
 

Striptrekken met de aspecten diktereductie en ontsteviging

Citation for published version (APA):
Aerts, P. J. H., & Luttels, C. F. H. (1992). Striptrekken met de aspecten diktereductie en ontsteviging. (TH
Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1331). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

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

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

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

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

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/bbeac14c-5bff-4320-8b49-8a9f1b79732a


)1..../110.-'

Technische Universiteit Eindhoven.

Faculteit Werktuigbouwkunde.

Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering.

Striptrekken met de aspecten

diktereductie en ontsteviging.

Hs Venlo Eindstudieverslag.

Aerts P.J.H.

Luttels C.F.H.

juni 1992

IOPM-D-041 WPA nr. 1331 A

Periode: 9 maart - 19 juni, 1992.

In opdracht van: Hogeschool Venlo.

Afdeling Werktuigbouwkunde.

Afstudeerrichtin9 Produktietechnol09ie.

Begeleider Hs Venlo: Ir. P.B.G. Peeters.

Begeleider TUE: Ir. R.J.J.M. Sniekers.

Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers.

Gecommiteerde: Ir. L.J.A. Houtackers.



VOORWOORD.

Gedurende de periode van onze afstudeeropdracht zijn wij werkzaam op de
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit werktuigbouwkunde, vakgroep
W.P.A., lab voor omvormtechnologie. In de groep omvormtechniek wordt onder
meer onderzoek gedaan naar plastische omvormprocessen zoals bijvoorbeeld
pletten, dieptrekken en extrusie.

Hierbij willen we aile medewerkers van W.P.A. bedanken voar de prettige
samenwerking en met name M. Th. de Groot, M. Smeets, A. van lerland,
L. Houtackers en J. Ramaekers voar de goede samenwerking en adviezen.
Verder willen we speciale dank richten aan R. Sniekers en P. Peeters voor de
goede raad en begeleiding.



SAMENVATIlNG.

In het kader van het IOPM Dieptrekken hebben wij onderzoek verricht aan de
striptrektest. Gepoogd wordt de deformaties zoals deze in de strip voorkomen te
beschrijven.

De afstudeeropdracht bestaat uit:

- Herschrijven van het rechte-rekweg model.
- Onderzoek naar de buig-effecten op de matrijsa"fronding

bij dieptrekken (bijvoorbeeld ontstevigings effect).
- Onderzoek naar de wrijving ter pfaatse van de matrijsradius,

bevat het Coulomb wrijvingsmodel.

Het vernieuwde rechte-rekweg model bevat het Bauschinger effect zoals dat
voort komt uit de overgang van trek naar druk (of de overgang van druk naar
trek). De uitwerking van het ontstevigings effect wordt zichtbaar gemaakt door
middeJ van hardheidsmetingen.
Door middel van 'E.E.M. analysis' worden de dikte-reducties bepaald. De
gebruikte E.E.M. modellering bevat geen ontstevigings effect.

We hebben nu de beschikking over vier modellen:

* Het rechte-rekweg model.
it Het aangepaste rechte-rekweg model.
it Het bovengrensanalyse model.
* E.E.M. analyse.

1n af deze modellen gaat men uit van een proces met wrijving. Het bovengrens
analyse model en het vernieuwde rechte-rekwegmodel gebruiken het Coulomb
wrijvings model terwijl het oorspronkelijke rechte-rekweg model het Von Mises
wrijvingsmodef hanteert.
Het streven is nu om met de uitkomsten van het vernieuwde rechte-rekwegmo
del beter de werkelijkheid te benaderen dan met het bestaande rechte-rekweg
model en het bovengrensanalyse model.



.suMMARY.

Within the deepdrawing research project, granted by lOP, research considering
the strip drawing unit has been carried out by the authors. One of the main
goals of the current research is the accurate description of the deformations
which occur during stripdrawing.

Our final project exists of the following items:

- Rewriting the straight strain path model.
- Research on bending effects at the dieshoulder in deepdrawing,

eq the Bauschinger effect.
- Research on the dieshoulder friction in deepdrawing, considering .

the Coulomb friction model.

The renewed straigth strain path model includes the Bauschinger effect as is
seen in the change from positive to negative stress for instance. The effects at
the Bauschinger effect are made visible by means of hardness measurements.
By means of E.E.M. analysis the resulting thickness reductions are calculated,
allthough the E.E.M. model does not include Bauschinger effects.

So we have four different models:

* Straight strain path (A).
* Renewed straigth strain path (B).
* Upper bound analysis (C).
* E.E.M. analysis (0).

In all those models, friction is included. B,C and 0 use the Coulomb friction
model, while A uses the v. Mises friction model.

In purpose of the renewed straigth strain model is to inprove the description of
the reality compared to A and C.



SYMBOLENLJJST ,

PD buigrolradius [mm]
bo beginbreedte van de strip [mm]
b momentane breedte van de strip [mm]
S1 momentane stripdikte [mm]
So begindikte van de strip [mm]
sa einddikte van de strip [mm]
Fa trekkracht [N]
F, remkracht [N]
Fdef deformatiekracht [N]

FF' wrijvingskracht [N]
PFa vermogen ten gevolge van de trekkracht [W]

P" vermogen ten gevolge van de remkracht [W]
Pdaf vermogen ten gevolge van de deformatiekracht [W]
PFjr vermogen ten gevolge van de wrijvingskracht [W]
£0 voordeformatie
£ natuurlijke (Iogaritmische) rek
£ effectieve rek
£ont ontstevigingsrek
W. specifieke arbeid [Nm/s].

[mm/s]U momentane stripverplaatsingssnelheid
U momentane spanning [N/mm2

]

uf momentane vloeispanning [N/mm2]

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2
]

n verstevigingsexponent
p wrijvingscoefficient
E elasticiteitsmodulus [N/mm2

]

o,tp hoekverdraaiing [rad]
A oppervlakte [mm2]

w dikteverhouding [1/mm]
p vlaktedruk [N/mm2

]

't schuifspanning [N/mm2]

r afschuifvlak
y ingaande Iijnstuk
y uitgaande Iijnstuk
I beginlengte van het Iijnstuk [mm]
Iv lengte van het lijnstuk op afstand y

van de neutrale lijn [mm]
Ja eindlengte van het Iijnstuk [mm]
Hv hardheid vickers
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING.

Dieptrekken is een veel voorkomend omvormproces waarbij een vlakke plaat
met behulp van een stempel in een matrijs wordt geperst.

Fpers

I
matrijs

Fipur 1: persen van een vlakke
plaat.

Belangrijk hierbij is o.a. het trekken van het plaatmateriaal over de matrijs
afronding. Hierbij wordt het materiaal over de matrijsafronding gebogen en aan
het einde van de radius weer gestrekt.

Fr_-+-

y

Lx
Z I

ROL

Z yr:-
Figuur 2: gebiedsindeling striptrekken.
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Om het verloop van de krachten te onderzoeken werd een meetopstelling
ontwikkeld (zie hoofdstuk 2), waarin een metalen strip over een buigcilinder
wordt getrokken. Hier is dus sprake van een vereenvoudigde simulatie van het
werkelijke dieptrekken.

Aao de hand van de striptrektest kan men een aantal modellen opstellen. Ge
poogd wordt de deformaties bij het striptrekken te beschrijven middels het
rechte-rekwegmodel en het boyengrensanalysemodel beide voor verstevigd
materiaal gedrag.

Het bovengrens model (R. 5niekers, zie bijlage 3) geeft een nauwkeurige
beschrijving van de randvoorwaarden. Het proces is opgedeeld in een aantal
gebieden waardoor het werkelijke proces beter beschreven kan worden. In de
bovengrens modellering zijn ook de verschuivingen van de neutrale lijnen -en de
afschuifvlakken gemodelleerd.

Het rechte-rekwegmodel (5. Hoogenboom, zie bijlage 2) daarentegen beschrijft
het strekken en buigen in de vrije ruimte, waarbij een rechte-rekweg wordt
aangenomen. De afschuivingsrek en de verschuiving van de neutrale lijnen zijn
hierin niet mee genomen. Wei wordt het model opgesteld voor verstevigd
materiaal gedrag.

Het doel is nu het rechte-rekwegmodel zo op te stellen dat het inhoudelijk meer
van het proces beschrijft. Ook wordt in deze aangepaste rechte-rekwegmodele
ring het Bauschinger effect verwerkt (zie paragraaf 3,3).

Bauschinger effect wordt onderbouwd aan de hand van de hardheidsmetingen
zie hoofdstuk 3.
De dikte reducties worden bepaald aan de hand van de F.E.M. zie hiervoor
hoofdstuk 4.
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HOOEDSTUK 2. PROEEOPSTELLING.

In figuur 3 is een principeschets van het gereedschap gegeven. De twee
belangrijkste onderdelen zijn de buigrol en het remmechanisme. Over de buigrol
moet het materiaal, analoog aan de matrijsradius bij dieptrekken, gebogen en
gestrekt worden. Het remmechanisme dient om een remkracht op de strip te
zetten. Hiertoe worden de cilinders aan de beide zijden van de strip naar elkaar
toe gebogen, waardoor het materiaal moeilijk het remmechanisme stroomt, en er
dus een grotere kracht nodig is.

remmechanisme

Frem

Figuur 3: proefopstelling.

-'-)----1 ~.
'--------' I
Lodingsversterker

+
I

u

Display

F(Fr)

~""""-----11---_ Fex

buigrol

De experimenten worden uitgevoerd op een standaard trekbank (Universal
Hounsfield Tensometer).
De trekkracht Fa die nodig is om de strip met constante snelheid onder een hoek
van 900 over de buigcilinder te trekken wordt geleverd door de trekbank.
Na een kort inloopverschijnsel ontstaat er een stationair proces waarbij de
trekkracht en de remkracht een constante waarde aannemen.
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De trekkracht is de kracht die nodig is am de remkracht te overwinnen en de
kracht die nodig is om de strip langs de buigrol te bewegen.
De remkracht Frem is athankelijk van de positie van de remcilinder.
Indien de remkracht maximaal is wordt de strip maximaal vervormd. De beide
krachten Fa en F rem worden gemeten met behulp van piezo-krachtopnemers.
Deze sturen een elektrisch signaal, de sterkte is athankelijk van de instelling en
van de grootte van de kracht, naar de ladingsversterker. Dit apparaat zet het
signaal om naar een kracht die at is te lezen op een display.
Bij de proefopstelling kan gebruik gemaakt worden van een vaste of een
meedraaiende buigrol. Dit houdt in dat de metingen met of zonder wrijving
plaats vinden.
Indien gebruik gemaakt wordt van een vaste buigrol wordt de wrijving gemeten
terwijl met een meedraaiende buigrol zander wrijving gemeten wordt.

11



HOOFDSTUK 3. HARDHEIDSMETINGEN.

3.1 Inleiding.

De hardheidsmetingen worden gedaan om het ontstevigingseffect te onderbou
wen. In het striptrekproces wordt de strip eerst gebogen en daarna gestrekt.
Het verschil is uit te drukken in een trek en een druk [lit 6 en 8]. Met andere
woorden, het proces bevat een omkeerrichting van deformaties. Uit Iiteratuur
studie bJijkt dat dit fenomeen bekend is onder de naam Bauschinger effect [lit
4].

Uitgaande van het proefschrift van J. Ramaekers [Lit 7] is gebleken dat het
verband tussen hardheid en ut Iineair verloopt. Met deze gegevens kan de
vervorming aan de hand van hardheden gemeten worden.

Door nu de hardheden door de gebieden heen te meten, kan er een beeld
gecreeerd worden van het verloop van de ut per gebied. Met de relatie
ut = C(E + Eo)" kan het verband ook in effectieve deformatie uitgedrukt
worden. De relatie hardheid/effectieve deformatie is nodig om het makke!ijk in
de arbeidsformules in te voeren [hoofdstuk 5].

3.2. Het ontstevigings effect (Bauschinger effect>.

De strip zal eerst krom en daarna recht gebogen worden met andere woorden,
de volumeelementen worden gestrekt en vervolgens gestuikt. Volgens Bauschin
ger zal hierbij de vloeispanning verschillen. De vloeispanning bij het strekken, na
plastische deformatie, zal hoger zijn dan de vloeispanning bij stuik. Dit wi!
zeggen dat na het veranderen van de rekrichting blijkt, dat het materiaal met een
lagere spanning gedeformeerd kan worden.

De ontsteviging (uit proefmetingen) die waargenomen is, !ijkt sterkt op het
effect dat door Bauschinger beschreven is.

In hoeverre kan het ontstevigings effect doorwerken:

Proeven gedaan door: Janiche, Stolte en Kugler constateerde een vermindering
van ongeveer 20% van de vloeispanning in een koolstofstaal met 0,8% C [Lit 4]

3.2.1. Verklaring voor het Bauschinger effect.

De deformatie in het materiaal is niet homogeen en nadat de externe krachten,
die nodig zijn om te deformeren, verdwijnen blijven de interne spanningen
aanwezig (zie figuur 4).

12



Schematische weergave Bauschinger effect

A. Dislocatie beweging in glijvlak.

•
----=1=----

IF

B. Verstevlglng.

C. Ontsteviglng bij spanningsomkeer

-.1- _I _I.
Figuur 4: schematische voorstelling Bauschingereffeet.

Figuur 4A, de dislokatie (omgedraaide T) gaat naar rechts stromen in het
glijvlak.

Figuur 4B, hier komen de (stromende) dislokaties een roosterverstoring tegen
(zwarte blok) en kunnen niet meer verder stromen. Deze ophoping van disloka
ties geeft nog grotere verstoringen in het rooster. Het materiaal heeft dus een
versteviging ondergaan.

Figuur 4C, de spanningsrichting wordt nu omgekeerd wat betekend dat de
dislokaties makkelijker door het materiaal kunnen stromen dan in de originele
richting. Oit wil zeggen dat er een lagere spanning nodig is om dezelfde defor
matie te verkrijgen (dan de deformatie in de originele richting). Dit verschijnsel
wordt in de Iiteratuur het Bauschinger-effect genoemd.

13



3.3. Proefopzet.

De Vickers hardheidsmetingen zijn gedaan op een Leitz-Durimett microhard
heidsmeetapparaat. Uit een gedeformeerde strip zijn proefstukjes gezaagd die
daarna in kunststof zijn ingebed. Na het inbedden worden ze geschuurd op een
schijf (schuurpapier 160, 320, 400 en 600). Het proefstukje moet zover
geschuurd worden totdat de invloeden van het zagen verdwenen zijn (dat is
wanneer aile bramen verdwenen zijn). Ais laatste en belangrijkste bewerking
worden de proefstukjes gepolijst (6, 3 en 1 p). Deze laatste bewerking is
noodzakelijk om de invloeden van het schuren op de hardheid te elimineren.

Definitie voor hardheidsmetingen:

Hvp = .!.... * 2 cos 220

D2

P= belasting op de diamant.
0= gemiddelde diameter van de diamant. [~

•

o

o

o
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Het verband tussen Hv en uf [Lit 7] :
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grafiek 2,
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3.3.1. Manier van meten.

De metingen zijn verricht op een microhardheidsmeetapparaat waarbij een
indruklichaam is gebruikt met een gewicht van 100 [gram] en een diameter van
0,8 [mm].
In elk gebied worden 10 metingen gedaan. Elk gebied bevat 2 rijen met ieder 5
metingen (zie figuur 5). Deze metingen worden genummerd van 1 tIm 5 en A
tIm E (zie figuur 5).

I IT

v

Figuur 5: Dwarsmetingen.

Om te bekijken of de manier van meten in figuur 5 een goed beeld geeft van het
verloop van de hardheid wordt een strip over de lengterichting gemeten, zie
figuur 6.

buiten

midden

binneD.

Figuur 6: lengte metingen.
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Ais aIle metingen gedaan zijn worden deze uitgezet in een grafiek (zie figuur 5).
Op de verticale as wordt de hardheid in Vickers uitgezet en op de horizontale as
wordt de lijn van een van de gebieden uitgezet. De gemeten waarden per gebied
die op de zelfde hoogte liggen worden gemiddeld (dus 1 en A), (zie fig 4a). Dit
wordt gedaan om een kleinere spreiding te verkrijgen.

3.4. Resultaten hardheidsmetingen.

In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven voortkomende uit de hard~

heidsmetingen. De meeste metingen zijn gedaan met strippen die zijn getrokken
met een remkracht van 3200 [N]. De reden hiervan is; omdat er bij die rem
kracht de grootste deformaties ontstaan zonder dat het materiaal gaat vloeien.

Hardheidsmetingen volgens dwarsmetingen (figuur 5), Hv in lkglmm21.
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Hardheidsmetingen volgens langsmetingen (figuur 6), Hv in fkg/mm2
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HOOfDSTUK 4. E.E.M Analyse.

4.1. lnleiding E.E.M.

De eindige elementen methode is een krachtige numerieke analyse techniek die
binnen de werktuigbouwkunde veelvuldig wordt toegepast bij het oplossen van
omvormproblemen. Bij de eindige elementen methode wordt een lichaam of een
constructie opgedeeld in kleine discrete delen. De discrete delen, elementen
genaamd, zijn via knooppunten met elkaar verbonden. Het geheel van knoop
punten en elementen dat zo ontstaat wordt de mesh genoemd.

4.2. Model1ering E.E.M.

Het gebruikte materiaal in de E.E.M. methode is SPEDD, waarbij verschillende
constante parameters ingevoerd moeten worden.
De vaste parameters zijn:

C = 549 [N/mm2]

n = 0,221
Eo = 0,0087
E = 2,068E5 [N/mm2

]

So = 1 [mm]
bo = 20 [mm]
Po = 6 Imm]

De variabele parameter in de E.E.M. methode is de remkracht.
De volgende remkrachten zijn hiervoor gebruikt, 800, 1600, 2400, 3200 en
4000 IN].

Aan de hand van de E.E.M. bekijken we door middel van coordinaten waar deze
diktereductie zal plaatsvinden. Verder kan men ook de afstand bepalen waarover
de diktereductie plaatsvindt.

Om de strip te modelleren is gebruik gemaakt van het elementtype CAX4R. De
strip is gemodelleerd door 3 lagen met ieder 185 elementen (zie figuur 1,
bijlage 1). Hierbij zijn er 150 elementen gebruikt voordat men de buigradius
doorloopt, 30 elementen over de buigradius en 5 elementen nadat men de
buigraduis doorlopen heeft.

De berekende gegevens van het E.E.M.-pakket worden in het LOTUS program
ma geladen waar de x-coordinaat in tabelvorm uitgezet wordt tegen de momen
tane dikte.
Deze gegevens worden vervolgens in het GRAPHER programma geladen. In de
grafiek zet men de x-coordinaat uit tegen de momentane dikte. De grafiek geeft
het djkteverloop van de strip weer.
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4.3. Resultaten voortkomende uit de E.E.M.-analyse.

In de onderstaande grafieken zijn de resultaten te vinden van de E.E.M. analyse,
waarbij steeds de verschillende remkrachten gebruikt zijn.
In de grafieken is steeds de langscoordinaat x [mml uitgezet tegen de diktever
deling langs de buigrol s [mmJ, Duidelijk is te zien dat de diktereductie van de
strip in gebied II en gebied IV optreedt, terwijl de dikte van de strip in gebied I,
gebied HI en gebied V nagenoeg constant is.
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HOOFDSTUK 5. AANGEPASTE RECHTE-REKWEGMODEL.

5.1. Inleiding.

Bij het rechte-rekwegmodel wordt aileen de begin en eind stadia van een proces
met elkaar vergeleken; het materiaal wordt verondersteld via de eenvoudigste
weg (dit is rechte-rekweg) te deformeren.
In geval van het feit dat hier een stationair proces onder beschouwing is kan nu
gebruik gemaakt worden van formule [1 l.
De opdeling van de overgangsgebieden ziet er als voigt uit: (zie figuur 21 .)

Fa

12 .
~lJ2

y

Lx
Z I

Fr__-t-

Z yr

ROL

Figuur 21: lndeling der gebieden.

Het te beschouwen proces wordt opgedeeld in 2 deelprocessen,namelijk het
proces van gebied I naar III en het proces van gebied III naar V.
Ten aanzien van de grootheden die hierbij een rol spelen, kan de volgende
indeling gemaakt worden.
Voorgeschreven grootheden bij het groces zijn : Frem, Po, so' 00

Vrijheidsgraden : s, en se

Onbekende grootheid : Fa' s, en So
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Om de onbekende grootheden en vrijheidsgraden te bepalen wordt nu gebruik
gemaakt van een vermogensbalans.
Vermogensbalans : PFa = Pdef + Prom + PFr

Hierbij wordt aangenomen:
* x,y,z zijn hoofdrichtingen
* deformatie verloopt langs een rechte weg
* vlakke deformatie in het z-vlak

VJakke deformatie: Ex + Ey + Ez = 0 met Ez= 0 hieruit voigt -Ex = Ey

5.2. Effectieve deformatie gebied II.

In gebied II moet het materiaal zodanig gebogen worden dat het de radius van
de rol kan nalopen. Hiertoe moet een deeltje gebogen worden tot een radius PD
van het contactvlak.

-61I I

Figuur 22: buigen van de strip.

\

~
Bij het omvormen stroomt het materiaal met een snelheid 03 via het afschuifvlak
r 1 het deformatie gebied II in.
De afschuifrek Er1 ten gevolge van het doorlopen van een afschuifvlak wordt
hier buiten beschouwing gelaten.
Aileen de hoofdrekken ten gevolge van de buiging worden verdisconteerd. Het
instromend materiaal heeft een bepaalde voordeformatie Eo'

Tijdens het doorlopen van deformatie gebied /I neemt de effectieve rek toe met
Ell'
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[2]

Na afschuiving op het r 2 -vlak verlaat het materiaal deeltje het deformatie
gebied met snelheid O2 •

Ook nu wordt de rek veroorzaakt door het afschuifvlak buiten beschouwing
gelaten.
Het deformatie verloop wordt weergegeven in figuur 23.-•-If&) --

IW
CD

0ii IW
E I IT ill~

0....
CD
"0

x (deformatie gebied)
Figuur 23: deformatieverloop per gebied.

Aan de hand van figuur 22 kan nu door de momentane lengte van een lijnstuk te
delen door de originele lengte van dat lijnstukje, Ex bepaald worden:

b.l
t =In-'

x b.l

illy => lengte van het lijnstuk op afstand y van de neutrale Iijn (de neutrale Iijn
van de effectieve deformatie).
Om nu illy te bepalen, maken we gebruik van figuur 24.

~Iy

Figuur 24: lengte lijnstuk op afstand y vanaf neutrale
lijn.
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Al =CX(PD+~+Y)
y 2

tevens is: (Iengte Iijnstuk, op de plaats y = 0)

met gebruik van volume"invariantie:

tA.l*so=Aly•o*S1

voeg [4] en [5] samen:

Formule [6] en [3] substitueren in [2]:

verder vereenvoudigen geeft:

I
2PD+s1 +21 So

I: =n *-
x 2PD+s1 s1
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Substitueer formule [9] in formule [1].
De nu verkregen formule stelt de effectieve deformatie in gebied II voor
(zie figuur 21 en 23), zoals het materiaal die op het uittreedevlak, afhankelijk
van zijn positie y heeft bereikt.

- 2 2y So
£ l1=-lln[(1 + )*-] I13 2PD+S , S,

5.3. Effectieve deformatie gebied IY.

Pipur 25: strekken van de plaat.

-.
se/2

+ t-
se/2

L.--_-+-_~--.i..

~6Ia~

[10]

Bij verder omvormen stroomt het materiaal met een snelheid O2 via het r 3 - vlak
het deformatie gebied IV in.
Hier wordt de deformatie die veroorzaakt wordt door afschuiving wederom
buiten beschouwing gelaten.
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I

"-'

IL0 d

v b
:;:J
o c
E 0
L

o-V
"0 II III IV • V

x (deformatiegebied)

a: Eo
b: Eo + Ell
c: Eo + ~II - t:ont
d: ~o + ~II + ~IV - t:ont

Figuur 26: defonnatie verloop.

Het instromende materiaal heeft een voordeformatie (Eo + E;,). Tijdens het
doorlopen van het gebied IV zal de effectieve rek toenemen met Elv ' Doordat het
materiaal in gebied II reeds gerekt is en nu gestuikt wordt zal er een bepaalde
ontsteviging plaats vinden. Dit verschijnsel wordt het Bauschinger effect
genoemd. Deze ontsteviging introduceren we in dit model als een font. Tijdens
het doorlopen van deformatie gebied IV neemt de effectieve rek toe met f lv en
af met font. Na afschuiving op het r,v- vlak verlaat het materiaal het deformatie
gebied met een snelheid 0,. Deze deformatie met ontsteviging wordt weergege
ven in figuur 26.

volume'invariantie:

elimineren van

£ =In alfl,
x al

y

elimineren van aly=o geeft

30

[11 ]

[12]

[13]



vul [3] en [13] in, in [11] en wordt:

I 2Y se]
t x=- rl[(1 + )*-

2PD+s1 S1 [14]

Substitueer nu formule [14] in formule [1]. Oit stelt dan weer de deformatie in
gebied IV voor.

5.4. De specifieke arbeid.

..... .....
!1 W. =o~ *e !1W =o~ *e

~D JD SlY JlY

5.4.1. Energie toename gebied II uitgedrukt in arbeid.

[15]

[16]

Om de nog onbekende toename van de energie inhoud voor gebied II te kunnen
berekenen zal de toename van de energie inhoud van gebied I en gebied III
bekend moeten zijn.
De toename van de energie inhoud voor gebied I uitgedrukt in specifieke arbeid
is, waarin Eo de effectieve rek in gebied I voorstelt (voordeformatie):

[17]

De toename van de energie inhoud voor gebied III uitgedrukt in specifieke arbeid
is, waarin Eo de effectieve rek in gebied I en E;, de effectieve rek in gebied II
voorstelt:

Met W. II = W.III - W., voigt hieruit: (zie ook figuur 23)

W =[~(£ +£ )1l+1_~(£ }1l+1]
SD n+1 0 J[. n+1 0
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5.4.2. Energie toename gebied IV uitgedrukt in arbeid.

Na het doorlopen van gebied III, waarin geen deformatie plaatsvindt, zal er een
ontstevigings rek (font) ontstaan. Deze ontsteviging wordt in de berekeningen
!!,eegenomen door het invoeren van een fictieve grootheid de onstevigings rek
font·
In dit model nemen we aan dat deze ontstevigingsrek net na het doorlopen van
gebied III plaatsvindt, we noemen dit gebied III'.
De toename van de energie inhoud uitgedrukt in de arbeid voor het gebied III'
is, waarin ~nt de ontstevigings rek ten gevolge van het Bauschinger effect
voorstelt:

[20]

[21 ]

Om de nog onbekende toename van de energie inhoud voor gebied IV te kunnen
berekenen zal de toename van de energie inhoud van gebied III' en gebied V
bekend moeten zijn.
De toename van de energie inhoud uitgedrukt in de specifieke arbeid voor het
gebied V is, waarin Erv de effectieve rek in gebied IV voorstelt:

W, =[--.f....(eo+£11+£W-£ 0,.,)11+1]
Y n+1

Met WslV = Wsv - WslII' voigt hieruit:

c--- - 1 c--- 1W" =[--{to+t11+tw-tonJlI+ ---(to+to-t 0,.,)"+ ]
IY n+1 n+1 [22]

5.5. Het vermogen voor plastische deformatie in geval van stationaire processen
en exponentieel verstevigd materiaal.

Pd=W,,*U*dA
[23]

",12

Pd11= f W"11*Ux *b *dy
-8,12
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[25]

[26]

met gebruik van dA:;:: b * dY

Hierin geeft b de breedte van de plaat aan en y geeft de positie van het
materiaal in de plaat na het strekken.

5,6, Rekeninghoudende met de neutralelijn,

Daar deformaties in werkelijkheid over een zone plaatsvinden, moet de y
coordinaat in gebied III gerelateerd worden aan de Y coordinaat in gebied IV, Dit
kan men doen door eerst volume'invariantie op te zetten voor gebied III en V,
vervolgens stelt men volume'invariantie op tot aan de stroombaan,
(zie figuur 27).
Men kan hierdoor een verband vinden tussen het ingaande lijnstuk y en het
uitgaande Iijnstuk Y, namelijk y = y(Y).

volumedeel A

Aly

Figuur 27: volumedeel.

voor formule [27] zie figuur 27 (volumedeel A),

[27]
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voor formule [28] zie figuur 27 (volumedeel B),

Ala geelimineerd geeft:

De deformaties in gebied II en IV worden dan:

5.7. Substitutie van de volgende dimensieloze grootheden in [1OJ en [151:

[28]

[29]

[30]

[31 ]

S1
K=-,

So

y
11= s)2' i.=L

s)2 [32]

dit geeft:

eI1=_1 lin 4Q2+2K(1 +11)(K+2Q) I
13 ~(2Q+K)2
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5.7.1. Dimensieloze deelvermogen gebied IV:

6/2

n:1 f ([£0+£g+£W-eO,JIt+1_[£0+£g-£onJlt+1) * iJ * b * dY
p. - -&/2 [35]dIY- •

U*C*b*so

dY = d"

Dimensieloze deelvermogen voor gebied IV:

6/2

p.d
IY

- 2( 1 ) f ([£0+£g+£w-&ontl"+1_[tO+tg-&ont]II+1) *6 *d"
n+1 -&/2

5.7.2. Dimensieloze deelvermogen gebied II.

K/2

~ f ([to+&g]I+1-[£01"+1)* Ux * b * dy
n+1 _Mp. _ -"'It<.

dg---=--~'~---------

U * C * b * So

dy = di..
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8112 8112

if * s. = f ifx * dy = f K * (PD+Y+ ~) * dy
-6112 -6112

. K 2 s $1/2
U * 8. =(K * PD * Y + -1- + K * _1Y) I

2 2 -S1/2

[42]

[43]

[44]

. if * 8, $1
UX=-----:.--(y + PD + -)

(S1)2 2
2 + PD * 81 [45]

Dimensieloze vermogen voor gebied ,,:

p. _ 1 .q2f ([e +e ]1I+1_[e ]11+1). ~2 * (y + PD + 81/2) *d'A
d11 2(n+1L.q2 0 U 0 1C ( S1/2 + PD ) [46]

.q2
1 f - - 1 - 1 ~2 Yp. - ([e +e ]11+ -[e ]11+ *- * ( 1 + ) * d'A [47]

dB 2(n+1L.q2 0 11 0 1C 81/2 + PD

5.7.3. Totale dimensieloze deformatievermogen Pdef,;.

p;_ [:d11+Pd)

U*C*8o*b
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5.8. Wriivingsvermogen Pw (met gebruik van Coulomb wriivingsmode\):

Figuur 28

F

F

Figuur 29

Indien het Coulomb wrijvingsmodel gehanteerd wordt, dient eerst de verdeling
van de contactdruk berekend te worden. Hiertoe wordt in het nu volgende een
evenwichtsanalyse opgesteld.

Bovenstaand is het gebied III weergegeven. De krachten F,v en FII zijn de
snedegrootheden. Tevens wordt het lokale coordinaten-stelsel Po,z,lfJ geTntrodu
ceerd.
Evenwicht opstellen in de richting normaal op de matrijs levert:

P'PD'dtp =0 os -d..P..+(0 'S +0 'ds +do S +do .ds ) dfP
'·2""·' "2 [49]

met verwaarlozing van hogere orda termen:

1
P=-'o os

PD • • [50]

Evenwicht opstellen in tagentiale richting levert:

't • PD'dtp +0, ·s.=0, ·s,+0, 'ds, +do. ·s,+do, ods. [51 ]
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BIJLAGE 1.

De berekening van het dikteverloop en de
listing van het dikteberekeningsprogramma.

De berekening van het dikteverloop

Om de strip te modelleren is gebruik gemaakt van het elementtype CAX4R. De
strip is gemodelleerd door 3 lagen met ieder 185 elementen (zie figuur 1). Hierbij
zijn er 150 elementen gebruikt voordat men de buigradius doorloopt, 30
elementeo over de buigradius en 5 elementen nadat men de buigradius doorlo
pen heeft.

Om de dikte te kunnen berekenen is het noodzakelijk dat de buitencontour van
de strip bekend is.
Binnen het F.E.M. pakket bestaat de mogelijkheid om de coordinaten van
bepaalde knooppunten, met een zekere frequentie en in ieder geval aan het eind
van elke belastingtap, naar een file weg te schrijven. Als de coordinaten van de
aan de boven- en onderzijde van de strip gelegen knooppunten bekend zijn, is
het mogelijk om de boven- en ondercontour van de strip te benaderen. De
contouren worden benaderd door rechte Iijnstukken te veronderstellen tussen
naast elkaar gelegen knooppunten. Als ook de tegenover elkaar gelegen knoop
punten worden verbonden door rechte lijnstukken heeft men 185 vierhoeken
verkregen.
In het verdere verloop van hiervan zullen deze vierhoeken elementen worden
genoemd. Elk element, dat zo is ontstaan heeft 4 knooppunten.
De coordinaten van deze 4 knooppunten worden voor de eenvoud (x"y,),
(X2'Y2)' (X3'Y3)' (X4'Y4) genoemd (zie figuur 1).

4

1

(x"y,)

.M

3

2

figuur 1; de coordinaten van de knooppunten van een element.
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Uit de knooppuntscoordinaten kunnen coordinaten van het mid
delpunt M van het element worden bepaald. Hiervoor geldt:

M = (XM'YM) = 0.25 • (Xl +X2+X3+X4'Yl +Y2+Y3+Y,.)

Het midden van de knooppunten 1 en 4,m,4,heeft als coordinaten

m14 = 0.50 • (Xl +X4'Yl +Y,.)

en het midden van de knooppunten 2 en 3,m23,heeft als coordinaten

17lz4 = 0.50 • (x2+Xs'Y2+YS>

Een Iijn,I"door de middens m'4 en m23 heeft als vergelijking

[
X +L-X -X] [X +x]I'". 2" 1 4 + 0 5. 1 4

l' Y2+Y3-Y1-Y4 • Yl +Y4

De Iijn, 13, door de knooppunten 1 en 2 heeft als vergelijking

2



Als de Iijnen 12 en 13 worden gesneden kan voor a het volgende worden gevon
den

Invullen in de voorgaande vergelijking geeft voor het snijpunt, 51' van de Iijnen 12
en 13

De Iijn, 14 , door de knooppunten 3 en 4 heeft als vergelijking

5nijden we deze lijn met 12 dan vinden we voor a

0.25(y1 +Y2+Y4 -3YS>(X4-xJ
U = u· = -----""""'''----....;;;;............;..-~-'--"""""'-------

(Y1 +Y4-Y2-yJ(Y4-yJ - (x2+x3-x1-x,J(X4-xJ

en voor het snijpunt 52

S2 = (S2Jc,S2y) = (u- • (Y1 +Y4-Y2-YS> + 0.25 • xJl'
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Met behulp van de vergeJijkingen van S, en S2 wordt vervolgens de momentane
dikte bepaald via

listing van het djkteberekeningsDrogramma.

PROGRAM dikte;

Uses Crt,
Printer,
Dos;

VAR filenaam
file1
elementteller
x1
x2
x3
x4
y1
y2
y3
y4
dik

: TEXT;
: TEXT;
: INTEGER;
: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;

FUNCTION alfa

VAR stap1
stap2
stap3
stap4

: REAL;

: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;

BEGIN
stap1 : = (y2 + y3 + y4 - ( 3 * y1 )) * ( x2 - x1 );
stap2 : = ( x2 + x3 + x4 - ( 3 * x1 )) * ( y2 - y1 );
stap3 : = (y1 + y4 - y2 - y3 ) * ( y2 - y1 ) * 4;
stap4 : = ( x2 + x3 - x1 - x4 ) * ( x2 - x1 ) * 4;
alfa : = ( stap1 - stap2 ) / ( stap3 - stap4 );

END;
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FUNCTION alta_ace : REAL;

VAR stap1
stap2
stap3
stap4

: REAL;
: REAL;
: REAL;
: REAL;

BEGIN
stap1 : = (y2 + y1 + y4 - ( 3 * y3 )) * ( x4 - x3 );
stap2 : = (x2 + x 1 + x4 - ( 3 * x3 )) * ( y4 - y3 );
stap3 : = (y1 + y4 - y2 - y3 ) * ( y4 - y3 ) * 4;
stap4 : = ( x2 + x3 - x 1 - x4 ) * ( x4 - x3 ) * 4;
alta_ace: = ( stap1 - stap2 ) I ( stap3 - stap4 );

END;

VAR stap1
stap2

: REAL;
: REAL;

BEGIN
stap1 : = (y1 + y4 - y2 - y3 );
stap2 : = ( x 1 + x2 + x3 + x4 ) I 4;
seen x : = ( alfa * stap1 ) + stap2;- -

END;

VAR stap1
stap2

: REAL;
: REAL;

BEGIN
stap1 : = (y1 + y4 - y2 - y3 );
stap2 : = ( x 1 + x2 + x3 + x4 ) I 4;
s twee x : = (alta ace * stap1 ) + stap2;- - -

END;

VAR stap1
stap2

: REAL;
: REAL;

BEGIN
stap1 : = ( x2 + x3 - x1 - x4 );
stap2 : = (y1 + y2 + y3 + y4 ) I 4;
s_een_y : = ( alta * stap1 ) + stap2;

END;
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FUNCTION s_twee_y : REAL;
VAR stap1 : REAL;

stap2 : REAL;
BEGIN

stap1 : = (x2 + x3 - x 1 - x4 );
stap2 : = (y1 + y2 + y3 + y4 ) / 4;
s_twee_y : = ( alfa_aee * stap1 ) + stap2;

END;

TYPE run_mode = ( naar_printer, naar_file, naar_beeldseherm );
VAR run : run_mode;
BEGIN { of hoofdprogramma }

run: = naar_file;
ClrSer;
Assign( filenaam, ,A:\DIK.DAT' );
{SI-}
Assign( file ,'A:\DIKTE.DAT' );
Rewrite( file1 );
{SI+}
1F( 10resuit < > 0 )
THEN

Rewrite( file1 );
Reset( filenaam );
Read( filenaam, x1, y1, x4, y4 );
Read( filenaam, x2, y2, x3, y3 );
elementteller : = 0;
writeln( file1,' element nummer berkende dikte' );
WHILE ( NOT EOF (filenaam )) DO
BEGIN

INC( elementteller );
dik : = Sqrt( Sqr( s twee x - seen x ) +- - - -

Sqr( s_twee_y - s_een_y ));
IF run = naar_printer
THEN

Writeln( 1st, 'Berekende dikte: " dik );
IF run = naar file
THEN

Writeln( file1, elementteller, , " dik );
{Readln;}

x1 : = x2;
y1 : = y2;
x4 : = x3;
y4 : = y3;
Read( 'filenaam, x2, y2, x3, y3 );

END;
Close( file1 );
Close( filenaam );

END.
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RECHTE-REKWEG MODEL. S. Hoogenboom.

Bij het rechte rekwegmodel wordt aileen de begin en eind stadia van een proces
met elkaar vergeleken ; het materiaal wordt verondersteld via de eenvoudigste
weg (dit is rechte rekweg) te deformeren.
In geval van het feit dat hier een stationair proces onder beschouwing is kan nu
gebruik gemaakt worden van formule [1].
Ten aanzien van de grootheden die hierbij een rol spelen, kan de volgende
indeJing gemaakt worden.

Voorgeschreven grootheden bij het proces zijn : Fr, Po,so,Oo

Vriiheidsgraden : S1 en S8

Onbekende grootheid : Fa

Om de onbekende grootheden en vrijheidsgraden te bepalen wordt nu gebruik
gemaakt van een vermogensbalans.
Vermogensbalans : PFo = Pdef + Prem + PFr

Het trekken van een strip over een sfronding.

Fr

80

RDL

figuur 1

PLAAT

5e

Fa

1



Hierbij wordt aangenomen:
* x,y,z zijn hoofdrichtingen
* deformatie verloopt langs een rechte weg
* vlakke deformatie in z-vlak

Vlakke deformatie : Ez = 0 dus Ex + Ey + Ez = 0

hieruit voigt -Ex = Ey

[1 ]

Het materiaal moet zodanig gebogen worden dat het de radius van de rol kan
nalopen. Hiertoe moet een deeltje gebogen worden tot een radius Po van het
contactoppervlak.

Het buigen van de plaat.

\

~a

figuur 2.

AI, - lengte van het deel op Y

2

[2]



waar voor geldt:

S1
Al =U(PD+-+Y), 2

tevens is:

met gebruik van de volume'invariantie:

AI.so=AI,.o.s1

voeg [4] en [5] samen:

Voeg 13] en [6] in [2] en dit geeft

e =In 2PD+S1+2y • So

% 2PD+s1 s1

Met [1] geldt dan voor de effectieve rek bij A (zie figuur 2).

"£A=~ Iln[(1 + 2y ). so] I
13 2PD+s1 s1

3

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]



Het strekken van de plaat,

.
5.12

-+-- + t-
sel2

!---+-_~-L

l61aJ

figuur 3,

t =In Al«
x Al

y

volume'invariantie:

elimineren van ~Iy=o uit [4] en [12] geeft

met [3] en [131 wordt [111

t«=-ln[(1+ 2y )se]
2PD+s1 s1

Voor de effectieve rek bij B geldt zodoende (zie figuur 3),

4

[11 ]

[12]

[13]

[14]

[15]



De totale effectieve rek is dan

[16]

[17]

In geval van stationaire processen en exponentieel verstevigd materiaal geldt
voor het deformatievermogen

812
PD=S- J[(e +eo>"+1- eo,,+1].li-b-dY

11+1 kit
-sJ2

hierin is b de breedte van de strip en Y geeft de positie van het materiaal
in de strip na het strekken. De totale effectieve rek was gevonden
afhankelijk van de plaats y in de gebogen strip.

Het verband y = y(Y) kan worden gevonden met twee keer toepas
sen van volumeTnvariantie, namelijk

[18]

en

[19]

IQ geelimineerd geeft omgewerkt

[20]

Substitutie in [10] en [15] geeft met gebruik van de nu volgende
dimensieloze grootheden

S, s1 PD Y
~=- • X=- • P=- en 11=-

So So So sJ2

5

[21 ]



voor de totale effectieve rek geldt

£" = J....lln 4p
2
+2K(2p +K)(1 +11) I

t« va r(2p +K)2

+ _1 lin ~2(4p2+2K(2p +K)(1 +11» I
va ~(2P+K)2

Gesubstitueerd in [17] en toepassing van

PDPD*=·-.---..;;;..--
U • C • So • b

geeft

Voor het wrijvingsvermogen geldt

[22]

[23]

[24]

m 0/ 1t •
P =-- • - • PD • b • U

w va 2 t [26]

waarin Ut de snelheid langs de afronding (zie figuur 4), er geldt

• 2PD • 2PD S •
U = • U1= • ....!. • U

t 2PD+s1 2PD+s1 s1 [27]
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Snelheid langs de afronding

---
....

figuur 4.

126] in [25] en dimensieloos geschreven geeft

* 1t m 0, a p2p =-•._~--
w 13 C 1C(2p+1C)

Hierin is a f de initiele vloeispanning.

Voor het vermogen verricht door de tegenhoudkracht Fr geldt

7

[27]

[28]



of

Hiermee is het totale vermogen

bekend als functie van

waarin K en 6 te berekenen zijn met

oP*Ftt. = oP*Ftt. =0
OK of,

8

[29]

[30]

[31 ]

[32]
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Wading

Bij plaatomvormen, waarbij "dieptrekachtigell bewerkingen worden toegepast, wordt in het

algemeen de plaat langs een matrijsafronding getrokken, zie figuur 1. Daarbij wordt de

plaat eerst gebogen ( figuur 1, ter plaatse AB ), en vervolgens na het passeren van de rand

weer gestrekt ( figuur 1, ter plaatse CD ). Eventueel kan het materiaal in de boeht nog

enigzins deformeren (verlengen).

jigtt.ur 1, het striptrekproces

- In het algemeen wordt, om ervan verzekerd te zijn dat de strip over de afronding aanligt,

gebruik gemaakt van een tegenhoudkracht (Fi). Deze kracht kan bijvoorbeeld gerealiseerd

worden door het gebruik van een trekdrempel. Met het varleeren van deze tegenhoudkracht

kan het deformatieverloop in de in de plaat aanzienlijk bemvloed worden.

Uit experimenten [4], [5] blijkt dat er een reductie in de plaatdikte optreedt, met name in

die zones van de plaat waar het material respeetievelijk wordt gebogen en gestrekt. Deze

reducties zijn afhankelijk van de procescondities. Doel van de onderhavige analyse is om de

invloed van de diverse procesparameters op het proces te voorspellen.



HoofdBtuk 1 - Mode11ering

1.1 Inleiding

In het nu volgende zal middels een model1ering van de materiaalstroming een analyse van

het proces worden uitgevoerd. Voor theoretische achtergrond en basisformules wordt

verwezen naar II] [2] en [3].

1.2 Sne1heidsvelden

Bij de modellering van het PIOceS wordt een vijftal gebieden onderscheiden ( zie figuur 2 ),

waarbij per gebied een model van een sne1heidsveld wordt aangenomen. Voor alle gebieden

geldt vlakke deformatie in de z-richting.

F·. ,

figuur 2, de gebiedsindeling.

De grootheden se (uitgangsdikte van de strip), s2 (dikte van de strip na buigen), sl (dikte

van de strip na doorlopen van de radius), a (grootte van gebied II) en d (grootte gebied IV)

zijn vrije grootheden en worden onder meer ten aanzien van het totale procesvermogen als

optimaliseringsparameters gebruikt. De te formuleren sne1heidsvelden dienen de optredende

verdunningen te kunnen beschrijven.



Gebied I

Gebied I is de uitgaande zone van het proces. In dit gebied is de snelheid een

voorgeschreven grootheid, deze is opge1egde procesparameter. Derhalve geldt :
. .
uxI=u

UyI = 0

(1)

(2)

Ret plaatmateriaal in gebied I ondergaat geen deformatie, het beweegt als star lichaam.

Gebied II

In gebied II wordt het materiaa.l ontbogen, het sne1heidsmode1 voor de Ux voor gebied II

moet dus het verloop van lineaiI__met de afstand tot het middelpunt van de

matrijsafronding ( zie ook gebied ill ) naar homogeen kunnen beschrijven, zie figuur 3.

x+----0----
R

fig'Uur 3, het snelheidsverloop.

Om dit te beschrijven wordt nu binnen de klasse :

Ux = [A + Bxy + Cy + Dxn] .U (3)
naar een oplossing gezocht. Met gebruikmaking van de randvoorwaarden :

Ux (x =a) =uen

Ux (x =0) = E.(R + y).it (4)



ContimJiteit op x =0 geeft :

51 .

f ux(x = O)·dy = u,se
o

of:

Se
E =Sl.(R + 81/2)

Substitutie van de randvoorwaarden Ievert vervolgens :
. R· 8

A =R-E =Sl.(R +e8l/ 2)

E 1 ( 8 e ]
B =-a-= -a;' Slo(R + Sl/2)

8 e
C = E =810 (R + 81/2)

D= ~n [I-RoE] =~n o[I-'I.(~o:e'172)]
Met gebrnikmaking van Iokale volumeinvariantie :

au au
~=_:...:L

Ox fJy
voIgt :

aua:- =- (By + n.DX(n-1)] ou

meruit kan door te integreren uy berekend worden :

uy =-( ~ .By2 + n.Dyx(n-l)].u + K

met gebrnikmaking van de randvoorwaarde

U (y =0) = 0y
"VoIgt :

K=O

Resumerend :

Ux =(A + Bxy + Cy + Dx
n
] •u

. ( 1 2 (n-l)] 0uy = - 2-By +n·Dyx ·u

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)



(18)

(19)

(20)

(21)

Gebied ill

Materiaal in gebied ill gedraagt zich volgens een circulaire stroming rond punt o. Ter

volledigheid van de analyse wordt strekken van het materiaallangs de radius inbegrepen.

_ 51

figuur4, stroming langs de matrijsafronding.

Als modelvorming wordt aangenomen :

Ucp = (w + b· cp) •r . ti (22)
In dit model beschrijft wde stroming langs de matrijsafronding zonder het strekeffect, en b

is de parameter welke het strekeffect representeert.
Continuiteit op cp =1r/2 geeft met(22)

se
w+ b.1r/2 = sl. (R + sl/2) (23)



Continuiteit op rp =0 geeft :

R+s 2

Jr urp( rp =0) 0 dr =u0 se
R

Ofwe! :

(24)

(25)

(26)

voIgt :

(27)

o b. F
U =--2orou+-r r

Met behulp van de randvoorwaarde :

ur (r =R) =0
voIgt :

12 0

F=2oboR °U

Resumerend :

Urpm = (w + b 0 rp) 0 r 0 U

[ 2 2]. b R - r 0

urIll =2 0 r °U

Hierin zijn

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)



Gebied IV

In gebied IV moet de snelheid dusdanig gemodelleerd worden dat het snelheidsmodel het

verloop van UDiforme stroming in gebied V naar circulaire stroming in gebied ill kan

beschrijven. De modellering is in principe identiek aa.n gebied II, alleen zijn de

randvoorwaarden verwisseld, zie figuur 5.

----d-..

figuur 5, gebied IV:

Analoog aan gebied II wordt gesteld :

Ux = [F + Gxi + Hxy + Iy ] •u

Met gebruikmaking van de randvoorwaarden :

s
u (x =0) =u·~ enx So
• se
ux (x=d)=s2'(R+ s2/2) .(R+y).u

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)



Met gebruikmaking van voiumeinvariantie :

au au
--.!.. = _ ---.:I...
Ox fJy

voigt :

au
v [ • (i-I) ] 0

~ = - 1- Gx + By 0 u

hieruit ka.n door te integreren uy berekend worden :

o ( • (i-I) 1 2] 0uy =- I-Gyx +'2-By ou+K

met gebrnikmaking van de randvoorwaarde U (y = 0) = 0 voigt K = 0
y

Resumerend :

Ux = [F + Gx
i + Hxy ] 0 U

- [ . (i-I) 1 2] 0uy = - I-Gyx + '2 0 By °U

Gebied Y

In gebied Y siroomi het materiaal uniform.

s
o 0 e
u y=u --x 0 So

uYY=O

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)



1.3 Geometrie beschri iving

(51)

Met behulp van globale volume invariantie kan de clikte van de strip op elk punt berekend

worden. Op elke doorsnede loodrecht op het plaatoppervlak meet namelijk gelden :

s

Jun(e)"de=U"Se
o

r----~__ IV
In deze analyse wordt gebruik gemaakt van de volgende snelheden en dooIsnedes, zie

figuur 6 :

v

figuur 6, definiering snelheden en doorsnedes.

In gebied II geldt dan, zie figuur 6 :

sxII

J U ·dy =u"sx e
o

III

II

(52)

Uitgewerkt :

S _ -A-Doxn ± J(A+D oxn)2 + 2"se(C+B ox)

xII - C + Bx
(53)

Ai te leiden valt, aan de hand van een tekenbeschouwing, dat de positieve wone! client te

worden genomen.



In gebied ill gel.dt :

R+sl{J

Jr u odr=uos
I{J e

R
Uitgewerkt :

(54)

(55)

Eenvoudigerwijs is middel.s een tekenbeschouwing af te leiden dat de positieve wonel.

genomen dient te wordeno

In gebied IV gel.dt :

sx1V

J u ody = uosx e
o

Uitgewerkt :

(56)

(57)

Ook hier is middel.s een tekenbeschouwing a.f te leiden dat de positieve wonel. genomen

client te worden.



HoofdBiuk 2 - Uitwerking TOOr verstevigend materiaalgedrag

2.1 Bepaling van de effectieve rek

In de analyse voor verstevigend materiaalgedrag wordt de invloed van de rekgeschiedenis

OJ> de vloeispanning verdisconteerd volgens de vergelijking van Nadai :

O'f= C· [fa + "f]n (58)

In deze iormule representeert C de karakteristieke deformatie weerstand, n de

verstevigingsexponent, fa de voordeformatie en ten slotte "fde lokale effectieve rek van een

materieel deeltje. C, n en fa zijn parameters welke bijvoorbeeld met een trekproef bepaald

ktmnen worden. De effectieve rek daarentegen is het gevolg van de opgelegde deformaties,

en dient berekend te worden middels tijdsintegratie :

t

f = J~.dt (59)
a

Hierbij dient de baan van het betreffende materiele deeltje gevolgd te worden. Vanwege het

feit dat het hier een stationnair proces betreft mag de relatie :
. dx
Ux = at (60)

herschreven worden tot :

dt = dx.
Ux

waardoor relatie (59) te herschrijven is als :

x .
- JE£= -.-·dx

x Uxa

(61)

(62)



d

IVv
F·I-

In deze relatie (62) zijn zowel f als 'Ii nog functies van x en y. Daar echter de baan van eenx
deeltje gevolgd dient te worden, meet de y coordinaat herschreven worden tot een functie

van x.

jiguur 7 - de baan van een deeUje l Fp
Hierbij wordt tevens een startpunt (xa, YO) gebrnikt. De baan van een deeltje kan nu

bepaald worden met behulp van globale volumeinvariantie :

In gebied IV geldt :

YxlV

f 'Ii ·dy = 'Ii .yx 0 0
o

1Jitgewerkt :

(63)

2 se
-F-G·x + (F+G·x) + 2·H·x·y .

o So
YxlV = ----~--------.=..

H·x
(64)

In gebied ill treden geen deformaties meer op, de uitstroom y-coordinaat van een deeltje

dat uit gebied IV komt, is gelijk &an de instroom y-coordinaat van een deeltje in gebied II.



In gebied II geldt dan, zie figuur 7 :

Yill

J u ·dy =u·yx e
o

Uitgewerki:

y _ -A-D·x + 1(A+D· x)2 + 2·Ye(C+B.x)

xn- C + Bx

(65)

(66)

Meer voor de hand liggend is hei om de baan van een deeltje uit te drukken in de

inirede-roordina.a.t in gebied II :

-A + JA
2 + 2· Y C

YxIl(x=O) = Y1 = -- e
C

(67)

Door nu Ye op te lossen uit (67), en de gevonden waarde te substitueren in (66) voIgt :

-A-D·x + j(A+D· x)2 + (CyI+2AY1)(C+B.x)
Yxn = (68)

C + Bx

Om nu de koppeling tussen gebied IV en II te maken, dient nog het verband tussen y1 en

Yo bepaald te ~orden.

2 se
-F-G·d + (F+G·d) + 2·H·d·y .

o So
YxIV(x=d) = Y1 = ----'----------

H· d
(69)

Naast de rekken ten gevolge van de deformaties in de gebieden IV en II, dienen ook nog de

rekken ten gevolge van de afschuiving op de gamma-vlakken bepaald te worden. De

algemene formule voor het berekenen van de afschuifrek over een gamma-vlak luidt [1] :

_ ~ ~Utfr = 3 . . (70)
un -ur

In deze formule geeft ~Ut de grootte van de tangentiele snelheidssprong over het



gamma-vlak weer. un is de snelheid van het materiaalloodrecht op het gamma~vlak, en

ten slotte geeft ur de snelheid van het gamma-vlak zelf weer. Substitutie van de gevonden

,~elheidsvelden uit paragraaf 1.2 levert voor de vier afschuifrekken :

(71)

(72)

(73)

(74)

Bovenstaande formules worden afgeleid in paragraaf 2.3

Met behulp van de vergelijkingen (70),(71),(72),(73),(74) is het nu mogelijk om van een

deeltje op elk punt de effectieve rek te bepalen.

2.2 Deformatievermogens

De algemene formule voor het deformatievermogen bij verstevigend materiaalgedrag is :

J
r .

PD = CTf e·dV
V

(75)

In geval van striptrekken is de z-eoordinaat niet van belang, vandaar dat bovenstaande

formule kan worden vervangen door:

(76)

IDerin geeft go de afmeting in z-richting van de strip weer, de stripbreedte.



2.2.1 Gebied IV

Vanwege het feit dat het materiaal tijdens het praces eerst in gebied IV deformeert, en dus

rek ondergaat, wordt voor de dnidelijkheid eerst gebied IV behandeld.

De reksnelheden in gebied IV worden gedefinieerd door :

au
• 0 x [ ] .E = -f = -= G + Hy 0 u
x y ax

1 { OQx au} 1 [ ]fxy =2" lJy +a:- =2" 0 Hx . ti

De effectieve reksnelheid wordt in geval van vlakke deformatie gedefinieerd door :

.:... 2 I 02 ·2
f =l3 0 ~ f x + foxy

Substitutie van de reksnelheden in deze formule levert :

(77)

(78)

(79)

.:... 2· 2 2 2 1. 2 2 ( )
f =l3ou, H.y + 2·G·H·y + G + 4·H x 80

Invulling in (76) levert vervolgens :

PD- N = c-"o?J['0 + 'r-4 + j~dx]n :~--~-dx-dYo (81)
o 0 0 Ux 0

.
Hierin zijn achtereenvolgens y , Evolgens (59), U volgens (60) en tenslotte :x

~= F (82)

o j (F + Gx)2 + 2HFxyo

Deze laatste term is ingevoerd om de integratie te vereenvoudigen; er wordt als het ware

over het intredevlak geintegreerd m.b.t. de y-integratie.



2.2.2 Gebied II

De reksnelheden in gebied II worden gedefinieerd door:

ail
- . x [ ] .E = -E = -.-= By + D •u
x y Ox

1 { aiIx au} 1 [ ]Exy = 2 a;- + &:- = 2- Bx + C ·li

De effectieve reksnelheid wordt in geval van vlakke deformatie gedefinieerd door :

-=- 2 j ·2 ·2
E = T3' EX + Exy

Substitutie van de reksnelheden in deze formule levert :

~ 2· 2 2 2 1 2 ( ~2f=T3' u- B·y + 2·B·D·y + D + 4".C ·1 - i7

Invulling in (76) levert vervolgens :

So a[ x. ]n- T .:.. fJy fJy1
Pn n=C.g f f EO+E +J-.dx .E·~-~·dx·dy

- 0 0 0 p U v,y 1 v,y 0 0
xo x

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(90)

.
Hierin zijn respectievelijk : y , Y1 volgens (67), T volgens (59), Ux volgens (60). Hiernaast

worden de termen :

QL__ C·y 1 + A
oy; (88)

1 j(A+D.x)2 + (Cyi+2AY1)(C+B.x)

fJy1 Foy;:= (89)
o j (F + Gd)2 + 2HFdyo

ingevoerd om de integratie in de y-richting te vereenvoudigen. Tenslotte wordt nog de

grootheid Ep gedefinieerd om het schrijfwerk te vereenvoudigen :
d .

- - f f lV - -
fp = f r -4 + -.- ·dx + f r - 3 + f r - 2o uxlV



2.3 Discontinuiteitsvermogens

De algemene formule voor het berekenen van het op een discontinuiteitsvlak gedissipeerd

vermogen is in geval van verstevigend materiaalgedrag :

Pr = n~1{[ {~ un!l~\'r + 'p + 'of+!-h+ 'of+! ]lun-urlodA (91)

In bovenstaande formule geven C, n en f O de materiaalconstanten van het Nadai-model

weer. f p geeft de rekgeschiedenis ten gevolge van het proces weer op het moment van

intrede in het r-vlak. un is de normaalcomponent van de snelheid over het r-vlak, terwijI

ur de snelheid van het r-vlak in de richting van de normaal weergeeft. Deze is in de

onderhavige analyse bij alle r-vlakken gelijk aan o. Ten slotte representeert aUt de

grootte van de tangentieIe snelheidssprong over het r -vlak.

2.3.1 Overgang van gebied V naar IV

Substitutie van de snelheidsvelden uit paragraaf 1.2 levert :

A· ( H 2].ut = G·yo +2·YO ·u

un =Uo=F·u
- 1 AUt
fr-4 = :f3 -.-

un

(92)

(93)

(94)

Op het moment dat het materiaal gebied IV binnenstroomt, heeft het nog geen deformatie

ondergaan, zodat geldt :

f =0p

Substitutie van bovenstaande in formule (91) levert :

So [{ }n+1 {}n+1 ]
Pr-4 =n~1 o go';' { 'r-4 + '0 - '0 F·dyO

(95)

(96)



2.3.2 Overgang van gebied IV naar III

Substitutie van de snelheidsvelden uit paragraaf 1.2 levert :

A' [ H 2].
4.lUt = G'Y1 +2'Y1 ·u

un = [F + G·d + H.d·Yl]·'Ii
. 2

_ 1 aUt 1 2GY1 + HY1

Er-3 =l3~ =2l3 F + Gd +Hdy
n 1

(97)

(98)

(99)

Op het momemt dat het materiaal in de overgang tussen gebied IV en m komt, is het al

gedeformeerd in gebied IV, en heeft de afschuiving van gamma-vlak 4 ondergaan, zodat

geldt :

2 dT
- 1 2Gy0 + Hy0 f IV
E =~ + . .<Ix
P 1 3 2F 0 uxIV

(100)

Bovenstaande wederom gesubstitueerd in formule (91) levert :

So [ { }n+l { }n+1 ]
Pr-3 = n~l ·gO·n [ 'r-3 + 'p + '0 - 'p + '0

• {}Y1
lu I·~·dyn VI

0
0

(101)

fJy
In bovenstaande formule is wederom de term ~volgenS (89) ingevoerd om de integratie

o
te vereenvoudigen.

2.3.3 Overgang van gebied ill naar IT

Substitutie van de snelheidsvelden uit paragraaf 1.2 levert :

A' [D B 2].
4.lUt = 'Y1 + 2'Yl ·u

un = [F + Gd + H.d. Yl] .'Ii
. 2

_ 1 aUt 1 2Dy 1 + By 1

Er - 2 =l3~ =2T3 F + Gd + Hdy
n 1

(102)

(103)

(104)



Op het momemi dai het maieriaal in de overgang tussen gebied ill en II komi, heeft het de

afschuiving van gamma-vlak 4 ondergaan, is gedeformeerd in gebied IV, en is afgeschoven

over gamma-vlak 3, zodat geldt :

d":"

f EIV 1 2Gy1 + Hyi
+ . .dx + 'ifT"?

o uxIV ""1
3 F + Gd +HdY1

(105)

Bovenstaande wederom gesubstitueerd in formule (91) levert :

So [ { }n+1 { }n+1 ]
Pr-2 = n~l osoonf 'r-2 + 'p + '0 - 'p + '0

" 811Iu I";s::-"dyn v'o 0
(106)

81
Ook bier is de term or:-vOlgens (89) ingevoerd om de integratie te vereenvoudigen.

o

2.3.4 Overgang van gebied II naar I

Substitutie van de snelheidsve1den uit paragraaf 1.2 levert :

o ( B 2]"~Ut = DOYe + 2"Ye "U (107)

(108)

(109)



So[{ }n+l { }n+l]
Pr-1=n;l ·gO·n{ 'r-l + 'p + '0 - 'p + '0

• lJye' lJyl
In I·~·~dy

n vJ'l VJ' 0 0

2.4 Uitwendig aigenomen vermogens

(111)

De remkra.cht welke aangebracht wordt om aanliggen van de strip over de radius te

garanderen, dissipeerd oak vermogen, namelijk de remkra.cht maal de sne1heid van de strip

ter plaatse van de remkracht :

Pt = F.·u =F.·u·s Is
1 Ole 0

2.5 Wriivingsvermogen

(112)

Ter bepaling van het wrijvingsvermogen dient eerst een wrijvingsmodel aangenomen te

worden. In eerste aanzet zijn twee verschillende modellen geimplementeerd, evenals bij de

ideaal-plastische analyse :

Ret von Mises wrijvingsmodel

en het Coulomb wrijvingsmodel

2.5.1 von Mises wrijying

O"f
: r= m:ra
:r=J1.·O"n

(113)
(114)

(115)

(116)

In het geval van von Mises wrijving kan dan het wrijvingsvermogen bepaald worden met :

J
f" 0"

Pw = mri-°l D.ut I.d.A
A

Daar uit de ideaal-plastische analyse is gebleken dat het materiaal in gebied ill niet meer

deformeert, zijn ID.Ut I, en O"{ constant over het wrijvingsoppervlak in de stationnaire

sitnatie. zodat bovenstaande formule verwordt tot :

O"{
pw = m13'1 D.utl·A



Hier zijn respectievelijk :

I~iltl = Iw-R-ill (117)

de a.bsolute waarde van de slipsnelheid tussen werkstuk en gereedschap, en

A = R·tr/2 (118)

het oppervlak waartussen het relatieve snelheidsverschil heerst, en tenslotte

[

d':'" n
f lV

D'£ =C· f 'Ii -<Ix + f O] ,yo =0o xIV

de vloeispanning ter plaatse.

Uitgewerkt leven dit :

[

d':'" ]nC f lV 2
P M = '"T""'f"3· f . .<Ix + f O •g .R •u· w· 27('

w-v 1" 0 UxIV 0

2.5.2 Coulomb wriiving

(119)

(120)

Indien het Coulomb wrijvingsmodel gehanteerd wordt, dient eerst de verdeling van de

conta.ctdruk berekend te worden. Hiertoe wordt in het nu volgende een evenwichtsanalyse

opgesteld.

Nevenstaand is gebied ill weergegeven. De

krachten FIV en FII zijn de snedegroot

heden. Tevens wordt het locale

coordinaten-stelsel r,z,'P geintroduceerd.

fiflUta 9 i- - --- - - -

Uit bovenstaande tekening is een e1ementje

vrijgemaakt.



Evenwicht opstellen in de richting normaal op de matrijs Ievert :

p·R·dcp = ucp.scp.dcp/2 + ( ucp.scp + ucp.dscp + dUcp.scp + dUcp.dscp ).dcp/2 (121)

Met verwaariozing van hogere orde termen voIgt :

1p = 1[. U cp. scp

Evenwicht opstellen in tangentiale richting Ievert :

T·R·dcp + U ·scp = U ·scp + U ·dscp + du ·scp + du ·dscpcp cp cp cp cp

Uitwerking en verwaarlozing van hogere orde heeft tot resultaat :

1 [as au ]
T= 1[ Ucp·if + scp·if

Vanwege het feit dat er geen vloei optreedt in gebied mgeldt :

:~CP =0

In dat geval wordt vergelijking (124) tot:

1 au
T = rrScp ·if

Of herschreven :

au R
of= T· s;;

Met gebruikmaking van het Coulomb wrijvingsmodel :

T=",·p

en

voIgt:

auoc/-= ",. (jcp

(122)

(123)

(124)

(125)

(126)

(127)

(128)

(129)

(130)



of herschreven :

au
:..:.1..= I-' 0 acp
Ucp

Integratie levert :

In(uc,) =1-'0 cp + Co

herschreven :

u =koeP° cpcp

Met de randvoorwa.a.rde dat op cp =0 geldt :

FIVu =--
cp goosCP

voIgt :

Zodat uiteindelijk voor de drukverdeling geldt :

p _ FIV oeP° cp
- g oR

o

en voor de wrijvingsspanning geldt bij Coulomb wrijving :

FrvT =1-'0 0eP° cpg oRo

Substitutie van deze resulaten in formule (115) levert :

1r/2

Pf:...c =g of 1-'0 FlY oeP° CP 0lwoRotiloRodcp
o 0 go oR

Herschreven en uitgewerkt :

Pr-e =woRoFrv0ti 0[ eP°f-1 ]

(131)

(132)

(133)

(134)

(135)

(136)

(137)

(138)

(139)



2.6 Tota.al vermogen en optimalisatie

Ret totaal vermogen kan nu berekend worden volgens :

Pm = P t + PD- II + P D- ill + PD--IV + P r1 + P r2 + P r3 + Pr4 + P f (140)

Afhanke1ijk van welk wrijvingsmodel gehanteerd wordt, dient voor Pf het

wrijvingsvermogen volgens von Mises of Coulomb genomen te worden. Vervolgens dient

dan het totale vermogen geoptimaliseerd te worden naar de vier VIij parameters, om op die

manier het meest waarschijnlijke deformatiemodel te bepalen.

2.7 Resultaten en conclusies t.a.v verstevigend materia.algedrag

In figuur 13 is de resulterende dikteverde1ing, zoals berekend volgens voorafgaande,

uitgezet.

I-d.J
I
I R

~.
s-a

fig'Uur 10, diktetJerdeling

In bovenstaande figuur, valt duidelijk waar te nemen dat gebied IV kleiner is dan gebied II.

Dit valt te verklaren doordat materiaal in gebied II reeds meer gedeformeerd is, en

daardooI meer weerstand tegen deformatie bezit. Hierdoor wi! het materiaal a1s het ware de

deformatie spreiden over een groter gebied. Vergeleken met de dikte-redueties van de

ideaal-plastische analyse valt op dat de redueties in geval van materiaalversteviging

kleiner zijn.



Boofdstuk 3 - Resnltaten, conclnsies en aanbeveIingen

3.1 - Resultaten

In figuur 11 zijn de door de bovengrensanalyse en de eindige elementen analyse berekende

resultaten met betrekking tot de verdeling van de dikte over de strip weergegeven

tegenover de gemeten stripdikte.

Procesgegevens :

3.2 Conclusies

3.3 Aanbevelingen
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BIJLAGE 5.

Uitwerking van de verschillende neutrale liinen.

Hieronder voigt een uitwerking van de samenhang van drie verschillende
neutrale Iijnen.

-Hoofdrichtingen en aannames:,....------------.

E =0z
tT. =0y x

Eerste neutrale Iijn; de neutrale lijn van de spanningen.

Toepassen van de ge'integreerde Levy - von Mises relatie [Lit 9]
geeft:

e =0z U =0y

voor het spanningsverloop geldt nu:

1
UZ ="2Ux

Ais nu uz=O dan is ook ux=O, hier Iigt dan de eerst beschreven
neutrale Iijn.

Tweede neutrale Iijn; de neutrale Iijn van de eindige rekken.

1



Pas weer de ge·integreerde Levi - Von Mises relatie toe

a =0y

en met

geeft:

e 3e =- *-a
x a, 4 x

Wit nu de Ex nul zijn dan moet de ax oak nul zijn.
Voor de neutrale Iijn van de eindige rekken geldt;

(ez=O) geeft -ex=ey E:x=O E:y=O

NS! De tweede neutrale lijn is de eerste neutrale lijn.

Derde neutrale Iijn; de neutrale Iijn van de effectieve rek.

2



e =0x e=O

NB! De derde neutrale Iijn is de tweede neutrale Iijn.

CONCLUSIE.

De beschreven neutrale Iijnen liggen aile drie op dezelfde positie van
de onderzijde van de strip.

3



Uitwerking en verwaarlozing van hogere orde heeft tot resultaat:

't=_1_[0' °as. +s 0

00',]
PD 'ocp 'ocp

Voor verdere uitwerking kunnen we twee gevallen onderscheiden:

[52]

1

2

as
gebied HI bevat geen vlaei: ----!. =0ocp

as
gebied III bevat wei vlaei: -';,:0ocp

[53]

[54]

In geval 1 is verdere uitwerking eenvoudig; reden om deze als eerste onder
beschouwing te nemen. In dat geval wordt vergelijking [52] tot:

1 00'.
't=-s .-

PD ' ocp

Of herschreven:

00, PD
-='t o

-

0' S,

Met gebruikmaking van het Coulomb wrijvingsmodel:

't=~1J

en

1P=_°O' os
PD • ,

voigt:

00__' =~ooocp ,
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of herschreven:

Integratie levert:

In(a.>=IJ .cp +Co

herschreven:

a =k-e ll ",

Met randvoorwaarde dat op tp = 0 geldt:

FIYa =--
, b·s•

voigt:

Zodat uiteindelijk voor de drukverdeling geldt:

FIYp=---ell ..

b·PD

en voor de wrijvingsspanning geldt bjj Coulomb wrijving:

F
't =IJ .--.-!!:. -e Il0'

b·PD

Verdere uitwerking van de bovenstaande gegevens levert:

'II:

2

Pw=bf IJ· : IY -ell". IfA)"PD""2"I"pD-dCP
o PD
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Herschreven en uitgewerkt:

Indien p = 0 wordt uiteraard ook Pw gelijk aan O.

5.9. Vermogen tengevolge van de tegenhoudkracht:

. se .
PF =F,em * Va = a, * b * So * - * V- ~

of:

5.10. Het totaalvermogen:

PF
p· F = •

• C * iJ * b * So

als functie van:
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HOOFDSTUK 6. CONCLUSIE.

Conclusie hardheidsmetingen.

Dwarsmetingen;
Uit de grafieken van de dwarsmetingen blijkt dat voordat de strip gebogen
wordt er een grote spreiding in hardheid aanwezig is, zie hiervoor lijn I in de
grafieken punt A tIm E. Het verschil in hardheid komt voort uit de voorgeschie
denis van het materiaal (b.v. voordeformatie). Deze voordeformatie verstoort het
beeld van de hardheid in de volgende gebieden, bijvoorbeeld het gebied in en na
de bocht. Uit deze grafieken is dan ook geen eenduidig beeld af te leiden in
welke mate de strip zal verstevigen en ontstevigen.

Lengtemetingen;
Met behulp van deze grafieken is het wei mogelijk om een beter inzicht te
krijgen van het hardheidsverloop binnen de strip. Ook hier weer valt de spreiding
in de hardheid op.

Eindconclusie;
Ais aile grafieken met elkaar vergeleken worden, moet geconcludeerd worden
dat de reproduceerbaarheid van de microhardheidsmetingen zeer laag is. Het is
daardoor bijna onmogelijk om op deze manier, en middelen, de ontsteviging te
definieren.

Conclusie E.E.M. analyse.

De E.E.M. analyse is uitgevoerd met het doel de dikteredukties per gebied
zichtbaar te maken. Uit de grafieken, die uit de E.E.M. analyse voortkomen, is
duidelijk zichtbaar dat de dikteveranderingen optreden in gebied II en gebied IV.
Verder valt op dat deze dikteveranderingen in gebied II en IV gelijk aan elkaar
gesteld kunnen worden. Duidelijk zichtbaar in de grafieken is verder dat er nage
noeg geen diktereduktie plaatsvindt in gebied I, gebied III en gebied IV.

De grafiek beginnen allemaal met een verdunning. Deze verdunning moet bij de
momentane plaatverdunning in de bocht (so) en de eindplaatdikte (sa) opgeteld
worden. Bij het definieren van het proces, binnen de E.E.M., is er een fout
gemaakt zodat de rol, voordat het werkelijke proces begon, in de strip gedrukt
werd. Deze fout resulteerde in een onrechtmatige stripverdunning.

De totale diktereduktie over de verschillende remkrachten is niet echt stabiel,
daarom is verder onderzoek aan te bevelen.

De resultaten zijn dan ook zoals verwacht dat via een E.E.M. analyse een goede
voorspelling gegeven kan worden voor de plaatverdunning.
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Conclusie, gebruik rechte rekweg model.

De in dit in dit rapport beschreven rechte rekweg model is aangepast voor het
invoeren van het bauschinger effect. Het invoeren van het zogenaamde verstevi
gings en ontstevigings effect is nog niet mogelijk omdat de invloeden van deze
effecten nog niet glashard zin aangetoond binnen het striptrekken. Wanneer het
model (met 10% ontsteviging) getoetst wordt aan de experimenten dan blijken
de resultaten redelijk goed overeenkomen.

Het geprogrameerde model blijkt net als aile andere modellen weer en erg lange
rekentijd nodig te hebben voor het in staat is de resultaten weer te geven. Het is
daarom aan te bevelen om in de toekomst een model te ontwikkelen op een
zodanige manier, dat er niet meer geoptimaliseerd hoeft te worden. Oit zal dan
qua rekentijd enorm veel winst opleveren wat weer ten goeda' komt de praktijk
vriendelijkheid.
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