming van harte 

bedanken v~~r hun hulp en voor de prettige werksfeer. 

Hierbij no em ik speciaal Peter van den Bekerom voor zijn leerzame 

ondersteuning en deskundige begeleiding tijdens zowel de stage-, als de 

afstudeerperiode. 

\\ 
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Omdat deze afstudeeropdracht het einde van mijn studie aan de 

T.U. Eindhoven betekent wil ik graag mijn ouders bedanken voor hun hulp 

en vertrouwen. 

Edwin ~ol terink 

Oktober 1988. 



- 7 -

Symbolenlijst 
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potentiaalverschil over electrolyt 

specifiek theoretisch oplosbaar volume 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding en hypothesen 

1.1 Inleiding 

Bij het stampen van o.a. lead frames en andere stroken met fragiele 

patronen ontstaan vervormingen van de band en van de uitgestampte 

onderdelen. 

De oorzaak van deze vervormingen is het vrijkomen van restspanningen. 

Deze restspanningen zitten in het toegeleverde materiaal, en zijn het 

gevolg van bewerkingen zoals het walsen, het oprollen, en van 

gloeibehandelingen. Verder worden restspanningen ingebracht door 

bewerkingen als het op breedte snijden, het richten, en het stampen van 

de band. 

De vervormingen van de strook en/of van het uitgestampte onderdeel 

moeten binnen de producttoleranties vallen. Om de vervormingen te kunnen 

berekenen en voorspellen moet dus het restspanningsniveau in de band 

bekend zijn, alsmede de afzonderlijke invloeden van de bewerkingen. 

In dit verslag staat het meten van restspanningen centraal. Het meten 

van restspanningen is belangrijk om de volgende redenen: 

het restspanningsniveau in het uitgangsmateriaal moet bekend zijn 

- theoretische beschouwingen over de invloed van bewerkingen op het 

restspanningsniveau kunnen worden getoetst 

- procesparameters van de bewerkingen kunnen worden aangepast en worden 

geoptimaliseerd als hun invloed op het restspanningsniveau gemeten kan 

worden. 

Het in dit verslag onderzochte materiaal is R 1216 (Tombak), wat 

gebruikt wordt voor het stampen van leadframes. Onderzocht is de 

restspanningsverdeling in het toegeleverde materiaal over de dikte, en 

de breedte van de band. Ook komt de invloed van het richten aan de orde. 

Dit onderzoek is een eerste aanzet voor verder onderzoek naar 

restspanningen, en de invloed van bewerkingen. 
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1.2 Hypothesen 

Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van de volgende hypothesen: 

1. Het restspanningsniveau in bandmateriaal is kwalitatief en 

kwantitatief aan te tonen door het afetsen van dunne lagen. 

2. De restspanningen ontstaan door de bewerkingen na het spanningsvrij 

gloeien. Indien het materiaal na het spanningsvrij gloeien niet 

spanningsloos is dan heeft het een nabewerking ondergaan. 

Aan de hand van de metingen kan worden teruggevonden wat voor 

bewerking dit is geweest. 

3. Het~~~walsen levert drukspanningen aan het oppervla~op ---- -------~- -van een .. ~_~lati~L.hSL~g""_ ni veau (+20% van de vloeigrens) . 
. _----- -'"~'-""-"-"-'''''''--'''-'''-''-'''''''---.-----------

"}!~"t wa 1 s eI? __ I!l.E;!_L.~.~rr ... KE9J~ .. r.~QJJktt~ .. kan t ~.E!_~~_I?~~!1"~~[:"~_3.2..IL!?:~~" 
oppervlak oplever~.Jla~ .. t:elatJef lager ni veau (+10% van (1 ) 

",--.----,-......... - ..... --,--. -. ----,. - _., ""~'~-~""<" -'-'. "''''''' -'n_, .. , .... " ___ ~"*' __ ,. .. '''' __ .,,,.,/~«. __ •. y_~,p<IiI>, 

4. Door het rolrichten van de band daalt het restspanningsniveau terwijl 

de verdeJing comp)exer wordt (-> de theorie van Jansen [15] klopt). 

5. Wanneer de band in opgerolde toestand gegloeid is, is hij 

spanningsloos en zal hij een kromtestraal bezitten die gelijk 

is aan de straal op de rol. Het terugbuigen van deze kromming 

levert restspanningen (trek of druk) op aan het oppervlak van 

~ 20-25% van de vloeispanning. 
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BOOPDSTUK 2 Restspanningen~ 

2.1 Restspanningen, definitie en omschrijving 

Restspanningen: 

zijn mechanische spanningen die optreden in kracht-, moment- en 

temperatuurgradi@ntvrije lichamen 

- zijn in evenwicht 

- zijn het gevolg van inhomogene elastische of elasto-plastische 

deformatie 

Als restspanningen of eigenspanningen niet, of niet exact bekend zijn 

kunnen ze, in combinatie met een uitwendige belasting, leiden tot 

onzekerheden bij de dimensionering van onderdelen. 

In sommige gevallen kunnen ze, mits doelmatig aangebracht, zorgen voor 

een verbetering van het gedrag van een onderdeel, bijvoorbeeld shot

peening voor een hogere vermoeiingssterkte bij dynamische belasting. 

In de in de praktijk toegepaste materialen ontstaan als gevolg van de 

bewerkinge~ n~e~we sp~nningstoestanden. Hel~~ __ ~£an~_~~~svrije lichamen ~'c/t.-1h," 

bestaan pnnClpleel nlet. &u t,y,//W 7 

De uitwerking van restspanningen op het gedrag van materialen onder 

mechanische belasting wordt het meest op een kwalitatieve manier 

beoordeeld. Dit komt vaak door een gebrek aan kwantitatieve gegevens 

over de (verandering van de) heersende restspanningen tijdens 

fabricageprocessen. 

Bij het onderzoek naar het falen van met restspanningen belaste 

onderdelen maakt men, afhankelijk van het doel, onderscheid tussen 

statische en dynamische belasting. In het volgende zullen onder 

restspanningen belastingequivalente spanningen worden verstaan. 

Voor een kwantitatieve beoordeling van een materiaal (bij een statische 

belasting) is een beschrijving nodig van de plaatselijk optredende 
Q, 

spanningen en rekken, alsmede en faalcriterium. Met falen kan worden 

bedoeld: beginnende plastische rek, het overschrijden van een vooraf 

voorgeschreven hoeveelheid plastische rek, breuk, het optreden van 

instabiliteiten enz .. Het gedrag van het materiaal kan worden vastgelegd 

in zogenaamde materiaalweerstandkentallen, bijvoorbeeld de treksterkte 
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Rm. Voor restspanningsvrije lichamen geldt bijvoorbeeld volgens de 

hypothese van minimale vormveranderingsenergie 

(2.1) 

(a 1 ,a2 ,a3 zijn hoofdspanningen van de lastspanningstoestand, a = verg 

vergelijkspanning). 

Bij de dimensionering van statisch belaste onderdelen wordt dan met 

behulp van een voor dat belastingsgeval maatgevende 

materiaalweerstandskental K en een (on)zekerheidsfactor S de toelaatbare 

spanning berekend 

a < ~ verg - S (2.2) 

Indien er ook restspanningen aanwezig ZlJn dan wordt de 

vergelijkspanning bepaald door de spanningsaandelen van de lastspanning 

en de restspanning, waarbij uit wordt gegaan van lineaire superpositie, 

als de hoofdrichtingen samenvallen: 

a f(a.+ a .) verg 1 res,l i=1,2,3 

Als de hoofdrichtingen niet samenvallen moet eerst een 

co6rdinatentransformatie worden gedaan voordat de restspanningen 

en de Iastspanningen gesuperponeerd kunnen worden. 

(2.3) 

Deze uitgangsgedachte is nogal pragmatisch. Hierbij moet weI in de gaten 

worden gehouden dat lastspanningen en eigenspanningen qua karakter 

verschillend zijn. Hieronder staan een aantal eigenschappen op een rij. 

·C\. 

Restspanningen 

Principi~el niet zonder ...------'.,-,._---_._-----
ro'estandsverandenng,van het 

~erlaatopwekbaa:r\ Jvl... \;.~ '( 

~7:~~ 
Altijd macroscopisch 

~nhomogeen over een doorsnede 
~v~e~r~d~e~e~l~d~ __________ ______ 

Lastspanningen 

In de regel zonder 

toestandsverandering van het 

materiaal opwekbaar 

Homogeen of inhomogeen over 

een doorsnede verdeeld 



- 13 -

,r" 
'i~,\ 

Meestal kwantitatief op 
- ~,'1 

Kwantit~tieve grootte en verdeling 

slechts bepaalde plaatsen 

(b.v. oppervlakken) bekend 

Kunnen tijdens de belasting 

van groo t teen t eken ""- ') 

veranderen ~0'-~\I~ 

Door een juiste warmte

behandeling, en soms door 

plastische deformatie te 

verminderen ~ 14~ ~' v--

over de doorsnede bekend 

Grootte en teken eenduidig door 

de belastingstoestand bepaald 

Yeg te nemen door de belasting 

op te heffen ~ 

In verschillende publica ties worden restspanningen in 3 categori~n 

onderverdeeld. Deze onderverdeling is gebaseerd op de ruimtelijke 

verdeling van restspanningen. 

'l 

Onder de eerste orde vallen de restspanningen, die over meerdere korrels 

nagenoeg homogeen zijn. De met deze restspanningen verbonden krachten en 

momenten zijn ()ver,~~Uele lichaam in evenwicht. Iedere verstoring van_ 

dit evenwicht leidt tot ~~pische maatveranderingen. 

I I I 

ares : I I I 

I I 

I I 

I 

a3 

a2 

a3 

fig. 1. res tspanningen van de 1e (0'1), 2e (0'2) en 3e orde 

(0'3) in verschillende korrels 
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De tweede orde restspanningen zlJn restspanningen die nagenoeg homogeen 

zijn2ver 1 korrel. Ze ontstaan als gevolg van deformatie

incompabiliteiten tussen verschillende kristallen. Een voorbeeld hiervan 

is een tweefasige stof, waarvan de twee fasen een verschillende 

uitzettingsco~fficient hebben. 

Restspanningen, die slechts homogeen zijn over enkele atoomafstanden, 

vallen onder de derde orde. Ze zijn het gevolg van roosterstoringen 

zoals insluitsels, vacatures en interstiti~le atomen. 

De restspanningen van de eerste orde noemt men macro-restspanningen en 

van de tweede en derde orde micro-restspanningen. 

De restspanning in een punt is de som van de restspanningen van de 

eerste, tweede en derde soort. 

Bij de beschouwing van een continuUm manifesteren zich aIleen de 

macrorestspanningen. Zij kunnen min of meer in de hand worden gehouden, 

of zelfs gestuurd worden. Het ontstaan van microrestspanningen door 

bijvoorbeeld koudomvormen is onvermijdelijk. Micro-restspanningen 

be!nvloeden bovendien de eerder genoemde materiaalweerstandkentallen. 
"-----

,/~\ 0( 
In het volgende zal ijan oo~met restspanningen de macro-restspanningen 

worden bedoeld. ~ 
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2.2 Bet ontstaan van restspanningen 

In dit gedeelte wordt gekeken naar het ontstaan van eigenspanningen 

door verschillende processen en bewerkingen. Aan de orde komen de 

invloeden van het walsen, het oprollen, het richten en het snijden van 

bandma teriaal. 

2.2.1 Yalsinvloeden 

Door het walsen van bandmateriaal, in het bijzonder bij brede en dunne 

banden, kunnen midden- en randgolvingen ontstaan (fig. 2). 

middengolven randgolven 

fig. 2. middengolven en randgolven 

Deze golvingen zijn een indicatie voor de aanwezigheid van 

restspanningen. De oorzaak van deze golvingen is het verschil tussen h~ 

inlopende bandprofiel en de walsspleetvorm. Als het bandprofiel en de 
.''"'''~'-'~.--,--------- ----
~~~§2Ieetvorm op het moment van walsen he~elfde zijn, worden alle 

vezels procentueel evenveel gestuikt/gerekt, waardoor de band vlak 

blijft. In de praktijk komen die verschillen echter weI voor met als 

oorzaken: 

afwijkingen in het inlopende bandprofiel, ongewenste verschillen in 

dikte over de lengte en breedte van de band 

- de ongewenste onrondheid van de walsrollen in axiale en radiale 

richting (fig. 3) 

- de walsdruk, doorbuiging van de walsrollen 

- (verandering in) de walstemperatuur door ongelijkmatige of onvol-

doende koeling 

- de smeeromstandighedeu 
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inlopend bandprofiel 
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a) ontstaan van middengolven 
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t 
C1 res 

inlopend bandprofiel 

W!:T'!j 
l 

b) ontstaan van randgolven 

b 

~.~------, --~ 

fig. 3. ontstaan van randgolven en middengolven, 

restspanningen 

In fig. 3 staan de respectievelijke spanningsverdelingen over de breedte 

van de band (schematisch). Op de plaatsen van de golvingen zitten 

drukspanningen in het materiaal. 

Over de spanningsverdeling over de dikte door het walsen staan in de 

literatuur [6] en [7] tegenstrijdige meetresultaten. 

In [6] word~ls gevolg van verschillende walsbewerkingen voor aluminium_ 
-,-- ---- ------,------- --~--~---~--

bandmateriaal drukspanningen aan het oppervlak gevonden. De absolute 

waarde van de spanningen hangt af van de walsreductie. 

Interessant hierbij is dat deze spanningen bij en hoge reductiefactor 

relatief laag , en bij een lage reductiefactor relatief hoog zijn. 

In [7] vindt men echter in sommige gevallen aanzienlijke trekspanningen 

aan het oppervlak. 

Een algemeen beeld van de ruimtelijke verdeling van de restspanningen na 

het walsen wordt gegeven in fig. 4. 





- 18 -

2.2.2 Invloed van het richten 

In de praktijk wordt bandmateriaal gericht om de vlakheid ervan te 

verbeteren. Twee soorten onvlakheid zijn reeds besproken, de 

rand-en middengolving (zie fig. 2). Hieraan kunnen nog drie soorten 

onvlakheden worden toegevoegd: de (normale) bandkromming, de 

sabelkromheid en de torsie. 

bandkromming sabelkromheid 

~ .. > - -
torsie 

fig. 5. Onvlakheden bij bandmateriaal 

Er bestaan drie bekende manieren van richten: het rolrichten, het 

strekrichten en het strekbuigen. Ook het skinpass walsen wordt weI 

toegepast als richtmethode. 

Bij het rolrichten wordt de band een aantal keren plastisch heen en 

weer gebogen, met als doel de normale bandkromming en de sabelkromheid 

te verminderen. De andere soorten van onvlakheid worden op deze manier 

niet succesvol bestreden. 

Volgens Jansen [15] ontstaat door het rolrichten een spanningsverdeling 

over de dikte zoals in fig. 6. Het uitgangsmateriaal is homogeen, 

isotroop, verstevigend en zonder restspanningen. Onder de eerste paar 

rollen ontstaan in het materiaalaanvankelijk hoge restspanningspieken 

(ongeveer 50 % van de beginvloeigrens). Door nog verder te richten 

ontstaan er meer spanningspieken, maar de hoogte hiervan neemt af tot 

ongeveer 10 % van de beginvloeigrens. Het aantal rollen van een 

rolrichtmachine is van invloed op de in de band ontstane restspanningen. 

Hoe meer rollen, oftewel hoe geleidelijker de beginkromming tot het 

einde van de machine afgebouwd wordt, hoe lager de restspanningen in de 

band [11]. 
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e.ze 
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-9."9 

-8.tJ~ 

- 9. Ie 

-e. 1\ 

-e.2S 

·2 c a -21J0 .'~il -lee .c.~ ~) 
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fig. 6. Restspanningsverdeling door het rolrichten, 

na eerste rol (a) en uiteindelijk verdeling (b) na 19 

rollen. d=0,5 mm, a = 530 N/mm2 
v 

Omdat bij het rolrichten de midden- en randgolving niet (helemaal) 

verdwijnt wordt ook wel het strekrichten gebruikt [111. Hierbij loopt de 

band tussen twee sets van wielen, die met een verschillend toerental 

lopeno Daardoor komt de band onder een zodanige trekspanning te staan 

dat hij plastisch gerekt wordt. 

Vat betreft de restspanningen zorgt deze methode ervoor dat de absolute 

waarde van het restspanningsniveau afneemt. Beschouwen We een band met 

een restspanningsverdeling over de dikte zoals in figuur 7a. Aangenomen 

is dat het materiaal ideaal plastisch is, en gaat vloeien als de 
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spanning a bereikt wordt. Door de trekkraeht F lopen de trekspanningen 
v 

in het materiaal tegen de vloeigrens, zodat een meer dan evenredig groot 

gebied gaat vloeien. Na het wegnemen van de trekkraehtblijft dan een 

restspanningsverdeling over zoals in fig. 7e. 

De spanningspieken zijn lager geworden. Dit proees werkt nog beter als 

een nog groter gebied plastisch zou gaan vloeien (de hele doorsnede van 

de band). De grens van de aangebraehte trekspanning wordt bepaald door 

het seheurgevaar, vooral bij dunne band. 

fig. 7. Spanningsafbouw door strekriehten 

Het strekbuigen is een combinatie van de twee eerder genoemde manieren 

van richten. Tussen twee sets van spanrollen, die zoals bij strekrichten 

de band onder een trekspanning zetten, bevindt zich een roleenheid, 

waarvan de richtrollen niet aangedreven worden. De trekspanning door de 

spanrollen ligt tussen de 10 en 50 % van de strekgrens. Door de 

richtrollen komt hier een buigspanning bovenop (fig. 8). 

Er ontstaan een sterk asymetrische spanningsverdeling over de dikte van 

de band. Aan de kant met de grootste trekspanningen wordt het materiaal 

plastisch gerekt, zonder dat de drukspanningszijde plastisch wordt. Bij 

de volgende rol is het precies omgekeerd, de oude drukspanningszijde 
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wordt dan plastisch opgerekt. Zo wordt de he Ie band in stapjes plastisch 

gerekt (1-2%). Ook hier ontstaat een aftopping van de spanningspieken, 

en dus een algemene verlaging van het restspanningsniveau. 

Het voordeel van strekbuigen is dat telkens slechts een klein gedeelte 

van de band plastisch belast wordt, en dus de kans op scheuren minder 

is. 

M 

-CJ 
v 

CJ 
V 

fig. 8. Spanning over doorsnede bij strekbuigen 
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2.2.3 Invloed oprollen band 

Bandmateriaal wordt meestal vanaf rol geleverd. Als het materiaal 

daarbij plastisch~~formeerd~worden (extra) restspanningen in het 

materiaal ingebracht. In dit gedeelte wordt een model beschreven d~ de 

grootte en verdeling van de restspanningen door het oprollen ~ 

voorspel~n. Hierbij wordt uitgegaan van perfect elasto-plastisch 

materiaal. 

In [3] worden drie verschillende manieren van oprollen beschouwd: 

- oprollen d.m.v.~e~ 

- trekken aan strip voor en tijdens oprollen? ,L-~ ~ v\.--:-t./V 

- eerst los oprollen, trekkracht aanbrengen ~ uiteinde van strip 

dan de spil doordraaien tot lagen op elkaar zitten. 

,r-' " 
Het oprollen door middel van~re buigin~)van de strip zal worden 

~"~""""' "-,,--' .",.' 

bekeken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het mogelijk is om op die 

manier laag op laag te rollen. Onder deze omstandigheden is het 

toegestaan om de vergelijkingen van Gardiner voor terugvering en 

restspanningen [3] te gebruiken. Als het opgerolde materiaal vrijgelaten 

wordt, dan zal het een vrije spiraal 

De gebruikte symbolen zijn: 

R straal van een element van de band in opgerolde toestand 

r straal van een element van de band in vrije toestand (spiraal) 

a vloeispanning van het materiaal v 

x afstand over de dikte van de band t.o.v. het neutrale vlak 

d dikte van de band 

a restspanning in de lengterichting res 

Het verband tussen de stralen R en r is 

R ~.a] ~.a]3 - = 1-3 __ v +4 _ ~ 
r .d E.d 

De restspanningsverdeling wordt dan 

a res x.R.d.E 
a d.r R.a 
v v 

(elastisch) 

(2.4) 

(2.5) 



a res 
a 
v 
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(plastisch) 
(2.6) 

De overgang van elastisch naar plastisch vindt plaats in de buitenste 

x 
vezel (d= 0,5) als 

x R a 
• v (2.7) 

d d E 

Resultaten van deze twee vergelijkingen staan in figuur 9, waarin de 

dimensieloze restspanning a tegen R a en x uitgezet staat. Omdat de 
res _.~ d 
Y d E 

restspanningen hoven en onder het neutrale vlak gelijk, maar 

tegengesteld van teken zijn wordt slechts de helft van de dikte 

beschouwd. 

fig. 9. Restspanningsverdeling in opgerolde strip 

Voor het in dit verslag beproefde bandmateriaal (zie paragr. 5.1) gelden 

de volgende waarden: 

R = 170 mm (kleinste straal van de rol) 

a = 455 N/mm2 
v 

E 108000 N/mm2 

d = 0.25 mm 
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De verhouding R.av = 2,86 > 0,5, zodat geen plastische vloei optreedt. 
E.<l 

Als het materiaal v66r het oprollen restspanningsloos zou zijn, dan kan 

dus geconcludeerd worden dat door het oprollen geen restspanningen in 

het materiaal worden gebracht. 

Hierop wordt verder ingegaan in bijlage B.S. 
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2.3 Bet meten van restspanningen 

In dit gedeelte worden een aantal methoden voor het bepalen van 

restspanningen behandeld met een korte theoretische achtergrond. Aan de 

orde komen de volgende methoden: 

- Mechanisch-chemische methoden: - slicing 

- gatboren 

- etsen 

- R6ntgendiffractie 

- Neutronendiffractie 

- Acousto-elastische methoden (ultrasoonmethode) 

- Ultrasoon-temperatuur methode 

- Magnetische methoden 

Deze methoden zullen achtereenvolgens besproken worden. 

2.3.1 Mechanisch-chemische methoden 

Deze methoden hebben als gemeenschappelijk karakter dat gedeeltes van 

aan restspanningen onderhevige materialen worden weggenomen. Aan de hand 

van de vervormingen van het resterende materiaal worden uitspraken 

gedaan over de heersende restspanningen. 

Er zullen drie verschillende methoden worden bekeken, te weten de 

slicingmethode, de gatboormethode en de etsmethode. 

Slicing. 

Bij de slicingmethode wordt het materiaal door middel van zagen, of 

frezen e.d. in smalle strippen gedeeld. Het verschil in rek v66r en na 

de bewerking is maat voor de restspanningen die in het materiaal 

heersen. De rek wordt gemeten met behulp van precisierekmeters of met 

behulp van rekstrookjes. 

De restspanningen worden in 1 richting bepaald (de langsrichting van de 

strippen). Door de mechanische bewerkingen worden extra spanningen 

ge!ntroduceerd die in het meetresultaat verwerkt zitten. Deze methode 

leidt tot een gedeeltelijke of totale beschadiging van het voorwerp. 
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fig. 10. Strippen na slicing 

Een andere slicing-achtige methode is de Siemens-methode. Hierbij vordt 

het materiaal (bandmateriaal) in gedefinieerde stroken ge~tst in de 

lengterichting (zie fig. 11). De hoogte van de poten zegt iets over de 

aanvezigheid van restspanningen. Er vordt hierover geen kvantitatieve 

uitspraak gedaan. Het is duidelijk dat ook deze methode destructief is. 

fig. 11. Siemens-methode 

Gatboormethode. 

Bij de gatboormethode vordt in het materiaal een klein gaatje van 1.5 ----
.!2.!- 2 mm in di~m~ter ~n di~J2!.~_"~~nKe,J)X9-cht i~.,,~et~_g.eJL 

~p'ec ~ a~! __ Y.Q(:H:. "Q.tt. .. g!;g~J. g.e.s cPik,tl; ... ];-ek.s.tIo.ok::-...t:..Q_~~ bes t aand e u i t d ri e 

~e,~.emeDl.g!l (zie fig. 12). Ten gevolge van het aanbrengen van het 

gaatje zullen de ingesloten oppervlaktespanningen gerelaxeerd vorden aan 
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de gatrand. Door de speciale rekstrookrozetten kunnen de hoofdspanningen 

en hoofdspanningsrichtingen worden bepaald. Door het boren worden extra 

spanningen ge!ntroduceerd. 

Bij de airbraisive-methode wordt het gat gemaakt door een luchtstroom 

met aluminiumoxide deeltjes uit een spuitmond. De door deze methode 

ingebrachte spanningen zijn lager als bij de gatboormethode [1]. 

fig. 12. Rekstrookrozetten voor gatboormethode 

Etsmethode 

Bij deze methode haalt men langs chemische weg een deel van het 

materiaal van een testobject weg. Het oorspronkelijke 

restspanningsevenwicht wordt hierdoor verstoord; het object vervormt 

terwijl zich een nieuw evenwicht instelt. Deze methode wordt veel 

toegepast bij band- en plaatmaterial omdat hierbij de vervormingen 

relatief groot, en dus gemakkelijk te meten zijn. Deze methode is 

destructief. 
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2.3.2 R6ntgenografische methode 

Deze methode is de meest gebruikte en meest ontwikkelde meetmethode. 

Hij is gebaseerd op het meten van afstanden tussen de met atomen bezette 

roostervlakken in kristallijne materialen. In deze materialen kan men 

verschillende scharen van eve~wijdige roostervlakken onderscheiden (fig. 

13). Ieder type vlakkenschaar heeft een karakteristieke roosterafstand 

d. 

• •• 

fig. 13. Roostervlakken, d=roostervlakafstand 

De verschillende roosterscharen worden aangeduid met Miller-indices (hki: 
"-. ... 

In fig. 14 is de afstand tussen twee roostervlakken in een spanningsvrij 

rooster dO. Vanneer een bundel R6ntgenstraling met golflengte ~ op het 

kristal invalt onder een hoek eO dan kan er een gediffracteerde 

(gereflecteerde) bundel optreden als voldaan wordt aan de voorwaarde van 

Bragg: 

(2.8) 

De golflengte ~ is bekend, de hoek eO wordt gemeten, en dus kan dO 

berekend worden. Indien er in het materiaal spanningen aanwezig zijn dan 

verandert de afstand tussen de roosters met 6d tot d. Voor de rek £ 

geldt dan 

(2.9) 

/} 
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a) 

fig. 14. Gediffracteerde bundels voor rooster zonder spanningen 

(a) en met spanningen (b) 

De diffractiehoek 90 verandert met 69, en na differenti~ren van 

voIgt hieruit 

1.9 en 1.10 Ieveren samen 

(2.10) 

(2.11) 

De meting van roosterrekken kan dus worden uitgevoerd door de 

verplaatsing 69 van de gediffracteerde bundels te bepalen. Hierop zit 

aItijd een spreiding, die het gevolg is van de micro-restspanningen die 

op de macro-restspanningen gesuperponeerd zijn. Deze micro

restspanningen zijn dan ook onder bepaalde voorwaarden uit deze 

spreiding te bepalen. 

Meestal worden de (macro)restspanningen bepaald met de zgn. sin2~

methode. Deze methode is gebasg~ op het bovenstaande principe. ~e 
~.~~-~- ~ 

nemen aan dat er in een~~ristaIIijn~ateriaal een 

vIakspanningstoestand heerst meT'"h06Tdspanningen 0'1 en 0'2' en de 

hoofdrekken £1' £2 en £3· 

1'\ 

_~"""c 

---0 
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fig. 15. Hoofdrekken en -spanningen 

We beschouwen de rek E~ in de richting die vastgelegd is door de 
,!"I/I 

hoeken </> en 1/1, en een vlakkenschaar hkl waarvan de vlakken loodrecht 

staan op £</>,1/1' 

Voor £4>,1/1 kan worden afgeleid [12] dat 

", " 

! !,,, "/ 
, \ / ('I 

,---- ,-' 
f''\ 

" \ t ) 
>-

(2.12) 

Hierin zijn Sl en S2 r6ntgenografische constanten. Deze zijn, evenals dO 

en d een funktie van hkl. Bij constante q,=</>I bestaat er dus een lineair 

verband tussen £4>1,1/1 en sin
2

1/1. 

De spanning aq,1 kan worden gevonden uit de helling van de gevonden 

rechte, want er geldt na differenti~ren van 

Voor het bepalen van de hoofdspanningsrichtingen moet aq, bij 

verschillende waarden van </> gemeten worden, met als resultaat een 

plaatje zoals in figuur 17. 

(2.13) 
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q:> = constant 

i .. _4S 

12111 

/ ·"1 -. \ 

90' -'16 - \ nc ,- - - .. 
sjn~ \ . - ~ / 

'" t;.[} / ~/I 

fig. 16. lineair verband tussen 

€q,,1jI en sin
2

(1jI) 

fig. 17. Spanningsplaatjes 

Soms is er geen lineair verband tussen €~ en sin2
1j1. Dit treedt op bij 

't',1jI 

materialen met een sterke textuur of steile spanningsgradi~nten 

loodrecht op het oppervlak. 

De indringdiepte van de R8ntgenstralen is , afhankelijk van het 

materiaal, ca. 30 ~m (staal) tot ca. 350 ~m (aluminium). Door deze 

geringe indringdiepte kunnen eigenlijk alleen spanningen aan het 

opervlak van een object gemeten ~orden. Om verder in het materiaal te 

kunnen meten moet materiaal ver~ijderd ~orden (etsen), ~aarmee de 

methode destructief ~ordt. 

180' 

De met de r8ntgenbundel bestreken gebieden hebben een oppervlak van 0.01 

tot 150 mm 2 • 

Het principe achter de neutronendiffractiemethode is hetzelfde als bij 

de r8ntgendiffractiemethode; het meten van roosterrekken. Het verschil 

zit hem in de indringdiepte van de straling, die groter is bij 

neutronenstraling. 

Het nadeel van beide methoden is dat de meetapparatuur erg duur is (> 

Hfl 20QOOO). Het voordeel is, dat er relatief snel metingen kunnen 

worden gedaan (zie tabel 1), met een redelijk hoge nauwkeurigheid. 
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2.3.3 Acousto-elastische methoden 

De ultrasone methoden voor het meten van restspanningen zijn gebaseerd 

op het feit dat de looptijd van een geluidsgolf door een materiaal onder 

andere lineair afhangt van de spanning in, en de dikte van het 

materiaal. E~n van de toegepaste meetsystemen is het longitudinal wave 

reflected pulse systeem. 

FRONTl !BACK 
FACE L d --I FACE 

R~ II'jPUT TO"lE BURSTS 

~~I~4h~E~L~E~C~5~IG~ 

I 

ACOUSTIC 1- I 
WAVES .. ,/ /. 

I 
:'-~t_ 

GATE PULSE 

H2 0 

I TRAI'jSDUCER , 
"METAL 
SAMPL E, 

~ 
I 

BACK FACE ECHOS 

GATED OUTPUT GATED SUM OF 
'--~XJ----'V1N'---- FRO N T FA C E ECHO 

PLUS BACK FACE ECHO 

fig. 18. Longitudinal wave reflected pulse systeem 

Een zender/ontvanger in een waterbad zendt 2 geluidspulsen uit. Deze 

geluidsgolven worden weerkaatst door de voor- en achterkant van een 

(metaIen) proefstuk. De delaytijd tussen twee geluidspulsen wordt 

ingesteld, zodaning dat de pulsecho's van de voor- en achterkant elkaar 

overlappen. De relatieve pulsfrequentie hangt lineair af van de spanning 

in het materiaal: 

De constante B wordt door calibratie gevonden. Deze "constante" is 

afhankelijk van het materiaal, maar ook van de textuur en de 

korrelgrootte. Het is dus noodzakelijk om te calibreren op precies 

hetzelfde materiaal met bekende (rest)spanningen. 

(2.14) 

Om de invloeden van textuur en korrelgrootte te omzeilen wordt ook weI 

een andere manier van acoustisch meten toegepast [14]. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het feit dat de ultrasone snelheid in de buurt van 

kamertemperatuur lineair afhangt van de temperatuur. Deze 

afhankelijkheid verandert sterk als er een mechanische spanning op het 
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materiaal wordt aangebracht. Er bestaat een lineair verband tussen de 

temperatuurafhankelijkheid van de ultrasone snelheid en de 

(opgelegde) spanning. De relatieve verandering van de ultrasone snelheid 

door de spanning is ongevoelig v~~r textuur en korrelgrootte. 

In formulevorm is dat 

ka (2.15) 

Het meten van restspanningen in bandmateriaal is moeilijk met deze 

methoden, omdat uit de meetwaarden een gemiddelde spanning over de dikte 

wordt verkregen, die nul is in dit geval. Om toch informatie over de 

restspanningsverdeling te verkrijgen moe ten dus lagen verwijderd worden, 

terwijl de band vastgehouden wordt zodat de oorspronkelijke 

restspanningsverdeling niet verstoord wordt. 

De ultrasone methoden zijn meer geschikt om spanningen in de wand van 

buizen, en in de buurt van scheurtips te meten. 

De verwachting is dat in de toekomst de ultrasoonmethoden zover 

ontwikkeld zullen zijn dat ze naast de R6ntgenmeetmethode de 

belangrijkste meetmethode zullen worden. 
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2.3.4 Magnetische methode 

De magnetische eigenschappen van ferromagnetische materialen veranderen 

door het aanbrengen van een mechanische spanning. Dit wordt het best 

beschreven door de magnetische domein-theorie. Deze theorie gaat ervan 

uit dat ferromagnetische materialen uit kleine gebieden (magnetische 

domeinen) bestaan, die ieder een magnetisch veld bezitten, zelfs zonder 

de aanwezigheid van een extern magnetisch veld. De ori~ntatie van de 

domeinen is zodanig dat het totale resulterende magnetisatie nul is. Als 

een magnetisch veld aangebracht wordt veranderen de domeingroottes en/of 

ori~ntaties. Deze bewegingen resulteren in een fenomeen dat bekend staat 

als het Barkhausen-ruis effect. 

Als langzaam en gelijkmatig een magnetisch veld wordt aangebracht in een 

ferromagnetisch materiaal dan kunnen abrupte of discontinue 

veranderingen in de corresponderende fluxdichtheid worden waargenomen 

(fig. 19). 

magnetische veldsterkte [Oersted] 

Fig. 19. Magnetisatiecurve 

vergroting van 

Barkhausen-ruis 

Het Barkhauseneffect kan worden gedemonstreerd door in de buurt van een 

spoel met ferromagnetische kern langzaam een magneet te bewegen. Als de 

spoel via een versterker aangeloten is op een luidspreker dan kunnen 

krakende geluiden worden waargenomen die het gevolg zijn van de 

magnetische domeinbewegingen. De mobiliteit van de domeinen wordt 

be!nvloed door rest- of aangebrachte spanningen, zichtbaar door de 

verschillende magnetisatiecurves (fig. 21). De hoogte van de Barkhausen 

ruisamplitude in de magnetisatiecurves neemt toe bij toenemende 

trekspanningen. 
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versterker 

luidspreker 

fig. 20. Demonstratie Barkhausen-effect 

Door calibratie kunnen aan de hand van ruismetingen uitspraken worden 

gedaan over de hoogte van de (rest)spanningen. De diepte waarover 

spanningen gemeten kunnen worden is ongeveer 1 cm. Bet resultaat van 

metingen is weer een gemiddelde waarde over de gemeten dikte . 

. . . \. 

drukspanning geen spanning trekspanning 

fig. 21. Amplitude van Barkhausen-ruis in relatie tot de 

hysterese curves bij verschillende spanningscondities 
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2.4 Overzicht methoden 

In de literatuur [1] staat het volgende overzicht van investeringen en 

benodigde tijd per onderzoek. 

meetmethode investeringskosten tijdsduur voor 

prijspeil 1985 ~~n meetpunt 

slicing (rekmeter) * 100 min 

slicing (rekstrookjes) * 300 min 

gatboormethode f 21 000,- 240 min 

airbraisive methode f 30 000,- 60 min 

r6ntgenmethode f 225 000,- 20 min 

tabel 1. Overzicht investeringskosten en tijdsduur per 

onderzoek 

Hieruit blijkt duidelijk dat de r6ntgenmethode de snelste, maar tevens 

duurste methode is. Over de neutronen-, ultrasoon- en magnetische 

methoden staan geen cijfers vermeld, maar aangenomen mag worden dat de 

investeringskosten ook aanzienlijk zijn. 

Voor de etsmethode is relatief weinig, en simpele apparatuur nodig zodat 

de investeringskosten niet hoog zullen zijn. 

In tabel 2 staan de meetmethodes nog eens op een rij. 

* afhankelijk van de kosten van b.v. de zaagmachine. 
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(dissectioning) 

Rl)ntgen 

Neutronen 

Ultrasoon 

Hagnetiseh 

Heeta:rootheden Soort restspanning 

macroscopische 1 
rekken 

homogene opper- 1,2 

vlakterekken 
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vlakterekken 

looptijd geluids- 1,2, (3) 
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Baekhausen ruis- 1,2,3 

ampli tude 

Destructief Hateriaal Indrinl!dieote Aooaratuur Nauvkeurigheid 

ja aIle (chemisch: -- ~ 

afhankelijk van 

etsbaarheid 

nee kristaIlijn .. 30 \Jm ++ ++ 

(oppervlak) 

nee kristallijn .. 1 mm ++ ++ 

nee .. 2 em + 
~ 

nee ferromagn. .. 2' em + ~ 
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2.5 Keuze meetmethode 

De keuze voor een meetmethode hangt in het algemeen af van de volgende 

overwegingen: 

- de omstandigheden waaronder gemeten moet worden (fabrieks- of labo

ratoriumomstandigheden) 

- de plaats van de te meten restspanningen, bereikbaarheid met 

apparatuur 

- de toelaatbaarheid van totale of plaatselijke beschadigingen aan 

het proefobject 

- de beoogde nauwkeurigheid; toelaatbaarheid van de introductie van 

extra spanningen door sommige meetmethoden 

de bekwaamheid van de personen welke belast zijn met de metingen 

- de investeringskosten voor de apparatuur 

- de kosten en tijdsduur van de metingen 

- het kennisniveau over de meetmethoden, resultaten van eerder 

uitgevoerd onderzoek. 

In dit verslag is het doe 1 het meten van het restspanningsniveau in 

bandmateriaal. Op grond van de bewerkingen die het bandmateriaal heeft 

ondergaan mag worden aangenomen dat de lengterichting en de 

dikterichting hoofdspanningsrichtingen zijn. Het is dus belangrijk om te 

weten hoe de restspanningen in de lengterichting verdeeld zijn over de 

dikte en de breedte van de band. 

Aan de hand van de volgende punten zal een meetmethode gekozen worden. 

- Volgens een recent uitgevoerd onderzoek ([17] en [18]), waarbij door 

verschillende Europese onderzoekscentra onderzoek is gedaan naar de 

restspanningsverdeling in buisprofielen, kan qua nauwkeurigheid geen 

duidelijk voorkeur voor een bepaalde methode worden gegeven. De voorkeur 

zal dan gaan naar een goedkope methode. 

- De metingen hoeven niet onder fabrieksomstandigheden te gebeuren, de 

meetapparatuur hoeft niet draagbaar te zijn. 

- Aan de tijdsduur van de metingen zijn geen specifieke eisen gesteld 

zodat een mechanische methode zou kunnen voldoen. 

- Aan de kosten van de apparatuur en de metingen zijn geen specifieke 

eisen gesteld. Vel mag worden aangenomen dat deze niet onnodig hoog 

mogen zijn, omdat de kosten van de apparatuur niet over veel metingen ------kan worden afgeschreven. De r6ntgen-, neutronen'en magnetische methoden 

zifn dus minaerg;schikt. 
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- ~e._::_~~.~.P.~~.Il.~J.l_&~Q_~~~E .. ~.~_.d~.~te en de breedte zijn be~.?~g_~.!jk. De 
methodes waarmee eigenlijk aIleen oppervlaktespanningen gemeten kunnen 

worden, zoals de r6ntgen methode, zullen moeten gekombineerd met 

bijvoorbeeld etsmethoden om ook informatie over dieper gelegen plaatsen 

te krijgen. Hethoden met een grotere indringdiepte zoals de magnetische 

en de ultrasoonmethode zijn ook minder geschikt omdat ze de spanningen 

uitmiddelen over de gemeten diepte. 

- De methode mag destructief zijn, voor de proeven is relatief weinig 

bandmateriaal nodig vergeleken met de hoeveelheden die verwerkt worden 

in de produktie. 

Op grond van de genoemde punten lijkt de keuze voor ~n mechanische 

meetmethode het meest geschikt voor dit onderzoek--

Van de mechanische methoden lijkt de etsmethode Qe b~e omdat andere 
~ -----." .. ""'---... -~,--.. .....------",-.,,-."._-

~~~rkingen !oals boren en frezen...J!!~~chikt zijn v<?J!r 

.£!kkere materialen dan voor bandmateriaaL. 

In hoofdstuk 3 zal dieper worden ingegaan op de etsmethode en op 

verschillende etstechnieken. 
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2.6 Overzicht uitgevoerd onderzoek 

Hieronder staat een overzicht van uitgevoerd onderzoek naar het meten 

van restspanningen, gerangschikt naar de toegepaste methode. Dit 

overzicht is zeker niet compleet, het is overzicht van de in de 

geraadpleegde literatuur genoemde onderzoekscentra. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat veel van de genoemde onderzoekscentra 

naast de methode waaronder zijn genoemd worden ook andere methoden 

toepassen ter vergelijking van de meetresultaten en uitkomsten. 

Hechanische methoden 

Brown-Boveri Research Centre 

Baden, Zwitserland 

en 

Swiss Federal Laboratories for Materials testing and Research 

DUbendorf, Zwitserland 

lit. [5], 1983 

Afetsen van dunne lagen, toepassing Niku-Lari- en stress

sourcemethode, invloed shotpeening 

Nagoya R&D Laboratories 

Nippon Steel Corp., Japan 

li t. [6], 1986 

Afetsen dunne lagen van staalfolie, toepassing Niku-Iari theorie, 

invloed walsbewerkingen. 

Technische Universiteit Delft 

Delft, Nederland 

lit. [6], 1973 

Afetsen dunne lagen van aluminiumlegeringen, toepassing Niku-Iari 

theorie (incrementeel), invloed walsen en shot-peening. 

Technische Universiteit Eindhoven 

Eindhoven, Nederland 

li t. [ 4 ], 1962 

Afetsen dunne lagen, invloed slijpbewerking, krommingen meten door 

optische interferometrie 

Universiteit van Luik 
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Luik, Belg!e 

Slicingmethode, rekken meten met rekstrookjes 

Kingston Polytechnic 

Engeland 

Slicingmethode, rekken meten met rekmeter 

Universiteit van Napels 

Napels, ItaUl! 

Slicingmethode 

Centre technique des industries m~caniques 

Senlis, Frankrijk 

Gatboormethode, vergelijking met R6ntgenmethode 

TNO Bouwmaterialen 

Nederland 

li t. [13], 1986 

Vergelijking gatboormethode, slicing en R6ntgenmethode 

Staatliche materialprUfungsanstalt (MPA) 

Universiteit v. Stuttgart, Vest-Duitsland 

lit. [13], bIz. 291-300 

Gatboormethode 

R6ntgenmethode 

Univeristeit v. Karlsruhe 

Karlsruhe, Vest-Duitsland 

lit. [13] 

Algemeen vergelijkend onderzoek, verschillende methoden 

De R6ntgenmethode wordt op veel plaatsen toegepast naast andere methoden 

ter vergelijking. 

Ultrasoonmethode 

Stanford Universiteit 

Stanford, California USA 

lit. [8] 
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longitudinale en shear wave geluidsgolven, spanningsverdeling rond 

scheuren, restspanningsverdeling in aluminium, textuurinvloeden 

Frauenhofer Institut 

Universiteit SaarbrOcken, West-Duitsland 

lit. [8] 

gepolariseerde geluidsgolven, vergelijking met magnetische methoden 

Universiteit van Houston 

Houston, Texas USA 

lit. [8] 

gebruik van temperatuur-afhankelijkheid van ultrasone geluidssnelheid 

Hagnetische methode 

Frauenhofer Institut 

Universiteit Saarbrucken, West-duitsland 

lit. [8] 

Invloed microstruktuur, vergelijking R6ntgenmethode en magnetische 

methode 
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BOOFDSTUK 3 Etsen. 

3.1 Etsmethoden 

In hoofdstuk 2 is gekozen voor de etsmethode voor het meten van 

restspanningen. In dit gedeelte worden kort enkele etstechnieken 

behandeld, en er wordt gekeken naar het electro-chemisch etsen. 

In het algemeen worden delen van een materiaal wegge@tst door een 

proefstuk gedurende een bepaalde tijd in een etsvloeistof te dompelen. 

De etstijd is een maat voor de hoeveelheid afge@tst materiaal. Als 

etsvloeistoffen worden zoal gebruikt: 

Materiaal 

aluminium en 

aliminiumlegeringen 

andere legeringen en 

non-ferrometalen 

koolstofstaal 

en zwakgelegeerde 

staalsoorten 

ferrometalen 

roestvast staal 

en sterk gelegeerde 

staalsoorten 

etsvloeistof 

10-15% NaOH 

25-30% NaOH 

18-20% H2S04 

of HN03 

35-40% NaHS04 

8-10% HCl 

15-20% HN03 

20-25% NaOH 

35-40% HN03 

28-35% HCl 

Tabel 3. Overzicht etsvloeistoffen 

[oC] temperatuur 

20-40 

20-40 

20-40 

20-40 

15-25 

15-25 

18-25 

P-~_ .. ~E,~~,!!~i d"M!,!Q~!;" .. ch:!!1i s che reac tie hang t s t e r~,._Cl"LY~!!,_ de_~!,:mpe:!:t~_~E,!, 
Bovendien veranderen de concentraties omdat de zuren gereduceerd worden. 
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Deze twee invloeden zorgen ervoor dat de hoeveelheid afge@tst materiaal 

Minder goed te voorspellen is. 

Bet werken met deze stoffen is niet ongevaarlijk, en vaak aIleen onder 

speciale condities toegestaan (zuurkasten, beschermende kleding e.d.). 

3.2 Electro-Chemical Machining 

Een andere etsmethode is het Electro-Chemical Machining, ECM [20]. 

Bij ECM wordt een werkstuk en een electrode dicht bij elkaar gehouden. 

Tussen het werkstuk en de electrode stroomt een electrolyt. Bet 

werkstuk fungeert als anode, de electrode als kathode. 

fig. 22. Principeschets ECM 

Als er een negatieve spanning op de elektrode, en een positieve spanning 

op het werkstuk wordt gezet, dan gaat er een stroom lopen, en lost het 

metaal M van het werkstuk op volgens de reactie 

, n is de valentie van het metaal (3.1) 

Aan de electrode (kathode) wordt water gereduceerd tot waterstof en 

hydroxide-ionen. 

(3.2) 
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Dit zijn de twee hoofdreacties. Afhankelijk van het metaal en de pH van 

de oplossing kunnen de metaalionen en de hydroxide-ionen een neerslag 

vormen van het metaalhydroxide H(OH) • 
n 

Het stroomrendement is de verhouding tussen de hoeveelheid opgelost 

metaal en de hoeveelheid die opgelost zou moeten zijn, in 

overeenstemming met de wet van Faraday, als de stroomsterkte en de tijd 

bekend zijn. Dit rendement is vaak kleiner dan 100% omdat naast het 

oplossen van het metaal ook nevenreacties plaats kunnen plaatsvinden 

zoals de~oxidatie van water: 

(3.3) 

De mate waarin deze reactie het rendement be!nvloedt hangt sterk af van 

het materiaal van het werkstuk, het electrolyt en de stroomdichtheid. 

In de bijlage staat de afleiding van de relatie tussen de hoeveelheid 

afge~tst materiaal per tijdseenheid en de stroomsterkte. Bij sommige 

electrolyten als NaN03 kan er een passiverende laag van oxiden of 

hydroxiden op het werkstuk gevormd worden. Het resultaat hiervan is dat 

bij lage stroomdichtheden slechts een gedeelte van de stroom gebruikt 

wordt voor het oplossen van metaal. Dit rendement neemt toe bij hogere 

stroomdichtheden (fig. 23). 

100% t------:-:'~-
Noel 

50 100A/cm1 

-J 

fig. 23. Stroomrendement als functie van de stroomdichtheid 

voor oplossingen van NaCI en NaN03 
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De stroomdichtheid j in de oplossing wordt bepaald door het 

potentiaalverschil Vr over het electrolyt, de electrische convectiviteit 

(geleidbaarheid) X van het electrolyt en de spleethoogte h: 

j Vr·X 
-h-

-0e-
-80-
-00-

PC C 

-----1 Vact -----
-~p-

Vc 

-- ---------------:,1 v 

1
-- ---- -
Vc 

________________ ~~L_ _ __ 

fig. 24. Verloop voltage in de spleet 

(3.4) 

Om bij een gegeven X en h een hoge stroomdichtheid te krijgen moet het 

aangebrachte voltage V hoger zijn dan Vr. Dit overvoltage is nodig voor 

de overdracht van lading aan de electrodes (het activeringsvoltage 

Vact), het oversteken van de passiverende laag Vp op de anode, en de 

overdracht van ionen door de concentratie-zones van ionen bij de 

electrodes Vc (fig. 24). 

Details hierover staan in de eerder genoemde literatuur. 

De electro-chemische etsmethode heeft de eerder genoemde nadelen van het 

chemisch etsen niet. Daarom is deze methode dan ook gekozen om dunne 

laagjes af te etsen. 

De hoeveelheid afge@tst materiaal hangt slechts af van de stroomsterkte, 

en is goed te voorspellen omdat de stroomsterkte gemakkelijk te meten 

is. De zoutoplossing is relatief ongevaarlijk (NaCl, NaN03). Het zout 
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wordt niet verbruikt tijdens de proeven, is bovendien goedkoop, en 

gemakkelijk aan te maken. Bet tijdens de proeven gebruikte electrolyt is 

een oplossing van 200 gr. NaN03 per liter gedestilleerd water. 
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BOOPDSTUK 4 

4.1 Uitvoering proeven 

Dit onderzoek naar restspanningen bestaat uit 2 delen: 

- de verdeling over de dikte van de band 

- de verdeling over de breedte van de band 

Als methode v~~r het meten van de spanningen is gekozen voor het 

eenzijdig afetsen van dunne lagen. Met dunne lagen wordt bedoeld lagen 

van 2-8% van de begindikte of-breedte. Als etsmethode is gekozen voor 

het ECM'en. De dikte van de onderzochte band is 0,25 mm, de breedte 42 

mm. 

De gebruikte zoutoplossing is een oplossing van NaN03 , met een 

concentratie van 200 gr. II, ofwel 2,4 moi/i. Het zout wordt afgewogen en 

opgelost in gedestilleerd water. De geleidbaarheid X van deze oplossing 

bij deze concentratie, en bij kamertemperatuur is 125 mS/em. Dit 0 
betekent (verg. 3.4) dat als een stroomdichtheid van 4 A per 6300 mm2 ~ / 
verkregen wil worden een spanning van minstens V = 0,5 V nodig is, bij 

r 

een spleet van 10 mm. 

4.2 Bet afetsen van de dikte van de band. 

Voor het gelijkmatig afetsen van de band is het noodzakelijk dat de 

afstand tussen de strook en de electrode overal gelijk is. Tussen de 

electrode en de strook moet het electrolyt goed kunnen stromen. Om 

hieraan te kunnen voldoen is een hulpgereedsehap ontworpen (zie 

bijlage B.6). De strook wordt vlak geklemd op de bodem van het 

hulpgereedschap. Parallel aan de strook ligt op 10 mm afstand een 

electrode (RVS). Deze afstand dient zo klein mogelijk te zijn i.v.m. het 

benodigde voltage. Normaal worden bij ECM spleten van enkele hondersten 

tot enkele tienden van millimeters gebruikt. Hier is gekozen voor een 

relatief grote afstand, want hoe groter de afstand hoe kleiner de 

relatieve fout in de spleet. Door de klemstukken lopen kanalen waardoor 

het electrolyt gepompt kan worden 

Het hulpgereedschap plus strook wordt in een bad geplaatst en 

aangesloten op een slangenpomp. De minpool van een stroombron wordt 

aangesloten op de electrode en de pluspool aan de strook (fig. 25) 
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aansluiting slangenpomp ~ 

aansluiting stroombron t 
bad met opgelost electrolyt 

hulpgereedschap 

fig. 25. Hulpgereedschap voor afetsen van dikte van de strook 

in bad met opgeloste electrolyt, aangesloten op 

stroombron en slangenpomp 

De volgorde van handelen bij het meten is als voIgt: 

1 strook schoon en vetvrij maken (met b.v. ethanol) 

2 begindikte en -kromming meten 

3 een zijde van de strook insmeren met beschermende lak (b.v. schellak) 

4 strook in hulpgereedschap plaatsen (afgeschermde kant naar beneden) 

5 slangen en snoeren aansluiten en hulpgereedschap in bad plaatsen 

6 pomp aanzetten, controleren of er geen luchtbellen meer aanwezig zijn 

7 stroombron inschakelen en stroomsterkte instellen 

8 stopwatch inschakelen gedurende van tevoren berekende tijd 

9 stroombron uitschakelen 

10 strook uit hulpgereedschap halen en schoonmaken 

11 kromming en dikte meten 

12 terug naar punt 4 

In de bijlage (B.3) staat een overzicht van de bij de proeven gebruikte 

apparatuur. Ook in de bijlage (B.2) staat de bereken~g van het 

theoretisch specifiek "verspaande" volume. Voo R 12J is die 38,4.10-3 

mm3/C. Het oppervlak van het gedeelte van de ban t ge@tst wordt is 
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150*42= 6300 mm2. Om en 1aagje van 5 ~m af te etsen is 820 C nodig (voor 

R 1216). Bij een stroomsterkte van 4 A betekent dit dat de etstijd 

205 s. bedraagt (3 min. 25 s.). Deze tijd geldt aIleen indien het 

stroomrendement 100% bedraagt. 

De dikte van de strook wordt gemeten met behulp van een afstandmeter en 

een eindmaat (vanwege de v1akheid) volgens fig. 26. Na iedere etsing 

wordt de dikte op 7 tot 12 plaatsen gemeten, afhankelijk van de 

spreiding van de meetwaarden. Deze spreiding kan ontstaan door de 

ruwheid van het oppervlak, vuildeeltjes (stof, oxidedeeltjes) en 

meetfouten zoals het niet vlak houden van de band tijdens de meting. 

afstandsmeter 
strook 

vlaktafel 

fig. 26. Meten van de dikte van de strook 

De kromming wordt gemeten door de booghoogte f over een bepaalde lengte 

1 te meten (fig. 27). De kromming is dan 
m 

8f 8f 
= 12+4f2 = 12 

(4.1) 

m me .... ~ '1 \uv--J 
De krommingen kunnen het ~vkeurigste\gemeten worden als de lengte 1m ~ 

~ e;.i/v-
zo groot mogelijk is. Om redenen van hanteerbaarheid en kwetsbaarheid is ~ 

gekozen voor een leng'e van 150 mm (een lange band kan o.i.v. zijn ~ ~ 



gewicht plastisch gaan vervormen wat bij deze proeven niet toegestaan 
is). 

1 
m 

fig. 27. Het meten van de kromming 

De booghoogte f kan gemakkelijk gemeten worden door de band op zijn 

zijkant op millimeterpapier te leggen. Dit kan een aantal keren herhaald 

worden om meetwaarden te kunnen middelen. De ordegrootte van de 

k . . 10-2 -4-1 rommlngen IS tot 10 mm . 

~ . : ~ I 

1 i.j 
•••.•. _ .. J 1-_··- 7"- ---.. , 

j . ~ i r ! .. 
.- -:-,---.. - .. -. r - .. --.. --.-~.-~ "-r'----;---:--!---" . 

+ .. ·l-- .~ ... ~-~ ···;·-:·-'f·· ... 
• I' ~: ..' i 

. ~ r-----r- ·_·_·t--;
! . 

,- ... ., i· .-... , ..... -.. j ... , . 

-:-t-,+.- .-j.~-'. 7-· •. Iii . ' • I .: I 

: : .. I· ; . I· 1 I': I . I : 1 , I I . 
--"---,'.. '--.k---i- ___ .,-J------j .. _L~ ~+-:-.-!-.. m --~-++-'i_!..---+ .. -_.4-.. - -;--- . -- --t--+. -., .. 

. I ' I' I I I '1:" .i I· I I I' " 

-H"cL: ;~tct:t=:j=~j".j:,-T~.t~tjJJ .• I'j~:!.'C.E~'t .•• ;rt'lrt ;, '[\ 1,,- '\" ,.," I, 

~j·'~fFI1=f:-j+!J]r:~:;IJ·F=H.tIl'~Fr-.t:'T~1'1:~ 
•. / ... I. / .. ,. . .. , , . .1 , .. Ii-:: I· I:! .! , .j .. , I· ; ; i ,; ,; I ! 1 . 1 ., I 

fig. 28. Het meten van de booghoogte en -lengte 

4.3 Afetsen van de breedte van de band. 
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Om de spanningsverdeling over de breedte te weten te komen worden ook 

over de breedte laagjes materiaal weggehaald. De krommingen die hierdoor 

-3 -6-1 ontstaan zijn vee 1 kleiner (10 - 10 mm ), en kunnen dus niet gemeten 

worden door de booghoogte f direct te meten. De invloed van de kromming 

kan worden versterkt door op de band meetstroken te lijmen. Op deze 

stroken kunnen op de uitstekende punten merktekens worden aangebracht. 

De kromming wordt dan indirect gemeten door de afstand a tussen de 
n 

merktekens te meten na iedere etsing, en daarvan de beginafstand aO af 

te trekken. Dit verschil is een maat voor de kromming. Als de hoogte van 

de meetstroken h is (ten opzichte van de momentane hartlijn), en de 

meetlengte 1 dan is de kromming na de n-de afge~tste laag 
m 

k 
a - a n 0 

1 .h 
m 

-1 [mm ] 

als ervan uitgegaan wordt dat de beginkromming nul is. 

h 

-----+-- - -

a 
n 

'---""'- - - - - - - - - - - - - -- - - --1---.....1 
1 
m 

fig. 29. Band met meetstroken, afetsen breedte 

De gebruikte meetlengte 1 is 135 mm, de hoogte van de stroken is 80 mm. 
m 

Als ervan uitgegaan wordt dat er verschillen an-aO van 0,01 mm gemeten 
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r \ 
Omdat de band 2 mm breed hs zullen de krommingen na de eerste paar 

etsingen nog klel n. Daarom worden in het begin relatief grote lagen 

(2-4 mm) afge~tst. Naarmate er meer materiaal verwijderd is, zullen de 

krommingen toenemen, en kunnen kleinere lagen (1-2 mm) worden afge~tst. 

Hoe kleiner de lagen, hoe nauwkeuriger de restspanningen bepaald kunnen 

worden. 

De lagen worden afge~tst door de band tussen 2 blokken te klemmen (fig. 

30). Aan de onderkant laat men de band er enkele millimeters uitsteken. 

Door de blokken lopen kanalen waardoor de electrolyt gepompt wordt. 

Onder de band wordt een electrode geplaatst, die aangesloten is op de 

negatieve pool van een stroombron. De band wordt op de positieve pool 

aangesloten, en het geheel in een bad met electrolyt geplaatst. 

parallelklern 

strook 

klemblokkken 

electrode 

fig. 30. Doorsnede hulpgereedschap voor afetsen van de breedte 

De procedure van etsen is als voIgt: 

1 strook schoon en vetvrij maken 

2 meetstroken en merktekens aanbrengen (lijrnen, puntlassen) 

3 plaatsen die beschermd moeten blijven insmeren met lak 

4 beginwaarden meten: breedte, aO' hoogte h 

5 strook tussen blokken zetten en diepte instellen met hulpblok 

6 vastklemmen en op electrodeblok zetten 
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Verder kan dezelfde procedure gevolgd worden als in 4.2 vanaf punt 5. 

fig. 31. Afetsen breedte van de strook 

De afstand tussen de meetstroken, en de momentane breedte wordt bepaald -----met een meetmicroscoop die uitgerust is met een x-y tafel, waarmee tot 

op 1 ~m nauwkeurig gemeten kan worden. 

Na verloop van een aantal metingen vormt zich een lichtblauw neerslag 

van Cu(OH)2 waardoor de oplossing troebel wordt. Deze neerslag kan eruit 

worden gefilterd, en de heldere vloeistof kan weer worden gebruikt voor 

verdere proeven. Aangezien niet het zout, maar het water wordt verbruikt 

zal de concentratie van de oplossing toenemen. Deze invloed is echter 

zeer gering. Als een hele strook (lengte 150 mm) wordt opgelost dan 

verandert de concentratie zout in het water minder dan 1 %. De 

concentratie kan ook veranderen door b.v. verdamping van het water. 

Verder is de concentratie van weinig belang, omdat de snelheid waarmee 

de lagen worden afge~tst gestuurd wordt door de stroomsterkte. 
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BOOFDSTUK 5 

5.1 Heetresultaten 

In dit gedeelte staan de meetresultaten van metingen, die beschreven 

zijn in het vorige hoofdstuk. Uit de metingen worden n kombinaties van 

de momentane kromming en de totaal afge@tste laag z verkregen. Om 

hieruit de spanningen te berekenen kunnen in principe twee wegen worden 

gevolgd: 

- de in de bijlage B.2 afgeleid/e differentiaalvergelijking (b.2.21) kan 

worden omgeschreven in een differentievergelijking waarin discrete 

waarden (k,z) gesubstitueerd kunnen worden (zie ook lit. [7]), of 

- via een curvefitting kan uit de combinaties (k,z) de functie k(z) 

worden berekend, en in de differentiaalvergelijking (17) worden 

gesubstitueerd zodat de functie a(z) resulteerd. 

In principe maakt het niet veel uit welke manier gekozen wordt, het 

~ige vet§chil is de fout die gQ!gtrod!Jceer~ordt door van de __ 

~ferentia~lvergelijking een differentJevergelijking te maken. Oeze 

fout in de-ievonden spanningen neemt toe naarmate de stappen tussen de 

~etingen groter worden. Als tot de helft van de begindikte wordt 

wegge@tst dan zijn de ordegroottes van de afwijkingen van de gevonden 

spanningen t.o.v. de exacte oplossing 2% (lagen van 4% v.d. begindikte), 

en 7% bij stappen van 8% van de begindikte. 

De tweede manier heeft hiervan geen last, en heeft het voordeel 

dat meetfouten door de curve-fitting worden uitgemiddeld. Oit resulteert 

in een vloeiend spanningsplaatje. Oit is de basis v~~r een 

computerprogramma voor de HP 9845 (zie bijlage B.4). In het eerste 

gedeelte van het programma worden de combinaties (k,z) ingegeven. 

Vervolgens wordt hierop een n-de graads (n=1,2, .. 10) curvefitting op 

toegepast. Uit deze functies k(z) worden dan de spanningen berekend 

volgens de Stress-source methode (zie bijlage B.1). Er worden dus n 

spanningsgrafieken verkregen, waaruit een keuze kan worden gemaakt. 

~elk spanningsplaatje het beste is hangt af van de volgende criteria. 

Allereerst zijn bij aIle proeven telkens twee stroken van "hetzelfde" 

materiaal gebruikt. Van aIle twee de stroken wordt ongeveer de helft 

afge@tst, bij de ene vanaf de bovenkant, bij de ander vanaf de 

onderkant. Ais het goed is moeten de spanningsplaatjes in elkaar 
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overlopen als mag worden aangenomen dat de spanningsverdeling niet 

verandert in de lengterichting van de band. De mate waarin de plaatjes 

(niet) op elkaar aansluiten zegt iets over de kwaliteit van de metingen. 

Ook het plaatje van de meetpunten en de gevonden curves uit de curve

fitting zegt hierover iets (als de spreiding van de punten groot is dan 

volgen voor de verschillende graden van polynomen van curve-fitting zeer 

verschillende spanningsplaatjes). 

Uit de spanningsplaatjes kunnen ook conclusies worden getrokken. Volgens 

vergelijking b.2.s moet de integraal van de spanning over de dikte nul 

zijn, oftewel het oppervlak onder en boven de z-as moet gelijk zijn. Als 

dit niet het geval is dan kunnen de gevonden resultaten niet goed zijn. 

Verderop staan de spanningsplaatjes die gekozen zijn op basis van 

bovenstaande punten. In de meeste gevallen is een tweede-graads curve

fitting toegepast. 

Het ma teriaal 

Zoals eerder vermeld is het onderzochte materiaal R 1216 (tombak) wat 

gebruikt wordt voor het stampen van lead frames bij Philips Sittard. Dit 

materiaal is geleverd in stroken van 25 cm lengte. Deze zending bestond 

uit zowel ongericht als gericht materiaal en zal verder worden 

aangeduid\als "zending 1". Later is een complete rol geleverd met 

ongerichte band. Ook dit materiaal is gebruikt bij de proeven, en zal 

worden aageduidt met "rol". 

Voor verdere informatie omtrent het materiaal wordt verwezen naar 

bijlage B.7. 

5.2 Afetsen dikte van de band 

5.2.1 Verantwoording meetresultaten 

De procedure van het afetsen van de dikte van de band staat beschreven 

in paragraaf 4.2. In eerste instantie zijn een aantal proeven gedaan om 

te onderzoeken om een eerste indruk van de methode te krijgen, en om de 

volgende vragen beantwoord\ te krijgen: 

- werkt de methode weI 

- worden de laagjes gelijkmatig afge@tst 

- welke stroomsterkte geeft de beste resultaten 

- hoe ziet het oppervlak er uit 
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- is de hoeveelheid afge@tst materiaal voorspelbaar (stroomrendement) 

Uit deze proeven is naar voren gekomen dat de laagjes gelijkmatig worden 

afge@tst. Na iedere laag is de dikte gemeten op 10 plaatsen, en de 

gemiddelde waarde bepaald. De maximale spreiding op de dikte varieert 

van l.[~m] in het begin tot 4 [~m] als de helft (125 [~m]) is wegge@tst. 

De respectievelijke standaarddeviaties a 1 zijn 0,8 [~mJ en 3 [~m]. n-

Deze spreiding ontstaat grotendeels doordat aan ~~n kant van de band 

iets meer wordt weggehaald (aan de kant waar het electrolyt 

binnenstroomt wordt relatief iets meer afge@tst dan aan de andere kant). 

Dit kan eenvoudig worden verholpen door de band na iedere etsing 

in tegengestelde richting in het hulpgereedschap terug te plaatsen. 

De stroomsterkte, die ingesteld kan worden van 0-10 [A], is niet van 

invloed op de oppervlaktekwaliteit van de etsvlakken. De hoeveelheid 

afge@tst materiaal komt goed overeen met wat van te voren berekend was. 

Dit suggereert dat, ondanks de relatief lage stroomdichtheid, het 

stroomrendement 100% is. Om een laag van ~ [~m] af te etsen is 3 min en 

25 sec. nodig bij en stroomsterkte van 4 [AJ (zie paragraaf 4.2). Bij de 

proeven is een etstijd aangehouden van 3 min. en 18 sec., wat 

overeenkomt met een laag van 4,8 [~m]. In tabel 4 staan de gemiddelde 

diktes van de afge@tste lagen, onderverdeeld in 6 klassen: 

klassenr. gebied [~m] aantal 

I 2,1-3,0 1 

II 3,1-4,0 2 

III 4,1-5,0 13 
~ 

IV 5,1-6,0 2 n 

V 6,1-7,0 2 ~ 

VI 7,1-8,0 1 
8 

6 

~ 

2 

Tabel 4 
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De gemiddelde waarde van de dikte van de laagjes is 4,7 [~m]. De 

laagdikte is goed voorspelbaar. 

De spreiding op de gemeten krommingen is bij kleine krommingen relatief 

-4 -1 d k i groot (~10% bij k= 3.10 [mm ]), maar neemt at naarmate e romm ng 

-3 -1 32 toeneemt (~3% bij k= 3.10 [mm ]), zoals te zien in fig. • 

17.5 

l~ 

% 
12.5 

t 10 

7.5 

5 

2.5 

0 

-2.~ 

-5 

-7.5 '-------'-_--'------'-_--'---_'---'-_-'--__ 1-._ L __ _ 

~ 

I 

n ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
INN ~ M V 

-4 _ k [10 mm-l] 

fig. 32. Spreiding op de kromming 

5.2.2 Resultaten 

Op de volgende pagina's staan plaatjes met restspanningsverdelingen over 

de dikte van het bandmateriaal. Omdat de stroken paarsgewijs tot de 

heltt zijn atge@tst wordt het totale plaatje verkregen door de 

spanningsplaatjes van de twee corresponderende helften tegen elkaar te 

leggen. 
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Berekende spanningen 

Hateriaal: R 1216, ongericht, uit zending 1 

Stroomsterkte: 4 [AJ 

Gemiddelde laagdikte: 4,B [~mJ 

Bijlage: B.B tabel b.1 

Graad van polynoom: 2 

" l25 res 
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-L00 

-125 
lSI If) 

1St 
11) 
ru 

If') Ln 
I'~ 

banddikte 

I 
In 
(\J 

fig. 33. Restspanningsverdeling over de banddikte, druk

spanningen (= 0,25." ) aan het oppervlak, symetrische 
v 

verdeling, goede aansluiting van grafieken 

[mmJ 
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Hateriaal: R 1216, gericht, uit zending 1 

Stroomsterkte: 8 [A] 

Gemiddelde laagdikte: 8,5 [~m] 

Bijlage: B.8 tabel b.2 

Graad van polynoom: 5 
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fig. 34. Restspanningsverdeling over banddikte, spannings

pieken van +O,l*a , complexe verdeling 
- v 

[mm] 
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Hateriaal: R 1216, ongericht, van rol 

Stroomsterkte: 8 [A] 

Gemiddelde laagdikte: 8,1 [~m] 

Bijlage: B.8 tabel b.3 

Graad van polynoom: 2 
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fig. 35. Restspanningsverdeling over banddikte, trek

spanningen (O,l*a ) aan oppervlak, licht v 

asymetrische verdeling 

[mm] 
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Hateriaal: R 1216, ongericht, van rol 

Stroomsterkte: 8 [A] 

Gemiddelde Iaagdikte: 8,3 [~m] 

BijIage: B.8 tabel b.4 

Graad van polynoom: 2 
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fig. 36. Restspanningsverdeling over banddikte, trek

spanningen (O,l*cr ) aan oppervlak, redeIijke 
v 

symetrische verdeling 
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Ln 
(\J 

[mm] 
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Materiaal: R 1216, ongericht, van rol 

Stroomsterkte: 10 [A] 

Gemiddelde laagdikte: 8,3 [~m] 

Bijlage: B.8 tabel b.S 

Graad van polynoom: 2 

ares 50 -- --- ---- --- ---- -------- ------ -- -- ---- ------ --- -........ -., ... -..... -. -.. 
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(\J 

fig. 37. Restspanningsverdeling over banddikte, goede 

overeenkomst met fig. 35 en 36. 
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5.3 Afetsen breedte 

5.3.1 Verantwoording meetresultaten 

De afstand a is de maat voor de kromming van de band. Na iedere etsing 
n 

is deze afstand als voIgt gemeten: 

de strook wordt onder de microscoop (zie fig. 38) tegen aanslagen gelegd 

zodat hij telkens op dezelfde plaats ligt. Op de meetstroken wordt een 

blokje gelegd zodat ze vlak blijven. Vervolgens wordt de afstand an 

tussen de merktekens op de meetstroken gemeten door de x-y-tafel te 

verplaatsen. De x en y-waarden worden genoteerd en omgerekend tot de 

werkelijke afstand a . De strook wordt opnieuw tegen de aanslagen 
n 

gelegd, en afhankelijk van de spreiding van de meetwaarden wordt deze 

afstand zo 5 tot 10 keer gemeten. De:.spreiding varieert meestal van +1 

~m (met een standaarddeviatie.,van;.1 ~m) tot ,:!:10 llm (met een 

standaarddeviatie van 7,5 llm) nadat meer.dan 3/4 van de breedte is 

wegge~tst. Bij sommige stroken echter. is de spreiding veel groter (~30 

llm). Het deze grote spreiding is het zinloos om de spanningen te 
! . ~: '\, : ; d ~)' • 

berekenen. Uit het globale verloop van de afstand a kan hoogstens 
. I. \.' "n 

worden gezegd of er trek- of drukspanningen in J~et materiaal zaten. De 

oorzaak van de grote spreiding is waarschijnlijk de lijmverbinding van 

de meetstroken; het is mogelijk dat het lijmoppervlak te klein, of niet 

vetvrij genoeg is. 

De dikte van de meetstroken is 0,4 mm, de breedte 25 mm, het materiaal 

messing. 

fig. 38. Strook onder meetmicroscoop tegen aanslagen 
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De momentane breedte van de band is ook met de microscoop gemeten. Het 

gemeten breedteverloop over de lengte door b.v. de scheefstand van de 

strook t.o.v. de klemblokken is maximaal 0,5 mm (1-5% van de momentane 

breedte). ffet gedeelte dat afge@tst moet worden is dus goed in te 

stellen. 

De gemiddelde dikte van de afge@tste laag is 3 mm. 

De etstijd is hier minder van be lang omdat het afetsen van de breedte 

min of meer stopt zodra het gedeelte dat tussen de klemblokken uitsteekt 

is wegge@tst. De spanning (van de stroombron) loopt dan in korte tijd 

sterk op, wat indiceert dat de laag eraf is. Het gedeelte dat tussen de 

klemblokken zit is relatief moeilijk af te etsen omdat daar het 

electrolyt niet echt stroomt. Overigens geldt hier ook dat de etstijd 

goed overeenkomt met de voorspelde tijd. 

Naast een aantal ter or~@ntatie, ZlJn er 7 proeven gedaan. Van deze 

proeven zijn er 2 met een redelijke uitkomst. Van de anderen is de 

spreiding te groot, of is de proef mislukt doordat de meetstroken 

afbraken tijdens de proeven. Helaas ontbrak de tijd om meer proeven te 

doen, en om te expirimenteren met andere (verbindingen van de) 

meetstroken. 

5.3.2 Resultaten 

Op de volgende pagina staat de restspanningsverdeling over de breedte 

van de strook. De stroken zijn ook hier in paren ge@tst om de eerder 

~~!!-~~d£redenen '&Eafi~~eIL!!!~.!e!3.,_!~,,,!o~~<~li~ 

aanslui ten) . .!?!..!-spanningsverloop wo~<~~~~stigd door andere proeven. 

~nningen.aan de zijkan_ten, ~E~~~!'~~!1_~~n in I}~ midde'1)' 
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Berekende spanningen 

Hateriaal: R1216, ongericht, van rol 

Stroomsterkte: 10 [A] 

Gemiddelde laagdikte: 3 [mm] 

Bijlage: B.8 tabel b.6 

Graad van polynoom: 4 
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fig. 39. Restspanningsverdeling over bandbreedte, trek

spanningen aan zijkanten, licht asymetrische 
verdeling 
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5.4 Conclusies versus bypotbesen 

5.4.1 De meetmetbode: 

Hypothese 1. Het restspanningsniveau in bandmateriaal is kwalitatief en 

kwantitatief aan te tonen door het afetsen van dunne lagen. 

Conclusies: 

- Door het afetsen van dunne lagen van de dikte van een strook kan de 

restspanningsverdeling over de dikte van de strook worden bepaald. 

De verkregen spanningsverdelingen van hetzelfde materiaal vertonen goede 

overeenkomst met elkaar. 

- Door het electro-chemisch a~etsen kan de laagdikte zeer goed worden 

voorspeld en gestuurd. Naarmate de spanningsverdeling complexer is moet 

de laagdikte kleiner worden gekozen (4-8 ~m, ofwel 1,6-3,2% van de 

dikte). 

- Naarmate de krommingen groter ZlJn, ZlJn ze beter en nauwkeuriger te 

meten door de booghoogte. Het meten van kleine (begin)krommingen 

« lO-3mm-l) is Minder nauwkeurig. Hiervoor zou een andere meetmethode 

gekozen kunnen worden zoals optische interferentie, of toepassen van 

rekstrookjes. 

- De restspanningsverdeling over de breedte van de band kan ook door het 

afetsen van dunne lagen worden bepaald. De meetstroken zijn er de 

oorzaak van dat een relatief groot aantal proeven (deels) niet lukten. 

Er moet dan ook worden gekeken naar een betere verbinding van de 

meetstroken, en ze moeten lichter worden gemaakt. 

- Er kunnen redelijke resultaten worden gevonden bij laagdiktes van 

ongeveer 2 mm (= 5%). Dit betekent dat spanningen in kleine gebieden 

over de breedte, zoals in een zone die be!nvloed is door het snijden, op 

deze Manier niet goed kunnen worden aangetoond. 

5.4.2 De meetresultaten 

Hypothese 2. De restspanningen ontstaan door de bewerkingen na het 

spanningsvrij gloeien. Indien het materiaal na het span

ningsvrij gloeien niet spanningsvrij is dan heeft het een 
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nabewerkingondergaan. Aan de hand van de metingen ka~ 

worden teruggevonden wat voor bewerking dit is gewee!t. 

- Bewerkingen als het walsen, het oprollen en het richten brengen 

restspanningen in het materiaal met een voor die bewerking 

.karakteristieke verdeling. Door het walsen ontstaan een paraboolvormige 

restspanningsverdeling over de dikte. -- ------
Indien de band tijdens het oprollen plastisch vloeit ontstaat een 

puntsymetrische (t.o.v. de neutrale lijn) verdeling, met spanningspieken 

aan het oppervlak en op het punt waar tijdens het buigen de overgang van 

~stisch naar plastischheeft plaatsgehad. 

Door het richten ontstaat een complexe (puntsymetrische) verdeling met 

veel spanningspieken. 

Hypothese 3. Hets~in levert drukspanningen aan het oppervlak 
·~~,C" __ ~ ___ ~~~~~~~~~~~--~----

Conclusies: 

~n een re~~t~ie~f_h~o~o~g~n~iv_e~a=u~~(_~~2S~%~~_v_a~n~d~e~v~lo~e~ig2-r~en~s~) __ . 
Het walsen met een grotere reductie l~rt tr~ 

--------aan het oppervlak van een relatief lager niveau (~10% van 

de vloeigrens). 

- In het ongerichte materiaal zit een paraboolvormige spanningsverdeling 

over de dikte van de band. In het geleverde materiaal zitten per zending 

echter grote verschillen. In de stroken van de eerste zending zitten 

aanzienlijke drukspanningen (~2S% van de vloeispanning) aan het 

oppervlak, in het materiaal van de rol trekspanningen van ongeveer 10% 

van de vloeispanning. 

- De manier van walsen heeft grote invloed op het restspanningsverloop. 

De hoge drukspanningen aan het oppervlak duiden erop dat het materiaal 

van de eerste zending skin-pass gewalst is (het platwalsen van 

oneffenheden aan het oppervlak kan plaatselijk drukspanningen opleveren 
~---------------~~~------~------~------~--~~--~------
[6]). Ook uit berekeningen bij Hoogovens met het eindige-elementenpakket 

DIEKA [22] blijkt dat door het walsen met een hoge reductiefactor 

trekspanningen, en met een lage reductiefactor drukspanningen aan het 

oppervlak kunnen ontstaan. Dit duidt erop dat er een optimum voor de 

reductieverhouding bestaat, waarbij de ingebrachte restspanningen 

minimaal zijn. 
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- Bij de spanningsverdeling over de breedte van het ongerichte materiaal 

treffen we trekspanningen in de zijkanten over een relatief groot gebied 

(=5 mm) aan, die veroorzaakt kunnen zijn doordat bij de laatste 

walsbewerkingen of weI de walsrollen tonvormig zijn, ofwel de band 

tonvormig is (zie paragraaf 1.2.1). 

- Het is zeer waarschijnlijk dat het materiaal van verschillende 

leveranciers afkomstig is, in totaal leveren 4 fabrikanten "hetzelfde" 

materiaal aan Philips Sittard. Dit was voor het onderzochte materiaal 

echter niet te achterhalen. Om de invloed van het walsen te kunnen 

onderzoeken moet bij de fabrikanten worden gekeken naar hun Manier van 

walsen en gloeien. 

- Omdat de spanningsverdeling niet complex is kunnen de laagdiktes 

relatief groot worden gekozen (=4% van de begindikte). 

Hypothese 4. Door het rolrichten van de ba~d daalt het restspannings

niveau terwijl de verdeling ervan complexer wordt (-> de 

theorie van Jansen [15] klopt). 

Conclusies: 

- Uit de figuren 33 en 34 blijkt dat het spanningsniveau door het 

rolrichten lager wordt (van 25% naar 10% van de vloeigrens), en dat de 

verdeling ervan complexer wordt. Dit is een bevestiging van de theorie 

van Jansen [15]. 

- Omdat de spanningsverdeling complex is moeten de laagdiktes klein zijn 

(3-4~m bij een dikte van 0,25 mm, 1 a 2%). 

Hypothese 5. Vanneer de band in opgerolde toestand gegloeid is, is hij 

spanningsloos en zal hij een kromtestraal bezitten die 

gelijk is aan de straal op de rol. Het terugbuigen van deze 

kromming levert restspanningen op aan het oppervlak van 

+20-25% van de vloeispanning. 

Conclusie: 

- Uit bijlage B.5 blijkt dat door het~i~ rechtbuigen van een 

kromme, restspanningsloze band een puntsymetrische 

restspanningsverdeling ontstaat zoals in fig. b.4. De restspanningen 
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ZlJn maximaal aan het oppervlak (=25% van de vloeispanning), en er 

ontstaan spanningspieken (=5-12% van de vloeispanning) op het punt waar 

tijdens ~.~lastisch buigen de overgang van elastisch naar plastisch 

is. 

5.5 Aanbevelingen 

5.5.1 De meetmethode 
~, 

- Bij het afetsen van de dikte kan de nauwkeurigheid van de~arde van 

de kromming wordt verhoogd door de krommingen vaker te meten na iedere 

etsing (het gemiddelde uit 10 metingen is juister dan het gemiddelde uit 

3 metingen). Ook kan worden gekeken naar een andere (meer nauwkeurige) 

manier van het meten van de kromming, bijvoorbeeld door middel van 

optische interferentie ([4], [10]). 

- Bet electro-chemisch afetsen gaat sneller bij hogere stroomsterktes. 

Als dit gewenst is moet een zwaardere stroombron worden gekozen. 

- Bij het afetsen van de breedte moet worden gekeken naar een betere :J .A, ~ 
verbinding van de meetstroken (betere lijmsoort, puntlassen). . V\~~ 

5.5.2 De meetresultaten 

- Van de leveranciers van het materiaal kan worden gevraagd om het 

materiaal "spanningsvrij" af te leveren. In dit verband zouden in de 

normbladen van Philips ook eisen kunnen worden opgenomen voor wat 

betreft het restspanningsniveau in het toegeleverde bandmateriaal, met 

als doel dat de vormnauwkeurigheid van het product gegarandeerd kan 

worden. 

- Bet is zinvol om de afzonderlijke invloeden van de bewerkingen op het 

restspanningsniveau verder te onderzoeken, omdat de bewerkingen de 

oorzaak van de restspanningen zijn. 
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Bijlage B.l Afleiding rekenmodel 

Voor de afleiding Yen het rekenmodel wordt een plaat met lengte 1, 

breedte b en dikte d beschouwd, waarbij wordt aangenomen dat 
o 

d « b < l. o 

fig. b.l. Strook. 

d 
o 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan is het toegestaan om een 

~~ndimensionale beschouwing te houden, d.w.z. aIleen spanningen en 

buigingen in de x-richting (de Iengterichting van de band of strook) 

worden meegenomen. Voor het gemak zal de index x worden weggelaten. De 

totale restspanning a (z) bestaat uit 3 componenten: res 

a (z) + a
b

( z) + a 
p a 

a (onbekende) bronspanning in het materiaal 
p 

ab spanning.door buiging van de band 

a spanning door axiale trekkracht 
a 

De bronspanning is een spanning die, met ab en aa' de vorm van de 

restspanningsverdeling bepaalt. 

De volgende aannames gelden voor de bronspanning: 

- Er bestaat een d < d . zodat a (z)=O voor z)d mln p . -

(b.2.l) 
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- a (z) is onafhankelijk van d voor d >d . 
p 0 0- mln 

Voor kleine buigstralen kan de ab(z) worden bepaald d.m.v. de 

(eenvoudige) buigtheorie: 

(b.2.2) 

De relatie tussen de booghoogte f, de kromming k en de straal R is 

k 1 l::: 1 
m 

(b.2.3) 

In een evenwichtssituatie is de band kracht- en momentvrij, dus moet er 

gelden: 

do d 

M = J a (Z)'(2° - z).dz res 
o 

d 
o 

F = J a (z).dz 0 res 
o 

o (b.2.4) 

(b.2.S) 

Vergelijking (b.2.S) en (b.2.1) impliceren dat de axiale spanning a a 

gegeven is door 

d d d 
0 0 0 

Ja (z).dz + JCTb(Z).dZ + Jaa· dZ 0 
o p 0 o ' 

'" '" 0 d .0' 
0 a 

d 
1 J 0 a = - -d' a .dz 

a 0 0 p 
(b.2.6) 

en de vergelijkingen (b.2.1) en (b.2.4) leiden tot een relatie tussen de 

booghoogte f en de bronspanningsverdeling a (z), p 
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do d do d 
M = J a (z)'(2° - z).dz + J ab(z)'(2o - z).dz + 

o P 0 

do d 
+J aa'(2° - z).dz = 0 
o 

Hierin is 

en 

en dus 

f = 

met 

do d 
~ J a (z).( 2

0 
- z).dz 

d3 0 P 
o 

(b.2.7) 

(b.2.8) 

Indien er een laagje (O,z) wordt weggehaald dan kan de nieuwe booghoogte 

fez) gemeten worden. De relatie tussen fez) en de originele 

bronspanningsverdeling (v66r dat de laag is weggehaald) a is dan 
p tII,A vI) r; 

2- nO I 

fez) *] * * z . ap(z ).dz (b.2.9) 

-r---------r--------------, ~ 
/i\ ~. 

d 
o 

r------r.-- --
. I Z 

------

fig. b.2. Afge~tste laag z 
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De relatie a (z) uit £(z) kan worden verkregen door vergelijking b.2.9 
p 

(parti~el) te differenti~ren naar z. Dit levert: 

f'(z)= A + B 

met 

A 

d 
cx d J 0 rIo + z *] * * ---3' dz r-2- - z .ap(z ).dz 

(d -z) z o 

en 

d 

3cx J°rfo+
Z *] * * B = 4' l--2- - z • a (z ). dz 

(d -z) z p 
o 

A verder uitgewerkt: 

Uit 

B 

Dit 

d 

z J °z* * *] 'O'p<z ).dz 

Ct 

3' 
(d -z) d

d rI°2+ z [E (d )-E <Z)J- [d E (d )-zE (Z)J -zl- pop a pop 
a 

d 

J 0 * *] E (z ). dz 
z P 

d 
_cx ap(z) __ Ct 1 J 0 * * = - a (z ) .dz 
2'(d _z)2 2' (d _z)3 z P 

o 0 

b.2.12 en b.2.9 voIgt 

3f(z) 
d -z 

0 

samengevoegd levert 

(b.2.10) 

(b.2.11) 

(b.2.12) 
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f'(z) 

Vergelijking b.2.13 nog eens differentieren: 

£"(z) 

3ex 1 
- 2' (d _z)4' 

o 

d 

J 0 * * a (z) 
a (z ) .dz - ~ -p'----

z P 2'(d _z)3 
o 

Uit vergelijking b.2.13 wordt verkregen 

d 
ex 1 JO * * -2' 3 a (z ).dz = 

(d -z) z p 
o 

a (z) 
3£(z) + _cx P -f' (z) + -- -L.-__ 

do-z 2' (d _z)2 
o 

(b.2.13) 

(b.2.14) 

Dit vermenigvuldigt met (d
3
_z)' en substitutie in b.2.14 levert 

o 

£"(z) 6£'(z) 
d -z o 

Anders geschreven 

6f(z) + ~ ap(z) 

(d _z)2 2' (d _z)2 
o 0 

ex -a' (z) 2 p 
(d _z)2£,,(z) -6(d -z)£'(z) +6f(z) 

o 0 

Integreren van z tot d 
o 

levert 

(b.2.15) 

(b.2.16) 

d 
o 

= (do-Z)2£t(z) -4(do-z)f(z) -2 J f(z'}.dz t 
z (b.2.17) 

Omdat a (d ) =0 (zie aannames) dan levert dit de uiteindelijke 
p 0 

vergelijking: 



CJ (z) 
p 
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d 

= ~[(dO-Z)2f'(Z) -4(do-z)f(z) -2 J °f(z*).dZ*] 
z 

De totale restspanningsverdeling CJ (2) is dan res 

d 
12 d 1 J 0 

= CJp(z) + «£(0). (2
0 

-z) - d' CJ (z) .dz 
o 0 p 

Met vergelijking b.2.18 kan dit worden herschreven als 

CJres(Z)= ~[(do-Z)2£,(Z) -4(do-z)f(z) +2(2do-3z)f(0) + 

+2 r £(z*).dz*] 
o 

(b.2.18) 

(b.2.19) 

(b.2.20) 

Dit betekent dat als £(z) bekend is de restspanningsverdeling CJ res 

berekend kan worden. 

De restspanning uitgedrukt in krommingen k is dan 

E[ 2 CJ (z)= -6 (d -z) k'(z) -4(d -z)k(z) +2(2d -3z)k(0) + res 0 0 0 

+2 [k(z*).dZ*] 
o 

(b.2.21) 

Deze theorie staat bekend als de "stress-source"-theorie, en wordt in de 

literatuur onder andere beschreven in [5] en [20]. 
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Bijlage B.2 Bepaling theoretisch opgeloste massa 

In hoofdstuk 3 is het stroomrendement als voIgt gedefinieerd: 

n = werkelijk opgeloste massa 
theoretisch opgeloste massa 

Het specifiek theoretisch oplosbaar volume V is spt 

V spt 
a 

F.n.p [m3/C] 

met F: constante van Faraday; 96,485. 103 C/mol 

p: soortelijke massa kg/m3 

n: valantie van het gevormde metaalion 

a: atoomgewicht metaal kg/mol 

De theoretisch opgeloste massa Mth is dan 

a 
-F .1. t .n [kg] 

De oplossnelheid vd is 

M 
~ 
p.A. t 

[m/s] 

Hierin is A het oppervlak van de elektrode of van het werkstuk, 

afhankelijk van de grootte (de kleinste waarde telt). 

Beschouwen we een legering, bestaande uit 

x% metaal X (massaprocenten) 

y% metaal Y 

Z kg legering bevat: x 
100'Z kg metaal X 

~.z kg metaal Y 

De theoretisch specifiek verspaande massa voor materiaal X, 

respectievelijk materiaal Y is 

(b.3.1) 

(b.3.2) 

(b.3.3) 

(b.3.4) 



ax 
M =-spt,x F.n 

x 
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a 
M =~ 
spt,y F.n 

y 
[kg/C] 

x.Z k 1 Xl' 1 d' d' Om 100 g metaa op te ossen IS een a lng no 19 van 

Q x.Z 1 
x= 100' :":"M-

spt,x 
[C] 

~k 1 Om 100 g metaa Y op te lossen is een lading nodig van 

~ 1 
Qy= 100' M [C] 

spt ,y 

(b.3.5) 

(b.3.6) 

(b.3.7) 

Om Z kg legering op te lossen is dus een totale lading nodig van 

Q x.Z 1 y.Z 1 
tot= 100' M + 100' ~M---"--

spt,x spt,y 
(b.3.8) 

De theoretisch specifiek verspaande massa van de legering is dan 

M spt 
Z 

Qtot 

100.M .M 
= spt,x spt,y 

x.M + y.M spt,y spt,x 

Voorbeeld 

Messing Ms 63 (R 725) 

65% Cu, 35% Zn 

-3 
p= 8,4.10 g/mm3 

Cu: n= 2 

a= 64 g/mol 

-3 p= 8,93.10 g/mm3 

-4 
Mspt,Cu= 3,317.10 g/C 

-3 V = 37,14.10 mm3/C spt,Cu 

Zn: n= 2 

a= 65 g/mol 

[kg/C] (b.3.9) 



-3 p= 7,13.10 g/mm3 

-4 
Mspt,Zn= 3,368.10 g/C 

V = 47,24.10-3 mm3/C spt,Zn 
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Voor de legering R 725 levert dit: 

M = 33,35.10-3 g/C spt 

-3 Vspt= 39,70.10 mm3/C 

Voor de legering R 1216 met 85% Cu en 15% Zn: 

-3 V 38,4.10 mm3/C spt 
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Dijlage D.3 Gebruikte apparatuur 

Slangenpomp Beidolph, type RZR 2 

Spanningsbron 

Diktemeter 

Microscoop 

Philips 

PE 1644 DC Power Supply, 40V-IOA 

Beidenhain digitale meetunit met taster 

Nikon profile projector V 12 met Beidenhain digitale 

meetunit voor x-y tafel 
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Bijlage B.4 Computerprogramma 

Op de volgende pagina/s staat het computerprogramma "FITTIN", die het 

restspanningsverioop berekent na invoer van de gemeten waarden van 

krommingen en de totaal afge~tste laag. Dit programma is geschreven voor 

de HP 9845 tafelcomputer. Het programma zit ais voIgt in elkaar: 

Invoer: Commentaar 

Aantal meetpunten n (getallenparen X,Y) 

E-modulus 

bel1:indikte 

Invoer: X(1,2 .• n) (totaal afgeetste laag z) 

Y(1,2 .. n) (kromming k) 

Linkergrens voor curve 

Rprhterlrrens voor curve 

Invoer: Graad van polynoom (1-10) / 

Teken punten (Xn,Yn) in grafiek I 

I 
Invoer veranderen? ja I Verander gellens tl 

nee Ipaar 

Pas curve-fitting toe op de meetpunten/ 

Teken curve door de meetpuntenl 

~ I Bereken uit curve de spanningsfunctie 

volgens Stre.s-Source methode 
a( z) I 

I Teken spanningsplaatje I 

I Andere graad van curve-fittinl1:? nee End 

ja 



188 
290 
390 
400 
590 
609 
700 
800 
990 
1000 
1100 
1209 
1390 
1490 
150<0 
1609 
1799 
1800 
1900 
2099 
2109 
2200 
2300 
2490 
2599 
2600 
2700 
2800 
2900 
301210 
31121121 
32130 
3300 
3400 
35121121 
360121 
3700 
3800 
391210 
4013121 
41130 
4213121 
431313 
4400 
45013 
46013 
4700 
4800 
49013 
5900 
51130 
52013 
5300 
5499 
5509 
56013 
5790 
5899 
5900 
60913 
6199 
6209 
63130 
6490 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
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**. fIT TIN 1#1 

Dit programma berekent uit de ingevoerde combinaties 
van de totaal afgeetste 1aag (z)< en de kromming (k) 

I de restspanningen die in het materiaal zaten. 

Het programma bestaat uit vier gedee1tes: 
1) Invoergedee1te: 

invoer van de totaal afgeetste 1aag z <variabe1e XCI» 
invoer van de kromming k (variabe1e Y(I» 
invoer van verdere benodigde gegevens 

2) Curve-fitting gedee1te: 
Hierin wordt uit de punt en k(I) en z(l) de curve k(z) 
berekend. De curve is een po1ynoom van de graad n 
Y=A9+Al.X+A2.X~2 •••• +AN.X~n, n=1,2 ••• 10 

3) Spanningsgedee1te: 
Uit de curve k(z) wordt de restspanningscurve Sigma(z) 
berekend 

4) Grafisch gedee1te: 
Verzorgt de p1aatjes die getekend moeten worden 

GEHEUGENORGAHISATIE: 
X<*),Y(+) :VARIABELEN 
I :TELLER 
J :TELLER 
S<*),T(*> :GETALLEN MET KWADRATENSOMMEN VOOR MATRIX 
A(+) :MATRIX MET GET ALLEN S<*) 
B(+) :MATRIX, INVERSE VAH MATRIX A 
C(+) :ARRAY MET COEFFICIENTEN AB,At .. AN 
N :GRAAD VAN POlYNOOM 
P :AANTAL PAREN X(I),Y(I) 
L :LINKERGRENS VOOR PLAATJES 
R :RECHTERGRENS YOOR PLAATJES 
Emod :ELASTICITEITSMODULUS 
T0 :BEGINDIKTE 

De rest van de voorkomende variabelen zijn hulpvariabelen 

PRINTER IS €I 
OPTION BASE 0 
EX IT GFi:APH I CS 
GCLEAR 

!ga uit GRAFICS-mode 
!GRAFICS-geheugen wissen 

III I N V 0 ERG E DEE L T E 11# 

DIM X(35),Y<35) 
DIM S(29) 
DIt1 T(29) 
DIM A(20,20) 
DIM C(20) 
DIM F(Se) 
DIM B(2e,20) 
DIM E(t0) 
DIM H(S0) 
DIM U(5e),V(Se) 

II COMMENTAAR: ",:El$ 
B$ 

dimensioneren van variabelen 

!geef commentaar bij uitdraai INPUT 
PRINT 
INPUT 
PRIHT 
INPUT 
PRINT 
IHPUT 

"AANTAL PAREH X,Y = ",P!aanta1 paren x en y aangeven 
"AANTAL GETALLENPAREN X EN Y IS ",P 
"E-MODULUS= ",Emod 
liE-MODULUS =",Emod 
"BEGINDIKTE =",Te 



PRINT "BEGINDIKTE =",T0 

FOR 1=1 TO 35 
X(l)=e 
Y(I)=e 
NEXT I 

REDIM X(P),Y(P) 

FOR 1=1 TO P 
INPUT IOX= ",X(I) 
INPUT "Y= ",Y(l) 
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!maak ~(I) en Y(I) nul 

!redimensioneer X(I) en Y(I) 

!invoer X(I) en Y(I) 

! laat getallen zien 

7131313 
71013 
721313 
73013 
741313 
751313 
76013 
771313 
781313 
791313 
8131313 
811313 
821313 
831313 
83131 
840e 
851313 
86130 
871313 
881313 
88131 
891313 
9131313 
911313 
91131 
921313 
93013 
941313 
95130 
9600 
97130 
981313 
9900 
10000 
1131013 
1132130 
103130 
113400 
113500 
113600 
113700 
1138130 
1139130 
11000 
11100 
11200 
113013 
114130 

PR 1 NT II X II ; I; "=" ; X ( I ) , "Y" ; I ; "=" ; Y ( I ) 
NEXT I 

INPUT "lINKERGRENS= ",l 
INPUT "RECHTERGRENS= ",R 

!linkergrens voor curve 
!rechtergrens voor curve 

INPUT "WELKE 
PRINTER IS 0 

! voer graad van polynoom in 
GRAAD POLYNOOM",N 

PRINT "GRAAD VAN POLYNOOM IS ",N 
! teken punt en in grafiek 

CALL Grafiek(2,X(*),Y<*>,P,"#") 
A$="N" 
INPUT "INVOER VERANDEREN? (J, CaNT = N)",A$ 
IF A$="N" THEN 1011313 
INPUT "WELK GETALLENPAAR MOET VERANDERD WORDEN",Wl 
INPUT "X=",X(Wl) 
INPUT "Y=",Y(Wl) 
GOT a 9300 
! 
M=2*N 

#11 CUR V E - FIT TIN G G E DEE L T E 1## 

115013 

FOR 1=13 TO 20 
S(I)=0 
NEXT I 

S(0)=P 
FOR 1=1 TO M 
FOR J=1 TO P 
S(I)=S(I)+X(J)AI 
NEXT J 
NEXT I 

1161313 FOR 1=0 TO M 
1171313 PRINT "S";I;"=",S(I) 
1181313 NEXT I 
119130 
12131313 REDIM T(N) 
121013 FOR 1=13 TO N 
122013 T(I)=0 
123013 NEXT I 
124130 
1251313 FOR J=1 TO P 
126130 T(e)=T(e)+Y(J) 
12700 NEXT J 
1281313 
129013 FOR 1=1 TO N 
130013 FOR J=1 TO P 
13100 T(I)=T(I)+X(J)AI*Y(J> 
13200 NEXT J 
13300 NEXT I 
134013 
13500 PRINT T(*) 
13600 REDIM A(N,N) 
137013 REDIM BeN,H) 

! rnaak S( I) nul 

!getallen voor matrlx, som v.d.machten 

!laat getallen S(I) zien 

!maak array T nul 

! He) 

!rest van array T 

!redimensioneer matrix A 
!redimensioneer matri~ B 



1381313 REDIM C(N) 
1391313 
14131313 
1411313 
1421313 
143913 
144013 
14500 
14690 
147130 
148139 
149130 
1513139 
151139 
15200 
1531313 
154913 
155130 
15690 
1571313 
15800 
159130 
160013 
1611313 

FOR 1=13 TO N 
FOR J=0 TO N 
A(I,J)=S(I+J) 
NEXT J 
NEXT I 
I 
PRINT A<.) 
MAT B=INV(A) 
PRINT " " 
PRINT B(*> 
MAT C=B*T 
PRINT C<*) 
! 
FOR 1 =0 
E(I)=0 
NEXT 1 

TO Ie 

FOR 1=0 TO N 
E(l)=C(J) 
NEXT I 

162013 FOR 1=13 TO 50 
16300 X=l+(R-l)*1/50 
16301 
163132 
163133 
164013 un )=X 
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! red i me-ns i one-e-r-- a.l'r-av C 

!inverteer matrix A naar B 

!vermenigvuldig matrix B met array C 
!array C met coefficienten AO •• AN 

! maak E nul 

!herschrijf array C naar E 

bereken 50 punten U(I) eOn VCI) 
(x en y-waarden van de gevonden 
tussen de grenzen l en R 

c l~r·I·)e·) 

165130 VC!)=E(O)+E(1>*X+E(2>*X A 2+E(3)*X A 3+E(4)*X A 4+E(5>*X A 5+E(6)*X A 6+E(7)*X A 7+ECS 
)*X A 8+E(9)*X A 9+E(10>*X A I0 
166130 NEXT I ' 
16601 ! teke-n de curve door de andere punten 
167013 CAll Grafiek(-I,U<*>,V<*>,50,"") 
168130 
169(;113 
17900 

### SPA N N I N G S G E DEE L T E ### 

171013 PRINT "SPANNINGEN" 
17290 
17201 
17202 

bereken spanningen volgens 
Stress-Source theorie 

17300 FOR 1=1 TO 50 
17409 X=l+(R-L)*I/5e 
175013 Al=E(I)+2*E(2)*X+3*E(3)*X A 2+4*E(4)*X A 3+5*ECS>*X A 4+6*E(6)*X A 5+7*E(7)*X A 6+S* 
E(8)*X A 7+9*E(9)*X A 8+1e*E(lO)*X A 9 
17600 A2=E(0)+E(I)*X+E(2>*X A 2+E(3)*X A 3+E(4).X A 4+E(5)*X A 5+E(6)*X A 6+E(7)*X A 7+E(S)* 
XA 8+E(9)*X A 9+E(10)*X A I0 
177130 A3=E(0)*X+l/2*E(I>*X A 2+1/3*E(2)*X A 3+1/4*E(3)*X A 4+l/5*E(4)*X A 5+1/6*E(5)*X A 6 
1781313 A4=1/7*E(6)*X A 7+1/8*E(7)*X A 8+1/9*E(8)*X A 9+1/10*E(9)*XAle+l/11*E(10)*X A11 
17900 U(I)=X 
18000 FCI)=Emod/6*(CTO-X)A2*AI-4*(TO-X)*A2+2*(A3+A4» 
18100 NEXT 1 
1821313 
18201 ! teken spanningsplaatje 
18300 CALL Grafiek(I,U(*),F(*),50,"") 
18301 
183132 
18303 
18400 
18500 
186013 
18700 
18800 
18900 
19000 
191130 
192130 
19201 
19202 

B 1 =(1 

FOR 1=1 TO 50 

ber-eke-n rll::ogllla-=.l s
v 1::0 1 ge-ns- HCI;:-pe-r-s-

01 =Elllod/ 12 
Pl=(T0-U(I»A3*V(I)-CTO-U(I-l»A3*V(I-l) 
Ql=.5*(U(I)-U(I-l»*CT0-U(I)+.5*(U(I)-U(I-l») 
Rl=-.5*(U(I)-U(I-l»*Bl 
H(I)=(OI*Pl+Rl)/Ql 
Bl=Bl+H(I)*(U(I)-U(I-l» 
NEXT I 

teken tweede spanningsplaatje 



1939121 
19391 
19490 
19401 
19492 
19500 
19600 
19709 
19800 
19900 
20909 
29100 
20200 
20399 
20499 
29590 
29690 
20709 
20701 
20800 
20900 
21000 
21100 
21200 
21300 
214013 
215013 
216130 
2170121 
21812113 
2190121 
220e0 
22100 
2221210 
22300 
22400 
225013 
22600 
22700 
22800 
22900 
23000 
23100 
23200 
23390 
23490 
23500 
236013 
23712113 
238913 
23990 
240130 
24199 
24200 
2430121 
2441210 
24500 
2469121 
24700 
24890 
2490121 
250013 
2510121 
25200 
25300 
25400 
25500 
25600 
25700 
2581210 
25990 
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CALL Grafiek<-1,U(*),H(*>,5e,""> 
! 
A$="N" 

nog een keer, maar met een 
! andere graad van curve-fitting? 

INPUT "ANDERE GRAAD FITTING J, CONT=NEE",A$ 
IF A$="J" THEN GOTO 89130 
END 

III G R A F I S C H G E DEE L T E III 
! 
Graf i ek: ! 
SUB Grafiek(Mode,X(*>,Y(*),Ni,B$) 

STANDARD 
IF Mode>0 THEN GOSUB Scale 

Mode ( 0 teken erbij in grafiek 
Mode) 13 teken nieuwe grafiek 
Mode = 1: 1 i j n 
Mode = 2: punt en 
B$ = hoe de punt 'HI u it geb"oe 1 d w.grden 

IF ABS(Mode)=1 THEN GOSUB Plotcurve 
IF ABS(Mode)=2 THEN GOSUB Plotpoints 
GRAPHICS 
J$="N" 
INPUT "PLAATJE OP PAPIER? (JA,NEE) CONT=HEE",J$ 
IF J$[1,1J="J" THEH DUMP GRAPHICS 
IF J$(1,1J="J" THEN PRINTER IS e 
IF J$[1,1]="J" THEN PRINT PAGE 
PRINTER IS 16 
SUBEXIT !uitgang van de subroutine 

! 
Scale: ! 
PLOTTER IS "GRAPHICS" 
GRAPHICS 
LIMIT 0,184,0,1413 
LOCATE 513,121.4,25,96.4 
Auto scale:! 
Xmax=Xrn i n=X (e) 
Ymax=Yrn i n=Y (e) 
FOR p=e TO Ni 
Xmax=MAXCX(P),Xmax) 
Xmin=MIN(X(P),Xmin) 
Ymax=MAX(Y(P),Ymax) 
Ymin=MINCY(P),Ymin) 
NEXT P 
Dx=10 A INT(LGT«Xmax-Xmin)*9» 

!plaatje van 10*10 em 

IF (Ymax-Ymin=0> AND (Ymax)B) THEH Ymin=0 
IF (Ymax-Ymin=0) AND (Ymax<0) THEN Ymax=B 
IF (Ymin=0> AND (Ymax=0) THEN Ymax=1 
Dy=10 A INT(LGT«Ymax-Ymin)*9» 
IF Xmax-Xmin(Dx/2.1 THEN Dx=Dx/2 
IF Xmax-Xmin<Dx/2.1 THEN Dx=Dx/2 
IF Ymax-Ymin(Dy/2.1 THEN Dy=Dy/2 
IF Ymax-Ymin<Dy/2.1 THEN Dy=Dy/2 
Centx=INT«Xmax+Xmin)/2/Dx*10+.S)*Dx/10 
Centy=INT«Ymax+Ymin)/2/Dy*10+.S)*Dy/10 
X0=Centx-Dx/2 
Xl=Centx+Dx/2 
Y0=Centy-Dy/2 
Y1=Centy+Dy/2 
LINE TYPE 3 
SCALE X0,X1,Y0,Y1 
FRAME 
LINE TYPE 1 
AXES Dx/10,Dy/10,0,0 
LAXES Dx/10,Dy/10,X0,ye 
UNCLlP 
RETURN 



26000 
26100 
26200 
26300 
26400 
26500 
26600 
2678e 

. 26800 
26900 
27000 
27100 
27200 
27300 
27400 
27500 
27600 
27700 
27800 
27900 
28000 
28100 

Plotcurve: 
SETUU 
MOVE X(1),Y(1) 
FOR P=1 TO Ni 
DRAW X(P),Y(P) 
NEXT P 
SETGU 
MOVE 20,12 
LORG 2 
L.ABEL B$ 
RETURN 
! 
Plotpoints: ! 
LORG 5 
SETUU 
FOR P=0 TO Ni 

MOVE X(P),Y(P) 
LABEL BU 1 , 1 J 

NEXT P 
SETGU 
RETURN 
SUBEND 
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Dijlage D.5 Derekening restspanningsniveau na rechtbuigen van een 

spanningsloze band met een beginkromming 

Vanneer de band in opgerolde toestand spanningsvrij gegloeid is dan zal 

hij een kromtestraal R 1 bezitten die gelijk is aan de straal waarop de ro 

band zat opgerold. De band kan weer worden rechtgebogen door de band 

plastisch terug te buigen. Dit probleem is vergelijkbaar met een 

spanningsvrije rechte band, die plastisch gebogen wordt over een straal 

R • Na het terugveren wordt de straal R d' die voor de berekening s pro 

overeenkomt met R 1. ro 

fig. b.3. Rechtbuigen van een kromme strook 

De re1atie tussen R en R d is (zie [21]): s pro 

R s 
R ro1 

C1 R C1 R 3 
1 -3

E 
v. d s + 4 ~v. d S] 

o 0 

R ~ prod 

b.S.1 
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Na het terugveren zal een restspanningsverdeling ontstaan zoals in fig • 

• De maximale spanningen zitten aan het oppervlak (aopp )' en op de 

plaats z 1 . waar bij het buigen de overgang van elastisch-plastisch is v oel 

d 
o 

o 
v 

o 
v 

Mplastisch 

a elast 

+ M 
elastisch = 

a opp 

fig.:b.4. Restspanningsverdeling na plastisch,buigen 

Voor die punten geldt: 

a = a - aelast v 

E en/of = a - R .z z = z vloei v terug 

z O,Sd 
0 

1 1 1 
-R-- = R -R--

terug s prod 

a .R v s en z vloei= -E-

Oit levert dus: 

a = a -opp v 0,S.E.do.(R
1 

- ----R
1 

) 
s rol 

en 

o 

a vlp 

b.S.2 

b.S.3 

b.S.4 
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(1 R (!..- __ 1 _» 
0 1 =0 -
v p v s Rs Rro1 

b.S.S 

Uit de verge1ijkingen b.S.1, b.S.4 en b.S.S kunnen de spanningen C1 en opp 

o 1 worden bepaaId, afhankeIijk van R l' v p ro 

In de figuren b.S en b.6 staan uitgewerkte resu1taten voor het in dit 

verslag gebruikte materiaal R1216, dat op een rol geleverd was met een 

straal die varieert van 160 mm (binnenste straal) tot 360 mm (buitenste 

straal). 

. ~ .. ~ .... ~ ................. -............................... -......................................................... -: 80 ........................................................................ . 

* 

IS) 
~ 

I$) 
~ 

~ 
In If) Ln - N N 

c;) I$) 
~ IS) If) 

M M ... 
~ 

~ Ln .. Ln 

R rol 

fig. h.S. Restspanningsniveau 

aan het oppervlak 

o 7121 Vlp, 
sa 

5121 

3a 

20 

10 

a 

-ua 

-20 
IS) Ii» 

~ 
I$) 

~ c:. g IS) 
111 Lf) Ln Lf) - N N M r'", 

fig. b.6. Restspanningsniveau 

op het v10eipunt 

~ ... 
~ 

~ Lf) ... Ln 

R rol 
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Bijlage B.6 Bulpgereedscbappen voor etsproeven 

fig. b.7. Hulpgereedscbap voor afetsen van dikte van de strook 

met hoofdafmetingen 



drukzijde ( 
j 

slangenpom P 
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A' 
~ 

strook 
I 

I 
r--

1 I\" -r ,- (,.-- -;- ,- ,., -, .,-- -,.- -, \ ?'i". -rr -( .,- -rr-,,- --,- n, 
\" ." ." \" \ ~ . , ,~ '-' \_1 .. -, "'" \ .., , .... '." \... '\ 

L.-
I -------, - - - - -- -- -- - - - - --- - - --

I 

.,........A 

- 13S -

doorsnede A-A' 

fig. b.B. Hulpgereedschap voor afetsen van breedte van strook 

met hoofdafmetingen 
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PURCHASING SPECIFICATION 

COPPEll ALLOY 
CuZn15. 155HV 

.trip; .pecial flat 

ZN-R1216/01. . .. ~ 

Sbeet 1/, J. 
T 77-11-29 . 

-. ----. -------... --.-. I 

1. GENERAL 

There shall be DO chanle in the .anufacturing procedure, which .ilbt 
influence quality. without prior conaultation of the uaer. 

2. DIS IINJ.T IOH 

ABBREVIATED DESCRIPTION STANDJ.1lD CODE NUMBER 

CUZN15 155BV STR SP FL ZN-RI216/01 0322 027 H ••• 

CUZN15 155HV BND SP VL 

The code number is coapleted by fillinl in the a.eond part of the 
.• ode nuabera aee code UCTI2-0122. 

t 3. REQUIREMENTS 

J.l COMPOSITION 

(In accordance witb ISO ~26/1) 

Copper 
Zinc 
~ron 

Lead 
Total other el.aent. 

3.2 STRUCTURE 

I 8 .. ,O-86,o~ 
I rea.inder 

.ax. 0,1~ 

.ax. O,05~ 
I .ax. 0,1a~ 

The .aterial .ust be finely ,rained and of regular structure. 

3.> MECHANICAL PROPERTIES 

For testing see 4. 
TendIe streDgth 
EloD,ation (Lo.~~50) 
Harda ••• ace. to Viekera 

J." REMAllI 

1 430-480 X/_ 
ain. ~~ (aTer ... Talue 6~) 

I l1a5-170BV (tor ori.ntation) 

With re.p.~tto tb. f4110v1nl it ••• '.5; ,.6 and '.7 bold. 
that whea orderiDI .aterial of .pecified di.eDdeaa prior 
con8ultatioD ~ith t~. aupplier on tolerance. and/or 
require.eDt. i. iap.rati.~. 

To be uaed wi tb ~~~:}088. par ts O~ ~.d. 03. URY-2-~O/12 ~nd.RV~~,:"J:,~2L~.2§.._ 
~~t/t B'~~'el-hiuv ···.,1PI H' 

! 
I 
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PURCHASING SPECIFICATION 

COPPEll ALLOY 
o.Zn15 155HV 

.~.t~~.1 .pedal nat 

1--
ZN-Rt216/01 I 

-l 
She.t 2/3 I 

?!-~!.:2~_ ........ _ .j 
I 

DIMENSIOl(S AND TOLF..UNCES (in _) See re.ark 3.0\ I 
i 

ToleraDce. deri •• d fro. DIN59j81 Auau.t 1975. I 

A.. TOLElUNCKS ON WIDTH (PllNUWEICHUNGEN) 

B. 

3~6 

j.7 

'fOLElUNCES 
NOM. THICKNESS for width. for width. 

< 125 > 125 < 250 

< 0,25 + 0,20 + 0,30 
> 0,25 < 0,50 + 0,25 + 0,30 2 0,50 < 1,00 + 0,30 + 0,0\0 

TOLERANCES ON THICKNESS (PlUZlO.IONSABVEICBUNGEN) 

PRECISION TOLEaANCKS 
)lOK. THICKNESS for wlelt-h. for width. 

< 125 l 125 < 250 

< 0,10 + O,O.\d + 0,08d 
) 0,10 0,15 - -< .! 0,005 .t 0,008 
') 0,15 < 0,30 .! 0,.008 + (I,OOS 2 O,jO 0,60 -< + 0,010 .t 0,010 -

libeD deter.ioiDI the tbickDe •• , •• a.uriD, .bould be carried out 
OTer the eotire .trip width. . 
EI>GE'lfISE CURVATtmE See re.ark 3.It 

~ 
. --- a --..... 
l t a, .ax. 

1 _ 

1000 

WAVINESS See re.ark 3.0\ 

For te.tiDI .ee 0\. 

Baaieally the aaterial .Q.t be free fre. wavine ••• 

If boweTer wa.1De •• occur. then bold., 
For a .peel.en with a leoath of 1000.. in.pected o.er the 
whole width, the ratio of the height (a~ aDd Ieneth (b) of ~. 
wa.e, erpre.eed a. a percentage, .u.t haTe a .alue a. included 
in the tabh. 

NOH. WIDTH RAtIO OF a AND b 

I , 

I 
I 

I ---.;:---- .... --i: 
, ~-;~ < ---to ~~---4--------~1 

< 50 .ax. O,~~ 
2 50 < 200 .ax. 0,7~ 

r- . - ..... -.. - -. -- .... --.-
ZN-R1216/01 
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I 
; . . , 

. -. 
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PURCHASING SPECIFICATION 

COPPER .ALLOY 
CuZn15 155HV 

atrip, apeci.l fl.t 

QUALITY AND fINISH 

ZN-R1216/01 

... t )/1 
17-11-29 

The aateri.l au.t be e~.n of co.poaitioR, colour, h.vin, anifor. 
propertie •• Dd .uot b. free fro. h.r.ful a.,rel.tiona, cr.cka 
.nd oth.r intern.l defecto. 

The aurf.ce l.yera .uat not ahow any e~ideuce of toraation or 
pick-up of injuriouo .. teri.lo. Up to' .ft.r h.lf a year atora,e 
reoidual lubricaDt. ahall be r.adily re.ovable by any of the 
co .. on or,auic delrea.inl aolveuto. 

DELIVERY AND PACKI~ 

The followinl conditiono tor delivery hold, unleo. otherwi.e 
.cre~ between aupplier and uoer. 

The •• terial .hall be delivered in coil •• 
Eacb coil ohall cODalat of one continuoua lenltb of atrip. 

The centre of tbe coil aball preferably by filled up witb a 
wooden cro •• or plUC. 
Iaternal diamet.r of coil. 200 to 300 ... 
Weicht per coil ; 25 to 75 k,. 
Up to one tenth of the nuaber of coila per batch .ay have a 
•• aller wei,ht ou· the underotandinl that tbe wei,ht au.t be at 
leaat 10 k, per coil • 

The coilo ah.ll b. packed in aucb a w.y tbat tbe .. terial i. 
protected fre. d ... ,e, contaaination and corroaiea. (e.,. in 
c •••• or crate.). 

On ihe packin, ahall b. atatod. 
a. Naae of the aup,ller 
b. Type of .aterial 
c. D1.enaione. 

For each ohlpaent the advice Dote aball .tate • 
•• Quanti ty 
d. Date 
c. Batch nuaber. 

,. TESTING 

for a ourvoy of t~ot .etbod. referred to OD thi. otandardJ .e. 
URV-2-j-O/12. 

Accordinl to IIN-Ll088, part 01. TeD.ile .trenlth, eloDlatio.D 
AccordiDI to UN-Ll088, part OJI Vicker. b.rdn •••• 

for t.otin, tbe ¥avin •• o •• e RV-2-j-52/626. 
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Bijlage B.8 Heetwaarden 

In dit gedeelte staan de vaarden van de totaal afge@tste laag z en de 

kromming k. Dit zijn gemiddelde waarden, die zijn bepaald op een manier 

zoals beschreven in hoofdstuk 5. Bij iedere proef staan 2*2 kolommen met 

getallen vermeld omdat de stroken paarsgewijs zijn afge@tst. 

Allereerst de meetwaarden bij het afetsen van de dikte van de stroken. 

Materiaal: R 1216, ongericht, uit zending 1 
Tabel b.l 

-
z (mm) k (mm-l) z (mm) 

0 -.0004 0 
.0038 -.000555 .0047 
.0117 -.00071 .0091 
.0152 -.00122 .0131 
.0187 -.£10165 .01S';' 
.0257 -.13132£13 .0252 
.0283 -.00252 0~'''''' • t:::. ( _ 

.0317 -.00281 .0315 

.03138 -.0£1311 .036 

.0407 -.00361 .0403 

.0432 -.013438 .0456 

.0485 -.0049 .0498 

.0527 -.0056 .0525 

.0585 -.01362 .0593 

.0629 -.00655 .0643 

.0674 -.00722 .0693 

.0727 -.00784 .0743 

.0777 -.00847 .0773 

.0764 -.0084 .0823 

.0799 -.00913 .0908 

.0893 -.00948 .0953 

.0963 -.0e"83 .0985 
· 1 093 
• 1128 
.1182 
.1229 
· 1282 
.1343 

k (mm-l) 

-.0004 
-.000767 
-.0£1102 
-.00128 
-.0£1142 
-.131320:3 
-.£102378 
-. 0~3264 
-. 00:315 
-.(u)315 
-.0(1418 
-.(10476 
-.13051:::: 
-.00571 
-.0(1685 
-.00675 
-.00752 
-.00847 
-. 0~):::69 
-.00826 
-.0109 
-.0183 
-.(111 
-.131 
-.0111 
-.al1E: 
-.01145 
-.(1118 



- 98 -

Materiaal: R 1216, gericht, uit zending 1 
Tabel b.2 

z (mm) 

€I 
.ee68 
.e162 
.e221 
.e311 
.e421 
.e461 
.e566 
.e6e9 
.e719 
.e82 
.e887 
.e978 

k (mm-l) 

.0002 

.13(1066 
• 0006'~ 
• ee~364 
.e01e3 
.e0142 
• e(116 
.e0187 
.e0223 
.13(125 
.130345 
• 0~j337 
.00549 

z (mm) 

o 
.0123 
.0195 
.0276 
.13356 
.13406 
.04'36 
.0593 
.13645 
.0752 
.0858 
.09:32 
• 1109 

Materiaal: R 1216, ongericht, van rol 
Tabel b.3 

z (mm) k (mm-l) z (mm) 

€I -.0£113:;:125 0 
.012 (1 • ell 
.0155 .000:;:314 .1329 
.13245 .0131355 .027 
.13426 • (H30793 • (137 
.0516 .0£11:314 .043 
.062 .0017';' I e~ 

• ..J 

.1371 .002151 .059 

.0794 .013138 .068 

.089 • e023:~: .0777 

.e';:J83 .130226 .1385 

· 107 .0£1343 .095:3 

· 1167 .1313285 · 11336 

· 1249 .'7113294 · 1135 

· 1215 

· 1 .-, .;< 

Materiaal: R 1216, ongericht, van rol 
Tabel b.4 

z (mm) k (mm-l) z (mm) 

13 .000388 13 
.131376 .000462 .131138 
.e151 .000701 .13179 
.13238 • eO~j'368 .1327 
.13337 .00141 .0371 
.13418 .13017 .0464 
.13518 .0(1212 .1354 
.059 .0£125 .06:;: 
.0665 • £1(1264 .072 
.e776 .0(1313 .13824 
.13847 .002 137 .0904 
.13936 • e0:;:7:;: .13999 
.11325 • 0~3379 • 1137 

· 116 • ee3'~ 1 • 1188 
.1222 .00403 • 125 

k (mm-l) 

-.0002 
o 
o 
• e004~)8 
.0005:3 
.000415 
.00052 
• 0~3(176 
.0£11£16 
.0(1£183 
.0(1175 
.13028 
.£1£1281 

k (mm-l) 

· (I(H):3164 
.0004:;:';' 
.130079 
• eo 106 
.(1£1141 
· (1~1l6~, 
.0(1204 
.0(123 
.00277 
.130463 
.0£14:::1 
.l::le3~:6 

• e0~:363 
• t\l'):;: 4 f, 
.1304 
.130365 

k (mm-l) 

-.e(H)43 
-.0002 
-.13130226 

.00(12:;:3 
• 0~j04(18 
.00(1917 
• 0~311 
.(H)122 
.0\)111 
.(113197 
.0(1215 
• 002~,';' 
.00247 
.130221 
• ~1f1275 

I 

j 
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Materiaal: R 1216, ongericht, van rol 
Tabel b.S 

z (mm) k (mm-1) z (mm) 

121 .12100411 121 
.121119 .000488 .00'3 
.121195 .12100771 .121199 
.12125 .001417 .0247 
.12138 .001672 .0357 
.121454 .0131974 .10441 
.121519 .01212183 .0543 
.0581 .0~)2414 .121644 
.121689 .00274:3 .13725 
.121795 .0(13506 .0824 
.0914 .003:36 .13'316 

.1042 

.1237 

-
k (mm-1) 

-.e002'? 
-. _0~j0215 

0 
.0013432 
.0007:::2 
• (101023 
.001:39 
.(101:39 
.12101731 
.e02 
.00246 
• (102',2 
.00313 

De volgende waarden zijn gevonden bij het afetsen van de breedte van de 

strook. 

Materiaal: R 1216, ongericht, van rol 
Tabel b.6 

z (mm) k (mm-1) 

3.4 0 
6.4 • ~30000045:;: 
Ie .0(11)(11)0',32 
13 .00000241 
16 • o o (1IZW 3:37 
19.62 .013(1(10503 
22.6 .0000(1742 
25.6 .00(1(113',61 
28.6 .0121001042 

--

z (mm) k (mm-l) 

121 €I 
3 • (100~Zll)214 
6 .1210000318 
8.95 • 0~3(1I3~)326 
12.2 .0(1I3e03E, 
14.9 • (1IZ1 (11) (14 3 5 
18.7 .0000059 
23.9 .121(1130(19 
26.76 • (1I)()0 123 
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Bijlage B.9 OpdrachtomSchrijving 

3 februari 1988 

AFSTUDEEROPDRACHT: Restspanningen bij vlakstampen Edwin Wolterink. 

Bij het stampen ~an lead frames en andere stroken met fragiele patronen 
ontstaan vervormlng van de band door: 
_ vrijkomen van restspanningen in het toegeleverd materiaal, 
- inbrengen van spanningen door hetopbreedte snijden van de band, 
- vrijkomen van spanningen ontsaan bij het richten van de band, 
- inbreng van spanningen door de stampbeverking. 

De vervormingen van de band, c.q. het produkt zijn vaak niet toegestaan, 
i.v.m. nauwkeurigheid van 't profiel of vervolgbeverkingen.( plaatselijk 
vergulden). . 

In de afstudeer opdracht zullen de volgende aspekten aan de orde moeten 
komen: 

- beoordelingskriterium: 

- bandmateriaal: 

- hoe meten van restspanningen in het bandmat. 
- ontverpen eenvoudige testproef 
- onderzoek methode Siemens 

- aanwezigheid restspanningen 
. invloed spanningsvrij gloeien 
invloed richtmethode 

- invloed bandsnijden 
- invloed stampen rand 
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