
 

Engineering plasticity

Citation for published version (APA):
Hoogenboom, S. M. (1987). Engineering plasticity. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep
Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA0560). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Published: 01/01/1987

Document Version:
Publisher’s PDF, also known as Version of Record (includes final page, issue and volume numbers)

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

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
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/en/publications/e589daa7-a7b0-4dff-aab2-b4a399cd5ade


ENGINEERING PLASTICITY 

Ir. S.M. Hoogenboom 

december 1987 

Typewerk: 
Mevr. I. van Loon 

Figuren: 
A.J. Manders 

Afdeling der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering 
Technische Universiteit Eindhoven 



CIP-6EGEYENS 

Hoogenboom, S.H. 

Engine.~ing plasticity I S.H. Hoogenbooa ; fig. A.J. 
Manders. - Eindhoven : Afdeling der Werktuigbouwkunde t 

Yakg~oep Produktietechnologie en Autoaati5e~ingt 
Technische Universiteit Eindhoven. - Ill., fig. -
(Eindhoven University of Technology research reports I 
Depa~tment of Mechanical Engineering, ISSN 0167-9708 
87-WPA-OSbO) 
Met lit. opg. 
ISBN 90-6808-012-1 
SlS0 642.3 UDC 621.01 
Trefw.: mechanica ; werktuigbouwkunde. 



I 

Summary 

This report deals with fundamental physical quantities in engineering plas
ticity and extensive derivations are made resulting in the basis plasticity 
relations. The aim of the report is to provide the theoretical foundation 
for analysing problems in forming technology. 

- Chapter I serves as a general introduction; the position of metal forming 
techniques in production engineering is discussed followed by a brief his
torical outline on the diverse analysing method~. 

- In chapter II the elementary conception of the stress vector and stress 
tensor is formulated so as to contribute to the definition of principal 
stresses, stress deviator tensor and the effective stress deviator. The 
chapter is concluded with the definition of the straight stress path and 
the equations of equilibrium. 

- In chapter III a strain-rate definition is given on the basis of the con
cept of a velocity field. The effective strain rate and the total effec
tive strain are formulated by means of the second invariant of the 
strain-rate tensor. Special attention is paid to the correct definition of 
the "straight strain path" in order to obtain the derivation of the true 
strain. 

- Yielding, strainhardening and friction are the subjects of chapter IV. The 
Tresca- and Von Hises yield criteria are stated, the latter serving to 
describe several strain hardening functions: whereas determination of the 
relevant parameters in these functions occurs by using the results of the 
uniaxial tensile test. Friction is assumed to be partly related to the 
local yielding behaviour of the surface material and its implications with 
regard to the "constant"- and the "Coulomb" friction model are discussed. 

- Chapter V deals with the stress-strain-rate laws. A general form of the 
law is derived from the postulate of Drucker and, with the aid of the Von 
Mises yield criterion, the Levy-Von Hises relations are found. An extended 
stress-rate, strain-rate law applicable to numerical methods is given. By 
applying a straight stress path the Levy-Von Mises relations are integra
ted. 

- Energy- and power relations are treated in chapter VI. The specific values 
of both are found by applying the power balance of an elementary particle. 
An extensive derivation is given of the Upper Bound Theorem taking velo
city discontinuities into account, whereas an extension of the theorem is 
given for a strain-hardening material. 
This enables us to formulate power dissipation in stationary processes in 
an elegant manner. 
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I. Inleidipg 

1.1. Inleidipg 

De bewerkingen in de mechanische produktie hebben tot doel vorm te 
geven san een materiaal tot een gewenste produktvorm. 
De bewerking en dus de vormgeving kan tot stand komen door o.a. 

- verwijderen van materiaal (verspaning) 
- toevoegen van materiaal (opspuiten) 
- gieten en spuitgieten 
- warm- en koudomvormen (smeden. buigen) 
- verbinden van onderdelen etc. (lassen. felsen) 

Welke van de eventueel gecombineerde vormgevingstechnieken het beste 
toegepast kan worden om een bepaald produkt te realiseren hangt af 
van een groot santal factoren en het maken van een keuze is daarom 
vaak zeer gecompliceerd. Materiaalkeuze. produktkwaliteit, mecha
nische sterkte en kostprijs spelen hierbij o.m. een rol. Een totaal 
inzicht in de diverse produktietechnieken ontbreekt echter in het 
algemeen. vooral omdat iedere vormgevingstechniek op zich al een 
specialisme is. waarvan het jaren kan duren voordat men zich die 
enigszins eigen gemaakt heeft en verder omdat een bedrijf vaak van
uit traditie min of meer gebonden is san bepaalde produktietech
nieken. 

In de serie- en massafabrikage wordt het echter. gezien de toenemen
de concurrentie. steeds noodzakelijker om optimale produktieproces
sen te ontwikkelen. waarbij een voldoende produktkwaliteit wordt 
gecombineerd met een minimum kostprijs. In de praktijk blijkt dat 
omvormtechnieken in die ontwikkeling van steeds groter belang worden 
en hun technisch-economische betekenis is dan ook zeer sanzienlijk; 
de hoge produktiesnelheden die bij omvormen gerealiseerd worden. 
gekoppeld san weinig materiaalverlies en de gunstige belnvloeding 
van de mechanische eigenschappen door koudversteviging spelen daarin 
een rol. 

Summier omschreven is omvormen een proces waarbij een materiaal 
m.b.v. een gereedschap zodanig wordt belast dat plastisch vloeien 
optreedt en een door het gereedschap gegenereerde vorm aanneemt. 
Gebieden van toepassing kunnen worden aangewezen in: 

- voertuig- en carosseriebouw. werktuigen. apparaten (m.n. 
huishoudelijke apparaten) 

- gereedschappen. zoals hamers. tangen. sleutels 
- verbindingsmiddelen: schroeven. moeren. bouten. klinknagels. 

enz. 
- verpakkingsmiddelen. conservenblikken. vaten 
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- metalen meubels. bouwelementen. hang- en sluitwerk 
- halffabrikaten en basismaterialen. zoals breedbandblik. 

staalplaat. profielen. buizen. staf en draad. 

Karakteristiek bij d.m.v. omvormen gerealiseerde produkten is dat 
een relatief gering gewicht gecombineerd wordt met een grote stijf
heid en een goede reproduceerbaarheid naar maat en vorm. 

Hoewel in de produktie dus reeds op grote schaal het omvormen als 
produktiemethode wordt toegepast. is het zeker niet zo dat dit op 
een optimale wijze gebeurt. Dit is vooral een gevolg van het feit 
dat de omvormtechnologie zich in zijn praktische toepassing nog 
steeds voor een belangrijk deel in het ambachtelijke stadium be
vindt. d.w.z. steunt op de praktijkervaring van de constructeur. de 
gereedschapsmaker en de man aan de machine. 
Bijvoorbeeld de "maakbaarheid" van een nieuw of enigszins gemodifi
ceerd produkt wordt nog vaak proefondervindelijk vastgesteld: ge
reedschapsbelastlngen worden daarbij met vuistformules geschat. Mis
lukkingen door gereedschapsbreuk of slechte produktkwaliteit zijn 
vaak duur. Gezien het bovenstaande kan worden ingezien dat vergro
ting van het Inzicht in het omvormproces. anders dan vanui t de prak
tijkervaring. gewenst is. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de 
analyse van het proces zoals zich dat binnen het gereedschap vol
trekt door gebruik te maken van de basisformuleringen uit de plasti
citeitsteorie. 

De plasticiteitsteorie. welke nog volop in ontwikkeling is. betreft 
inhoudelijk gezlen de wiskundige beschrijving van plastisch ma
teriaalgedrag en toepassing van de daarbij gevonden formuleringen 
bij de berekening van materiaalstromen. rekken en spanningen in een 
procesanalyse; zowel het materiaalgedrag als de procesanalyse zijn 
gebaseerd op modelleringen van de werkelijkheid. In de praktijk 
blijken deze modelleringen te leiden tot technisch gezien bruikbare 
procesbeschrijvingen. 

In dit dictaat is bij de opstelling van de basisformuleringen en de 
verwerking daarvan gebruik gemaakt van de zogenaamde "indexrekening" 
waarmee een sterk verkorte formulevorm wordt verkregen. Voor degenen 
die niet thuis zijn in de betreffende rekenwijze wordt hierbij ver
wezen naar Appendix A. 

1.2 Plastiscbe de£ormatie 

Plastische deformatie Is fysisch gezien een niet omkeerbaar proces; 
de gedaanteverandering van het materiaal is blijvend. Zou door een 
geschikte tweede gedaanteverandering de oorspronkelijke vorm worden 
hersteld. dan is. in verband met het In rekenlng brengen van ma
teriaalversteviging, de deformatietoestand van het materiaal (de 
effectieve deformatle genaamd) desondanks toegenomen. Zoals bekend 
wordt het plastische gebied berelkt na doorlopen van het elastische 
gebled, waarin reversibele deformatie optreedt volgens de relaties 
van Hooke. 
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Iedere deformatie onder voldoende grote uitwendige belasting bestaat 
aldus uit een elastische en plastische component. Wordt de belasting 
weggenomen. dan resteert de blijvende deformatie na verdwijnen van 
de elastische component. In de technologie wordt dit laatste ver
schijnsel terugvering na plastische deformatie genoemd. In principe 
is aldus ieder proces van omvorming een elasto-plastisch proces, 
maar het zal blijken dat in de meerderheid van de gevallen de elas
tische componenten. voor zover althans de terugvering niet van 
belang is, buiten beschouwing kunnen blijven. 

In de technische plasticiteitsleer wordt het materiaal meestal be
schouwd als een homogeen isotroop medium. en slechts in een aantal 
gevallen wordt een poging gedaan de invloed van anisotropie op het 
verloop van het proces vast te stellen. 
Voor het isotrope homogene medium wordt de hypothese van Von Mises 
aanvaard, die stelt dat een materiaal tot plastische vloei komt in
dien een kritlsche specifieke waarde (specifiek = per volume
eenbeid) voor de gedaanteveranderingsarbeid wordt overschreden. Het 
zal blijken dat deze vloeivoorwaarde expliciet in de spanningen is 
te formuleren. 

In feite wordt aldus gesteld dat een technisch poly-kristallijn ma
teriaal zich statistisch als een homogeen isotroop medium gedraagt. 
Ten aanzien van het mechanisme van de plastlsche deformatie wordt 
volstaan met de opmerking dat plastische deformatie gekenmerkt wordt 
door a£schuiving in de kristalroosters, zodat voor deze vorm van 
deformatie het aanwezig zijn van schui£spanningen een essentiele 
voorwaarde is. Voorkeursvlakken voor de afschuiving zijn de dichtst 
bezette roostervlakken. Hier treedt dus een wezenlijk verschil met 
de elastische deformatie OPt die een gevolg is van verandering van 
de afstand tussen de atomen in een rooster. hetgeen ook door louter 
normaalspanningen veroorzaakt kan worden. 
Een op een lichaam werkende isostatische (alzijdige) druk kan dus 
nooit plastische deformatie veroorzaken. weI elastische deformatie 
gepaard gaande met een volumevermindering. 

Bij vervormingsprocessen beneden de rekristallisatie-temperatuur 
(koude vervorming) moet rekening worden gehouden met het optreden 

'van vervormingsversteviging. Dit verschijnsel kan kwalitatief worden 
beschreven als een toenemende mate van weerstand van het materiaal 
tegen vervorming bij voortgaande vervorming. Het fysisch mechanisme 
ervan is uitermate gecompliceerd en is nog niet volledig doorvorst 
en verklaard. 
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1.3 Procesanalyse: Historie en nu. 

Zoals eerder aangegeven wordt hier het proces beperkt tot datgene 
wat met het materiaal binnen het gereedschap gebeurt; de analyse 
ervan betreft berekeningen van materiaalstromen, rekken en span
ningen en de interactie tussen het werkstukmateriaal en het gereed
schap, waarbij deze laatste als star (niet deformeerbaar) wordt be
schouwd. 

Een begin in de teorievorming omtrent het plastisch materiaalgedrag 
werd ruim een eeuw geleden gelegd door Tresca (1964), Saint Venant 
(1970) en Levy (1970) waarbij criteria werden geformuleerd waarmee 
juist vloeien van een materiaal kon worden beschreven; toepassing 
ervan yond plaats voor het geval van een tweedimensionale spannings
toestand (dunwandige pijp). 
Tot aan 1913 waren er weinig nieuwe bijdragen; in dat jaar publi
ceerde Von Mises een uitgebreid artikel waarin een op energiebe
schouwingen gebaseerd vloeicriterium voor driedimensionale span
ningstoestanden werd geformuleerd en de verwerking daarvan in een 
incrementele spanning-rek relatie, de Levy-Von Mises relaties ge
naamd, werd gegeven. Bevestiging van de juistheid van deze relaties, 
m.b.t. de technische bruikbaarheid ervan. werd aangetoond door Lode 
(1926) en Taylor en Quinney (1931) d.m.v. proeven. waarbij dun
wandige pijp middels diverse belastingstoestanden tot plastisch 
vloeien werd gebracht. 
Uitbreiding van de incrementele spanning-rek relaties tot elastisch
plastische vervormingen yond plaats in 1920 door Prandtl en in 1930 
door Reuss. Toepassing van deze relaties in een aantal eenvoudige 
procesanalyses werd de daarop volgende twee decennia gedaan door een 
aantal onderzoekers. 
Een doorbraak in de ontwikkeling kwam in de jaren na 1945. m.n. van 
belang daarbij zijn de herformulering van de incrementele spanning
rek relaties van Levy-Von Mises op basis van een stabiliteitscri
terium door Drucker (1949) en de afleiding van een aantal m.b.t. 
procesanalyse zeer bruikbare teorema's door Hill (1950) e.a. Vanaf 
die tijd is jaarlijks het aantal publicaties, zowel op fundamenteel 
teoretisch gebied als op toepassing in procesanalyse. sterk ge
stegen. Een overzicht daarvan is te vinden in een aantal standaard
werken (zie literatuurlijst). 

T.a.v. de huidige stand van zaken is de invloed van de computer het 
meest opmerkelijke. Met de nu beschikbare programmatuur, gebaseerd 
op de eindige elementen methode, is het mogelijk om i.g.v. ingewik
kelde produktgeometrieen en complex materiaalgedrag het omvormproces 
stapsgewijs te simuleren. 
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Een nadeel van de methode is de lange rekentijd die nodig is om het 
proces een keer door te rekenen. vooral als er sprake is van tijdens 
het verloop van het proces sterk veranderende rekgradienten; dit 
betekent dat onderzoek naar de invloed van procesparameters. wat van 
groot belang is bij procesanalyse. onmogelijk is. 

Dit in tegenstelling tot de analytische benaderingswijze waarbij de 
berekening resulteert in een aantal eindformuleringen die dimensie
loos geschreven direkt de invloed laten zien van de relevante dimen
sieloze procesparameters; het belang van de computer daarbij is ge
legen in het feit dat er tegenwoordig weinig restricties zijn aan de 
mathematische complexiteit van de betreffende formuleringen; inge
wikkelde volume-integralen inclusief optimalisatie naar een aantal 
vrijheidsgraden. hetgeen nogal eens voorkomt. zijn nu geen enkel 
probleem meer. Tevens zijn de resultaten in de vorm van formules 
geschikt om toe te passen in de nu sterk in opkomst zijnde C~ 
systemen (zogenaamde "expertsystemen"). 
Verder mag van de analytische benadering worden gesteld dat het de 
beste manier is om inzicht te verwerven in de probleemgebieden van 
de omvormtechnologie. 

Ten overvloede zij vermeld dat aIle procesanalyses be trekking hebben 
op de analyse van een model van het proces. Dit betekent dat op 
grond van waarneming. het invoeren van hypothesen en het aanbrengen 
van vereenvoudigingen. het proces min of meer fysisch beschrijfbaar 
wordt en daarmee toegankelijk voor kwantitatieve mathematische ana
lyse. De resultaten van deze analyse hebben echter steeds betrekking 
op het model en niet opde realiteit. zodoende blijft experimentele 
toetsing noodzakelijk. 
Veelvuldig toegepaste aannamen in de procesmodellering welke nauw 
samenhangen met de produktgeometrie en een sterke vereenvoudiging 
geven van de basisrelaties zijn de nu volgende: 

~ cirkelsymmetrie (draadtrekken. een aantal extrusieprocessen) 

!! bolsymmetrie (dikwandlge boll 

g vlakke deformatie (walsen. plaatbulgen. de hoek bij hulsextrusie) 

d vlakspanning (dunwandige plaat) 

In de praktijk zijn vooral a. c en d van belang en soms een combina
tie ervan. het blijkt dat een groot deel van de omvormprocessen in 
een van die categorieen is onder te brengen. 
Bovenstaande modellen hebben gemeenschappelijk dat de beschrijving 
van de spanningstoestand of de rektoestand terug te brengen is tot 
een tweedimensionaal probleem en daardoor geschikt wordt voor analy
tische benadering. Driedimensionale problemen kunnen niet anders dan 
numeriek geanalyseerd worden en dan nog zeer moeizaam. 
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In de praktijk blijken echter ook betrekkelijk gebrekkige modellen 
bruikbaar te zijn. niet zo zeer vanwege een mogelijke eis tot exacte 
numerieke uitkomsten. dan weI ter herkennlng van invloedsfaktoren of 
procesparameters die het verloop van een proces fundamenteel be
palen. Kennis van deze faktoren maskt het althans mogelijk te voor
spellen in welke richting een procesverloop zal veranderen bij in
greep in een van deze faktoren. 
Het arsenaal aan analytisch gereedschap is thans Zo uitgebreid dat 
vele omvormingsprocessen met een technisch voldoende nauwkeurigheid 
kunnen worden beschreven. Dit impliceert niet dat de plasticiteits
leer uit voorraad een oplossing paraat heeft voor aIle technolo
gische problemen van de fabrikage berustend op omvorming van me-
tal en. In ieder speclfiek geval zal binnen een analysestrategie naar 
een voldoende oplossing gezocht moeten worden. 

De conclusie m.b.t. het bovenstaande mag zijn dat een gecombineerde 
toepassing van de eindige elementen methode en de analytische aan
pak. met als verificatiemogelijkheid het doen van experimenten. de 
meest succesvolle werkwijze zal zijn om tot procesbeschrijving te 
komen. 

Toekomstige ontwikkelingen in de omvormtechnologie betreffen de ver
betering van de materiaalmodellen. bijvoorbeeld het in rekening 
brengen van de temperatuur- en snelheidseffecten en anisotropie. en 
toepassing daarvan in procesanalyse. Uit materiaalonderzoek is bij
voorbeeld bekend dat de vloelspanning. en m.n •. de ligging van de 
spanning- rekkromme. afhangt van de reksnelheid en de temperatuur. 
Globaal gezien heeft een toename van de reksnelheid tot gevolg dat 
de betreffende kromme boger komt te liggen terwijl een verhoging van 
de temperatuur een daling van de kromme veroorzaakt. 
Bij een aantal omvormprocessen zijn de rekken. reksnelheden en de 
daarmee gepaard gaande temperatuursverhogingen dermate groot dat 
voor een vollediger procesbeschrijving onderzoek naar de invloed 
ervan noodzakelijk is. 
Voorbeelden hiervan zijn o.m. extrusie en verspaning; karakteristiek 
hierbij is dat de deformatie voornamelijk geconcentreerd is in een 
relatief klein gebied waarbij grote gradienten in het deformatieveld 
optreden. 

Tot slot van dit hoofdstuk mag worden opgemerkt dat hoewel de ont
wikkeling van de omvormtechnologie de laatste jaren in een stroom
versnelling is geraakt, het mondiaal gezien nog steeds een klein 
select gezelschap is die de toon aangeeft. koplopers daarb~j zijn 
Japan. Duitsland en de V.S. 
Wat de situatie in Nederland betreft staat de wetenschappelijke on
derbouwing van het vakgebied nog in de kinderschoenen. van aIle on
derwijs- en onderzoekinstituten wordt aIleen op de T.U.E. binnen de 
vakgroep W.P.A. op universitair niveau onderzoek gedaan naar en on
derwijs gegeven in de analytische beschrijving van omvormprocessen. 
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Even ter vergelijk zijn er bijvoorbeeld in Duitsland enige institu
ten met per instituut tientallen medewerkers die zich speciaal met 
dit vakgebied bezighouden. 
Toepassing van de nu bestaande kennis waar het thuishoort. nl. in de 
industrie. gebeurt nog slechts incidenteel; de in ontwikkeling zijn
de expertsystemen kunnen daar veel verandering in brengen. 
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II Spmmingsananlyse 

2. 1 Inleiding 

Aangenomen wordt dat de lezer in andere colleges kennis heeft kunnen 
nemen van de spanningsleer. Hieruit zullen een aantal elementen wor
den bezien die van speciaal belang zijn voor de technische plastici
teitsleer. 

2.2 De definitie 'V8Il spanning en de spmmingstensor 

De spanningsvector 1 wordt gedefinieerd met (fig. 2.1) 

lim AF 
1 = AA4J AA 

fig. 2.1 

Hierin is AI de kracht welke werkt op het oppervlakje AA. 

(2.1) 

1 is te ontbinden in een normaalspanning a en een schuifspanning T. 

De spanningstoestand in een punt kan worden vastgelegd d.m.v. drie 
spanningsvectoren 11 . 12 en 13 op een drietal orthonormale vlakjes 

(zie fig. 2.2) 

fig. 2.2 
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Iedere ~i bestaat uit een drietal componenten, dit levert in totaal 

de 9 componenten van de spanningstensor a ij op. 

M.b.t. de indices van a'
j 

bestaat er de afspraak dat de eerste index 
1, 

de richting aangeeft van het vlakje en de tweede index de richting 
van de component van ~i (zie fig. 2.3) 

fig. 2.3 

Voor de componenten van ~ op een vlakje met normaal n (fig. 2.2) kan 
met drie keer toepassen van evenwicht worden gevonden: 

(2.2) 

Verder geldt dat a ij symmetrisch is, of weI 

(2.3) 

2.3 Hoo£drichU:ogen. de deyiat:orische spanning en de e££ecUeve spanning 

Per definitie is het vlakje waarvan de spanningsvector ~ een nor
maalspanning is een hoofdvlak. de bijbehorende spanning een hoofd
spanning en de richting n een hoofdrichting. De voorwaarde daartoe 
wordt geformuleerd met 

(2.4) 

met (2.2) en (2.3) is dan 

(2.5) 

of 
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(2.6) 

Dit stelsel heeft een oplossing als de determinant van de coeffi
cientenmatrix gelijk is aan nul. dus 

(2.7) 

Uitgewerkt geeft dit een derde graads vergelijking in G 

(2.9) 

Dit wordt de karakteristieke vergelijking genoemd. de wortels ervan 
(maximaal 3) zijn de hoofdspanningen a

1 
• a

2 
en a3 : substitutie 

hiervan in (2.6) levert de hoofdrichtingen. 11 . 12 • 13 zijn de 

invarianten van de spanningstensor. 

Een belangrijke grootheid in de technische plasticiteitsleer is de 
deviatorische spanningstensor. per definitie is 

(2.9) 

Sij heeft in het elastische gebied vormverandering tot gevolg. ter

wijl a
kk 

volumeverandering veroorzaakt. 

Het is eenvoudig in te zien dat de hoofdrichtingen van Sij hetzelfde 

zijn als van Gij . Uitwerking van de betreffende berekening leidt. 

analoog aan (2.9), tot de karakteristieke vergelijking 

(2.10) 

Hierin zijn J 1 • J2 en J3 de invarianten van de deviatorische span

nings tensor, nl. 

(2.11) 
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J2 is een belangrijke grootheid en is m.n. een direkte maat voor de 

specifieke elastische deformatiearbeid in het materiaal. er geldt 

W -~ J sp,el - E . 2 (2.12) 

Waarin v de dwarscontractiecoefficient en E de elasticiteitsmodules. 
J2 is daarmee, zoals verderop zal worden behandeld. direkt gekoppeld 

aan een vloeicriterium. 
Vanwege het belang van J2 wordt daarmee een andere grootheid geln-

troduceerd, n.l. de effectieve spanning G • per definitie is 

(2.13) 

of met (2.11) 

(2.14) 

uitgeschreven in de component en van G
ij 

wordt 

2 2 2 1/2 
+ 3 (G12 + G23 + G31 )} (2.15) 

en in de hoofdspanningen 

Hierbij moet worden opgemerkt dat a t.a.v. J
2 

als belangrijkste 

voordeel heeft dat in geval van de trekproef (lijnspanningstoestand) 

a gelijk wordt aan de axiale spanning, dus 

a (trekproef) = G ax. 

2.4 SRannil!lPlWe!' en eyepwlchtsreiaties 

(2.17) 

Formeel kunnen de in de tijd veranderende spanningen worden aange
geven met Gij = Gij(t). in het algemeen heeft deze relatie echter 

weinig praktisch nut. 
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Een bijzondere situatie doet zich echter voor bij. wat dan genoemd 
wordt. de rechte deviatorische spanningsweg. Daarbij is de 
verhouding tussen de deviatorische hoofdspanningen constant en 
tevens draait het materiaal niet door de hoofdrichtingen heen. Dus: 

a:p (2.18) 

met skk=O is p = -(1 + a) zodat 

a : -(1 + a) (2.19) 

zoals verderop zal blijken ligt in dat geval de weg waarlangs de 
deformatie verloopt vast. 

Evenwicht van een materieel blokje geeft 

0 •. i = 0 IJ. 
(2.20) 

Omrekening van (2.20) naar cilinder- en bolcoordinaten kan formeel 
m.b.v. de transormatieregels uit de tensorrekening. 
Het beoogde resultaat kan echter ook worden verkregen door toepas
sing van evenwicht op een in de betreffende coordinaten uitgedrukt 
elementair deeltje. Het resultaat is: 

cilindercoordinaten Cr. 'Ptz) 

ao 1 iJo iJo 0 0 

---..!.!:.. + ~+~+ rr - cp<p 0 -. = ar r a." az r 

iJo 1 acr iJo 0 

~+ ~+ .....J!:!:.. + 2 r." 0 --= ar r a." az r (2.21) 

acr 1 acr iJo cr 
~+ .....J!:!:.. + ~+ rz 0 -ar r a." az r 

en in geval van cirkelsymmetrie wordt dit 

iJo acr cr 0 

---..!.!:.. + ~+ rr - cp<p 0 = ar az r 

acr iJo 0 

~+ ~+ rz 0 --= ar az r 

1 (2.22) 



bolcoordinaten fr, ~. 9) 

+1 
r 

1 -r 

00 8cr 
--1:!!. + 1 --If. + 

89 r.sin9· 8~ 

0099 1 OO9~ + 
8'9 + r.sin9· ~ 

00 
~+ 1 89 -r.....;. s~i-n":"9 

in geval van bolsymmetrie resteert 

(2.23) 

(2.24) 
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III De£ormatieaoalyse 

3.1 Inleiding 

In de omvormtechnologie hebben we in het algemeen te maken met pro
cessen waarbij middels grote verplaatsingen en grote deformaties een 
produkt gevormd wordt. Hierbij wordt met "groot" bedoeld verplaat
singen die in de orde van produktafmetingen kunnen liggen en rekken 
waarbij materHHe lijnstukjes tot het lQ-voudige van lengte kunnen 
veranderen. 
Formeel kan de deformatie van een materieel lichaam beschreven 
worden met een tijds- en plaatsafhankelijk verplaatsingsveld y • 
nl. (fig. 3.1) 

(3.1) 

Waarln Xo de Inltlele plaatsvector; in procesanalyse wordt i.g.v. 

niet stationaire processen de tljd t altijd vervangen door de 
stempelposi tie. 

Fig 3.1 

Ook geldt 

u=x-x - - ~ 

Ellmlneren van y uit (3.1) en (3.2) geeft 

~ = ~ (Xo· t ) 

(3.2) 

(3.3) 
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Deze relatie is inverteerbaar omdat bij ieder materieel punt in Vt 
slechts een materieel punt in Vo hoort en omgekeerd. 

(3.3) kan op een tweetal manieren worden geinterpreteerd, n.l.: 

voor t = constant en ~ veranderUjk wordt de momentane geo

metrie van het lichaam beschreven, infinitesimale verande
ringen worden daarbij aangegeven met het symbool "d". 

voor ~= constant en t veranderlijk wordt de baan van een 

materieel punt beschreven. infinitesimale veranderingen wor
den in dat geval aangeduid met het symbool "5". 

Formeel kunnen grote vervormingen beschreven worden m.b.v. de me
trieke rektensor gij' 

In de Eulerbeschrijving (Y:Y(X,t» is deze 

Deze grootheid is echter. in geval van een analytische procesbe
schrijving. onbruikbaar. In de eerste plaats maken de kwadratische 
termen analytische verwerking praktisch onmogelijk. Belangrijker 
echter is dat de metrieke tensor niet te gebruiken is, omdat aIleen 
de einddeformatie wordt beschreven, terwijl juist de weg waarlangs 
deze deformatie wordt bereikt van belang Is. 
Dit betekent dat het proces stapsgewijs moet worden beschreven en 
door integratie over de tijd kan worden opgelost. Hierbij moet wor
den nagegaan hoe infinitesimale vervormingen welke het gevolg zijn 
van een infinitesimaal verplaatsingveld. zinvol beschreven kunnen 
worden en tevens moet worden gedefinieerd hoe daarmee grote defor
maties kunnen worden vastgelegd. 
Omdat het notatietechnisch gezien onhandig is om met infinitesimale 
veranderingen t.g.v. kleine tijdsveranderingen te werken, zal in het 
nu volgende met de snelheid van een materieel punt worden gerekend. 
Met (3.2) en (3.3) is 

(3.4) 

Eliminatie van ~ m.b.v. de geinverteerde relatie van (3.3) geeft 

y = y (X, t) (3.5) 

Hierbij is het snelsheidsveld y geschreven als funktie van de momen
tane coordinaat X en afhankelijk van de tijd. in deze vorm wordt het 
toegepast bij de formulering van de reksnelheidstensor. 
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3.2 Reksnelbeidstensor en rotatietensor 

Gegeven een volumeelement dV=dxl'~'~; deze kan worden beschreven 

met de diagonaalvector ~=(dxl'~'~) (zie fig. 3.2).De snelheid 

van het punt P is y en die van punt Q y+dY. ~ is de momentane 

plaatsvector. Ret is duidelijk dat de relatieve snelheid dy de rek

snelheden tot gevolg zal hebben. Met (3.5) geldt voor dy: 

(3.6) 

!! 

o 

Fig. 3.2 

Rierin is ui • j de tensor van de relatieve snelheid. Is n de een

heidsvector in de richting van ~ dan is met dxi=lli'dx 

(3.7) 

Er treedt geen momentane deformatie van het blokje op als voor 
iedere n geldt dat 

(3.S) 

of met (3.7) 

(3.9) 
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uitgeschreven wordt dit 

(3.10) 

omdat (3.10) voor iedere n moet gelden, dient te worden voldaan aan: 

(3.11) 

of wei 

(3.12) 

Nu kan Ui . j gesplitst worden in een symmetrisch en in een asymme

trisch deel. n.l. 

symmetrisch 
dee I 

asymmetrisch 
deel 

(3.13) 

Uit het voorgaande is het duidelijk dat er slechts deformatie op kan 
treden als het symmetrische deel ongelijk nul is; dit is de reden 

dat met behulp daarvan de reksnelheidstensor t
ij 

is gedefinieerd. 

n.l. : 

(3.14) 

Het asymetrische deel beschrijft de verandering van de orientatie 
van het volumedeeltje; de rotatietensor wij Is eraan gekoppeld. per 

defini tie is 

(3.1S) 
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In het nu volgende wordt de fysische betekenis van de componenten 

van ~ij nagegaan. Wordt als reksnelheid ~ gedefinieerd 

~ _ !!!!!~!Ei_~!_!!J~!!!~!!~ 
- momentane lengte 

dan geldt voor een materieel lijnstukje in de l-richting 
(zie fig.3.3) 

1 

ii, .. 
u,+uU lllx1 

J 
.. 

111 x 1 

1 

Fig. 3.3 

~ 
ul + il1.1 dx1 _ ill 

= ul • l ~11 = dx1 
= 

(3.16) 

(3.17) 

M.a.w. ~11 is de reksnelheid van een materieel lijnstukje in de 

2-richting. 

Evenzo zijn ~22 en ~33 de reksnelheden in de 2- respectievelijk 

3-richting. 

T.a.v. de termen in ~ij voor i¢j kan direkt worden ingezien dat bij-

voorbeeld u1,2 de hoeksnelheid van een materieel lijnstukje in de 

2-richting om de 3-as is, terwijl u2 ,1 de hoeksnelheid van een ma

terieel lijnstukje in de l-richting om de 3-as is (zie fig. 3.4). 

Dit betekent dat ~12 (=~2l) gelijk is aan de helft van de hoekver

andering per tijdseenheid tussen materiele lijnstukjes gelegen in de 
1- en de 2- richting. 

Evenzo kan de fysische betekenis van ~23 en t 13 worden nagegaan. Er 

geldt zodoende dat ~ij voor i¢j de afschuifsnelheden van het volume

deeltje beschrijven. 
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2 
2 

Fig. 3.4 

Resumerend kan worden gesteld dat zowel de reksnelheden als de af
schuifsnelheden worden beschreven door de componenten van de rek-

snelheldstensor e
1j

. 

Blj zeer goede benadering geldt dat plastische volumeverandering 
nlet optreedt. Beschouwen we een rechthoeklg blokje met ribben a, h 
en c (fig. 3.5) dan geldt voor het volume V 

V = a.h.c (3.1S) 

3 

Fig. 3.5 

Met V = 0 is dan 

(3.19) 

of 

ell + e22 + e33 = 0 (3.20) 

en verkort geschreven 
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~i1 = 0 (3.21) 

3.21 wordt. orodat het betrekking heeft op een elementair blokje. 
lokale volumelnvariantie genoemd en wordt als zodanig bij de analyse 
van snelheidsvelden veelvuldig toegepast. 

3.3 Cilinder- en bolco§rdinat:en 

Evenals bij de transformatie van de evenwichtsvergelijkingen kan de 
transformatie van de reksnelheidstensor voor kromlijnige coordinaten 
formeel geschleden met de transformatieregels uit de tensorrekening. 
De nu volgende relaties kunnen echter ook gevonden worden door 
direkt de deformatie van een elementair volumedeeltje. uitgedrukt in 
de betreffende coordinaten. te beschrljven. 

In cilindercoordinaten wordt voor ~ij gevonden: 

8U 
r 

~rr = or 

8U 8U 
~ =!. (-2:. + z) 
zr 2 oz or 

In geval van cirkelsymmetrie wordt dit 

(3.22) 

(3.23) 



U 
r 

E.<p<p = -r-

E. = zz 
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au au 
. 1 ( z + r) 
Czr = 2 8r 8z 

Hierin ken lokale volumeinvariantie worden herschreven als 

In geval van bolcoordinaten wordt E.1j 

1 au ur u9 E. = --f.. + - + - cot 9 
'I"P r sin 9 a., r r 

Voor bolsymmetrie wordt dit 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 



au . r 
e ---rr - ar 

"Ii 
r =-r 
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3.4 Hoofdrichtingen. invarianten. effectieve reksnelbeid en 
effectieve rek 

(3.26) 

M.b.t. de reksnelheidstensor zijn per definitie de. hoofdrichtingen 
gekoppeld aan de orientatie van een rechthoekig blokje welke mo
mentaan rechthoekig blijft. 

Gegeven nu een materieel vlakje V met normaal n' (zie fig. 3.6). d~ 
is een materieel lijnstukje in de rlchting van n' en da ligt in V. 

Fig. 3.6 

Er geldt 

da
i 

- da n' - i 
dl3 i - df3 n" - i (3.27) 

en 

Per deflnitie geldt nu: n' is een hoofdrichting indien er momentaan 
geen hoekverandering is tussen n' en V. Of we 1 anders geformuleerd: 
op tijdstip t is n'lt) hoofdrichting als een tijdstipje ot later 
geldt dat n'(t+ot) V(t+ot). 
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Dit betekent dat momentaan zowel g' als V onafhankelijk van elkaar 
van richting mogen veranderen. 
Bovenstaand in formulevorm uitgedrukt geeft 

(dai + dui 6t) (d~i + dui 6t) = 0 (3.28) 

Hierblj de dui de relatleve snelheid van Q t.o.v.P en dui de rela

tieve snelheid van R t.o.v. P. 

Met (3.27) en weglating van de hogere orde term wordt (3.28): 

(3.29) 

o£wel met (3.7) en (3.27) 

(3.30) 

en 

(3.31) 

met de definitie van ~ij is dit 

(3.32) 

Nu moet dit gelden voor iedere g" in V: dit betekent dat de vector 

eij nj loodrecht staat op V en daarmee dezelfde richting heeft als 

n:, er geldt zodoende: 
J 

(3.33) 

zodat 

(3.34) 

Dlt stelsel heeft een oplosslng als de determinant van de coeffi
cienten matrix gelijk is aan nul. Als karakteristleke vergelijklng 
wordt daarbij gevonden: 
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(3.35) 

De wortels hiervan zijn de hoofdreksnelheden 61 • 62 en 63 ; gesub

stitueerd in (3.34) geven deze de hoofdrichtingen. 
E1 , E2 en E3 zijn de invarianten van de reksnelheidstensor. Er 

geldt: 

E 
1. . 

2 = '2 E:.ij E:. ij 
(3.36) 

De eerate invariant El heeft be trekking op de lokale volume-

invariantie. 
De tweede invariant E2 blijkt een bruikbare grootheid te zijn om de 

mate van verandering van de deformatie weer te geven. Dat is dan ook 
de reden om daarmee een nieuwe grootheid te introduceren, n.l. de 

effectieve reksnelheid 6 . Per definitie is 

Uitgeschreven is dit 

.:. I 2 ( . 2 . 2 . 2) 4 (. 2 L 2 . 2) i 

E:. = ~ 3 E:.ll + E:.22 + E:.33 + 3 E:.12 + ~ 22 + E:.31 

en uitgedrukt in de hoofdreksnelheden 

..:. I 2 (. 2 . 2 . 2) , 
E:. = ~ 3 E:.l + E:.2 + E:.3 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

De defini tierelatie (3.37) is zodanig gekozen dat in het geval van 

d t kp f bij ' . 1 . ld da e re roe. waar E:.2 = E:.3 = - 2 E:.l' ge t t 

(3.40) 
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Hierin is i de momentane lengte van de trekstaaf en €.1 de axiale 

reksnelheid 
Een belangrijke grootheid in de omvormtechnolo~le is de effectleve 

rek ~; per definitie is 

t _. E. 
~ = J E. ot = J O~ (3.41) 

o 0 

Hlerin is per definltle O~ = ~ot. Onafhankelljk van de rlchting 

waarin de deformatie verloopt (bijv. cyclisch) neemt ; steeds toe; 

immers ~>o. Daarmee blijkt ~ een bruikbare grootheid te zijn om de 
mate van plastische deformatie uit te drukken. 
Uit experimenten voIgt m.n. dat er onafhankeIijk van de gevolgde 
deformatie weg er een materiaalafhankelijk eenduidig verband bestaat 

tussen ~ en de effectieve spanning U. Dit betekent dat zodoende met 

~ het verstevigingsgedrag van materialen kan worden beschreven (zie 
hoofdstuk IV) 

In het algemeen is de analytische bepaling van ;m.b.v. de 
definltierelatie (3.41) gecompliceerd of zelfs onmogelijk. Dit vindt 

zijn oorzaak in het feit dat e .. (3.14) en daarmee ; (3.38) afhangen 
IJ 

van de momentane plaatsvector ~ welke op zijn beurt van t afhangt. 
Dit betekent dat uit het snelheidsveld door integratie eerst het 
verband ~ = ~ (!b.t) (baanfunctie) moet worden bepaald. hetgeen 

analytisch vaak niet mogelijk is, voordat (3.41) kan worden 
opgelost. 
Een bijzondere situatie waarbij bovenstaande problemen niet optreden 
is het geval van een rechte rekweg. 

3.5 De rechte rekweg 

M.b.v. de reksnelheidstensor wordt de incrementele rektensor gedefi

nieerd als OE.ij = €.ijot. Nu heeft in tegenstelling tot (3.41) de 

t 
integraal E.ij = J eij ot = J OE.ij in het algemeen geen fysische be-

o 
tekenis. 
Immers OE.ij heeft betrekking op een materieel blokje waarvan de rib-

ben momentaan in de richting van de coordinaatassen liggen, terwijl 
in het algemeen het materiaal door de coordinaatvlakken heen draait. 
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Dit betekent datbijvoorbeeld de bewerking Cxx = f 6
XX 

ot = f oCxx 
een intergratie inhoudt van incrementele rekken in de x-richting 
welke echter steeds betrekking hebben op een ander materieel lijn
stukje in de x-richtlng. Het is duidelijk dat dit fysisch gezien 
zinloos is. Er is echter een bijzonder geval waarbij de integratie 
van incrementele rekken weI fysische betekenis heeft; n.l. het geval 
van de zogenaamde rechte rekweg. 
Per definitie is er sprake van een rechte rekweg als de verhoudingen 
tussen de hoofdreksnelheden constant is en als tevens de hoofd
richtingen t.o.v. het materiaal dezelfde richting behouden. dus 

met a en ~ constant. Vanwege volumelnvariantie is ~ = - (1+a); de 
verhouding in de reksnelheden wordt dan 

(3.43) 

Het niet verdraaien van de hoofdrichtingen t.o.V. het materiaal be
tekent dat voor het geval de coordinatassen in de hoofdrichtingen 
liggen. moet gelden 

Ui,j = 0 voor i ~ j (3.44) 

Op basis van het bovenstaande kunnen nu de eindige hoofdrekken gede
finieerd worden als 

t t 

cl = f 61 ot = fOci (3.45) 
o 0 

Het is duidelijk dat OCi tijdens de deformatie steeds betrekking 

heeft op hetzelfde materiele lijnstukje. 
Integratie van (3.43) geeft voor de verhouding in de eindige hoofd
rekken 

C1 : c2 : c3 = 1 : a : - (l+a) (3.46) 

Wordt (3.45) toegepast op een uniform gedeformeerd materiaalvolume 
V=a.b.c. waarbij a, b en c de momentane afmetingen zijn (fig. 3.5), 
dan is: 
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en evenzo 

(3.47) 

Hierin zijn aO' bO en Co de initiele afmetingen. 

De aldus geformuleerde rekken worden de logaritmische- of natuur
lijke rekken genoemd; 
uit het voorgaande is gebleken dat deze aIleen bij de rechte rekweg 
betekenis hebben. 
Voor de natuurlijke rekken geldt evenals voor de reksnelheden 
volumeYnvariantie, n.l.: 

abc 
E.l + E.2 + E.3 = In -b- = 0 aO OCO 

Voor de effectieve rek geldt met (3.39) en (3.43): 

I 4 2 ' 
~ = f ~ ot = ~ 3 (1 + a + a ) f I ~1 I ot 

met ~1 > 0 wordt dit 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50 

M.a.w. in geval van een rechte rekweg kan ~ direkt worden uitgedrukt 
in een van de eindige hoofrekken. 
(3.50) teruggerekend m.b.v. (3.46) geeft 

(3.51) 
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IV Vloeicri teria. versteviging en wrUving 

4.1 Inleiding 

Indien de belasting op een werkstuk en dus de spanningen in het 
werkstukrnateriaal voldoende klein zijn. gedragen de meeste mate
rialen zich elastisch. D.w.z. het werkstuk neemt na ontlasten zijn 
oorspronkelijke vorm aan en de door de uitwendige belasting toege
voegde deformatie-energie wordt teruggeleverd; het is een reversibel 
proces. 
Nemen de spanningen toe dan zal op een gegeven moment het materiaal 
plastisch deformeren en het werkstuk blijvend van vorm veranderen. 
Het proces wordt dan irreversibel en bij grotere deformaties wordt 
praktisch de gehele toegevoegde deformatie-arbeid gedissipeerd en 
omgezet in warmte. 
De vraag is nu wanneer het materiaal zal gaan vloeien. Een ui tspraak 
hierover wordt gedaan middels een vloeicriterium dat aangeeft bij 
welke combinaties van spanningen. weergegeven door de vloeifunctie 
f(uij ). het materiaal zal gaan vloeien. Of we I in formulevorm uitge-

drukt: 

< elastisch gebied 

1 
(4.1) 

= plastisch gebied 

Hierin is de vloeispanning uF een met de trekproef te bepalen mate

riaalafhankelijke constante. 

In woorden uitgedrukt is 4.1 

Indien de vloeifunctie f(uij ) een kritische waarde bereikt 

gelijk aan een materiaalafhankelijke vloeispanning uF treedt 

plastische vloei op. 

In de 6-dimensionale spanningsruimte geeft (4.1) het vloeioppervlak 
weer. 

De twee belangrijkste in de praktijk toegepaste vloeicriteria zijn 
die van Tresca (1864) en die van Von Mises (1913). 
Bij de meeste technische metalen blijkt dat na het vloeien bij ver
dergaande deformatie de weerstand hiertegen toeneemt. m.a.w. de 
vloeispanning uF wordt groter; men zegt dat het materiaal verste-

vigt. De beschrijving hiervan gebeurt middels verstevigingsmodellen 
waarbij een aanname wordt gedaan hoe uF verandert bij toenemende 

deformatie. 
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Tot slot zullen in dit hoofdstuk een aantal wrijvingsmodellen worden 
behandeld. 

4.2 Vloeicriteria 

Uit experimenten is bekend dat een alzijdige (isostatische) span
ningstoestand geen blijvende vormverandering veroorzaakt; plastische 
deformatie wordt pas mogelijk indien de verschillen in de hoofdspan
ningen voldoende groot zijn. 
Tresca (1864) formuleerde een zeer eenvoudig vloeicriterium. nl.: 

Er treedt plastisch vloeien op als de maximum schuifspanning 
(T ) in het materiaal een (materiaalafhankelijke) krimax 
tische waarde bereikt. 

M.b.v. de cirkels van Mohr voor de spanningen is eenvoudig in te 
zien dat geldt 

(4.2) 

waarin a de grootste en a i de kleinste hoofdspanning. max m n 
Is aF de met de trekproef bepaalde vloeispanning van het materiaal 

dan wordt zodoende door Tresca gesteld dat vloeien optreedt als 

(4.3) 

Vergelijking (4.3) weergegeven in de hoofdspanningsruimte geeft een 
prismatisch oppervlak met als doorsnede een regelmatig 6-kant 
(fig. 4.1). 

De as van het prisma heeft de richting van ~ = 1/~~ (1. 1. 1); dit 

is consistent met het feit dat verandering van de hydrostatische 
component van de spanningstensor. welke dezelfde richting heeft. 
geen invloed heeft op het vloeien van het materiaal. 

In deze figuur kan een proces voorgesteld worden door een kromme 
welke het verband beschrijft tussen de hoofdspanningen; het deel van 
de kromme dat binnen het vloeioppervlak ligt. heeft betrekking op 
het elastische gebied en de doorsnijding ervan met het vloeiopper
vlak geeft het moment aan waarop juist vloeien optreedt. Het beeld
punt van een plastisch proces ligt dan ook altijd op het vloeiopper
vlak. Doorsnijding van het a l - a2 vlak ( a3 = 0) levert het vloei-

zeskant van Tresca op (fig. 4.2) 
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% 
"'-elastisch 

fig. 4.1 

fig. 4.2 

De toepass1ngsmoge11jkheden van het Tresca-vloe1criterium bij pro
cesanalyse zijn beperkt: een van de redenen daarvoor is dat bekend 
moet zijn welke de grootste respectievelijk de kleinste hoo£dspan
ning is. 
Een veel toegepast vloeicriterium die de laatstgenoemde beperking 
niet hee£t. is die van Von Kises; hierin wordt gesteld: 

Een materiaal gaat plastisch vloeien als de specifieke elas
tische de£ormatie-arbeid (W 1) een (materiaala£hankelijke) s,e 
kritieke waarde bereikt. 

Nu is de tweede invariant van de deviatorische spanningstensor 
(J2 , (2.11» en daaraan gekoppeld de e££ectieve spanning 
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(a, (2.13» een direkte maat voor W I (2.12). M.a.w. het Von sp,e 
Mises vloeicriterium stelt dat vloeien optreedt als de effectieve 
spanning gelijk is aan de vloeispanning, dus met (2.15) 

2 2 2 1/2 
+ 3(°12 + °23 + °31)} = OF (4.4) 

uitgedrukt in de hoofdspanningen wordt dit 

1 2 2 2 1/2 
0= ~2 ' {(01 -°2) + (°2 -°3) + (°3 -01)} = OF 

(4.5) 

In tegenstelling tot het Tresca-criterium is hierin weI de invloed 
van de middelste hoofdspanning verwerkt. 
In de hoofdspanningsruimte is (4.5) een cilinder (fig. 4.3) met een 

hartlijn waarvan de richting n = 1/~~(1, I, 1) is. 

3 

_ von Mise. v1oei92P .. 

v. d. d~v. spnnning 

fig. 4.3 

Evenals bij het Tresca vloeicriterium heeft bij het Von Mises vloei
criterium de hydrostatische component geen invloed op het vloeien. 
De doorsnijding van het Von Mises vloeioppervlak met het °1 , 02 vlak 

(03 = 0) geeft de Von Mises vloeiellips (fig. 4.4) 
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fig. 4.4 

Zoais in fig. 4.4 aangegeven, is theoretisch het maximale versch1l 

tussen Tresca en Von Mlses vrlj gering {~~ 1,15}. 
~~ 

Experimentele verificatie van een vloelcrlterium betekent dat nage
gaan dient te worden of de vloe1spanning uF zoals bepaald in de 

trekproef (Iijnspanning) representatief 1s - m1ddeis het vloeicrite
rium - voor het optreden van plastische vloei in andere spannings
toestanden. 
Genoemde spanningstoestanden kunnen O.m. worden gerealiseerd in de 
wand van een dunwandige buis waarin onder druk olie wordt geperst, 
terw1jI de buis verder aan een trekkracht en een wringend moment 
wordt onderworpen. Resultaten van een aantal experimenten zijn weer
gegeven in fig. 4.5 en fig. 4.6 

o 

fig. 4.5 
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:fig. 4.6 

Uit de betreffende figuren en uit andere experimenten mag worden 
geconcludeerd dat het Von Kises criterium redelijk voldoet en iets 
beter de werkelijkheid beschrijft dan het Tresca criterium. 

4.3 Verstevigi:ngsmodellen 

In de vorige paragraa£ ZlJn een tweetal vloeicriteria geformuleerd; 
daarbij werd een uitspraak gedaan bij welke spanningscombinaties 
(vloeifunctie f) een materiaal juist gaat vloeien. Nu blijkt voor de 
in de praktljk toegepaste technische metalen dat naarmate het mate
riaal meer plastisch gedeformeerd wordt de weerstand tegen verdere 
plastische deformatle steeds groter wordt. In geval van de trekproef 
wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat de momentane spanning monotoon 
stljgt met toenemende rek; verder blijkt dat als de trekkracht wordt 
weggenomen het materiaal ogenblikkelijk weer elastisch is en tenein
de het materiaal weer in de plastische toestand te brengen moet de 
spanning tot zijn 'laatste waarde worden opgevoerd (zie fig. 4.7). 

ij 

<i=f--------=-""' 

:fig. 4.7 
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Dit betekent dat de vloeigrens is toegenomen van aFO (de initiele 

vloeigrens voor zachtgegloeid materiaal) tot de waarde aFt waar de 

trekproef onderbroken werd. Dit verschijnsel van een met de deforma
tie toenemende vloeigrens wordt koudversteviging genoemd. Uit ex
perimenten blijkt dat i.g.v. grote deformaties. waarbij de elas
tische rekken kunnen worden verwaarloosd. de versteviging isotroop 
verloopt; d.w.z. het vloeioppervlak zal t.g.v. versteviging gelijk
matig uitdijen en daarbij niet van vorm veranderen: tevens blijkt 

daarbij dat de effectieve rek ~ een geschikte grootheid is om de 
totale door het materiaal ondergane deformatie en daarmee de verste
viging te beschrijven. Dit laatste gecombineerd met het Von Kises 
vloeicriterium leidt zodoende tot de aanname dat er een materiaalaf
hankelijk eenduidig verband bestaat tussen de effectieve spanning en 
de effectieve rek. dus 

Ci = Ci (~) (4.6) 

In deze relatie is aIleen de invloed van de deformatie op het vloei
gedrag van een materiaal verwerkt: in sommige gevallen is dit niet 
toereikend om in een procesanalyse bepaalde effecten te beschrijven. 
Bijvoorbeeld bij processen waarbij grote deformatiesnelheden en/of 
hoge temperaturen optreden is het nodig de invloed daarvan op het 
vloei- en verstevigingsgedrag in rekening te brengen. Tevens proces
sen waarbij kleine deformaties gecombineerd met een in teken veran
derde belasting voorkomen. hetgeen een verlaging van de vloeigrens 
tot gevolg heeft. kunnen beter beschreven worden met een anisotroop 
materiaalmodel. 
In het algemeen geeft (4.6) echter een voldoende juiste beschrijving 
van het materiaalgedrag om tot technisch bruikbare procesanalyses te 
komen. 
Vanwege de veronderstelde eenduidigheid in (4.6) kan dit verband op 

de eenvoudigste manier bepaald worden m.b.v. de trekproef. Dan is a 

= a (de axiale spanning) en ~ = e (de logaritmische rek in axiale 
richting) • 
Om de aldus experimenteel gevonden relatie geschikt te maken voor 
toepassing in een procesbeschrijving zal deze vervangen moe ten wor
den door een functie welke enerzijds een zo goed mogelijke benade
ring geeft van de gevonden kromme en anderzijds mathematisch ver-

werkbaar is. De nu volgende Ci - ~verbanden zijn daartoe in de loop 
der jaren geformuleerd. 
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@: Ideaal pI_tisch m.teriaal 
Sommige materialen verstevigen weinig, de trekkromme heeft daar
bij een tamelijk vlak verloop. Het eenvoudigste materiaalmodel 
dat daarbij geformuleerd kan worden is dat er geen versteviging 
optreedt; dit materiaal wordt "ideaal plastisch" genoemd. Er 
geldt (zie fig. 4.8) 

G = GFO = constant (4.7) 

o E 
fig. 4.8 

Toepassing van het ideaal plastisch materiaalmodel vergroot. o.m. 

omdat daarbij de verdeling van uuniform is. de mogelijkheden tot 
analytische procesbeschrijving aanzienlijk. 
Het komt dan ook vaak voor dat. hoewel een materiaal versteviging 
vertoont, ideaal plastisch materiaalgedrag wordt aangenomen om zo
doende procesanalyse mogelijk te maken: in die gevallen wordt een 
gemiddelde waarde voor de vloeispanning geschat. 

h Lineair verstevigend m.teriaal 

Een in vergelijking met het vorige model betere benadering van 
het werkelijke materiaalgedrag wordt verkregen door een lineair 

verband aan te nemen tussen a en ~, nl. (zie fig. 4.9) 

a = G
FO 

+ H'~ (4.8) 

waarin: - G
FO 

de initiele vloeigrens 

- H' de verstevigingscoefficient 
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o £ 

fig.4.9 

Een ultbreldlng hiervan kan geschleden door een stuksgewijze li
neairisatie toe te passen van de trekkromme (fig. 4.10): toepas
singsmogelijkheden van dit model zijn voornamelijk beperkt tot de 
numerieke methoden (bijv. Eindige Elementen Methode). 

o £ 

fig. 4.10 

£ Exponentfeel verstevigend ... teriaal 

Een goede benadering van de trekkromme van de meeste technische 
me tal en wordt verkregen met het exponentieel verstevigend ma
terlaalmodel. nl. (zie fig. 4.11): 

- - - n a = C (e + eO) (4.9) 

De namen van een aantal onderzoekers (Ludwig. Swift. Badai) zijn 
met dit model verbonden. 
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In (4.9) is C de karakteristieke deformatieweerstand en n de ver
stevigingsexponent. 

De grootheid ~O bepaalt in geval van zachtgegloeid materiaal de 

-n -initiale vloeigrens. nl. a FO = C Co ; tevens wordt Co gebruikt om 

de deformatie t.g.v. voorgaande bewerkingen in rekening te 
brengen. 

'1=0 

o £ 

fig. 4.11 

De trekkrommen van technische metalen zijn altijd monotoon stij
gende functies zonder buigpunten (zie bijv. fig. 4.11); dit bete
kent dat met (i.9) moet gelden: 
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In tabel 4.1 zijn voor een aantal veel voorkomende materialen 
richtwaarden gegeven voor de C en n. Het verdient aanbeveling om 

indien waarden van C. n en ~O van een bij de produktie of experi

ment toe te passen materiaal bekend moeten zijn. deze steeds op
nieuw m.b.v. de trekproef te bepalen. 

materiaal C [N/mro2] n [-] 

Koolstofstalen 500 ";" 1000 0.26 . 0.15 
Aluminium 100 + 200 0.3 + 0.1 
Koper '" 450 '" 0.5 
Messing KMS 58 ..... 700 '" 0,25 
Messing KMS 63 '" 700 '" 0.5 
Aust. R.V.S. '" 1500 '" 0,5 
Ferr. R.V.S. '" 1500 '" 0,25 

tabel 4.1 

In het algemeen geldt dat met stijgende legeringspercentages 
(bijv. koolstof) de C-waarde toeneemt en de n-waarde afneemt (zie 
fig. 4.12 en 4.13). 

1000.---------------------------~-+~ 

C 

[~2] 

1 
soo 

/+ 
/ ~ooIslof stalen,z.chlgegloeid 

c:: 550:tSO +950{%C) 

fig. 4.12 
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n=0.2S-0.01-0:1SI%() 

I 

o 0.1 02 03 0.4 
----% koolsiof 

fig. 4.13 

+-

I 

as 

Tevens blijkt ook de kristalstructuur (austenitisch. ferritisch of 
martensitisch) van invloed te zijn op de waarden van C en n (zie 
bijv. R.V.S. in tabel 4.1). 

Tot slot kan t.a.v. de bovengenoemde modellen nog worden opgemerkt 

dat. hoewel er in de literatuur nog een aantal a - ~ model len te 
vinden zijn. het ideaal plastisch- en het exponentieel verstevigend 
materiaalmodel verreweg het meest toegepast worden in de analyse van 
omvormprocessen. Daarbij biedt de eerste, vanwege de eenvoud ervan. 
de mogelijkheid om wat betreft produktgeometrie meer complexe pro
cessen te beschrijven, terwijl met de tweede i.g.v. eenvoudiger geo
metrieen de invloed van versteviging in rekening gebracht kan wor
den; complicerend bij de laatste is vooral de berekening van de de-

formatiegeschiedenis (m.n. ~). 

4.4 De trekproef 

De trekproef is. vanwege zijn eenvoud wat betreft de uitvoering, bij 
uitstek het experiment waarmee de mechanische eigenschappen van een 
materiaal kunnen worden bepaald; m.n. voor zover deze betrekking 
hebben op mechanische sterkte en plastisch materiaalgedrag. Bij deze 
proef wordt een staaf of strip. die over het deel waarover de rekken 
worden gemeten prismatisch is. axiaal gerekt en daarbij worden de 
trekkracht (F) en de momentane lengte (2. initieel 20 ) gemeten (fig. 

4.14) . 
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r lC 1·'-0 F" - ~ "F 
\.opp.A 

fig. 4.14 

AO is het initiele en A het momentane oppervlak van de doorsnede. 

Vanwege lijnspanningstoestand geldt voor de axiale spanning a 

F 
a=I 

en met toAo = e A en a = a is dan 

l.F 
a =""TA 

00 

(4.13) 

(4.14) 

• • •• Omdat er sprake is van een rechte rekweg (61= -2 6 2 = -2 6 3 = l/t), 
is 

6 = ( 4.15) 

Uit het gemeten F - l verband kan zodoende m.b.v. (4.14) en (4.15) 

het verband tussen a en ~worden bepaald. 
De aldus gevonden kromme moet vervolgens zo goed mogelijk benarlerd 
worden met een van de in een procesanalyse toe te passen materiaal 
model len: enige voorbeelden daarvan zijn schematisch weergegeven in 
fig. 4.15. 

Wat in dit verband "zo goed mogelijk" inhoudt is enigszins arbi
trair. Bij het ideaal plastisch materiaalmodel kan bijvoorbeeld een 
gemiddelde vloeispanning worden gehanteerd die een evengroot opper-

vlak insluit met de ~-as als de gemeten kromme. 
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fig. 4.15 

Bij het exponentieel verstevigend materiaalmodel ligt het voor de 

hand om de C. n en €o waarden te bepalen met toepassing van een 

regressle-analyse; het daarmee te berekenen a - ;verband blijkt in 
het algemeen goed overeen te komen met de gemeten kromme. 

De bij de trekproef aangenomen lijnspanningstoestand en uniforme rek 
geldt slechts over het eerste deel van de proef. Namelijk de staaf 
deformeert tot een bepaalde verlenging uniform. waarna de deformatie 
zich lokaal voortzet. Dit staat bekend als het insnoerverschijnsel. 
Tevens blijkt dat op het moment van overgang de trekkracht door een 
maximum gaat. Dit laatste betekent dat in het gebied buiten de in
snoering elastische terugvering optreedt. In geval van het exponen
tieel verstevigend materiaalmodel treedt theoretisch het krachts
maximum op voor (ga dit na). 

( 4.16) 

m.a.w. het deel van de proef waarbij uniforme deformatie optreedt en 
zodoende de relaties (4.14) en (4.15) gelden. is beperkt tot een rek 

met een grootte van n - ;0; dit houdt m.b.t. de bruikbaarheid van de 

trekproef een ernstige beperking in. m.n. voor materialen die weinig 
verstevigen. 
Een uitbreiding van het meetgebied kan echter worden verkregen door 
de spannings- en de deformatietoestand in de insnoerzone te analy
sereno 
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Een andere mogelijkheid om grotere deformaties te realiseren is ge
legen in de toepassing van de wringproef. hierbij treedt geen in
snoering op. Zowel deze proef als de trekproef tijdens het insnoeren 
hebben als nadeel dat er een deformatiemodel nodig is. waarvan niet 

vaststaat hoe "goed" het is. om uit de meetresultaten a en e te kun
nen berekenen. 
Het insnoerverschijnsel is niet beperkt tot de lijnspanningstoe
stand. Ook bij samengestelde spanningstoestanden komt het voor en 
wordt dan veelal het verschijnsel van plastische instabiliteit ge
noemd. Het optreden ervan in de fabrikage is meestal ongewenst. daar 
het verstevigend vermogen van het materiaal is uitgeput zodat een 
kleine incidentele verdere vervorming bij gebruik van een produkt 
gemakkelijk tot breuk leidt. 
Een criterium voor plastische instabiliteit is vooral van belang 
voor de plaat- en blikvervorming. daar langs deze weg veel produkten 
worden vervaardigd die aan hoge eisen van oppervlakte-kwaliteit 
moe ten voldoen. 

4.5 1frijYing 

Bij vrijwel aIle omvormprocessen treedt een relatieve beweging op in 
het contactvlak tussen gereedschap en werkstuk. Deze beweging gaat 
in het algemeen gepaard met het optreden van wrijving; daarbij wordt 
door afschuiving van oppervlaktelagen energie gedissipeerd. De door 
het werktuig op te brengen kracht wordt daardoor vergroot. Vooral 
biJ relatief grote contactoppervlakken t.o.v. de materiaaldikte kan 
de wrijving van invloed zijn op het verloop van het proces. 

Het mechanisme dat bij wrijving. m.n. bij in omvormprocessen meest 
voorkomende droge wrijving en gemengde smering (zie verderop). op
treedt is over het algemeen uitermate ingewikkeld. Belangrijk daar
bij is de mate waarin er metallisch contact aanwezig is tussen werk
stuk- en gereedschapsmateriaal en de ter plaatse optredende normaal
spanningen. De ruwheid van werkstuk- en gereedschapsoppervlak en het 
weI of niet toepassen van een smeermiddel spelen daarbij een rol van 
betekenis; extra complicerend is dat de invloed van deze beide fac
toren tijdens het deformatieproces lokaal aan verandering onderhevig 
zijn door de t.p.v. het oppervlak optredende relatieve verplaatsing 
en de oppervlaktevergroting t.g.v. de rekken. 

Ondanks het bovenstaande blijkt het toch mogelijk technisch bruik~ 
bare wrijvingsmodellen te formuleren. waarbij een uitspraak wordt 
gedaan over de grootte van de door wrijving veroorzaakte schuifspan
ning (TFr). 

Bij de analyse van plastische processen worden vooral een tweetal 
modellen gehanteerd. nl. die van Coulomb en het zogenaamd.e "constant 
friction model"; daarbij wordt respectievelijk gesteld: 
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De wrijvingsspanning TFr is recht evenredig met de normaal

spanning op het contactvlak (0 ). dus 
n 

(4.17) 

Hierin wordt de evenredigheidsconstante ~ de wrijvingscoef
ficient genoemd. 

"COnstant friction model" 

De wrijvingsspanning TFr is een fractie (m) van de maximale 

schuifspanning (T ) die het materiaal volgens het vloeimax 
criterium van Von Mises op kan brengen. 

Vanwege de koppeling met het Von Mises vloeicriterium wordt dit 
ook weI het "Von Mises wrijvingsmodel" genoemd. Met (4.4) is in 
te zien dat een van de schuifspanningscomponenten daarin zijn 
maximale waarde krijgt voor het geval de andere spanningscompo-

nenten nul zijn. dus Tmax = oF'vf3. 
Het "constant friction model" stelt zodoende in formulevorm: 

TFr = m. 
vf3 

( 4.18) 

waarbij voor m geldt 

1 ~ m ~ 0 ( 4.19) 

Beide modellen hebben binnen bepaalde grenzen een zekere geldigheid. 
e.e.a. afhankelijk van de normaalspanning en de smeringcondities. 
Wat dat laatste betreft kunnen twee situaties worden onderscheiden. 
nl. : 

~ Volledige filmsmering 

Hierbij worden t.p.v. het contactvlak het gereedschap en het 
werkstuk volledig gescheiden door een smeerfilm. De wrijvings
spanning TFr hangt zodoende af van de mechanische eigenschappen 

van het smeermiddel. 
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Bij visceuse smeermiddelen is TFr in het algemeen zo klein dat 

deze bij goede benadering nul gesteld kan worden; deze situatie 
doet zich bijvoorbeeld voor bij nhydrostatische extrusie". waar
bij samen met het werkstukmateriaal een kleine hoeveelheid smeer
olie mee door het gereedschap wordt geperst. Soms wordt bij wijze 
van smeermiddel een speciale oppervlaktelaag aangebracht. voor
beelden daarvan zijn fosfateren. aluminateren of het aanbrengen 
van een kunststof-coating. In dat geval kan het Von Mises wrij
vingsmodel toegepast worden. maar dan betrokken op de vloeispan-
ning van het smeermiddel (uF ). Wordt er aangenomen dat er in de sm 
betreffende laag enkelvoudige afschuiving optreedt (zie Appendix 
B). dan geldt voor de wrijvingsspanning 

(4.20) 

met (4.18) geldt zodoende voor m 

(4.21) 

I! "Cepmgde SlEring" en "droge wri iving" 

Genoemde wrijvingscondities worden samengenomen omdat ze gemeen
schappelijk hebben dat er, t.g.v. de ruwheidsprofielen op werk
stuk en gereedschap, over een deel van het oppervlak (A ) metal-

w 
lisch contact is (zie fig. 4.16) 

A 
werkstuk . 

fig. 4.16 
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Bepalend voor de grootte van de wrijvingsspannlngs is wat er 
t.p.v. A gebeurt en de grootte van A . Wordt er aangenomen dat w w 
er in de contactvlakken enkelvoudigeafschuiving optreedt, dan werkt er 

de maxlmale schulfspanning Tmax = aF'~ (zie Appendix B). 

Voor de gemiddelde wrijvlngsspanning TFr geldt dan 

(4.22) 

De grootte van A hangt af van de normaalspanning a (zie fig. w n 
4.17) . 

fig.4.17 

Indien nu als eerste benadering een lineair verband tussen A en 
w 

a wordt verondersteld. ni. 
n 

A 
w A = q.an 

dan voIgt met (4.22) 

a 
n 

(4.23) 

(4.24) 

Dit resultaat beschrijft in feite met ~ = q aF'v'3 het Coulombse 

wrijvingsmodel (4.17). 
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Bij de meeste omvormprocessen echter krijgen de normaalspan
ningen. door een zich in het materiaal opbouwende hydrostatische 
component van de spanningstensor (bijv. de tfdrukberg" bij het 
pletproces). een waarde van enige keren (soms weI factor 10) de 
vloeigrens. 
Het is duidelijk dat Coulomb in dat geval niet meer geldig is. 

immers TFr ken nooit groter worden dan aF'v'3. 

Concluderend mag worden gesteld dat bij omvormprocessen in het alge
meen het Von Mises wrijvingsmodel een grotere geldigheid heeft dan 
dat van Coulomb. 
Tevens heeft het Von M1ses model als groot voordeel dat verwerk1ng 
ervan 1n een procesanalyse veel eenvoudiger 1s. 
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V Constltutteve relaties 

5.1 Inleiding. 

De constltutleve relatles beschrljven het verband tussen spanningen 
en rekken of tussen de veranderingen ervan. In feite worden door de 
constitutieve relaties een tweetal systemen van relaties met 
elkaar verbonden. zoals onderstaand schema laat zien. 

krachten- en spannlngs
relaties 

- globaal evenw.} 

G1j ,j = 0 ~ 
vloelcriterlum 

const.rel. 

vormverandering- en 
deformatie relaties 

----i' { ~_ u1 

e. ij 
vol. invar. 

Verder zljn In de constltutieve relaties altijd een of meer materi
aalmodellen verwerkt. bijvoorbeeld een lineair materlaalgedrag bij 
de vergelijkingen van Hooke en visceus materiaalgedrag bij de New
tonse relaties. 
In het plastlsche gebied bestaat er geen eenduidlg verband tussen de 
spanningen en rekken. De einddeformatie in een plastisch proces 
hangt mede af van de deformatiehistorie van het materiaal en van de 
in het proces gevolgde deformatieweg. 

In 1913 werd voor het eerst door Levy en Von Mises constitutieve 
relaties gepostuleerd i.g.v. plastische deformaties waarbij incre
mentele rekken O~ij werden gekoppeld aan de deviatorische 

spanningstensor. 
Genoemde relaties kregen in 1950 een meer solide fysische achter
grond door beschouwingen van Drucker waarbij een stabiliteitscri
terium gebaseerd op het dissipatieve karakter van plastische defor
matie werd geformuleerd. 

5.2 Het postulaat van Drucker 

Versteviging bij 11jnspar~ingstoestand betekent dat de spanning een 
monotoon toenemende funktie is van de rek. De deformatietoestand is 
dan lokaal gezien stabiel. 
Voor meer algemene spanningstoestanden of deformatiewegen 1s de 
s1tuat1e t.a.v. stab111te1t 1ngewikkelder. Versteviging of stabili
te1t kan dan volgens Drucker gekoppeld worden aan de netto arbeid 
die verricht wordt door een extra (1nfinitesinale) uitwendige belas
ting welke wordt aangebracht en vervolgens weer wordt weggehaald. 
Deze extra belasting laat kwasi-statisch de spanningen iets toenemen 
en vervolgens weer tot hun oorspronkelijke waarde afnemen. 
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De genoemde extra uitwendige belasting moet geheel los gezien worden 
van de belasting welke de bestaande deformatietoestand tot gevolg 
heeft. 
Drucker postuleert nu: 

De netto arbeid verricht door de toegevoegde belasting bij 
het aanbrengen en weer wegnemen ervan is nul of posi tief. 

Hierbij is de genoemde arbeid dus niet de deformatiearbeid verricht 
door de totale uitwendige belasting. 
Beschouw nu een materiaal waarin een uniforme spanningstoestand en 
rekverdeling. T.g.v. de infinitesimale extra belasting is er een 
verandering van de spanningen Oaij en van de rekken ocij . 

Ui t het postulaat van Drucker voIgt dan: 

(5.1) 

We hebben nu nog twee aanvullende aannamen nodig om m.b.v. (5.1) de 
konstitutieve vergelijkingen te kunnen vinden. 

a) Er bestaat in ieder stadium van de delormatie een vloeifunk
tie f (uij ) = uF zodanig dat verdere plastische deformatie 

optreedt voor f (Uij ) > uF of wei of > O. 

Hierbij hangen zowel f als UF af van de spanningen en van de 

totale deformatiegeschiedenis. 

b) Er is een lineair verband tussen de incrementele rekken en 
de incrementele spanningen. dus 

(5.2) 

Hierbij zljn de komponenten van cijkl in het algemeen afhan

kelijk van de spanningen en de deformatiegeschiedenis. (5.2) 
betekent o.a. dat temperatuur- en tijdseffekten (bijv. 
kruip) geen rol spelen. 

Uit a) voIgt dat verdere plastische delormatie optreedt als 

Wij spreken van een neutrale spanningsverandering als 

Bf 
6f = ~ Oa' j = 0 

UVij 1 

(5.3) 

(5.4) 
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8r D.w.z. omdat a;-- loodrecht op het vloeioppervlak staat. moet in dat 
ij 

geval 00 i j eraan raken. 

AIle komponenten van Oeij zijn dan nul. 

Stel nu een uniforme spanningstoestand uij in het materiaal en een 

spanningsverandering 00 . . ' Deze kunnen we spl i tsen in een komponent 
1J 

" Ooij loodrecht op het vloeioppervlak en een komponent 00lj welke 

raakt aan het vloeioppervlak (zie fig. 5.1) 

Fig. 5.1 

We mogen nu vanwege de veronderstelde lineairiteit (b) Oeij opge

bouwd denken uit een komponent Oe: j t.g.v. 00:. en een Oe:: t.g.v. 
1 1J 1J 

Ooij. Echter vanwege (5.4) is Oe1j gelijk aan nul 

Volgens (5.1) geldt dan: 

(Ooij + ou1j) Oeij ~ 0 (5.5) 

Dit moet gelden voor willekeurige Ooij; Oeij verandert daarbij niet. 

Stel nu dat Oeij staat zoals in fig. 5.2 is aangegeven. Dan is er 

altijd een Oqij te vinden waarvoor (5.5) niet geldt (PQ ) QR). 

Er is slechts een richting van Oeij waarbij (5.5) voor willekeurige 

00lj geldt; n.l. als Oeij loodrecht staat op het vloeioppervlak. 

Dus geldt: 

(5.6) 
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Fig. 5.2 

Waarin 6X een evenredigheidskonstante. 
Hiermee is een belangrijke formulering gevonden. Is n.l. de vloei
funktie f bekend dan liggen daarmee. afgezien van de evenredighelds
konstante. de konstltutieve vergelijkingen vast. 
Nemen we voor f de vloeifunktie van Von Mises dan is 

(5.7) 

= oX 

(5.S) 

Zoals verderop duidelijk zal worden bangt de evenredigbeidskonstante 
oX af van de incrementele toename van uij . 

In de vorm van (5.S) werden de constitutieve relaties voor bet eerst 
geformuleerd door Levy en Von Mises; blljkbaar impliceren de betref
£ende relaties de van Mises vloeifunktie. 
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Formulering van spanning-rek relaties m.b.v. het Tresca vloeikri
terium is veel gekompllceerder. Immers het Tresca vloeioppervlak 
bestaat uit een verzameling vlakken. Tevens zitten er hoeken in het 
oppervlak (bijv. bij 01 = 02 etc .• zie fig. 4.2 hoofstuk IV) zodat 

ter plaatse de richting van de incrementele rek onbepaald is. Er is 
dan een gebied waar (5.1) geldt. zie arcering in fig. 5.3. 
Hoewel het strikt genomen onjuist is. past men nu toch het Tresca 
vloeikriterium gekombineerd met de vergelijkingen van Levy - Von 
Kises toe. Hiermee wordt in feite een extra benadering ingevoerd. 

Fig. 5.3 

Opmerkelijk aan relatie (5.S) is dat er gesteld wordt dat de incre
mentele rektensor dezelfde richting heeft als de deviatorische span
ningstensor en niet. zoals bij de wet van Hooke. de richting heeft 
van de spanningsverandering. 
Een mechanisch analogon hiervan is het geval van droge wrijving 
(fig.5.4). De massa m staat op het punt van bewegen. Een krachtsver
andering of zal een beweging tot gevolg hebben in de richting van E 
en niet in de richting van OE. hoewel deze beweging weI het gevolg 
is van oE. 

m 

Fig. 5.4 

In de nu volgende paragraa£ zal een verdere uitwerking van (5.8) 
worden gegeven. 

5.3 De relaties "ftID. Levy - Von Kises 

In de reksnelheden uitgedrukt wordt (5.S) 
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en met zichzelf vermenigvuldigd 

toepassing van (2.14) en (3.37) geeft voor A 

Hiermee wordt (5.9) 

. 3 E:' 
~ij = 2' --=- Sij 

a 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

Uitgeschreven in de componenten van de spanningstensor wordt (5.12) 

(5.13) 
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(5.13) 

Uit deze relaties blijkt dat de hoofdrichtingen van de spanningen en 
de reksnelheden dezelfde zijn. er geldt zodoende voor de hoofdrich
tingen: 

..:.. 

(5.14) 

Hoewel de Levy - Von Mises relaties zoals in (5.13) weergegeven vaak 
in de literatuur worden vermeld en in een Bantal gevallen in proces
analyse toegepast kunnen worden. wordt er nog niet mee beschreven 
wat er in feite in termen van oorzaak en gevolg Ban de hand is, n.l. 
het optreden van rekveranderingen t.g.v. spanningveranderingen. 
De laatste aannarne die nu nog gedaan moet worden om dit in formule-

vorm te verwezenlijken en daarmee m.n. 6 in 
mineren is om als verstevigingscriterium in 

verband tussen a en 6 (zie hoofdstuk IV). 
Met de richtingscoefficient 

..:.. 
H' = 00_-_ = ...!!...-

geldt dan voor (5.12) 

3a 
i:. ----s ij - 2 H'a ij 

waarin H' = H' (a). 
In incrementele vorm is (5.16) 

(5.12) en (5.13) te eli
te voeren een eenduidig 

(5.15) 

(5.16) 
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(5.17) 

en met (zie (5.7) e.v.) 

(5.18) 

wordt dit 

(5.19) 

Hiermee is. consistent met de aanname van lineairiteit in (5.2). het 
verband gevonden tussen de incrementele rekken en spanningen. Een 
volledige procesanalyse vereist de intergratie van deze relaties. De 
analytische toepassingsmogelijkheden van (5.19) zijn. een aantal 
eenvoudige gevallen uitgezonderd. beperkt. Numeriek worden ze o.m. 
gebruikt in de eindige elementenmethode. 

Resumerend kunnen de nu volgende stappen worden onderscheiden die 
hebben geleid tot de Levy- Von Misis relaties: 

-Postulaat van Drucker: 
Oa

ij 
oe

ij 
~ 0 (5.1) 

-Delinitie vloeilunktie: 
l{aij ) = aF 

-Lineairiteit 

-Von Mises vloeilunktie: 
£(aij ) = a 

- Isotroop verstevigings

cri terium: a = a ("i) 

3 o"i 
oc i r2 ::-Sij 

a 
(5.12) 

(5.17) 

Een bijzonder geval waarbij de Levy- Von Mlses relatles gelntegreerd 
kunnen worden 1s de rechte deviator1sche spanningsweg. 
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5.1 Geintegreerde I..evr= Von 1l1ses relaties 

Per definitie geldt voor een rechte deviatorische spanningsweg dat 
er een constante verhouding is tussen de deviatorische hoofdspannin
gen en als tevens de hoofdrichtingen t.o.v. het materiaal dezelfde 
richting behouden, dus 

(5.20) 

met a en ~ constant. Omdat ~ = 0 is ~ = - (1 + a), zodat 

(5.21) 

Verder is voor het geval de coordinaatassen in de hoofdrichtingen 
ligen 

Ui,j = 0 voor i ~ j (5.22) 

m.b.v. (5.21) geldt voor de effectieve spanning 

I 2 ' a = ~ 3 (1 + a + a ) . s1 (5.23) 

De eerste component van (5.12) in incrementele vorm en in de hoofd
richtingen uitgedrukt geeft: 

6E-
1 

3 sl 66 = 2'=- {5.24} 
0-

met (5.23) wordt 

3 s1 J3' 
constant 2' -

0- 2 J 1 2 + a + a: 

(5.25) 

dit betekent dat (5.10) kan worden geintegreerd tot 

(5.26) 

Evenzo toegepast op de andere hoofdrichtingen en uitgeschreven in de 
hoofdspanningen wordt zodoende voor de gelntegreerde Levy- Von Mises 
relaties gevonden: 
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(5.27) 

M.a.w. in geval van een rechte deviatorische spanningsweg is er weI 
een eenduidig verband tussen de spanningen en eindige rekken. 
De analogie met relatles van Hooke Is duideIijk met 

"i/Ci -+ l/E en 1) = 1/2. 
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VI Energlebeschouringen 

6.1 Inletdtng 

Kenmerkend bij plastische deformatie is dat de inwendig gedissipeer
de deformatieenergie irreversibel is en hoegenaamd in zijn geheel 
wordt omgezet in warmte. De daarmee gepaard gaande temperatuurver
hoging van het materiaal en de invloed daarvan op de vloeigrens en 
het procesverloop blijven hier buiten beschouwing. 
In het algemeen zijn energiebeschouwingen en m.n. het bovengrensteo
rema voor ideaal plastisch materiaal en de energiebalans voor ver
stevigend materiaal belangrijke hulpmiddelen bij procesanalyse. In 
het totale daarbij te berekenen procesvermogen zijn een drietal com
ponenten te onderscheiden. n.l. het in het materiaal gedissipeerde 
deformatievermogen. het vermogen nodig om de wrijving tussen gereed
schap en werkstuk te overwinnen en tens lotte het vermogen dat be
trekking heeft op de op het werkstuk werkende voorgeschreven krach
ten. De laatstgenoemde component komt in de praktijk weinig voor. 
een voorbeeld ervan is de tegenhoudkracht ("back pull") die bij 
draadtrekken wordt aangebracht. 
Bij procesanalyse kan gegeven een procesmodel waarbij bijvoorbeeld 
aannamen gedaan kunnen worden m.b.t. het snelheidsveld of de rekweg, 
het totale vermogen worden berekend. De hypothese dat het proces 
zich zo in zal stellen dat het totale vermogen minimaal is, biedt 
hierbij de mogelijkheid om middels vrijheidsgraden in het procesmo
del te optimaliseren. 
Voordat de berekening van het deformatievermogen of de deformatiear
beid kan plaatsvinden. zullen nu de specifieke waarden (d.i. per 
volumeeenheid) worden berekend. 

6.2 Speclf1eke vel1l!!Ogens- en energledissipatie 

Op een infinitesimaal deeltje dV kan de vermogensbalans worden toe
gepast. Daarbij wordt gesteld dat het vermogen verrlcht door de uit
wendige belasting gelijk is san het inwendig gedissipeerde vermogen. 

Voor de componenten die werken op de vlakjes (1.0,0) en (-1,0,0) kan 
het volgende worden opgeschreven (zie fig. 6.1). 

dP = Ct + d.!} ~ ~ . (y + dy) - .! dx2 ~ .y (6.1) 

Met verwaarlozing van hogere ordetermen wordt dit 

(6.2) 

" 
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3 

1 

fig. 6.1 

Uitgedrukt in de betreffende componenten is: 

en 

Hiermee en met dV = dxl ~ dx3 wordt (6.2) 

001 , 
__ 1) dV 
8xl 

(6.3) 

(6.4) 

Hetzelfde toegepast op de vlakjes in de 2- respectievelijk 3-rich
ting en vervolgens gesommeerd geeft voor het totale vermogen: 



- 6.3 -

(6.5) 

of 

(6.6) 

De tweede term hierin is vanwege spanningsevenwicht gelijk aan nul 
en de eerste term kan met gebruikmaking van symmetrie van de span
ningstensor geschreven worden als: 

au au 
dP = a. . -2

1 
( J:)..i + J:).. j) dV 

1J VAj VA i 

of 

dP = a i j €. i j dV 

Het specifieke vermogen (per volumeeenheid) is dan: 

Levy- Von Mises toegepast geeft: 

P = a f:s 

Per definitie geldt voor de specifieke deformatiearbeid W 
s 

of 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 



c 
w =fo{j~ 

s 0 
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(6.14) 

Hierin is ~ de totale door het proces veroorzaakte effectieve rek. 
Afhankelijk van het materiaalmodel en m.n. van de funktie 

a = a (~) (zie par.4.3 hoofdstuk IV). zal W = W (~) zijn. s s 
Voor de diverse materiaalmodellen is dit als voIgt: 

of 

- Ideaal plastisch materiaal U = uF 

c 
W =UFf{j~ 

5 0 

of 

- Lineair verstevtgend materiaal a = UFO + H'~ 

- 1 1-2 
W 5 = UFO c + 2' H c 

- Exponentieel verstevigend materiaal 
- - - n 
U = C (c + cO) 

of 

(6.15) 

(6.18) 

(6.19) 

(6.20) 
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Door integra tie van P en W over het volume kan het deformatiever-s s 
mogen respectievelijk de deformatiearbeid worden berekend en daarmee 
de vermogens- of energiebalans worden opgeschreven. Ben bijzonder 
vorm van de vermogensbalans is het bovengrensteorema. 

6.3 Bet: BoyellPTensteorema 

Het bovengrensteorema biedt bij procesbeschrijving als basis van een 
analysestrategie veel mogelijkheden; de modellering van het proces 
geschiedt daarbij door het toepassen van sne lheidsmode I len. In ver
band daarmee zal in het nu volgende een onder scheid gemaakt worden 

tussen het snelheidsmodel. met als symbool y . en het werkelijke 

optredende (maar onbekende) snelheidsveld (symbool y). 
T.a.v. y worden de volgende twee voorwaarden gesteld: 

- u. = v. op de vlakken (S.) waar de snelheid is voorgeschreven. 
1 1 V 

- ui is continu en een keer differentieerbaar. 

Ben dergelijk veld wordt een kinematisch toelaatbaar snelheidsveld 
genoemd. 

Er zal nu een uitwerking worden gegeven van de integraal f t.uidS. 
S 1 

waarin S het totale oppervlak van het lichaam en t. de erop werkende 
1 

spanningen. 
Met de dynamische randvoorwaarde ti = Gij nj en de stelling van 

Gauss is dan 

Hierin is V het totale volume en n de normaal op S. Nu is de eerste 
term van de integrand wegens evenwicht gel1jk aan nul; de tweede 
term kan met symmetrie van de spanningstensor geschreven worden als 

(6.22) 

zodoende wordt gevonden 



- 6.6 -

Ret opperviak S wordt nu gesplitst in 

- S. deel van S waar de snelheid is voorgeschreven 
v 

- St deel van S met voorgeschreven spanningen. 

Met ui = vi op Sv wordt hiermee voor (6.23) gevonden 

(6.23) 

(6.24) 

In deze relatie zijn ti en Gij de werkeIijk optredende spanningen en 

onafhankelijk daarvan volgen ui en eij uit de modellering van het 

snelheidsveld, er is nog geen gebruik gemaakt van constitutieve re
laties. 

* Is Gij de spannlngstensor die voIgt uit eij en nemen we ideaal pIas-

* tisch materlaal san, dan liggen Gij en Gij op hetzelfde vloeiopper-

vlak. Wordt verder aangenomen dat het vloeloppervlak convex Is, dan 
is vanwege normalitelt van de reksnelheidstensor (zie fig. 6.2) 

(6.25) 

vloeioppervtak 

fig. 6.2 
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Hiermee kan voor (6.24) worden geschreven 

(6.26) 

en met Levy- Von Mises 

(6.27) 

De termen in deze ongelijkheid zijn vermogens. Links van het onge
lijkteken staat het totale deformatievermogen verminderd met het 
vermogen verricht t.p.v. de vlakken waar de spanningen zijn voorge
schreven en rechts het vermogen verricht t.p.v. de vlakken met voor
geschreven snelheid. 
(6.27) staat bekend als het bovengrensteorema. hierbij heeft het 
woord "boven" betrekking op het feit dat de m.b.v. modellen bereken
de vermogens altijd groter zijn dan het werkelijk benodigde (maar 
onbekende) vermogen: het gelijkteken treedt op voor de exacte oplos
sing. 
Zoals bovenstaand geformuleerd heeft bovengrensteorema weinig toe
passingmogelijkheden. het is m.n. in het algemeen niet mogelijk om 
een snelheidsmodel te formuleren dat voor het hele lichaam geldt en 
dan ook nog voldoet aan volumeinvariantie en de randvoorwaarden. 
Om dit probleem te ondervangen wordt het lichaam opgedeeld in een 
aantal gebieden. gescheiden door zogenoemde diskontinuYteitsvlakken. 
waarbij per gebied een snelheidsveld wordt geformuleerd: de beteke
nis hiervan komt in het nu volgende aan de orde. tevens wordt daar
bij aangegeven hoe het wrijvingsvermogen in rekening gebracht kan 
worden. 

6.4 Uitbreidl:og van bet bovengrensteoreIBB. 

Zoals in het voorgaande aangegeven wordt praktische toepassing van 
het bovengresnteorema mogelijk als een gebiedsindeling in het 
lichaam wordt toegepast. Daarbij wordt t.p.v. de diskontinulteits
vlakken (aangegeven met het symbool r ) die de begrenzing vormen 
tussen de diverse gebieden een diskontinuiteit toegelaten in de 

tangentiele component (ut ) van het snelheidsveld (zie fig. 6.3); om 

te voorkomen dat scheurvorming optreedt of het materiaal in elkaar 

gedrukt wordt, moet de normaalcomponent (u ) continu zijn. 
n 
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gebied I r-vlak 
gebiedn 

0---1 

fig. 6.3 

Bovenstaand is strijdig met de bij de afleiding van het bovengrens
teorema gestelde eis dat het snelheidsveld continu en differentieer-

bear moet zijn; t.p.v. het r -vlak is immers Ui,j (m.n. U2 ,l in fig. 

6.3) en daarmee ~ij onbepaald. 

Dat het concept van diskontinuiteitsvlakken toch acceptabel is, zal 
in het nu volgende worden aangetoond. Daartoe wordt t.p.v. het dis
kontinuiteitsvlak een gebiedje met breedte a aangenomen waarin de 

tangentiele component (u2) geleidelijk verloopt van uIt naar u11t 
(zie fig. 6.4). hiermee is voldaan aan continuiteit en differen

tieerbearheid van y. 

r a n 

ant 

fig. 6.4 
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Eenvoudigheidshalve wordt in de 3-richting vlakke deformatie aange

nomen (~ = 0). verder is U1 (= UIn = U11n) = constant. 

De enige component van eij die ongelijk is aan nul, is 

. 1 . 
6.12 = 2"u2 •1 

(6.28{ 

dan is 

6. = (6.29) 
.::.. 

Voor het deformatievermogen (dP) in het stroombuisje met volume dV 
(gearceerde deel in fig. 6.4) geldt dan: 

(6.30) 

Is ~ = ~ (Xl) de baanfunktie binnen het betreffende gebiedje dan 

is. omdat de snelheid raakt aan de baan 

en 

~.l 

Hlermee en met u1 ~ ~ = uIn dS = constant wordt (6.30) 

a 
u1 dS f I 

n 0 

(6.31) 

(6.32) 

(6.33) 

Wordt een "eenvoudige" baanvorm aangenomen. d.w.z. geen buigpunten 

in de baan, dan ligt het teken van d2~/dxi vast en de modulus

tekens mogen buiten de integraal geplaatst worden. 
(6.33) wordt dan: 



- 6.10 -

(6.34) 

~] 
of 

(6.35) 

en met u1n = u11n > 0 is 

aF 
dP = - I Au IdS 

';-3 t 
(6.36) 

Waarin AUt de tangentiele snelheidssprong 

(6.37) 

D.w.z. het vermogen hangt aIleen maar af van de grootte van AUt en 

niet van de vorm van de baan of van de grootte van het gebiedje (a). 
Dit betekent dat we de vermogensdissipatie mogen laten plaatsvinden 
in een enkel vlak. het diskontinuiteitsvlak. Voor het totale over 
het betreffende vlak gedlssipeerde vermogen (Pr ) kan met (6.36) wor-

den geschreven 

(6.38) 

Wlj kunnen zodoende het totale deformatievermogen (Ie term in 6.27) 
opgebouwd denken ui teen deel dat nodig is om het materiaal binnen 
de diverse gebieden te deformeren (PD) en een deel dat nodig is om 

het materiaal t.p.v. de diskontinuiteitsvlakken af te schuiven (Pr ). 

Tot slot resteert nog het in rekening brengen van wrijving in het 
bovengrensteorema. 
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Wordt als model het Von Kises wrljvingsmodel (zle hoofdstuk IV) ge
hanteerd dan kan, omdat de wrljvlngsspanning constant is, deze be
schouwd worden als een voorgeschreven spanning en zodoende onderge
bracht worden in de tweede term van (6.27). 
Om nu toch onder scheid te kunnen maken tussen wrijving en andere 
voorgeschreven spanningen zal in het nu volgende het wrijvingsver
mogen als aparte term worden gehanteerd. 
Omdat de richting van de wrijving tegengesteld is aan de bewegings
richting geldt 

m OF • 
= - --u nt (6.39) 

Waarin ut de snelheid van het materiaal langs het gereedschap. 

Voor het wrijvingsvermogen wordt dan gevonden: 

maF 
=- J 

n Srr 
(6.40) 

Hierin wordt met de modulustekens benadrukt dat het wrijvingsvermo
gen altijd dissiperend is. 

Resumerend kan nu de uitgebreide vorm van het bovengrensteorema ge
schreven worden als 

(6.41) 

en met (6.27) 

p ~ p 
m (6.42) 

waarin: 

- P : het totale m.b.v. het procesmodel berekende vermogen met 
m 

als component en 

(6.43) 

het inwendig in de diverse gebieden gedissipeerde 
vermogen. 
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OF 
- P = - f I Ali I df 

r ../"'3 r t 
(6.44) 

het over de dlskontinulteitsvlakken gedisslpeerde 
vermogen. 

- P Fr (6.45) 

het t.g.v. wr1Jv1ng tussen werkstuk en gereedschap 
ged1ss1peerde vermogen 

het vermogen verr1cht t.p.v. de vlakken waar de 
spann1ngen zljn voorgeschreven. 

- p = f t1 vi dS : 
S. 

v 

(6.46) 

(6.47) 

het vermogen verricht t.p.v. de vlakken waar de snelheid 
1s voorgeschreven 

Ais er bij de procesmodellerlng gebruik 1s gemaakt van een gebieds
indeling dan moeten (6.43) tIm (6.46) ultgevoerd worden over de be
treffende geb1eden en de bijbehorende oppervlakken. 

In de prakt1jk is het en1ge vlak waar een voorgeschreven snelheid 1s 
ongel1jk aan nul het vlak dat hoort blj het bewegende deel van het 
gereedschap. Dit is dus m.n. de plaats waar het vermogen moet worden 
geleverd om het proces te laten plaatsvinden; dat betekent dat P 
(6.47) het werkelijk benodigde (maar onbekende) vermogen Is en Pm 

het vermogen dat hoort bij het procesmodel. 

Het in (6.42) geformuleerde bovengrensteorema stelt dus dat het met 
het procesmodel berekende vermogen P altijd groter is dan (of voor 

m 
het geval van de exacte oplossing gelijk is aan) het werkelijk beno
digde vermogen P. 
Hiermee is dan ook de naamgeving van het teorema verbonden; nl. met 
P wordt een bovengrens berekend voor het benodigde vermogen. P m m 
geeft zodoende te hoge en dus vei11ge waarden. 
Op basis van het bovenstaande wordt nu als hypothese gesteld dat: 
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\I
Bi j de keuze uit meerdere modelleringen van een proces geldt 
als beste model die waarvoor P minimaal is. 

m 
Voor het geval er vrije parameters in de modellering zijn verwerkt 
heeft dit tot gevolg dat moet gelden: 

BP 
m 0 

Ba
i 

= {6.48} 

nit levert evenveel vergelijkingen op als onbekende vrije para
meters. 
Zoals reeds opgemerkt is {6.41} een vermogensrelatie en kan even
tueel beschouwd worden als een vermogensbalans. De ongelijkheld 
{6.42} geldt vanwege de aannamen voorafgaand aan (6.25) aIleen voor 
Ideaal plastisch materlaal. Voor het geval van verstevlgend mate-

M 
riaalgedrag zullen in het algemeen G

1j 
en Gij niet op hetzelfde 

vloeioppervlak liggen en geldt (6.25) niet. 
We zullen ons daarom voor verstevigend materiaal beperken tot het 
opstellen van vermogensbalans. 

6.5 Vel"!!JlEellSba.lans i .g. v. IBB.teriaalversteyiging 

Analoog aan {6.41} spelen bij de vermogensbalans dezelfde termen een 
rol. In het nu volgende zal voor het geval van exponentieel verste
vigend materiaalgedrag de uitwerking van de diverse vermogenstermen 
worden gegeven. 

Pn 
Er geldt 

Pn = f Ps . dV (6.4S) 

of met (6.12) en (4.9) 

(6.49) 

Het vermogen dat nodig is om het materiaal dat door een infinitesi
maal stukje van een diskontinuYteitsvlak Cdr} stroomt. af te schui
ven Is gelijk aan 

dPr = netto volumestroom x spec.def.arbeid 

3 m Nm _ Nm ) 
(sec' 3 - sec 

m 

(6.50) 
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(6.50) kan worden aangetoond door t.p.v. het r-vlak een gebiedje aan 
te nemen (zie fig. 6.4) en het proces lokaal als quasi stationair te 
beschouwen (zie de afleiding van (6.65) in paragraaf 6.6). 

Is ur de snelheidscomponent van het r-vlak loodrecht op dit vlak 

(zie fig. 6.5). dan is met un = uIn = uIIn ' 

(6.51) 

Un-ll t 
U. t 

It It.;. 6t 

80 

a t 

Ao 

~L1 
. 
UIt 0 

fig. 6.5 

Hierin is ;r de effectieve rek t.g.v. afschulving van het materiaal 

bij het r-vlak: Ws (6r ) is de daarbij horende speclfleke deformatie
arbeid. 
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er kan als voIgt worden afgeleid (zie fig. 6.5). Er is viakke defor

matie in de 3-richting. Op tijdstip t Iigt een materieel blokje 
AO BO Co DO juist voor het diskontinulteitsvlak (ft )· 

Een tijdstipje At later is het betreffende diskontinulteitsvlak iets 
opgeschoven (ft+At) en is het bIokje juist het vlak gepasseerd 

(ABCD) . 

De banen die de punten A en B hebben gevolgd lopen evenwijdig aan gI 

en die van C en D evenwijdig aan YII . 
De hoek waarover het blokje is afgeschoven is ~. 
Voor het geval van enkeivoudige afschuiving over een hoek ~ geldt 
(zie Appendix B): 

met 

en 

is dan 

- I tan~1 c - --
f - ..J3 

t - s 
tan ~ =--a 

t = unt . At 

s = ult . At 

1 
E. ---r - ..J3 U - U n f 

1 = --
..J3 U - U n r 

(6.52) 

(6.53) 

(6.54) 

(6.55) 

Is eI de effectieve rek die het materiaal heeft juist voor het 

f-vlak. dan geldt met (6.20) 

en met (6.51) is dan 

U -u 
n f 

(6.56) 
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(6.57) 

Voor het geval van ideaal plastisch materiaal (C = of • n = 0) gaat 

(6.57) over in (6.38) 

PFr 
In geval van verstevigend materiaal wordt in het algemeen de wrij
vingsspanning niet gerelateerd aan de momentane maar aan de inltiele 

waarde van de vloeispanning (oro = C "iOn). Analoog aan (6.40) kan 

zodoende voor het wrijvingsvermogen worden gevonden 

(6.58) 

waarin ut de snelheid van het materiaal langs het gereedschap. 

P
t 

Het vermogen verrlchtt.p.v. de vlakken waar de spanningen zijn 
voorgeschreven is analoog aan (6.46) 

P = - f ti ui dS (6.59) 
t t 

S 
Het to tale m.b.v. een procesmodel te berekenen vermogen P is zom 
doende met (6.49) en (6.57) t/m (6.59) 

Pm = Pn + Pr + PFr + P
t 

(6.60) 

Zoals reeds opgemerkt aan het elnd van de vorige paragraaf zijn voor 
verstevigend materlaal de ongel1jkheid (6.27) en daarmee (6.42) niet 
van toepassing. Hoe de m.b.v. (6.60) berekende waarden van P t.o.v. m 
het werkelijke vermogen zullen liggen. is niet bekend; ze kunnen 
zowel te hoag als te laag zijn. Het is daarom niet duidelijk of mi
nimaliseren van P • hoewel dit in de praktijk weI wordt toegepast. m 
automatisch het beste procesmodel zal opleveren. 

Bij de afleiding van (6.60) is geen onderscheid gemaakt tussen sta
tionaire- en niet stationaire processen; d.w.z. toepassing ervan kan 
bij beide groepen van processen plaatsvinden. 
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Echter i.g.v. stationaire processen is er een formulering voor het 
totale deformatievermogen (PD + Pr ) te vinden die meer toepassings-

mogelijkheden biedt dan (6.49) en (6.57). welke m.n. in hun toepas
sing zijn beperkt door de complexiteit van de berekening van de 

e:--verde ling. 

6.6 Stationaire processen 

Deze processen spelen een belangrijke rol in de omvormtechnologie. 
vooral t.a.v. de fabrikage van halffabrikaten. 
Voorbeelden daarvan zijn walsen. draadtrekken en extrusie. Karakte
ristlek daarbij Is dat het proces zich in een lokaal gebied (tussen 
de walsrollen of in de treks teen) voltrekt waarbij buiten dat gebled 
geen deformatie optreedt. Formeel kan een stationair proces door het 
nu volgende worden gedefinieerd (zie fig. 6.6). 

u 

fig. 6.6 

- 8 = 8 + 8 + 8i is het totale oppervlak dat het gebied (volume 
g u 

V) omsluit waarbinnen de deformatle plaatsvindt. 
Hierblj Is Sg het gereedschapsoppervlak. 8 i het oppervlak 

waardoor het materlaal binnenstroomt en 8 het oppervlak 
u 

waardoor het wegstroomt. 
De vorm van 81 en 8u hangt af van de procesmodellering. in het 

algemeen zijn het diskontinulteltsvlakken. 

- s Is de bean welke een materieel punt binnen het gebled 
beschrijft. 

- het proces is per definitie stationair als zowel S en s 
constant zijn (niet van de tijd afhangen); tevens zijn de 
spanningen. snelheden. reksnelheden en rekken aIleen 
afhankelijk van de momentane coordinaat en niet van de tijd. 
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Voor het totale deformatievermogen binnen een stroombuisje. inclu
sief het vermogen gedissipeerd t.p.v. diskontinulteitsvlakken. geldt 
nu 

(6.61) 

waarin dA de doorsnede van het stroombuisje. 
Omdat (6.61) een continu verloop van de baan impliceert. moet in 
gedachten t.p.v. een diskontinulteitsvlak een gebiedje worden aange
nomen met een continu snelheidsverloop (zie fig. 6.4). 

Is u de snelheid rakend aan de baan dan is met ds = U .ot s s 

wegens continulteit geldt 

dA. u = dS . u = constant langs s sun 

(6.62) 

waarin u de component van de uittreesnelheid loodrecht op dS is; 
n U 

hiermee is 

dPDr = dB .u .f P ot 
U n s 

Nu is per definitie W = f P .ot s s 
dus 

dPDr = dB .u .W 
U n s 

en geintegreerd wordt dit: 

PDr = f u .W (e).dB 
S n s u 

u 

(6.63) 

(6.13) • 

(6.64) 

(6.65) 

Hierin hangt Ws af van de totale effectieve rek e die t.g.v. bet 

proces in het materiaal komt; de vorm van W (e) wordt bepaald door 
s 

bet toegepaste materiaalmodel. 
Voor ideaal plastisch materiaal wordt met (6.16) voor (6.65) gevon
den 
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PDf = uF ~ ~.un·dSu 
U 

en voor exponentieel verstevigend materiaal is met (6.20) 

- - n+l - n+l . 
{( ~ + ~O ) - ~O },un'dSu 

(6.66) 

(6.67) 

Met (6.65) is zodoende i.g.v. stationaire processen een formulering 
gevonden waarmee zowel de vermogensdissipatie binnen de gebieden als 
die op de diskontinulteitsvlakken wordt berekend; voor niet statio
naire processen moeten beide termen apart worden bepaald. m.n. 
(6.43) en (6.44) respectievelijk (6.49) en (6.57). 
Hoewel (6.65) in vergelijking met deze laatstgenoemde formuleringen 
een "elegantere" beschrijvingswijze biedt, maakt het bij gebruik van 

snelheidsmodellen. waarbij door integratie ~moet worden bepaald, 
wiskundig gezien niets uit of (6.65) wordt toegepast of dat de for
muleringen van niet stationaire processen worden gebruikt. 
Echter (6.65) biedt vooral voordelen in die gevallen waarbij middels 

een deformat1emodel een vereenvoud1g1ng van de ~-berekening wordt 
verkregen. 
Een veel voorkomende procesmodellering bij stationa1re processen is 
die waarbij een snelheidsmodel wordt opgesteld voor het hele gebled 
binnen S; daarblj zljn SI en Su in het algemeen dlskontinulteits-

vlakken (f1 resp. fu)' De totale effectieve rek kan dan geschreven 

worden als 

(6.6S) 

waarin ~ de effectieve rek is die het materiaal binnen het gebied 

kr1jgt. 

Bij het in rekening brengen van het wrijvingsvermogen (PFr ) en het 

vermogen verricht t.p.v. de vlakken waar de spanningen zijn voorge
schreven (Pt ) gelden dezelfde formuleringen als bij niet stationaire 

processen,(6.58) resp. (6.59). 
Voor het totale vermogen geldt dan: 

(6.69) 

Hiermee wordt in geval van ideaal plastisch materiaal. analoog aan 
(6.41) en (6.42). een bovengrens van het vermogen berekend. 
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Een voorbeeld van de vermogensterm P t 15 te vlnden bij draadtrekken 

waarbij de draad d.m.v. een tegenhoudkracht &an de intreezijde van 
de steen onder voorspanning door de steen wordt getrokken. 

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat voor zover er sprake Is van 
vrijheidsgraden (a.) in de procesmodellering, optimallsatte kan 

1 

plaatsvtnden met 8P
m
/8a

1 
= O. 
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Appendix A 

Bij veel berekeningen in de plasticiteitsmechanica wordt gebruik gemaakt 
van het cartesische coOrdinatenstelsel. Genoemde berekeningen worden vaak 
zeer bewerkelijk en ondoorzichtig als daarbij iedere term expliciet moet 
worden uitgeschreven. 
Een rekenwijze waarbij de formuleringen zeer verkort en daardoor over
zichtelijk kunnen worden weergegeven. is de zogenaamde indexrekening. De 
indexrekening is gebaseerd op een aantal eenvoudige afspraken welke in het 
nu volgende zullen worden toegelicht. 

Er zijn per defintie twee soorten indices. nl.: 

a} vrije indices: deze komen slechts een keer voor in een term. 
b} dummy indices: deze komen twee keer voor in een term. Hiermee is 

de sommatieconventie verbonden. hetgeen betekent dat over twee 
gelijke indices in een term moet worden gesommeerd. waarbij de 
index loopt van 1 naar 3. 

Bijv. : a i i is vrije index 

~ k is dummy index 

sommatieconventie: ~ = bll + b22 + b33 
Het is duidelijk dat een dummy index door een andere 
vervangen mag worden. dus 

We kunnen hiermee beschrijven een: 

a} scalaire grootheid: geen vrije indices, bijv.: ~ 

b} vector: eenvrije index. bijv.: a
i 

c} tensor {matrix}! twee vrije indices. bijv.: c ij 

Bijvoorbeeld: 

geen vrije indices ~ scalair; dit is het inprodukt van twee 

vectoren. nl.: 

een vrije index ~vector; dit is het produkt van een matrix 

en een vector. c ij a
j 

heeft dus drie komponenten t.w.: 
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een vrije index ~vector 

b ij c ij ceen vrije indices ~ scalair; dit is te beschouwen als 

inprodukt van twee vectoren met 9 termen 

bij c jk twee vrije indices ~ tensor; dit is het produkt van twee 

matrices. 
bij c jk = b i1 c 1k + bi2 c2k + bi3 c3k 

als matrix produkt geschreven is 

b11 b12 b13 c 11 c 12 c 13 

(bijc jk) = b21 b22 b23 c21 c22 c23 

b31 b32 b33 c31 c32 c33 

Een speciale betekenis heeft het zogenaamde Kronecker symbool. daarvoor 
geldt per definitie: 

1 voor i = j 
°iJ· = o voor i 'I- j 
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0 .. is identiek met de eenheldsmatrlx [~1 O~ o~l 
IJ 

Ga na dat geldt: 

011 = 3 

6
ij 

6ij = 3 

6ij 6jk = 61k 
a

i 
= 6ij a j 

Als indices gescheiden worden door een komma dan betekent dit de operatie 
"differentUEren" . 
Hierbij hebben de indices die na de komma staan betrekking op de coordi
naten waarnaar gedlfferentieerd moet worden. 

Bijvoorbeeld: 

Dan is 

_ 8a
i a =-

i.j Ox
j 

_ i2at 
a i • jk = Ox

j 
~ 

Bal 8~ &3 
--+--+-
Oxl ~ ~ 

Bat I Bat 2 Bai3 
o Ij, j = Ox

l 
+ ~ + ~ 
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Appendix B 

Enkelvoud1ge alschuiving 

Hieronder wordt verstaan een deformatiepatroon (zie fig. B.I) waarbij een 
initieel rechthoekig blokje (gestippeld) wordt afgeschoven over een hoek ~; 
dit treedt o.a. op bij het torderen (zonder normaalkracht) van een cilin
drische staaf. deze verandert daarbij niet van diameter (3-richting) en 
niet van lengte (2-richting). 

2 

~+-+--U1'COS 1 

1 

fig. B.I 

Het snelheidsveld waarmee deze deformatie wordt beschreven is 

en 

i-ul = --2- . "2 (B. I) 
cos ~ 

Hiermee is ~12 de enige component van ~ij die ongelijk nul is. nl. 

en voor e geldt 

2 2 cos ~ 
(B.2) 

(B.3) 
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de effectieve rek is dan 

- J .y e = 2 6t 
..r3'cos "t 

"t 6"t 
= J 2 o ...r3'cos "t 

(B.4) 

gelntegreerd geeft dit 

- 1 e=---tan"t 
..r3' 

(B.5) 

Afgezien van een isostatische component (all = a22 = a33 ) is de enige span

ningscomponent die een rol speelt a 12, met de vloeivoorwaarde van Von Mises 

is deze zodoende gelijk san de maximale schuifspanning die in het materiaal 
op kan treden. dus 

(B.6) 
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