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1 INLEIDING. 

In dit rapport worden in het Kader van het IOP-M dieptrekproject twee methoden 

besproken waarmee de benodigde deformatiekracht voor de flens te bepalen is bij het 

dieptrekken van cirkelsymmetrische produkten tijdens de eerste trek. Bij de modelvorming 

wordt gebruik gemaakt van de schillenmethode. Bij deze methode bepaalt men het 

krachtenevenwicht op een schil uit de flens, fig. 1, waaruit dan een differentiaalvergelijking 

voor de radiale spanningscomponent wordt afgeleid. 

Met behulp van deze differentiaalvergelijking en een aantal aannamen met betrekking tot 

de optredende deformaties en spanningen in de flens kan nu met behulp van de 

gecorrigeerde Tresca vloeivoorwaarde of de geintegreerde Levi-Von Mises relaties een term 

worden afgeleid waarmee de benodigde dieptrekkracht bepaald kan worden. In het eerste 

geval wordt er aangenomen dat de vloeifunktie voor exponentieel materiaal benaderd kan 

worden door een eerste orde funktie. Toepassing hiervan leidt tot een analytische oplossing 

van de differentiaalvergelijking. In het tweede geval wordt de vloeifunktie voor 

exponentieel verstevigend materiaal in zijn oorspronkelijke vorm in de 

differentiaalvergelijking gesubstitueerd waarna middels numerieke integratie een oplossing 

kan worden bepaald voor de dieptrekkracht. 

Er wordt uitgegaan van anisotroop materiaal. Er zal uitgebreid besproken worden hoe met 

behulp van de Levi-Von Mises relaties voor anisotroop materiaal, op voorstel van Hill, de 

konstitutieve vergelijkingen, de vloeivoorwaarde en de term voor het bepalen van de 

plastische deformatie bepaald kunnen worden voor rotatiesymmetrisch normaalanisotroop 

plaatmateriaal. 

De wrijving wordt bij de modelvorming buiten beschouwing gelaten omdat men in eerste 

instantie geintereseerd is in de verschillen tussen de twee methoden met betrekking tot de 

maximaal benodigde deformatiekracht voor de flens. 
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2 DE SCHILLENMETHODE. 

Bet dieptrekproces kan als voIgt gemodeleerd worden, fig.1: 

z 
r 

rp e--_ 

z r. 
I 

Fig. 1 modeUering van het dieptrekproces. 

Bij de modelvorming in dit rapport wordt aangenomen dat de flens planparallel blijft 

tijdens het dieptrekken en dat er aan de rand een lijnspanningstoestand heerst. In de flens 

zelf wordt een vIakspanningstoestand aangenomen: 

S f. s(r) 

(J (r=r ) = 0 r u 

(J = 0 z 
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Uit symmetrieoverwegingen voIgt: 

Door het krachtenevenwicht te bepalen van de op een schil uit de fiens werkende krachten, 
fig.2, kan men met verwaarlozing van tweede orde termen en hoger de volgende 
differentiaalvergelijking afleiden: 

dO' + (0' -0' ,dr = 0 
r r t{Yr 

---- . ----- . ____ . ---- . r 

. --. _. CTr -'-- I 
---.-1 

Fig.! Krachtenevenwicht op een schil uit de flens. 

Deze differentiaalvergelijking kan op twee manieren worden opgelost: 

(1) 

(I) Met behulp van de Tresca vloeivoorwaarde kan 0' cp in O'r worden uitgedrukt. Omdat de 
Tresca vloeivoorwaarde afwijkende waarden geeft ten opzichte van de Von Mises 
vloeivoorwaarde nemen we de gecorrigeerde Tresca vloeivoorwaarde: 

(2) 

TUE 4 WPA 



~ 

I 
-./ 

t 

[ IOP-M DIEPTREKKEN 

Hierin is 0'£ de vloeivoorwaarde voor exponentieel verstevigend materiaal. Dit is een 

empirische relatie: 

(3) 

Er wordt nu aangenomen dat deze vloeifunktie benaderd kan worden door een eerste orde 

funktie van de straal r [1], fig.3, dus: 

O'f=A+B'~ . (4) 
u 

1.00 
n - 0.0 

n - 0.1 
0.80 

n - 0.2 

n 0.3 -0.60 

ru = 1.5 
*4-

p 
I 

b 
DAD 

0.20 

0.00 
1.00 

ruo 
1.949 y.-= 

I 

So = 1.0mm 

Ra = 1.0 
to = 0.0 

n err =(to +tf ) 

1.10 1.20 1.30 1AO 1.50 1.60 

r* ~ (-) 

Fig. 9 De dimensieloos geschre1Jen waarde van de vloeispanning alB fu,nktie van de 
momentane positie van een materieel deeltje in de /lens voor verschillende 
waarden van de verste'Vigingsexponent. 
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Door nu (2) en (4) in (1) te 8ubstitueren kan men de volgende term a.fleiden voor de radiale 

spanning: 

(5) 

Door (3) in (4) te substitueren kunnen de volgende termen worden afgeleid voor de 

coefficient en A en B: 

1 IU 
A = - .{0'1r=r ) --00'1r=r.)} 

IU f\ uri f\ 1 I 

1--r. 
1 

ru 
r. 

B = 1 • {0'1r=r.) - 0'1r=r )}. 
ru f\ 1 f\ u 

1--r. 
1 

(6) 

(D) Bij de tweede methode wordt gebruik gemaakt van de geintegreerde Levi-Von Mises 

relaties. Met behulp van deze relaties voor aDisotroop materiaal kan men de volgende term 

voor het spanDingsverschil, O'r - 0' t.p' a.fleiden [2]: 

(7) 

Substitutie van (6) in (1) levert de volgende I Diet analytisch oplosbare vergelijking, voor 

de radiale spanning; 

(8) 

Om nu met behulp van (5) en (8) voor de twee methoden de dieptrekkracht te bepalen 

moeten eerst de termen voor het bepalen van de eindige rek bepaald worden. Ook zal er een 

relatie worden gedefiDieerd voor het bepalen van de plastische rek voor normaalanisotroop 

materiaal. 
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3 BEPALING VAN DE EINDIGE REKKEN. 

De eindige rekken in de drie hoofdrichtingen zijn als voIgt gedefinieeld: 

(9) 

(10) 

E=-(f +E) r tp z (11) 

Met behulp van volumeinvariantie voor een schil uit de flens, fig.4 , kan de volgende term 
afgeleid worden Vaal ro uit de term VOOI de tangentie1e rek ftp: 

1 -
{ 8 (2 2 ) 2}2 ro = - So IU - I + ruo . (12) 

/ s -- .. -
So -_.-

r 
ru 

ro 

rUO 

Fig... Model van de plastische deformatie van de rand van de /lens. 

Substitutie van (12) in (9) Ievelt de volgende term voor ftp: 

(13) 
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f (I=I ) 
Definitie: Technische anisotlopiefactor R = I{I_rUr 

Q fZ U 

DIEPTREKKEN 

(14) 

Er wordt aangenomen dat de verhouding tussen de hoofdrekken constant is en dat de 

hoofdrichtingen ten opzichte van het materiaal deze1fde richting behouden. Per definitie 

hebben we dan te maken met een rechte rekweg [3]: 

Uit (14) en (15) voIgt dat 

1 
K.=r 

Q 

f 

Hieruit voIgt voor de rekfactor ~r=r ) 
frp U 

Met (9) en (10) voIgt meruit voor de flensdiktequotient gamma: 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

Substitutie van (18) in (13) Ievert nu de term voor de tangentiale rek frp en 8ubstitutie van 

(18) in (10) levert de term voor de rek in dikte richting: 

f = -LN -. (-) - (1- (-) ).')' { 
IU ruo 2 r 2 } 

rp r ru ru 
(19) 

(20) 
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0.50 

* Ra= 0.5 Po = 1.949 
* 1.0 
x 1.5 /3= 1.5 

0.40 
ItlPl 

0.30 

0.20 

o. 00 -rrn-rrrrTTTTrt"""TT1tTrn-rrrrTTT""''''.,...,rr-r-~T''T'''r~ 
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 

r 
r· 
I 

Fig.S De logaritmische of natuurlijke rek in de drie hoofdrichtingen ala funktie van de 

positie r/ri van een materieel deeltje in de /lens met po=ruo/ri en p-ru/ri" De 
rek is bereke.nd voor drie verschiUende waarden van de nonnaal anisotropie 
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4 BEPALING VAN DE BASISVERGELIJKINGEN VOOR ANISOTROOP 

MATERlAAL. 

In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de aantekeningen van professor Kals [4] voor het 

afieiden en formuleren van basistermen voor anisotroop plaatmateriaal. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de Levi-Von Mises re1aties voor anisotroop materiaal. 

De Levi-Von Mises relaties voor anisotroop materiaal kunnen op voorste1 van Hill [51 als 

voIgt weergegeven worden: 

dEr = ¥-{ F-(ar - a. ) + H-( ar - a¥') }_ 

dE. = ¥-{ G-(a. - a¥') + F-( az - ar ) }. 

dE¥, = ¥-{ H-(a¥' - ar ) + G-( a¥,- az ) } 

(21) 

De de!ormatiearbeid die verricht wordt bij een incremente1e vervorming door de op een 

materiee1 blokje werkende krachten kan als voIgt bepaald worden: 

(22) 

Door nu de constitutieve relaties (21) in deze vergelijking te substitueren en gebruik te 

maken van de nu volgende definitie: 

dW = dA'C; s 
2 

(23) 

kan de volgende term afge1eid worden voor de effektieve spanning ook we1 de 

spanningspotentiaal genoemd, dit is een funktie van de spanningstoestand die aangeeft wat 

het vervormingsvermogen van de spanningstoestand onder de gegeven omstandigheden is: 

(24) 
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De specifieke deformatiearbeid kan ook als voIgt geschreven worden: 

dWs = Udf. (25) 

Met behulp van (23), (24) en (25) kan nu een term a.fgeleid worden voor de incrementele 

effektieve rek: 

(26) 

Door de spanningsverschiltermen met behulp van de konstitutieve relaties (21) te bepalen 

kan de volgende term VooI de imcrementele effektieve rek worden a.fgeleid: 

(27) 

Met de in dit hoofdstuk behande1de a.fleidingen is het deformatiemodel voor anisotroop 

materiaal rondo We hebben namelijk de relevante termen, de termen voor de effektieve 

rek, de effektieve spanning en de konstitutieve relaties, bepaald voor anisotroop materiaal. 

Om deze relaties nu te kunnen gebruiken in de dieptrekmodellen zullen er een aantal 

vereenvoudigingen moeten worden doorgevoerd waarbij er een aantal aannamen worden 

gedaan met betrekking tot de optredende spanningstoestand bij het dieptrekken en de 

opt red en de anisotropie 

4.1 DE TECHNISCHE ANISOTROPIEKO:EFFICI:ENTEN. 

Met behulp van de trekproef kan men de anisotropiefactoren voor de verschillende 

hoofdrichtingen bepalen. Dit doet men door de dwarsrek te delen door de dikte rek. De 

anisotropiefactoren worden als voIgt gedefinieerd, cyclische definitie, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de konstitutieve relaties (21) in het geval van lijnspanning welke bij de 

trekproef optreed: 
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(28) 

De praktische toepassing van het Hill model werd in 1964 door Hosford en Backofen 

geinitialiseerd. Doordat het model van Hill de quantitatieve behandeling van het begrip 

oorvorming nog niet mogelijk maakt hebben zij zich bewust beperkt tot rotatiesymmetrisch 

anisotroop plaatmateriaal. In dat geval moeten de termen voor dEtp en dEr (21) congruent 

zijn ten opzichte van de normaalspanning zodat: 

G=F (29) 

(29) is dus de voorwaarde voor de afwezigheid van planaire anisotropie waardoor de 

rotatiesymmetrie wordt gehandha.a.fd. In dat geval geldt dat de anisotropiefactor voor 

iedere richting evenwijdig &an het vlak van de plaat even groot is zodat we met behulp van 

de definitie voor de normaalanisotropie: 

(30) 

de volgende grootheid kunnen definieren, technische definitie ( zie ook (14) en (28) ): 

Q = e {O,4S,90}. (31) 
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4.2 RUIMTELIJKE BASISVERGELIJKINGEN VOOR ROTATIESYMMETRISCH 

NORMAALANISOTROOP PLAATMATERIAAL. 

Door substitutie van (29) en (31) in (24) kan men de volgende term afieiden voor de 

specifieke spanning voor plaatmateriaal met uitsluitend normaalanisotropie: 

(32) 

Voor de incrementele rek kan met behulp van (29) en (31) de volgende term worden 

afgeleid uit (27): 

1 

dE = { ao(2R: +lj"{ d,: +d'~ + Rllod,:} r (33) 

Een vervelende complicatie is nu dat de factor G in alle basisverge1ijkingen is komen te 

staan. V oor ons bijzonder geval kan deze factor echter keurig weggewerkt worden. Hiertoe 

vervangen we de effektieve vloeikromme door de trekkromme waarbij de trekrichting 

evenwijdig is met het plaatoppervlak. Bij de trekproef in de r- of de cp-richting geldt dat 

(I tp respectievelijk (lr en (I z ge1ijk zijn aan nul zodat met (32) de volgende relatie verkregen 

kan worden voor de vloeispanning bij de trekproef: 

(34) 

Omschrijven van (32) met gebruik van (34) levert nu een technisch bruikbare ruimte1ijke 

vloeivoorwaarde waarin alleen nog maar constanten in voorkomen die rechtstreeks uit de 

trekproef kunnen worden bepaald: 

(35) 

Met betrekking tot de term voor de incrementele rek gaan we nu analoog ie werk. Met 

behulp van de definitie voor de technische anisotropiefactor (31) en uiigaande van lokale 

volumeinvarianiie kunnen we de volgende relaties afieiden voor de incrementele rekken: 
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(36) 

Door (36) in (33) te substitueren, en te stellen da.t de incrementele rek dErp gelijk is &an de 

incrementele plastische deformatie dEr bij de trekproef, kunnen we de term voor de 

incrementele effektieve rek in het geval van lijnspanningstoestand bepalen: 

(37) 

Door (37) te substitueren in (33) kan nu een term afgeleid worden waarmee de plastische 

deformatie bepaald kan worden. Omdat we aangenomen hebben dat de verhouding tussen 

de hoofdrekken constant is wordt de term als funktie van de eindige rekken gepresenteerd: 

(38) 

Deze term kan door toepassing van 10k ale volumemvariantie en delen door Erp ook als voIgt 

geschreven worden: 

(39) 

In Fig.6 is het verloop van de plastische deformatie als funktie van de dimensieloos 

geschreven positie van een materieel deeltje in de £lens uitgezet VOOl verschillende waarden 

van de normaalanisotropie en de momentane positie van de rand van de £lens. 

Met behulp van (23) en (25) kunnen we voor dA in de constitutieve relaties (21) schrijven: 

d,X = d'f 
(J 

TUE 14 
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Door substitutie van (34) en (37) in (40) en toepassing van (29) kunnen we nu de 

Levi-Von Mises re1aties afleiden voor normaalanisotroop plaatmateriaal uit de 

constitutieve vergelijkingen (21): 

d'r - o"({!:f+ 1)' { (ur - u. ) + Ra·( ur - U 1') l 
(41) 

0.50 

* R - 0.5 a-
* 1.0 po= 1.949 
x 1.5 

0.40 

,.....--..... 

I 0.30 '-'" 
{3= 1 .5 l' 

'+-
0.20 tV 

0.10 

p= 1.9 

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 

r* ~ (-) 

Fig. 6 De plastische deformatie als funktie 'Dan de dimensieloos geschreven positie 'Dan een 
materieel deeltje in de jlens 'Door 'Derschillende posities 'Dan de blenkrand en drie 
verschillende waarden 'Dan de anisotropie 
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In Fig.7 is de invloed van de anisotropie op de vloeispanning (3) weergegeven voor 

verschillende waarden van de verstevigingsexponent n en de anisotropie. Uit de grafiek 

blijkt dat de invloed van de anisotropie op de vloeispanning in principe te verwaarlozen is. 

Dit kan men ook uit Fig.6 concluderen in combinatie met (3) waaruit blijkt dat een kleine 

afwijking van de plastische deformatie zal resulteren in een nog kleinere afwiJ'king van de 

plastische vloei doordat de n-de macht van de plastische de£ormatie wordt genomen bij het 

bepalen van de plastische vloei. 

1.00 
Ra = 1.5 Ra=0.5 n - 0.0 

I n - 0.1 
0.80 

= 
~ 

n 0.2 

I 
-./ 0.3 

0.60 
n -

t 
ru 

1.5 *4- r:= 
I 

b ruo 0.40 y.-= 1.949 
I 

So = 1.0mm 

R - 0.5 en 1.5 a-
0.20 £0 - 0.0 

* n crf =(£0 +£f ) 

1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 

r* ~ (-) 

Fig. 7 De dimensieloos geschreven vloeispanning als fu,nktie van de dimensieloos geschreven 
positie van een materieel deeltje in de ftens voor verschillende waarden van de 
t1ersteviging en de anisotropie. 
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5 TERMEN VOOR DE DIMENSIELOOS GESCHREVEN DIEPTREKKRACHT 

De dieptrekkracht wordt bepaald op de plaats waar de radiale spanning uI maximaal is. 

Per definitie geldt: 

Fd f = 21"0 r.-s· U (r=r.). e 1 r 1 
(42) 

De dimensie100s geschreven dieptrekkracht wordt als voIgt gedefinieerd: 

(43) 

Met 7 volgens (18) en ur(r) volgens (5). De volgende grootheden worden gedefinieerd: 

r 
momentane dieptrekverhouding: {J = ....! 

I· 
1 

r 
initiele dieptIekverhouding: Po = uo r. 

1 

* positie van een materiee1 deeltje in de fiens: I =!.. 
r· 1 

(44) 

(45) 

(46) 

V oor model (I) kan nu de volgende term afgeleid worden voor de dimensieloze 

dieptrekkracht: 

(45) 

Met A en B volgens (6), de term voor de vloeispanning in deze coefficienten volgens (3), de 

term voor de plastische deformatie hierin volgens (39) en de termen van de eindige rekken 

hierin volgens (19) en (20). 

Gebruik makend van de definities (42), (43), (44), (45) en (46), en de term voor (Tir) 

volgens (8) waarbij met behulp van 10k ale volumeinvariantie fr wOldt weggewelkt, kan 

men voor de dimensieloze deformatiekracht volgens model (ll) schrijven: 
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* r =fJ 

(46) 
* R + 1 

F - 7 ....... ct~.....,.-..... def(ll) - • 2Rct + 1· 

r =1 

Met de vloeispanning volgens (3), de plastische deformatie volgens (39) en de eindige 
rekken vol gens (19) en (20). 

0.80 ,----------------_--. 

0.60 

ruo = 
rp -
rD -

Tresca, benadering: O'f =A+SL 
ru 

Levi Von-Mises relaties, 
n 

0' f =C( e 0 + e f ) 

50mm 

25mm 
26.3mm 

t 0.40 So - 1mm 

Ra -*~ LL 

-
to = 

0.20 

0.00 -T'TTTTTMI""T'T"1TfTT1rTTTTT'T"Mr"'T"TTTT..,...,..,!"'T"r"""""'"T'T"IrT"'I"'''''''''---' 
1. 

Fig. 8 De dimensieloos geschre'Ven dieptrekkracht ala fu,nktie 'Van de momentane 
dieptrekvemouding ,met variatie 'Van de versteviging, voor de twee modeUen. 
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In Fig.S wordt de benodigde dimensieloos geschreven dieptrekkracht als funktie van de 

momentane dieptrekverhouding voor de twee verschillende modellen weergegeven. Bet 

blijkt dat het tweede model (Levi-Von Mises relaties, exponentieel verstevigend materiaal) 

de laagste oplossing levert voor de benodigde kracht. In Fig.9 is ten slotte weergegeven wat 

de invloed is van de normaalanisotropie op de dimensieloos geschreven deformatiekracht. 

Ook hier blijkt dat de invloed van de anisotropie gering is. Vooral in het voor ons 

interesante punt, daar waar de benodigde kracht maximaal is, zijn de verschillen in de 

benodigde maximale kracht minimaal. 

0.80 .,.--------------------. 

0.60 

t 0.40 

0.20 

Ra:= 0.5 
1.0 
1.5 

ruo= 50mm 

rp - 25mm 
rD = 26.3mm 
So = 1mm 
eo = 0.0 

n=O.O 

model II 

0.00 -r-r"""""TTrT"TT"T"1M"T'T"I""I"'T'"rr-r-r"T"'MI'"T"T",.......,..,......r-r-r"T"'MI'"T"T"T"I""I""""''''''' 
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Fig. 9 De dimensieloos geschreven dieptrekkracht alB funktie van de momentane 
dieptrek'IJerhouding bepaald met behulp van de vergelij7ring voor de dimensieloze 
dieptrekkracht volgens model II met variatie van de anisotropie. 
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6 CONCLUSIES. 

Uit het bovenstaande kan men concluderen dat de in dit rapport besproken modelleringen 

in princiepe weinig verschillen in de te berekenen benodigde dieptrekkracht laten zien. Men 

un dus met de vereenvoudigde analytische oplossing evengoed voorspellingen doen met 

betrekking tot de benodigde dieptrekkracht. 

De invloed van de anisotropie op de plastische deformatie en de vloeispanning blijkt zeer 

gering te zijn. Dat de anisotropie toch nog een duidelijk aantoonbare, Fig.9, zij geringe 

invloed heeft op de benodigde dieptrekkracht is te verklaren uit de grote invloed die de 

anisotropie heeft op de flensdiktequotient 'Y en dientengevolge op de rek in dikterichting 

van de flens, Fig.5. Hieruit kan men concluderen dat de keuze van het dikte verloop van de 

flens gedurende het dieptrekproces in belangriJ'ke mate bepalend is voor de te bepalen 

benodigde dieptrekkracht. 
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