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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Historie 

Draadtrekken is een deformatieproces waarbij een draad door een treks teen ge

trokken wordt en daarbij een diameterafname ondergaat. 

De langst bewaard gebleven draadtrekprodukten zij waarschijnlijk twee ma

lienkolders uit Augsburg en Vize bij Istamboel et'Ldateren ongeveer 44 na Chr.[1.11 

De ringetjes waaruit dit krijgstuig bestaat, werden vervaardigd uit getrok-

ken draad. Vaor die tijd zijn draadachtige produkten wel bekend. De opper

vlaktegesteldheid en de onregelmatige diameters geven echter aan dat ze ge

smeed zijn. 

Het oudste draadtrekgereedschap heeft men in Frankrijk gevonden en stamt uit 

de vierde eeuw na Chr. Het zijn langwerpige stukken metaal waarin een aan

tal gaatjes geboorC zijn (zie figuur 1.1). De Romeinse dichter Claudius 

Claudianus vermeldt in die tijd het draadtrekken in een van zijn gedichten. 

In Vikingengraven werden eveneens dergelijke trekijzers aangetroffen (! 800 

na Chr.). 

Na die tijd verspreidt het draadtrekken zich over geheel West-Europa. Aan

vankelijk paste men het alleen in kloosterwerkplaatsen toe maar na de 12de 

eeuw wordt het oak overal in de steden als ambacht uitgeoefend. Het draad

trekken moet toen onbar~~artigveel spierkracht apgeeist hebben daar men 

niet meer gereedschap tot zijn beschikking had dan een handtang waarmee de draad 

omklemd en door de treksteen getrokken werd. Zie bijvoorbeeld de schommel-

Figuur 1.1 Romeinse draadtrekijzers ui. Frankrijk ! 400 na Chr. {1.~ 

trekstoel en de voettrekbank in figuur 1.2. Bij de Lappen is zelfs het mond

trekken 11e.el lang gebruikelijk geweest. De vrouwen trokken fijne draden door 
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~'--::::=;:;;~~4>- '-"":''; " 
I G~I '-'M"'" ": 
; ~l: 

Figuur 1.2a Sch~1trelc.to61 
:!: 1418 (1.2\ 

Figuur 1.2b Voettrekbanlc ! 1460 {1.2\ 

de draad tussen de tanden te klemmen en de treksteen in 6e.~ te houden. 

Een verbetering was de hefboom en het ophaspelen van de draad en de treklier 

(figuur 1. 3 en 1. 4) ;:Hiermede konden produkten van grotere diameters en 

moeilijker deformeerbare materialen gemaakt worden. 

Figuur 1. 3 Het ophaspe1en van de draad en de treklier {l.3} 
(naar Biringuccio 1540 ) 

Het draadtrekken ontwikkelt zich in de ~iddel-

eeuwen verder; delmechanisering doet zijn in-
/' 

trede met de draadtrekwatermolen. De Italiaan 

Vanuccio Biringuccio gaf in zijn boek "Piro

technia" de eerste tekening van, een dergelijke , ' 

molen(figuur 1.5). Dit boek werd uitgegeven 

in 1540 maar zeker is dat reeds twee eeuwen 

eerder de waterkracht op deze manier werd toe

gepast. Men neemt aan dat Rudolf van Neuren

berg (begin 13de eeuw) de uitvinder ervan is 

geweest. 

In de late Middeleeuwen ziet men tandwie1en 
~"-"'~'~'-"~'~--

F1guur 1.4 De toepassing vau de 
befboom bij het draadtrelcken \1. 41 

ennokkenmechanismen voor het eerst dienst doen in de draadtrekkerij. 

Het draadtrekproces was in die tijd voor moralisten meer dan eens een 

inspiratiebron. Zo schreef de Duitser Weigel {1.4}: 
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FiJUur 1.5 De dNadtrekwateraolen Villi Vllllnocc:1o )i%Tinawoill!. 5\ 
, ten tekening uit 1540. , 

"Die Jugend bleibet grobe Jugend, 

wenn man sie nicht von einer Tugend 

durch gute Zucht zur and ern fuhrt. 

Die Zange macht den Drat gelinder, 

der kluge Zucht-Angriff die Kinder 

fein und mit Sittsamkeit geziert II 

kwam tot de volgende diepe gedachte (1.4!: 

"Der Draht ist Anfangs ein plumpes Wesen 

aber durch das vielfaltige Ziehen wird er subtil 

und kann zu allen Sachen nachmahls gebraucht werden; 

der Mensch ist von Mutterleib plump und unartig 

kann aber durch das Zienen lind Auferziehen zu sonder-schonen 

Qualitaten und Wissenschaften gelangen. 1I 

Tin, lood, koper, zilver, goud, messing, staal, in allerlei materialen 

werd nu draad gemaakt. Van pianosnaren tot vistuig vindt men ze toegepast. 

Josef Arens {1.43 verhaalt van een zekere Johan Gerdes die toevallig het 

juiste smeermiddel voor de fabrikage van staaidraad vond: 

Na vele mislukte trekproeven wierp deze Gerdes de staaldraad in een als 

urino~r gebruikte hoek van de werkplaats. De steeds dorstige draadtrekkers 

zorgden argeloos voor een krachtige begieting van de proefstukken zodat deze 

in de korste keren een barnsteenkleurige tint kregen. Toen Gerdes zijn 

experimenten met de aldus geprepareerde proefstukken voortzett~ bleek 

dat hij als eerste het smeermiddel had gevonden dat het staaldraadtrekken 

mogelijk maakte. Tot nog voor 100 jacu~ ondergingen draden tijdens de fa-



-1.4-

b~ikage deze behandeling. 

De d~aadt~ektechniek neemt een hoge vlucht wanneer stoom en voo~al elek

t~iciteit de rol van energieb~on gaat ove~nemen. Mede vanwege de ~ote 

v~aag naa~ draad vanuit de elekt~otechniek, heeft men machines ontwikkeld 

met g~ote kapaciteit voor g~ote stangen tot zeer fijne d~aden. 

1.2 Mode~ne draadp~oduktie en theo~etische beschouwingen da~oven 

Een gloeiende metaalblok neemt door walsen, onder voo~tdurende doo~snede

afname, in lengte toe totdat walsd~aad ontstaat.De verde~e diameterafna

me gebe~t door koudt~ekken. G~ote hoeveelheden d~aden, stangen en spe

ciale p~ofielen worden tegenwoo~dig op deze wijze verva~digd. 

De ~elatieve diameterafname zullen we reduktiefakto~ of ~eduktie noemen. 

We geven dit aan met de letter R .' ,De ~eduktiefaktor wo~dt als voIgt 

berekend: 

R = Oo~sp~onkelijke doorsnede-einddoo~snede 
Oorsp~onkelijkedoo~snede 

D2 d2 
= 

waarin D en d de begin- ~esp. einddiamete~ zijn. 

(1.1) 

Voo~ theo~etische doeleinden geb~uikt men meestal de effektieve defo~matie, 

ook weI log~itmische vo~mve~andering genoemd: 

- D 1 o = 21~ = Inl _ R (1.2) 

G~ote stangen van 150 mm of soms meer, k~ijgen vaak een kleine rliamete~

reduktie van enkele millimete~s om de oppe~vlaktekwaliteit en de maatto

le~antie te verbeteren. Kleine ~edukties worden ook vaak toegepast ter ve~

minde~ing van de eigenspanningen. Dit is gewoonlijk ~ij eenvoudig te 

~ealiseren en de theorie kan hier slechts een kleine bijdrage leve~en be

halve misschien bij het voo~spellen van de grens waaronder de stang zich 

gaat opstulpen veer de treksteen. 

Stangen van kleinere afmetingen kunnen g~ote redukties ondergaan tot 50 % 

per trek en draden kunnen zelfs tot 90 % in opeenvolgende t~ekken gere

ducee~d worden vanuit gegloeide toestand voo~dat opnieuw gegloeid moeten 

worden. Sommige draden die een diamete~ van 0,01 rom of zelfs minder moe-
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ten krijgen, passeren een groot aantal trekstenen voordat de definitieve 

diameter bereikt is en worden tussendoor verschillende malen gegloeid. 

Grote diameters worden op zware banken getrokken, nadat men ze zodanig 

heeft aangespitst dat men ze door de treksteen kan halen en vervolgens 

met een tang heeft vastgeklemd. De tang wordt met een ketting langs een 

recht spoor ~et een lengte tot 15 meter geleid. Snelhedentot 30 m/min 

zijn normaal voor ferro-metalen maar bij koperlegeringen worden hogere 

snelheden toegepast. Vele moderne trekbanken worden i.p.v. met een ketting, 

hydraulisch aangedreven wat de start gelijkmatiger doet verlopen. 

Wanneer de diameter kleiner wordt is het niet meer ekonomisch om met deze 

korte lengtes te werken en bij 12 mm geeft men de vaorkeur aan trommel

trekbanken,waarbij de draad in grate ononderbroken lengten opgehaspeld 

wordt. Deze machine' bestaat ui~ een aangedreven trommel waaraan de draad 

bevestigd is. Wanneer de trammel ronddraait, wordt de draad kontinu door 

de treksteen getrokken en opgehaspeld. 

Grote rollen draad worden op deze manier getrokkenen en met een speciale 

techniek is het mogelijk om de rollen aan elkaar te hechten, zodanig dat 

men kontinu kan produceren. Snelheden tot 150 m/min bereikt men hiermee. 

Bij diameters kleiner dan 3 mm voldoet dit systeem ook niet meer omdat 

de snelheid nog verder opgevoerd moet worden vanwege de met de diameter

afname gepaard gaande lengtetoename. 

Bij massaproduktie van deze draden staan gewoonlijk meerdere trekstenen 

in serie met daar tussenin aangedreven schijven. Door de draad om de 

schijven te slaan ontstaat er een zodanige wrijving tussen de draad en 

de schijf dat de machine de draad door de treks teen kan trekken. De snel

heden van de schijven moe ten zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn opdat 

de snelheidstoename tengevolge van de diameterafname wordt opgevangen. 

Na de laatste reduktie wordt de draad op een spoel gerold. Aangezien deze 

opstelling zeer nauwkeurig afgesteld is, moet men er op toe zien dat de 

treksteenslijtage niet boven een bepaalde limiet komt. 

Wolfraam-carbide trekstenen worden vaak voor harde draden gebruikt en 

diamant'is gebruikelijk bij het trekken van zeer fijne draden.De treksnel

heid kan hierbij oplopen tot 1000 m/min. 

Veel tijd wordt in beslag genomen door het gloeien. Het gloeien van draad

rollen duurt 1 a 2 uur. Het kontinu doorvoeren van de draad door een oven 

gaat met een snelheid van enkele centimeters per minuut. Gloeien bij zeer 
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hoge temperaturen voor zeer korte tijden is experimenteel met succes 

gevoerd maar eist een intensieve kontrole. Bij vele Iegeringen is dit 

Iaatste zelfs niet mogelijk. Dus wanneer het nodig om zeer grote totaal 

redukties toe te passen, is het belangrijk om het aantal gloeiingen en 

de daaraan verbonden desoxidaties te beperken door de redukties tussen 

de gloeiingen door zo groot mogelijk te maken. 

Met de theorie kan men de maximale reduktie per trek bepalen. Die wordt 

bereikt wanneer de trekspanning aan de treksteenuitgang geIijk is aan 

de vloeispanning van de getrokken draad. 

Onder geidealiseerde omstandigheden 

zou de trekspanning CI aIleen maar zu 
nodig zijn om de draad homogeen, 

d.w.z. uniforme deformatie over de 

dwarsdoorsnede, te deformeren. Er 

treedt echter wrijving op tussen de 

draad en de treksteenwand en verder 

hebben er inwendige faschuivingen 

plaats, ook weI de redundant work 

genoemd. 
"""-------

Figuur 1.6 De deformatie van een oorspron
kelijk rechthoekig raster van een Koper
dr&ed die bij verschillende steenhoeken 

o .. Of "'III. getrokken is. 1 2a=12,m 2a=2~. r 2Q=~O~~. 

Deze inwendige afschuiving ontstaat doordat het materiaal door de toelo-

pende treksteen moet stromen en blijkt uit het niet viak blijven van oor

spronkelijk vlakke doorsneden (zie figuur 1.6). In werkelijkheid is de 

deformatie daarom niet uniform; de buitenste deeltjes moeten een grotere 

stromingshoek maken dan de meer naar binnen liggende deeItjes. Dit komt 

ook tot uiting in de hardheidsverschillen over de dwarsdoorsnede van de 

draad die men heeft gemeten 11. 5J • Het blijkt dat de redundant work gro

ter wordt naarmate de steenhoek toeneemt en de reduktie afneemt. Met de 

glijlijnenoplossing krijgt men hier een beter inzicht in. De redudant 

work doet oak de totale effektieve deformatie toenemen. Pogingen van 

J.M. Ponsen en F.J.J. Schmidt {1.8} om dit nader theoretisch te analyseren, 

gaven echter te hoge waarden. 

Omdat de wrijvingsbijdrage afneemt en de redundant work groter wordt bij 

toenemende steenhoek, bestaat er een optimale steenhoek. draadtrekken 

ligt die hoek tussen de waarden 2a=12° en 2a=18°. Verder bevorderen klei

ne steenhoeken de doorvoer van het smeermiddel waardoor het gevaar van 

metallisch kontakt en dus beschadiging van de treks teen en de draad ver

minderd wordt. 
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Met het upper bound theorema kan men een kriterium afleiden voor een 

tweetal defekten die bij het draadtrekken kunnen optreden,namelijk 

de "dead zone formation" en tlcentral bursting" {2. 40}, f2. 423 • 

Dit rapport kan niet meer z~Jn een gedeeltelijke inventarisatie 

van wat de plasticiteitsmechanika heeft opgeleverd over het draad

trekken. Het hoopt een basis te zijn voor verder, praktisch gericht 

onderzoek. 

Tot slot het boek "Herstellung von Stahldraht" vermeld {L 91 waarin 

zeer uitvoerig de praktische aspekten van het draadtrekken staan 

beschreven. 
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1.3. Enige begrippen uit de plasticiteitsmechanika 

a .. 
1J 

In dit gedeelte zullen we een aantal begrippen uit de plasticiteits

mechanika vermelden, voor zover ze van belang zijn voor het draad

trekken. Wat de theoretische achtergronden betreft, zij verwezen 

naar P .C. Veenstra { 1. 6 1 ' W. Johnson en P. Mellor {1. 7 1 
E. Thomsen, C. Yang en S. Kobayashi [1. 8 } of G.W. Rowef1.9} 

Het draadtrekken is een rotatorisch-symmetrisch probleem. Het ci

linderische koordinatenstelsel z, r,9 leent zich daarom in de mees

te gevallen het beste om het proces te beschrijven. In hoofdstuk 2 

zullen we soms ook gebruik maken van een rechthoekig en bolvormig 

koordinatenstelsel. Daarom 

zullen hierna ook enkele be-

grippen in deze koordinaten-

stelsels worden uitgedrukt. 

Voor ieder punt kunnen we de 

9 spanningskomponenten onder

scheiden die we als volgt 

kunnen samenstellen tot de 

spanningstensor: 

1:" l 

(ax "xy t:;xz 

) = }YX 
L (1. 3) 0y 91yz 

¥zx lizy az 

Bij een ander koordinaten~ 

stelsel worden de x, y, z 

indexen vervangen door z,r, 

9, resp. r ,4>,9. 
Uit evenwichtsbeschouwingen 

voIgt dat T = T ,T = xy yx xz 
T en T = T ( 1 .4 ) zx yz zy 
De deformatie van de draad 

wordt niet alleen bepaald door 

de grootten, maar ook door de 

Figuur 1.7 Hat cilinderische Koordinaten-

stelael bij het draadtrekken. De hartlijn 

van de draad valt samen met de z-as. 

onderlinge verhouding van de spanningskomponenten, uitgedrukt in 

de vloeifunktie. 
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In de plasticiteitsmechanika worden twee funkties veel toegepast. 

Ten eerste, de vloeifunktie van van Mises die met de hoofdspan

ningen geschreven, de volgende vorm heeft: 

Beschouwen we de vlakke spanningstoestand met zuivere afschuiving 

(C) = - ~ en c; = 0), dan blijkt dat de grootheid k uit de van 

Mises voorwaarde gelijk is aan de maximale schuifspanning bij 

zuivere afschuiving. 

In het geval van een lijnspanningstoestand (trekproef) is ~ =0, 
C§ = O. Dit substitueren we in de vloeivoorwaarden van van Mises: 

dus 

20"2 = 6k2 
1 

= ~ k 

(1.5) . 

(1. 6) 

Voor een algemene ruimtelijke spanningstoestand van verstevigd ma

teriaal stellen we: 

a = ~ k 

waarin a de effektieve of vergelijkspanning genoemd wordt. 

Riermee wordt de vloeivoorwaarde van van Mises, uitgedrukt in de 

hoofdspanningen: 

2 cP = ( 0'1 - 0"2)2 + (~ ~~)2 + (<'3 _OJ.)2 

ofwel, algemeen, ten opzichte van een willekeurig georienteerd, 

rechthoekig koordinatenstelsel: 

2 (i2 = (a - a ) 2 + (a - a ) 2 + (a - _ ) 2 + 6 (T2 + i + 12 ) 
x Y Y z z ~x xy yz zx 

Ten opzichte van een cilinderisch koordinatenstelsel krijgen we 

dezeIfde vorm voor van Mises: 

Ret tweede vloeikriterium is van Tresca en luidt: 

is -0-
3 = 2 k 

(1. 7) 

(1. 8) 

(1. 9) 

(1.10 ) 

(1.11) 

Dus het verschil van de grootste en de kleinste hodfdspanning is: 
konstant en weI geIijk aan de maximale schuifspanning bij zuivere 

afschuiving. 
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Betrekken we dit op de trekproef 0; = ~ = 0) dan wordt Tresca: 

'1.=2k (1. 12) 

We stellen de effektieve spanning 0 hieraan gelijk: 

a = 2 k ( 1.13) 

dus het v1op.ikriterium van Tresca wordt 

(1.14) 

Vergelijking van de maximale schuifspanning volgens Tresca en von 

Mises (1.6) geeft het eerste verschil tussen deze twee kriteria 

aan. Verder beschouwt Tresca de invloed van de middelste hoofdspan

ning niet. Experimenten hebben aangetoond dat von Mises nauwkeuriger 

is dan Tresca. Niettemin vindt men, met name bij rotatorisch-symme-' 

trische problemen als het draadtrekken toch toepassingen van het 

v10eikriterium van Tresca. 

Na de spanningen gaan we nu de rekken beschouwen. Een grote trek 

van een eindige 1engte kan men als uit Kleine stapjes opgebouwd 

zien. Een stapje dl, betrokken op de momentane,lengte 1, noemt men 

de incremente1e rek: 
d1 (1.15 ) 

Wanneer u, v en W de verplaatsingen zijn van een punt in de x, 

Y resp. z richting, dan kunnen we hiervoor de incrementele de

formatie- tensor opstellen: 

dO _ OU 
ldO = l(OU + OV) 1dS = ~(f + ~) x -Ox 2' xy _~ Cry dx 2 xz 

dS .. = IdS =' (dUI~) do = HV 1dO = I(dv + dW) 
l] 2 yx 2' Oy x Y ay 2 yz 2 dZ dY 

IdO _1(dW IOu) IdS = 1(& + dW) dO = ~ 2 zx- 2 dX Oz :2 zy 2dz ay Z oz 

( 1.16) 

Uit deze tensor is direkt de in hoofdstuk 2 benodigde snelheids

deformatietensor af te leiden. Voor bolkoordinaten heeft de snel

heids-deformatietensor de volgende gestalte, waarin v
r

' v+ en va 

is snelheid in de r" cp en a richting voorstellen: 



O·v 
r 

~r 

0.. = 
1J 
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OVa va 1 Ovr 
(ar - r -I' r Te) 

1 OVr+ c,vt _ ...l. 
(rsina ~ or r ) 

De incrementele rekken kunnen samengesteld worden tot de in

crementele effektieve deformatie: 

(1.17) 

d a = ~ 1< dflx 
2 

+ dll/ + <illz 
2

)+ ~ d/)xy 2 
+ dllyz 

2 
+ dflzx 2 ) 

(1.18 ) 

of wel in hoofd r ekken 

d! = ~ t (dO/ + d0
2

2 + dO
S 

2)' (1.19) 

• 

Om het mechanisch gedrag van een vast lichaam bij uitwendige be

lasting te kunnen beschrijven, moet het verband tussen de span

ningen en de rekken bekend zijn. Daar de elastische rekken klein 

zijn ten opzichte van de plastische rekken, kan volstaan worden 

met de relatie tussen de spanning en en de plastische rek. Hier

voor geven Levy - von Mises: 
. . a. + a 

dOx =idA ( ax - '2 ~ z) 
a: a: 

dO =:?,d A (a _ x z) . 
Y 3 Y a: ~a 

dO =2:d). (a _ x y) 
Z) Z 2 

~dO = d).. T xy xy 

J;dO = d).. T .. yz yz 

~dOzx= dA T zx 

waarin dA een evenredigheidsfaktor is waarvoor geldt 

dA =i~ 
Ofwel, wanneer we Levy - von Mises in de hoofdspanningen en 

hoofdrekken uitdrukken: 

dOl = d§ ( a: -
CT2 + 0"3 

. a 1 2 ) 

d~ = t ( a -
0"3 + 0"1 

2 2 ) 

d03 = ~ ( 
CT1 

+0: 
a - 2) 

3 2 

(1. 20) 

(1.21) 

(1. 22) 
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Indien er een vaste verhouding tussen de hoofdrekken of tus-

sen de hoofdspanning (de spanningsweg is dan een rechte), is 

(1. 19) integreerbaar: 

"0 = ·Jr-~-(O-2-+-6-2-+-0-2--') 
13 1 2 3 

Het verstevigingsgedrag van het te deformeren materiaal is neer

gelegd in het verstevigingsmodel. Dit model geeft de relatie aan 

tussen cren 5 en kan o.m. afgeleid worden uit de trekpreef. 

We zullen twee modellen geven waarvan het eerste de naam van ex

ponentieel verstevigingsmodel van Nadai draagt: 

(1. 23) 

0- = Co n (1. 24) 

Hierin wordt n de vervormingsverstevigingsexponent genoemd~n 

C de specifieke spanning (= effektieve spanning bij een effektie

ve deformatie = 1). Deze twee groetheden zijn materiaalkonstanten. 

Wanneer een voordeformatie 5 aanwezig is, schrijft men: 
o 

0-: C (5 + '6 ) n 
o 

(1. 25) 

In een enkel geval heeft het linea ire verstevigingsmedel de voor

keur: 

De ware spannings-rekkromme wordt 

dan vereenvoudigd als in Fig. 1.8 

is aangegevenh Met name bIijkt dit 

model in berekeningen met moeilijke 

integraties van voordeel te 

Een nadeel is dat men het niet een

duidig kan definieren. 

Van een materiaal is het soms van 

belang, om te weten, wat de vloei

spanning v66r en na de defor~atie 

is. Veor de vloeispanning v66r het 

(1. 26) 

Figuur 1.8 De lineairisering van de 

ware spanning-rek kromme. 

draadtrekken crvo ' is de 0,2 rekgrens een veel gebruikte grootheid. 

Deze vloeispanning is met (1.24) te berekenen: 

n 
cr = C (In 1,OO~) 

vo n 
~ C (0,002) 

(1. 27) . 
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De vloeispanning na het trekken a voigt uit: 
vl 

-n 
CT =C5 vI 

waarin 5 de effektieve deformatie is die de draad tijdens het 

trekken heeft gekregen. 

(l ~ 28) 

Indien er een voordeformatie aanwezig is, bevindt 50 zich ook 

onder n -macht. CT
vo 

en CTv1 ' berekend volgens (1. 27) en (1. 28) zijn 

vooral interessant bij de theoretische beschouwingen in hoofdstuk 

2. 

We bepalen vervolgens de effektieve spanning en effektieve de-

format voor het draadtrekken. Deze grootheden zullen gebruikt 

worden in een aantal elementaire draadtrektheorieen in 2.2. We 

veronderstellen daarbij, dat de deformatie uniform is over een 

doorsnede, loodrecht op de hartlijn van de draad. Verder nemen 

we aan, dat de cilinder-koordinaatsrichtingen samenvallen met de 

hoofdrichtingen (zie fig. I ). Dan geldt met (1.15) in een 

willekeurige doorsnede, loodrecht op de z-as: 

~ = dr 
r r 

en 
(1. 29) 

rl5: = 2 TT dr "'U .......;;.;;- = d8 9 2TT r r 

Uit de Levy von Mises relatie voIgt dan: 

(1. 30) 

We hebben aangenomen, dat <;, ,0"9 en 0' z hoofdspanningen 

zijn. Dus geldt volgens het vloeikriterium van von Mises (1.8): 

0': a - a 
z r 

Opmerking: 

Het valt op dat von Mises voor het draadtrekken dezelfde vorm 

heeft als het vloeikriterium van Tresca (1.14). 

(1. 31) 

We mogen (1.29) integreren daar we de spanningsweg recht hebben ver

ondersteld. (De verbouding tussen de hoofdrekken is konstant). 
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Dus /" \ 0 = dO = In2r 

9 I' D I' D H 

~ (1. 32) 

°e = In2r \ 
D J 

De voorwaarde tot invariantie van volume luidt: 

dO + d~ + dO = 0 
I' -e z 

(1. 33) 

Met (1.29) geldt dus: 

dO = -2 dO 
Z I' 

(1. 34) 

ofwel 

<5 = -2 1 2r z n D (1. 35 ) 

De hoofdtrekken <5 ,Oe en 0 substitueren we in (1.19). Dan voIgt 
I' z 

voor de effektieve deformatie bij draadtrekken voor de gehele door-

snede op de plaats 

I' 
Z = --tanG 

is: 

"5 = 2 In 
D 

(1. 36) 

De effektieve spanning voor het draadtrekken is aIleen plaatsafhanke

lijk. Om de berekeningen te vereenvoudigen, voert men een gemiddeide 

waarde voor de effektieve spanning in, zodanig, dat dit gemiddelde 

overeenkomt met de tijdens de deformatie opgenomen specifieke defor

matiearbeid dAs (= deformatie-arbeid per volume-eenheid). We noemen 

dit gemiddelde de gemiddelde vervormingsweestand S (zie fig.1.9 ). 

Dus geIdt: 

dA 
s 

Hieruit voIgt: 

s J
t" max 

1 --= -- adO 
5

max 
0 . 

(1. 38) 

g lI
max 

riguur 1.9 Ds d.finitie van de g~iddelde 

vervormingsweerstand S. 
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Bij het draadtrekken neemt men meestal: 

~ax :: "5 
D 

:: 2 In -
d 

Met (1. 24) kunnen we S ook schrij ven als: 

s = C 
n+1 

_n 
6 max 

Een ruwe benadering is: 

s (j + 0: = vo v1 

( 1. 39) 

(1.40 ) 

(1. 41) 

Wanneer men de versteviging verwaarioost, is de S gelijk aan 

CTnv ' De nv index betekent: -giet yerstevig~nd. V~~r de specifieke 

arbeid voIgt dan: 

dA =0'.6 s nv 

Tenslotte zullen we de tensornotatie invoeren .. Uit (1.16) en 

(1.17) bIijkt namelijk, dat het zinvol is om naar een verkorte 

notatie te zoeken van tensoren. Uitgebreide tensorrekeningen wor

den namelijk bijzonder onoverzichtelijk wanneer de formuies geheel 

uitgeschreven moeten worden. 

Voor een rechthoekig koordinatiestelsel heeft men de tensornota

tie ingevoerd. Deze afspraak bevat de volgende drie onderdelen : 

1. Een grootheid, die betrokken wordt op een der koordinaatsrich

tingen, wordt voorzien van een getalindex 1, 2 of 3, afhanke

lijk van de koordinaatsrichting x, y of z, waarop de grootheid 

van toepassing is. Zo stellen x , x2 en x3 de koordinaten x, y 
1 

en z v~~r. Algemeen kan men hiervoor schrijven x .. Soms bezit 
1 

een grootheid meer indexen, bijv.a ... De indexen i en j kunnen 
1J 

dan elk de waarde 1, 2 of 3 aannemen. Aldus ontstaan negen moge-

lijkheden. 

2. Wanneer in een term dezelfde letter-index tweemaal voorkomt, dan 

moet men deze term als een afkorting van de optellingen opvatten 

die men verkrijgt, wanneer men de tweemaal voorkomende letter

index een voor een de waarde 1, 2 en 3 geeft en de op deze manier 

verkregen uitdrukking optelt. Zo is 

aibi :: a1 b i +a2b2 + a 3b
3 

en 

aijbij = a11bI1 + a12b12 + a13b13 + a21b21 + a22b22 + 

+ a 23b23 + a 31h 31 + a 32b32 + a 33b33 
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3. VerdeI' voeren we de volgende eenheidstensor in: 

:: 1 ~ als i::j /1 0 

D 0 5" . :: 
f 0 1 ij als iij ~J \0 0 

Aldus kI'ijgen we voor de deviatorische spanningstensor de 

volgende uitdrukken: 

S •• :: a .. 
1J 1J 

1 
3 0 .. 

1J 

De van Mises vloeivoorwaarde (1.5) neemt de VPI'ID aan: 

s .. s .. 
1J 1J 

De effektieve incrementele rek (1.18) wordt: 

d"6 :: ... 13.3 dcS... d5 .. 
.,. 1J 1J 

Na deling van (1.45) door dt ontstaat de effektieve deforma

tie-snelheid: 

S ::A '-32 A.. b .. ., 1J 1J 

De Levy-von Mises spannings-rekI'elatie (1.20) kan men samen

vatten tot: 

dcS .. :: doh S •• 
1J 1J 

(1.43 ) 

(1.44 ) 

(1.45) 

(1.46) 

(1.47) 

Na deling van (1.47) door dt krijgenwe de spannings-deformatie 

snelheidsrelatie: 
. 
s:: :: V • . 

1J 
dA 
dt s .. 

1J 
(1.48 ) 



- 2.1-

Hoofdstuk 2 

De theoretische grondslagen van het draadtre~en 

2.1. Algemene inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we een aantal analyses van het draadtrekproces 

behandelen die de theoretische basis vormen van de hierna volgende hoofd

stukken. De afleidingen zijn zover uitgewerkt dat de resultaten, hetzij 

direkt, hetzij na eenvoudig rekenwerk, toe te passen zijn op de praktische 

aspekten van het draadtrekken die dan aan de orde kamen. In de plastici-

. teitamechanika heeft men verschillende analysemethoden ontwikkeld. Het 

is zinvol am ons hier niet tot een methode te beperken. Sammige werkwijzen 

belichten namelijk geheel andere facetten van het draadtrekken. In 

bepaalde gevallen vullen de methoden elkaar aan en sams verdient een 

analysetechniek de voorkeur boven de andere amdat de resultaten zich 

eenvoudiger laten formuleren. 

We kunnen de hierna gebruikte analysemethoden in twee groepen indelen. 

De eerste groep bevat de volgende twee elementaire technieken: 

- de evenwichtsmethode die gebaseerd is op het krachtenevenwicht 

- de arbeidamethode die uitgaat van het behoud van arbeid. 

Enkele van de oudste draadtrekbeschouwingen maken hiervan gebruik. 

De tweede groep heeft ook twee vertegenwoordigers: 

- de glijlijnenmethode 

- de extremummethode. 

Ze gaan uit van de materiaalstroam tijdens de defor.matie en zijn plastici

teitsch strenger dan de eerste groep. Omdat deze methoden nog vrij onbekend 

zijn zal, alvorens tot een analyse over te gaan, een korte inleiding gegeven 

worden in de theoretische achtergronden ervan. Bij de beschouwingen zullen 

we de volgende gemeenschappelijke vereenvoudigingen maken: 

1. Het gereedschapsmateriaal wordt star verondersteld. De treksteen is 

konisch (de getrokken draad heeft een cirkelvor.mige doorsnede). Even

tueel is er een geleidingsgedeelte aanwezig. 

2. Het draadmateriaal is hamogeen, isotroop en irikompressibel. 

3. De elastische defor.matie wordt verwaarsloosd hetgeen verantwoord is, 

in verband met de doorgaans grote plastische defor.matie. 

4. De deformatie heeft plaats binnen de, voor iedere methode nader te 

definieren deformatiezone. Daarbui ten is het draadmateriaal star. 
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5. De uitwendige wrijving zal meestal benaderd worden als Coulambse 

wrijving waarbij de wrijvingskoEHf'icient overal ;i.:n d~::treksteen 

dezelf'de waarde heef't. 

6. Het proces verloopt stationair. 

7. De versteviging brengen we in rekening door middel van het expo

nentiele verstevigingsmodel van Nadai (1.24). 

In enkele gevallen zal, ter vermijding van integratiemoeilijkheden, 

het lineaire verstevigingsmodel (1.26) toegepast worden. 

8. Tenslotte verwaarlozen we tijd- en temperatuuref'f'ekten. 

De overige aannamen zijn voor iedere analysemethode karakteristiek en 

zullen vermeld worden wanneer we de betref'f'ende methode bespreken. 



2.2 Elementaire methode~ 

2.2.1 Inleiding 

De theoretische beschouwiI~en van het draadtrekken zullen we begin

nen met een aantal draadtrektheorieen die afgeleid worden met be

hulp van de evenwichts- en de arbeidsmethode. We noemen deze metho~ 

den element air amdat het gebru~~e defor.matiemodel een zodanige 

vereenvoudiging is van de werkelijk optredende defor.matie dat het 

j.n streng plasticiteitstheoretische zin niet meer toelaatbaar is. 

Desalniettemin voeren deze analysemethoden tot zeer bruikbare for

muleringen van de draadtrekkracht en de wanddruk. 

Met de draadtrekkrachtfor.mules zullen we in latere hoofdstukken 

kriteria opstellen over de optimale steenhoek en de maximale re

duktie. Uit de vergelijking voor de wanddruk voIgt een kriterium 

voor de treksteenslijtage. 

In de literatuur zijn een groot aantal draadtrektheorieen bekend, 

die met een van de bovengenoemde methoden zijn afgeleid. De belang

riJkste representanten hiervan zullen we behandelen. 

Een algemene theoretische inleiding in de evenwichts- en arbeids

methode wordt gegeven door P.C. Veenstra {2.1} .Wanneerwe dan met 

deze werkwijzen het draadtrekken gaan beschouwen, moeten we begin

nen met het opstellen van een defor.matiemodel. Dit is een schema

tisering van het trekproces. 

Hierin maken we-,de volgende veronderstellingen: 

1 . Vlakke doorsneden blijven vlak. 

2. Uitgaande van een cilinderisch koordinatenstelsel, volgens 

figuur 2.1, wordt de defor.matiezone gevor.md door een afgeknot

te kegel, begrensd door de vlakken z = z en z = z • 
u 0 

3. De nor.maalspanning in de z-richting a is unifor.m verdeeld over z 
de doorsnede, loodrecht op trekrichting. 

4. De koordinaatsrichtingen z, r en + zijn hoofdspanningsrichtingen. 

5. In de oudere theorieen wordt het vloeikriterium van Tresca (1.14) 

gebruikt. De theorieen van recentere datum past men het vloei-

kriterium van von Mises (1 ) toe. 

6. Verder gelden dezelfde aannsmen als in 2.1 staan ver.meld. 
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2.2.2 Theorieen gebaseerd ou het evenwichtsprincipe 

2.2.2. 1 Deformatie en wrLiving in de trekkonus 

Uitgaande van het deformatiem.odel, zoals dat in 2.2.1 beschreven is, 

zullen we een formule afleiden door het krachtenevenwicht in de axiale 

en radiale richting van de draad te beschouwen. G. Sachs {2.2} kwam 

in 1927, door toepassing van dit principe reeds tot een uitdrukking 

voor de trekkracht. 

De hierna volgende 

afleiding is van 

C.T. Yang {2.3} en 

resulteert in een 

trekkrachtformule 

die slechts weinig 

verschilt van de 

uitkamst van Sachs' 

berekening. 

We bekijken het even

wicht van een schijf

je uit de draad dat 

zich in de trekkonus 

bevindt. 
F1&. 2.1 De spanningsverdeling op een draadscbiJtJIII lI.n de trekk.onus 

Uit het axiale even

wichtvolgt dan de 

volgende betrekking : 

, 

aTTr2-(a+da )TT(r+dr)2-p(w'!oSQ+SinQ)II(r+::~)dr = 0 
Z Z Z r- s~n 

(2.1 ) 

Verwaarlozing van de termen van de tweede en hogere orde en delen door 
2 

"1Tr geeft: 

dr dr da +2a - + 2p(llcota+l ) - = 0 z z r r r (2.2 ) 

In 1.3 hebben we afgeleid dat voor de effektieve deformatie geldt: 

(1 .36) 
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Na differentiatie ontstaat: 

- dr dO =-~ 
r 

Dit substitueren we in (2.2): 

dO' -a ab-p(lIcota+1 )do = 0 z z r 

Ofwel, na deling door dO : 

dO' 
_z - a - p(~cosa+1 ) = 0 
a.6 z 

Uit het radiale evenwicht van het schijfje volgt: 

(2.3 ) 

(2.4 ) 

waarin dA het kegeloppervlak van het beschouwde schijfje voorstelt. 

Aldus geldt voor de druk: 

-a 
r 

p = l-tJtana 

Met (2.5) elimineren we p ui t (2.4 ). Nadat we stellen 

Q = 1 +f.!cota 
1 -llta.pQ, 

krijgen we de volgende vergeli~: 

dO' 
l!': --a +aQ=o 

d5 Z r 

(2.6 ) 

De vloeivoorwaarde van von Mises voor axiaalsymmetrische problemen ala het 

draadtrekken, hebben we reeds.:in 1 -3 af'geleid: 

a = a - a z .r 

Hiermee kunnen we a uit (2 ) elimineren. Dit leverl de volgende 
r 

diffentiaalvergelijking: 

de _z _ 

db 
(1-Q)a - QO' = 0 

Z 

(1 .~1 ) 

(2.8 ) 
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Of'wel, wanneer we de versteviging volgens (1.24) in rekening brengen: 

_n 
(l-Q)O - Qc(5 :::: 0 

Z 

In vergelijking (2.9) herkennen we de differentiaalvergelijking van 

Bernouilli. In appendix a is de oplossing ervan weergegeven.Het resul-

taat is voor 
I 

o z 

de spanning a op de plaats z: 
z z g 

z n 2(Q-1) 00 {(Q-1 )2ln ~} 
:::: .JL C {2~t (E. ) "" 

Q-1 zr Zo # (n+g)(g-1 )! 

{(Q-1 )2~}g 
(n+g ) (g-1 )! 

(2.10) 

(2.11 ) 

Ondanks het feit dat deze reeks snel ko~vergeert&en reeds na enkele 

termen kan worden afgebroken, is deze uitdrUkking tameIijk gekampIi

ceerd. Hierna zal bIijken dat het mogelijk is am een handigere trek

krachtfor.mule af te Ieiden wanneer we de versteviging op een andere ma

nier verwerken. 

Daartoe nemen we eerst aan dat er geen versteviging optreedt, dus dat 

a :::: a = konstant. De ny-index betekent: niet verstevigend. Verge-nv - -
Iijking (2.8) is dan oplosbaar door scheiding van variabelen: 

dO 
z :::: d6 

(1-Q)0 +Qa z nv z 
We integreren van z tot zoo De o~dergrens is dus S = 2~ en Oz 

Voor de bovengrens geldt 0 :::: 2ln-2 = 0 en, amdat de draad aan het 
z. 

einde niet belast wordt, 0 :::: O. °Dit geeft: 
z 

10 0 

1 ~ Q In {( 1 - Q )q + Qa } I :::: 5 z 
z nv 2ln....,Q 

Oz z 

waaruit voIgt! . 

of'wel, na enig herleiden: 

(2.12) 

(2.13 ) 



( 2'Q-l )} Q - . Z \ o = - a ~1-(-) z Q-l nv t z 
o 

(2.14) 

De versteviging brengen we in rekening door de effektieve spanning te 

middelen over het beschouwde integratietrajekt. We zullen deze groot-
- -heid voortaan de gemiddelde vervormingsweerstand S noemen. S kunnen we 

berekenen volgens (1.38), (1.40) of (1.41 ). Dit leidt tot de volgende 

uitdrukking voar de spanning a op de plaats z: 
z 

{ 

2(Q-l ), 
o =ls(z) 1-(.!) } z Q-l z 

a 

We schrijven de gemiddelde vervormingsweerstand in (2.15) als S(z) 
-am aan te geven dat we het gemiddelde van a hebben genamen tussen z en 

z • Wanneer S vermeld staat, betekent dit dat de begrenzingen z en z o 0 c 

zijn. 

Indien weoz volgens (2.15) uitrekenen dan blijkt die slechts weinig 

te verschillen van de waarden die de berekening met de exakte oplos

sing van 0 , formule (2.10), oplevert. Vergelijking (2.15) is dus als z 
technisch-praktische benadering goed bruikbaar. 

De normaalspanning aan het einde van de trekkanus a is nu te bepalen. zu _ 
z-koordinaat is z en de gemiddelde vervormingsweerstand is S. Met 

u 
= dtan =.Q, geldt dan: 

zo Dtan~ ___ D __________________ ~ 
2(Q-l )\ 

a = l S {1 -(£1 ) \ zu Q-l D , (2.16 ) 

Daarmee wordt de trekkracht: 

d2 -{ d 2(Q-1 )} 
F = 119: -.JLs , .. (..:.) 

t 4 Q-1 D 
(2. , 7 ) 

Deze trekkrachtformule werd op overeertkamstige wijze door C.T. yang{2.i 
afgeleid. 

De kleinst mogelijke trekkracht treedt op wanneer er geen uitwendige 

wrijving is, dus als ~= O. In dit geval zullen we aan de krachten en 

spanningen een steraksent * toevoeg= n. 

Vergelijking (2.17) krijgt met ~= 0 echter een onbepaalde waarde. We 

moeten daaram teruggrijpen naar differentiaalvergelijking (2.8). Met 

~ == 0 luidt deze: 



* dO z --=0 

dB 
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(2.18) 

Deze differentiaalvergelijking kunnen we oplossen met sCheiding der varia-

belen. De differentiatiegrenzen zijn weer dezelfde als bij (2.13): 

Met s(z) volgens (1. ) leidt dit tot: 

* z o = S(z) 21n~ z z (2.19 ) 

De onderste grens van de trekkraCht is dus: 

(2.20 ) 

Opmerking: 

De bekende trekkrachtformule van G. Sachs {2.2} is niet geheel gelijk 

aan (2.17), namelijk: 

(2.21 ) 

Dit kamt amdat bij de afleiding van deze formule van een paar andere 

veronderstellingen is uitgegaan. Ten eerste werd niet de radiale rich-

ting maar de richting van de normaal op de treksteenwand als een der 

hoofdspanningsrichtingen genamen. De negatieve normaaldruk.-p is dus een 

hoofdspa....'1Iling. 



Verder werd de vloeivoorwaarde van Tresca (1.14) toegepast die voor dit 

axiaalsymmetrische probleem formeel gelijk is aan de vloeivoorwaarde van 

von Mises. Aldus wordt de vloeivoorwaarde: 

o:t'wel 

0= a + p 
Z 

-
p=O+o z 

Substitutie van p in (2.4) ievert: 

dO z -
- + C1 J.lCota - 0(1 +J.lCota) = 0 
dO z 

(2.22 ) 

(2.23 ) 

Op dezelfde manier als we de formule van C.T. Yang (2.17) uit (2.8) 

verkregen, kunnen we de formule van Sachs (2.21) uit differentiaalver

gelijking (2.23) afleiden. 

2.2.2.2 Het cilinderische gedeelte van de treksteen 

Tussen de draad en de cilinderwand treedt een druk p op daar het draad

materiaal, na de deformatie in de trekkonus, niet kan terugveren. De 

dientengevolge optredende wrijvi~l de1:;r~acht.doen to?Ilemen.Hier~ 

na zullen we nagaan hoe 

groot de uiteindelijke 

trekkracht wordt door het 

krachtenevenwicht in axi

ale en radiale richting 

te beschouwen. 

Voor het axiale even

wicht geldt (zie figuur 

2.2 ): 

m2 
(a +da rT-+4 jlP1Tcl. dzz z 

2 
a lTd - 0 
z 4 -

Ud
2 

o:t'wel, na deling door ~ 

Figuur 2.2 De spanninSsverdeling op een draadstultje in de 
t:rekc.ilinder. 
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dO' + 411 dz == 0 z rP'"d' 

De vloeivoorwaarde van von Mises voor axiaalsymmetrische problemen 

luidt (zie 1 .31 ): 

a==a -a 
z r 

Uit het radiale evenwicht voIgt: 

a =-p 
r 

Dus geldt 

p=a-a 
z 

Substitutie van (2.26) in (2.24) geeft de volgende differentiaal

vergelijking: 

dO' 
__ z = 4~ 
a -0 z 

z 

(2.24 ) 

(1. ) 

(2.25 ) 

(2.26 ) 

(2.27 ) 

In het cilinderische gedeelte zullen slechts zeer geringe defor.maties 

optreden. Ret is daaram redelijk am de effektieve spanning a, gelijk te 

stellen aan a . De a kamt overeen met de vloeispanning na het trek-
zu zu 

ken O'
v1

' Integratie van (2.27) geeft: 

In(a -a) == 2±l!z + I 
v1 z d 

De integratiekostante I voIgt uit de randvoorwaarde: als z 
a == a . Dus z zu 

I = In(a ,-0' ) - ~d v zu u 

= z is 
u 

(2.28) 

Substitueren we I in (2.28) en schrijven we O'z expliciet dan kamen we 

tot de volgende vergelijking: 

(z-zu~ 
a = (a -a 1 ) e + a 1 z zu v v 

(2.29 ) 

De (1 vinden we door z = z te stellen. Met z - z = -1 verkrijgen we 
zc c c u 
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de volgende trekkrachtformule waarbij a
zu 

is uitgeschreven volgens (2.16): 

(2.3° ) 

ofwel, na een reeksontwikkeling van e en verwaarlozing van de hogere 

orde termen: 
~~----------------~~~~------~ 

l - { d 2 Q-1 'l 1 
TTd2 Q-1 S 1- (D) r 4t'~{1 

Ft = """4 (2.30a) 
1 + 41.1~ a. 

Een formule,gelijk aan (2.30), werd in 1961 door C.T. Yang {2.3} 

gevonden. 

2.2.2.3 Redundant work 

Voor de,op het evenwichtsprincipe berustende,trekkrachtformule van 

Sachs (2.21), hebben F. Korber en A. Eichinger {2.4} een toevoeging af

geleid voor de redundant work (zie voor definitie 1.2 ). Zij berekenden 

de trekkrachttoename uit de afschuifarbeid die verricht zou moeten worden 

am de materiaalstroam aan het begin en het einde van de trekkonus af te 

buigen. 

Zij pasten het arbeidsprincipe toe en am die reden zal nu worden vol

staan met het vermelden van trekkrachtformule (2.17) met de redundant 

work-term: r-------------------------------------------, 

Ft = ~ [~ S {1-(~l2(Q-1 l} +:W3 (avo +<1v1 J (2.31 ) 

De afleiding zal in 2.2.3.5 volgen, wanneer het arbeidsprincipe aan de 

orde kamt. 

2.2.2.4 Versteviging 

Bij de integratie van (2.9) ontstonden moeilijkheden bij het in rekening 

brengen van de versteviging. Om dit te vermijden zijn er erikele draad

trekkrachtformules afgeleid waarbij het lineaire verstevigingsmodel 



werd gebruikt: 

a = a (1 .u.tE, ) vid 'I" 
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(1 26 ) 

We geven twee f'ormules die van dit verstevigingsmodel uitgaan. De af'lei

ding ervan is er niet bij vermeld amdat ze niet nauwkeuriger zijn als 

de reeds gegeven f'ormules en de f'ormules die nog behandeld moeten wor

den. Verder vragen ze meer rekenwerk en tenslotte is het lineaire ver

stevigingsmodel niet eenduidig gedef'i~ieerd. 

E.A. Davis en S.J. Dokos {2.5} gebruikten de lineairisering het eerst 

en weI in 1944. Zij kwamen tot de volgende uitdrukking voor de trekkracht: 

2 
{ d 2f"'O~ ( P j D Ft 

-rm::.:.a (1+ 1 ) 1 - (- ) 1 - ~ln-- 4 vid ~cota D ~cota d 
(2.32 ) 

... 
~ 

"~ 

Deze f'ormule geldt voor een treksteen zonder cilinderisch gedeelte en 

verder wordt de redundant work buiten beschouwing gelaten. 

Dezelf'de beperkingen heef't de volgende vergelijking, in 1957 af'geleid 

door L.W. Hu {2.6}, tijdens zijn onderzoek naar de ideale treksteen 

vorm: 

Verwaarlozen we in (2.33) de ten opzichte van 1 kleine termen als 

tan& en ~ana, dan is deze vergelijking gelijk aan (2.32). Supstitueren 

we vervolgens in (2.32) voor C1' • d' S en stellen we ~ gelijk aan nul dan 
V1. 

hebben we weer de trekkrachtf'ormule van Sachs(2.21 ). 
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2.2.) Tbeorieen gebaseerd op het arbeidsprineipe 

2.2 .1 Inleiding 

Een andere weg am de trekkracht 

medewerkers{2.7} ,{2.8} en {2.9} 

P.C. Veenstra {2. 1 } gevolgd. 

te berekenen werd door E. Siebel en zijn 

en later o.m. door B. Avitzur{2.10}en 

bepaalden de trekkraeht uit de arbeid die 

verricht moet worden bij het draadtrekken. Al deze drie for.mules zul

len hierna worden behandeld. De for.mules van Siebel en Veenstra worden 

daarnaast zodanig uitgebreid dat ze ook toepasbaar zijn voor een trek

steen met een eilinderiseh deel. De for.mule van Avitzur kent deze toe

voeging reeds. 

Als de draad belast wordt met een trekkracht die werkzaam is over 

een oneindig kleine weg dl, dan wordt er een arbeid Ft·dl verrieht. Deze 

arbeid wordt opgenamen als: 

1. dAid 
2. dAwk 
3· dA we 

4. dA a 

de zuivere of idieele defor.matiearbeid. 

de wrijvingsarbeid in het konische gedeelte van de treksteen. 

de wrijvingsarbeid in het eilinderisehe gedeelte van de trek

steen. 

de afsehuifarbeid am de materiaalstroam aan de ingang (dA ) ao 
en aan de uitgang (dAal ) van trekkonus af te buigen. Oak weI 

redundant work genoemd. 

Aldus krijgen we de volgende vergelijking: 

Ft = dA' d + dA ~~ + dA + dA 
~ WA we a 

(2.34 ) 

Deze vergelijking passen we toe op het defor.matiemodel zoals we dat in 

2.2.1 for.muleerden. 

De defor.matiearbeid is voor aIle drie te besehouwen for.mules gelijk. 

Dat de wrijvingsarbeid versehilt wordt veroorzaakt door andere aan

namen amtrent het drukverloop tussen de draad en de trek.steenwand. Ten

slotte gebrufkte Siebel een ander vloeikriterium bij de afleiding van 

de afschuifarbeid. 

2.2.3.2 De zuivere deformatiearbeid 

We besehouwen een schijfje dV uit de draad tijdens zijn deformatie in 

de treksteen (zie figuur 2.3). In 2.2.1 namen we aan dat vlakke door

sneden na defor.matie nog vlak zijn en dat het materiaal inkampressibel 
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is. Dit heeft tot gevolg dat we na de defor.matie nog een schijfje heb

ben, met hetzelfde volume dV. Uitgedrukt in de uitgangsdimensi~s: 
2 

dV = 1T~ dl (2.35) 
~---- ------------------

A :B c 
I'18Wr a., De _tCll'M't~ va::1 eeD. IM%h1j:tJe 1J:l 4. 

4ru4 b1J ~ ~tu. 

De specifieke arbeid bij het draadtrekken is volgens (1.37): 

(1 .37 ) 

6=2J.J2 
dAs =/ aJ 

5=0 
De arbeid die we moeten verrichten am een schijfje met een volume dV te 

deformeren van de begindiameter D tot de einddiameter d luidt dus: 

6=2ln:!2 
dA = dV / a J (2.36 ) 

0=0 -Ofwel, met S volgens (1.)8) en na substitutie van dV volgens (2.35): 

2 
dA = 1!f- s 2~ dl 

Laten we nu overgaan naar fi

guur 2.4 • Wanneer de trek

kracht Ft over een lengte dl 

'HerkzaaIll is, wor~t er een 

schijfje dV = TT~ ·dl getrok

ken. Vergelijken we nu figuur 

2.4 met 2.3, dan zien we dat 

de zuivere deformatiearbeid 

dAid die Ft in figuur 2.4 ver

richt, gelijk is aan de ar-

(2.37 ) 

A B 
~ 2.4 De iI1~\lAt1e in Mil trekstet'lll ~r (A) ell na (:8) 

bet treklten ftIl eeD 4raadatuk,1e ter lenste dl. 
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beid am een schijfje dV van een diameter D tot d te reduceren en die we 

volgens (2.37) kunnen berekenen.Dus geldt: 

2 
lTd - D 

dAid = T s 2ma .dl 

Opnerkingen: 

Uit (2.38) kunnen we de ondergrens van de trekkracht bepalen. dit 

geval zijn de 'wrijvingskamponenten dA, en dA en de afschu.ifiamponent 
WK we 

dA nuL Uit (2.34) volgt dan: a 

(2.39 ) 

Met 

(2.40 ) 

hetgeen overeenkamt met vergelijking (2.20), die we uit de evenwichts

beschouwing vonden. 
* Betrekken we (2.40) op de trekspanning "zu dan blijkt, na vergelijking 

met (2.37) en (1.37) dat de trekspanning gelijk is aan de specifieke . 

arbeid dA : 
s D 

t =2ln-
* d 

0' = era5=A 
zu "l-. S 

0=0 

2.2.3.3 De wri.1vingsarbeid in de trekkonus 

We gaan weer uit van een schijfvormig 

draadstukje (figuur 2.5). De diameter 

hiervan is 2ztana en de dikte dz, zo

dat het manteloppervlAk 2nztan~.dZ 
cos 

bedraagt. Dit oppervlak wordt tijdens 

het draadtrekken met een druk. p (z) en 

dus een wrijvingskracht 

dF (z) = IIp(Z) 2nZ tanQ .dz 
w r COSQ 

(2.42 ) 

belast. 

Stel dat de draadtrekkracht Ft over 

een infinitesimale lengte dl werkzaam 

(2.41 ) 

Figuur 2.5 De uitvendige krachten en spanningen 
op het lIIanteloppervlak van een draadsch1Jfje. 
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2 
is, dan wordt er een draadstukje getrokken met een volume van TT~ .dl 

(zie figuur 2.6). Op de beschouwde plaats z passeert dan een schijfje 

dat , uitgedrukt in de plaatselijke dimensies, een volume heeft van 

dV 1 = TT(ztano)2 .dl r (2.43) 

Daar we aangenamen hadden dat het vol~1e konstant blijft, geldt: 
2 

.dl! = TT~ .dl (2.44) 
.......-."~=<=~~--........ ~~~--- ,<", 

--I-'l-----Y,"* ---;t-- - ---+ 
! 

I 

A 

Figuur 2.6 De werltlengte van dF (z) blJ het treldten Tan lien drudBtVokJe ter lenste van 
w 

d1 door Ft' 

De werklengte van de in z werkzaam zijnde wrijvingskracht dFw(Z) is ge-

lijk aan de beschrijvende van het passerende schijfje waarvoor geldt: 

dl' _ d2 

coso - 2 2 
4.z tana.coso 

.dl 

De door dF (z) verrichte arbeid is dus: 
w 

dA () () 2nZtana 
wk Z = llP Z coso 2 2 .dz.dl 

4. Z tana.. coso 

d
2 

= llP(z) ---=·_-(")o_dz.dl 
ZSJ.uc:. 

(2.46 ) 

De vergelijking (2.47) is niet te integreren zolang we p(z) niet kennen. 

Hiervoor hebben Siebel, Veenstra en Avitzur verschillende benaderingen 

gebruikt die aIle drie teruggrijpen naar het krachtenevenwicht. Daaram 

is het nuttig am eerst het drukverloop in de treksteen te be schouwen zo

als dat uit het evenwichtsprincipe voIgt. Weliswaar is dit niet exakt 

gelijk aan het werkelijke drukverloop maar het geeft ons toch een glo

baa! inzicht. 



o 

0'; 

n .. 0.1 
on'" 0.3 
An" 0.5 

R = 10% R = 20% R=3 

n = 0.1 0.726 0.782 0.820 0 

n '" 0.3 0·392 0.490 0·565 0 

n 0·5 0.216 0.)15 0.398 0.476 

Tabel 2.1 Enkele waarden van de gereduceerde gemiddelde 
vervormingsweerstand, berek.end volgens (1 .'to) bij ver
schillende redukt1es en verstevigingDexponenten. 

Figuur 2.7 Ret gereduceerde drukverloop in de trek.steen bij 
cen steenhoek van 2«1 '" 240 en een w.rijVingskoeff'icient = 0.1 
voor een reduktie van 10,' 20, 30 en 40% en een verstevigiugs< 

exponent van 0.1, 0.3 en 0.5. 

I 
J\) . 
-' 

-..::J 
I 
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De druk p(z) in de trekkonus kunnen we volgens (2.5) schrijven als: 

-0-
( ) r (2.5 ) 

p z = 1 -Iltana 

Substitutie van de vloeivoorwaarde van von Mises (1. ) in (2.5) geeft: 

a(z )-0-
( ) z (2.48) 

p z = 1 -lltana 

De nor.maalspanning a hadden we reeds in (2.15) bepaald. De druk op de 
z 

plaats z in de trekkonus is dus: 

p(z) = 1 [aez ) _ ~ S(z ){1- (~ )2(Q-1 )}] 
1 -t-ttana Q- I z 0 

(2.49) 

De gemiddelde vervor.mingsweerstand S(z) en de effektieve spanning o(z) 

kunnen volgens (1 .40) re sp . (1 .24) in (2.49) ingevuld worden. Di t leverl: 
z n 

1 [ z n (2l~) 2(Q-1 \1 
p(z) = l-11tana c(2l;n-;) -~ C ' n+1 z {1-(-~) 8 (2.50) 

.I?W 
Ret verloop van C in de trekkenus als f'unktie van ~ is in ,figuur 2.7 

voer enige redukties en verstevigingsexponenten weerge~even. 
Nu zullen we de verschillende benaderir~en voor de druk nagaan. 

E.Siebel {2.8} stelde de druk langs de 

hele konuswand gelijk aan de gemiddelde 

druk p. Deze aanname gaat, zoals blijkt 

uit figuur 2.7, voor de meeste gevallen 

bij eerste benadering Ope Ret globale 

even wicht luidt, wanneer de wrijving 

verwaarloosd wordt (zie fig. 2.~): 

Volgens (2.20) geldt voor de trekkracht bij 

l1' ;::; lTd
2 

S 2,)2-
.l.t 4 .w~d 

l'i8UUI' 2.8 Xracbten en spann1gen op 
hat 5tukJe drud dat dell :I.n de 

trels.steen bev1D4t. 

verwaarlozing van de wrijving: 

(2.20 ) 

Voor kleine redukties kunnen we (2.20) vereenvoudigen: 

lTd 2 - rl IT - 2 2 
Ft ~ ~ S (-2 -1 ) = 4 S CD -d ) 

d 
Vergelijking van (2.51 ) en (2.52) leidt tot: 

p~S 
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Met deze eenvoudige uitdrukking is (2.47) integreerbaar: 

- lTd 0 dz 2 /.Z 
dAwk = Il S sin2a z -;;:- .dl 

2 ..... u 
_ lTd - 211 ;Q 
- 4 S sin2Q21ud .dl 

Daar de steenhoeken klein z~Jn A'xanen we oak schrijven: 
I na2 - II D . 
I dAwk = T S t12lna .dl 

-Door de gemiddelde drUk p aan S gelijk te stellen, overschatten we de 

drUk en dus ook dAwk bij grotere doorsnederedukties in vergelijking tot 

de met de evenwichtsmetbode verkregen resUltaten. Dit is duidelijk te zien 

wanneer we het senrluceerde drUkverloop ¥ in de treksteen, zoals dat in 

figuur 2.7 is weergegeven, vergelijken met de_bijbehorende waarden van de 

gereduceerde gemiddelde vervor.mingsweerstand ~ uit tabel 2.1. 

De oplossing van P.C. Veenstra {2.1 o} is in de eerste aanzet gelijk. aan 

Siebels benadering van de wanddrUk. De drUk wordt overal in de trekkonus 

konstant genomen en weI gelijk aan de gemiddelde drUk p. Verder gaat 
1 

men ook uit van het globale even wicht in axiale richting maar nu, en dit 

in tegenstelling tot Siebels benadering, wordt de wrijving weI er in opge

nomen (zie figuur 2.8)~ Daardoor krijgen we de volgende vergelijking: 

IT 2 2 -
= '4 (D -d )(1 +~ota) p 

De'trekk.racht kunnen we volgens (2.34) ook uitdrukk.en in de diverse ar

beidskomponenten. Hierin vervalt uiteraard dA daar nu nog geen sprake 
wc 

is van een cilinderisch gedeelte. Verder nam Veenstra de redUndant work 

niet in zijn beschouwing Ope 

Aldus ontstaat de volgende energiebalans: 

Ft .dl = dAid + dAw 
-Elimineren we F uit (2.56) en (2.57) dan geldt voor p: 

t 

dA' d + dA p = __ ~~~ ____ w~k~ __ __ 
IT( 2 2 '4 D -d )(1 +!JCota).dl 

(2.57 ) 
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Hiermede kunnen we (2.47) integreren. Dit verloopt op dezelfde manier als 

de integratie van (2.54): 

Of'we~, indien we dA
wk 

expliciet schrijven: 

D 
dA = dAid 41"'lna: 

wk D2_d2 . D 
=---=2:""'( 1 +tJCota )sin2a- 4lJlna: 

d 

(2.60 ) 

Tenslotte de at'leiding van Avitzur. In dit geval wordt uitgegaan van een 

plaatsafharikelijke druk volgens (2.48). Verw~lozen we hierin de ten op-

zichte van 1 kleine term. jltana dan ontstaat: 

p(z) = a(z) - C1 
z 

(2.61 ) 

Of schoon Avitzur met een niet verstevigend materiaal rekende, zu1len we 

hierna de verstevigingsinvIoed weI verwerken. We maken daartoe gebruik 

van de formule van Nadai (i .24) waaruit een niet-verstevigend materiaal 

als bijzonder geval eenvoudig is at' te leiden. Verder substitueerde 

Avitzur voor 0' :formule (2.19) in vergeIijking (2.61) en verwaarloosde z 
dus, evenals Siebel, de toename van de trekspanning ten gevolge van de 

wrijving. Di t voert ons tot de volgende ui td:rukking voor de druk.: 
z n 

z n (2ln-2) z 
P (z) = C (21n ~) - C n+ 1 z 2~ 

Nu kunnen we overgaan tot integratie van (2.47): 
z n 

etA = TT 2ln....Q. -_ C z_ d2 jZ 0 z n (2~)} 1 
wk sin2atJ, tc z) n+1 z .dz .d.1 

z 
u z n+1 z n+2 z 

= TTd2 . C !_.l (2~) 
sin2a I-' , 2 . n+1 +~ 

(2ln....Q.) 0 

(n+2 )(n+1 J z 
u 

z n z 
2 (2ln....Q. ) 2~ 

TTd . Zu { __ Z~u} 21nZo 
= 2sin2a llC n+1 1- n+2 z 

u 

(2.62 ) 

(2.63 ) 
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O:rndat de steenhoeken klein zijn en am rekentechnische reden stelde 
Zo D - ( 4 ) Avitzur sin2a s::::I 2sina. Met ;- == d en subsitutie van S volgens 1. 0 

kunnen we (2.63) ook anders ¥ormuleren: 

D 
lTd2 - 2 Ina: D 

dAwk = T ~ S (1- n+1 ) 2Ina: .dl 

Eij een niet-verstevigend materiaal is S gelijk aah a en n = O. nv 

2.2.3.4 De wri.jvingsarbeid in de trekeilinder 

(2.64) 

We trekken weer een draadst'~je dV ter lengte van dl met een trekkracht Ft' 

Op een schijfje met een dikte van dz dat zich in de trekeilinder bevindt, 

werkt dan een wrijvingskracht van-

wege de heersende druk p(z), (zie 

figuur 2.9): 

dFwe (z) = ~p(z )lTd. dz (2.65J 

We nemen aan dat in de trekcilin

der geen deformatie meer plaats

vindt. Hierui t voIgt dat wanneer 

Ft een draadstukje meteen dikte 

dl uit de treksteen trekt, op iede

re plaats z in de trekcilinder een 

sehijfje met eendikte dl passeert. 

De wrijvir~sarbeid die op de plaats 

z wordt verricht is dus: 

dA (z) =lIp(z)lTd. dz. dl we ... 

F1auur 2.9 De kr$Chten en spann1ngen op een 
draadatukJe ill de trekcll1Mer. 

(2.66 ) 

Voor de druk p(z) in de trekeilinder zullen we twee oplossingen geven. 

Hieruit volgen twee for.mulerin~en van dA • 
• "0 wc' 

Alvorens daartoe over te gaan, analyseren we eerst het drtikverloop in de 

trekeilinder zoals dat uit het evenw~ehtsprineipe voIgt. Uit de vloei

voorwaarde van von Mises hebben we afgeleid dat: 

p(Z) == O\z) - c:r z 
(2.27 ) 

We namen in 2.2.2.2 aan dat a(z) in het eilinderisehe gedeelte kon

stant blijft (geen deformatie) en dus gelijk is aan de vloeispanning 

na het trekken cr 1 • Met de normaalspanning cr (2.29) kamen we dan tot: v z 
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z-z 
4~ 

p(z)=(a. - a)e d 
VI ZU 

(2.67 ) 

De spanning a is bekend ui t vergelijking (2., 6 ). Schrijven we daarna _ zu 
S en a 1 volgens (1.40) re sp • (1.28) dan krij gen we voor het drukver loop 

V . 
in de trekcilinder: 

n z-z 
I [D n (2ln~) { d. 2(Q-l )}lllfl d u 
ip(Z)= C(2:tna:) -t-;-c n+l 1-(j)) / (2.68) 

Daar de exponent van e klein is, mogen we aannemen dat bij benadering 

geldt in de trekcilinder: 

P = a - a 
v1 zu 

Vergelijken we (2.69) met de dru.'k:. in de trekkonus volgens (2.49), dan 

blijkt de cilinderdruk ongeveer gelijk te zijn aan de druk aan het ein

de van de trekkonus. 

De eerste oplossing voor p(z) die we in (2.66) zullen gaan gebruiken is 

in de geest van E. Siebels oplossing {2.7} voor de druk in de trekkonus. 

Daar stelde hij, volgens (2.53), de gemiddelde k~nus~ gel1jk aan S. 

Uit figuur 2.7 blijkt dat de druk aan het einde van de konus in de 

meeste gevallen representatief is voor de gemiddelde konusdruk. Zoals 

uit (2.69), heeft de cilinderdruk ongeveer dezelfde waarde als de druk 

aan de konusuitgang. We kunnen dus konkluderen dat de druk averal in de 

treksteen bij benadering gelijk is aan S. Hiermede integreren we (2.66) 
z 

dA
we 

= S rr{ udz • dl 

o 

= STTd(z - z ). dl u e 

Daar z - z = 1, is de wrijvingsarbeid in de trekeilinder oak gelijk u e 
aan: 

IdA = STTd. 1. dl we (2.71 ) 

In 2.2.3.3 hebben we er reeds op gewezen dat de wrijvingsarbeid in de 

trekkonus bij grote redukties hoger wordt wanneer' we in plaats van een 

strenge toepassing van het evenwichtsprineipe, de druk p aan S gelijk 

stellen. Berekenen we de cilinderwrijr.;..Ilg volgens (2.71) dan kamen we 

bij grote redukties am dezelfde reden tot hogere waarden. Dit kamt dui

duidelijk tot uiting wanneer we fig~ur 2.7 weer met de waarden van S 
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uit tabel 2.1 vergelijken en ons bedenken dat de cilinderdruk ongeveer 

gelijk is aan de druk aan de konusuitgang. 

De tweede oplossing voor de cilinderdruk is van B. Avitzur {2.8}. Hij 

stelde: 

p = 0" 1 - a (2 ·72 ) v zc 

waarmee een waarde wordt verkregen die iet s kleiner is dan met (2.68). Op 

deuiteindelijke trekkrachtformule heeft dit zeer weinig invloed. Met 

deze benadering voor p kunnen we (2.66) integreren zoals we dat ook met 

(2.70) deden. Dit levert de tweede uitdrukking voor de wrijvingsarbeid 

in de trekcilinder: 

In de originele for.mule van Avitzur staat ~~v in plaats van crv1 omdat 

van niet-verstevigend materiaal werd uitgegaan. 

Opnerking: 

Wanneer we (2.73) gaan gebruiken in 2.2.3.6 om daarmede de cilinderwrij

ving in de trekkrachtfor.mule op te nemen, blijkt die toevoeging ongeveer 

gelijk te zijn aan Yangs uitbreiding van de, op het evenwichtsprincipe 

gebaseerde trekkrachtfor.mule (2.31) voor trekstenen met cilinderisch ge

deelte. 

2.2.3.5 De afschuifarbeid aan het begin en het einde van de trekkonus (redundant 

work) 

Zoals we in 1 .2 besprOken heb

ben, bleek dat de trekkrachten 

berek.end op basis van de uit

wendige wrijving en de zuivere 

defor.matie, lager zijn dan de 

gemeten trekkrachten, naarmate 

de steenhoeken groter zijn. 

F. Korber en A. Eichinger{2.~ 

konkludeerden hieruit dat de 

inwendige afschuivingen bij 

grotere steenhoeken niet lan

ger verwaarloosbaar zijn. Zij 

leidden in 1940 een uitdrukking 

1'1&'Imr 2. to De materlaalstroara biJ bet araad
t.rUke.n (naar !' .ltOrber en A E1chirlge r~2. 4} ). 
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af voor deze afschuifarbeid die oorspronkelijk bedoeld was als a&~vul

ling op de trekkrachtformule van Sachs (2.21). 

Zij gingen daarbij uit van de materiaalstroam zoals die in figuur 2.10 

schematisch is voorgesteld. Aan de konusingang wordt de materiaalstroom 

over een hoek yafgebogen. Aan de konusuitgang vindt weer een terugbui

ging plaats over dezelfde hoeky, zodat het materiaal zich weer in axiale 

richting beweegt. Dit afbuigen gebeurt door zuivere afschuiving. 

Trekken we met een tr.ekkracht Ft over een lengte dl, dan buigen we aan de 

konusingang een schijfje ter dikte var~ dll af. We mogen aannemen dat deze 

afbuiging plaats heeft onder een konstante schuifspanning, die gelijk is 

aan de maximale schuifspanning vQer het ko ' De afschuifkracht die op een 

cilindertje uit het beschouwde schijfje werkt (zie figuur 2.10), luidt 

dan: 

dF = k 21Tr. dr ao 0 

De werklengte van dF is y.dl'. De afschuifarbeid die dF . verricht bij ao ao 
het ambuigen is dus: 

dA (r) = k 2 TTr. dr. y. dll ao 0 

r r Met y = arctan - ~ -z z (kleine steenhoeken) kunnen we over het hele 

schijfje integre~en: 0 

1 
'2D 2 

dA =/ 2nL. dr. ao zo 
r=O 
2 1TD2 D 

= 3' T 2z 
o 

all 

k . dl l 

o 

en deinkampressibiliteitsvoorwaarde geeft: 

dl 

Op analoge wijze is de arbeid in de afschuifzone aan de konusuitgang 

af te leiden: 

2 TTd
2 

dAa1 = '"5 T ak1 • dl 

De totale afschuifarbeid luidt dus als voIgt: 

2 TTd
2 

dAa = '"5 TQ (ko + k,). dl 

Drukken we de maximale schuifspanning k met de vloeivoorwaarde van von 

Mises uit in de effektieve spahning a (zie 1.3) dan geldt volgens (1. 6): 
-

k a =\5 (1.6 ) 



-2..2.5-

waarmee (2..78) de volgende vorm krijgt: 

I nd
2 

2. I I dAa = T 3V3 (0;.0 + O"v1 ) a. all (2.79) 

hetgeen de waarde is die F. Korber en A. Eichinger {2.4} vonden. 

In appendix b is de formule voor de incrementele afschuifarbeid afgeleid 

met de exakte integratie van (2..75) over het gehele schijfje. Het resul

taat blijkt bij grotere steenhoeken hogere waarden te geven dan (2..77). 

De verschillen blijven echter klein. Eet grotere rekenwerk van deze exakte 

oplossing weegt in de praktijk meestal niet op tegende grotere nauwkeurig

heid. 

Delen we (2.79) door dl dan ontstaat de trekkrachttoename ten gevolge 

van de redundant work, zoals we me in (2.3; ) ver.melden. 

B. Avitzur{2.8} kwam op een anaere manier tot dezelfde waarde als (2.79) 

Hij schreef echter am rekentechnische reden sina i.p.v.a , hetgeen voor 

de doorgaans kleine hoek en toelaatbaar is: 
TJd2 2 - . 

dAa = T 3V3 (avo + crv1 . ) s~na. dl ! (2.80 ) 

Daar Avitzur de verste~iging buiten beschouwing liet, geldt veor de oor

spronkelijke formule a = 0' 1 = a . vo v nv 
Toepassing van het vloeikriterium van Tresca leidt tot een ander resul-

taat. In 1 .3 bleek dat dan de volgende verhouding tussen de maxtmale 

schuifspanning en de effektieve spanni~g bestaat: 

a 
k=2 

Substi tueren we di t in (2.78) dan ont s"Gaat : 

r TTd
2 

1 ~i idA = - - (0" + 0" • ) Q. al 
I a 4 3 VO Vi 

(1.13) 

(2.81 ) 

E. Siebel{2.7} bereikte op een andere nanier hetzelfde resultaat. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat men voor de sam van de vloeispanningen 

vQor en na het trekken meestal de volgende benadering geeft: 

a - a 
vo vl = S 

2 (1lJ.1) 

hetgeen een iets te hoge waarde geef't maar weer enig rekenwerk uit

spaart. 

2.2.3.6 Synthese o,er arbeidskamponenten 

De diverse arbeidskamponenten van vergelijking (2.34) zijn nu bekend. 
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Allereerst f'ormuleren we met (2.38), (2. ) en (2.81 ) en (1.38) de draad.

trekkrachtvergelijking van E. Siebel en medewerkers {2.7}, {2.8} en {2.~. 

Deze f'ormule geldt voor een treksteen zonder cilinderisch gedeelte en 

verder is er de redundant work in opgenamen: 

(2.82 ) 

Door toevoeging van (2.71) kamt de cilinderwrijving tot uiting: 

TTd
2 

- { II D 2 1 } F = - S (1 + p\rJln- + -.Q + 4 lI-t 4 Q/e.. d 3 I""d (2.83 ) 

De draadtrekkracht van P.C. Veenstra{2.1} ontstaat door samenstelling 

van (2.38) en (2.60) in (2.34). S wordt gesubstitueerd volgens (1.40). 

Deze f'ormule is geldig voor een treksteen zonder geleidingsgedeelte en 

ook is de redundant work buiten beschouwing gelaten: 

(2~)n . 
d D 

-n-+"';;:''-- 2lna: 
(2.84) 

d2 4J.1l~ 
1 -D2 _d2 {sin20+I-L(cOS20+1 )}I 

Formule (2.84) kunnen we uitbreiden zodat ze ook ioepasbaar is voor een 

treksteen met geleidingsgedeelte door naast (2.38) en (2.60) ook (2.35) 

in (2.34) te substitueren. De redunda..."lt work bijdrage kunnen we in reke

ning brengen door (2.79) nog tOE te voegen. Na enig rekenwerk krijgen we 

dan de volgende vorm voor de draadtrekkracht: 

F =~{ 
t 1\ 

_--==-- 21 J...I 

..... ~ 2 

t. 2 
d 

1- 2 2 
D -d 

. 4~ + 3V3(O'vo +0;,) + 

{ sin2Q+Il( cos2o+ 1 ) I 

Op overeerikamstige manier kunnen we de trekrachtf'ormule van 
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B. Avitzur{2.10} voor verstevigende materialen afleiden. Dat wil zeggen 

door substitutie van (2.38), (2.64), (2.73) en (2.80) in (2.34): 

D 
1Td2{ D 2lna D 2 

Ft = T S 2lna: + ~ S (1- n+2 ) 2lna: + 3V3(O'vo +O'vl )sina 

(2.86 ) 

Stellen we in (2.86) S, a en 0' gelijk aan Cr en n gelijk aan 0 
vo vl nv 

dan ontstaat de oorspronkelijke.for.mule van Avitzur voor kleine steen-

hoeken en niet-verstevigende materialen. 
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2.3 Teorieengebaseerd op de materiaalstroOIT" 

2.3.1 lnleiding 

De met het evenwichts- en arbeidsprincipe uitgevoerde analyses van het 

draadtrekproces zijn enigszins onbevredigend. Dit wordt onder meer 

veroorzaakt door de arbitraire aannamen ten aanzien van de uitgestrekt

heid van het plastisch gebied en de "redundant wor~ II. 

Mede ook amdat van de hierboven genoemde analyseme~n geen principiele 

verbeteringen meer te verwachten zijn, he eft men in de plasticiteits

mechanika naar andere wegen gezocht. 

Zoals we in 1 .2 reeds opmerkten is men er nog steeds niet in geslaagd 

een exakte oplossing voor axiaalsymmetrische problemen als draadtrekken 

te vinden. Het stelsel differentiaal.vergelijkingen dat de axiaalsy.m

metrische defor.matie beschrijft is nog steeds te moeilijk gebleken. 

Vlakke defor.maties daarentegen zijn, ma~tiOOh gezien, eenvoudiger. 

Met de twee analysemethodendie we hierna zullen bespreken, de karak

teristieke ofWel glijlijne~ethodeen de extremum of upper- en lower

bound met~, zijn hiervoor oplossingen te for.muleren. De teoretische 

basis is strenger dan die van de elementaire methoden. Men gaat hierbij 

uit van de materiaalstroam tijdens de defor.matie, wat in wezen een 

afschuifproces is. 

Wil men deze teorieentoch toepassen op het axiaalsymmetrische draad

trekken, dan zal men zich bepaalde beperkingen moeten opleggen,dan weI de 

teorie uitbreiden. 

Ten aanzien van de glijlijnenmethode betekent dat, dat we het twee dimen

sionale analogon van het draadtrekken, het bandtrekken zullen beschouwen. 

Omdat experimenteel is aangetoond dat er een verb and bestaat tussen het 

band- en draadtrekken, kunnen de resultaten van de bandtrekbeschouwing 

worden gebruikt am uitspraken te doen over het draadtrekken. 

De extremummethode laat zich weI direkt toepassen op axiaalsymmetrische 

problemen. Hieraan gaat echter weI een meestal gecampliceerd onderzoek 

van het probleem aan vooraf. 

Ter inleiding van deze twee methoden zal een korte bespreking van de 

theoretische achtergrond gegeven worden. 
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2.3.2 Gli,41i,'nenoplossing 

2.3.2.1 Inleiding 

Voor het twee dimensionale analogon van het draadtrekken, het bandtrekken, 

hebben R. Hill en S.J. Tupper {2.11\ in 1948 een oplossing afgeleid met 

behulp van de karakteristieke of gJ.:ijJjjnenmet;hale (deze laat ste benaming 

zal verder gebruikt worden). Industrieel gezien is bandtrekken geen be

langrijk proces maar vanwege de verwantschap met het draadtrekken is de 

teoretische oplossing ervan te gebruiken am kwalitatieve uitspraken te 

doen over het draadtrekken. 

Met name werpt de oplossing meer licht op de redundant work, de inwendige 

spanningsverdeling en de ideale treksteenvor.m. In het algemeen geeft de 

glijlijnenoplossing meer inzicht in het defor.matiemechanisme. 

Er zijn echter oak een aantal beperkingen. De uitwendige wrijving en de 

versteviging kunnen slechts door gekampliceerde berekeningen dan wei door 

benaderingen in de oplossing worden opgenamen. Mede daaram heeft de glij

lijnenoplossing eerder een kwalitatieve dan een kwantitatieve waarde. Ook 

is de overgang bandtrekken-draadtrekken niet geheel duidelijk. 

Tenslotte levert het bepalen van de defor.matiezone, hierna glijlijnenveld 

te noemen (eng.: slipline field, dui: Gleitlinienfeld) problemen op die 

slechts met ervaring en zelfs intuitie opgelost kunnen worden. 

We zullen eerst de teoretische grondslagen van de glijlijnenmethode bespr~ 

ken, zodat men er een inzicht in krijgt. Daarna kamt de toepassing ervan 

op het bandtrekken van R. Hill en S.J. Tupper aan de orde met de uitbrei

dingen en verbeteringen van R. Hill en A.P. Green {2J2} en O. Pawelski 

{2. 13}. Verder wordt nagegaan hoe we de re~ultaten van deze afleiding 

kunnen betrekken op het draadtrekken. 

Aangezien de glijlijnenmethode de materiaalstroam bij plastisChe defor

matie beschouwt en het geleidingsgedeelte buiten de defor.matiezone ligt, 

zal de invloed van het geleidingsgedeelte op het draadtrekproces binnen 

deze analysemethode vervallen. 
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2.3.2.2 Inleiding in de gl1.ili,4nemnethode via het bandtrekken. 

Ret draadtrekken is een axiaal-

synnnetrisch probleem. Wanneer 

we in gedachten de krcmm1ing van 

de draad tot co laten toenemen, 

dan karnen we uit bij het, nauw 

aan het draadtrekken verwante 

bandtrekken. Rieronder verstaan F1cuur 2.11 Bet koor41JlAteustelllel b1j het baxldtrekUn 

we het trekken van platen, 

strippen of banden met grote breedte-dikteverhouding. Door deze grote ver

houding neemt de wrijvingsweerstand in de breedte (of y richting) zodanig 

toe dat in deze richting de defor.matie verwaarloosbaar is. De defor.matie 

heeft dua slechts plaats in het x-z vlak (zie figuur 2.11) en is onaf

hankelijk van de y koordinaat. Ret bandtrekken is daararn een twee dimen

sionaal probleem en behoort hier.mee tot de groep van vlakke deformaties 

waarvoor de glijlijnemnethode is ontwikkeld. 

Deze theorie maakt de volgende veronderstellingen: 

1 ) Het te deformeren materiaal is star - ideaal plastisch;d.w.z. de elastische 

deformatie wordt verwaarloosd er er treedt geen versteviging Ope Verder 

is het materiaal hamogeen isotroop en onsamendrukbaar. 

2) De deformatie heeft binnen nog te definieren grenzen plaats, daar

buiten is het materiaal star. 

3) Ret probleem wordt beschouwd als kwasi""statisch. 

4) Tenslotte verwaarlozen we traagheids- en temperatuureffekten en wordt 

het gereedschap als star verondersteld. 

Wanneer we de spanningstoestand van een punt 

beschouwen, dat zich in de deformatiezone 

bevindt, dan zijn daar in principe nege;n 

spanningskamponenten werkzaam. We stellen 

ons daartoe een oneindig klein blokje voor 

met het beschouwde punt in het midden en de 

ribben evenwijdig aan de x-, y- en z-as 

(zie figuur 2.'2). Figuur 2.12 De V'el"sch111ende span
n1;l&en 1n een punt. 

Ui t het mamentenevenwicht am de ,;werklijri' va."). C1 , a re sp. 0' voIgt: 
x y z 

T =T , 
xy yz 

T =T xz zx en (2.91 ) 
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Daar de de£or.matie in de y-richting dO gelijk nul is, blijven de in het 
y 

x-y vlak en y-z vlak liggende materiaaldeeltjes dezel£de vor.m behouden 

(zie £iguur 2.13). Hieruit voIgt 

dat T (=T ) en T (=T ), die yz zy yx xy 
anders de vor.mverand~ring zouden 

veroorzaken, nul zijn. De 0 
y 

daar.mede een hoo£dspanning. 

Omdat dO = 0 kunnen we uit de 
y 

Levy-van Mises relatie (1 20 ) 

besluiten dat voor de hoo£d

spanning a geldt: 
y a: +0" 

x z 
O'y = 2 

is 

De spanningstoestand in ieder punt van de de£or.matiezone wordt dus bepaald 

door de grootte en richting van C1 ,a en T (= T ). x z xz zx 
Omtrent deze spanningstoestand kunnen we drie vergelijkingen opstellen. 

Uit de evenwichtvoorwaarden in de x- en z-richting in de amgeving van een 

punt (zie p.e. Veenstra t2.1} ) volgen de volgende twee betrekkingen: 

dOx OTxz 
-+--=0 
Ox dZ 

(2.94 ) 

Verder passen we het vloeikriterium van von Mises (1.9 ) toe. Na substitutie 

der spanningskamponenten krijgt die voor vlakke de£or.maties de volgende 

vor.m 
122 2 -(a -C!) + T = k 4 x z xz 

Vergelijking (2.95) stelt oak de cirkel van Mohr veor met kJ-. de m~imale <1 ... +0' 
schui£spanning, als straal en het middelpunt op een a£stand x 2 z. van de 

oorsprong. Dit zien we direkt in £iguur 2.14 wanneer we op drienoek BAM de 

stelling van Pythagoras toepassen. Opgemerkt dient te worden dat bij de 

cirkel van Mohr een andere tekena£spraak wordt gebruikt dan tot nu toe bij 

het onderzoek van de spanningstoestand en bij het vloeikriterium van von 
- . --- - , 

Mises. De tekena£spraak voor de cirkel van Mohr staat in £iguur 2.14. 
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Figuur 2.1 4 De eirkel van Mobr VO<n' vlJtJr&e 4etanaatl ••• 

Beperken we ons tot niet-verstevigende materialen, dus k is konstant, dan 

hebben we met (2.93), (2.94) en (2.95) drie vergelijkingen met drie onbe

kenden a , a en T (=T ). Het probleem is dus statisch bepaald en zou x z xz zx 
daar.mede eenduidig oplosbaar zijn. R. Hill {2.14} heeft er echter op 

gewezen dat er naast een spannir~sveld ook ~en sneIheidsveld bestaat 

waaraan de oplossing moet voldoen. (Bijv.: wanneer we er vanuit gaan dat 

het materiaal onsamendrukbaar is, liggen de sneIheden van de band veer en 

na het bandtrekken vast.) Dit maakt het oplossen gekampliceerder. We zullen 

hier later op terugkamen. 

Uit de metaalkunde is bekend dat deformaties bij langzame plastische 

vervor.ming over het algemeen door een afschuifmechanisme (oOk weI glij- of 

sliprnechanisme genoemd) plaats heeft (zie P.Jongenburger {2.15}). Of schoon 

een kristal voorkeursrichtingen heeft bij het afschuiven, mo~en we het 

materiaal als isotroop veronderstellen daar het materiaal uit een groot 

aantal, willekeurig georienteerde, kristallen bestaat. In de plasticiteits- . 

mechanika neemt men aan dat de vlakken met de grootste afschuivingen oOk de 

vlakken met de grootste schuifspanningen zijn. Men inoemt dergelijke vlakken 

glijvlakken. 
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Ze zijn onder meer te onderscheiden 

bij het samendrukken van een 

cilinder als een dubbele konus 

(zie figuur 2.15). 

Bij vlakke defonnaties kunnen 

we ons beperken tot de snij

lijnen van deze glijvlakken met 

het x-z vlak, daar dit vlak 

representatief is voor de gehele figuur 2.15 Hf;t stuU:en van een cilinder. 
Duidelijk te zien is de dubhel. konus 

defonnatie. Deze lijnen noemen we wa.arlang. NIt _teriul ill afgeschoven. 

glijlijnen (engels: sliplines, dnits: Gleitlinien). Deze glijlijnen, 

waarlangs de schuifspanning dus maximaal is, vonnen een ortogonaal, d.w.z. 

een zich rechthoek.ig snijdend lijnennet, zoals blijkt uit etsingen: het 

glijlijnenveld genoemd. Dit glijlijnenveld valt voor een theoretisch 

materiaal, dat voldoet aan de eigenschappen zoals die aa.n het begin van 

deze paragraaf gefonnuleerd zijn, samen met de nit de wiSkunde bekende 

oplossingskarakteristieken van het vergelijkingens~steem (2.92), (2.93) 

en (2.94) en de daarbij behorende randvoorwaarden '(zie R. Hill {2.14} ). 

(Met vergelijking (2.94), die de cirkel van Mohr vborstelt, kunnen we 

nameiijk in ieder punt twee, loodrecht op elkaar staande richtingen onder

scheiden waar de schuifspanning maximaal is en weI +k of -k). 

We voeren nu eerst een paar nieuwe begrippen in. We zullen de glijlijnen 

van de eerste soort of Q-glijlijnen noemen, wanneer de maximale schuif

spanning volgens de tekenafspraak van Mohr +k is. Een glijlijn is van de 

tweede soort ofwel een P-glijlijn, wanneer de maximale sChuifspanning met 

dezelfde tekenafspraak -k is. 

Verder definieren we de hoek. tussen de x-as en de ~-glijlijn als +, tegen 

de kIck. in als positief gemeten. 

Tenslotte voeren we de gemiddelde of hydrostatische druk (rm in die we als 

voIgt definieren 
1 

a = --3' (a + a + a ) m x y z 

De drukspanning wordt hierin dus positief gerekend~ 

Met (2.91) blijkt -a gelijk te zijn aan de afstand van het middelpunt M m 
van de cirkel van Mohr tot de oorsprong. Daannede is a dus de. nor.m.aalm 
spanning op een vlakje waarlangs de maximale sChuifspanning +k of -k werkt. 



De drie nieuwe begrippen 

zijn nog eens weergegeven in 

figuur 2.16 waar een 

elementje uit de defor

matiezone is getekend, dat 

begrensd wordt door Q- en 

~-glijlijnen. Met ~ en 
m 

c:P kunnen we de spannings-

kamponenten als voIgt 

uitdrukken, zoals met de 

cirkel van Mohr in figuur 

2.14 eenvoudig is aan te 

tonen: 
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+ 
I 

~ = -crm + k sin2cp 

0;; = -0; - k sin2cp 

Txz .;:. k cos2CP 
(2.97 ) ~ 2.16 De spa.nnill8stoestand van eell elemetje in de de tor

u.t1ezac.e dat. begrellBd wordt door <l en p 8l1jl1Jnen. 

= -T zx 

Verder kan men uit de evenwichtsvoorwaarden (2.93) en (2.94) en uit het 

vloeikriterium (2.95) de volgende eigenschappen van de glijlijnen afleiden 

(zie bijv. R. Hill {2.14} ): 

cr + 2k<l> = c 
ill . a 

a -2k.cb=c 
m ' ~ 

= konstant langs Q-glijlijnen ~ 

= konstant langs ~-glijlijnen ) 

Deze vergelijkingen worden de regels van HenCky genoemd amdat H. Hencky 

{2.16} z~ voor het eerst afleidde. 

Wanneer voor een bepaald probleem het glijlijnenveld bekend is (zie figuur 

2.22) dan ligt daarmede de grootte van de de:::'onnatiezone vast. BLliten dit 

gebied is het materiaal star. Verder moet bepaald worden welke lijnen uit 

het ortogonale netwerk de Q- resp. de ~-glijlijnen zijn. Hiertoe maken we 

gebruik v~~ een eigenschap die af te leiden is uit de definitie van de Q

en ~-glijlijnen: als we de Q- en ~-glijlijnen door een zeker punt als een 

rechtsdraaiend koordinatenstelsel beschouwen) dan ligt de algebra!sch 

grootste hoofdspanning in het eerste of derde kivadraat (zie figuur 2.17). 
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Uit het glijIijnenveId voIgt voo~ 

ieder punt van de deformatiezone 

de hOekcp. Uit de randvoorwaarden 

zijn dan met behulp van de regels 

van HenCky de ca en c~ te bepalen. 

Substitueren we deze gegevens veor 

ieder punt in de regels van Hencky, 

dan is overal de a bekend. Met 0-
m m 

en ,kunnen we vervolgens met 

vergelijking (2.97), dan weI 

grafisch lliet de cirkel van Mohr, 

voor ieder punt de dri e sparmings

werkl.1Jn van de 
P"OOt Il'te hootdsJll6t11D8 

/' 

Q 

Figuur 2.17 De bepaling van de Q- en ~-&lij11jn. 

kOlllponenten 0' , 0' en T (= -T ) bepalen. Hieruit voIgt de d.ruk op het x z xz zx 
gereedschap waarmee men tenslotte, bijvoorbeeld voor het bandtrekken, de 

trekkracht kan berekenen. In 2.3.2.3 zal een volledig ui tgewerkt voorbeeld 

gegeven worden. 

Er rest ons nog de vraag! hoe bepalen vre het glijlijnenveld? Zoals in de 

inleiding 232j werd vermeld, is dit een gekOlllpliceerd probleem. We zullen 

ons hier beperken tot enkele opmerkingen en literatuurverwijzingen, mede 

omdat voor het bandtrekken reeds een glijlijnenveld gevonden is. 

Uit de regels van Hencky (2.98) kan men verschillende geOllletrische eigen-:

schappen van het glijlijnenveld afleiden waarmee een veld te konstrueren 

is (zie hiervoor bijv. L. Prandtl {2.45} of de modernere boeken van 

W. Prager en P.G. Hodge {2.17} of R. Hill {2.14} ). Daarna kontroleert men 

of het glijlijnenveld kinematisch verantwoord is. Dit is op twee manieren 

mogelijk. 

Ten eerste numeriek met de regels van E. Geiringer {2.18}, die luiden: 

du - ua.cp= 0 

dv - ua+: 0 

langs a-glijlijnen l 
langs P-glijlijnen~ 

(2.99 ) 

Hierin is u de snelheidSkOlllponent langs een a-lijn en v de snelheidskamponent 

langs een~glijlijn. Deze regels zijn het snelheidsanalogon van de regels 

van Hencky. 

De tweede en eenvou~ kontrolemogelijkheid is de grafische methode met 

behulp van een snelheidsdiagram, ook wei hodograaf genoemd. (Zie daartoe 

appendix c of W. Johnson en H. Kudo {2.1-9} ). 

Voldoet het glijlijnenveld niet aan de sneIheidsvoorwaarden, dan moet een 

nieuw veld gekonstrueerd worden,etc, 
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2.3.2.3 Glijlijnenoplossina voor het wri,ivingsloos bandtrekken van een star-ldeaa.l 

plastisch materia~l 

In dit gedeelte zullen we een glijlijnenoplossing behandelen voor het band

trekken en daarbij veronderstellen dat er geen wrijving optreedt en verder 

dat het te defor.meren'materiaal star-ideaal plastisch is, d.w.z. de elastische 

defor.matie wordt verwaarloosd en het materiaal verstevigt niet. 

R. Hill en S.J. Tupper {2.1i} ontwikkelden een glijlijnenveld voor het band

trekken met rechte treksteenwanden, in de zin zoals dat in 2.3.2.2 beschreven is. 

Het voldoet dus aan de regels van Hen~~ en is kinematisch verantwoord. 

De basis van dit 

glijlijnenveld is 

een standaardglij

lijnenveld van 

R. Hill (zie figuur 

2. 1 8 ). De koordinaten 

ervan staan weer

gegeven in figuur 

2.19. Dit veld 

ontstaat wanneer 

we met een oneindig 

breed gedachte stempel 

.l:LB op een plaat 

drukken. De overgang 

naar het bandtrekken 

zit daarin dat dit 

stempelvlak ook opge

vat kan worden als 

een treksteenwand met 

een steenhoek die 

gelijk is aan nul 

(zie R. Hill en A.P. 

Green {2.12} ). 

Het st~~daard glij

lijnenveld is als 

voIgt opgebouvrd. 

Langs AB treect geen 

wrijving op; de 
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schuifspanning is er dus gelijk aal1 nul. Met vergelijking (2.97) zien we dan 

dat de glijlijnen onder een hoek van 1~5° vanuit AB ve:rtrekken. Uit de geo

metrische eigenschappen van het glijlijnenveld (zie o.a. Prager en Hodge 

t 2.1 7 P is dan af te leiden dat binnen de driehoek A:BC de glij lijnen recht 

zijn. Met de regels van Hencky (2.98) is clan eenvoudig te bewijzen dat de 

spanningstoestand voor ieder punt van de driehoek ABC gelijk is. Er neerst 

dus een uniforme spanningstoestand. Vanuit de singuliere punten A en B lopen 

de glijlijnen als twee waaiers van cirkelbogen en stralen ACD en BCE. De 

glijlijnen zetten zion daarna gekramd voort en maken in het snijpunt met de 

lijn CP een hoek van 450 met het stempelvlak, wat uit symmetrieredenen te 

verklaren is. Men spreekt bij de glijlijnenmethode oak wei eens van een 

beginwaardeprobleem aangezien de oplossing opgebouwd wordt vanuit een aantal 

beginwaarden. 

Figuur 2.20 geeft de vor.m weer van een uit figuur 2.18 afgeleid glijlijnenveld 

voor het bandtrekken. Dit veld is voor een belar~rijke groep van steenhoeken 

en redukties geldig; de grenzen van deze groep zullen we later nader bepalen. 

Voordat we de konstruktie ervan "oehandelen, maken we er.k.ele opnerkingen over 

de geametrie van dit veld. De verschillende snijpunten zullen we dezelfde 

namen geven als in figuur 2.20. 

FiSUur 2.20 Het gl1jlljnenveld b1j 
het bandt.reklr.en voor Q-12 en 1\ -9,2~ 

Verder noemen we de cirkeliloeken bij A ljI'en bij 

:s e'. De cirkeliloeken worden gemeten vanaf AC 

re sp. Be. De ligging van ieder punt bui ten ABC 

is dUE bepaald door de cirkeliloeken van de 2 

glijlijnen waarop het ligt. 

De bandreduktie ~ definieren we als: 

[ 1\ = H ; h 100'; I (2.100) 

Verder moeten am symmetrieredenen de glijlijnen 

de hartlijn onder een hoek v~~ 450 snijden. 

Hieruit is met behulp ~an de regels van Hencky 

eenvoudig af te leiden (zie appendix d) dat voor 

de bij de grensglijlijnen behorende cirkeIhoeken 

lyen e geldt: 

9- '" = Q (2.101 ) 

De laatste opmerking is dat we kunnen volstaan 

met de analyse van de helft van de band claar het 

bandtrekken symmetrisch is ten opzichte van de 

hartlijn. 
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De konstruktie van het Iijnenveld maken we duideIijk met het volgende 

voorbeeld. De halve steenhoek is 50 en de redtiktie ~ = 5,132%. In ~eite 
kamt de konstruktie neer op het ver.menigvuldigen van het standaardgIijlijnen

veld van ~iguur 2.18 met een zodanige schaal~aktor dat de basis AB van ~iguur 

2.18 langs de basis van ~iguur 2.20 
, 1 48 0 Stel 2'H = 10 schaaIdeIen dan voIgt uit ~ dat 2'h = 9, 7. Met Q= 5 is dan 

het pro~iel van de band te tekenen. (figuur 2.21a). Langs de treksteenwand 

treedt geen wrijving op. De glijlijnen tussen A en B maken dus een hoek van 

45
0 

met AB. Daar.mee ontstaat het gebied met de uni~or.me spanningsverdeling 

ABC. Door C trekken we het 11- ~ zoals dat in grafiek 2.1,9b is 

gede~inieerd (figuur 2.21b). 

De schaalfaktor r is als voIgt gedefinieerd: 

r = AC = \/?:: H - h 
2.'1;::: sina 

Voor ons voorbeeld geldt r= 4,160. 

(2.102) 

Vervolgens konstrueren we het voetpunt F. Met vergelijking (2.101 ) kunnen we 

eel'! meetkundige plaats van F for.muleren: dit is namelijk de verbindingslijn der 

snijpunten van de glijlijnen vanuit A en B waarvan de bijbehorende cirkelhoeken 

een halve steenhoeka verschillen. Ofwel: 

S' - ljJl= a (2.103 ) 
Ret snijpunt van deze verbindfngslijn met de hartIijn is het voetpUnt F~ 
Een nauwkeurig resultaat voor de Iigging van F verkrijgen we wanneer we 
het snijptL.'1t van twee gUjlijnen uit A en B met (2.103) F', . 
dat even boven de hartIijn ligt, verbinden met een overeenkamstig snij
punt F ", dat even onder de hartlijn ligt. We zullen dit aan het reken

voorbeeld toelichten. De koordinaten van het snijpunt van de glijIijnen 
, 0 II,~ 0 

met de cirkelhoeken 9= 40 en "-35,. F' ,volgen uit grafiek 2.19: . ~," ,-)' 

11 F I = 0, 1 40 x r = 0, 584 

~F! = 1 ,394 x r = 5,799. 

De koordinaten van FI!, dat het snijpunt is van de 

hoeken 91 = 45°en +' = 40° zijn: 

TiF II = 0, 1 60 x r = 0,664 

~F II = i ,693 x r = 7,042. 

met de cirkel-

De punten F I en Fir tekenen we in figlrxr 2.21 c. Na op!l1eting van F en 

F'F'! vinden we de bij F behorende cirkelhoeken door de volgende ver

houding ui t te rekenen: 



2,O~~~==~~~~~~~c-~~----4--------7--:----
Q6l"m8 

--
~,.~~~~~_+~~------+_--------~----------~--------4 -e-
~ 
() 

-<IN , 
-e-
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cirkel van Mohr of met vergelijking (2.9]) berekenen: 

* n. =a-
C 

+k -nnv m (2.119) 

De index b wil zeggen dat de druk betrOkken wordt op het bandtrekken. 

Met vergelijking (2.118) en (2.115) is (2.119), na deling door 2k, oak te 

schrijven als: 

* p:v = c a:ens - tTT - Q + 2e + ~ (2.120) 

c 
~ens . 

Omdat we 2k met (2.111) kunnen berekenen en a en e uit de prQcesgeo
p; 

metrie resp. glijlijnenveld volgen, is de gereduceerde wanddr~ ~ nu 
2k 

met (2.120) te bepalen. In ons rekenvoorbeeld vinden we met tabel 2.2 of 

figuur 2.26* 
~nv 
~ = 1,541 (2.121) 

R. Hill en S.J. Tupper {2. i 1} hebben vergelijking (2.120) voor een groot 

,~r-----------~------~------~------~------' 

\.~. 
2'~~~*-~~~~~~~----~~--~----+--------1 

o~ _______ ~ ______ ~ ______ ~~ ______ ~------~ 
o 10 :Ban4red~tie R.. ,. p*:50 40 50 
J':l.&Uu:r 2.27 De sereduceerde va.nddfuk ?!'- blj net. bandtrekken alII 1"UDk* 
tie ftJ:I. de ba.Ddrecluktie 1\ en de haJ:v@""steer.ll:wek ale pal'aD'lter l 

(naar R.I:U.ll en S.J .'l'apper 12. nr) 

aantal ~al ve steenhoeken Q en bandredu.;,:t ie s \ berekend. In f'iguur 2.27 

staat ~ als f'unktie van ~ weergegeven met a. als parameter. Voor de 

volledigheid schrijven we" de gereduceerde wanddruk voor het wrijvings

loos bandtrekken van star-ideaalplastisch materiaalmet (2.111 ) helemaal 

uitgedrukt in de begingegevens: 

* 
- ~n 

4 

Deze formule is voor de gehele wand geldig. 

1 -Q+29+-2 
(2.121 ) 
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F'F 

Hieruit volgt 

en 

9= 400 + 40 = 440 

~= 35
0
+ 40 

= 39
0

• 

Met deze hoeken kunnen we de cirkelsektoren CAD en CEE konstrueren. 

Hill en Tupper hebben voor een 

groot aantal halve steenhoeken en 

redukties de hoek ~ uitgerekend. 

In figuur 2.22 zijn de waarden er

van in een grafiek uitgezet. Met 

vergelijking (2.101 ) kunnen we dan 

de hoek e berekenen. 

De linkerflank van het glijlijnen

veld bepalen we door de snij

punten van de glijlijn uit A die 

een cirkelhoek ~ = 390 heeft, met 

de glijlijnen uit B in te tekenen 

en met elkaar te verbinden (zie 

figuur 2.21d). De genor.meerde 

o 10 20 __ 30 40 50 
Bandreduktie Rtffo. 

Figuur 2.22 De waarden van de clrkelhoek '" als tunktie 
van de bandreduktie lb en de halve steenhoeka als para

meter (naar R. Hill en S.J. Tupper{2.1 1)> 

koordinaten van deze snijpunten staan in grafiek 2.19a en 2.19b. De rechter

flank van het veld konstrueren we op dezelfde manier. Nu echter worden de 

snijpunten van de glijlijn uit B waarvan de cirkelhoek 9= 440
, met de glij-

lijnen uit A ingetekend. De genor.meerde koordinaten van deze snijpunten staan 

in grafiek 2.19b en 2.19c. Aldus hebben we de grenzen van het glijlijnenveld 

bepaald. 

Of schoon dit voor de trekkrachtberekening voldoende is, staat in figuur 2.23 

het volledige glijlijnenveld, waar.mee de spanningstoestand overal in het 

glijlijnenveld te berekenen is. De birlilen de grensglijlijnen liggende lijnen 

zijn op overeenkomstige manier gekonstrueerd als de grensglijlijnen. Hierbij 

kan men nog opmerken dat wanneer eenmaal een glijlijn bijv. vanuit A bepaald 

is, daar.mede ook de koordinaten van de glijlijn vanuit B met dezelfde cirke1-

hoek bekend zijn vanwege de symmetrie ten opzichte van de ~-as. 

Voordat we de for.mule voor de trekkracht gaan af'leiden, is het nodig te weten 

welke lijnen de Q- resp. de ~-glijlijnen zijn. We maken daartoe gebruik van 

de eigenschap uit 2.3.2.2; als men de 0.- en ~-glijlijn in een punt als een 

rechtsdraaiend assenkruis beschouwt, dan ligt de algebraIsch grootste hoofd

spanning in het eerste of het derde kwadraat. We passen deze regel toe cp het 
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een punt aan de treksteenwand. De normaal op de treksteenwand en de richting 

van de treksteenwand zijn hoofdspanningsrichtingen. De hoofdspanningen langs de 

wand is nul (geen wrijving) en de hoofdspa..'YJ.ning in de normaalrichting is neg a

tief. Langs de treksteenwand ligt; dus de grootste hoofdspanning. Hieruit voigt 

dat de glijlijnen vanuit A a-glijlijnen en vanuit B ~-glijlijnen zijn. 

We beginnen de afleiding van de trekkrachtfor.mule aan de linkerflank van het 

glijlijnenveld. In figuur 2.24 is de spanningstoestand van een stukje dso uit 

de a-grensglijlijn ADF weergegeven. Omdat het een a-glijlijn is, is de 

schuifspanning er gelijk aan +k. Verder is de d.ruk.spanning op een vlakje dat 

langs een glijlijn ligt, a , zoals uit de cirkel van Mohr (figuur 2.14) blijkt. 
m 

Op ds is de volgende kracht in de z-richtll1g werkzaam: 

dF z =~cos (rr-cp) - am sin (n-cp )}dS. b (2.104 ) 

-- waarin de breedte van de band b is. Aangezien er geen tegen

trek is, moet de sam der krachten in de z-richting nul zijn 

langs de beschouwde glijlijn: 

fA dF = 0 
}F z 

We werken deze integraal met (2. 1 04) ui t : 

dz 

// d.Fz =j·/fr.cos(rr-~)- mSin(rr-~)}dsob J 
Q 

z 

F:lguur 2.24 De spanningstoe
stand aan de Q*grensgl1jllJn 

{~t~ -am ~ }asob 
2 

=(A (kdz _ a )ax.b = 0 
:-{=O d.x m 

Met ~ = cot(TT- <1» = -cotcp en na deling door -b wordt dit: 

.£ ~ (kcot~ + am) ax = c 

De regel van Hen~~ (2.98), toegepast op de Q-grensglijlijn luidt: 

0' +2k..l.=c 
m 'f. agrens 

Hiermede kunnen we Cr uit (2.107) el:imineren: 
m 

[

H 

O 
2 (kcotcp + c 2kcp) d.x= 0 

agrens 

(2.105) 

(2.106) 

(2.107) 

(2.108 ) 

(2.109 ) 

Omdat langs de a-glijlijn c konstant is en het materiaal niet verstevigd 
agrens 

(k is dus konstant) is vergelijking (2.109) reedsgedeeltelijk integreerbaar: 

H 

cJ'2 ( lcotcp - cp )ax + c li = 0 
:70· 2 agrens 2 

(2.110) 
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(2.111 ) 

Uit het glijlijnenveld is <p als :f'tmktie van x langs de o-grensglijlijn 

bekend. Vergelijking (2.111 ) is daaram. graf'isch of nUllleriek op te lossen. 

In figuur 2.26 is de integratie grafisch uitgevoerd voor het lijnen-

veld dat we in het begin van deze paragraaf hebben gekonstrueerd. In 

tabel 2.2 staat de nUlllerieke integratie. 

Daar de a-grensglijlijn tussen A en D recht is, 

blijft 4>n konstant. Uit figuur 2 '45 zien we 

dat: 

<PD :: t rr - o-q, 
Met (2,101) wordt (2.112): 

~ =: 2rr-e 
D 4 

(2.112) 

(2.113) 

De regels van Hencky (2.98) voor punt D zijn: 

O'mD + 2k<Pn = c agrens ! 
a - 2ktb = c 

roD TD agrens 
(2.114) 

J'1guur 2.25 De venclUilell4e hoe· 
ken b1j net glijl1jnenve14 voar 
het 'baDdtnrkltel1. 

• 
Hieruit elimineren we amD,na substitutie Vfu~4b volgens (2.113): 

c = c - 4k(2n-e \ pn ogrens 4 J 
(2.1'5) 

Langs de ~-glijlijn DC blijft c(3J? konstant. De regel van Hencky (2.98) 

voor deze lijn in het punt C luidt daar.mede: 

Omdat 

.... =: A + .1. =: 2rr _Q 
'fC "YD T 4 

kan amc oak als voigt geschreven worden: 

~C = cj3D + 2k(tn -0) 

(2.116) 

(2.118) 

Daar er binnen de driehoek ABC een unifor.me spanningsverdeling heerst, 

is de bydrostatische druk fj' er avera::'" gelijk aan a C. Dit geldt dus ook 
mill. 

voar de punten langs de treksteenwand. De wanddruk kunnen we nu met de 
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Uit het krachtenevenwicht in de z-richting voIgt de volgende betrekking 

tussen de gemiddelde trekspanning aan het einde van de treksteen en de 

wanddruk: 

* * O'bnv • h • b = ~nv (H - h) • b (2.122) 

Om praktische redenen is de zu index in de trekspanning weggelaten. 

OfWel, met (2.100): 

* -~ * 
O'bnv = 1-~ ~nv (2.123) 

Met (2.121 ) leidt dit tot de volgende formule voor de gemiddelde gereduceerde 

trekspanning voor het wrijvingsloos bandtrekken van een niet verstevigend 

materiaal: 

* 0' 
bnv 

2'k = (2.124 ) 

Ook deze vergelijking is door R. Hill en S.J. Tupper {2.11} voor een aantal 

waarden van a en ~ 

berekend. Infigaur 

(2.28) vinden we 

* 0'. 
...Jm.y als funk.tie 

2k 
van ~ met Q als 

paramet er en figuur 

(2.29) geeft cl
b ---1£I. 
2k 

weer als funktie van 

a en ~ als para

meter. 

Uit figuur (2.27) 

blijkt dat de wand

druk bij afnemende 

reduktie sterk stijgt. 

Eveneens geldt dit 

voor de cirkelhoek 

zoals weergegeven is 

in figuur (2.22) en 

(2.30). Dit gaat zo 

-~--------- ------------ ---~----------

O.8r------~--------~--__ ----r_------~------__, 

! 
IOI~ 

t 

Jo~~--~~-~~~~--------~-----~-----~ 
l 

o ~------~---------L--------~------~--------~ o '0 20 30 40 50 
lIa.Ddl'edukt1.e 1), ~ c:f:. 

l~ 2.28 De gemlddelde gereduceerde treks~ -~ blJ b.et bancl

trUlr.en als tunlrtie van l\, met de halve steeDhoelr. ale perSlleter. 
(naar R. Hill en S.J. Tupper {2.11!) 

ver totdat het glijlijnenveld amalaat am A en zich voortzet tot aan het 
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bandoppervlak veer de 

treksteen. Het formatie

veldheeft zich daar

mede uitgebreid en het 

meteriaal stulpt zich 

O,'r---------r--------~----_r-------r_-----_r----__, 

op bij de treksteen

ingang. O.a. H.W. 

Swift en G.C. Briggs 

{2.20} en J.G. 

Wistreich {2.21} kon

stateerden dit ver

schijnsel bij draad

trekexperimenten. Het 

is te vergelijken met 

het indrukken van een 

plaat door middel van 

een stempel: het 

materiaal stulpt zich 

dan aan beide zijden van 

de stempe 1 op. Hill en 

Tupper geven als maxi

male wanddruk: 

* IT P bnv == 2k (1 + '2 -a ) 

o / 
o 5 

(2.125) 

In figuur (2.27) zijn cie punten waar deze druk heerst met elkaar verbonden 

Men noemt deze grens de stuikgrens. We kurmen deze stuikgrens ook uitdrukken 

in ~ als fUnktie van 

Q 

~ stuik == a( 0,230 + '9 ) (2.126 ) 

Deze reduktie is ook op te vatten als de minimale reduktie en daarmede als 

de ondergrens van het bandtrekken. De stu1kgrfll"'lS is verder in figuur (2.22), 

(2.28) en (2.29) ingetekend. Het amslaan v~"'l het glijlijnenveld is in figuur 

(2.30) weergegeven. 

De bovengrens van het glijlijnenveld van 

het type zoals in figuur (2.20) is weer

gegeven voIgt uit de geametrie van dit 

veld. We kunnen de reduktie bij een 

bepaalde steenhoek slechts laten toe-

nemen totdat \fJ == 0 en dus (met (2.101» 

9== Q, zoals figu.ur (2 ) toont. 

-,---J 
l"i&Imr 2.::e Ret &J.:l..Jl.1JDermt14 ftCZ' 

de a;NDtI'baI:II1:r\IIIII\W.t!e: 21lipq 
~ • 1+2s1nCl 
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In appendix f is afgele1d dat voor deze reduktie geldt 

_ 2s1na 
~ - 1+2sina (2.127 ) 

In deze appendix is oak bewezen dat de volgende uitdrukking voor de wanddruk 

bij deze grensreduktie boort: 

* 
~nv = 

2k 
1+a 

1 +2sina 

en voor de gemiddelde trekspanning 

* 
O'bnv _ 2(1+ a)sina 

2k - 1 +2sina 

(2.128) 

(2.129) 

Voor nog grotere redukties neemt bet glijlijnenveld een andere vor.m aan. 

Ligt ~ tussen de volgende~ ___ _ 

grenzen: 

2sina ~ 6 2 
1+2sina S Rb S <::,0 Q - Q 

(2.1 ) 

dan geldt liet glijlijnen

veld van figuur (2.33). 

Hill en Tupper bebben 

aangetoond dat dit veld 

kinematiscb verantwoord 

is. 

We zullen ecbter niet 

verder ingaan op bet 

glijlijnenveld van figuur (2.33) daar voer redukties groter dan 2sina de 1+2sinQ 
for.mules, die uitgaan van unifor.me de:formatie, betrouwbare resultaten geven, 

zoals uit het hierna volgende zal blijken. 

In 2.2.3.1, bij bet draadtrekken, vonden we dat de trekspanning, wanneer we 

de wrijving verwaarlozen e::l uitgaan van u,,"1ifor.me de~o:qnatie (dus geen 

redundant work), gelijk is aan de specifieke arbeid dA : 
s 

* 0' 
zu (2.41 ) 
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De overeerikomstige formule voor het bandtrekken Iuidt: 

- 2 H 
~=~lnh 

",* =( CaB 
b '0 

(2.131 ) 

Voor niet-verstevigend materiaal geldt a = '" = konstant. We integreren 
nv 

hiermede vergelijking (2.131). Na deling door Cr voIgt dan: 
nv 

* CT 
bnv 

a-
nv 

(2.132 ) 

Met (1.7 ) in (2.132) gesubstitueerd, kunnen we voor de effektieve 

deformatie ~, die in de hierna volgende paragrafen be~angrijk is, ook 

schrijven * 
_ 2 a 
~ = V3 :v (2.133 ) 

Wanneer we met (1.42 ), vergelijking (2.1 ) ~nv betrekken op ~,ontstaat: 

* 0' 
bnv H 1 
~ = lrlh = In1_~ 

Deze vergeIijking is grafisch weergegeven in figuur (2.28). 

(2.134) 

Met (2.123) formuleren we de, bij deze trekspanning optredende, wanddruk: 

(2.135) 

In figuur (2.27) is deze vergelijking ingetekend. 

Het valt in figuur (2.27) en (2.28) op dat de geldigheidsgrens (2.127) 

van het glijlijnenveldtype van figuur (2.20) ongeveer samenvalt met de 

uniforme deformatiekramme. Hierop baseren we bij redukties die groter zijn 
2sina 

dan 1 +2sinQ ,. het gebruik van formules die uitgaan van uniforme 

deformatie zoals die in 2.2 werden behandeld. 
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2.3.2.4 Gli,jli,tnenoplossing v,oor het ba.'1dtrek..1ten van een star-ideaal plastisch 

materiaal met wri,jving. 

Het fUndamentele verschil tussen een glijlijnenveld bij wrijvingsloos 

bandtrekken (zie figuur 2.20) en een glijlijnenveld met wrijving, 
, 

zoals in figuur 2.34 staat, is dat de glijlijnen de treksteenwand AD 

- -
Figuur 2.)4 Bet 111J11J ..... 1. ~J bet 
'brs4t.rU:lun vaarblJ 4. vrl,tnJIs .. 4. 
trekateeJlVUId. Qiet verwaarlooed vonlt 

(DAar R. Kill eD S.J.Tupper{2.11}) 

gelijkheid: 

cos2y = ~nv 

niet meer onder een hoek van 450 snijden. 

De cirkelsektoren DAC en EBC hebben dus 

niet meer dezelfde stralen. 

R. Hill en S.J. Tupper {2.11} kwamen op 

de volgende manier tot deze konklusie. 

Stel dat de wanddruk n. bekend is. -onv 
Als we uitgaan van Coulambwrijving langs 

de treksteenwand, dan geldt voor de aldaar 

optredende wrijvi ngs spanning: 

(2.136 ) 

Deze spanning is oak te berekenen met de 

cirkel van Mohr of vergelijking (2.97) 

wanneer men aanneemt dat de hoek tussen 

de B-glijlijn en de treksteenwand gelijk , 
is aan y . Hieruit voIgt de volgende 

waarmee de hoek y te berekenen is. 

De wanddruk is echter niet bekend. Men gaat dan als voIgt te werk. Men kiest 

een hoek y . Daarmede tekent men het glijlijnenveld. Dit leidt tot een waarde 

voor de wanddruk Pb • Vergelijking (2.137) levert ons dan een nieuwe waarde nv 
voor y . Deze procedure gaat door totdat voldoende nauwkeurig aan verge-

lijking (2.137) is voldaan. 

Het is een trial and error methode die zeer veel werk vraagt. R. Hill en 

A.P. Green {2. 12} berekenden op deze manier de gemiddelde trekspanning O'bnv 

en de hierbij behorende wanddruk voor het glijlijnenveld van figuur (2.20) 
o 0 met een halve treksteenhoek a tussen 5 en 15 enJ.1<0,15 : 

en: 

Clbnv =: 1 + J.1cota - J.1(0,2 + 0,08~cot& ) 
Obnv 

(2.138) 



~(0.2 +_0108g
b
cota ) 

1 + !-leota 
(2.139 ) 

Als ruwe benadering hebben en Tupper aangenamen voor de wanddruk: 

(2.140 ) 

Uit het kraehtenevenwieht in de z-riehting voIgt dan: 

a.'b .h.b = (1 + !leota) (H - h).b'Pb nv r nv (2.141) 

Met (2.123) leidt dit tot de velgende uitdrukking voor de gemiddelde 

geredueeerde trSkspanning: 

* a 
...1mY: 
.2k 

(2.142 ) 

2.3.2.5 Glijlijnenoplossing veor het bandtrel:ken met versteviging en wrijving. 

In 2.3.22 hebben we de glijIijnenmethode beperkt tot niet-verstevigende 

materialen. Ofsehoon het in principe weI mogelijk is de glijlijnenmethode 

veor deformaties van verstevigende materialen uit te breiden, is men 

daartoe bij de toepassing op het bandtreuen nog niet in geslaagd. R. Hill 

en S.J. Tupper {2. 11} hebben daaram een benadering van de verstevigings

invloed op het bandtreuen voorgesteld. 

Uit vergeli;Jking (2.133) bleek dat bij uniforme, wrijvingsloze deformatie 

voor de effektieve deformatie oak geldt: 

* a 
.J2ny 

2k 
(2.1 ) 

Het is redelijk am te veronderstellen dat de effektieve deformatie voor een 

bepaalde Q en ~ bij een niet-verstevigend materiiaal, geIijk is aan de 

effektieve deformatie bij verstevigend materiaal. De trekspannir~ bij 

wrijvingsloos bandtreuen vinden we dan door substitutie van (2.1 ) in 

(2.131 ): 
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* 

Oi'wel me 

taL bp.v * -Y) 2k 
CT = ~ 

b ° 
(1 .24 ) 

* 
* = ..JL 

2 O"pnv n+1 
(j (V; 2k ) b n+1 

) , 

\ 
(2.134 ) 

For.meel is deze vergelijking aIleen geldig veEr unifor.me deformatie. 

Hill en Tupper breidden de geldigheid uit voor de gevallen dat niet meer 

van unifor.me defor.matie sprake is. Met figuur (2.28) en (2.29), waar voor 

'* een aantal waarden van Q en ~ de verhouding "bnv gegeven is, kunnen we 

(2.134) berekenen. 2k. 

In feite gebruiken we dan een effektieve defor.matie ~ die groter is dan 

V3' lnf (zie 2.132). Zoals we in 1.2· bij het radiaalsymmetrisch analogon, 

het draadtrekken, zagen is dat in werkelijkheid oak het geval. 

V~~r de wanddruk bij het wrijvingsloos bandtrekken kunnen we met de even

wichtsvoorwaarde (2.123) de volgende for.mule opstellen: 

(2.144) 

* "b volgens (2.134) 

Nemen we aan dat 

en 

dan is met (2.138) en (2.139), resp. (2.140) en (2.142) de volledige oplossing 

voor de trekspanning en de wanddruk voor het bandtrekken van verstevigend 

materiaal met wrijving bekend: 

resp. 

2 '* O'b = 1 + ~cotQ - ~( 0,2 + 0,08 ~. cotQ ) O'b 

( ",2 + 0,08 1\ cota) _ ~ * 
~_~ __ = ___ 1_-______ 1_+~~~c_o_t_a ___________ ~ O'b 

1 - ~ * 
~ = ~ J b 

* O"b volgens (2.134) 

(2.146 ) 
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Opmerking: 

Uit visioplastische onderzoekingen van o.a. E.G. Thomsen en J. Frisch{222r 

bleek dat het deformatieveld en spanningsveld aIleen van de geometrische 

randvoorwaarden afhingen en niet van het verstevigingsgedrag van het 

materiaal. Daarmede zouden beschouwingen die uitgaan van een ideaal

plastisch materiaal als de glijlijnenmethode de materiaalstroom in principe 

juist beschrijven. 

2.3.2.6 Betekenis van de glijlijnenoplossing van het bandtrekken voor het draad

trekken. 

Uit visioplastische onderzoeken van T.F. Jordan en E.G. Thomsen {2.23} is 

een overeerikomst gebleken tussen de deformatie bij het band- en het draad

trekken. Een fraaie gelijkenis valt op te merken tussen de deformatiezone 

Figuur 1.35 Ben etsing van de deformatiezone 
bij bet draadtrekken (naar J.G. Wistreich {2.24}) 

zoals die uit de glijlijnen

oplossing voor het bandtrekken 

voIgt en de etsing van de 

werkelijk optredende defor.matie, 

uitgevoerd door J.G. Wistreich 

{2.24}. (Zie figuur 2.35) 

Op de hierboven genoemde experi

menten is de toepassing van de 

lijnenoplossing van het 

bandtrekken op het draadtrekken 

gebaseerd. We zullen ons daarbij 

echter beperken tot kwalitatieve 

uitspraken. 

Aldus kunnen we ons met de glij-

lijnenmethode een voorstelling maken omtrent de defor.matiezone en hoe deze 

bij variering van de reduktie (figuur 2.30) en de steenhoek (figuur 2.31) 

verandert. 

Ten aanzien van de redundant work blijkt uit figuur (2.28) dat die niet 

aIleen ~~atikelijk is van de steenhoek maar oak van de reduktie. Dit is in 

tegenstelling tot de in 2.2.3.5 afgeleide relaties die een redundant work 

bijdrage in de trekkracht geven welke line air afhatikelijk is van de 

steenhoek en onafhatikelijk van de reduktie. 



Opmerking: 

R.W. Johnson en G.W. Rowe {2.25} , R.M. Cadell en A.G. Atkins {2.26} en 

P.W. Whitton {2.27} hebben bij onderzoekingen over het redundant work verschijn

sel bij het draadtrekken empirische relaties afgeleid die, evenals bij de 

glijlijnenoplossing voor het bandtrekken, een furJttie is van de steenhoek en 

de reduktie. 

Verder blijkt uit figuur ~ .28) dat de redundant work afneemt naarmate de steen

hoek afneemt en de reduktiefaktor toeneemt. 

Met de glijlijnenoplossing is voorts de spanningstoestand in ieder punt van de 

defor:rrH:l:t;i_~~Q!l_~ te bepalen. De berekening hiervan is beschreven in 2.3.2.2 en ... ~.-.~ ~ .. 
- --- ----

2.3.2.3.In tabel 2.3 en 2.4 is de spanningstoestand _ .I:' ___ '~ voor de randen 

van het glijlijnenveld dat we in 2.3.2.3 als voorbeeld behandelden, dUB voor 

0=50 en ~ =5,13%. Op clezelfde manier heeft O.Pawelski 2.13 de spannings-

toe stand aan de randen bepaald bij een konstante steenhoek 2 a =120 en een 

aantal reduktiefaktoren ~ (figuu= 2.36) en bijeen konstante reduktie ~ =5,13% 

en een aantal steenhoeken (figuur 2.37). 

Uit f'iguur (2.36) en (2.37) kan men konkluderen dat de spanningsverdeling steeds 

unifor.mer wordt naar.mate de reduktiefaktor toeneemt en de steenhoek afneemt. 

Deze konklusies vallen sarnen met het optreden van de redundant work in 

figuur (2.29). 

Bij de oVerdracht van deze resultaten op het draadtrekken kan nog opgemerkt 

worden dat uit een benaderings-glijlijnenoplossing voor het draadtrekken van 

O. Pawelski {2.13~ bleek, dat de inwendige spanningen bij het draadtrekken 

algebra~sch grater zijn dan de inwendige sparUling zoals die in figuur (2.36) 

en figuur (2.37) zijn weergegeven voor het bandtrekken" de tendens verschilde 

echter niet. 

Tenslotte is in f'iguur (2.38) de spanningstoestand in de gehele defor.matiezone 

weergegeven voor 2a = 120 en R = 5,1310~ We zien hieruit dat bij het bandtrekken 
b 

aIle spanningstoestanden bij vlakke defor.maties tussen twee-assige druk tot 

twee-assige trek kunnen optreden. (L~ dit voorbeeld heerst in het voetpunt 

van het glijlijnenveld precies een-assige trek. Indien men de steenhoek groter 
> ' 

of de reduktiefsktor kleiner had gekozen, ontstond hier twee-assige trek.) 

Met de glijlijnenmethode zijn ook studies gemaskt over ideale treksteenvor.men 

en temperatuursprofielen. Dit zal in een later hoofdstuk aan de orde komen. 



I vergeli,jking (2.9': ) 
, 0' .. Cggrens ~ 0 

sin2, ~sin2+ cos2+ ~_om sin:! 0. 0: Sin2. T. 006,=,1' 
2+ ~..:m ___ xz 

'In 2k 2k-2k~ 2k 2k 2 2k- 2 

-0,4072 270 -1 ,0000 -0,5000 ° -0,0928 0,9072 ° 
-0,3374 262 -0,9903 -0,4952 

I 

-0,1392 -0,1578 0,8326 -0,0696 

-0,2676 254 -0,9613 -0,4807 -0,2756 -0,2131 0,7483 -0,1378 

-0,21 53 248 -0,9272 -0,4636 -0,3746 -0,2483 0,6789 -0,187;\ 

-0,1629 242 -0,8829 -0,441 5 -0,4695 -0;2786 0,6044 -0,2348 

-0,0756 232 -0,7880 -0,3940 -0,6157 -0,3184 0,4696 -0,3079 

-0,0146 225 -0,7071 -0,3536 

I 
-0,7071 -0,3390 0,3682 -0,3536 

0,0378 219 -0,6293 -0,3147 -0,7771 -0,3525 0,2769 -0,3886 

0, 1076 211 -0,5150 -0,2575 ! -0,8572 -0,3651 0,1499 -0,4286 

0,1774 203 -0,3907 -0,1954 i -0,9205 -0,3728 0,0180 -0,4603 

0,2472 195 -0,2588 -0,1294 I -0,9659 -0,3766 -0,1178 -0,4829 

0,3345 185 -0,0872 -0,0436 I -0,9962 -0,3781 -0,2909 -0,4981 

0,3607 182 -0,0349 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

0,3607 182 -0,0349 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,)482 -0,4997 

0,3607 182 -0,0349 -0,0125 , -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

0,3607 182 -0,0349 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

0,3607 182 -0,0)49 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

0,3607 182 -0,0349 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

0,3607 182 -0,0349 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

0,3607 182 -0,0349 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

0,)607 182 -0,0349 -0,0125 -0,9994 -0,3732 -0,3482 -0,4997 

Tabel 2.3 De berekening van de spanningstoestand &an de ~grensg11jlijn 
bij het bandtrekken. De waarde van c volgt uit tabel 2.2l (0_5° R. =5,13') ogrens ,,-~ 

I Uit (2.98 Lgt c!3gl =c -£n[ vol voor F: rens ~ agrens 3 
~1k1M(2.gj 2x r ,rad lOin .. cpgrens I + 2, sin2+ ~sin2+ cos2, O'x om S z O'm s~ T CO~ 

h 2k --~ --2k" 2-'- ..:B.,. --2k 2k 2k 2 
0,00 135 2,)562 -0,4073 270 -1,0000 -0,5000 0,0000 -0,0927 0,9073 0,0000 
0,05 138 2,4073 -0,3562 276 -0,9945 -0,4973 

I 
0,1045 -0,1410 0,8537 0,0522 

0,10 142 2,4771 -0,2864 284 -0,9703 -0,4852 0,2419 -0,1968 0,7717 0,1210 
0,15 145 2,5294 -0,2341 290 -0,9397 -0,4694 I 0,3420 -0,2353 0,7035 0,1710 
0,20 149 2,5992 -0,1643 298 -0,8829 -0,4415 0,4695 -0,2772 0,6058 0,2348 
0,25 153 2,669) -0,0945 306 -0,8(9) -0,4045 0,5878 -0,3100 0,499) 0,2938 
0,30 156 2,721 3 -0,0422 312 -0,7431 -0,3716 , 0,6691 -0,3294 0,4138 0,3345 i 

0,35 159 2,7737 0,0102 319 -0,6561 -0,3280 0,7547 -0,3382 0,3178 0,3778 
0,40 163 2,8434 0,0799 -0,5592 -0,2796 0,829) -0,3595 0,1997 0,4145 
0,45 167 2,9132 0,1497 334 -0,4383 -0,2192 I 0,8988 -0,)689 0,0695 0,4494 
0,50 169 2,9481 0,1846 338 -0,3746 -0, 1873 I 0,9272 -0,3714 0,0027 0,4636 

l 
0,55 171 2,9917 0,2282 343 -0,2924 -0,1462 1 0,9563 -0,3744 -0,0820 0,4782 
0,60 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 0,9781 ,j i-O,3718 -0,1689 0,489) 
0,65 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,489) 
0,70 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,489) 
0,75 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,489) 
0,80 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 i 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,4890 
0,85 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,489) 
0,9) 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,';039 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,489) 
0,95 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,489) 

I 1,00 174 3,0353 0,2718 348 -0,2079 -0,1039 0,9781 -0,3718 -0,1689 0,489) 

Tabel ~. 4' De berekening van de spanningstoestand &an de p-grensglijUjn bij het bandtrekken.J(0"'5°,~ =5, 1~, 
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~ 0,5 

0: 

" 0<;: (0.5 "C!&.. 0 
'..... .... at - --
-0,5 <~ < 0 

J'1&uur 2.38 De spann.iDglltoestanden zeals die bij het baDdtrekken kUWJeD 
'9Q:)rlu:IIien. De vu.rde van de p!II1iddelde druk a bepaalt de 11&ging van de 
c1rkel van MOOr. (2 "1~, ~"'5Jl~).(naa.r O.Piwelsk1{2.1}l). 
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Opmerking : 

R. Hill en S.J. Tupper {2.12} hebben een voorstel gedaan am de resultaten 

van de glijlijnenoplossing voor het bandtrekken te gebruiken voer berekeningen 

van de draadtrekkracht. J.G. Wistreich {2.21} heef't aan de hand van experi

menten aangetoond dat de op deze wijze berekende waarde voor de wanddrtik en 

de draadtrekkracht beduidend lager zijn dan de gemeten waarden. V~~r de volledig

heid zij de rekenwijze van Hill en Tupper hier ~och medegedeeld. Hill en Tupper 

stelden de respektievelijke reduktiefaktoren aan elkaar gelijk 

(2.148) 

V~~r wrijvingsloos draadtrekken van niet verstevigend materiaal voIgt uit 

(2.41 ) voor de draadtrekspanning 

* a-
~=2m¥=ln-1-a d l-R

d nv 

(2.149) 

Vergelijking van (2.149) met (2.134) levert, wanneer we daarbij in acht nem.en 

dat Ib=Rd : 

* * a- a 
~ _.-.lmX 
a

nv 
- 2k 

* (J~ 

(2.150 ) 

De gereduceerde trekspanning ~ is dUB direkt af te lezen uit de grafisch 
0: 

weergegeven resultaten van de g!ijlijnenoplossing van het bandtrekken. 

Met (2.149) en (2.150) kunnen we de effektieve deformatie bij het draadtrekken 

ook. schrijven als 

* - a-o _ .-.lmX 
- 2k (2.151 ) 

De wrijvings- en verschuivingsinvloed worden op dezelfde manier in rekening 

gebracht als bij het bandtrekken. We volstaan hier daaram met het vermelden 

van het re sul taat : i , ! 



of'we 1 met ( 1 ): 

* * C °b 0' = - (-llY)n 
z n+1 2k 
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of'wel met een vereenvoudigd glijlijnenveld: 

* o = (1 + II coto) 0' z r z 

(2.152 ) 

(2.153) 

(2.154) 

De overeerikamstige furikties voor de wanddrUk laten zich op analoge wijze 

af'leiden~ 

O. Pawelski {2.13} kamt met een a~ndere arbitraire aanname ten aanzien van de 

overgang bandtrekken-draadtrekken tot grotere waarden van de draadtrekkracht 

en de wanddruk. Hij stelde de begin- en einddikte van de band gelijk aan de 

begin- en einddiameter van de draad. Dit heeft voor de redukties tot gevolg 

dat: 

lib = , - V, - Ra I 
* 

Uit figuur ~.26) is de bij de reduktie behorende gereduceerde wanddruk k 
at te lezen. Ret axiale evenwicht geeft: 

* * R ~_lL_d_ 
2k. - 2k 1 -R

d 
(2.155a) 

waarna de berekening verloopt overeenkamstig vergelijking (2.152) en (2.154). 
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. 
2.3.3 Lower en Upperbound oplossingen. 

2.3.3.1 Inleiding. 

Zoals we in 2.3.2 zagen, leent de glijlijnenmethode zich niet voor kwantitatieYe 

oplossingen voor het draadtrekken. Dit wordt o.m. veroorzaakt doordat de ver

steviging en wrijving door benaderingen werden ingevoerd en verder doordat de 

over gang bandtrekken-draadtrekken niet zonder meer toelaatbaar is. Tenslotte 

viel op dat de methode erg bewerkelijk is. 

Een andere, iets recentere methode am de belastingen te berekenen bij 

plastische deformaties berust op het e~remum ofwel lower en upperbound 

principe. Hiermede worden twee waarden voor de belasting gevonden, waarvan de 

ene waarde zeker te laag (lower bound) en de andere zeker te hoog (upper bound) 

is. De werkelijke belasting zal dan tussen deze twee waarden in liggen. Aange

zien in de praktijk debovengrens van de belasting het belangrijkst is, z"u11en 

we ons hier beperken tot upperbound oplossingen. 

Een voordeel van de extremummethode poven de glijlijnenmethode is dat men 

sneller tot een resultaat kamt. Ook zijn de versteviging en wrijving een

voudiger in te voeren. Voor draadtrekbeschou.wingen is het belangrijk dat de 

extremummethode ook te gebruiken is voor axiaalsymmetrische problemen. 

Rierna zullen we eerst een inleiding geven in het extremum-principe in het 

algemeen en het upperbound principe in het bijzonder. Daarop voIgt de 

upperbound oplossing voor het draadtrek:k.€:n va..'1. B. Avitzur {2.28} • Het zal 

blijken dat deze oplossing niet veel verschilt van de trekkrachtformules die 

met het arbeidsprincipe werden gevonden. Ret loont echter toch am die oplossing 

in deze verhandeling op te nemen omdat men er kriteria mee kan opstellen voor 

het optreden van een tweetal defekten bij het draadtrekken. 

Opmerking: 

Er bestaan in de literatuur nog een groot aantal andere upperbound oplossingen 

al of niet aangevuld met een lowerbound oplossing; zie {2.29} tim. {2.34} • Ret 

heeft echter weinig zin daar oak op in te gaa~. Niet overal wordt namelijk 

de invloed van de versteviging en de wrijving in de. berekening opgenamen. 

Men beperkt er zich verder alleen tot de bepaling van de draadtrekkracht, waarbij 

numerieke technieken niet altijd te vermijden zijn. Tenslotte houden de resul

taten geen noemenswaardige verbeteringen in t.o.v. de trekkrachtfonnules die 

met de elementaire methoden werden afgeleid. 
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2.3.3.2 Inleiding in de extrem~~ethode. 

Bij de oplossingen van deformatieproblemen met de glijlijnenmethode bleek, dat, 

wanneer men eenmaal een toelaatbaar spanningsveld gevonden heert, hiermede de 

oplossing nog niet vastligt. Het bij dit spanningsveld behorende snelheidsveld 

moet ook nog kinematisch toelaatbaar zijn. Daarmede zijn de twee centrale 

begrippen die bij de extremummethode optreden aangeduid: namelijk een statisch 

toelaatbaar spanningsveld en een kinematisch toelaatbaar snelheidsveld. De 

theoretische basis van het extremtimprincipe werd gelegd door R. Hill {2.14} 
en W. Prager en P.G. Hodge {2 .17~ Onder een ~tatisch toelaatbaar spanningsveldd ij 

(voor de tensornotatie zie 1.3 ) verstaan we een spanningsveld dat overal 

in het beschouwde lichaam voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden (bijv. voor 

vlakke deformaties vgl. (2.90) en (2.91 », a:an de vloeivoorwaarde (we beperken 

ons tot von Mises (1. 8 ) en de randvoorwaarden (aan de randen moeten de 

berekende spanningen in evenwicht zijn ~et de gegeven uitwendige spanningen). 

Met I wordt aangegeven dat de beschouwde grootheid niet de werkelijk optredende 

behoeft te zijn. 

Hebben we een statisch toelaatbaar spanningsveld d ij bepaald, dan kunnen we 

met het eerste theorema van het extremumprincipe, het !flower bound theorema ll 
, 

een waarde voor de belasting'berekenen die ten hoogste gelijk is aan de werke-
i 

lijke belasting. Zoals gezegd zullen we dit theorema niet verder toepassen 

daar een ondergrens van belasting in het Kader van deze verhandeling van minder 

belang is. 
I 

Onder een kinematisch toelaatbaar snelheidsveld v. (en een daaruit af te leiden . ~ 

deformatiesnelheidsveld cS .. ) verstiaa...'1 we een veld dat overal in het beschouwde 
~J 

lichaam voldoet aan de inkampressibiliteitsvoorwaarde en aan de randvoorwaarden. 

Een aldus gedefinieerd snelheidsveld k~~ diSkontinuiteiten bevatten in de 

tangentiele snelheidskamponent langs een zeker 

opperviak Ad (zie figuur 2.39). De normale sneI

hei~Skamponent op zo'n oppervlak Ad bIijft kon

stant, wat met de inkampressibiliteitsvoorwaarde 

te verklaren is. (zie appendix c )Hiermede kunnen 

we het tweede ofwel het Upperbound theorema uit 

het extremumprincipe formuleren. Van aIle 
! 

kinematisch toelaatbare snelheidsvelden v. (en 
~ 

f'1&Imr 2.}9 Am eq 5lIelhdc1ll 
d1skcat1mdte1tBY11Ik bl1Jft de 
J:IOl'8Alt ... lMiAlMallpoDtJl't: ltonstlUlt 

daaruit af te leiden deformatiesnelheids-
• I 

veiden 6ij ) maakt het werkelijk optredende veld de uitdrukking: 

Jf =( kV2. ~B. ~ . 6. :' dV + L: (,.'Llvll dA - r T .• v! dA 
"]v lJ ~J . ~A~ JA.r ~ ~ 

(2.1 ) 
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tot een minimum. De beschouwde velden mogen di6kontinuIteiten bevatten. 

In (2.156) is: 

-k de konstante uit de vloeivoorwaarde van von Mises (1. 8 ) 

In 1·3 vonden we dat voor a:x:iaalsyrnmetrische en vlakk.e deformaties 

k gelijk is aan de ma:x:imale schuifspa.~ing en als voIgt in de effektieve 

spanning kan worden uitge~~t: 

(1 
k = V3 . (1 • 7 ) 

- 0ij met behulp van (1 .17 ) uit het snelheidsveld af te leiden. 

v'de tangentiele snelheidsdiskontinuIteit langs het diskontinuIteits

vlak Ad' 

- T de schuifspanning die langs Ad werkt (T ~ k ) . 

-T. v; het produkt van de voorgescbreven uitwendige spanning en de daarbij 
~ ~ 

behorende snelheid v!, werkend op het oppervlak A-
~ -'f. 

Het bewijs van W. Prager en P.G. Hodge {2.17} verloopt als voIgt. Met ieder 

kinematisch toelaatbaar snelheidsveld kunnen we de uitdruk.king J' berekenen. 

Te bewijzen is dat JI niet kleiner is dan de uitdrukking J, die wOrdt verkregen 

wanneer we (2.156) met het werkelijk o?tredende snelheidsveld uitrekenen~ 

Hetgeen we oak kunnen formuleren als: 

J'-J~O. (2.157 ) 

We bepalen daartoe J I en J en trekken die van elkaar af: 

J'-J = lk'fl~5i~ . 5i~' dV £!;!IlV1 CiA -.( Ti·vjM + 

- rk~ 5 .. ' ~i' 'dV -'" {TIb.V I dA + ( T . • v. dA---~ 
J~ ~J J L-iJ. Ad JA

T 
~ ~ 

=Jk~i,i~' 6i~ iij' i;ij'~V 2: r:{IIlV'1 -IIlVl} CiA + 
V JAd 

+ JI\r Ti (v~ - vi) dA 

(2.158 ) 

Uit de mechanika is het principe van virtue Ie arbeia (vermogen) bekena: 

r T . .;v~dA = fa: .s.j1av ~ {Tj AV, dA JA ~ ~ JV'~J ~ ~}A 
d 

(2.159 ) 
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Of'wel in woorden: de aa.'1 een lichaam met een oppervlak A en volume V toege

voerde uitwendige energie, wordt gedissipeerd als inwendige defor.matieenergie 

en langs de diSkontinutteitsvlakken Ad waarlangs de schuifspanning T werkzaam 

is. (De tangentiele snelheidsdiskontinurteit Av staat tussen absolute tekens 

daar de gedissipeerde energie altijd positief is.) 

De uitwendig toegevoerde energie splitsen we in twee delen op: 

r T .• v:dA =f T .• v.M +f 
}A l. l. JAu l. 1. J~ 

(2.,60 ) 

Hierin is A het gedeelte van het oppervlak waarop de te bepalen belasting u 
werkt waarvan de sneL~eid is voorgeschl~even en het A het overblijvende 

u 
gedeelte waar de voorgeschreven uitwendige spanning werkt met een snelheid 

die voIgt uit het toegepaste snelheidsveld. 

We passen dit principe tweemaal toe, eenmaal met een willekeurig kinematisch 

toelaatbaar snelheidsveld en eenmaal met het werkelijk optredende snelheids

veld. Ret resultaat trekken we van elkaar af: 

~~ T. (v! - v.) dL =. t: 0:.( 6. ~ - 6 .. ) dV + "'~J[ lI.v'l - lll.vl} dA l. l. l. --T1' }i l.J 1.J l.J L.J rA. ~ 
. .d 

(2.161) 

Dit substitueren we in (2.158): 

J! - J =f kV2 Nil. ~~.: i -V5 .. 6. :) dV _f s .. ( 6. ~ :Iv l.J l.J l.J l.J :Iv l.J l.J 

. 
- s .. ) dV 

l.J 

(2.162 ) 

Aangezien er geen volumeveranderingsarbeid wordt verricht, mag voor de 

spanningstensor a .. ook de deviatorische spanningstensor s.. (vergelijking 
l.J l.J 

(1 .43 » ingevuld worden. 

JI - J =f kY2 N5.:.S.:"_~5 ... 6.'.) dV _f s .. (5i~ - 6 .. ) dV :Iv l.J l.J 1J 1J J'v 1J J l.J 
(2.163 ) 

Volgens de Levy-von Mises spanning-defor.matiesnelheidsrelatie geldt: 

(1 .48 ) 

Dus: 

Iv ... 1' I • " I' 
J' - J = kW (\i6 . . ' 0.. - \J 0i .. 

V l.J l.J J 
., £1' . r • .s .. )dv -LO .. (5 .. - O .. )dv 
l.J 1J l.J l.J 

(2.164 ) 
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De evenredigheidsf'aktor L kan met de Levy-von Mises relatie (1 .48 ) en von 

Mises vloeivoorwaarde (1.44 ) als volgt geschreven worden: 

~ ~ L2 = 2k2T~ v .. ·u .. = Sij's. . ~ 
~J ~J ~J 

of'wel met L expliciet t 

_I' . i 

L 
_ -,°i,j.Oi'; 
- kV2 • (2.166) 

L substitueren we in (2.163). Vervolgens brengen we de twee rechterter.men 

onder een noemer: 

{ 
~B. ~ .5. :' ~il'~ '1 - 6i : .6 .. 

J I _ J "A~2 ~.J ~.J ""k""k J ~rJ dV 
.tS:.yc .. IS .5 I 

,. mn mn 

In de teller herkennen we de ongelijkheid van Schwartz {2.35} die dus niet 

negatief' kan zijn. Omdat de noemer def'iniet positief' is, is de ongelijkheid 

(2.157) en daar.mede het Upperbound ifueorema bewezen. 

We zullen nu van de verschillende ter.men van de uitdrukking JI de fYsische 

interpretatie geven. Daartoe benoemen we de ter.men van (2., 56) als: 

waarin 

IJ'=J1 +J2 -J3 1 

J 1 =1. kWJ 6. : .5.'. dV V .,. 3.J 3.J 

J3=[ T.v: d.A 
A 3. 3. 

T 

(2.168) 

(2.169) 

(2.170) 

(2.17' ) 

. 
De ter.m J, krijgt na substitutie van k volgens (1.,6 ) en ° VOlgens (1.46 ) 

de vor.m 

=1 ~ , r--• I • I • 

J, = kV2 O'j' 0.. dV = laOa.V. 
V 3. J.J J V 

(2.172 ) 

Hier.mede zien we dat J, een waarde geeft voor de inwendige def'or.matieenergie. 

Vergelijking met het principe van de virtuele arbeid (2.159) leidt tot de 

konklusie dat J 2 overeenkamt met de energie die aan de vlakken van snelheids

diskontinuIteit wordt gedissipeerd en JI + J
3 

met de uitwendig toegevoerde 

energie. Beschouwen we J' en J
3 

apart met (2.160) dan blijkt dat J
3 

de energie 
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in die toegevoerd wordt door de voorgeschreven uitwendige spanningen en uit 

de gelijkbeid 

J'= r T.v. dA Jft. ~ ~ 
u 

(2.173) 

voIgt dat J' een waarde geeft voor de energie die de te bepalen belasting T., 
~ 

werkzaam op het oppervlak A , toevoert. 
u 

Hebben we voor een bepaald probleem een kinematisch toelaatbaar veld gevonden 

dan levert het Upper bound theorema met vergelijking (2.156) een waarde voor 

J'. Uit vergelijking (2.173) is dan de bela sting at te leiden die groter of 

gelijk is aan de werkelijke belasting. Opgemerkt z~J dat men tot een oplossing 

komt zonder het a1.'"tuele spanningsveld te beschouwen. 

Op zoek naar het werkelijk optredendesnelheidsveld en belasting zal dat snel

heidsveld de voorkeur verdienen dat de laagste waarde van de belasting oplevert. 

Een dergelijke oplossing noemt men ook weI een lIlower upper bound" oplossing. 

Hierin ligt bij vlakke deformaties het grote voor- en nadeel van de Upper 

bound methode t.o.v. de glijlijnenmethode besloten. Is eenmaal een kinematisch 

toelaatbaar snelheidsveld bekend dan is daar.mee snel een waarde voor de belasting 

te berekenen. Aan de andere kant is het vinden van de beste oplossing een zeer 

tijdrovende aangelegeriheid daar men dan een in principe oneindig aantal 

snelheidsvelden moet onderzoeken. Ditzelfde geldt voor de lower bound methode 

en het daarvoor benodigde statisch toelaatbare spanningsveld. 

Bij toepassing v&~ de Upperbound methode op axiaalsymmetrische problemen, 

zoals het draadtrekken, blijkt het vinden van een kinematisch toelaatbaar veld 

niet eenvoudig. In de literatuur hebben o.m. H. KudO{2.44}, S. Kobayashi{2.31~ 

en B. Avitzur {2.28} oplossingen voorgesteld. Deze laatste oplossing zal hierna 

uitvoerig behandeld worden. 

Opmerking: 

H~Upperbound principe vertoont een grote gelijkenis met het arbeidsprincipe 

uit 2.2.3. Het Upperbound principe geeft echter een afgesloten opsamming van de 

energien die bij de deformatie betrOkken zijn, terwijl het arbeidsprincipe 

hiervoor geen systematische oplossing levert. In principe amvat het Upperbound 

theorema ook de meest exakte oplossing. Een voordeel van het arbeidsprincipe 

is dat deze elementaire methode gemakkelijk te begrijpen en dus eenvoudig te 

hanteren is. 
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2.3.).) Avitzur's Upperbound oplossing. 

In een Upperbound oplossing voor het draadtrekken stelde B. Avitzur {2.28} 

een bolradiaal ~---

snelheidsveld voor 

(zie fig. 2.40). 

Uitgedrukt in de 

boIkoordinaten r, 

e en cp luiden de 

snelheidSkamponen

ten in zone II 

v =-v r2 ~I r 1 1 2 
r 

va= 0 

vcp= 0 

(2.174) 

Hierin is 

I!'.oIDe I Zone III 

" 

- v
1 

de voorgeschre

ven snelheid 

waa-""'lllee de 

J'1cwr 2.40 Bet k,1neaatisch toelaatbaar :SDelhe1dawld voor Avltzurs Upper 
bou.D4 oploss1n6. De bolkoord1naten r, e en + hebhen 0 ala oor

Ipr0D8 (DA&r B.AV1tzurf2.28,). 

draad de treksteen verlaat. 

- r, de r-koordinaat van het diskontinulteitsoppervlak Al • 

Verder definieren we 

- AO en A1 als de diskontinulteitsvlakken van de snelheid bij het binnengaan 

resp. verlaten van de konus. 

- ~ en Ac als het konus- resp. cilinderoppervlak. 

- rO de r-koordinaat van oppervlak AO' 

- v de snelheidwaarmee het materiaal de treksteen nadert. o 
Zone I, II en III als gebieden waarbinnen de snelheid kontinu is. In zone II 

heeft de~ormatie plaats. 

Tenslotte bestaat er de volgende afhankelijkheid tussen Vo en v, : 

(2.175) 

We zullen nu bewijzen dat het veld kinenatisch toelaatbaar ~s. 

De inkompressibiliteitsvoorwaarde uitgedrukt in de de~ormatiesnelheden luidt: 

, ~.175a) 



-2.67-

De termen van deze vergelijking kunnen we met (1.17 ) uit het snellieidsveld 

berekenen. Omdat v9 = v r = 0, wordt: 

• I = (jvr = 2v r2 cos9 0 
rr (jr 1 1 .? 

) 
Aq,~= 

vr 2 cose 
= - l (2.'76) r v,r, 3 

r 

v 2 cosS 599 = r - =- v,r, 3 ... 
.I. r 

De sam van deze termen voldoet aa.:..'l de inkampressibiliteitsvoorwaarde (2.1759.). 

Binnen de zone I en II is uiteraard aan deze voorwaarde voldaan, terwijl verder 

de ingaande hoeveellieid gelijk is aa.."1 de uitgaande, zoals uit (2.175) voIgt. 

Aan de randvoorwaarden is vOldaan amdat het materiaal volgens het veorgestelde 

snellieidsveld evenwijdig langs de treksteenoppervlakken ~ en Ac stroamt. 

Verder is de normale snellieidskamponent aan de diskontinuiteitsoppervlakken 

AO en A, konstant en de tangentiele snellieidskamponent diskontinu. Na ontbinding 

van v zien we dat veor deze diskontinuiteit geldt: 

Vo = vOsin8 

v, = V1 sine 
(2.177 ) 

Met dit snellieidsveld gaan we de ter.men uit het Upperbound theorema berekenen. 

We nemen voorlopig aan dat geen versteviging optreedt dus k = ~ = konstant. 

We beginnenmet de inwendige deformatieenergie J, volgens (2.169). Voor het 
• i I 

hierbij benodigde deformatiesnellieidsveld 0.. zijn al enkele kamponenten 
~J 

bepaald, z ie vergelijking (2.. '76 ). Met (1.1 7 ) berek.enen we de ontbrekende 

termen waarbij we bedenken dat v9~r=O; 

(2.178) 

De berekening van J, verloopt dan als voIgt: 
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i~' , . " J, :::: kV2 5, ,.5, , dV 
V lJ l.J 

(2. 69) 

• I 

5" volgens (2.176) en (2.178) 
l.J 

dV :::: sin9.r2 d4>.d9.dr 

-CI 

k :::: V5 (1 • 7 ) 

Dit levert 

(2.179 ) 

(2.180 ) 

De integratie staat beschreven in appendix e. Het resultaat is 

TTd
2 

- D 
J 1 = T v,y(a) . 2lrra: (2.181 ) 

waarin I« 
1 .1 ,,~ ) 

+ 11 12 V11 .12 In . ' . Ji, j 11,2' 
cos~ +,'-T2s1na 

( 1 ( ~ 11 . 2' f a)= sing 1-cOSQ. 1-12sl.na 

(2.182) 
Deze funktie is voor steenhoeken die bij het draadtrekken gebruikelijk zijn 

(a<400
), ongeveer gelijk aan 1, (zie B. Avitzur{2.28}). De gemaakte fout is 

dan maximaal 1 %. Hiermede wordt: 

hetgeen overeenkamt met afleidingen die uitgingen van uniforme defor.matie als 

formule (2., 7) en (2.38). Aangezien in zone I en geen defor.matie plaatsvindt, 

is de berekening van J 1 met (2. 1 83) afge sloten. 

Vervolgens berekenen we de energie J
2

, die aan de snelheidsdiSkontinuiteits

vlakken gedissipeerd wordt. 

We nemen. daartoe aan dat langs de d1skontinuiteitsvlakken AO en A, de schuif

spanning T gelijk is aan de maximale schuifspanning k, hetgeen in het kader 

van een Upperbound oplossing ver&~twoord is. 
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(2. '70) 

0:: 
kO = k, =~ (geen versteviging) (1.. 7 ) 

2 dAo= sine .ro.de.d~ (2.,84) 

dA,= sine .r~.de.d~ 

!::.V 0 en D.V, volgens (2.177) 

Dit 

.d9 .dq, 

V~~r de integratie zij verwezen naar appendix e. Het resultaat is 

(2.186) 1 TTd2 
- 2 ( a 

:J2A + J2A = -,- v,c i?-f a - cota ) 
O 1 4- nv VJ • 

s~n 

Het konusoppervlak ~, waar de wrijving optreedt, kan men oak opvatten als een 

snelheidsdiskontinuIteitsvlak. Wanneer er namelijk tussen de treksteenwand en 

de draad geen snelheidsverschil zou zi~n, trad hier oak geen energiedissipatie 

Ope Echter ten gevolge van de snelheidsdiskontinuIteit langs de treksteenwand, 

die gelijk is aan de werkelijke snelheid ter plaatse, wordt er energie 

gekonstmleerd. 

De langs dit wrijvingsvlak aanwezige schuifspanning is bij normale smering 

veel kleiner dan de maximale schuifspanning. Formeel laat het Upperbound 

theorema geen benadering toe van de wrijving als Coulambse wrijving (zie 

D.C. Drucker t2.36~). Terwille van de prakbische bruikbaarheid zal na het 

formuleren van de Upperbound oplossing een u1tbreiding gegeven worden waarin 

de smering we 1 is opgenamen. 

Dus 

dA = sina .r .tJ4>.dr 

= Imateriaalsnelheid langs 
asnelheid treksteen I 

= I-v, r~ co~a - 01 = v, 
r 

treksteenwand 

<;.qsQ 
2 

r 

2 0 1 { TTL J2~ = v,r, cosa.sina Tk ; d~.dr 
-K +=0 =r . 1 

(2.188) 
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Met appendix e zien we dan dit: 

(2.189 ) 

Ten aanzien van de wrijving langs de cilinderwand van het geleidingsgedeelte 

van de treksteen geldt hetzelfde als voor de wrijving langs de trekkonuswand. 

J 2AC =1 TclAvcldA 
c 

dA == !d.d+.dz (cilinderkoordinaten) 

i~Vcl = v, 
o{z -'1. 

Integratie geeft 

J 2A = V,.T .~:J d+-dz ) c c =0 

2 

\ J 2A = I!!'L v T 
41 

4 1 C d c 

(2.190) 

(2. '91 ) 

Tenslotte bepalen we J) volgens (2.171). Daartoe gaan we de oppervlakken na 

die bij de berekening van J2 nog niet ter sprake kwamen. 

Ten eerste zijn dat de buitenoppervlakken van de draad in zone I en II. 

Hierop werken geen krachten dus J) is hier nul. 

Ten tweede de dwarsdoorsnede van zone I die theoretisch overeerikamt met het 

einde van de draad. Omdat we het draadtrekken zonder tegentrek beschouwen, 

is dit oppervlak spanningsvrij, en daa-~ede J) gelijk aan nul. 

Het dwarsoppervlak van zone III A (ook op te vatten als he begin van de 
u 

draad) komt bij de berekening van J) niet in aamnerking, daar op dit opper-

vlak de te be palen draadtrekkracht vrerkzaam is. Hier,mede is het rechterlid 

van de Upperbound vergelijking bekend. V~~r het lirikergedeelte geldt volgens 

(2.17): J 1 =[ T.v.dA I 
A ~ ~ 

.....---"':":u (2.192) 
,I lTd

2 
<J == 0 .v, -,-

ZU 4 

Door substitutie van (2.18), (2.186), (2.189), (2.191) en (2.192) in (2.168) 



en door voor de ~Tijvingsspanningen de maximale sohuifspanning in te vullen 

volgens Cf 

T =T = ~ c k ,,...., (2.193 ) 

krijgen we de bovengrens of'wel Upperbound< <oplossing van de trekkracht volgens 

B. Avitzur {2 .28} voor Q (40
0 

: 

lTd
2 

{ D 2 a. 1 D 41} Ft~anv 2~+V3(sinQ - cota) + V3(cota.2ma + -a:) (2.194) 

B. Avitzur f 2 .37i heeft een overeenkamst ige afleiding gegeven voor verstevigd 

materiaal. Hij maakte daarbij gebruik van het lineaire verstevigingsmodel 

volgens (1. 26 ), ter vermijding van integratiemoeilijkheden. Voor iedere 

plaats in de deformatiezone kan de effektieve deformatie 5 bepaald worden 

waardoor met het lineaire verstevigingsmodel ove~al de effektieve spanning 

en daar.mede de maximale schuifspanning bekend is. De gekampliceerde trekkracht

formule die hieruit ontstaat werd numeriek vergeleken met een trekkrachtformule 

als (2.194). Bij deze laatste formule werd de versteviging in rekening gebraoht 

door in plaats van Ode gemiddelde vervormingsveerstand S volgens (1. 38 ) 
rrt 

toe te passen. De verschillen bleken zo klein dat het verantwoord is am de 

trekkracht met formule (2.194), aangevuld met S i-p.v. 0-:, te berekenen. 
11'1 -

Het is redelijk am te veronderstel1en dat ditzelfde het geval is wanneer S 

met het duidelijker gedefinieerde exponentiele verstevigingsmodel volgens 

(1 • 40 ) wordt bepaald. 

Tot slot breiden we formule (2.194) uit opdat men de invloed van de smering 

kan verklaren. Deze kamt tot uiting in de wrijvingstermen J~ en J2A • We 

zullen hierna twee manieren behandelen waarmee het wrijvingsverschijn§el 

beschreven kan worden. 

Ten eerste bestaat de aanname van Coulambse wrijving: 

waarin 0e gelijk is aan de wanddruk. volgens (2.62) resp. (2.72). 

De afleiding van J2-,\: en J 2A is verwant aan die van (2.63) resp. 

zodat hier volstaan wordt mgt het resultaat: : 

J 2A c 

2J.J2. 
(1 - n+2~) 2 ~ TJd

2 
-= T '11 fJ cota S 

TI'd2 41 
= T v,l! (0''11 - o-zc) a 

(2.195 ) 

(2.196) 
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Substitueren we dit in (2.168) i. p. v. (2.1~) en va.:.'1 (2.191 ) en bedenk.en ons 

daarbij de konk.lusie die we hiervoor maakten amtrent de verstevigingsinv10ed 

dan krijgen we uiteinde1ijk: 

'"'a2 Si21J? + ~ (~ -
II' )Y a 1":> sJ.nQ cota) + flcota (1 

21Jl } - __ d) 21 D + J.1 ~~ OV, 
n+2 na: d 

(2.198) 

Ten tweede kan men aannemen, naar analogie van R.T. Shield f2.38} , dat de 

wrijvingsspanning evenredig is met de effektieve spanning 

a 
T=m -'f3 

waarin we m de wrijvingsfaktor noemen. 

(2.199 ) 

Deze vereenvoudiging t.o.v. de berekening met Coulambse wrijving kamt tot 

zijn recht bij beschouwing van verschijnse1en als "central bursting" en 

"dead zone formation". (Zie 2.3.3.4.) 

De af1eiding van de trekkracht-formule verloopt ge1ijk aan die van (2.194). 

We gaan dus uit van niet-verstevigend materiaal. Echter in plaat~ van (2.193) 

stellen we To = Tk = m ~v 
(2.200 ) 

Voor de verstevigingsinvloed geldt weer dat we voor a de gemidde1de _ nv 
vervormingsweerstand S mogen schl~ijven. Dit voert ons dan tot 

(2.201 ) 

Opmerking: 

In een poging am tot een "lower upper "bOund soulution" te kamen b1ijkt het 

bolvormig snelheidsve1d van figuur 2.41 te weinig f1exibe1 am tot een 

belangrijke optimalisering van de oplossing te kamen. (zie Z. Zimmerman en , 

B. Avitzur (2.39J ). Ret is daaram weinig zinvo1 am hier verder op in te 

gaan. 

Verder blijken de formules (2.198) en (2.201) weinig te verschillen van de 

op1ossingen verkregen met het arbeidsprincipe. Dit was oak wel te verwachten 
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gezien de reeds gesignaleerde verwantschap tussen beide ana~semethoden. De 

Upperbound techniek geeft echter een meer kamplete oplossing die met name 

zijn waarde toont bij verklaring van etikele defekten die bij draadtrekken 

kunnen optreden. (Zie 2.3.3~A.· r'" 
Tenslotte zij hier nog dpgemerkt -dat de oorspronkelijk vlakke doorsneden 

ten gevolge van het aangenamen snelheidsveld van figuur 2.40' in dezelfde 

zin verandert als bij experimenten gekonstateerd werd (zie B. Avitzur f2.40}). 

2.3 .4 Betekenis van Avitzur I s upperboUlld oplossing van het draadtrekken. 

Avitzur I S upperbound oplossing voor het draadtrekken blijkt slechts zeer 

te verschillen van oplossingen die verkregen werden met het elementaire arbeids

principe. Met het Upperbound-kriterium kan men echter het optreden van twee 

defekten bij het draadtrekken voorspellen, namelijk de "dead zone formationtf 

en I!central bursting It • 

Daar de analytische uitwerking van deze afleidingen erg lang is, zullen we 

ons hier beperken tot een kone principebeschrijving van de upperbound 

oplossing waar.mee de bovengenoemde verschijnselen verklaard kunnen worden. 

Onder "dead zone formation It bij het draadtrekken verstaat men het optreden 

van !ldode zones l! aan de wand van de trekkonus, zodanig dat het materiaal niet 

meer afschuift 

langs de konus

wand maar langs 

de dode zene 

(zie fig.2.41 ). 

Ret Upperbound 

kriterium toe

gepast op dat 

verschijnsel 

houdt in dat dan 

een dode zone 

ontstaat wanneer 

de uitdrukking JI 

van vergelijking 

(2.156 ), berekend 

op basi~ van het 

Flguur 2.41 Ret optreden van een dade zone". 
Het drMdmateriaal schuif't niet .mler a.f laDg5 . 
de treksteeIl:wlWd maar laDgs de dade zone. 

(uaar B.AVitzurf2.41} ) 

snelheidsveld waarin, een dode zone aanwezig is (fig. 2.41), een lagere l-i'"3.arde 

geeft dan wanneer JI berekend wordt met een snelheidsveld zonder dade zone 

(fig. 2.4'\) (zie B. Avi't;zur{2.401 en {2.4'1 ). 
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Onder "central hursting ll hij het draadtrekken verstaat men het op regelmat 

afstand optreden van hreuken in de draad~ ~e beginnen vanuit de hartlijn. 

Een foto van dit verschijnsel staat in figuur 2.42 .Met het Upper boundtheorema 

komt men tot het volgende kriterium: "central bursting"treedt op wanneer 

J!, berekend met het snelheidsveld van figuur 2.43, Kleiner is dan wanneer 

J! wordt bepaald met het snelheids-

veld zonder central bursting (zie 

figuur 2.40).Zie B. Avitzur en mede

werkers {2. 421 en {2. 431. Ret snel

heidsveld van figuur 2.43 heeft in 

de buurt van de hartlijn een snel

heidsdiskontinuiteit in axiale rich-

ting. De snelheid neemt er toe van 

Vo tot vI' Deze snelheidsprong stelt 

het hreukmechanisme v~~r. De rest 

van het veld is het bolradiale 

veld zoals we dat in figuur 2.40 en 

2.41 toepasten. 

De analytische uitwerking van deze 

berekeningen is zeer uitvoerig. We 

laten het daarom bij deze principe

beschrijving en zullen de resultaten 

in een later hoofdstuk geven wanneer 

verder op deze defekten wordt 

gaan. 

het vergelijken van de bereke

nigsresultaten met experiment en 

D1rectioa of Flow 

Figuur 2.1+:; "central bursting". In het midden van de 

draad tr<llden onder I:>epaAlde proceskondi de. brauken OJ). 

(Ollar B. Avitzur {2. Ll21) 

anelheidsprong 

figuur 2.1+3 Hat snelheidsveld indien er "central 

bursti;g" optreedt. {naar B. Avitzur t2 •Ll21 ). 
blijkt dat men er hoofdzakelijk uitspraken mee kan doen van kwalitatieve 

aard. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat men bij de interpretatie van 

het defekt een aantal vereenvoudigingen en aanpassingen moet maken opdat 

men het defekt met een snelheidsveld beschrijven kan. 



Appendix a 

Oplossing van differend.aalvergelijking (2.9) 

Hierna voIgt de oplossing van differentiaalvergelijking (2.9) met de stan

daardmethode van Bernouilli: 

dO n 
_2 _ (l-Ql a - QC 0 :; 0 (a.I)(2.9) 
dO z 

Stel a :; u.v waarin u en v funkties zijn van O. z 
Substitutie van a :; U.v in (a.I) geeft: 

z 

n 
- (l-Q)uv - QC 0 :; 0 

of weI 

v{:~ - (l-Q)U} + :~u - QC On :; 0 

We zoeken voor u een zodanige oplossing dat de vorm tussen akkoladen 

nul wordt: 

(l-Q)u :; 0 

Met scheiding van variabelen leidt dit tot: 

u = e 

Dit substitueren we in vergelijking (a.3): 

of weI 

dv 
- e 
dO 

dv 

O-Q)O n 
- QC 0 :; 0 

n (Q-l)O 
QC 0 e 

(a. 2) 

(a.3) 

(a.4) 

(a.S) 

(a.B) 

(a.7) 

Deze vorm is aIleen te integrerenwanneerwe de e-macht reeksontwikkelen: 



-g 3 
(Q_1)3 "6 

+ --'---=-,-:::-=- + ..• + 
3.2 

(Q-1)g 0 } gJ + .•• (a.8) 

Na scheiding van variabelen kunnen we (a.8) integreren: 

n+1 n+2 
v = Qc{5 + (Q-1)O 

n+1 n+2 

n+4 
(Q-1)35 

+ (n+4)3.2 

g+n+1 
(Q-l)gO 

+. . . + -;.( -!on +-g""';+""';l""""")"--g-:-[-

Na samenvoeging van u en v vinden we 0 
z 

n+1 n+2 
0' = QC e (l-Q )6{~ + (Q-1 )5 + .... } + e (l-Q)O I 
z n+1 n+2 

De randvoorwaarde is als z =z , dus veer 0 = Q, is = 0 want er is 
o z 

+ ... }+I 
(a.g) 

(a.10) 

geen tegentrek. Passen we dit in (a.10) toe dan blijkt I =0. De oplossing 

van 0' is dus: 
z 

n+1 n+2 n+3 

O'z 
= QC e(l-Q)O{~ + (Q-l )6 (Q-1)25 

n+1 n+2 (n+3)2 

n 
= Q~l C "0 

z 
Me t 6 = 2ln---£ z 

e (l-Q)6 
co g 

L l(Q-l)OJ 
(n+g)(g-l)! g=l 

a =~c z Q-1 

z n 2 ( Q-1 ) co l( Q-1 ) 2ln z oz}g 
(21n---£) (~) L 1 

z Zo g=l (n+g)(g-l)! 

z 

n+g+l 

+ •.. + 
(Q-l)g"8 

+ ... } = (n+g+1) g! 

(a.l1) 

(a .12) 

Na substitutie van Z = Z 
u 

u d k ·· d 1 • en Z- = D rlJgen we e normaa spannlng op 

de plaats z ,vergelijking 
u 

formule (2.11). 

(2.~0), en daaruit voIgt direkt de trekkracht-



Appendix b 

De exakte integratie van de redundant work term uit 2.2.3.5 

In 2.2.3.5 zijn bij het integreren een aantal verwaarlozingen gemaakt 

waardoor het resultaat met name bij grot ere steenhoeken beinvloed wordt. 

Uitgaande van de materiaalstroom volgens figuur 2.10 stelden we dat het 

materiaal bij de treksteeningang over een hoek ywordt afgebogen en bij 

de treksteenuitgang over eenzelfde hoeky weer teruggebogen wordt. Deze 

hoek y is: 

r y = arctan- (b. 1 ) 
z 

o 
In 2.2.3.5 vonden we vo1gens (2.74) voor de afschuifkracht~ die werkt op 

een cilindertje uit het schijfje waarbinnen de afbuiging plaatsvindt (zie 

figuur 2.10): 

dF = k 2TTr. dr ao 0 
(b.2) 

Bij een werklengte van y.dl! bleek de afschuifarbeid die dF verricht ao 
volgens (2.75) gelijk aan: 

dA (r) = k 2TTr. dr. y. dl! (b.3) ao 0 

Met (b.1) voor y gaan we over tot integratie van (b.3) over het gehele 

schij e, door middel van partieele integratie: 

dA ao 

'd 

1 = k 2TTr arctan (E-) .dr.dl! o . z o 

= TTko {r2 arctan(~ ) 
o 

{
2 ID 

= TTko ~D arctan~~ 
o 

= TTko { ~D2Q ? - z 
0 

= TTko {~D2Q 
2 - z 

0 

o 

d(arctanio) } dl! 

(b.4) 



-~ Met Zo - tana 

dA ao = nk o {
' 2 'iDa - ~D2~ } dl' 

tana 

= 1Tl)2 k {( 1+ _1_)a - cota }dl I 
4 0 2 

tana 

nD
2 

{ = -- k ~ - cota}dl ' 1+ 0 • 2 
Slna 

(b.5) 

De verdere afleiding van de afschuifarbeid verloopt analoog aan de af

leiding van (2.79) in 2.2.3.5, met dien verstande dat voor de afschuifar

beid dAal de integratie op dezelfde manier wordt uitgevoerd als (b.4) en 

(b.5) 



Appendix c 

De toepassing van de hodograaf bij de glijlijnenmethode 

In 2.3.2 hebben we ons tijdens het analyseren van het bandtrekken met de 

glijlijnenmethode,voornamelijk bezig gehouden met de spanningen die bij 

het deformeren optreden. Het glijlijnenveld moet echter ook kinematisch 

toelaatbaar zijn; d.w.z. dat de snelheidsverdeling aan de randvoorwaarden 

en aan de inkompressibiliteitsvoorwaarde moet voldoen. Om dit te kontro

leren heeft men de hodograaftechniek ontwikkeld. 

Een hodograaf een diagram dat voor punt van het materiaal dat 

gedeformeerd wordt, de grootte en de richting van de snelheid geeft. 

Dit snelheidsdiagram is evenals de in 2.3.2 besproken glijlijnenmethode, 

slechts geldig voor vlakke deformaties. 

We zullen nu een hodograaf kon

strueren voor het eenvoudige 

glijlijnenveld van figuur 2.23 

(zie figuur cl). 

Voordat het materiaal de defor-

matiezone binnentreedt, heeft 

het voor de gehele breedte de

zelfde snelheid v , evenwijdig 
o 

aan de hartlijn. We geven dit 

in de hodograaf aan door de 

eenheidslengte Oa af te zetten 

(figuur c2a). 

Bij het binnengaan van de plas

tische zone ondergaat een deel

tje een plotselinge snelheids

verandering, zoals te zien is 

aan een elementje dat zich bij 

A aan de oppervlakte van de 

band bevindt. Omdat de snelheid 

diskontinu verandert, noemt men 

het vlak waar deze snelheidsver

andering plaatsvindt, bijvoor

beeld het vlak ACF, een diskon

tinuiteitsvlak. 

h 
2" 

Figuur cl Het glijlijnenveld voor een reduktie van 
2sino 

fb = 1+28ino 

o 
I 

(a) 

a b 

o a b , 

~ 
Figuur c2 De hodograaf, behorende bij het a1ijlijnen

veld van figuur cl. 



Men kan nu met de inkompressibiliteitsvoorwaarde bewijzen (ook voor 

axiaal-symmetrische problemen) dat bij het passeren van zo'n diskontinu

iteitsvlak, de snelheidskomponent loodrecht op dit vlak kanstant blijft 

en aIleen de tangentiele snelheidskomponent diskontinu verandert (zie 

figuur 2.39). Teruggaande naar het glijlijnenveld wll dit zeggen dat bij 

het passeren van diskontinuiteitsvlak ACF aIleen een snelheidsverandering 

in de richting van de a-grensglijlijn ACF plaats heeft. 

Beschouwen we nu een deeltje dat direkt in de buurt van F met de eenheids

snelheid Oa de plastische zone binnengaat. Daar de a-grensglljlijn bij F 

een hoek van 45 0 met de hartlijn maakt (zie figuur 2.20) wordt de tangen

tiele snelheidsverandering weergegeven door een lijn door a in de richting 

van af. Direkt daarna verlaat het deeltje de plitische zane weer; het 

krijgt na het passeren van het diskontinuiteitsvlak BF de snelheid vl' 

die men met de inkompressibiliteitsvoorwaarde ult Vo kan berekenen; 

(c.l) 

De eindsnelheid vl wordt in de hodograaf weergegeven door een lijn Ob 

(zie figuur c2a). 

Bij het passeren van het diskontinuiteitsvlak BF verandert de tangentiele 

snelheidskomponent weer diskontinu. Omdat BF een hoek van 450 maakt met 

de hartlijn , wordt deze tangentiele snelheidssprong weergegeven door een 

lijn door b in de richting van bf. Het snijpunt van af en bf, het punt f, 

bepaald de grootte van de twee tangentiele snelheidsdiskontinuiteiten. 

Of is dus de snelheid in de onmiddelijke nabijheid van F (figuur c2a). 

Ieder elementje dat tussen A en F de glijlijn ACF passeert, ondergaat een 

even grate tangentiele snelheidssprong. De verklaring hiervan is als 

voIgt. Een deeltje dat door a- en ~-glijlijnen begrensd wordt (zie figuur 

2.18), ondergaat een hydrostatische druk am' die geen vormverandering 

teweeg kan brengen en een schuifspaoning k die slechts voor een hoekver

draaiing kan zorgen. Hieruit voIgt dat een deeltje langs een glijlijn 

geen lengteverandering ondergaat. Aldus hebben aIle deeltjes die ap 

dezelfde glijlijn liggen dezelfde tangentiele snelheidsdiskontinuiteit. 

Voor de deeltjes die de glijlijn ACF passeren betekent dit het volgende. 

We kennen van een elementje op ACF reeds de grootte van de tangentiele 

snelheidssprong, namelijk af. De meetkundige plaats van de tangentiele 

snelheidssprong van aIle deeltjes die door de glijlijn ACF gaan,is dus 

een cirkelboog met a als middelpunt en af als straal (figuur c2b). 



Omdat van de glijlijn ACF"het gedeelte AC recht is, hebben de elementjes 

die door AC gaan een tangentiele snelheidssprong met dezelfde richting, 

namelijk ac .. Aldus is de snelheid van een deeltje tussen A en c gelijk 

aan Oc (figuur c2b). De deeItjes die tussen C en F de plastische zone 

binnengaan, hebben een snelheid die aangrijpt in 0 en zich uitstrekt 

tot een punt op de cirkelboog cf, afhankelijk van de richting van de~ 

glijIijn op die plaats. 

Uit de hodograaf blijkt dat het punt C een snelheid heeft die evenwij

dig is aan de treksteenwand. Hiermede is de hodograaf voor het glijlij

nenveld van figuur 2.32 helemaal gekonstrueerd. 

In A ABC heerst een uniforme spanningstoestand. De deeltjes bewegen zich 

niet ten opzichte van elkaar; alle punten hebben er dezelfde snelheid 

als C. Hiermee komen de deeltjes in het cirkelsegment CBF. Daar verdraait 

de snelheid van Oc tot Of om tens lotte na het verlaten van de plastische 

zone de snelheid Ob aan te nemen. 

In de meer gekompliceerde glijlijnenvelden (figuur 2.20) ontmoet een 

deeltje meer glijlijnen. Iedere glijlijn vanuit A en B moet dan opgevat 

worden als een diskontinuiteitsvlak. De daar tussen in liggende vlakjes 

worden star veronderstelt. 

In werkelijkheid liggen er zeer veel diskontinuiteitsvlakken Iangs elkaar. 

Hoe meer glijIijnen er getekend zijn, hoe nauwkeuriger de hodograaf wordt. 

Meestal geven cirkelhoekenverschillen van 50 tot 150 al voldoende nauw-

o 

c 
Figuur c~ De hodograaf. behorende bij figuur c3. 

keurige hodografen. 

Tot slot is van figuur c3 nog de hodograaf 

gegeven in figuur c4. De snelheid van ieder 

glijlijnenvlakje is als voIgt te benaderen. 

Vlak I heeft de snelheid van punt 1, vlak II 

van punt 2 etc •. 

Uit het snelheidsveld kan de stroomlijn van 
Figuur c3 Een kompleet glijlijnen-
veld van het type van figuur 2.20 een deeltje bepaald worden. Ook is de vervor-

ming van een oorspronkelijk rechthoekig raster 

met de hodograaf te berekenen. 



Appendix d 

De afleiding van 9-III=a (2.101) 

We stellen ons twee wille

keurige a-glijlijnen voor 

die twee, ook willekeurige 

P-glijlijnen in de punten 

A, B, C en D snijden (zie 

figuur dl). 

We passen de regels van 

Hencky (2.98) toe op punt 

A: 

amA t'2k<PA = caA 

amA - 2k <PA = CpA (d.l) 

Hieruit elimineren we amA: 

4k<PA = caA- CpA (d.2) 

Voor punt D doen we het

zelfde: 

4k4b = CaD- Cpn (d.3) 

Omdat A en D op dezelfde 

P-gIijlijn liggen, geldt: 

C = Co (d.4) PA pD 

Figuur dl TweE a-glijlijnen snijden twae P'-glijlijnen.Hier
voor kan men afleiden dat geldt +A- fs = +D- +c . 

Dus: 

4k ( 'A - 4>D) = caA - can 

Voor de punten B en C kunnen we een overeenkomstige relatie afleiden: 

4k ( 'A - <PD) = cQA - caD 

vaar A en B op dezeIfde a-g1ijlijn liggen, geldt: 

caA = caB 
Zo ook voor C en D: 

Dus 

(d.S) 

(d.6) 

(d.7) 

(d.8) 

1 <PA - <PD = <Ps - <Pc I (d. 9) 
belangrijke eigenschap wardt bij het ontwerpen van glijIijnenveIden Van deze 

veel gebruik gemaakt. Men noemt deze vergelijking oak weI heteerste theorema 

van Hencky. 

Met figuur d2 zullen we nu vergelijking (2.101) gaan bewijzen. 



Voor L B4 geldt: 

LB4 = 1800 
- (900 

0 
= 45 + Q -9 

Dus: 

I..E = 90° - LB4 ! 1 

= 45° - a + 9 
Omdat de glijlijnen loodrecht 

staan geldt: 

LEI + L.E2 = 90° 

Met (d.ll): 

+ Q -9 

° - a) - 45 -6 

(d.ll) 

op elkaar 

Cd .12) 

Cd.13) 

uit (d.9) voIgt voor de a-glijlijn ADF 

en ACE die zich met de P-glijlijnen BCD 

en BEF snijden: 

(d.14) 

Daar 

+r = 135
0 

(d.1S) 

is 

(d.l6) 

waarmee 

Tens lotte 

LE = LE 
3 2 

Hieruit voIgt met (d.l3) en (d.l7): 

45
0 

- ~ = 45
0 + a - 9 

Ofwel 

f (d.10) 

----
Tiguur d2 Oe ve~schillende hoeken 
yoor het bewij. van e- +=0. 

(d.l?) 

Cd.lS) 

(d.19) 

(d.20)(2.10l) 



Appendix. e 

De integratie behorende bij Avitzurs Upper-bound oplossing. 

De integratie van (2.180) verlo9pt als voIgt: 

J 1 
- 2 2lT lQ fro sine 1 11, 2 dcp.dB.dr = 2 a v r . 

nv 1 1 4=0 8=0 r=r 1 
- -slne r 12 

2 r 1Q ~ 11. 2' = 4 lTO' v 1 r 1 In.....::? sine dB 
nv r 1 e=O 

1- 12s1ne 

1Q -lTd2 0: 1 D 1 11 2 dcosB 
(e.1) 

= vl -,-2 Ind 12 + ~os9 nv SlnQ B=o 

= -lTd2 a 1 D ~ .Lyll i dcos9 nv v 1 -,-2 Ind "'12 12 + cose 
SlnQ 9=0 

Hiermede is de berekening herieid tot een standaardintegraal.De oplossing 

ervan luidt als voIgt: 

2- 1 D ... flll 
J l = -ni 0nv vl -,-2 In"d 1"'12 "2 

SlnQ 

2 
cosB 

i 

+ ~11n(cosB+ "~1 + cos~~ 
a 

9=0 

= 2 - 1 D .... fill 
-lTd 0nv v 1 -,-2 In"d 1"'12 "2 

SlnQ 

2 COSQ + ~11n(COSQ+ ~~1 + COsa) + 

- ~ln(1 + fIT) ( 
11 ) 

TId 
2 

- D 1 1 " 11, 2' = --- v a 21n- ---- -cosQ 1- ~lnQ 
4 1 nv d, 2 12 

1 " 11. 2' - I In COSQ+ 1- ~J.nQ 
Vl1·12 SlnQ 

+ 1 + -~t=1=~=.1=2::;-' 1n( 1+ ~) I 
1 - ~~sina + 11 \2 ..J 11.12' 

1 + ~ I 
TId 

2 
D 1 1 = -- v a 21n- --- 1 - coSQ 4 1 nv d. 2 SlnQ 

In __ -;:::;----L~l=2 =======; 
.[li J 11. 2' 

COSQ,12 + .,1 - ~lna 

Deze vergeIijking komt overeen met (2.182). 

Vervolgens de integratie van vergelijking (2.185): 

2 2 C1nv 12TI j Q 2 
= (v r + v1r 1 ) • r7 sine dcp.dB 

o 0 V 3 +=0 e=o 

_ TId
2 

O'nv 4 /1 l' ~Q - 1+ v1 _f:'-. -2 ~ - "2S1nBCOS 
~3 SlnQ 0 

(e.2) 



= TTe

2 

v 1 ~~V3 ~ (~a - !SinaCOSa) 
V sJ.nQ 

= TId
2 

v a _2_ (~ - cote) 
4 1 nv ~ 13 • 2 

" sJ.nQ 

Dit resultaat is gelijk aan vergelijking (2.186). 

Tenslotte de integratie van (2.188): 

2 {2 = v1r1 cosasina 
+=0 

T 1:. dA...dr 
k r 'I' 

hetgeen gelijk aan vergelijking (2.189). 

(e.3) 

(e.4) 



Appendix f 

De afleiding van de bovenste geldigheidsgrens van het glijlijnenveld van 

het tYEe van figuur 2.20 

De bandreduktie volgens (2.100) gedefi-

nieerd als: 

(2.100) 

Gevraagd wordt de reduktie te berekenen van 

2.32. Deze figuur is hiernaast nog

maals getekend maar dan met de verschillende 

hoeken er in aangegeven. 

Stel 

AB = s 

Dan voIgt uit Pythagoras voor ABC: 

CB = s~~ 
Omdat 

CB = BF 

en volgens Pythagoras: 

BQ = BF~~ 
geldt: 

BQ h s 
= = 2 2 

Verder is: 

PB = s sina 

Dus 
H 

PB + BQ 

t 
= 2 

s sina s = + -2 
De gevraagde reduktie luidt dus: 

H - h 
H 

2sina 
= -:"l-+-::2.-s-:"i-na-

(f.l) 

(f.2) 

Figuur flOe verschillende hoeken in 
het grensglijli;nenveld van het type 

zeals in figuur 2.32 is weergegeven. 

(f.3) 

(f.4) 

(f.5) 

(f.6) 

(f.7) 

(f.8)(2.127) 

Hieruit bepalen we hoe groot bij deze reduktie de wanddruk is.De glij n 

ACF is een a-glij . De glijlijn BF een ~-glij n. Voor het punt F 

1 uiden de a-regel van Hencky (2. 98) ais voIgt: 

O'mF + 2k ~F = caF (f. 9) 



De glijlijn BF is recht. De hydrostatische 

druk a is er dus overal gelijk en weI aan 
m 

arnF , Sommeren we de krachten in de z-rich-

ting dan voIgt voor de trekkracht ( zie 

figuur f2): 

F -2
s b( CT sin450 +ksin b - \j2 - rnF 

= s,b ( -OrnF + k) 

De gerniddelde trekspanning wordt dus 

* Fb 
"bnv = b. s = - ~F + k (f.ll) 

Figuur f2 De ligging van de spanningen 
&an de p-grensglijlijn SF. 

De wanddruk P~nv berekenen we eveneens in zi afhankelijkheid tot CTrnF' 

Het punt C ligt op dezelfde a-glijlijn als F. Dus geldt voor de a-regel 

van Hencky (2.98): 

arnC + 2k,C :::CaF 

of wei 

arnc+ 2k ( 'F -a ) ::: caF 

Met (f.9) wordt dit: 

0rnC + 2k ( CPF - a ) ::: 0rnF + 2k +F 

(f.12) 

of weI (f.13) 

arnc ::: a + 2ka rnF 

De glij lijnen binnen AABC zijn recht dus is de hydrostatische druk in C ,arnC' 

gelijk aan de hydrostatische druk aan de wand. Uit de cirkel van Mohr of 

uit (2.97) voigt dan voor de wanddruk: 
,. 

~C + .k Pbnv :: (f.14)(2.119) 

Met (f.13) levert dit: 
,. - C1' + 2ko + k Phnv - rnF 

(f .15) 

De evenwichtsvoorwaarde voor de treksteen luidt: 

.. 1-~ ... 
Pbnv = ~ ahnv' 

Voor' ~ substi tueren we (f ~ 9); verder 

(f.16)(2.122) 

elirnineren we 0rnF enCbnv uit (f.1 ) > 

(£.15) en (£.16) , Aldus ontstaat: 
1> 1+0 

!bnv = 1+2sino 
(f, 17) (2.128) 


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	Literatuur
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Bijlagen

