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1. InIeiding 

In de automobielindustrie wordt met name bij de complexe plaatbewerkingen veel aandacht 

besteed aan het terugbrengen van de ontwerptijd van gereedschappen en de daarbij toe te 

passen bewerkingsvolgorden, terwijl tegelijkertijd hogere eisen worden geste1d aan 

procesbeheersing en produktkwaliteit. 

Een belangrijk hulpmidde1 hierbij kan het gebruik van een betrouwbare numerieke 

methoden zijn, zoals bijvoorbeeld de eindige element en methode. Resultaten van een 

eindige e1ementen analyse gecombineerd met de gestructureerde kennis zoals die 

bijvoorbeeld in een expertsysteem is opgeslagen, kunnen gebruikt worden om een 

dieptrekprocede te analyseren en te simuleren. 

Voor zover het Eindige Elementen Methoden betreft is in de laatste jaren belangrijk.e 

vooruitgang geboekt met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in element formuleringen, 

kontakt algoritmen en constitutieve vergelijkingen. 

Hiernaast is ten gevolge van de verbeterde hardware enerzijds, en de gebruikmaking van 

gevectoriseerde, parallelle dataverwerking anderzijds, de rekentijd, en daarmee de 

rekenkosten, van een eindige elementen analyse sterk gereduceerd. 

Te Zurich, van 13 ~ 16 mei 1991, is door de VDI es. het congres FE-simulation of 3-D 

sheet metal forming processes in automotive industry" georganiseerd. De gepresenteerde 

onderwerpen hadden alle betrekking op de simulatie van dieptrekproeessen middels EEM. 

De op de eonferentie gepresenteerde fundamentele items besloegen de volgende gebieden. 

Constitutieve vergelijkingen 

Kontakt-algoritmen 

Expliciete tijdsintegratie versus impliciete tijdsintegratie. 

Tevens werden diverse eindige element en analyses getoond voar een aantal produkten. 

Ten slotte werd een competitie georganiseerd voor software pakketten. De resultaten van 

de afzonderlijke pakketten waren verifieerbaar aan de hand van ongepubliceerde 

testresul taten. 
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2. Theore1;ische aspect en 

2.1. Constitutieve verge1ijkingen. 

Bij de simulering van clieptrekprocessen, waarbij de produkten uit (dunne) plaat gemaakt 

worden, moet gebruik gemaakt worden van een constitutieve vergelijking. Deze beschrijft 

het verband tussen spanningen en deformaties. In zo'n vergeliJ'king client voor een accurate 

procesbeschrijving anisotropie verdisconteerd te zijn [1]. Bijna alle pakketten maken 

gebruik maken van de Hill-anisotropie. Tevens wordt er recentelijk veel onderzoek verricht 

naar materiaalbeschrijvingen waarbij rekening gehouden wordt met de polykristallijne 

structuur. 

2.2. Kontakt algoritmen. 

In een eindige elementensimulatie moet in elk increment bekeken worden of een knoopunt 

in kontakt is met een van de matrijzen. Is er kontakt, dan moet de wrijving geevalueerd 

worden. Om te bepalen of er kontakt is, worden verscheidene numerieke technieken 

gebruikt, zoals variatierekening, penalty functies of kontakt of gap elementen tussen 

werkstuk en matrijs [2]. 

Als wrijvingsmodel wordt meestal Coulomb gebruikt, maar een enkele voordracht handelde 

over de integratie van Stribecks wrijvingsmodel in een FEM code [3]. Bij deze Stribeck 

wrijving wordt de invloed van snelheid, druk en viscositeit op de wrijvingscoefficient 

verdisconteerd. 

De voorgaande twee punten worden beschouwd als de twee grootste problemen van de 

eindige elementen analyse, verbetering van resultaten zal VOOI een groot deel in deze hoek 

gezocht moeten worden. 
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2.3. Expliciete versus impliciete tijdsintegratie. 

De eindige element en programmatuur is op basis van de toegepaste tijdsintegratie in twee 

groepen te verdelen. Enerzijds zijn er de expliciete methoden [4] , anderzijds de impliciete 

methoden [5]. Een expliciete code gebruikt de evenwichtsrelaties van stap n om situatie 

n+l te bepalen, terwijl een impliciete code via een iterative procedure de 

evenwichtsrelaties in stap n+l bepaalt. Bekendste impliciete programma's: ABAQUS en 

MARC. Bekendste expliciete programma: DYNA3D.(opm: ABAQUS heeft recentelijk ook 

een expliciet programma uitgebracht ) Hierbij dient opgemerkt te worden dat expliciete 

methoden over het algemeen sneller zijn, er zijn geen iteraties nodig. Hiertegenover staat de 

kritische tijdstap tussen twee opeenvolgende stappen. Deze dient bij een expliciete methode 

vrij klein te zijn, om de accuratesse van de oplossing te waarborgen, zodat langzame 

processen op die manier met een analyse volgens een expliciete code toch weer lang gaat 

duren. Citaat Hallquist : liThe analysis of an automobile chassis buckling in a crash isa 

typical application of DYNA3D, but events that take seconds are too long for DYNA3D to 

be practical". 

Tijdens het congres is er stevig gediscusseerd over de respectievelijke voor en nadelen van 

beide integratie schema's, er is echter geen conclusie getrokken in welke een echte keuze 

voor een bepaalde methode gemaakt werd. Dit was ook niet te verwachten gezien de 

belangen van de diverse deelnemers. 

3. Gepresenteerde analyses 

In deze paragraaf zijn enkele analyses die gepresenteerd zijn tijdens het congres als 

voorbeeld opgenomen. Als eerste het onderstaande vierkante produkt [7]. 
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Bij deze analyse wordt uitgaande van een vierkante blenk een vierkant eindprodukt 

getrokken. Zowe1 de experimenten als de FE analyse zijn uitgevoerd voor twee 

verschillende plooihouderkrachten, namelijk 2 en 4 tonf. Foto 2 op voorgaande pagina toont 

duidelijk dat voor een plooihouder kracht van 4 tonf de bodem uitscheurt. Bij de 

beschouwing van de dikterekken in beide analyses blijkt dit uitscheuren te verklaren aan de 
Center Blank corner edge hand van de FE analyse. De 

, Node No. , 

1lIf-1 .. "'_2_,,,;-34_ .. ,,6:.;;..6----.8,;-78:..-.. 8':.;;..00"--18,,:.:'2:.;;.2 __ 8':....:.44---8,.:.'6.:..:6_8':.;;..88:..-_,,221 dikterek voor het experiment met 
0.2r----

B
-
HF
-""-2-t-on-f------------... een plooihouderkracht van 4 tonf 

Punch stroke 20mm 

------/': 
Punch edge Shapel 

I 
I 
I 
I 
I 

blijkt namelijk plaatselijk onder de 

-0.3 te komen. Tesamen met het 

gegeven dat -0.3 een ( 

experiment eel bepaalde ) forming 

limit value is, lijdt dit tot de 

conclusie dat in dat geval een scheur 

op zal treden. 

Ten slotte wordt in deze analyse nog 

het inlopen van de flens bekeken. De 

overeenkomst tussen analyse en 

experiment is opmerkelijk goed. 

{
-Calculated shape 

o Experimental shape 

Een iets meer geavanceerd produkt is onderstaand weergeven. Dit produkt bestaat in feit 

uit de voorgaande vierkante bak waar van onderen nog een bolvormige uitstulping in wordt 

gedrukt [8]. Hier wordt volstaan met het weergeven van een foto van het experiment en een 

plot van de analyse van de gedeformeerde geometrie. 
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Als laatste wordt hier een "real life" probleem nit de automobielindustrie aangehaald [9]. 

Ret betreft een achterspatbord van Mitsubishi. 

De algehele verwachting onder de deelnemers en organisatie was dat de ontwikkeling van 

de EEM nu zodanig is, of in de zeer nabije toekomst wordt, dat toepassing van deze 

methode nu ook mogelijk is buiten de universitaire wereld en grote ( gespecialiseerde ) 

research laboratoria. WeI blijkt dat de kwaliteit van de analyst ( de computer operator) 

minstens zo belangrijk is als de kwaliteit van het EEM programma. In dit verband kan 

opgemerkt worden dat dit reeds te concluderen valt nit werk van Wagoner [6]. Rierin 

worden resultaten voor een standaard probleem gepubliceerd, waarbij opvalt dat 

onderzoekers die met hetzelfde pakket hebben gewerkt, toch grote verschillen in de 

resultaten verkrijgen. 
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4. Benchmark 

Aan het lezingen programma was een workshop verbonden in welke software bedrijven en 

research instellingen met behulp van hun software een standaard probleem konden 

simuleren. Bet probleem betrof het hieronder weergegeven produkt. ( Afkomstig van Audi ) 

Elke ins telling had van de organisatie een set input data gekregen, waarin alle informatie 

welke benodigd was om de analyse uit te voeren was opgeslagen. Biernaast beschikte de 

organisatie over ongepubliceerde experimentele gegevens. 

Deelnemende pakketten : 

ABAQUS, MARC, ROBUST, DEDRAN, UFO-3D, DYNA-3D, INDEED en IFU. 

De resultaten van deze benchmark test zijn op het congres gepresenteerd, en worden in een 

apart rapport opgenomen, dat aan de congresdeelnemers toegestuurd wordt. De 

verwachting bij dhr. Bora ( Inst. fUr Umformtechnik, Ziirich ) is dat dit rapport eind 1991 

verstuurd zal worden. Na ontvangst hiervan zal een aanvullend verslag hiervan 

gepresenteerd worden. Er moet weI opgemerkt worden dat de deelnemende bedrijven de 

mogelijkheid is geboden om een nieuwe simulatie uit te voeren ( bron : dhr. Bora ). Dit zal 

waarschijnlijk de resultaten van de benchmark aanzienlijk verbeteren, waardoor de 

resultaten niet meer objectief zijn. 
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5. Conclusies 

De gepresenteerde voordrachten geven een goed beeld van de "state of the art" met 

betrekking tot het gebruik van EEM in dieptrekachtige processimulaties. De kwaliteit van 

de EEM pakketten is dermate dat op basis van een juist uitgevoerde simulatie uitspraken 

gedaan kunnen worden met betrekking tot het echte proces. 

Een probleem bij de EEM simulatie is echter het feit dat om tot een juiste simulatie te 

komen de kwaliteit van de analist minstens zo belangrijk is als de kwaliteit van het pakket. 

Knelpunten in de ontwikkeling van EEM zijn enerzijds de constitutieve vergelijkingen, en 

anderzijds de beschrijving van contactproblemen. 
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