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Toelichting op 

februari 1984 

voorstel tot voorwaardelijke financiering van het onderzoekprogramma 
"Beheersing en simulatie van mechanische bewerkingsprocessen". 

I. Inleiding 
11. 
111. Personele bezetting 
IV. Publicaties 
V. Financiële middelen 

Globale beschrijving van de onderzoekactiviteiten 

Bijlage i: Produktietechnologie: gebiedsinventarisatie en taakverdeling van 
onderzoek THD-THE-THE. 

I. inleiding 

zet doel van dit programma is het leveren van methodische bijdragen tot een 
betere beheersing van bestaande en tot eventuele ontwikkeling van nieuwe 
processen voor mechanische bewerkingen. Deze processen vormen vaak de kern 
van de produktie van metalen onderdelen en kunststof-componenten. Ter bepa- 
ling van de gedachten kan de volgende indeling worden gemaakt: 
a). scheidenäe en afnemende bewerkingen, zûâls vsïqxcìefr, rmuen, kliippen, 

af korten. 
b). plaatomvormende bewerkingen, zoals dieptrekken, buigen, profileren, for- 

ceren, felzen. 
c). massief-omvormen, zoals walsen, stuiken, extruderen, munten, matrijssme- 

den. 
Deze indeling i s  niet volledig omdat vele andere processen, zoals sinteren, 
spuitgieten, vacuumvormen van kunststoffen etc., hierin niet kunnen worden 
ondergebracht. 
Het grote aantal bestaande processen maakt een uitputtende bestudering van 
elk van die processen afzonderlijk, gezien de bestaande onderzoekcapaci- 
teiten op dit gebied in Nederland, onmogelijk. In dit programma zal de 
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nadruk daarom gelegd worden op enige aspecten, die in een groot aantal 
processen een belangrijke rol spelen, zodat het onderzoek zich niet primair 
zal richten op een betere beheersing van &n of enkele concrete mechanische 
bewerkingsprocessen. 
Bij elk proces spelen vele factoren een rol. Naast een beschrijving van het 
mechanische gedrag van de te bewerken materialen en onderdelen en een be- 
schrijving van de verschijnselen in het contactgebied tussen gereedschap en 
produkt moet hierbij ddk gedacht worden aan eigenschappen van werktuig en 
gereedschappe plasticiteitsleer, zoals deze sinds de vijftiger jaren tot 
ontwikkeling is gekomen, biedt een hulpmiddel om tot procesanalyse te komen. 
Recente ontwikkelingen op het gebied van de numerieke analyse-methoden maken 
het in principe mogelijk gecompliceerde mechanische omvormprocessen te simu- 
leren. Knelpunten hierbij zijn o.a. het ontbreken van hanteerbare, realis- 
tische modellen voor de beschrijving van de verschijnselen in het contactge- 
bied tussen produkt en gereedschap (wrijving, invloed van smeermiddelen 
etc.) en het ontbreken van realistische modellen voor de beschrijving van 
het materiaalgedrag bij grote deformaties (reksnelheidsinvloeden, thermische 
aspecten, breukcriteria etc.). 
Uitgaande van de aanwezige expertise zal in dit programma de nadruk gelegd 
worden op de volgende aspecten: 

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

~~~~ ~ 

a. 

B. 
C. 

D. 

OP 

modellen voor de beschrijving van verschijnselen in het contactgebied 
tussen produkt en gereedschap. 
modellen voor de beschrijving van het mechanische gedrag van materialen. 
materiaaleigenschappen voor de bewerking en procesgrenzen t.g.v. instabi- 
liteiten zoals insnoering, plooivorming, knik, breuk-initiatie etc. 
simulatie van mechanische bewerkingsprocessen en ontwerpen van produkten 
en gereedschappen. 

langere termijn zal het onderzoek naar de bij A., B., en C. genoemde as- 
pecten moeten resulteren in hanteerbare en betrouwbare methoden voor het 
ontwerpen van produkten en gereedschappen en het opstellen van produktìe- 
regels (onderdeel D). Bij alle genoemde aspecten zijn experimenten onont- 
beerlijk: ontwerpen van opstellingen en meetsystemen, confrontatie van meet- 
resultaten met de resultaten van (numerieke) simulaties etc. zullen een be- 
langrijke rol spelen. in de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de 
doelstellingen en de globale inhoud van de projecten die binnen dit csnder- 
zoekprogramma worden uitgevoerd of voorbereid. 
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De opzet van het onderzoekprogramma leidt tot een intensieve wisselwerking 
tussen omvormtechnologie en continuümsmechanica. Bijlage 1 levert nadere in- 
formatie over de plaats van dit onderzoek in de productietechnologie. Opge- 
merkt moet worden dat het onderzoek resultaten (concepten, procedures, ont- 
werpregels etc.) zal opleveren die ook van belang zijn voor het ontwerpen 
(o.a. met kunststoffen) en voor de biomedische techniek. Daarnaast zij 
opgemerkt dat in dit programma uitgebreid aandacht gegeven zal worden aan 
industriële toepassingen van de resultaten van het onderzoek. Dit blijkt 

-bijv. uithet aantal subsidies dat bij STW is-verkreqen/aangevraagd-en uit 
de bij de project-beschrijvingen genoemde samenwerkingsverbanden. De vele 
incidentele contacten met bedrijven worden in deze toelichting echter buiten 
beschouwing gelaten. 

11. Globale beschriivins van de onderzoekactiviteiten 

A .  Nodellen voor de beschrijving van verschijnselen in het contactgebied 
tussen produkt en gereedschap. 

In vrijwel alle werktuigbouwkundige constructies en mechanisch-technolo- 
gische processen treedt contact op tussen materiële lichamen. Vaak wil men 
op basis van mathematische modellen het gedrag van dergelijke constructies 
en processen numeriek simuleren. In de afgelopen decennia zijn geavanceerde 
wiskundige modellen ontwikkeld die het gedrag van ieder van de lichamen af- 
zonderlijk beschrijven. Dit zowel binnen de lineaire als de geometrisch en 
fysisch niet-lineaire theorie. Voor een adequate beschrijving van het gedrag 
i s  het echter ook van essentieel belang dat de interactie tussen meerdere 
iichamen op zo goeä mogeiijke wijze worät beschreven. Met name wrijving is 
van grote invloed op de overeenstemming tussen fysische werkelijkheid en nu- 
merieke simulatie. Het tot nu toe veel gebruikte wrijvingsmodel van Coulomb 
levert, met name bij relatief hoge contactspanningen, discutabele resulta- 
ten. Dit terwijl zeker binnen de omvormtechnologie hoge contactspanningen 
optreden. In de huidige mathematische modellen worden een groot aantal, vaak 
geschiedenisafhankelijke parameters ten onrechte verwaarloosd. Het doel van 
deze onderzoekactiviteit is dan ook het ontwikkelen van verbeterde wrij- 
vingsmodellen die, zowel bij hoge als lage contactspanningen en kleine als 
grote relatieve verplaatsingen in het contactvlak, bruikbaar zijn voor de 
numerieke simulatie van het contactprobleem. 
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De opzet is om in een sterke interactie tussen experimentele resultaten en 
numerieke simulaties de beschrijvende model-parameters te kwalificeren en te 
kwantificeren. Daarbij zal naast de zg. droge metallische wrijving tevens de 
invloed van smeermiddelen bestudeerd moeten worden omdat de toepassing hier- 
van bij elasto-plastische omvormprocessen van groot belang is. 
In Al wordt de basis gelegd, uitmondend in programmatuur waarin zeer uiteen- 
lopende mathematische modellen gefmplementeerd kunnen worden. In A2 wordt 
gezocht naar een concrete invulling voor omvormprocessen, onder meer door 

- ~- ~ _ ~ ~~~ 
- _  _experimenten. ~~_ 

A l .  Contactproblemen met "willekeurige" mathematische wrijvingsmodellen 

Ten aanzien van de modelvorming van wrijving valt op dat de laatste jaren 
steeds meer onderzoekers erkennen dat ook binnen de geometrisch lineaire 
theorie het lokale wrijvingsmodel van Coulomb aanvechtbare resultaten ople- 
vert. Recent hebben Oden en Pires een niet-lokaal wrijvingsmodel gelntro- 
duceerd dat een betere beschrijving van een aantal fysische verschijnselen 
mogelijk maakt. Daarbij komt dat de op experimentele gegevens gestoelde in- 
troductie van reversibele effecten belangrijke numerieke voordelen biedt. 
Desondanks kent dit model een aantal belangrijke beperkingen. Met name het 
ontbreken van geschiedenisafhankelijke grootheden is een essentiële tekort- 
koming. Uit experimenten van Fredriksson en Petersson blijkt nl. dat de 
wrijving, zeker bij relatief lage contactspanningen, afhankelijk is van de 
totale relatieve beweging van de contactpunten. De erkenning dat er bij 
wrijving sprake is van reversibele en irreversibele effecten en geschiede- 
nisafhankelijkheid heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal gedachten 
over een nieuw, meer algemzeìî wrijvlngsmdel. Dit IMA~G zal W E  s te rke  over- 

eenkomst vertonen met modellen, die in de continuumsmechanica gebruikt WOE- 
den voor de beschrijving van elasto-plastisch materiaalgedrag. 
In de literatuur op dit gebied beperkt men zich vrijwel uitsluitend tot geo- 
metrisch lineaire problemen, gecombineerd met eenvoudige wrijvingsmodellen. 
Vanuit de omvormtechnologie bestaat echter de behoefte aan een beschrijving 
van contactproblemen waarbij grote verplaatsingen, rotaties en rekken optre- 
den. 
Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van analysemethoden voor het 
beschrijven van geometrisch niet-lineaire contactproblemen met geavanceerde 
wrijvingsmodellen. 

. I  * 
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Problemen treden op daar waar geometrische ongelijkheidscondities (als ge- 
volg van de ondoordringbaarheid van de afzonderlijke lichamen) binnen de 
niet-lineaire theorie geformuleerd en in rekening gebracht moeten worden. 
Getracht zal worden om de werkwijzen uit de lineaire theorie te generali- 
seren. De aandacht gaat daarbij met name uit naar Lagrange-multiplicatoren- 
methoden al dan niet in combinatie met penalty-functie-methoden. Deze werk- 
wijzen hebben de eigenschap dat daarmee, onder bepaalde voorwaarden, niet- 
lineaire ongelijkheidsrandvoorwaarden in rekening kunnen worden gebracht. 
_Te verwachten i s  dat de door Schreurs ontwikkelde _ ~ ~~ arbitraire ~ Euler-Lagrange ~-~~~ ~ 

beschrijvingswijze hierbij grote voordelen zal bieden. Ook dit zal nader on- 
derzocht worden. 

Projectleider: ir. W.A.M. Brekelmans / dr.ir. F.E. Veldpaus. 
Uitvoerder : ir. F. Baaijens. 
Looptijd : februari 1983 - februari 1987. 

A 2 .  Ontwikkeling en experimentele toetsing van wrijvingsmodellen. 

Contactverschijnselen worden sterk belnvloed door oppervlaktelagen, smeer- 
middelen e.d. In de praktijk spelen grootheden van mechanische aard (bijv. 
de wrijvingsspanning in het contactvlak), maar ook van fysisch-chemische 
aard (hechting van dopes uit het smeermiddel aan het metaaloppervlak) een 
rol. Via wrijvingsmodellen wordt de wrijvingsspanning aan andere proces- 
grootheden, bijv. de lokale normaalspanning, gekoppeld. 
Orienterende experimenten hebben aangetoond dat het zg. von Mises wrijvings- 
model als globale beschrijving technisch bruikbaar en rekentechnisch handig 
is. Om een beter inzicht in cie werkelijke áard efi groo t te  van $2 wr;;vir,y t e  

krijgen is dit model echter te globaal en moet een verfijnder model opge- 
steld worden. 
Rekening houdend met enerzijds de gewenste fundamentalisering en anderzijds 
de directe toepasbaarheid zijn de volyende onderzoek-activiteiten gepland: 
- opstellen van wrijvingsmodellen waarin o.a. de normaalspanning, de opper- 

. .  . 

vlaktevergroting, de relatieve verplaatsing en de eigenschappen van aan 
het oppervlak aangehechte lagen een rol spelen. 

- uitvoeren van experimenten ter toetsing van de opgestelde modellen. Hier- 

bij wordt gedacht aan twee soorten proeven en wel normale bewerkingspro- 
cessen zoals pletten, munten, duntrekken en speciaal te ontwerpen experi- 
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menten waarin "zuivere" omstandigheden nagestreefd worden bijv. het strip- 
trekapparaat en het twist-compressieapparaat. Er vinden momenteel bespre- 
kingen met de N.V. Philips (CFT) plaats om op zo kort mogelijke termijn 
tot een gezamenlijk onderzoekproject met ondersteuning door STW te komen. 

De verkregen inzichten dienen te leiden tot voorschriften voor oppervlakte- 
behandeling van het in de produktie te gebruiken materiaal, keuze van smeer- 
middelen e.d. 

-Projectl-eider: ir.-W.A.M. Bwekelmans / dr.ir. - J.A.N. Ramaekers. 
- ~ -  ~~ - -  ~ - -  - 

Uitvoerder : vacature (LTD-plaats WFW) en aan te vragen STW-plaats binnen 
WPB . 

: 1985 -1989. Looptijd 

B. Nodellen voor de beschrijving van het mechanisch gedrag van materialen. 

B1. Constitutieve modellen bij grote rekken en grote (lokale) rotaties. 

In het gebied der constitutieve theoriegn zijn een aantal axioma's geformti- 
leerd, die kunnen dienen als uitgangspunt bij het opstellen van een consti- 
ttitief model voor een gegeven materiaal. Naast deze axioma's zijn extra ver- 
onderstellingen nodig om te komen tot een model met een beperkt aantal para- 
meters. Voos het bepalen van die parameters en het evalueren van het gefor- 
muleerde model moeten experimenten worden uitgevoerd. Om de meetresultaten 
eenvoudig te kunnen interpreteren wordt gestreelid naar experimenten waarbij 
in het proefstuk een homogene spannings- en deformatietoestand optreedt. Be- 

kende voorbeelden zijn de trekproef en de gecombineerde trek-torsieproeven 
aan äunwanäige cilinders. Een belâ ì îy ï i jh  nadeel van derqelijke p r ~ e v e n  is 
dat niet alle parameters bepaald kunnen worden en dat zij slechts bruikbaar 
zijn tot rekken van enkele procenten omdat bij hogere rekken instabiliteiten 
(insnoering, plooien etc.) optreden. Bij omvormprocessen treden echter rek- 
ken van tientallen tot duizenden procenten op. De gebruikelijke werkwijze is 
om de voor kleine rekken verkregen resultaten ook van toepassing te verkla- 
ren voor (zeer) hoge rekken en op de een of andere manier rekening te houden 
met grote, lokale rotaties van het materiaal. Op dit moment is nog vrij wei- 
nig bekend over de waarde van de zo verkregen modellen. 
In het onderhavige project wordt getracht hierover meer informatie te ver- 
krijgen door m.b.v. geavanceerd numeriek gereedschap deze modellen toe te 

. .  
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passen bij de analyse van experimenten waarbij inhomogene spannings- en ver- 
vormingstoestanden optreden. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan 
een nauwkeurige analyse van de insnoering bij trekstaven. Het oriënterende 
onderzoek van o.a. Reintjes en Sitters wettigt de verwachting dat het moge- 
lijk is om uit de vorm van de insnoering uitspraken te doen over enige mo- 
delparameters. Bij de N.V. Philips (Nat. Lab.) is een opstelling gebouwd om 
deze vorm snel en nauwkeurig te meten, zodanig dat de resultaten direct 
bruikbaar zijn voor verdere numerieke verwerking. 

~p Naast deptrekproef zal-inhet bijzonderaandacht-gegeven worden - -~ aan trek- 
torsie experimenten aan massieve staven. Daarbij kunnen aan het oppervlak 
van de staaf grote rekken optreden. De spannings- en vervormingstoestand is 
echter niet homogeen en er zullen grote lokale rotaties optreden. Bij de 
N.V. Philips (Nat. Lab.) wordt een opstelling ontwikkeld om torsie-trek- 
proeven bij verschillende deformatiesnelheden uit te voeren. In het kader 
van het onderhavige project zal in nauwe samenwerking met medewerkers van 
dit laboratorium gewerkt worden aan het vertalen van de meetresultaten naar 
conclusies m.b.t. constitutieve modellen en parameters in die modellen. Ten 
behoeve van de numerieke simulatie van deze experimenten wordt een element 
ontwikkeld voor grote rotatie-symmetrische deformaties, gekoppeld met tor- 
sie, waarbij veel aandacht geschonken wordt aan de mogelijkheid om het in 
het element toegepaste constitutieve model eenvoudig te kunnen wijzigen of 
te vervangen door een ander model. De verwachting is dat de uit te voeren 
experimenten in belangrijke mate gestuurd zullen worden door de resultaten 
van numerieke analysen. 
Enige reeds uitgevoerde, oriënterende trek-torsieproeven maken duidelijk dat 
deze proeven ook gebruikt kunnen worden om informatie te verkrijgen over de 
invloed van de vervorrningssneihëid op hei gedrag van het riiateïiaal eïi vveï 
enige thermodynamische aspecten (invloed van de temperatuur, bij plastische 
deformatie geproduceerde warmte etc.). 

Projectleider: dr.ir. F.E. Veldpaus. 
Uitvoerder : LTD-plaats WFW, zonodig ook te vervullen door een subsidie 

van STW. 
Looptijd : 1934 - 1933. 
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B2. Duktiliteit van metalen. 

In de massafabricage kan de kostprijs vaak worden gedrukt door beperking van 
het aantal onderdelen. Dit betekent meerfunctionele onderdelen en houdt voor 
het omvormproces in dat de procescondities van dien aard dienen te zijn dat 
het materiaal lokaal hogere deformaties kan ondergaan. 
Spaarzame experimenten tonen aan dat BI-n van de parameters voor gunstige 
procescondities moet gezocht worden in de isostatische spanningscomponent 
tijdens-het proces. Een probleem bij-li$ uitwerken - -~ van ~~ de experimenten, - ~ ~~ die ~~ 

nodig zijn om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verkrijgen, is de 

complexiteit van de spanningstoestand, die ontstaat, wanneer men het mate- 
riaal tot breuk wil vervormen in bijv. de trekproef of de stuikproef. Voor 

de bepaling van o.a. de isostatische spanningscomponent met de daarbij beho- 
rende vloeispanning zal o.a. gebruik gemaakt moeten worden van de bij pro- 
ject B1 beschreven numerieke methoden. 
Het project kan in diverse deelprojecten worden opgesplitst: 
- het ontwikkelen van meet- en testapparatuur en methoden voor de meting van 
de diverse grootheden, die nodig zijn om de spanningstoestand en de rek te 
bepalen. 

- controleren of met behulp van numerieke methoden de complexe spanningstoe- 
stand tot de breuk juist beschreven kan worden. 

- experimentele bepaling bij verschillende spanningstoestanden van de samen- 
hang tussen de isostatische spanningscomponent en de rek (of een andere 

beschrijvende grootheid) bij breukinitiatie. 
- doormeten van diverse metalen. 
Een belangrijk aspect in dit project zal zijn het nagaan of via mathema- 
tische moaellen 6, onder~avige eigenschappen _--- c-.-:--E.- .-.-..-.A& v a i i  ~ y a ~ a ~ i i t :  YLUUL- 

heden voorspeld kunnen worden. 
Verwacht %or& dat een goede beheersing van de procescondities het mogelijk 
maakt om moeilijk bewerkbaar of inferieur, goedkoop materiaal (vaak betekent 
inferieur minder duktiel) in de produktie zonder stagnatie te verwerken. In 
ieder geval is een goede beheersing nodig voor het computer-ondersteund ont- 
werpen van gereedschappen. 
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Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met Prof.dr. A.G. Atkins uit 

Reading (Engeland) en Pr0f.dr.T. Wanheim uit Lyngby (Denemarken). 

Projectleider: dE.ir. J.H. Dautzenberg. 
Uitvoerder : vacature (LTD-plaats WPB) en EG-subsidie aangevraagd. 
Looptijd : 1985 - 1989. 

B3. Tijdsafhankelijk materiaalgedrag. 

~~~ 

De mogelijkheden m.b.t. de mechanische modelvorming van uiteenlopende sys- 
temen -of dit nu technische constructies zijn of biologische structuren- 
zijn door de snelle opkomst en ontwikkeling van digitale rekenapparatuur en 
numerieke technieken gedurende de laatste twee decennia sterk toegenomen. De 
vorderingen op dit gebied hebben met name de problemen, verbonden aan de 
analyse van structuren met een complexe geometrie, drastisch verminderd. Om- 
dat veel kunststoffen en biologische materialen tijds- en snelheidsafhanke- 
lijke eigenschappen bezitten, -en omdat deze eigenschappen bij andere mate- 
rialen soms niet verwaarloosbaar zijn- dreigt gebrek aan kennis op dit ge- 
bied een van de belangrijkste knelpunten te worden bij mechanica-analyses. 
In eerste instantie zal viscoelastisch gedrag nader beschouwd worden. Doel 
van het onderhavige project is uitbreiding van de know how m.b.t. de theo- 
rievorming rond dit type constitutief gedrag, Bij de theoretische modelvor- 
ming zal de grootst mogelijke nadruk dienen te liggen op de analyse van 
meer-dimensionale belasting-vervormingssituaties. Eveneens zal uitdrukkelijk 
gelet moeten worden op geometrische en fysische niet-lineariteiten. De ge- 
kozen materiaalmodellen dienen ingebouwd te worden in bestaande software- 
paKketien ( bijv. ;4~zc j . --- --> -i * ' 

i x i i  reueii-jk dfiîieiìte i i e ï h h j  vâ;i deze sûftwâre i ~ ;  
vereist. Daardoor zullen ook numerieke aspecten een niet onbelangrijke rol 
spelen. 
Uit het voorgaande is duidelijk dat algemeen bruikbaar numeriek analyse-ge- 
reedschap ontwikkeld wordt. In dit project zal de toepassing gelegen zijn 
bij kunststof-afdichtingen. Het project is derhalve ook onderdeel van "Het 
ontwikkelen van ontwerpgereedschap voor kunststof afdichtingen", een samen- 
werkingsprogramma tussen kunststoftechnologie, afd. T en de vakgroepen WOC 
en WFW, o.l.v. prof.dr.ir. M.J.W. Schouten. Hiervoor is reeds ondersteuning 
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door STW aangevraagd 

Projectleider: dr.ir. P.J.G. Schreurs. 
Uitvoerder : ir. H.F.L. Rooyackers. 
Looptijd : april 1984 - april 1988. 

C. Materiaaleigenschappen voor de bewerking en procesgrenzen. 

C ? .  Elastische instabiliteiten. 

Omvormprocessen worden dikwijls beperkt door het optreden van instabili- 
teiten in het plastische gebied. Sedert enige tijd vindt binnen vakgroep WFW 
reeds onderzoek plaats naar instabiliteiten in het elastische gebied. De 
daarbij opgebouwde know-how zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden in 
de richting van voor omvormprocessen relevante facetten. Voorlopig zal de 
meeste aandacht echter nog in overeenstemming moeten zijn met die formu- 
lering waarop door STW subsidie werd verleend, en welke als volgt luidt: 
Dankzij de extrusietechnieken heeft de constructeur de mogelijkheid gekregen 
tot het laten vervaardigen van aluminium profielen met dwarsdoorsneden, die 
aan zijn specifieke wensen voldoen. Veel geëxtrudeerde profielen worden ge- 
kenmerkt door een complexe vorm van de dwarsdoorsnede, hetgeen berekening 
van voor sterkte, stijfheid en stabiliteit relevante grootheden bemoeilijkt. 
Fenomenen die zich kunnen voordoen voordat bij zulke profielen de stabili- 
teitsgrens bereikt is, zijn, mede als gevolg van de grotere flexibiliteit en 
lagere elasticiteitsgrens dan bij staal: 
- een niet te verwaarlozen vóórvervorming, 

- het overschrijden uan de vloeigrens, 
- lokale knikverschijnselen (vervorming der dwarsdoorsnede). 
Naast reeds in het onbelaste profiel aanwezige imperfecties kunnen alle ge- 
noemde fenomenen de stabiliteitsgrens nadelig beînvloeden. Vooral de lokale 
knikverschijnselen kunnen aanleiding geven tot de zeer instabiele, zogenaam- 
de interactieve knik. 
De huidige normen geven met betrekking tot zijdelingse knik (kip) slechts 
rekenregels voor profielen met een eenvoudige, symmetrische dwarsdoorsnede 
en verwaarloosbare voorvervormingen en laten interactieve verschijnselen 
buiten beschouwing, zodat zij in een aantal situaties niet toepasbaar zijn. 
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Dit project behelst nu om middels theoretische beschouwingen en experimenten 
onderzoek te doen naar fenomenen die typisch zijn voor profielen met com- 
plexe dwarsdoorsnede en die invloed kunnen hebben op het stabiliteitsgedrag, 
alsmede naar hun relevantie voor fabrikant en gebruiker. Daarbij wordt voor- 
lopig slechts aandacht gegeven aan zg. elastische stabiliteit. 
Gestreefd wordt naar eenvoudige rekenregels en/of goedkope programmatuur, 
welke ook bij optimalisering van de produktie gebruikt kunnen worden. 
Het project wordt gesubsidieerd door STW. 

Projectleider: dr.ir. C.M. Menken. 
Uitvoerder : ir. L.Ph.J. Frencken (STW). 
Looptijd : 1984 - 1988. 

C 2 .  Materiaaleigenschappen voor de bewerking. 

Het streven om zonder breuk lokaal hogere deformatiegraden te bewerkstel- 
ligen vraagt een betere beheersing en beschrijving van het materiaalgedrag. 
Problemen, die vroeger niet van belang waren, blijken nu vaker een beper- 
kende rol te spelen. In dit project zullen enkele van deze problemen onder- 
zocht en beschreven worden, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de mo- 
delvorming. Hierbij wordt gedacht aan: 

- Thermische instabiliteit. 
Dit fenomeen kan voorkomen bij snelle (adiabatische) plastische processen. 
De instabiliteit treedt op wanneer de spanningstoename, veroorzaakt door 
de rektoename, gecompenseerd wordt door de spanningsafname, Veroorzaakt 
dvci de tr~=erutuurverh~gincj vanwcje de omzetting van mechanische energie 
in warmte. Het optreden van dit recent ontdekte fenomeen tijdens de pro- 
duktie is er vermoedelijk vaak oorzaak van dat het produkt niet aan de ge- 
stelde eisen voldoet en derhalve wordt afgekeurd. 

- Oppervlakteruwheid. 
Tijdens het vervormen van vrije oppervlakken vindt er een verruwing van 
het oppervlak plaats. Het beheersen van deze ruwheid is soms noodzakelijk 
bijv. bij het persen van plaatwerk voor auto's i.v.m. lakken. Het is van 
belang deze grootheid afhankelijk van proces en materiaal te kunnen voor- 
spellen om zodoende afname-eisen te kunnen formuleren voor het toe te le 
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veren materiaal. Te hoge afname-eisen leiden tot onnodige verhoging van de 
materiaalkostprijs. 

Projectleider: dr.ir. J.H. Dautzenberg. 
Uitvoerder : afstudeerders. 
Looptijd : 1984  - 1989 .  

D. Simulatie van mechanische bewerkingsprocessen. 

De huidige mogelijkheden van op de niet-lineaire mechanica gebaseerde soft- 
ware-pakketten zijn zodanig dat een aantal groepen van omvormprocessen reeds 
nu heel redelijk gesimuleerd kunnen worden. Terwijl de hiervoor genoemde 
projecten de mogelijkheden trachten te vergroten of te funderen, is dit pro- 
ject gericht op enige specifieke groepen van omvormprocessen. Door middel 
van simulatie wordt nagegaan welke aspecten bij de gekozen processen van 
overheersend belang zijn. O.a. via numerieke experimenten met parameterva- 
riatie en analytische beschouwingen wordt een hanteerbaar model van dat pro- 
ces ontwikkeld. Indien dit model ook een fysische achtergrond gegeven kan 
worden wordt bereikt dat beter inzicht in dat proces ontstaat en dat de ver- 
eiste computerfaciliteiten voor een simulatie aanzienlijk gereduceerd kunnen 
worden. Via dergelijke modellen zijn dan optimaliseringsalgorithmen op een 
betaalbare wijze te benutten. 

D I .  Analytische procesbeschrijving in de omvormtechnologie. 

Slechts voor enige eenvoudige omvormprocessen is het mogelijk voor de gel- 
dende basisrelaties 
heid voldoende nauwkeurig beschrijft. Voon een aantal andere processen kan 
door een vergaande schematisering een technisch bruikbare benaderingsoplos- 
sing gevonden worden. Essentieel hierbij is het doen van veronderstellingen 
met betrekking tot spanningen, verplaatsingen enlof deformaties en randvoor- 
waarden. Dit kan leiden tot een zodanige reductie en vereenvoudiging van de 
basisrelaties dat deze analytisch oplosbaar zijn. De "schillenmethode" 
("slab-method") is een voorbeeld hiervan. Daarnaast kan gebruik gemaakt wor- 
den van arbeidsprincipes om de gemaakte veronderstellingen zeer systematisch 
te verdisconteren. In dit project wordt gebruik gemaakt van het principe dat 
het snelheidsveld zich zodanig zal instellen dat het totale gedissipeerde 
vermogen minimaal is. Voor ideaal plastisch materiaalgedrag kan de juistheid 

ûB~û5s.ny ee bepalen d i e  de 
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van dit principe worden aangetoond. Het staat bekend als het bovengrens- 
theorema en heeft in de omvormtechnologie als analysemethode een vaste 
plaats. Bij verstevigend materiaalgedrag wordt dit principe bijv. toegepast 
bij stationaire processen en bij een aantal buigprocessen. Bij de laatstge- 
noemde en in het algemeen bij niet stationaire processen, is de berekening 
van de totale rek gecompliceerd. Het onderzoek zal zich onder meer richten 
op de volgende gevallen: 
- processen die van belang zijn voor andere projecten in dit VF-programma. 
- verschuiving van het neutrale vlak bij buigen van dikwandige plaat en 

buis. 
- vorming van dode zhes bij hulsextrusie. 

Projectleider: ir. S.M. Hoogenboom. 
Uitvoerder : afstudeerders. 
Looptijd : 1984 - 1989. 

D2. Computer aided design van gereedschappen. 

Met betrekking tot gereedschappen is reeds veel gestandaardiseerd, zodat zij 
zich bij uitstek lenen voor een CAD aanpak. Bovendien kunnen 
koudvervormprocessen redelijk goed theoretisch beschreven worden. Het 
koppelen van het gereedschap-ontwerp met de technologie van het proces ligt 
dan ook voor de hand. 
Het voorgestelde project omvat de volgende elementen: 
- Een realistische en hanteerbare beschrijving van het pletproces. 

- Het ontwikkelen van een standaardgereedschap voor het pletten. 
T I  l,,, *.̂ - LL--.--L:-.-.L,. :...-:.-.l.&-.. * v c i w c i ~ c i i  va11 L I I C U L C L I ~ C I I C  IIIIICIILCII iii het í ìn t i iz ïp  het Geïzedschap. - 

Uit dit project dienen voorts regels afgeleid te worden om de koppeling van 
design en procesanalyse ook voor andere processen te vergemakkelijken. 

Projectleider: ir.L.J.h. Houtackers. 
Uitvoerder : vacature, te vervullen met STW-subsidie. 
Looptijd : 1985 - 1989. 

D3. Massief omvormen. 

Onderdelen die via massief omvormen (extrusie, stuiken, munten, matrijsper- 
sen) vervaardigd kunnen worden lenen zich vaak, wat geometrie betreft, ook 
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voor andere technieken zoals verspanen of gieten. In de praktijk blijkt vaak 
dat onbekendheid met de mogelijkheden van de verschillende technieken leidt 
tot een proceskeuze die, economisch gezien, niet optimaal is. Bovendien 
blijkt dat veel aspecten van deze processen nog onvoldoende onderzocht zijn. 
Een meer fundamentele aanpak is noodzakelijk. Gedeeltelijk wordt hierin 
voorzien door de onder A en B genoemde projecten. De informatie uit deze 
projecten is echter moeilijk direct toe te passen in de praktijk en laat 
vanzelfsprekend een aantal aspecten buiten beschouwing. Omdat het ondoenlijk 
is om,-over de volle breedte van het - vakgebied, voor de praktijk direct 
bruikbare informatie te leveren is gekozen voor een project dat slechts een 
beperkt aantal sterk verwante processen omvat en wel meelopende, tegenlo- 
pende en gecombineerde (hu1s)extrusie en munten. Einddoel is een op theore- 
tische modellen en experimentele gegevens gebaseerde procesbeschrijving die 
op een gebruikersvriendelijke wijze in software-pakketten vastgelegd is en 
direct toepasbaar is bij produkt- en gereedschapontwerp (zie ook project D2) 
en produktievoorbereiding. In dit project zal bijzondere aandacht gegeven 
worden aan instabiel procesgedrag. Ten aanzien van dit project zijn 
contacten gelegd met potentiële gebruikers (DHZ lab. metaalinstituut TNO 
Apeldoorn) en samenwerking wordt nagestreefd (besprekingen lopen reeds) met 
het "Institut fUr Umformtechnik" van de T.H. Stuttgart. 

Projectleider: dr.ir. J.A.H. Ramaekers. 
Uitvoerder : vacature, te realiseren met subsidie van STW. 
Looptijd : 1985 - 1989. 
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IV. Publicaties sinds 1980 

A. Dissertaties, artikelen en congres-bijdrasen 

1981: 

* J.H. Dautzenberg, J.A.E. van Dijck, A.C.H. van der Wolf: 
"The anomalous tool wear behaviour in cutting steel SAE 1045". 
Meeting of the CIRP, Jan. 1981,_Paris (tekst WPT-0497). ~ 

* J.H. Dautzenberg, P.C. Veenstra, A.C.H. van der Wolf: 
"The minimum energy principle for the cutting process in theory and expe- 
riment". 
General Assembly o f  CIRP, Sept. 1981,  Toronto. 
CIRP Annals, Vol. 30/1 (19811,  p. 1-4. 

* J.H. Dautzenberg: Discussion on cutting analysis. 
CIRP Annals, Vol. 30/2, (19811,  p. 603. 

* J.A.G. Kals: 
"Estimation of the surface strain distribution in upsetting". 
General Assembly of CIRP, Sept. 1981,  Toronto. 
CIRP Annals, Vol. 30/1 ( 1 9 8 1 ) ,  p. 199-201. 

* J.A.H. Ramaekers, J.A.G. Hals: 
"VormbeheersSng bij massiefomvormen" . 
Netaai & Kunststof 12 ( í r s l j ,  rïr. 11, p. J L  ?c)-c)C 3 2 .  

* J.H. Dautzenberg, A.C.H. van der Wolf: 
"Consequences of the minimum energy principle for the cutting process". 
Neethg of the CIRP, Jan. 1982,  Paris (tekst WPT-0526). 

* J.H. Dautzenberg, J.A.B. van Dijck: 
"The structure of copper rubbed on emery paper at different temperatures". 
Wear 77 (19821,  p. 217-227. 
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* J.E. Dautzenberg, J.A.W. Hijink, A.C.H. van der Wolf :  

"The minimum energy principle applied to the cutting process o f  various 
workpiece materials and tool rake angles". 
General Assembly o f  CIRP, Sept. 1982, Brugge. 
CIRP Annals, Vol. 3 1 / 1  (19821,  p. 91-96. 

* J.H. Dautzenberg: Discussion on cutting analysis. 
CIRP Annals, Vol. 3 1 / 2  (19821,  p. 581-582. 

* L.J.A. Houtackers: 
"Recommended symbols in forming technology". 
Approved by S.T.C. "Forming" of CIRP, Sept. 1982. 

(Tekst WPT; 0 5 3 5 ) .  

* J.A.G. Kals: 
"A criterion of crack initiation". 
Meeting of the International Cold Forming Group, Sept., 1982, Copenhagen. 
(Tekst WPT-0553). 

* J.C. Nagtegaal, F.E. Veldpaus: 
"Analysis of metal forming problems with an improved finite strain plasti- 
city formulation". 
Keynote lecture at the International Conference on Numerical Methods in 
Industrial Forming Processes, Swansea, July 1982. 

Edited by J.F.T. Pittman et al., Pineridge Press, p. 1-15. 

* J.A.H. Kamaekers, J.A.G. K ä i s :  

"Instable material flow in extrusion and upsetting". 
General Assembly of CIRP, 1982, Brugge. 
CIRP Annals, Vol. 3 1 / 1  (1982,  p. 191-193.  

* P . J . G .  Schreurs, F.E. Veldpaus, W.A.M. Brekelmans: 
"An arbitrary-Eulerian-Lagrangian finite element model for the simulation 
of geometrical nonlinear hyperelastic and elasto-plastic deformation pro- 
cesses" ~ 

International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Pro- 
cesses, Swansea, July 1982. 

Edited by Z.F.T. Pittman et al., Pineridge Press, p. 491-500. 
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1983 : 

* J.H. Dautzenberg, J.A.G. Kals, A.C.H. van der Wolf: 
"Forces and plastic work in cutting". 
General Assembly of CIRP, Sept. 1983, Harrogate. 
CIRP Annals, Vol. 3211 (1983). 
Comment CIRP Annals Vol. 32/2 (1983) pg. 

-~ ~ * J.C. Nagtegaal, F.E. Vel-dpaus: 
"Analysis o f  metalforming problems with an improved finite strainplasti- 
city formulation" - 
(Verschijnt in het boek "Numerical analysis of forming processes" bY 
Wiley, Chichester). 

* F.E. Veldpaus, H.J. Woltring: 
"A least-squares algorithm for the isometric and equiform transformations 
from spatial marker co-ordinates". 
(Verschijnt in 1984 in Journal of Biomechanics). 

* P.J.G. Schreurs: 
"Numerical Simulation of forming processes". 
Dissertation THE 1983. 

* J.E. de Jong: 
Numerical analysis of metalforming processes". 
Dissertation THE 1983. 

* J.A.H. Ramaekers, M.J.H. Smeets: 
"Contactverschijnselen bij het omvormen: Metaalbewerking, Jrg. 50, no. 3 
(febr. 19841, p. 54-58 

* J.H. Dautzenberg en J.A.G. Kals: 
"Materialverformung bei trockener Reibung". 
Aanvaard als bijdrage aan de Nauptversammlung der Deutschen Gesellschaft 
Eür Metallkunde in juni 1984. 
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* J.H. Dautzenberg en J.A.G. Kals: 
"Stress state and surface roughness". 
Aanvaard als bijdrage aan de First International Conference on Technology 
of Plasticity, 3-7 September 1984, Tokyo. 

E. ûveriqe onderzoekrapporten 

1981 : 

~ ~ 

* M. Brekelmans: 
Elastisch, echter geometrisch niet-lineair, gedrag bij de axiaal belaste 
staaf, WE-nr. 81-07. 

* N.A. Hulsen: 
Arbitraire-Euler-Lagrange beschrijvingswijze voor elastische materialen. 
WE-nr. 81-08. 

* C .  Menken: 
Boekbespreking: Elementaire Schalenstatik, De Constructeur, aug. 1981 

* Ramaekers, J.A.H.: 
"Maat en vormafwi jkingen bij het pletten". 
Rapport nr. WPT-0498 (jan. 1981). 

* Dautzenberg, J.H.: 
Keuzecriteria voor gereedschapsmaterialen in de produktietechniek". 
~~~~~~t nr. rrnm nrnr f--,-L .+nod% 

Wk'l-U3U4 \ I i l d d í L  I 3 0  I J . 

* Toxopeus, G.A.W.:  

"Hulsextrusie". 
"Het onderzoeken van variabelen" . 
Rapport nr. WPT-0508 (mei 1981). 

* Zon, D.P.A.D. van: 
"Een beschrijving van de akoestische emissie-techniek en een experiment 
betreffende scheurdetektie in een materiaal tijdens de trekproef". 
Rapport nr. WPT-0509 (mei 1981). 



-21- 

* Reintjes, H.C.E.: 
"Het breukgedrag van duktiele materialen". 
Rapport nr. WPT-0522 (dec. 1981). 

1982: . 

* J.H.J. Seeverens: 
Kiponderzoek aan geëxtrudeerde al. profielen met een complexe dwarsdoor- 

~ snede, april 1982, WE-nr' 82-02. 

* C . M .  Menken: 
Interactieve buigingsknik van een eenvoudig discreet model, WE-nr. 82-04. 

* R. van Schalkwijk: 
Het beschrijven van contactproblemen met de elementenmethode, nov. 1982, 
WE-nr. 82-12. 

* Streefland, G.J.: 
"Instabiliteit bij plastische processen". 
Rapport nr. WPT-0536 (jan. 1982). (Philips CFT/82). 

* Ramaekers, J . A . H . :  

"Stuiken en pletten". 
Rapport nr. WPT-0533 (maart 1982). 

* Vosmer, J. : 
"Qpbiazen van een lantaärnpääi". [t. E.  v. I a .  iu'r>ite j 

Rapport nr. WPT-0537 (april 1982). 

* Ramaekers, J.A.H.: 
"Hulsextrusie I "  (Berekeningen, t.b.v. samenwerking met T.H. Stuttgart) 
Rapport nr. WPT-0534 (april 1982). 

* Ramaekers, J.A.H.: 
"Hulsextrusie 11" (Eerekningen, t.b.v. samenwerking met T.H. Stuttgart). 
Rapport nr. WPT-0550 (juni 1982). 



-22- 

* Enckevort, G.H. van: 
"Buisexpansie" . 
Rapport nr. WPT-0542 (juni 1932) .  

* Leenders, J.H.C.: 
"De invloed van de wrijving bij het duntrekken". 
Rapport nr. WPT-0545 (juni 1 9 8 2 ) .  

~ * Bruin, C.C.J. de: 
"Wet verlagen van de inbouwhoogte van een matrijs bestemd voor het plooi- 
houdersloop dieptrekken". 
Rapport nr. WPT-0546 (juni 1932) .  

* Wilting, R.H.J.: 
"Onderzoek naar het aanladen bij ponsen". 
Rapport nr. WPT-0547 (juli 1932) .  

* Engels, J.L.: 
"Procesanalyse, ontwerp en gebruiksmogelijkheden van de drie-rollen-rond- 
buigwals". (t.b.v. Fa. Bakker). 
Rapport nr.WPT-0555 (dec. 1982) .  

* Cordewener, H.M.M.G.: 
"Rekenkundig onderzoek omtrent de bepaling van de verstevigingsparameters 
en het verband met andere materiaalgegevens". 
Rapport nr. WPT-0556 (dec. 1932) .  

1983: 

* F. Baaijens: 
Geometrisch en fysisch niet-lineair gedrag van rotatorisch symmetrische 
membranen, januari 1933, WE-nr. 33-01. 

* M. van Ostayen: 
Verschillende werkwijzen voor het integreren van de constitutieve verge- 
lijkingen bij elasto-plastisch materiaalgedrag, april 1983, WE-nr. 33-02. 

* R. Winter: 
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Experimentele bepaling van de kritische kipbelasting bij profielen met 
complexe dwarsdoorsnede, stageverslag, maart 1983. 

* M.A.M. Merks: 
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de afgeleide formules voor het ver- 
schijnsel kip aan balken met moeilijke dwarsdoorsnede, Stageverslag juni 
1983. 

* H. Maquine: ~ ~ 

Kiponderzoek aan profielen met complexe dwarsdoorsnede, Stageverslag okto- 
ber 1983. 

* G. Peters: 
Elasto-plastisch gedrag van korrelachtige materialen: een numeriek model, 
WE-nK. 83-09. 

* C.M. Menken: 
Boekbespreking: Buckling of Shells; PT/Werktuigbouw 2/83. 

* P. Liebregts: 
De ontwikkeling van een staafelement met niet-lineair visco-elastisch ma- 
teriaalgedrag, nov. 1983, WE-nr. 83-18. 

* O. van Lent: 
Een analyseermethode ten behoeve van geometrisch en fysisch niet-lineaire 
problemen waarbij ook contactverschijnselen een rol spelen, WE-nr. 83-29. 

* Sitters, C.W.M.: 
"IIet beschrijven van zowel geometrische als fysisch niet-lineaire metaal- 
plasticiteit met de Elementen-methode". 
Rapport nr. WPB-0001 (jan. 1983). 
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* Lamers, W.J.,: 
"De wringproef als onderzoekmethode voor het vaststellen van de verstevig- 
ingsf unctie van NADAI '' . 
Rapport nr. WPB-0017 (april 1983). 

* Mierlo, A.P.A. van: 
"Onderzoek naar de wrijvingsinvloed bij plooihouderloos dieptrekken". 
Rapport nr. WPB-0020 (mei 1983). 

* Imhof, H.H.: 
"Pletten in een gesloten matrijs" . 
Rapport nr. WPB-0021 (mei 1983). 

* Meilers, G.3.M.: 
"Produktie-eigenschappen van HSLA-Staal". 
Rapport nr. WPB-0022 (mei 1983). 

* Poppel, P.C.T.M. van: 
"Hateriaalgrootheden en ruwheidsprofielen bij het trek en stuikproces". 
Rapport nr. WPB-0032 (juni 1983). 

* Bommel, Z. van: 
"Analyse van beproevingsmethoden voor het bepalen van het plastisch gedrag 
van metalen". 
Rapport nr. WPB-0038 (juni 1983). 

Kals, J.A.G.: 
"Ductility of metals". 
iezing gehouden op het CIRP-congres (STC-F) in Harrogiltr, England, sept 
1983. 

* Ramaekers, J.A.H.: 
'I Plaatomvormen . 
Rapport nr. WPB-0047 (nov. 1983). 

* Dankers, A.H.A.M.: 
"Het buigen van U-profielen t.b.v. de langliggerproduktie bij DAF". 
DAF n ~ .  56080.83.286 (dec. 1983). 
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* Kals, J.A.G.: 
"Gebiedsinventarisatie en landelijke taakverdeling van onderzoek in de 
produktietechnologie". (t.b.v. Sektie W, Akademisclie Raad). 

Rapport nr. WPB-0062 (dec. 1983). 

* Ramaekers, J.A.H., 
"Extrusie van vinpijpen". (t.b.v. Fa. Korpershoek i.sm. LIOF) 
Rapport nr. WPB-OOG8 (jan. 1 9 8 4 ) .  
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BENODIGDE FINANCIELE MIDDELEN 

De omvorm- en testmachines waarover het laboratorium voor omvormtechnologie 
beschikt, en welk (hoewel gemiddeld 10 jaar oud) nog uitstekend bruikbaar 
zijn gedurende een reeks van jaren, vertegenwoordigen naar huidige nieuw- 
waarde naar schatting een bedrag van fl. 1.500.000,--. Enige andere machines 
zijn technisch verouderd en komen reeds enige jaren op het investeringsplan 
voor ter vervanging. 

Onderstaand opgevoerde voorzieningen hebben grotendeels het karakter van 
aanvullingen t.b.v. voortgang van het onderzoekprogramma. 

FACILITEITEN bedrag/1000 hfl. 
1985 1986 e.v. jaren 

* MARC-programmatuur (bijdr. 75% in 
onderh.) e.d. 

* Gebruik PRIME-faciliteiten 
* Kleurenterminal (40%) 
* Contourscanner materiaalbeproeving 
* Torsietestmachine f toebehoren 
* Dataverwerkingsapparatuur 20 

* Meet- en opneemapparatuur 20 
* Verbruiksgoederen en mach, reparatie 40 

. .  . * " 3  . - ' - L - - L L - - l -  ----- _-_-_--__I--^- a 1. 
3 C í i ~ C í W í i J d í I K  V U U L  W 1 1  J V ~ í l ~ ~ U I i U ~ L & U ~ ~  

(zelfbouw) 
* Gefaseerde vervangirq Raskin-persen 
* Vervanging 250 t. Avery in 1988 
bedrag thans: hfl. 385.000,-- 

* Zwicktrekbank (hfl. 200.000,--1 
* Vervanging elektronenmicroscoop in 
1958 ( ? l .  Bedrag: hfl. 660.000,-- 

* Reiskosten 

(15) 
p.m. 
45 
30 

110 

125 

p.m. 

p.m. 

20 
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