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SYMBOLENLIJST 

Q modelparameter [-] 
f logan tmische rek [-] 

- effektieve rek [-} E 

. 
reksnelheid [T-1] f 

- effektieve reksnelheid [T-1] f 

uf vloeispanning [ML-1T-21 

r ,IP,Z cilinder coordinaten [L,-,L) 

r· 1 
binnenrand fiens [L] 

ru momentane positie buitenrand fiens [L] 

ruo initiele positie buitenrand fiens [L] 

s momentane fiensdikte ]L] 

8
0 

initieIe fiensdikte [L] 

t tijd [T] 

at kleine tijdseenheid [T1 
. 

voorgeschreven snelheid binnenrand fiens [LT-1] u 

B integratieconstante [-] 

C karakteristieke deformatieweerstand [ML-1T-2] 

K model parameter [-] 

P def deformatievermogen [ML2T-3] 

R normaal anisotropiefactor [-] 
CF correctiefactor [-] 

* aanduiding voor een dimensieloze grootheid 
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1 INLEIDIN G. 

Dit rapport is geschreven in het kader van het IOPM-Dieptrek project. Er wordt aan de 

hand van een aantal aannamen met behulp van de bovengrensmethode [1],[3] een oplossing 

gezocht voor de momentane dikte van de flens tijdens het dieptrekken. Bet dikteverloop 

van de flens tijdens het proces zal vergeleken worden met het dikteverloop van de flens als 

men uitgaat van lijnspanning aan de rand van de flens [2]. 

Er wordt aangenomen dat de flens gedurende het hele proces cirkelsymmetrisch blijft. Er 

wordt uitgegaan van exponentieel verstevigend planair isotroop materiaal (oorvorming 

wordt buiten beschouwing gelaten). Er wordt aangenomen dat de flens tijdens het proces 

planparallel blijft en dus op elk moment overal even dik is. Ook wordt aangenomen dat er 

geen wrijving optreed. 

Bij gebruik van de bovengrensmethode moet een snelheidsveld gedefinieerd worden 

waarmee de snelheid van een materieel deeltje in de flens beschreven kan worden. Door de 

snelheid aan de binnenrand van de flens voor te schrijven, fig.l, kan met behulp van de 

definities uit de niet lineaire technische plasticiteitsmechanica [1] een term afgeleid worden 

voor het te dissiperen deformatievermogen tijdens het proces. Door numerieke optimalisatie 

wordt dan dat snelheidsveld bepaald waarvoor het te dissiperen deformatievermogen 

minimaal is. 
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Fig. 1 Modellering vande snelheid van een materieel deeltje in de /lens. 

TUE 2 WPA 



IOP-M DIEPTREKKEN 

2 MODELVORMING. 

Bij de modelvorming wordt aangenomen dat de snelheid aan de binnenrand van de flens, 

r = ri' bekend is, fig.1. Ten gevolge van de stuik die een materieel deeltje in de flens 

ondergaat zal het materiaal in radiale en in axiale richting deformeren en zal een materieel 

deeltje in die hoofdrichtingen een snelheid hebben. Uit de aanname dat de flens planparallel 

blijft tijdens het proces voIgt dat de snelheidscomponent in axiale richting geen funktie is 

van de radiale positie r van een materieel deeltje in de flens. Uit het voorgaande en de 

aanname dat de flens cirkelsymmetrisch blijft gedurende het proces voIgt dat de 

snelheidscomponent in axiale richting een funktie is van de cOOrdinaat in dikterichting z. 
Er wordt aangenomen dat de snelheid in axiale richting een eerste orde funktie is in z en 

een fraktie a is van de voorgeschreven snelheid aan de binnenrand van de flens. Hierbij 

wordt aangenomen dat a een funktie is van de tijd: 

(1) 

Omdat we uitsluitend cirkelsymmetrische produkten beschouwen waarvan we aannemen 

dat de cirkelsymmetrie aanwezig blijft gedurende het proces kunnen de termen voor de 

reksnelheden in de hoofdrichtingen r,IP en z als voIgt geschreven worden [1]: 

(2) 

Met behulp van deze definities en gebruikmakend van lokale volumeinvariantie, de 80m van 

de reksnelheden is gelijk aan nul, kan de volgende relatie afgeleid worden: 

(3) 
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Oplossen van (3) door integratie en Bubstitutie van (1) levert de volgende vergelijking voor 

de radiale snelheid van een materieel deeltje: 

. () 1 ,J ) r ' B(r,t) ur r,t = - 2" U\t 's'u + r 
o 

(4) 

Met behulp van de randvoorwaarde ur(r=rpt) = - u kan de integratieconstante B worden 

bepaald: 

B(r=r.,t) = w·a·...!-1 ,u·r. {
I r. } 

1 ,L, So .1 
(5) 

Met vergelijking (1), (4) en (5) is nu het optredende snelheidsveld bepaald. 

In het vervolg zullen de relevante termen in dimensieloze vorm gepresenteerd worden. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende definities in het geval van: 

- geometrische grootheden: 

- snelheden: 

- reksnelheden: 

- spanningen: 

- vermogens: 

- tijd: 

* x x =r. 
1 

.* x 
x =-. 

u . 
. * x· ri x =-. 

u 
* x x = 'C 
* x x =-~---

21r·r. -8 ·u·C 
1 0 

* . u t = t·r· 
1 

Ter vereenvoudiging van het rekenwerk wordt de volgende parameter gedefinieerd: 
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Gebruikmakend van (1),(4),(5),(6) en (7) kan het sne1heidsveld als voIgt gef'ormuleerd 

worden: 

(8) 

.* * * * * uz(z ,t ) = K(t ).z 

Gebruikmakend van (2),(6) en (8) kunnen de volgende termen voor de dimensieloos 

geschreven reksnelheden aigeleid worden: 

.* * * 1 2 1 * 1 * (rp(r ,t ) = {~} .{ ~.K(t ) -1} -~.K(t ) 
r 

(9) 

Uit het bovenstaande blijkt dat de parameter K gelijk is aan de reksnelheid in axiale 

richting op elk tijdstip t. 

De reksnelheden aan de buitenrand van de Dens, op de positie r=ru zie fig.1, worden in 

fig.2 uitgezet voor verschillende waarden van de normaal anisotropiecoefficient R . Uit de 

grmek voIgt dat de verhouding tussen de reksnelheden een aiwijkende waarde geeft ten 

opzichte van de aa.nname, zoals gedaan in [2], lijnspanning aan de rand van de Dens. 

Volgens de definitie van de normaal anisotropiecoefficient moet in het geval van 

lijnspanning aan de rand van de Dens de verhouding tussen de radiale en de axiale rek altijd 

* gelijk zijn aan de waarde van de normaal anisotropiecoefficient. Ais ru = 1.8 en R = 1.5 

voIgt uit de grmek dat de quotient van de radiale ten opzichte van de axiale reksnelheid 

ongeveer gelijk is aan twee, Erl Ez ~ 2. 
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Fig. 2 De reksnelheden in de hoofdrichtingen ais funktie 'Van de momentane positie 'Van een 
materieel deeltje in de flens. 

In fig.3 is het verband weergegeven tussen de quotient van de effektieve reksnelheid en de 

tangentiele reksnelheid als funktie van de momentane positie van een materiaal deeltje in 

de flens op een aantal momentane toestanden. In de grafiek valt te zien dat de afwijking 

van de effektieve reksnelheid ten opzichte van de tangentiele reksnelheid kleiner dan 1 % is 
aan de buitenrand van de flens. Aan de binnenrand van de fiens is deze afwijking veel 

groter en maximaal op t = o. Dit kan men ook opmaken uit figA. In figA zijn voor twee 

momentane toestanden van de flens de effektieve reksnelheid en de tangentiele reksnelheid 

tegen de straal r uitgezet. De gestippelde lijnen stellen een momentane toestand voor. In 

elk van de toestanden geldt dat de bovenste lijn de effektieve reksnelheid voorstelt. 
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1.15 -r-----------------, 

r- .... (-) 

FigS. De quotient van de ejjektieve- en de tangentiele reksnelheid uitgezet tegen de 
momentane positie van een materieel deeltje in de ftens op 6 momentane 
toestanden. 
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Fig4· De ejjektieve- en de tangemiele reksnelheid ala fu,nktie van de positie van een 
materieel deeltje in de ftens op ! momentane toestanden. De gestippelde lijnen 
stellen een momentane toestand voor. Voor beide gevaUen geldt dat de ejjektieve 
reksnelheid door de bovenste lijn wordt weergegeven. 
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3 BET DIMENSIELOOS GESCBREVEN DEFORMATIEVERMOGEN. 

Bet te dissiperen deformatievermogen wordt als voIgt gedefinieerd [1]: 

. 
P delr,t) = J u~r,t). 7(r,t)·dV (10) 

In ons bijzondere geval, cirkelsymmetrie en planparalleliteit van de flens gedurende het 

hele proces, kan men dV als voIgt schrijven: 

dV = 2r·r·s·dr (11) 

Als materiaalmodel wordt de vloeivoorwaarde voor exponentieel verstevigend materiaal 

volgens Kr.pskowsky,Swift aangenomen, dimensieloos geschreven: 

* * * * * n uf(r ,t ) = { (0 + fer ,t )} (12) 

In [2] is in het geval van normaalanisotroop materiaal de volgende term afgeleid voor de 

effektieve reksnelheid: 

(13) 

Door de termen van de dimensieloos geschreven reksnelheden (9) in (13) te substitueren 

kan men de dimensieloos geschreven effektieve reksnelheid afleiden: 

.* * * 7 (r It ) = R + 1 {I 1 4 • 2 1 2 • } 2. R + r !.(~).( K(t ) - 2 ) + ( ! + R ).K (t ) (14) 

Gebruikmakend van de definities ten aanzien van het dimensieloos schrijven, (6), en de 

hierboven afgeleide termen voor de vioeispanning (12) en de effektieve reksnelheid (14) kan 

het dimensieloos geschreven deformatievermogen als voIgt geschreven worden: 

• • • r =ru(t ) 
• * * r .' * * s (t) J * • * P delr ,t ) =~. uf.7 .r ·dr 

So * 
r =1 

TUE 
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4 NUMERIEKE OPLOSSING 

Om het minimaal benodigde deformatievermogen en de geometrie van de flens te bepalen 

moeten de relevante relaties als funlttie van de tijd beschouwd worden. Er wordt uitgegaan 

van de initiele toestand die als voIgt wordt gedefinieerd: 

s(t=O) = So 

ru(t=O) = ruo 

£(t=O) = 0 

(16) 

Met behulp van deze data kan die waarde van K(t=O) bepaald worden waarvoor het te 

* dissiperen deformatievermogen P der<t=O) minimaal is. Dit gebeurd met een procedure uit 

de numerieke bibliotheek waarmee de extreme waarde van een funktie gevonden kan 

worden. Gebruikmakend van K(t=O) kan nu een momentane geometrie bepaald worden op 

een tijdstip t = t + 6t. Biermee wordt de bovenste integratiegrens, r = ru(t+6t), 

vastgeIegd en wordt door middel van optimaliseren weer die waarde van de parameter K(t) 

gezocht waarvoor het te dissiperen deformatievermogen minimaal is. Deze procedure wordt 

herhaald totdat de £lens naar binnen getrokken is. 

Bet tijdje 6t wordt bepaald door de momentane geometrie met een nauwkeurigheid van 

0.001 te bepalen. De momentane geometrie wordt als voIgt bepaald: 

(17) 

* * * * * * .* * * * * * * s (t ) = s (t -6t ) + 6t .uz(z =s (t -6t ),t -6t ) 

De effektieve rek, relevant in het geval van verstevigend materiaal, wordt als voIgt 
bepaald: 

- * * - * * * * * * .* * * * * * fer ,t ) = f-(r (t -6t ),t -6t ) + 6t . f (r (t -6t ),t -6t ) (18) 

TUE 9 WPA 



IOP-M DIEPTREKKEN 

5 RESULTATEN 

Het te dissiperen deformatievermogen, bepaald met de hierboven beschreven 

bovengrensmethode, is uitgezet tegenover het te dissiperen vermogen bepaald met de 

schillenmethode [2]. Uit fig.5 bliJ1ct dat met de bovengrensoplossing lagere waarden worden 

gevonden voor het te dissiperen vermogen maar dat de verschillen erg klein zijn ( < 5% ). 

Met betrekking tot het bepalen van het te dissiperen deformatievermogen kan men hieruit 

conc1uderen dat met de schillenmethode een goede schatting mogelijk is van het te 

dissiperen deformatievermogen. Dit levert een aanzienlijke winst op in de benodigde 

rekentijd. 

~ 

I 
............." 
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1.00 -r---- -----------------, 

0.80 
j ., 
..; 

:l 
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0.40 -=l 

~ 
..I 

0.20 

ruo-.2.2 
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'0 - 0.01 
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ru* -7 (-) 

Fig. 5 Het te dissiperen defonnatievennogen bepaald met de schillen- en 
bovengrensmethode voor nonnaai-anisotroop materiaa~ R = 1.5 en variatie van 
de verstevigingsezponent. 
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In fig6. is voor een aantal waarden van de correctiefactor, CF, uit de gecorrigeerde Tresca 

vloeivoorwaarde: 

het te dissiperen deformatievermogen weergegeven. Hierbij ligt CF tussen de waarden 1 en 

1.14. Met een stippellijn is de curve weergegeven die bepaald wordt met behulp van de 

bovengrensmethode. Uit de grafiek kan men afleiden dat voor een CF van ongeveer 1.075 

het maximum van de vermogenscurve bepaald met de schillenmethode gelijk is aan het 

maximum bepaald met de bovengrensmethode. 

0.60 

,.....--..,.0.40 
I 

'--..-/ 

t 

* CL 
0.20 

0.00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrl 
0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 

ru* --'? (-) 

Fig. 6 Bet berekende deformatievermogen volgens de schillenmethode[ 8] met variatie van de 
correctiefactor CF uit de gecorrigeerde Tresca vloeivoonuaarde. CF ligt tussen de 
grenzen 1.0 en 1.14 ; stapgroote 0.02, Met de stippeUijn wordt het berekende 
vermogen volgens de bovengrensmethode weergegeven. n = 0, R = 1.5, 

* roo = 2.2, So = 2 mm . 
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Uit Fig.5 is af te leiden dat de verstevigingsexponent een aanzienlijke invloed heeft op de 

waarde het te dissiperen de£ormatievermogen. Maar zoals uit Fig.7 blijkt heeft variatie van 

de verstevigingsexponent haast geen invloed op de waarde van de £lensdiktecoefficient. Bet 

omgekeerde geldt voor de normaal anisotropie£actor R. Deze heeft een heel kleine invloed 

op de groote van het berekende te disaiperen deformatievermogen me lit.[2] maar, zoals uit 

fig.7 blijkt, een grote invloed op de geometrie van de £lens. Bet verschil in £lensdikte aan 

het eind van het proces voor een R-waarde van 2.25 en een R-waarde van 1.5 bedraagt 

ongeveer 7.5%. Dit verschil wordt veel groter ala men materiaal met lagere R-waarden met 

elkaar gaat vergelijken. 

1.60 ...,----------- ----------, 

1.50 

n - 0.0 

,...-... 
1.40 I n - 0.2 

'-'" 

t n - 0.4 
1.30 

0 
(J) 

'-.... 1.20 
(J) 

1.10 

- 2.2 

1. 00 -hr-r-,......,..""I'-r-r-1r-T""I"T"...".-.,-r-r-"T"'T..,-,-,-rrlT...,...,-r=~ 

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 

ru* -7 (-) 

Fig. 7 De ftensdilr:tecoefficient als fu,nktie van de buitenrand voor verschillende waarden 
van de anisotropie en de versteviging. 
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In fig.8 is het verloop van de model parameter K, en dus de reksnelheid in axiale rieMing, 

als funktie van de buitenrand van de Dens weergegeven. In de figuur is te zien dat de 

versteviging haast geen invloed heeft op de grootte van K op een bepaald tijdstip. Dit 

verband komt overeen met de invloed van de versteviging op de Densgeometrie. 

0.60 ~--------------- ---------------------~ 

,,--..... 0.40 

I 
........." 

t 

~ ~ 
0.20 j 

R - 1.50 

n - 0.0. 0.2. 0.4 

NO- - 2.2 

0.00 -4-.--r-r-r-""T""'T""""'-''-'--T'"''"r.,-,--,-,,,-..-r.,......,-rr,-,-.,....'-1'''"i 
1.00 1.20 1.40 1.60 2.20 

ru* ~ 

Fig. 8 Het verloop van de waarde van parameter K waarvoor het te dissiperen vermogen 
minimaal is als funktie van de buitenrand van de flens en de 
verstevigingse:r:ponent n. 
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In Fig.9 is het verschil uitgezet tussen de waarde van de flensdiktecoefficient bepaald met 

behulp van de aanname lijnspanning aan de rand van de flens [2] en de waarde van de 

flensdiktecoe£ficient zoals bepaald met de in dit rapport beschreven bovengrensmethode. 

Uit de figuur blijkt dat de afwijking in de voorspe1de waarde van de flensdiktecoefficient 

groter wordt naarmate het proces verder is gevorderd en dat de bovengrensoplossing lagere 

waarden voor de flensdiktecoefficient geeft dan de aanname lijnspanning aan de rand van 

de flens. De maximale absolute afwijking in flensdikte bedraagt ongeveer 4% en de 

maximale re1atieve afwijking ongeveer 3%, voor een normaal anisotropiecoefficient R = 1.5. 
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1.40 

1.30 
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1. 00 -h"""""T""T""""""'-"'-T"""T'""'T""-T-r-r-r--r-T-r-1r-r..-r..,-,--,--,-,-"T""T...:::r--t 
1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 

ru* ~ (-) 

Fig. 9 De flens dikte co efficient als funktie van de buitenrand. Bepaald met de 
bovengrensmethode en bepaald met de aanname lijnspanning aan de rand van de 
flens voor drie verschillende waarden van de normatU-anisotropie en een 
verstetJigingsexponent n= O. 2. 
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6 CONCLUSIE 

Ret verschil tussen de deformatievermogens bepaald met het schiUenmode1, Zie Lit. [2] 

formule (45), en het bovengrensmodel is klein, < 5% . Door voor de correctiefactor uit de 

gecorrigeerde Tresca vloeivoorwaarde de waarde CF = 1.075 te nemen wordt dit verschil 

minimaal. Met het schillenmodel is dus een goede schatting te geven van het te dissiperen 

deformatievermogen verge1eken met het bovengrensmode1. De Hensdiktecoefficient bepaald 

met de bovengrensmethode is lager dan die bepaald met de aanname lijnspanning aan de 

rand van de Hens uit de schillenmethode, zie Lit. [2] formule (18). Voor een R-waarde van 

1.5 bedraagt het maximale relatieve verschil ongeveer 3%. 

De invloed van de verstevigingsexponent komt naar voren in de grootte van het bepaalde 

maximale benodigde deformatievermogen. De invloed van de versteviging op de geometrie 

van de Hens bij de bovengrensoplossing is zeer klein, < < 1 %. Bij de schillenmethode oefent 

de versteviging geen enkele invloed uit op de geometrie van de Hens door de aanname: 

lijnspanning aan de rand van de fiens. 

De anisotropiecoefficient heeft een grote invloed op de geometrie van de Hens. Dit geld bij 

beide modellen. Voor een R-waarde van 2.25 voorspelt elk model een 7.5% lagere 

Hensdiktecoefficient dan voor een R-waarde van 1.5. 

Uitgaande van de bovenstaande conclusies kunnen we stellen dat de schillenmethode 

vergeleken met de bovengrensmethode bruikbare result at en oplevert. Dit geldt zowel voor 

het te bepalen maximale te dissiperen deformatievermogen als voor het bepalen van de 

geometrie van de Hens. 
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