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VOORWOORD.

In het kader van mijn onderzoeksopdracht heb ik middels een Eindige Elementen
Methode onderzoek gedaan naar het dieptrekken van conische produkten.
Dit gebeurde in de periode januari tot en met april 1992, op de Technische
Universiteit Eindhoven bij de vakgroep W.P.A., Laboratorium voor Omvormtech
nologie.
Hulp van begeleiders en anderen veraangenaamde het werk en zorgde ervoor
dat ik sneller thuis raakte in de nieuwe materie. Op deze manier wi! ik dan ook al
diegenen bedanken die mij hebben gesteund tijdens mijn onderzoeksopdracht.

H.A.A. Smits.
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SAMENVATTING.

Door middel van het eindige elementen pakket'ABAQUS' wordt het dieptrek
ken van conische produkten door middel van cilindrische gereedschappen
gesimuleerd.
De vorm en het wanddikteverloop van het eindprodukt worden bepaald.
Aan de hand van de geometrie van het ontstane produkt worden, op grond van
een membraamtheorie, de spanningsverlopen in radiale en omtreksrichting
berekend en vergeleken met de verlopen verkregen uit de abaqus-simulaties.
Er worden simulaties uitgevoerd om de invloed van enkele grootheden op
ondermeer de vorm van de wand en het wanddikteverloop te kunnen voorspel
len. De geanalyseerde invloedsfactorEm zijn: de grootte van de plooihouder
kracht, de afmeting van de trekspleet en de grootte van de blenkdiameter.
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SYMBOLEN

d stempeldiameter [mm]

Q. stempelafronding [mm]

dj matrijsdiameter (inwendig) [mm]

Qm matrijsafronding [mm]

0 blenkdiameter [mm]

s,so plaatdikte [mm]

E

c

n

elasticiteitsmodulus

karakteristieke deformatie weerstand

verstevigingsexponent

voordeformatie

[-]

[-]

u, spanning in radiale richting [N/mm2]

u2 spanning in omtreksrichting [N/mm2]

Fp1 plooihouderkracht [N]

r plaatselijke cupstraal [mm]

r" r2 plaatselijke kromming van de wand [mm]

tp hoek tussen de normaal van de wand
en de verticaal [ 0]
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING.

1.1 Het dieptrekken van conische produkten.

Het dieptrekken van conische produkten kan op verschillende manieren geschie
den. In Lange l1] wordt gesteld dat conische produkten te vervaardigen zijn met
cilindrische gereedschappen indien de conushoek kleiner is dan 20 0

•

Voor grotere hoeken wordt vaak eerst, door middel van verschillende trekken,
een getrapt produkt gemaakt dat vervolgens in de laatste stap wordt nagedrukt
door middel van conische gereedschappen. Op deze wijze vervaardigde produk
ten blijken echter een sterk varierend wanddikteverloop te hebben. Ook de
stempelafrondingen van de verschillende trekkeh blijven in het uiteindelijke
produkt zichtbaar. Oit geeft het oppervlak een golvend en onregelmatig karakter.

Om deze problemen te omzeilen kan gebruik worden gemaakt van conische
gereedsch~ppen. In afbeelding 1 is het dieptrekken van conische producten met
een conische matrjjs in combinatie met een cilindrisch stempel en een conisch
stempel in samenwerking met een cilidrische matrijs weergegeven. Configuraties
met zowel een conische matrijs als een conisch stempel zijn ook mogelijk.

I
jconisch
isteMpel

Afbeelding 1 Dieptrekken met conische gereedschappen.

Een andere oplossing is behalve het stempel en de matrijs ook de plooihouder
conisch uit te voeren. Deze configuratie wordt vooral gebruikt voor relatief lage
produkten met een grote conushoek (afbeelding 2).
Ook door middel van hydromechanisch dieptrekken kunnen conische produkten
worden vervaardigd. Op deze wijze is het mogelijk een grote dieptrekverhouding
te halen en het produkt ziet er redelijk gaaf uit, zie Iit.l2].

-5-



1----t':-:: :::.. ::
'''-...'----\

Conical
blankholder

Afbeelding 2 Dieprrekken met conische
plooihouder.

1.2 Het dieptrekken van conische produkten met behulp van cilindrische
gereedschappen.

Het dieptrekken van conische produkten door middel van een cilindrische matrijs
en een cilindrisch stempel geeft meer problemen dan het gebruikelijke dieptrek
ken. Hiervoor zijn twee hoofdredenen aan te wijzen:

1. Doordat het produkt slechts gedeeltelijk aanligt tegen de matrijsradius,
moet de stempelkracht worden overgebracht op een kleiner oppervlak ten
opzichte van het dieptrekken van cilindrische produkten. Dit heeft tot
gevolg dat er een grotere kans op scheuren van het produkt ontstaat. Het
proces is gevoeliger voor de grootte van de plooihouderkracht.

2. Een gedeelte van de deformatie vindt plaats in de wand welke vrij is van
contact met de gereedschappen, zodat de geometrie van de gevormde
wand niet op een of andere manier is voorgeschreven (afbeelding 3).

Afbeelding 3 Dieptrekken van conische
produkten met cilindrische gereedschappen.
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De problemen die uit punt 2 voortvloeien kunnen worden opgesplitst in twee
punten:

1. Doordat de wand vrij is van contact met het gereedschap zal de vorm van
de cup afwijken van de ideaal conische vorm. Een duidelijk zichtbaar ver
schijnsel dat optreedt is het zogenaamde bulging-effect [3]. Het bulging
effect bestaat uit het ontstaan van een kromming van de wand in het vlak
van de tekening (zie afbeelding 4). Naast de kromming van de wand ten
gevolge van axisymmetrie ontstaat dus een tweede kromming, er ontstaat
een dubbel gekromd opervlak.

Afbeelding 4 Het bulging-effect.

2. Het tweede gevolg is het ontstaan van plooien in de wand onder invloed
van de compressieve spanningen. Dit ontstaan van plooien wordt vooraf
gegaan door het boven beschreven bulging-effect. Het ontstaan van
plooien in de wand is het grootste probleem bij het vervaardigen van coni
sche produkten door middel van cilindrische gereedschappen en wordt
veelvuldig in de literatuur beschreven oa. [4].

Wanneer de plooihouderkracht wordt vergroot zal de wand minder neigen tot
pJooien, de kans op scheuren wordt echter groter. Er is dus een optimale
plooihouderkracht waarbij, bij gegeven gereedschaps- en blenkafmetingen, een
maximale cup-diepte kan worden bereikt. Afbeelding 5 geeft een karakteristiek
verloop.

MaXIINJn"
Depth

wa. /
WrNI"'9 Puncl\ ~e
Llrnlt F'act~

Unol

1 1 BHl

, .... 8YlllOIPTM

Afbeelding 5 Verloop van de cuplengte
tegen de plooihouder krache;
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De maximaIe diepte bij een bepaalde plooihouderkracht waarbij geen plooien
ontstaan vormt een grenslijn, de maximale diepte ten gevolge van scheuren bij
een bepaalde plooihouderkracht de andere. Het werkgebied is aangegeven
alsmede de maximale cuplengte bij de optimale plooihouderkracht.

In [3] wordt ondermeer het effect weergegeven van verschillende maatregelen
op de ligging van het werkgebied en de maximaJe cupafmetingen. Bij het
vergroten van de matrijsafrondingsstraal blijven werkgebied en maximale cup
lengte constant. Het werkgebied is echter naar grotere plooihouderkrachten
verschoven. Een grotere blenkdiameter geeft een iets kleinere maximale cup
diepte bij een kleinere plooihouderkracht. Het werkgebied wordt verkleind. Het
proces is erg gevoelig voor een verkleining van de stempelafronding het werkge
bied en de maximaIe cup-afmeting nemen sterk at (atbeelding 6).

f- ----_-- -.-l

HATERIAL CRST
THIO<NESS ~~mm

20-'----,...--,...--,...--'--,...--,...--,...-"""'-,...--
3 4 5 71,,"'

BL...NKHOLOER LOt.O

Fig. 3. The effect oC fonninll parameters on the workable range of blankholder loads.
Material cold·rolled and stabilised steel, thickness 0.5 mm, die dla. 100 mm, punch dia.
75 mm. 1 tonf =9.96 kN. Curve 1. Blank size 160 mm, die radius 2.5 mm, punch radius
g. mm. Curve 2. The effect of IUI/er blank siu 180 mm. Curve 3. The effect of larger die
profile radius 7 mm. Curve 4. The effect of amaUer punch radlUl 2 mm.

Afbeelding 6 Het effect van invloedsfactoren op de Zigging van het werkgebied.
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HOOFDSTUK 2 DE NUMERIEKE SIMULATIE.

2.1 De elementkeuze.

Ten behoeve van de simulatie dienen twee elementtypen te worden gekozen.
Een deformatie element dat de spannings- rek- en wanddikteverlopen kan
beschrijven en een interface-element voor het beschrijven van het contact en
wrijving tussen blenk en de verschillende gereedschappen.
Aan het deformatie-element worden de volgende eisen gesteld:

1. Dikteveranderingen dienen goed te worden beschreven.
2. Indien met een elementlaag over de dikte wordt gerekend, moet het

element tegelijkertijd met meerdere gereedschapsdelen in contact kunnen
zijn.

3. Het moet mogelijk zijn contactdrukken tussen blenk en gereedschappen te
beschrijven. Ook spanningen in dikterichting dienen dus te worden
berekend.

Aan de hand van deze eisen en in navolging van Kessels [5] wordt gekozen voor
het axi-symmetrische solid element CAX4R als deformatieiHement.

Om contact en wrijving te beschrijven wordt gebruik gemaakt van interface
elementen. Deze elementen beschrijven de interactie tussen het starre gereed
schap en het deformerend blenkmateriaal. Er wordt gekozen voor het interface
element IRS21 A.

2.2 Geometrie en materiaaleigenschappen.

2.2.1 Geometrie.

Er worden simulaties uitgevoerd met blenkdiameters van 70 en 80 mm bij
dezelfde gereedschapsafmetingen. De volgende afmetingen zijn gehanteerd
(afbeelding 7).

stempeldiameter d = 33 [mm]
stempelafronding Q.= 4 [mm]
matrijsdiameter(inwendig) dj = 52 [mm]
matrijsafronding Qm = 3 [mm]
blenkdiameter D = 70/80 [mm]
plaatdikte s = 1.02 [mm].
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Afbeelding 7 Geometrie.

Doordat gebruik wordt gemaakt van rotatiesymmetrische elementen wordt het
probleem teruggebracht tot een 2 %-D probleem. Over de blenkstraal worden 90
elementen gebruikt, over de dikte van de blenk worden 7 elementen gebruikt.
De reden voor het gebruik van het grote aantal elementen over de blenkstraal is
dat het mogelijk is een nauwkeurig verloop te krijgen voor de kromming van de
wand in radiale richting. Door het toepassen van 7 elementen over de dikte van
de blenk kunnen rek- en spanningsverlopen over de dikte worden bekeken.
Bovendien kan op deze wijze de kromming van de middelste elementlaag beter
worden benaderd.

2.2.2 De materiaaleigenschappen.

Er wordt van isotroop materiaalgedrag uitgegaan. De overige materiaaleigen
schappen zijn als voigt:

elasticiteitsmodulus
kar.deformatieweerstand
verstevigingsexponent
voordeformatie

E =
C =
n =
eo=

2.1 E05
520
0.23
0.001

[N/mm2
]

[N/mm2
]

[-]
[-]

Tijdens het dieptrekken kunnen drie wrijvingsgebieden worden onderscheiden.
Aile delen van de blenk die in contact komen met de gereedschappen worden
voorzien van contactelementen. De wrijvingscoefficient voor matrijs en plooi
houder is 0.125 [-], voor het stempel wordt een wrijvingscoetficient van 0.25 [-]
gekozen. Doordat de kans van klemmen van het produkt kleiner is dan bjj het
dieptrekken van cilindrische produkten, is het mogelijk het stempel een wat
hogere waarde voor de ruwheid te geven. Door dit te doen blijft het materiaal
onder het stempel beter op zijn plaats en treedt scheuren later Ope
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2.2.3 De verschillende stappen.

De simulatie wordt opgedeeld in een aantal stappen die hieronder kort worden
omschreven.

stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
stap 6
stap 7

Aanbrengen van een plooihouderverplaatsing
Aanbrengen van een plooihouderkracht
Stempelverplaatsing
Verwijderen van de plooihouderkracht
Terugtrekken van de plooihouder
Terugtrekken van het stempel
Zijdelings wegdraaien van de matrijs

In de eerste stap wordt de plooihouder een verplaatsing gegeven. Deze verplaat
sing heeft een reactiekracht tot gevolg die nagenoeg gelijk is aan de aan te
brengen plooihouderkracht. In stap 7 wordt de matrijs zijdelings weggedraaid.
Alhoewel dit fysisch niet reeel is geeft het de werkelijkheid het beste weer, op
deze wijze kan de cup terugveren en komt de uiteindelijke cup tot stand.
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN EN BESPREKING, UITGANGSSITUATIE.

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat de vrije wand van het conische rotatie
symmetrische product een dubbel gekromd oppervlak moet vertonen. Naast de
kromming ten gevolge van axisymmetrie onstaat een kromming in het r-z vlak
ten gevolge van het ontbreken van contact met de gereedschappen over een
groot gedeelte van de wand. Door middel van een simulatie wordt de vorm van
het ontstane product bepaald alsmede het krommingsverloop over de wand (in
het r-z vlak).
Met behulp van de geometrie van het ontstane product worden, op grond van
een analytische beschouwing, spanningsverlopen over de neutrale lijn van de
wand bepaald. Deze berekende spanningsverlopen worden vergeleken met
spanningsverlopen uit de abaqus-simulaties.
Behalve spanningsverlopen worden ook rek- , wanddikteverlopen en de kracht
weg kromme bepaald.

3.1 Het spanningsverloop over de neutrale lijn.

3.1.1 De analytische beschouwing.

Vaak wordt er van uit gegaan dat de middenlijn van de plaat een rechte is in het
r-z vlak (afbeelding 8).

Afbeelding 8 Dwarsdoorsnede van de
wand.

Dat er hier echter sprake moet zijn van een dubbel gekromd oppervlak is
aangetoond in lit. [6]. Indien we een elementair deeltje uit de wand losmaken
dan voigt op eenvoudige wijze door het evenwicht op te stellen in de richting
normaal op de plaat, dat U2 gelijk moet zijn aan 0 (afbeelding 9).

Indien de middenlijn van de plaat recht is heeft u1 geen component loodrecht op
de plaat. u2 heeft die echter wei, het betreft hier immers een in de 2-richting
gekromd produkt. u2 is niet gelijk aan O. De spanning verloopt van een druk
spanning in de flens tot trek in de bodem. De drukspanning in de flens ontstaat
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Afbeelding 9 Evenwicht op een deeltje.

ten gevolge van het tangentieel stuiken van het flensmateriaal. In de bodem
geldt u, = u2 • Dus hier is u2 een trekspanning. Over de wand verloopt de
spanning in omtreksrichting dus van een negatieve waarde naar een positieve
waarde. Op de plaatsen waar u2 niet gelijk is aan 0, zal de wand dus dubbel
gekromd zijn. Op plaatsen waar u2 gelijk is aan 0, is de wand recht en vertoont
de wand een buigpunt.

Voor membramen in de vorm van omwentelingslichamen wordt in Timoshenko's
'Theory of plates and shells' [7] op basis van evenwicht een tweetal vergelijkin
gen afgeleid (afbeelding 10).

X2 \
\
\
\

a:z\
\..., \

11 ...~a~... \...~
\
\
\

'2
\

)f.r-
\,,
a)

a:z rl cos~d~d0

'...... --r---!................... I

b)

A'fbeelding 10 Evenwicht op infiniet oppervlakje.
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Bij deze evenwichtsanalyse wordt aangenomen dat de wanddikteverandering
gelijk is aan 0, Dit dient dus te worden uitgebreid omdat dit bij dieptrekken niet
klopt.
Hiernaast gaat deze analyse van membraamgedrag uit, buigingseffecten worden
dus niet beschreven, De spanningsverlopen uitgerekend op grond van deze
theorie dienen dus te worden vergeleken met de spanningsverlopen over de
neutrale lijn uit abaqus simulaties. Voor evenwicht in de radiale richting geldt:

(1 )

Voor het evenwicht in de richting loodrecht op de wand voigt:

(2)

Substitutie van vergeUjking (2) in vergelijking (1) geeft de volgende differentiaal
vergelijking in tp:

d
-(01'7's) +01'r's'cotamp =0
d<p

(3)

Aannemende dat de wanddikte en de plaatselijke cupstraal geen functie van tp

zijn, kan deze vergelijking door middel van scheiding van variabelen worden
opgelost:

f
d(01'r 'S) J

- cotan<pd<p
°1'r -S

(4)

Omdat er een verband tussen tp en r bestaat (tan tp = dz/dr), wordt er bij het
integreren een fout gemaakt. Wanneer echter niet aangenomen wordt dat de
straal geen functie van tp is, is de vergelijking niet meer analytisch oplosbaar.
Door aan te nemen dat de cupstraal geen functie is van tp wordt de vergelijking
sterk vereenvoudigd, op deze manier is het mogelijk op relatief eenvoudige wijze
benaderingen te krijgen voor de spanningsverlopen in radiale en omtreksrichting.
Opgelost levert dit uiteindelijk het volgende op:
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(5)

Waarin C een constante voorstelt die dierlt te worden bepaald aan de hand van
een randvoorwaarde.

Voor de spanning in omtreksrichting geldt:

(6)

3.1.2 Het verloop van de kromming over de wand.

Om te beginnen worden enkele verlopen geanalyseerd voor de maximale stem
pelweg omdat dan de krommingen in de wand het nadrukkelijkst aanwezig zijn.
De gedeformeerde geometrie voor dit geval is weergegeven in afbeelding 11 .

sillte I~DUS 'II: I'1_Modelln,.6.A"II,_'1

=-.:::; ;.::::.;:::.
" ........ 11_'_'1 : _"ATle

LOU HT: I TllIlftfll.: ,.. 'TIft; t ...,.,"
'ISl'\.~I.1l"f - __.. 'lie; ......,. ItAll I.U"'"

I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--:.

• '-A"-12 .1:41:55
.'M ....

":'"':':l'.:~,:,:"".-

.. ::::::::::::::::::1

Afbeelding 11 Gedeformeerde geometrie
voor de maximale stempelweg.

De gedeformeerde geometrieen in verschillende stadia van het proces zijn
weergegeven in bijlage 1. Met behulp van de uit abaqus verkregen coordinaten
van de knooppunten van de middeiste laag elementen wordt voor elk element de
kromming berekend (afbeelding 12).
Een negatieve kromming is fysisch niet reeel maar wordt gebruikt om aan te
geven dat de kromming bol is, vanuit de binnenzijde van de cup gezien.
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kromming
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Afbeelding 12 Het verloop van de kromming over de wand.

De gebieden 0 tot en met 4 corresponderen met de volgende elementen:

o Elementen in de bodem.
1 Elementen tegen de stempelradius.
2 Elementen in de vrije wand.
3 Elementen tegen de matrijsradius.
4 Elementen tussen plooihouder ~n matrijs.

De curve heeft drie nulpunten in de wand. Dit betekent dat er zich drie buigpun
ten in de wand bevinden. Deze buigpunten zijn in afbeelding 11 duidelijk te
herkennen. Ter hoogte van de stempel- en matrijsafronding neemt de kromming
grote waarden aan. Een maximaIe waarde van 220 [11m] wordt bereikt ter
hoogte van element 30, in de stempelafronding. Deze waarde komt overeen met
een radius van 4.5 [mm] hetgeen ongeveer gelijk is aan de stempelradius. Voor
elementnummer 82 wordt een waarde van 295 [11m] bereikt. Ook deze waarde
komt redelijk overeen met de matrijsradius van 3 [mm]. In de wand is de
kromming allereerst hoi ten gevolge van het aanliggen tegen de stempelradius.
Ter hoogte van elementnummer 37 bevindt zich het eerste buigpunt. De
kromming wordt bol en neemt een maximaIe radius aan van ongeveer 30 [mm).
Het tweede buigpunt bevindt zich ter hoogte van elementnummer 47, de
kromming wordt hoi en de maximale radius wordt bereikt voor elementnummer
64 en heeft een waarde van 13 [mm]. Het laatste buigpunt ligt rond element
nummer 75. Onder invloed van de matrijsradius wordt de kromming bol. Bij deze
berekening is verondersteld dat de kromming van de bodem verwaarloosbaar
klein is (de bodem is bij de berekeningen niet meegenomen). De krommingsver
lopen over de verschillende stadia van het proces zijn weergegeven in bijlage 1.
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In afbeelding 13 is het hoekverloop weergegeven. De hoek tp uit afbeelding 7 is
uitgezet tegen het elementnummer. Het hoekverloop is aanvankelijk gelijk aan
nul graden. Dit gedeelte komt overeen met het materiaal onder het stempel. In
het volgende traject stijgt de hoek over de stempelafronding tot een maximum
van 55 graden wat overeenkomt met het eerste buigpunt. Hierna daalt de hoek
tot een minimum waarde van 5j graden, het tweede buigpunt. Tot het begin
van de matrijsafronding stijgt de hoek tot een maximale waarde van ongeveer
82 graden, het derde buigpunt. In het laatste gedeelte daalt de hoek over de
matrijs radius tot 0 graden. Indien de cupwand zuiver conisch is, zal de hoek tp
over de wand een constante waarde van 70 graden aannemen (conushoek van
20 graden). In de afbeelding is te zien dat de hoek een hele tijd onder deze
waarde blijft en juist voor de matrijsafronding groter wordt dan 70 graden. Het
overschrijden van deze waarde op het einde komt overeen met het bulging
effect.

hoekverloop
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Afbeelding 13 Het hoekverloop.

3.1.3 Het wanddikteverloop.

Door middel van de buitenste twee knooprijen is het wanddikteverloop bepaald.
De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in afbeelding 14.

DE BODEM: In de bodem is de dikte constant en ongeveer gelijk
aan 0.84 [mm], tot en met element 26. De diktere
duktie die hierbij optreedt, is ongeveer gelijk aan
17.6%.
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DE STEMPELRADIUS: Er ontstaat een insnoering na de overgang eupbodem
stempelafronding. Dit komt overeen met de in de
literatuur aangegeven plaats. De maximale wanddikte
reduetie is gelijk aan 27.5%, ter hoogte van element
nummer 31. Element 35 dat op het einde van de
afronding ligt, heeft een waarde van 0.84 [mm]. Deze
waarde komt overeen met de dikte van de bodem. Het
element dat in uitgangssituatie het stempel nog juist
raakte, is versehoven naar het midden van de stempel
afronding en heeft de minimale wanddikte.

wanddikteverloop
stempelweg = 24 [mm], D - 80 [mm]
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Afbeelding. 14 Het dikteverloop bij de maximale stempelweg.

DE WAND: In de wand stijgt de dikte tot element 43 waar het
verloop vrij constant blijft tot element 62. Vanaf hier
daalt de wanddikte in geringe mate en stijgt daarna
snel ten gevolge van het naar binnen trekken van de
flens. Rond element 70 neemt de wanddikte lokaal
een minimum waarde aan. Oit flensmateriaal bevond
zieh in de uigangssituatie tussen plooihouder en
matrijs, net na de matrijsafronding. Element 65 tot en
met element 90 bevonden zich in uitgangssituatie
tussen matrijs en plooihouder en vertonen de sterkste
toename in wanddikte, tot een maximale toename van
8%.
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Wat opvalt is dat een tweede insnoering zoals in [5] achterwege blijft. De
toename van de dikte van de wand is veel geringer dan bij het dieptrekken van
cilindrische produkten.

3.1.4 Het spanningsverloop over de neutrale Ujn.

De spanningsverlopen over de neutrale lijn zijn uitgerekend door middel van
formule 5 en 6 en kunnen worden vergeleken met de spanningsverlopen uit
abaqus voor de gedeelten van de wand die vrij zijn van contact met de gereed
schappen (afbeelding 15 en 16). De constante C is bij deze berekeningen
gebruikt als zogenaamde fitting parameter.

radiale spanningen
stempelweg = 24 [mm], D = 80 [mm]
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Afbeelding 15 Spanningsverloop in radiale richting.

Door een aantal oorzaken zullen verschillen tussen de beide verlopen optreden.
Ten eerste zullen de formules slechts voldoen voor het gedeelte van de wand
dat vrij is van contact met de gereedschappen.
Verder blijken de spanningsverlopen over de wanddikte niet constant te zijn.
Onder invloed van buigverschijnselen varieren de spanningen behoorlijk. Om een
goede vergelijking mogelijk te maken moeten dus de spanningsverlopen over de
neutrale lijn worden berekend. De neutrale lijn blijkt echter bij buiging niet in het
midden te liggen maar iets te zijn verschoven richting drukkant. Er is geen
sprake van een neutrale lijn omdat radiale buiging in twee richtingen optreedt.
Bovendien is er ook buiging in omtreksrichting. Ook de extra radiale belasting
door de stempelkracht zal tot verschillen leiden. In bijlage 2 blijkt een hogere
plooihouderkracht een in geringe mate hogere radiale spanning tot gevolg te
hebben.
De wand is vrij van contact met de gereedschappen van elementnummer 35 tot
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spanning in omtreksrichting
stempelweg = 24 [mm]. D = 80 [mm]
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Afbeelding 16 Spanningsverloop in omtreksrichting.

elementnummer 78. Te zien is dat het verloop van de omtreksspanningen voor
dat traject, bij de gekozen 'fitting parameter' redelijk voldoet. Het verloop van
de radiale spanningen echter ligt absoluut gezien op te lage waarden. Van
elementnummer 35 tot en met elementnummer 63, waar zich een lokaal mini
mum bevindt, komen de verlopen, afgezien van een verticale verschuiving,
redelijk overeen. De ligging van het lokale minimum ter hoogte van element 63
komt overeen. Na element 63 stijgt het abaqus-verloop echter veel sneller dan
het berekende verloop. De spanningspiek ter hoogte van elementnummer 75 in
het abaqusverloop wordt door het berekende verloop niet gevolgd. Een mogelij
ke verklaring voor deze afwijking is het verplaatsen van de neutrale laag.

Het verloop in omtreksrichting komt vooral voor het middengedeelte van de
wand redelijk overeen. Het verloop van de kromming over de wand is in deze
afbeelding duidelijk te herkennen. Ter hoogte van de krommingen ten gevolge
van de gereedschapsafrondingen worden door de berekende spanningen veel te
hoge waarden voorgesteld. Dit komt omdat de krommingen door de contactsitu
atie onnatuurlijk groat zijn geworden. Van elementnummer 45 tot en met
elementnummer 78 komen de verlopen goed overeen. Van elementnummer 35
tot en met elementnummer 45 treden verschillen op ten gevolge van de span
ningstoestand in de bodem. Spanningsverlopen over de onder-, midden en
bovenlaag in verschillende stadia van het proces zijn weergegeven in bijlage 1.
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3.2 De rekverlopen over de neutrale Iijn.

In afbeelding 17 zijn de drie rekverlopen over de middelste elementlaag weerge
geven.

Het radiale rekverloop heeft een lokaal maximum voor elementnummer 30 ter
grootte van 0.18 [-]. Een absoluut maximum wordt bereikt voor elementnummer
74 ter grootte van 0.26 [-]. Het eerste maximum bevindt zich midden op de
stempelafronding, het tweede maximum bevindt zich op de matrijsafronding.

rekverlopen over de middenlaag

stempelweg = 24 [mm], 0 = 80 [mm]
0.30

0.20

omtreks
richting

-0.30

-0.20 -:1-----......

-0.00

-0.10

,........,
I..........

0.10 -:1-----o0ןI-_.....

a 1 2 3 4
-0.40 ~~~"'""':!:':"'l:""~!":"1:"~.....-.:"!"'""'!T"'I~"'!":""'="'!"""'"':':':'~...-r:!"~.......-r!':""I:"!~':!'!"

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

elementnummer [-]

Afbeelding 17 Rekverlopen over de neutrale lijn.

Het rekverloop in dikterichting heeft een absoluut minimum ter hoogte van
element 30, ter grootte van -0.29 [-]. Deze plaats komt overeen met de insnoe
ring halverwege de stempelafronding. Wat verder opvalt is een lokaal minimum
ter hoogte van elementnummer 69 dat zich in de uitgangssituatie boven de
matrijsafronding beyond.
Het rekverloop in omtreksrichting heeft een nulpunt ter hoogte van element 41 .
Een absoluut minimum wordt bereikt voor elementnummer 80, ter grootte van 
0.29 [-]. Dit element bevindt zich in de gedeformeerde geometrie aan het einde
van de matrijsafronding.

De rekverlopen in radiale- en omtreksrichting komen overeen met in de Iiteratuur
aangetroffen verlopen uit experimenten [3].

De rekverlopen over de verschillende lagen in de verschillende stadia van het
proces zijn weergegeven in bijlage 1.
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3.3 De kracht-weg kromme.

In afbeelding 18 is de kracht-weg kromme weergegeven.

De kracht is maximaal bij een stempelweg van 23 [mml en heeft een maximale
waarde van ongeveer 25.000 [Nl. Ten gevolge van de 'grote trekspleet' is het
verloop in het begin vrij vlak. De kromme daalt niet door tot nul omdat het
proces noodgedwongen wordt afgebroken als er zich nog blenkmateriaal tussen
matrijs en plooihouder bevindt.
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Afbeelding 18 Kracht-weg kromme
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HOOFDSTUK 4INVLOEDSFACTOREN.

4.1 De invloed van de grootte van de plooihouderkracht.

In dit hoofdstuk zullen de effecten van enige invloedsfactoren op ondermeer het
wanddikteverloop en het verloop van de kromming over de wand worden
bekeken.
Formule 6 kan worden omgeschreven in de volgende vorm:

(7)

Wanneer een minimale kromming over de wand wordt nagestreeft zal het
quotient u2 I u1 zo klein mogelijk moeten worden gehouden. De invloed van de
plooihouderkracht op de spanningstoestand en het effect hiervan op de insnoe
ring ter hoogte van de matrijsradius wordt onderzocht.

DE KROMMINGSVERLOPEN.

KROMMING
plooihouderkrachtvarlatle
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Afbeelding 19 Het verloop van de kromming bij verschillende
plooihouderkrachten.
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Om de invloed van de plooihouderkracht te bepalen zijn simulaties uitgevoerd
voor drie plooihouderkrachten namelijk 3 [kN],5 [kN] en 10 [kN]. Door het
vergroten van de plooihouderkracht Iijkt het waarschijnlijk dat de spanning in
radiale richting toeneemt. Door deze toename zal volgens formule 7 de krom
rning moeten afnemen (afbeelding 19). De toename van de spanning in radiale
richting blijkt echter gering te zijn (bijlage 2). Uit de afbeelding blijkt dat een
toename van de plooihouderkracht niet een afname van de kromming betekent.
Het is zelfs zo dat het lokale minimum ter hoogte van elementnummer 38 bij
hogere plooihouderkrachten op lagere waarden komt te Iiggen al zijn de verschil
len gering. Omdat het blenkmateriaal in het begin van het proces bij hogere
plooihouderkrachten het stempelprofiel beter zal volgen, wordt de kromming ter
hoogte van elementnummer 38 bij hogere plooihouderkrachten vergroot.

DE WAI\IDDIKTEVERLOPEN.

De invloed van de grote van de plooihouderkracht op het wanddikteverloop is

WANOOIKTEVERLOOP
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A'fbeelding 20 Het verloop van de wanddikte bij verschillende plooihouderkrachten.

weergegeven in afbeelding 20. Het verhogen van de plooihouderkracht leidt tot
een verdunning van de bodem. De wanddiktereductie in de insnoering op de
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stempelafronding wordt vergroot. Tevens is de minimale waarde ter hoogte van
elementnummer 70 verschoven naar kleinere waarden. De dikte in de wand bljjft
vrijwel constant. Overigens is een verdere afname van de plooihouderkracht niet
mogelijk omdat in dat geval het resterende blenkmateriaal de plooihouder op
gaat tillen. Overige gegevens over de invloed van de grootte van de plooi
houderkracht zijn te vinden in bijlage 2.

4.2 De invloed van de grootte van de trekspleet.

Door middel van het verkleinen van de binnen-diameter van de matrijs wordt de
trekspleet verkleind. De matrijsstraal is 1.5 [mm] naar binnen gelegd. De nieuwe
matrijsdiameter wordt dan gelijk aan 49 [mm]. De plooihouderkracht is gelijk aan
3000 (N). De verlopen worden vergeleken met de uitgangssituatie bij een
plooihouderkracht van 3000 (N) en een stempelweg van 23 [mm]. Het proces
blijkt erg gevoelig voor het verkleinen van de matrijsdiameter, een grotere

HOEKVERLOOP
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Afbeelding 21 Het verloop van de hoek cp bij verandering van de trekspleet.

reductie leverde steeds een 'gescheurd' produkt op. Door deze wijziging wordt
bij eenzelfde stempelweg de conushoek verkleind, de waarde van hoek tp neemt
dus toe (afbeelding 21). Het verloop van de kromming is weergegeven in
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afbeelding 22. Ter hoogte van element 40 neemt de kromming in geringe mate

KROMMINGEN
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Afbeelding 22 Het verloop van de kromming bij verandering van de trekspleet.

toe. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het beter aanliggen tegen de
stempelradius vanwege een hogere benodigde stempelkracht (bijlage 3). In het
overige gedeelte van de wand zijn de waarden van de kromming ongeveer gelijk.
Door de verkleinde conushoek bevinden zich er bij een gelijkblijvende stempel
weg minder elementen in de wand.

De verkleining van de trekspleet heeft tot gevolg dat de dikte in de wand sterk
a'fneemt tot ongeveer 0.8 [mm]. Ook ter plaatse van de insnoering is de
wanddikte sterk teruggelopen ten opzichte van de uitgangssituatie. De minimale
wanddikte is gelijk aan 0.71 [mm]. Dit komt overeen met een reductie van 30
% (afbeelding 23). In de overige gedeelten komen de verlopen redelijk overeen.
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Afbeelding 23 Het verloop van de wanddikte bij verandering van de trekspleet.

4.3 De invloed van de blenkdiameter.

Om na te kunnen gaan wat de invloed van de blenkdiameter is zijn ook simula
ties uitgevoerd voor een blenkdiameter van 70 [mm]. De simulaties zijn uitge
voerd bij dezelfde gereedschapsgeometrie als in de uitgangssituatie. De plooi
houderkracht heeft een waarde van 10.000 [N]. In afbeelding 24 is het verloop
van de kromrning voor dit geval weergegeven voor een stempelweg van 17
[mm]. Het verloop van de kromming wijkt af van het verloop bij een blenkdiame
ter van 80 [mm]. In dit geval is er slechts een buigpunt in de wand. Het verloop
van de kromming in de wand stijgt geleidelijk tot een waarde van 96 [11m].
Deze waarde komt overeen met een radius van ongeveer 10 [mm]. Het wand
dikteverloop is weergegeven in afbeelding 25. Het bekende wanddikteverloop is
in deze afbeelding terug te vinden. De diktereductie in de bodem is gelijk aan 4
%. In de insnoering is de maximaIe wanddiktereductie gelijk aan 10 %. De
lokale afname van de wanddikte ter hoogte van de elementen die aanvankelijk
tussen plooihouder en matrijs lagen ,net na de matrijsafronding, is veel minder
sterk aanwezig dan bij een blenkdiameter van 80 [mm]. De maximale wanddik
tetoename is gelijk aan 11 %. Overige gegevens zijn terug te vinden in bijlage 4.
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Afbeelding 24 Het verloop van de kromming bij een blankdiameter van 70 mm.
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Afbeelding 25 Dikteverloop voor een blankdiameter van 70 mm.
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

5.1 Conclusie.

Aile gegevens zijn verkregen middels een Eindige Elementen Methode. Op
aanwijzingen uit de Iiteratuur na zijn de resultaten (nog) niet vergeleken met
experimentele gegevens. Het is dus raadzaam de resultaten met enige voorzich
tigheid te behandelen.

Wanneer conische produkten met cilindrische gereedschappen worden diepge
trokken, ontstaat een produkt met een vorm die afwijkt van de ideaal conische
cup. Een dwarsdoorsnede van de wand vertoont radiale krommingen in twee
richtingen. Afhankelijk van de blenkdiameter ontstaan twee of drie buigpunten in
de wand. Aan de hand van het krommingsverloop kan met behulp van een
membraamtheorie een voorspelling worden gedaan van het verloop van de
radiale en omtreksspanningen over de neutrale lijn van de wand. De spannings
verlopen op grond van deze theorie komen redelijk overeen met de uit abaqus
verkregen spanningsverlopen. Afwijkingen ontstaan door de specifieke span
ningstoestand in de bodem, het contact met de gereedschappen en het feit dat
er geen sprake is van een neutrale lijn omdat buiging zowel radiaal als tangenti
aal voorkomt. De radiale buiging kan in twee richtingen voorkomen.
Halverwege de stempelradius ontstaat een insnoering. Dit is de plaats waar
falen van het produkt zal optreden. De dikte van het gedeelte van de wand dat
tijdens het proces geen contact met de gereedschappen heeft, blijft vrij con
stant. Ter hoogte van de elementen die aanvankelijk tussen plooihouder en
matrijs lagen, net na de matrijsafronding, ontstaat een plaatselijke afname in de
wanddikte. De wanddikte stijgt ,vergeleken met het dieptrekken van cilindrische
produkten, veel minder.
De rekverlopen in radiale en dikterichting varieren behoorlijk over de wanddikte
ten gevolge van buigingsverschijnselen. De maximale afwijkingen ontstaan op
pJaatsen waar het krommingsverloop maxima kent. In de buigpunten van de
wand zijn de rekken van de verschillende lagen aan elkaar gelijk. Ook de
spanningsverlopen laten grote verschillen zien over de dikte van de wand. De
neutrale lijn ligt niet op de helft van de wanddikte maar verschuift richting
drukzijde.
De kracht-weg kromme verloopt in het begin vrij vlak ten gevolge van de grote
trekspleet. .

Het verhogen van de plooihouderkracht heeft niet het beoogde effect van een
rechtere wand. Het krommingsverloop blijft ongewijzigd. Het effect van een
hogere plooihouderkracht is vooral een vergroting van de insnoering halverwege
de stempelradius. Ook de dikte van de bodem zal afnemen. De rek in het
gedeelte van de wand dat vrij is van contact met de gereedschappen verandert
nauwelijks.

Het proces blijkt erg gevoelig voor het verkleinen van de matrijs(binnen)diame
ter. Door deze verandering wordt de trekspleet kleiner. Het effect van deze
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maatregel is een sterke reductie van de dikte in de wand en de insnoering
halverwege de stempelatronding neemt erg toe. Het krommingsverloop wordt
nauwelijks be'invloed. Het is niet mogelijk om zoals bij het dieptrekken van
cilindrische produkten een dieptrekverhouding te detinieren. Behalve de blenkdia
meter en de diameter van het stempel is er een derde invloedsfactor, namelijk de
binnen-diameter van de matrijs.

Een kleinere blenkdiameter geeft een ander krommingsverloop te zien. De boiling
juist na de stempelradius (vanuit de binnenzijde van de cup gezien) is nu
verdwenen. Absoluut gezien neemt de kromming echter toe. Een mogelijke
oorzaak hiervan is dat de tlens door de geringere afmetingen gemakkelijker naar
binnen wordt getrokken. De benodigde stempelkracht en daarmee het radiale
spanningsverloop nemen at. Hierdoor wordt het ontstaan van krommingen
minder belet. De wanddiktereduktie in de bodem en de insnoering is bij een
kleinere blenkdiameter (70 [mm]) veel geringer. De verwachting is dan ook dat
bij deze blenkatmeting wei een kleinere conushoek gerealiseerd kan worden door
middel van het verkleinen van de matrijs(binnen)diameter.

5.2 Aanbevelingen.

Ten aanzien van het plooien van de wand kunnen geen voorspellingen worden
gedaan omdat de plooien in de uitgevoerde 2 Y2 -D simulaties niet zichtbaar
gemaakt kunnen worden. Indien een volledige 3-D simulatie wordt uitgevoerd
kan het plooien van de wand worden gesimuleerd. Een probleem dat hierbij
optreedt is het feit dat de gereedschappen, bij een 2 Y2 -D simulatie gedefinieerd
door middel van cirkels en Iijnen, in FORTRAN moeten worden gedefinieerd.
Gezien de vorderingen van het beschrijven van de gereedschappen bij het
vierkant dieptrekken Iijkt het binnen afzienbare tijd mogelijk hieraan te gaan
rekenen. Op dit moment kan ten aanzien van het plooien van de wand op grond
van gegevens uit de Iiteratuur [3] het volgende worden gesteld:

Het tegengaan van plooien kan geschieden door het verhogen van de plooihou
derkracht, bij gegeven cup-afmetingen blijkt dit, zoals in de inleiding duidelijkge
maakt, slechts in beperkte mate mogelijk door het gevaar van scheuren. Daarom
is het effect van mechanische eigenschappen op het ontstaan van plooien
belangrijk. Uit onderzoek hierna volgen drie belangrijke conclusies:

-Materiaal met een hoge n-waarde neigt ten gevolge van hogere compres
sieve spanningen eerder tot plooien, het gevaar van scheuren van het
produkt wordt echter verkleind.

-Materiaal met een hoge anisotropiewaarde blijkt plooien te onderdrukken.
Plooien blijken altijd te ontstaan in de richtingen van de laagste r-waarde.
Door de spanningstoestand, trek in radiale richting en druk in omtreks
richting, is de vloeispanning in richtingeli met een hoge anisotropie
waarde lager. Hierdoor vervormt het materiaal makkelijker in het vlak van
de plaat waardoor plooien langer achterwege blijven.

-Een lage treksterkte of een lage waarde voor het quotient treksterkte, E
modulus werkt het ontstaan van plocHen tegen.
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BIJLAGE 1 UITGANGSSITUATIE.

Totstandkomen van het eindprodukt in verschillende stadia van het proces.

In de volgende afbeeldingen is het dieptrekproces van conische produkten door
middel van 7 stappen in beeld gebracht. De gehanteerde blenkdiameter D = 80
[mm] bij een plooihouder kracht van p = 10.000 IN] .

• _ IDle '·HAI VI: Ff_Mo4.11 ••_a.O\_I,s's

r.::::: t:::~w.:-..
II-APl-I' ":.':2'

L

Afbeelding 26 Increment 40. Afbeelding 27 Increment 60.

IDJle I-DUI VI: FE_lilodlll ••_a_"".I,IJls

==::r::~~
22·",'I·U 01: ..5:40
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?,:::==::r::::1
..,..,1 ...·t : ""...ne

LeIlDln: I TlMUU,; .. 111.: .
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L

Afbeelding 28 Increment 80. Afbeelding 29 Increment 100.
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Afbeelding 30 Increment 120. Afbeelding 31 Increment 140.
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Afbeelding 32 Increment 160.
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Dikteverlopen voor verschillende stadia van het proces.

Voor verschillende stempelwegen tijdens het dieptrekproces zijn de wanddikte
verlopen weergegeven in de volgende figuur.

WANDDIKTEVERLOOP
plooihoude~k~acht=10 [kN]. 0=80 [mm]

1.2 r--------------------------.....,

80

o stempelweg=10.2[mm]

6040
elementnumme~ [-]

+ sterrpe I weg=18. 3[mm]

A stempe I weg= 1. 1[ mm]

20
10

0.75 '-------,----,-----,----,-----,----,------r--...,.------r----'

0.8

0.9

1.1

1

1.15

0.85

1.05

0.95

D sterrpelweg=24.0[mm]

Afbeelding 33 Dikteverlopen voor verschillende stadia van het proces.

De insnoering ter hoogte van element 30 en het lokale minimum ter hoogte van
element 70 ontstaan vrijwel meteen. De wanddikte van de elementenrange 40
70 verandert slechts weinig tijdens het proces. Deze elementen hebben gedu
rende het heIe proces geen contact gehad met de gereedschappen.
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Krommingsverlopen voor verschillende stadia van het proces.

Voor verschillende stempelwegen tijdens het dieptrekproces zijn de krommings
verlopen weergegeven in de volgende figuur.

KROMMINGSVERLOPEN
o = 80 [mm]

300,---------------------------,

200

100

~ -100
o
L

'"
-200

-300

-400 '----.----.......,....---.----.----~---..._--__r----J

30 SO
40 60

elementnummer [-]

o stempelweg =24 [mm] + sterrpelweg =18 [mm]

t>. stempe I weg = 1 [mm]

70 90
eo

¢ stempelweg =10 [mm]

Afbeelding 34 Verloop van de kromming voor verschillende stadia van het proces.

Duidelijk zichtbaar in de figuur is de verschuiving van de matrijsradius over de
elementnummers. De lichte uitstulping juist na de matrijsafronding is bij een
stempelweg van 10 [mm] nog nauwelijks zichtbaar. Na een stempelweg van 18
[mm] is de uitstulping duidelijk aanwezig. Tussen de stempelwegen van 18 en
24 [mm] verandert er nauwelijks meer iets aan de uitstulping.
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Spanningsverlopen over de wand.

Spanningsverlopen in radiale- en omtreksrichting over de wand voor verschillen
de stadia van het proces worden getoond voor de onderlaag,middenlaag en
bovenlaag.

RADIALE SPANNINGEN
stempelweg = 1.1 [mm], 0 = BO [mm]

250

200

150

100

f;;'
(

50
~
~

0

'"cc:
-50c

'"0-
w

-100

-150

-200

-250

20 40
elementnummer [-]

60
90

o onderlaag + mTddenlaag ¢ bovenI aag

Afbeelding 35 Radiale spanningsverlopen voor een stempelweg van 1 mm.

SPANNINGEN IN OMTREKSRICHTING

g>
c
c

'"0-
W

stempelweg = 1,1 [mm], 0 =80 [mm]
160 r--------------=.-----''----=-----------------,
140

120

100

80

60

40

20

Of--------------\----4?-F-'d-\+-----------l
-20

-40

-60

-80

-100

-120

90
BO

70
60

¢ bovenI aag

20 40
30 50
elementnummer [-]

o ondorlaag + middenlaag

1

Afbeelding 36 Spanningsverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 1 mm.
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RADIALE SPANNING
stempelweg = 10.2 [mm]. 0 = 80 [mm]

soo

400

300

200
.....
'"
~ 100

~
0

'"c:
c:

-100c..
Q.

'" -200

-300

-400

-SOO
10

20
30 so

4
elemen"tnummer

60
70

BO
so

o onder laag + mlddenlaag o bovenlaag

Afbeelding 37 Radiale spanningsverlopen voor een stempelweg van 10 mm.

SPANNINGEN IN OMTREKSRICHTING
stempelweg = 10.2 [mm]. 0 = 80 [mm]

400 r--------------:.--------------------

c
c:..
~

300

200

100

°1-------------:;~~HiE~~;_i1~--_r-1

-100

-200

-300

-400

-SOO

- 600 '------1TO----,----3'0----.,r---sro----r---7To----,----s:ro:-----'

20 40
elementnummer

60 BO

o onderlaag + m'ddenlaag o bovenI aag

A'fbeelding 38 Spanningsverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 10 mm.
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RADIALE SPANNINGEN
stempelweg = 18.3 [mm]. 0 =80 [mm]

40
elementnummer [-]

500

400

300

200

N' 100

~
Z 0
'-'

g' -100
i:
c
Il -200a.
Ul

-300

-400

-500

-600
10

20
30 60

70
80

90

o onderlaag + mlddenlaag 00 bovenI aag

Afbeelding 39 Radiale spanningsverlopen voor een stempelweg van 18 mm.

SPANNINGEN IN OMTREKSRICHTING
stempelweg = 1B.3 [mm], 0 = BO [mm]

SOD r-------------------------------

300

200

400

-500

-700

-400

-600

g' -200
co
~ -300
a.
Ul

100

~ 0 f---------------=li.----------li&----\:---/-'1~-----,
Z -100

- BOD '--------r------,-----,---,,---.----,---,----r----.---
10

20
70

6 BO
90

o onder laag + mrddenlaag (> bovenlaag

Afbeelding 40 Spanningsverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 18 mm.
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RADIALE SPANNINGEN
stempelweg = 24.0 [mm], 0 = 80 [mm]

600

500

400

300

[;j'
200

~ 100
Z
'-' 0
g'
C -100c
8-
UI -200

-300

-400

-500

-600
10

20 40
elementnummer [-]

60

o onderlaag + mlddenlaag 00 bovenI aag

Afbeelding 41 Radiale spanningsverlopen voor een stempelweg van 24 mm.

SPANNINGEN IN OMTREKSRICHTING
stempelweg = 24.0 [mm], 0 = 80 [mm]

Cll
C

C
C..
a.
UI

400

300

200

100

Of--------------4--"';:~%_----ii¥____,I--M\t____;j_-____i

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-700

-800
10

20
30 50

40
elementnummer [-]

70
60 80

90

o onder I aag + m rdden I aag o bovenJaag

Afbeelding 42 Spanningsverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 24 mm.
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Wanneer de spanningsverlopen van de verschillende lagen worden bekeken,
voor bijvoorbeeld de maximale stempelweg, bljjken deze nogal te verschillen.
Tot en met elementnummer 82 neigt de middenlaag naar de onderlaag, dit duidt
op een verschuiving van de neutrale laag in de richting van de bovenlaag. De
bovenlaag wordt in dit traject op druk belast dus de neutrale Iijn verschuift
richting drukzijde, dit voldoet aan de verwachtingen. Vanaf knooppunt 82 neigt
de middenlaag naar de bovenlaag, de rieutrale Iijn verschuift dus richting
onderlaag en drukzijde. De maximale afwijking treedt op bij elementnummer 75,
terwijl daar de kromming echter gelijk is aan nul. Het omslagpunt bevindt zich
ter hoogte van elementnummer 82 terwijl daar de kromming een maximum
vertoont.
De spanningen in de bodem en in de flens zijn voor de verschillende lagen aan
elkaar gelijk.
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Rekverlopen over de wand.

Rekverlopen over de onder-,midden- en bovenlaag in verschillende stadia
worden in de volgende afbeeldingen getoond.

REK IN RADIALE RICHTING
stempelweg = 1.1 [mmJ, 0 =80 [mmJ

0.011

0.01

0.009

O.OOB

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003......,
0.002'-'

:>L 0.001
QI
L 0

-0.001

-0.002

-0.003

-0.004

-0.005

-0.006

-0.007

-O.OOB
10

20 40
elementnufTVTler

o onderlae.g + mTddenlaaQ <> boven I ae.g

Afbeelding 43 Rekverlopen in radiale richting bij een stempelweg van 1 mm.

REK IN DIKTERICHTING

......
I

'-'

stempelweg = 1.1 [mmJ, 0 =80 [mmJ
O.OOB r------------------------------~
0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0f-------------;:i=FR'I~~~~~~___jjf'-----IIl--__i
-0.001

-0.002

-0.003

-0.004

-0.005

-0.006

-0.007

-0.008

-0.009

-0.01

- O. 011 '------1TO------r---.30--~r---r--.-r-~r-::r:--r-:::c--,--9::l0:-~

20 40
elementnunvner

Cl onder I ae.g + m rdden I e.ag o bovenlaag

Afbeelding 44 Rekverlopen in dikterichting bij een stempelweg van 1 mm.
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REK IN OMTREKSRICHTING
stempe I weg = 1. 1 (1TVTl], 0 =80 (rrm]

0.004

0.003

0.002

..... 0.001
I

'-'
::J.... 0

-0.001

-0.002

-0.003
10 30

20 40
elementnummer

90

o onderlaag + mrddenlaag 0' bovenlaag

Afbeelding 45 Rekverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 1 mm.

REK IN RADIALE R I CHT II\JG
stempelweQ = 10.2 (mm]. o :oBO (1TVTl]

0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.1

..... 0.09I
'-' O.OB
::J.. 0.07..
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0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

0
-0.01
-0.02
-0. 03

10 30 SO 90
20 40

elementnummer

0 onderlaag + mlddenlaag <> bovenlaag

Afbeelding 46 Rekverlopen in radiale richting bij een stempelweg van 10 mm.
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REK IN 01 KTERICHTING
st.empelweg = 10.2 [nvn], D =BO [nvn]

0.1
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0.02

0

-0.02

..... -0.04
I

L..J
-0.06

:>l
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-0.14
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-0.22
10 30 90

20 40
elementnummer

CJ onderlaag + mlddenlaag <> bovenlaag

Afbeelding 47 Rekverlopen in dikterichting bij een stempelweg van 10 mm.

REK IN OMTREKSRICHTING
st.empelweg = 10.2 [nvn], 0 =80 [mm]

9030
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elementnummer
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Afbeelding 48 Rekverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 10 mm.
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REK IN RADIALE RICHTING
stempelwea = 18.3 [mm), o =80 [mm)

0.32

0.3

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2
,....,

0.18I
L...I

:>L 0.16QI
L

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02
10 30

20 40
elementnummer

0 onderlaag + mIdden laag 0 bovenlaag

Afbeelding 49 Rekverlopen in radiale richting by een stempelweg van 18 mm.

REK IN DIKTERICHTING
stempelweg = 18.3 [mm), o =80 [mm)

0.2
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I

L...I -0.1
:>L
QI
L

-0.2

-0.3

-0.4
10 30 90

20 40
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0 onderlaag + mlddenlaag 0 bovenI aag

Afbeelding 50 Rekverlopen in dikterichting bij een stempelweg van 18 mm.
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REK IN OMTREKSRICHTING
stempelw&g = 18.3 [mrn], 0 =80 [mm]

0.12
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0.04

0.02

0

-0.02
r-.

I -0.04.....
:Y. -0.06(]I..
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-0.1

-0.12
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- 0.16
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-0.22
10 30

20 40
elementnummer

90

o onderlaag + mlddenlaag <> boven I aag

Afbeelding 51 Rekverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 18 mm.

REK IN RADIALE RICHTING
stempelweg = 24.0 [mm], 0 = 80 [mm]

0.36

0.34

0.32

0.3

0.28

0.26

0.24

0.22
r-.
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:Y. 0.18(]I

'-
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0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02
10

20 40
elementnummer [-]

60

o onder faag + mlddenlaag <> boven I aag

Afbeelding 52 Rekverlopen in radiale richting bij een stempelweg van 24 mm.
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REK IN DIKTERICHTING
stempelweg = 24.0 [mmJ, 0 =80 [mm]
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Afbeelding 53 Rekverlopen in dikterichting bij een stempelweg van 24 mm.

REK IN OMTREKSRICHTING
stempelweg = 24.0 [mmJ, D =80 [mm]
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Afbeeldil1g 49 Rekverlopen in omtreksrichting bij een stempelweg van 24 mm.
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Wanneer de rekken in radiale en in dikte richting nader worden bekeken dan
blijkt dat de grootste afwijkingen tussen de rekken van de verschillende lagen
overeenstemmen met de plaatsen van de wand waar het krommingsverloop
maxima vertoont. In de buigpunten van de wand blijken de rekken van de
verschillende lagen aan elkaar gelijk te zijn. De rek in omtreksrichting voldoet
aan:

(8)

De geringe verschillen ontstaan omdat de bovenlaag ten opzichte van de
onderlaag meer moet stuiken omdat de bovenlaag de binJ:lenzijde van de cup
gaat vormen.
De rekken in de bodem en de flens zijn voor de verschillende lagen aan elkaar
gelijk.

-47-



BIJLAGE 2 DE INVLOED VAN DE PLOOIHOUDERKRACHT.

In de volgende afbeelding zijn bij verschillende plooihouderkrachten de verschil
lende hoekverlopen weergegeven. Ook hier zijn de verschillen vrij gering.
Doordat het blenkmateriaal zich bij lagere plooihouderkrachten wat minder naar

HOEKVERLOOP
plooihouderkrachtvariatie

90

80

70

60

r1
C
01
"0 SO
III
'-
0>

L.J

jL 40
01
0
.c

30

20

10

0
30 SO 70

40 60 80
elementnummer

o ploolh.kracht=10 kN + ploolh.kracht= 5 kN 0 ploolh.kracht= 3kN

Afbeelding 50 Roekverlopen bij verschillende plooihouderkrachten.

het stempel vormt neemt de hoek tp ter hoogte van element 38 voor lagere
plooihouderkrachten af. De grotere hoek bij kleinere plooihouderkrachten bij de
hogere elementnummers is te wijten aan het in geringe mate omhoog gedrukt
worden van de plooihouder in de laatste stadia van het proces.

Het verloop van de radiale spanningen laat een geringe toename zien van de
radiale spanningen bij toenemende plooihouderkracht.

De spanningen in omtreksrichting wijzigt nauwelijks wanneer de plooihouder
kracht wordt gevarieerd.
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RADIALE SPANNINGEN
plOOlhouderkrachtvarlatle

300

200

500 .-------------------------------_

400

hi'
~
~
L..J

g>
C
c
8-
CJ/ 100

Of------------------------------ilr--l

-100 L- ----'

elementnummer [-J
CJ ploolh.krach't.=10 kN + ploolh.kracht= 5 kN 0 ploolh.kracht= 3 leN

Afbeelding 51 Spanninngsverlopen in radiale richting by verschillende plooihouder
krachten.

SPANNINGEN IN OMTREKSRICHTING
ploolhouderkrachtvarlatIe

400 r----------...:....---------------------

300
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-400

-300
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o ploolh.kr..cht=10 kN + ploolh.kr..cht= 5 kN 0 ploOlh.k.....cht= 3 kN

Afbeelding 52 Spanningsverlopen in omtreksrichting by verschillende plooihouderkrach
ten.
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Het verloop van de verschillende rekken over de neutrale Iijn is weergegeven in
de volgende afbeeldingen.

REKKEN IN RADIALE RICHTING
ploolhouderkrechtvartatle

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2

0.18

.-.
0.16I......

~
0.14.....
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o ploolh.kracht=10 kN + ploolh.kracht= 5 kN <> ploolh.kracht= 3 kN

Afbeelding 53 Rekverlopen in radiale richting voor verschillende plooihouderkrachten.

REKKEN IN OMTREKSRICHTING
plOolhouderkrachtvarlatle
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Afbeelding 54 Rekverlopen in omtreksrichting bij verschillende plooihouderkrachten.
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REKKEN IN DIKTE RICHTING
ploolhouderkrachtvarlatle
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o ploolh.kracht=10 kN + ploolh.kracht= 5 kN <> ploolh,kracht= 3 kN

Afbeelding 55 Rekverlopen in dikterichting bij verschillende plooihouderkrachten.

De rek in radiale richting neemt in de bodem en in de insnoering ter hoogte van
de stempelradius toe met toenemende plooihouderkracht. In het overige gedeel
te zijn de verlopen nagenoeg hetzelfde.
De rek in omtreksrichting is in de bodem groter voor hogere plooihouderkrach
ten. Door de grotere rek in radiale richting stuikt het nog tussen plooihouder en
matrijs aanwezige blenkmateriaal minder voor hogere plooihouderkrachten dus
een kleinere rek in omtreksrichting voor hogere plooihouderkrachten bij de
hogere elementnummers. De rek in dikterichting geeft een toename te zien voor
grote plooihouderkrachten in de bodem, in de insnoering op de stempelafronding
en ter hoogte van de elementen die oorspronkelijk tegen de matrijsafronding
lagen. De kracht-weg krommen vallen in eerst instantie over elkaar heen, na een
bepaalde stempelweg neemt de kracht voor de grootste plooihouderkracht
sterker toe.
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Afbeelding 56 Kracht-weg kromme bij verschillende plooihouderkrachten.
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BIJLAGE 3 DE INVLOED VAN DE GROOTTE VAN DE TREKSPLEET.

In de volgende figuur zijn de spanningsverlopen in radiale en omtreksrichting
over de middenlaag weergegeven voor een trekspleet van 8 [mm].

SPANNINGSVERLOPEN

eo
70

6040
elementnummer C-J

20

tr~kspleet ~ B [mmJ~ 0 - eo [mmJ
500

400
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~
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~
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~..
~ -'00

-200

-300

-400
"0 30 SO

C rad 1as I + tangent I ae. I

Afbeelding 57 Spanningsverlopen bij een verkleinde trekspleet.

In de volgende figuur zijn de rekverlopen over de middenlaag in drie richtingen
weergegeven voor een trekspleet van 8 [mm].

REKVERLOPEN
0.3

0.2

0.'

a
';'
L.j

""'".. -0. ,

-0.2

-0.3

-0.4

treKspleet = B [mm]

elementnUmmGr [-J
o radIale rlchtlng + dlk'terlchtTng 0 omtrQK:Sr,chtlng

Afbeelding 58 Rekverlopen voor een verkleinde trekspleet.
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De spannings- en rekverlopen zijn weergegeven bij een stempelweg van 23
[mm]. De beide spanningsverlopen over de middenlaag hebben de bekende
vormen. De grootte van de spanningen zijn van dezelfde orde als in de uitgangs
situatie. De rekken in radiale en dikterichting in de bodem en de insnoering zijn
toegenomen.

De kracht-weg kromme is weergegeven in de volgende afbeelding.

0.0250.0200.010 0.015
stempelweg (m)

0.005
0---1oot~~r-r-r--.-r,..,-r-r-r--.-r......-~--.-r......-.",--.-r"""-""-'-'-"""""""""r-T""T"""""""""

0.000

15000

5000

20000

L 10000
o
o
'..::s:.

Afbeelding 59 Kracht-weg kromme bij verkleinde trekspleet.

Vergeleken met de simulatie bij een maximale stempelweg van 23 [mm] en een
plooihouderkracht van 3000 [N] is de kracht-weg kromme verschoven naar
hogere waarden.
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BIJLAGE 4 DE INVLOED VAN EEN KLEINERE BLENKDIAMETER.

In de volgende afbeelding zijn de spanningsverlopen over de neutrale lijn voor
een blenkdiameter van 70 [mm] weergegeven (bij een stempeleg van 17 [mm]).
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-500
10 30 50
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Afbeelding 60 Spanningsverlopen bij een stempelweg van 70 [mm].

De rekken over de middenlaag zijn weergegeven in de volgende afbeelding.

REKVERLOPEN
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Afbeelding 61 Het verloop van de rekken bij een blankdiameter van 70 [mm].
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Door het verkleinen van de matrijsdiameter zjjn de spanningsverlopen absoluut
gezien naar lagere waarden verschoven. Ook de vorm van de verlopen zijn
gewijzigd. De rekverlopen hebben de bekende vormen. De dikte van de bodem is
toegenomen. Ook de minimale wanddikte in de insnoering is vergeleken met de
blenkdiameter van 80 [mm] sterk toegenomen.

0.0200.005 0.010 0.015
stempelweg (mm)

O-+O~r.--...-r..,......,...--.-r...,....,---,-;r-r-r-r-...........-r-.--r...,....,---,-;r-r-r-r-...........-r-.--r...,....,.....,

0.000

4000

............
z
'--"

......

...c
0
0
L

-"'-

2000

6000

Afbeelding 62 Kracht-weg kromme voor een blankdiameter van 70 [mm}.

De benodigde stempelkracht is vergeleken met een blenkdiameter van 80 [mm]
sterk afgenomen.
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BIJLAGE 5 LISTINGS.

*HEADING,UNSYMM
CONISCH DIEPTREKPRODUCT,CILINDRISCHE MATRIJS,CILINDRISCH STEM
PEL
*PREPRINT,ECHO = NO,HISTORY = NO,MODEL = NO
*RESTART,WRITE,FREQ = 100
*NODE
1,
91,.04
701,0,.00102
791,.04,.00102
*NGEN,NSET = MIDDEN
1,701,100
*NGEN,NSET = EINDE
91,791,100
*NFILL,NSET =BLANK
MIDDEN,EINDE,90,1
*ELEMENT,TYPE = CAX4R,ELSET = BLANK
1,1,2,102,101
*ELGEN,ELSET = BLANK
1,90, 1,1,7, 100, 100
*NODE,NSET = DIE
5000, .04,-.05
*NODE,NSET = PUNCH
6000,0,.05
*NODE,NSET = HOLDER
7000,.04,.05
*NSET,I\lSET =TOOLS
DIE,PUNCH,HOLDER
*NSET,NSET = CENTER,GEN
1,701,100
*NSET,NSET = ALL
TOOLS,BLANK
*ELEMENT,TYPE = IRS21 A
746,746,747,7000
*ELGEN,ELSET = HOLDER
746,45,1,1
*ELEMENT,TYPE = IRS21 A
1001,1,2,5000
*ELGEN,ELSET = DIE
1001,45,1,1
*ELEMENT,TYPE = IRS21 A
701,701,702,6000
*ELGEN,ELSET = PUNCH
701,45,1,1
* ELSET,ELSET = TOOLS
PUNCH,DIE,HOLDER
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*ELSET,ELSET=ALL
BLAI\IK,TOOLS
*SOLIO SECTION,MATERIAL = STEEL,ORENTATION = LOCAL,ELSET = BLANK
*PLOT
*ORAW
*ORAW,NOOENUM
*ORAW,ELNUM
*ORIENTATION,NAME = LOCAL
1.,0.,0.,0.,1.,0.
0,0.,
* MATERIAL,NAME = STEEL
* ELASTIC
2.1 E11 ,0.3
*PLASTIC,HARO =ISO
1.0617E+08, 0.00
1.8429E + 08, 0.01
2.1385E + 08, 0.02
2.3389E + 08, 0.03
2.4942E + 08, 0.04
2.6226E+08, 0.05
2.7329E+08, 0.06
2.8300E+08, 0.07
2.9171E+08, 0.08
2.9962E+08, 0.09
3.0690E + 08, 0.10
3.1992E +08, 0.12
3.3137E+08, 0.14
3.3664E + 08, 0.15
3.4164E+08, 0.16
3.5096E+08, 0.18
3.5953E+08, 0.20
3.7838E+08, 0.25
3.9452E+08, 0.30
4.0871E+08, 0.35
4.2143E+08, 0.40
4.3297E + 08, 0.45
4.4357E+08, 0.50
4.5338E +08, 0.55
4.6253E+08, 0.60
4.7111 E+08, 0.65
4.7920E + 08, 0.70
4.8685E+08, 0.75
4.9412E + 08, 0.80
5.01 05E + 08, 0.85
5.0767E+08, 0.90
5.1402E+08, 0.95
5.2011 E+ 08, 1.00
5.2598E+08, 1.05
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5.3163E+08, 1.10
5.3709E + 08, 1.15
5.4237E+08, 1.20
5.7091 E+08, 1.50

*RIGID SLJRFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=DIE,SMOOTH=0.003
START,0.026,-0.1
L1NE,O.026,0
L1NE,0.045,O.0
*RIGID SURFACE,TYPE = SEGMENTS,ELSET = HOLDER,SMOOTH = 0.003
START,0.045,0.00102
L1NE,0.026,0.00102
L1NE,0.026,.1
*RIGID SURFACE,TYPE = SEGMENTS,ELSET = PUNCH,SMOOTH = 0.004
START,0.0165,0.07
L1NE,O.0165,0.00102
L1NE,-1.0E-06,0.00102
*INTERFACE,ELSET = DIE
*FRICTION
0.125,1E+08
*INTERFACE,ELSET = HOLDER
*FRICTION
0.125,1 E+ 08
*INTERFACE,ELSET = PUNCH
*FRICTION
0.25,1E+08
*PLOT
,*DRAW
*STEP,INC = 500,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX
1 PUSH THE BLANKHOLDER DOWN BY A PRESCRIBED DISPLACEMENT
*STATIC,PTOL = 100
0.01,1.,1.0E-08
*BOUNDARY
CENTER,1
DIE,1,1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,2,2,-10E-08
HOLDER,6,6
*PRINT,CONTACT = YES
*NODE PRINT,NSET=ALL,FREQ=500
COORD,U,RF
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 500
S,E
*END STEP
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*STEP,INC = 120,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX
2 APPLY THE PRESCRIBED FORCE ON THE BLANKHOLDER AND RELEASE THE
DISPLACEMENT
*STATIC,PTOL = 50
0.01,1.,1.0E-12
*BOUNDARY,OP = NEW
CENTER,1,1
DIE,1,1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,6,6
*CLOAD
HOLDER,2,-20000
*NODE PRINT,NSET =ALL,FREQ = 500
COORD,U,RF
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 500
S,E
* PLOT,FREQ = 50
*DISPLACED
U,1.0
*END STEP
*STEP,INC = 500,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
3 MOVE THE PUNCH DOWN
*STATIC,PTOL=50
.0001,1.,1.E-08
*BOUNDARY,OP = NEW
CENTER,1,1
DIE,1,1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2,-0.023
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,6,6
*CLOAD
HOLDER,2,-20000
*NODE PRINT,NSET=ALL,FREQ= 10
COORD
*NODE PRINT,NSET = PUNCH,FREQ = 1
U,RF
*EL PRINT,ELSET = BLANK,FREQ = 10
S,E
*EL FILE,ELSET = ALL,FREQ = 20
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S,E
*NODE FILE,NSET =ALL,FREQ =20
U,RF
*PLOT,FREQ = 20
*DISPLACED
U,1.0,1
*PLOT,FREQ = 20
*DETAIL,ELSET = BLANK
*CONTOUR
PEEQ
*END STEP
*STEP,INC = 50,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
4 TAKE THE LOAD OF THE BLANKHOLDER
*STATIC,PTOL = 50.
.1,1., 1.E-06
*BOUI\IDARY,OP = NEW
CENTER,1,1
DIE,1,1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2,-.023
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,6,6
*CLOAD
HOLDER,2,-1.
*NODE PRINT,NSET = ALL,FREQ = 500
COORD,U,RF
*NODE PRINT,NSET=PUNCH,FREQ= 1
U,RF
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 500
S,E
*PLOT,FREQ = 10
*DISPLACED
U,1 .0,1
*PLOT,FREQ = 20
* DETAI L,ELSET = BLANK
*CONTOUR
S11
*CONTOUR
S22
*END STEP
*STEP,INC = 250,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
5 MOVE BACK THE BLANKHOLDER
*STATIC,PTOL = 50.
.1,1., 1.E-6
*BOUNDARY,OP = MOD
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CENTER,1,1
DlE,1,1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,',1
PUNCH,2,2,-.023
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,2,2,.025
HOLDER,6,6
*NODE PRINT,NSET = ALL,FREQ = 500
COORD,U,RF
*NODE PRINT,NSET=PUNCH,FREQ=,
U,RF
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 500
S,E
*PLOT,FREQ = 10
*DISPLACED
U, 1.0,1
*PLOT,FREQ = 20
*DETAIL,ELSET = BLANK
*CONTOUR
S11
*CONTOUR
S22
*END STEP
*STEP,INC =, OO,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
6 MOVE THE PUNCH BACK TO ITS ORIGINAL POSITION
*STATIC,PTOL = 50.
.01,1.,1.E-OB
*BOUNDARY,OP = NEW
CENTER,1,1
DIE,',1
DIE,2,2
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2
PUNCH,6,6
HOLDER,2,2,0.025
HOLDER, 1,1
HOLDER,6,6
*CLOAD
HOLDER,2,-1
*NODE PRINT,NSET = ALL,FREQ = 500
COORD,U,RF
*NODE PRINT,NSET=PUNCH,FREQ= 1
U,RF
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 500
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S,E
*PLOT,FREQ= 10
*DISPLACED
U, 1.0,1
*PLOT,FREQ= 10
*DETAIL,ELSET = BLANK
*CONTOUR
S11
*CONTOUR
S22
*END STEP
*STEP,INC = 150,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
8 FIX THE CUP AND REMOVE THE DIE
*STATIC,PTOL = 50.
•1,1.,1.E-6
* BOUNDARY,OP = NEW
CENTER,1,1
DIE,1,1,.01
DIE,2,2,-.01
DIE,6,6
PUNCH,1,1
PUNCH,2,2
PUNCH,6,6
HOLDER,1,1
HOLDER,2,2,0.025
HOLDER,6,6
*NODE PRINT,NSET = ALL,FREQ = 500
COORD,U,RF
*NODE PRINT,NSET = PUNCH,FREQ = 1
U,RF
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 500
S,E
*PLOT,FREQ = 10
*DISPLACED
U,1.0,1
*PLOT,FREQ = 10
*DETAIL,ELSET = BLANK
*CONTOUR
S11
*CONTOUR
S22
*NODE FILE,NSET = KROMMING,FREQ = 20
U,RF,COORD
*EL FILE,ELSET = ALL,FREQ = 20
S,E
*END STEP
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Program Kromming;

VAR
i,e:lnteger;
x4,x5,y4,y5,xm,ym,xl,a, b,g,h,p,q:Real;
X,Y:Array [1 ..67] OF Real;
xcoord,ycoord,krom,pi:Text;
k,phi:Array [1 ..65] OF Real;

BEGIN
Assign(xcoord, 'a:\omx');
Reset(xcoord) ;
Assign(ycoord, 'a:\omy');
Reset(ycoord) ;
i: = 1;
WHilE NOT EOF(xcoord)
DO BEGIN

Readln(xcoord,xUl);
Readln(ycoord,y[l]);
i: = i + 1;

END;

i: =2;
e: = 1;
WHILE i< 132
DO BEGIN

x4: =x[i-e] + (x[i]-x[i-e])!2;
y4: = y[i-e] + (y[i]-y[i-e])!2;
x5: = xli] + (x[i + e]-x[i])!2;
y5: =y[i] + (y[i +e]-y[i])!2;
a: = xli + e]-x[i]-( (y[i]-y[i + e])!(y[i-e]-y[i])) * (x[i]-x[i-e]);
b: = (y4-y5 + ((x[i]-x[i-e]) *(x5-x4))
!(y[i-e]-y[i]) )!a;
xm: =x5 + b*(-y[i +e] +y[i]);
ym: = y5 + b* (x[i + e]- x[i]);
p: = xli + e]-x[i-e]-( ((y[i-e]-y[i + e])!(x[i + e]x[i-e])) *
(y[i + e]-y[i-e]));
q: =y[i-e]-y[i] + (((x[i]-x[i-e])!(x[i +e]
x[i-e])) * (y[i +e]-y[i-e]));
xl: =x[i] + q * (y[i-e]-y[i + e]);

IF x[i] > xl THEN
BEGIN

k[i]: = Sqrt(Sqr(x[i-e]-xm) + Sqr(y[i-e]-ym));
END
ELSE
BEGIN

k[i]: = -Sqrt(sqr(x[i-e]-xm) + Sqr(y[i-e]-ym));
END;
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h: = (xm-x[i]);
IF h <0 THEN h: =-h;
g: = (y[i)-ym);
IF 9 < 0 THEN g: =-g;
phi[i]: = Arctan(h/g);
i:=i+1;
IF i< =5 THEN e: =e+ 1;
IF i> =63 THEN e: =e-1;
writeln(k[i]);

END;

BEGIN
Assign(krom,'a:\kroom');
Rewrite(krom};
Assign(pi, 'a:\phi');
Rewrite(pi);
i: =2;
WHILE 1<67 DO BEGIN

Writeln(krom, k[l]);
Writeln(pi,phi[i]) ;
i: = i + 1;

END;
END;

Close(krom);
Close(pi);

END.
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Program wanddikte;

VAR
i,n,e:INTEGER;
a,b,c, f:REAL;
x,x1 ,V,V1 :ARRAY [1 ..91] OF REAL;
d:ARRAY [1 ..90] OF REAL;
xcoord,x1 coord,vcoord,v1 coord,dikt:TEXT;

BEGIN
Assign(xcoord,'d:\tmp\diktex1 ');
Reset(xcoord) ;
Assign(vcoord, 'd:\tmp\diktev1 ');
Reset(vcoord);
Assign(x1 coord,'d:\tmp\diktex2');
Reset(x1 coord);
Assign(v1 coord, 'd:\tmp\diktev2');
Reset(v1 coord);

i: = 1;
WHILE NOT EOF(xcoord)
DO BEGIN

ReadIn(xcoord,x[I]);
Readln(vcoord,v[l]);
Readln(x1 coord,x1 [I]);
Readln(v1 coord,v1 [1]);
i:=i+1;

END;
i: =0;

e: = 2;
n: =0;

WHILE i < 90
DO BEGIN

i: =i+ 1;
n: = n + 1;
b: = ((V1 [i + e]-v1 [i]) * (V[i]-v[i + e]) )((x1[i + e]

-x1[ill * (x[i + e]-x[i]));
a: = ((V[i)-v1 [i]) *(V[i)-V[i + e]) + (x1[i)-x[i]) *

(x[i + e]-x[i]) )/b;
c: = SOR(x[i]-x1 [i)-a*(x1 [i + e]-x1 [i]));
f: = SOR(V[i]-v1 [i)-a * (V1 [i + e]-v1 [i)));
d[n]: = (SORT(c + f));
writeln(d[n]);
IF i > = 89 THEN
BEGIN

e: = e-1;
END;

END;
BEGIN
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Assign(dikt,'d:\tmp\dikte');
Rewrite(dikt);
n: = 1;
WHILE n<91 DO BEGIN

WRITELN(dikt,d[n]);
n:=n+1;

END;
END;

close(dikt);
END.
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PROGRAM Spanning;

VAR
i,e:INTEGER;
x4,x5,y4,y5,xm,ym,k,a,b,c,d,f,g,r,h,phi:REAL;
x,y,s:ARRAY [1 ..67] OF REAL;
nphi,ntat:ARRAY [2..66] OF REAL;
xcoord,ycoord ,dikt,sphi,stat:TEXT;

BEGIN
Assign(xcoord,'d:\tmp\omx');
Reset(xcoord) ;
Assign(ycoord,'d:\tmp\omy');
Reset(ycoord) ;
Assign(dikt,'d:\tmp\dikt');
Reset(dikt);
i: = 1;
WHILE NOT EOF(xcoord)
DO BEGIN

ReadIn(xcoord,x[I]);
Readln(ycoord,y[l]);
Readln(dikt,s[i]);
i: =i+ 1;

END;

i: =2;
e: = 1;
WHILE i<67
DO BEGIN

x4: =x[i-e] + (x[i]-x[i-e])/2;
y4: = y[i-e] + (y[i]-y[i-e])/2;
x5: =x[i] + (x[i +e]-x[il)/2;
y5: =y[i] + (y[i + e]-y[i])/2;
a: = x[l + e]-x[l]-( (Y[I]-Y[I + e])/(Y[I-e]

-Y[I]» * (x[l]-x[l-e]);
b: = (Y4-Y5 + ((x[l]-x[l-e]) * (x5-x4))/(Y[I-e]-

Y[I]))/A;
xm: = X5 + B*(-Y[I +e] + YU]);
ym:=Y5+B*(X[I+e]- X[I]);
k: = SORT(SOR(X[I-e]-XM) + SOR(Y[I-e]-YM));
h: = (xm-x[i]);writeln(k);
F h <0 THEN h: =-h;
g: = (y[i]-ym);
IF 9 < 0 THEN g: =-g;
phi: =ARCTAN(h/g);
IF i < =4 THEN e: =e + 1;
IF i> =63 THEN e: =e-1;
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r: =x[i];
f: =SIN(phi);
IF f<O THEN f: =-f;
nphi[i]: =fj(r*s[i]);
ntat[il: = -(nphi[i] *r)j(k *SIN(phi));
i: = i + 1;

END;

BEGIN
Assign(sphi,'d :\tmp\nphi');
Rewrite(sphi) ;
Assign(stat,'d:\tmp\ntat');
Rewrite(stat) ;
i: =2;
WHILE i < 67 DO BEGIN

Writeln(sphi,nphi[i]);
Writeln(stat, ntat[il);
i: =i+1;

END;

END;

close(sphi);
close(stat);

END.
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