Eindhoven University of Technology

MASTER
Upsetting wax model material in the triaxial test

Timmers, H.
Award date:
1986

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

Number : PHR 58-86-01-004
Author : H. Ti:rcDrers

Date

: 1986-03-14

Vr: code: D3

REPORT

ref. PHR 58-86-01-004
date
1986-03-14/gp
11 shish 1

;'IEI'ALLORGICAL IABORATORY

Telephone 040-{7)34538
Exclusively for Internal Use
title

upsetting wax model material in the triaxial test.

keywords

model materials, wax lnodel, cold forging, triaxial test, sOll
mechanics

canmi.ssion

No.
Name

PO I MSG
Location
Department -

51566050021

s. Hoekstra
PMF (00)
Eindhoven (22)
Metallo Lab.

object

'Ibis report was ~nade by i:::Iugo Timfners, student at the Technical.
University of Eindhoven.

sumnary

The investigation at the Metallurgical Laboratory in the
mechanical behaviour of the modelling wax (used for simulating
cold-forging processes) is now focussed on the strain hardening
effect of the wax.
The air I inclosed in the wax, could account for this effect.
With a triaxial testing rnachine a wax specimen is upsetted.
In this testing machine the environment pressure can be
variated.
From these tests can be concluded tnat the envirorunent pressure
does not influence the flow-stress of the wax. Therefore it is
evident that there are no compressible parts (suCh as air) in
the wax that cause the strain hardening.

reference
co?:! to i'<lessrs.v. Aller
Koekenberg
v.d. '''loude
Doorschot
v. Delden
Hoogenboom .
Kals
PoeL'1la
Ramaekers

Orachten
PMF Zwolle
PMF Zwolle
KHA

CFT

THE
THE
THE
'E-IE

THE
Hess rs .
Bliek
Everste.ijn
Section-leaders
ALchives

Pr4F:

(Metall. LaD)
(Oevelor:nent )
(Netall. Lab)
(r1etallo LaD)

cover sheet to
Plastics and f.'letalware Factories I InfoGnation: G.i"l. Louwerse
(32995)
H. Timmers
(32995)
A.P. Verschuren (35429)

REPORT

l4ErALLURGICAL I.A80RA'IDRY
Telephone 040-(7)34538
Exclusively for Internal Use

ref. PHR 58-86-01-004
date
1986-03-14/gp
11 sn/sn 2

INHOUD

-

Inleiding
Grondmechanika
De Proefopstelling

-

· Aand.rijving
• Kracnt/verplaatsing opnemers

-

· Drukcel
• Drukregeling
Nauwkeurigheid opstelling
Beproefd materiaal
verwerking meetgegevens
Resultaten

-

Konklusies en aanoevelingen
Literatuurlijst

Plastics and tf.tetalware Factories

I

Inionnation: G."l. Lou~rse
( 32995)
H. Timmers
(32995)
A.P. Verscnuren (35429)

REPORT

MEl'ALLORGlCAL IABORA'roRY

Telepnone 040-(7)3453b
Exclusively for Internal Use

ref. PHR 58-86-01-004
date
1986-03-14/gp
11 sn/sn 3

Inleiding
Als onderdeel van het onderzoek naar de mechanische eigenschappen van de
modelwas w;:)rdt de rnodelwas beproefd in een triaxiaal drukapparaat. Oit apparaat
w;:)rdt georuikt am grondrnonsters te beproeven.
Vanuit de gronamechanika is bekend, dat korrelige materialen (en lret narre
grond) afhankeliJk van de hydrostatische druk bezwijken (in de
plastigiteitsleer betekent dit: vloeien).
De mate van afnankeliJ~1eid van de hydrostatiscne druk wordt beschreven in de
zogenaarnde: HoeK van inwendige wrijvi03 (zie hoofdstuk 2). oeze hoal( van
inwendige wrijving w;:)rdt rret behulp van het triaxiaal drukapparaat bepaald.
Uit mikroskopisch onderzoek van de mocielwas (zie foto 1), voigt het verIOCleden
dat we te maken hebben met korrelig materiaal.
Het doel van dit onderzoek is eigenlijk tweeledig:
1 - Onderzoeken of de "versteviging" van de modelwas veroorzaakt w;:)rdt door de

lucht die in het klei/was-rrengsel oP3esloten zit. Wanneer de
hydrostatische druk invloed heeft op de vloeispanning van bet materiaal,
kan dat kOi.llen door het dichtdrukken van de r;x:>rien. Bli jkt er echter geen
afnankelijkheia te zijn van de hydrostatische druk, dan bevinden zich in de
fOCldelwas geen samendrukbare ~standdelen die het IIverstevigenl1 zouden
kunnen veroorzaken.
2 - Kontroleren of de modelwas zich als een metaal gedraagt. Een metaal schuift
af onder een hoek van 45" met de noofdspanningsr ichtingen. Grori! schuift af
onder een andere hoek, afhankelijk van de hoek van inwendige wri]ving (zie
noofdstuk 2). Dit betekent dat de hoek van inwendige wrijvi03 net
deformatiepatroon beinvloedt.
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Grondmechanika
Vanuit de spanningsleer is bekend, dat de normaalspanning (~ ) en de
schuifspanning (<:Jrx ), die op een vleu<: ....erken dat:. een nOeK (){ met de
hoofdspanningsrichting maakt, uit een zogenaanrle "cirkel van [vIonr lt oepaald
kunnen worden.

Van l.l.'Etalen is bekend, dat alleen het deviatorische deel van de spanningstensor
invloed heeft op bet bezwijken van het materiaaL Dit betekent, dat de
vloeispanning niet afhankelijk is van de heersende hydrostatiscne drUK.
Het bezwijkkriterium volgens Fresca/Mohr luidt:
"Een materiaal bezwijrt, wanneer een ma.xi.t1lale schuifspanning (C;:llaX) wordt
overschreden ll •

Wanneer we dit grafisch weergeven, zien we dat het lnateriaal gaat vloeien
wanneer de straal van de cirkel van Mohr groter wordt dan een bepaalde
kritische waarde (rrnax).
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Voor grorrl is gebleken, dat ook het hydrostatische dee1 van de spannifl9stensor
invloed heeft op net bezwijken. De bezwijkspanning <<r;nax:) neemt toe met
toenemende hydrostatiscne druk.
In de grondmechanika v.K>rdt aangenornen, dat het verband tussen de vloeispanning
en de hydrostatiscne druk lineair is. Grafisol weergegeven zien we dat de liJn
q-max een hoek 'f mat de horizontale as maakt. Deze tf wordt de hOeK van
inwendige wrijving genoernd.

vloei-eigenschappen van grond kunnen met behulp van de materiaalkonstanten
en tf bescnreven v.orden. Co en If zijn sterk afhanKelijk van zowel de
sarnenstelling als de vochtigheid van de grond.

De

Co

Co en I.f VoK:>rden bepaald in het tdaxiaal drukapparaat. Hierin v.orden
stuikproeven uitgevoerd bij verschillende hydrostatiscne drukken.
Wanneer we er vanuit gaan dat de stuiKproef een lijnspanningstoestand
veroorzaakt, is de aangebrachte spanning op het proefstuk een hoofds~anning en
v.K>rden de andere twee hoofdspanningen bepaald door de aangeorachte
hydrostatische druk.

Plastics and Netalware Factories

I Informatl.On:

G.L~I. Lou....erse
(329~~)
H. Thnmers
(32995)
A.P. Verschuren (35429)

REPORT

MErALLURGICAL IABORA'IORY

ref. PHR 58-86-01-004
date
1986-03-1~/gp
11 sn/sn 6

Telepnone 040-(7)34538
Exclusively for Internal Use

Het proefstuk v;ordt belast totdat het bezwijkt. De bezwiJkspanning ((T) en de
hydrostatische druk (<7'2 1: V 3 ) bepalen samen een cirKel van Honr (met '
.

1

mdde punt

Vof07

O-;-Vj

2

~

- - - - - - en straal

)•

Door deze proef voor verschillende hydrostatische drukken uit te voeren kan men
enkele cirkels tekenen. Met een raakliJn aan die cir~els v;orden Co en 1 be~ala.

'YVanneer ~q,x niet afhankelijk is van de hydrostatische dr~, dan bez'.vi]kt ilet
materiaal \gaat afschuiven) op een vlak dat een hoek van ~)/!I' met de
hoofdspanningsrichting inaakt. Is q-max echter weI afhankelijk van de
hydrostatische druk, dan zal net ma.teriaal aisci1Uiven op een vl~ dat een no~
van <Jo -HI' = 45 + lf/1 rret de hoofdspanningsrichtin:J .rna.a.Kt.
0

'2
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De proefopstelling

Voor de proeven is gebruik gema.akt van de apparatuur van het laboratoriurn voor
Landbouw- en Transportmecnanisatie van de Techniscne Hogeschool Eindhoven.
De proefopstelling is schematisch weergegeven in figuur 2. Grofweg is een

verdeling van de opstelling in de volgende onderdelen te maken:
a. frame + aandrijving
b. kra~~t- en verplaatsingsopnemer
c. drukcel
d. drukregeling
a. De aandrijving bestaat uit een elektromotor die, via een regelbare
hydraulische overbrenging, een tandwielkast en een v..cnnoverbrenging, een
spindel aandrijft.
De drukcel v..crdt merdoor met konstante snelheid verplaatst. De grootte van
die snelheid kan gevarieerd v..crden door verstellen van net regelventiel.
In tabel 1 zijn enkele gereten snelheden, voor verschillende 1nstellingen
van het regelventiel, weergegeven.
b. Als krachtopnemer is gebruik <:1ernaakt van een drukdoos met een maximale
belastbaarheid van 2kN. Het s1gnaal van deze drukdoos warat V1a een
wheatstone-brug naar de x-y-schrijver gebracht. De drUK:doos is geijkt
door gebruik te maken van de opstelling zoals die in figuur 3 is
weergegeven. De verplaatsingsopnemer is een schuifweerstand van 0 tot 700
Door gebruikmaking van de schaKeling zoals in figuur 4 is getekerrl kan lrEn
het nulpunt van de sChrijver, door verdraaiing van de potmeter, op een
willekeurig punt leggen.

c. De gebruikte drukcel (zie figuur 5) is een fabrikaat van de Brits~ finna
Wykeham Farrance en kan tot 10 bar hydrostatiscne druk belast waroen.
In figuur 6 is te zien hoe de drukcel is opgebou\\d. Het ruoberen membraam
zorgt ervoor dat het water (waanree de hyorostatische druk '~rctt
aangebracht) en net proefstuk gescheiden blijven. Via de stoter kan kracnt
op het proefstuk overgebracht worden.
d. Hydrostatische druk wordt op het proefstuk aangebracht door water in de
drukcel te persen. Wcmneer de stOl:er naar beneden oewogen wardt, zal het
volume binnen de drUKcel afnemen en zal door de incompressibilil:eit van het
water de hydrostatische druk toena~n_ Om de nydrostat1sche druk een
konstante waarde te geven meet er een drukregeling aan de druKcel gekoppeld
worden. Van de twee beschikbare drukregelingen (zie figuren 7 en 8), oliJkt
de "membraam-regelinglt de beste resultaten op te leveren. De Itcylinderregeling'· heeft te grote wrijvi,OJ tussen cylinderwan:i en zuiger, waardoor
kleine orUkVariaties niet bijgeregeld worden (grote hysteresis).
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Nauwkeurigheid oroefoDstelling
Verplaatsingsopnerner ~ 0,02 rom.
Krachtopnerner
+ 0,2 % van Frnax = 0,002 * 2000 N = 4 N.
De stoter van de drukcel oefent bij de proeven waarbij P-hydr. = p-aogeving
een konstante kracht van 4 N op het proefstuk uit door het eigen gewicnt.
t'lanneer de hydrosatische druk groter is dan de Clt'gevingsdruk is dit probleern
opgelost omdat de stoter dan door het drukverschil omhoog geduwd worat.
De afdi~~ting am de stoter veroorzaakt een wrijvingskracht. Om de grootte
daarvan te meten zijn enkele proeven gedaan, waarbij de stoter be~en \-K)rdt
zonder proefstukken in de drukcel. Tevens ~rdt de drukverhoging ge~ten die
het gevolg is van de volu~everkleining in de drukcel bij indrukken van de
stoter (zie figuur 9). Uit deze proeven kamt naar voren, dat:
- De drukcel lekt, Oi.roat de druk na stoterverplaatsing niet of nauwelijks is
toegenomen (vooral bij hoge drukken).
- De wrijving in de afdichting toeneernt bij toenernende hydrostatische druk.
Konkluderend kan gesteld ~rden, dat de invloeden die de nauwkeurigheid van de
krachtrneting het meest beinvloeden, zijn:
• De druk in de eel, die konstant meet zijn
• De wrijving in de stoterafdichting die afhankelijk is van de
hydrostatische cruk en die niet konstant is maar sterk fluktueert.
Beproefd materiaal
De modelwas wordt beproef in de samenstelling zoals die aangeleverd
Bewerkingen die op de mooelwas plaatsvinden zijn:
- smelten van het materiaal (150 C)
- uitgieten in ronde mallen (~ 40)
- 1 uur laten trillen op triltafel
- snijden van de proefstaven op een lengte van 80 rom

~rdt.

Q

Verwerking meetgegevens
De kracht en de verplaatsing worden bij de proeven met behulp van een x-yrecorder geregistreerd. Een twintigtal punten uit de opgetekende curve ~rden
met behulp van een digitizer ingelezen in een top-desk-computer (H.P. 9845B).
De ingelezen kracht-verplaatsingpunten ~rden dan amgerekend in spanningrekpunten. Het omrekenen gebeurt tnet de volgende formules

-cr = spanning
F

= ingelezen

A =

kracht
oppervlak waarop de kracht F werkt

E. = rek

Ho= begin hoogte proefstuk
S = ingelezen verplaatsing

De

spanning-rekpunten kunnen dan in een grafiek uitgetekend worden.
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Resultaten
De proeven z1Jn in twee meetreeksen uitgevoerd.
In de figuren 10 tim 14 zijn de owenorren krac.'1t-verplaatsingscurven

weergegeven van de eerste Ireetreeks. Bet blijkt zo te zi]n, dat de
resultaten niet met elkaar be vergelijken zijn. De curven vertonen
bij dezelfde hydrostatiscne druk een verschillend verloop.
Op grorrl van deze resultaten v.orcit gekonkluaeerd, dat de proefstaven niet
alle:'fIaal aan elkaar gelijk zijn. Gestreefd moet worden naar een methode an alle
proefstaven gelijk te maken van s~nenstelling en airneting.
De proble.nen zijn owelost door net trillen van de modelwas in de mal op een
standaard manier enbij een standaard temperatuur uit be voeren. Ook is een
snijmal gemaakt waarmee de proefstukken uit de gegoten staven gesneden worden.
Verschillen in mechaniscne eigenschappen als gevolg van sedimentatie v.orden
uitgeschakeld door steeds uit hetzelfde stuk van de gegoten staven net
proefstuk be snijden.
De tweede meetreeks, met de verbeterde proefstaven, levert bet ere resultaten
op. De opgenorren krac.1.t-verplaatsingscurven zijn in de figuren 15 tim 17
weergegeven. In figuur 18 zijn de amgerekende spanning-rekcurven in €en
grafiek verzameld an op deze manier een vergelijKing be kunnen maken.
De curven 15 en 16, in deze figuur, zijn owenomen bij ~gevingsdruk. De
overige bij een nydrostatische druk van 8 atm. (O,8 Nmm ).
Gezien de verschillen tussen curve 15 en 16 kan men niet konkluderen, dat de
hydrostatische druk invloed heeft op de vloeispannin:;J van de rnodelwas. F..erder
zou !nen verwachten, dat de curven aan elkaar gelijk zijn.
Wanneer de cirKels van Mohr geteJ<end worden, an de hoek van in~ndige wrijving
te bepalen, zien we, dat deze hoek zeer klein is of zelfs nul. (figuur 19).
Bovendien blijkt uit figuur 19, dat een signifikante hoek van inwendige
wrijving pas ontstaat bij een verschil in vloeispanning van 100 % of lneer. Dit
verscnil kan niet aangetoond v.orden. Zelfs niet wanneer de onnauwKeurigneid van
de metingen maximaal verondersteld wordt.
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Konklusies en aanbevelinqen
,

modelwas gedraagt zich niet als een korrelig rnateriaal, altans niet
meetbaari de vloeispanning van de modelwas blijkt onafhanKelijk te ziJn van
de hydrostatische dru~.
De hoek waaronder het materiaal afschuift wjkt daarom niet meecbaar af van
de afschuifhoek van metaal.
- Wanneer lucht in de modelwas verantwoordelijk zou zijn voor net verstevigende
karakter van mocielwas, zou die lucht door de hydrostatiscne druk
gecomprirneerd worden. Als gevolg hiervan zou de was een stijver karakCer
rroeten vertonen bij hogere druk. Dit bliJkt niet zo te ziJn en kan de
hypothese:
dat de lucht de veroorzaker zou zijn van de versteviging, verworpen worden.
- Uit de intermitterende stuikproef (figuur 14) blijkt, dat de versteviging van
de was evenals de versteviging bij rnetalen ook na het weghalen van de
belasting in het materiaal, aan!M:zig blijft. l::Iierrree y;ordt de hypotnese: dat
de versteviging door de viscositeit van de was veroorzaakt wordt en dus
zuiver een snelheidsafhankelijke zaak is, eveneens verworpen.
- De meetopstelling heeft een onnauwkeurigneid in de meting van de
bezwijkspanning. Effecten als wrijving in de afdichtingen en drukVariatie in
de drukcel beinvloeden de rnetingen erg sterk. De vloeispanning van de
modelwas is dusdanig klein, dat deze effekten een grote rol spelen.
- Om de nadelige effekten van wrijving in de afdicntingen te minimaliseren, zou
de dimneter van de proefstukken vergroot kunnen worden. Deze tot ale
bezwijkkracht wordt daardoor groter, maar de oezwijkspannlng blijft hetzelfde.
Relatief y;ordt daardoor de onnauwkeurigheid Kleiner.
- De

H. Timners
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Fig. 1

Mikroskopische opname van de rnodelwas (V= 32x).

Instelling
regelventiel
1 + ;

deelstreep

Spindel
snelheid

[nun/min]

0

3

1.66

4

2.22

5

2.93

6

9

3.94
6.38

12

9.16

18

14.03

Tabel 1 - Geneten spindelsnelheden voor enkele regelventielinstellingen van de hydraulische overbrenging, waarnij de
waarden rechtsomdraaiend zijn ingesteld.
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Fig. 9

lcm " 0.75 mm

Kracht-weg curve bij bewegen van de stoter zonder proefstuk biJ
verschillende hydrostatiscne drillcken (zonder drukregeling).
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T= 22.5 C
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Fig. 10

lcm

A

0.75 mm

Kracht-weg curve voor stuiken bij angevingsdruk. Proefstuk 1.

Proefstuk 2
v=2.93 mm/min
.
0
T= 22.5 C
100% filia
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Fig. 11

Kracht-weg curve voor stuiken bij amgevingsdruk. Proefstuk 2.

Proefstuk 5

v::2.93 mm/min
T:: 23°C
100% filia
p=

7.6 bar
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Fig. 13

Kracht-weg curve voor stuiken bij 7,6 bar overdruk. Proefstuk 5.

Proefstuk 7

v=2.93 mm/min
T= 23°C
100% filia
p=

7.6 bar

! .'
I!
I

I
!

I
!

i

z

:
I

i
I
<II

su

Fig. 14

Kracht-weg curve voor intermitterend stuiken bij 7,8 bar overdruk.
Proefstuk 7.
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Fig. 15

lcm

A

1,5 mm

Kracht-weg curven voor stuiken bij orngevingsdruk. proefstukken 15 en
16.
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Fig. 16

1cm

A

1,5 mrn

Kracht-weg curven voor stuiken bij 8 bar overdruk. ProefstukKen 12 en
13.
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Fig. 17

lcm

A

1,5 r.un

Kracht-weg curve veer stuiken bij 7,8 bar everdruk. Proefstuk 14.
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Fig. 18

Spanning-rek curven van de proefstukken 12 tim 16.

Fig. 19

Cirkels van Mohr ter bepaling van de hoek van inwendige wriJvin~.

