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SAMENV ATIING 

Door middel van het eindige elementen pakket 'ABAQUS' wordt het dieptrekken van 
cilindrische produkten in een trek en twee trekken gesimuleerd. 
De vorm en het wanddikteverloop van het eindprodukt worden bepaald. Aan de hand 
hiervan wordt geprobeerd om een optimum te vinden in de opeenvolgende 
dieptrekverhoudingen, op grond van de volgende criteria: 

- wanddikteverloop 
- verloop kracht-weg kromme 
- rechtheid van de cupwand 

Er worden simulaties uitgevoerd met verschillende opeenvolgende 
dieptrekverhoudingen om de invloed hiervan op bovengenoemde criteria vast te 
stellen. 

De gevonden waarden uit de literatuur voor de opeenvolgende dieptrekverhoudingen 
worden vergeleken met de resultaten uit de Abaqus-simulatie. 
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SYMB0 LENLIJST 

STEMPEL 

rp stempelstraal 
Pp stempelafrondingsstraal 

MATRIJS 

fDj matrijs binnenstraal 
fDu matrijs buitenstraal 
Po matrijs afrondingsstraal 

PLOOIHOUDER 

rpu uitwendige plooihouderstraal 
Tpi inwendige plooihouderstraal 
Fpl plooihouderkracht 
Ppl plooihouderdruk 

PERS 

h.w.x maximale stempelslag 

PRODUKT 

OORSPRONKELIJKE BLANK 

So 

rv(} 

EINDPRODUKT 

oorspronkelijke blank of plaatdikte 
oorspronkelijke straal buitenrand blank 

bodemdikte 
wanddikte 
produkthoogte 
maximale produkthoogte 

PRODUKT I GEREEDSCHAP 

DEFINITIES / AFSPRAKEN 

oorspronkelijke dieptrekverhouding [rv(}/rJ 
maximale dieptrekverhouding 
momentane dieptrekverhouding 
kritische dieptrekverhouding 
trekspleet 

4 

mm 
mm 

mm 
mm 
mm 

mm 
mm 
N,kN 
N.mm-2 

mm 

mm 
mm 

mm 
mm 
mm 
mm 

mm 



MATERIAAL 

n 
EO 

E 

initiele vloeispanning 
momentane vloeispanning 
karakteristieke deformatieweerstand 
verstevigingsexponent 
voordeformatie 
natuurlijke of iogaritinische rek 

INDICES IOPM-DIEPTREKKEN-TUE 
o begin, initieel, oorspronkelijk 
c kritisch 
m gemiddeld 
max maximaal 
min 
eff.of
f 
w 
b 
wi 
wu 

minimaal 
effectief bijv. € 
vloei 
wand 
bodem 
binnenzijde wand 
buitenzijde wand 
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HooCdstuk 1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Om een cilindrisch produkt te verkrijgen kan het dieptrekprocede toegepast worden. 
Kort samengevat wordt een vlakke, cirkelvormige plaat (blank) met oorspronkelijke 
straal ruO en oorspronkelijke dikte So omgevormd tot een cupje met straal rwu en 
wanddikte Sw. De belangrijkste fase tijdens het dieptrekproces is die, waarin de 
stempel de blank dwingt om in de opening tussen matrijs en stempel te gaan vloeien. 
Vaak wordt er een plooihouder gebruikt die ervoor zorgt dat er geen plooien 
ontstaan. 

afbeelding 1 het dieptrekproces 

Dieptrekken vindt plaats met een bepaalde dieptrekverhouding; dit is de verhouding 
tussen de straal van het uitgangsmateriaal en die van het eindprodukt. Bij een te 
grote dieptrekverhouding zal het materiaal bij de overgang tussen bod em en wand 
van het cupje gaan insnoeren en uitscheuren ten gevolge van de heersende 
spanningen en rekken. Om uitscheuren van het eindprodukt te voorkomen, moet het 
dieptrekproces met een of meerdere volgtrekken worden uitgevoerd. De 
nauwkeurigheid van het eindprodukt hangt af van de volgende factoren: 

- kwaliteit en conditie van de gebruikte gereedschappen 
• spreiding in en kwaliteit van de materiaaleigenschappen 
- de gebruikte trektechnieken 
• conditie van de pers (mate van elastische vervorming) 
• de terugvering ten gevolge van het ontlasten en omhoog halen 
van de stempel. Er zijn dan nog residuele spanningen aanwezig 
in het produkt zodat het nog enigszins vervormt. 
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In dit verslag wordt de invloed van verschillende opeenvolgende 
dieptrekverhoudingen op de volgende criteria besproken: 

- kracht-wegverloop 
- rechtheid van de cupwand 
- dikteverloop 

Bij de eerste trek wordt uitgegaan van een vlakke blank als beginprodukt, bij de 
tweede trek is het eindprodukt van de eerste trek het beginprodukt. De geometrie 
van de tweede trek en de gereedschapsafrondingen tijdens de eerste trek, worden 
tijdens de simulaties constant gehouden, om de invloed van een aantal 
geometrievariabelen uit te sluiten. Er wordt uitgegaan van een totale 
dieptrekverhouding Po van 2.25 (Po = Pl*P2)' 
In de eerste simulatie is PI = 1.79 en f32 = 1.23 (zie bijiage 1). 

In formulevorm wordt de dieptrekverhouding als voIgt gedefinieerd: 

, uIJ 2., uIJ 
Po = - = ---

rj 'Di + 'p 
De waarden van f3 1 en f32 worden gevarieerd door verschillende simulaties uit te 
voeren. Dit betekent, dat aIleen de geometrie van de eerste stempel en matrijs 
verandert indien het eindprodukt hetzelfde blijft. De waarden van de dieptrek
verhoudingen en geometrie van de gereedschappen zijn weergegeven in bijlage 1. 

De breedte van de trekspleet is berekend volgens onderstaande formule: 

Ts = s = so./p volgens [4] 

(1 ) 

(2) 

Hierbij wordt aangenomen dat de trekspleet even breed genomen dient te worden als 
de berekende waarde voor de maximale blankdikte. 

1.2 Maximale dieptrekverhouding 

De maximale dieptrekverhouding wordt bepaald door de sterkte van de gevormde 
cupwand enerzijds en de grootte van de radiale intrekspanningen in de £lens tezamen 
met de wrijvingskrachten tussen pIooihouder, matrijs, stempel en blank anderzijds. 
Hoe groter de verhouding ruO/so wordt, des te groter wordt het aandeel van de 
wrijvingskrachten. De invloed van deze verhouding op Po.nu. is te zien in atbeelding 2 
[3] (geldig voor dieptrekstaalpIaat). Om een grote f3 te kunnen trekken, moet er 
tussen de onderkant van de stempel en de blank een grote wrijvingskracht zijn, en 
tussen blank en plooihouder en matrijs een lage wrijvingskracht. 
Er wordt hier uitgegaan van de volgende formule voor f3o.nu. (zie [3]): 

pomax = 1 + .1 14 - 0.004 D = 1.89 bij een D verhouding van 200 (3) 
2~ ~ ~ 
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1
:: 

!lomax 
1.6 II z.er pstigt omstandigheden 

goede dieptrekkwaliteit 
gunstige SlMting 

'I ongunstige omstandigheden 
1.2 rninder goed materiaal 

minder gUMtige SmeTlng 
1.0 '::--.-......,..---,.---.....---.-~.---~---.----,'--::":::O:-

o 200 ADO 600 BOO 1000 

..!l 
to .. 

Proefondervindelljk vastgesteld verband tussen de 
atbeelding 2 maximale dieptrekverhouding en de nIt -verhouding 

o 

Bovenstaande formule geldt voor de maximaal te bereiken dieptrekverhouding in een 
trek. In een trek is dus een maximale dieptrekverhouding van 1.89 haalbaar; wordt 
deze groter gekozen, dan kan het produkt gaan uitscheuren. Er komen geen 
materiaaleigenschappen voor in deze formule. Er wordt waarschijnlijk uitgegaan van 
staal met redeUjke tot goede dieptrekkwaliteit. 

1.3 Spanningen 

Op de £lens zijn volgens de schillenanalyse de volgende spanningen werk:zaam, zie 
atbeelding 3: 

- tangentiele stuikspanningen CT. 

- radiale trekspanningen CTr 
- axiale plooihouderspanning p 
- wrijvingsspanningen #LP 

p 

Afbeelding 3 schillenanalyse van de £lens 
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De tangentiele stuikspanning is bet grootst. Aan de buitenrand beerst praktiscb een 
lijnspanningstoestand; de stuik in de omtrekricbting is de belangrijkste deformatie. Dit 
beeft tot gevolg dat de f1ens bij bet naar binnen trekken steeds dikker wordt en bet 
dikst zal zijn aan de buitenkant. Ter plaatse van de matrijsafronding treedt 
verdunning op ten gevolge van het buigen en strekken hierover. De cupwand zal van 
boven naar beneden gezien steeds dunner worden. Net boven de stempelradius, ter 
plaatse van punt D (atbeelding 4) is het materiaal weinig vervormd en hierdoor 
weinig verstevigd. Hierdoor zal in punt D een insnoering ontstaan. Ook bij punt E 
kan een insnoering ontstaan doordat het bodemmateriaal gebogen wordt bij het 
strekken van de bodem, terwijl het slechts weinig verstevigd is (en dus een lagere 
vloeispanning heeft). Het optreden van deze insnoering is eveneens afhankelijk van 
de bij de stempelafronding optredende wrijving, en hierdoor minder waarscbijnlijk 
dan de insnoering bij punt D. 

1.4 Voigtrekken 

;::..::.;:.. *' • . 
- ...... ..... .... 

···········r~c ......... -.. -j 

Afbeelding 4 dikteverloop 
van cup met f1ens 

Om een cupje te krijgen met een grote hid verhouding (een slank, hoog cupje) 
moeten er meestal meerdere trekken worden verricht. De per trek bereikbare 
dieptrekverhouding ~imax neemt echter af als het aantal trekken toeneemt. Voor 
iedere volgtrek dient de ~i dus kleiner te zijn dan de vorige ~j..l' Dit komt doordat de 
maximale intrekkracht die door de wand van het produkt kan worden opgenomen, 
steeds lager wordt, ten gevolge van het kleiner worden van de omtrek van het 
produkt. 
De vervormingsweerstand in de f1ens neemt toe, hierdoor neemt het verschil in 
sterkte- eigenschappen van de f1ens en de bodem ook toe. Het materiaal in de bodem 
is immers slechts weinig verstevigd. Vandaar dat de insnoering juist in punt D van 
atbeelding 4 zal plaatsvinden. Dit verschil in sterkte-eigenschappen verklaart ook het 
feit dat sterk verstevigde materialen zich moeilijker laten volgtrekken dan minder 
verstevigde. De maximale ~ wordt bereikt wanneer de trekspanning die in de 
produktwand optreedt, gelijk wordt aan de breuksterkte (de stempelkracht is dan 
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gelijk aan de kritische kracht). 
Er zijn twee principieel verschillende manieren van volgtrekken [4], namelijk direct 
en omgekeerd (zie afbeelding 5). 

A 

atbeelding 5 5a direct en 5b omgekeerd dieptrekken 

Bij het omgekeerd trekken vervallen twee deformaties (buigen en weer terugbuigen). 
Het het proces vereist dus een kleinere stempelkracht, het materiaal verstevigt 
minder en het proces zal minder arbeid kosten. Het is echter niet geschikt om grote 
series te produceren. Vandaar dat er gekozen is om het directe volgtrekken te 
simuleren. Verschillende varianten van het directe volgtrekken zijn te zien in 
afbeelding 6. 

o. 6. c. d. 

atbeelding 6 directe vervolgdieptrekmethoden 

De dieptrekbaarheid loopt op van links naar rechts. Methode d heeft de hoogste 
dieptrekbaarheid, vanwege een mind ere energiedissipatie in vergelijldng met a en b 
gedurende het buigen en terugbuigen. De wrijvingskracht is minder dan die bij 
methode c, omdat er geen plooihouder wordt toegepast. 
Tot slot twee voordelen van volgtrekken t.o.v. dieptrekken in een trek: 

wanddiktevermindering bij volgtrekken is minder dan bij gewoon dieptrekken 
de wand wordt minder betast 
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HooCdstuk 2 De numerieke simulatie 

2.1 Elementkeuze 

2.1.1 Inleiding 

Het is noodzakelijk om verschillende element-typen met hun bijbehorende 
eigenschappen te gebruiken, omdat er enerzijds elementen nodig zijn om het 
spanning- en rekverloop te beschrijven en anderzijds elementen om het wrijvings- en 
contactgedrag te modelleren. 

2.1.2 Keuze van het blankelement 

Het te kiezen element moet dikteveranderingen en spanningsveranderingen over de 
doorsnede kunnen berekenen en weergeven. Er is gekozen voor een axi-symmetrisch 
solid element, op grond van overwegingen en argumentaties die beschreven staan in 
[1]. Binnen deze groep elementen is het 4-knoops billineaire rechthoek met reduced 
integration en hourglass control (CAX4R), het meest geschikt. Zie ook [6] voor een 
nadere toelichting. 

2.1.3 Contact- en wrijvingselement 

De gereedschappen worden als starre lichamen beschouwd. Zolang de stijfheid van de 
gereedschappen veel groter is dan die van de blank, is dit een geoorloofde 
vereenvoudiging. Het contact tussen de blank en de gereedschappen wordt beschouwd 
als contact tussen een deformerend en verschillende onvervormbare lichamen. De 
interactie hiertussen, te weten contact en wrijving, wordt gesimuleerd met behulp van 
rigid surface interface elements. Er moet rekening gehouden worden met de 
optredende contactsituatie en het gekozen element van de deformerende blank 
(CAX4R). Er is gekozen voor het elementtype IRS21A (zie [1] voor een validatie van 
deze keuze). 

2.1.4 Keuze van het aantal elementen 

Het aantal elementen in de lengterichting is 80. Het aantal elementen in de 
dikterichting is drie vanwege de volgende redenen: 

om over de dikte het spannings-verloop te kunnen berekenen en weer 
te geven (het CAX4R element heeft slechts een integratiepunt per 
element) 
het gekozen blankelement heeft een geringe buigstijfheid, dus om dit te 
compenseren worden er drie lagen gekozen 
om op halve dikte van de blank integratiepunten te hebben, moet er 
een oneven aantal elementen gekozen worden. 
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2.2 Geometrie van de gesimuJeerde dieptrekprocessen 

2.2.1 Dieptrekken van een cilindrische cup in een trekbewerking 

De blank waarvan bij de simulaties wordt uitgegaan heeft een roO van 100 mm en een 
So van 1 mm. Deze blank wordt gemodelleerd met behulp van 240 elementen, die in 
de oorspronkelijke toestand, in drie lagen over de dikte, gelijkrnatig over de lengte 
zijn verdeeld. Er wordt gebruikt gemaakt.van een axi-syrnmetrisch element, dus er 
hoeven slechts elementen over de blankstraal te worden gedefinieerd i.p.v. over de 
blankdiameter. Een voorwaarde is dat de knooppunten op de syrnrnetrie-as, r=O, geen 
verplaatsing in radiale richting kunnen ondergaan: 

ur(r=O) = 0 

In bijlage 1 zijn de geometrieen van de gesimuleerde dieptrekproblemen afgebeeld. 
Hier wordt alleen kort ingegaan op de keuze van de verschillende afrondingsradii, 
aangezien deze in aIle simulaties gelijk worden genomen. Voor de precieze 
geometrische data voor verschillende f31/f32 verhoudingen, wordt verwezen naar bijlage 
1. 
Het stempel heeft een afrondingsradius Qp van 5 rnrn, deze waarde (Qp = 5 so) ligt 
binnen het door Chung en Swift [5] gevonden veilige gebied. 

Als de matrijsafrondingsradius PDi te klein wordt, is het moeilijk om voldoende 
smering te garanderen. Ook verstevigt het blankrnateriaal veel vanwege de buiging 
over deze radius. De QD1 is 5 mm (Qol = 5.50), Vit de experimenten van Chung en 
Swift werd het volgende veilige gebied gevonden: 2.so < Qd < 10.So- De rOu is groter 
dan roO gekozen om er zeker van te zijn dat de blank contact met de matrijs blijft 
houden. De plooihouder is aan de binnenzijde afgerond met een straal van 0.1 mm 
om te voorkomen dat er een onbepaalde contactsituatie ontstaat. Na bestudering van 
het programma ABAQUS is begonnen met het simuleren van het dieptrekproces in 
een trek. Deze vindt plaats volgens de acht hie rna genoemde stappen (STEP in 
ABAQUS) : 

1 kleine verplaatsing aanbrengen op de plooihouder om reactiekracht te 
verkrijgen, die nagenoeg gelijk is aan de aan te brengen plooihouderkracht 

2 kracht op plooihouder aanbrengen en verplaatsing vrijlaten in z-richting 
3 stempel laten zakken tot de £lens bijna weg is 

- in eerste instantie treedt blankbuiging op 
- hiema treedt het dieptrekken op 

4 belasting van plooihouder halen 
5 plooihouder ornhoog halen 
6 stempel verder laten zakken tot het cupje geheel gevorrnd is 
7 stempel ornhoog halen 
8 matrijs weghalen om de invloed van de terugvering te bekijken 
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2.2.2 Stappen bij een trek 

Stap 1 

In de eerste stap wordt een voorgeschreven verplaatsing aangebracht in de negatieve 
z-richting op de plooihouder. De grootte van deze verplaatsing dient zodanig te zijn 
dat er een reactiekracht ontstaat, die nagenoeg gelijk is aan de in de tweede stap aan 
te brengen plooihouderkracht. De plooihouderkracht is gelijk aan het produkt van de 
plooihouderdruk met de oppervlakte van de flens. Voor de berekening zie biJlage 2. 

Vit de berekeningen in bijlage 2 blijkt dat de benodigde plooihouderkracht nogal 
varieert voor de verschillende benaderingswijzen. In de simulatie zal steeds worden 
gerekend met een constante plooihouderkracht gedurende de trekbewerking. Er 
wordt geen rekening gehouden met het feit dat het flensoppervlak steeds kleiner 
wordt. Daarom wordt de plooihouderkracht kleiner gekozen dan berekend is. De 
bepaling van de verplaatsing in negatieve z-richting tijdens de eerste stap gaat als 
voIgt. Er wordt aangenomen dat de flens planparallel blijft, en dat de 
plooihouderkracht dus gelijkmatig over het flensoppervlak wordt verdeeld. Dit is in 
werkelijkheid niet zo, want de flens wordt taps dus de grootste belasting grijpt op de 
buitenrand aan. Echter, met voorgaande aanname geldt: 

Fpl 
0=--

% Afteru 
(4) 

Nu kan met behulp van de wet van Hooke de voorgeschreven verplaatsing worden 
berekend, die de benodigde reactiekracht veroorzaakt, volgens formule (5): 

(5) 

Stap 2 

In de tweede stap wordt de plooihouderkracht aangebracht. 

Slap 3 

In de derde stap wordt het stempel verplaatst in negatieve z-richting, dus hier vindt 
het feitelijke dieptrekken plaats. Op een gegeven moment is er echter nauwelijks 
meer flensmateriaal aanwezig onder de plooihouder. Om een mogelijk vroegtijdig 
afbreken van de simulatie te voorkomen (ten gevolge van de abrupte 
contactverandering), dient de plooihouder verwijderd te worden. Dit gebeurt in stap 4 
en 5. 

Stap 4 

In de vierde stap wordt de belasting van de plooihouder gehaald. De uiteindelijke 
belasting is slechts 10 N. Hiermee wordt het verwijderen van de plooihouder 
gesimuleerd. 

13 



Indien de plooihouderbelasting in zijn geheel verwijderd zou worden, kunnen er 
problemen optreden door de starre lichaamsdefinitie van de plooihouder. 

Stap 5 

De vijfde stap bestaat uit het verwijderen van de plooihouder, door deze een stuk 
boven de matrijs te plaatsen. Het stempel wordt gedurende stap 4 en 5 niet 
verplaatst. . 

Stap' 

Tijdens de zesde stap wordt het stempel verder omlaag gedrukt, zodat de £lens geheel 
verdwijnt. Het eindresultaat is een cupje met een rechtopstaande wand. 

Stap 7 en 8 

De terugvering wordt gesimuleerd tijdens de zevende en achtste stap. Stap 7 brengt 
de stempels weer in de oorspronkelijk positie, terwijl in stap 8 de matrijs zijdelings 
wordt weggetrokken. Dit laatste kan fysisch gezien niet, maar is voor de Abaqus
simulatie een goede oplossing. De terugvering wordt onder andere belnvloed door de 
geometrie, spanning-rek relatie, s/so verhouding en kan worden verminderd door 
tussen de verschillende volgtrekken het materiaal na te gloeien, of door de maximale 
{j te verminderen. In de Abaqus simulatie wordt de invloed van de terugvering 
overschat doordat er gebruik gemaakt wordt van elastische elementen, die geen 
rekening houden met plasticiteit. 

2.2.3 Dieptrekken van een cup in twee trekken 

In bijlage 1 is ook de geometrie voor het dieptrekken van een cupje in twee trekken 
weergegeven. Ook nu is weer uitgegaan van 3 lagen van elk 80 elementen voor de 
blank, die in de oorspronkelijke toestand gelijkmatig over de blank zijn verdeeld. 
Binnen het buitenstempel is een tweede stempel gedefinieerd. Dit is fysisch gezien 
niet te verwezenlijken, maar voor de simulatie met Abaqus is dit een afdoende 
oplossing. 

2.2.4 De stappen bij twee trekken 

1 plooihouder naar beneden brengen met voorgeschreven kleine verplaatsing 
2 kracht op plooihouder aanbrengen en verplaatsing van plooihouder vrijlaten in 

z-richting 
3 stempel 1 laten zakken 
4 plooihouderkracht terugbrengen tot 10 Newton 
5 plooihouder omhoog laten verplaatsen 
6 stempel 1 verder laten zakken tot de £lens verdwenen is 
7 stempel 1 in de z-verplaatsing vrijhouden 
8 kracht op stempel 1 aanbrengen (deze fungeert nu als plooihouder) van 100 N 
9 stempel 2 net contact met blank laten maken 
10 stempel 2 laten zakken 
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11 stempel 1 omhoog halen (plooihouder verwijderen) 
12 stempel 2 laten doortrekken totdat de gehele cup gevormd is 
(13) de matrijs en stempels verwijderen om terugvering te bekijken 

De eerste zes stappen vormen de eerste trek, de volgende zes de tweede trek. 

Stap 7 

Nadat de eerste trekbewerking is voltooid en er dus een cupje is ontstaan, verandert 
het stempel 1, waarmee de eerste trek is uitgevoerd, van functie. 
Vanaf dit moment functioneert het als plooihouder. Van deze plooihouder wordt de 
z-verplaatsing vrijgehouden, zodat het gevormde cupje niet gaat klemmen en er geen 
duntrekken kan plaatsvinden. 

Stap 8 

De plooihouderbelasting van 100 N in negatieve z-richting op de plooihouder wordt 
aangebracht tijdens stap 8. Tijdens stap 7 en 8 wordt stempel 2 op zijn plaats 
gehouden. 

Stap 9 

Stempel 2 zakt tijdens stap 9 tot net boven de cup, dus er wordt nog niet 
diepgetrokken. 

Stap 10 

Stap 10 is de feitelijke tweede trek. Stempel 2 wordt in negatieve z-richting verplaatst. 
Belangrijk is dat de trekspleet tussen plooihouder en matrijs groot genoeg is om te 
voorkomen dat het cupje wordt dungetrokken. Het wandmateriaal uit de eerste trek 
wordt gestuikt ter plaatse van de matrijsbocht en zal dus verdikken, vergelijk met de 
eerste trek. Indien stempel 2 te ver in negatieve z-richting wordt verplaatst, zal er op 
een bepaald moment geen blank meer onder de plooihouder aanwezig zijn; de blank 
wordt tussen de plooihouder en matrijs weggetrokken. Wanneer dit gebeurt kan de 
simulatie afbreken. Hierdoor verandert de contactsituatie snel. Dit probleem kan 
ondervangen worden door voordat dit kritieke punt optreedt de plooihouder te 
verwijderen. Het kritieke punt kan worden bepaald uit eerdere (afgebroken) 
simulaties. 

Stap 11 

In stap 11 wordt stempel 1 (de plooihouder) omhooggehaald. 

Stap U 

De cup kan nu verder worden getrokken, totdat er geen £lens meer aanwezig is. In 
feite is na stap 12 het eindprodukt gereed. De terugvering zou gesimuleerd kunnen 
worden door in stap 13 de matrijs weg te draaien. 
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Dit is echter niet gedaan vanwege de geringe invloed van terugvering op de geometrie 
van het eindprodukt (zie [11]). De totstandkoming van het produkt is weergegeven in 
bijlage 7, voor fJI = 1.60 en fJ2 = 1.40. De listing (inputfile) van de simulatie waarbij 
fJI = 1.70 en fJ2 = 1.32, is te vinden in bijlage 10. 

2.3 Materiaaleigenschappen plus wrijvingsmodel 
., 

2.3.1 Het effectieve spanning-effectieve rek verband 

Het effectieve spanning - effectieve rek verb and van het gekozen blankmateriaal 
be staat uit een elastisch en een plastisch gedeelte. Voor het elastische deel wordt de 
wet van Hooke gevolgd. In het plastische deel wordt gebruik gemaakt van 
stuksgewijze lineaire segmenten. 
Deze benaderen de vloeifunktie volgens Nadai: 

Het spanning-rekverband is samen met de waarden van de belangrijkste 
materiaalparameters weergegeven in afbeelding 7. De vloeispanning is voor een 
plastische rek van 0 tot 150 % berekend, met afnemende frequentie. Er wordt bij 
deze simulaties uitgegaan van isotroop materiaalgedrag . 
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afbeelding 7 spanning-rekverband en materiaalgegevens van het blankmateriaal 

2.3.2 Wrijving 

Tijdens het dieptrekken van de cup kunnen 3 of 4 contact- en wrijvingsgebieden 
worden onderscheiden. In Abaqus wordt gebruik gemaakt van interface elementen 
om contact en wrijving te modelleren. Ieder interface element kan slechts voor ~~n 
contact gebied worden gebruikt, terwijI zich aan de blankbovenzijde elementen 
bevinden die tijdens het trekken in contact komen met meer dan ~~n gereedschap 
(plooihouder, stempel 1, stempel 2). Dit kan men oplossen door aan de bovenzijde 
twee knooppunten op dezelfde plaats te definieren, met elk hun eigen label. 
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Vervolgens kan elk van de twee knooppunten worden toegewezen aan een van de 
contactgebieden. Als eis wordt aan de knooppunten gesteld dat ze dezelfde 
verplaatsing ondergaan. Dit gebeurt met behulp van een "multi point constraint" (zie 
[6]). 

Abaqus heeft de beschikking over een aangepast Coulomb Wrijvingsmodel, dat 
geschikt is voor gebruik bij interface elementen. Het klassieke Coulomb 
wrijvingsmodel ziet er als voIgt uit: 

(7) 

Het wrijvingsmodel dat in Abaqus gebruikt wordt, maakt gebruik van een maximaal 
toegestane schuifspanning, die gelijk is aan de schuifspanning die het gebruikte 
materiaal kan verdragen zonder plastisch te vervormen. Dit is van belang indien 
formule (7) schuifspanningen toestaat die boven de vloeigrens van een van de 
contactmaterialen liggen. Meer informatie is terug te vinden in [6]. 

De wrijvingscoefficient is constant gehouden en bedraagt 0.05. Het oorspronkelijk 
flensoppervlak bedraagt 19533 mm2 ({3t = 1.79) en de pIooihouderkracht 14000 
Newton wordt met behulp van formule (7) een wrijvingsspanning berekend van 36 
kN/m2. 

De "stick" conditie wordt gesimuleerd met behulp van een elastische stijfheid, de 
zogenaamde "stiffness in stick" G. Als een relatieve elastische verplaatsing van 3E-03 
m wordt toegestaan (1.5 % van de oorspronkelijke diameter), bedraagt de stiffness in 
stick 12 MN/m3

• 
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Hoofdstuk 3 Resultaten en bespreking 

3.1 Criteria 

Criteria die gehanteerd worden om een optimum te bepalen zijn : 

- wanddikteverloop 
- rechtheid van de cupwand 
- kracht-weg kromme 

Het wanddikteverloop is het belangrijkste criterium omdat dit verloop zowel invloed 
heeft op de geometrie als op de sterkte van de cup. De eerste twee criteria hebben 
betrekking op het eindprodukt zelf, het krachtwegverloop heeft betrekking op de te 
gebruiken gereedschappen (pers) en de arbeid die in het proces gestoken moet 
worden. 

3.2.1 Wanddikteverloop 

Het verloop van de wanddikte als functie van de hoogte van het produkt hangt af van 
de toegepaste dieptrekverhouding, het gebruikte gereedschap en uitgangsmateriaal, de 
trekspleet en van de plooihouderkracht. Het onderstaande karakteristieke 
dikteverloop blijkt uit de praktijk en de literatuur (zie afbeelding 8). 
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Atbeelding 8 dikteverloop 
van cupje met flens 

3.2.2 Het dikteverloop als functie van fl 

De flens wordt gestuikt tijdens het dieptrekken. Ter plaatse van de stempelradius 
kunnen 1 of 2 insnoeringen plaatsvinden. Zie bijlagen 3 en 4 voor het dikteverloop na 
de eerste respectievelijk tweede trek voor de verschillende gesimuleerde fJd fJ2' De 
listing van het Turbo-Pascal programma voor de dikteberekening staat in bijlage 5. 
Het volgende criterium wordt gehanteerd om het dikteverloop te beoordelen: 
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Het wanddikteverloop over de cupwand dient zo constant mogelijk te zijn, dus de 
insnoering bij de stempelradius moet zo klein mogelijk blijven, evenals de 
flensverdikking. Dit kan belangrijk zijn in verb and met de sterkte-eisen die aan het 
eindprodukt gesteld worden. 

Enkele resultaten uit de Abaqus-simulatie zijn weergegeven in afbeelding 9 en 10. 
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Voor de tweede trek geldt onderstaande afbeelding 10. 
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afbeelding 10 maxima en minima in wanddikte na tweede trek als functie van /31 

In afbeelding 9 zijn de maximale en minimale wanddikten na afloop van de eerste 
trek afgebeeld als functie van de dieptrekverhouding /31' Het blijkt dat, hoe groter /31 
is, hoe groter de verdikking in de cupwand en hoe groter de insnoering. Het verschil 
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in insnoering is ongeveer 4 %. Na de eerste trek is er een verschil in 
wanddikteverloop, doordat de stuik in tangentiele richting ruet gelijk is voor de 
verschillende PI' 
Na de tweede trek is het verloop van de maximale wanddikte een vrijwel rechte lijn, 
afbeelding 10. Het eindprodukt is voor verschillende PdP2 quotienten hetzelfde, zodat 
de totale stuik boven in de cupwand ook hetzelfde is voor de verschillende Pd Pa 
verhoudingen. De insnoering na de tweede trek is ruet gelijk voor de verschillende 
Pl/P2 verhoudingen (zie afbeelding 10). Bij PI = 1.5 is een sterke insnoering waar te 
nemen. Voor PI = 1.5; Pa = 1.5 en PI = 1.79; P2 = 1.23 is het verschil in wanddikte in 
de insnoering 14 %, namelijk 0.80 mm respectievelijk 0.933 mm. Hierdoor neemt de 
trekspanning in de cupwand ook met 14 % toe indien PI afloopt van 1.79 tot 1.5. De 
bodemdikte varieert 7.6 %, namelijk 0.90 mm voor PI = 1.5; pz = 1.5 en 0.975 mm 
voor PI = 1.79; Pa = 1.23. Als het criterium gehanteerd wordt, dat de insnoering na 
de tweede trek zo klein mogelijk dient te zijn, zou uit de resultaten van deze 
simulaties geconcludeerd kunnen worden, dat PI zo groot mogelijk gekozen dient te 
worden omdat: 

- De insnoering na de tweede trek het kleinste is bij PI = 1.79 dan bij 
kleinere waarden van PI 

- De bodem dikker is bij PI = 1.79 dan bij kleinere waarden van PI (dit 
kan van belang zijn indien er nog meer volgtrekken plaatsvinden) 

Deze conclusie moet heel voorzichtig gehanteerd worden, omdat PI in de simulaties 
ruet groter gekozen is dan 1.79. Dit was de maximaal haalbare PI verhouding bij een 
ruO/so verhouding van 100. Indien PI groter gekozen wordt, bijvoorbeeld 1.89 (vergelijk 
met formule 3), zullen er waarschijnlijk grotere insnoeringen optreden in de eerste 
trek. Deze insnoering wordt dan de beperkende factor. Er moet voorkomen worden 
dat de insnoering in de eerste trek ruet te groot wordt waardoor de cup gaat 
scheuren. Ook moet er na het uitvoeren van de eerste trek nog voldoende 
vervormingsvermogen over zijn, zodat de tweede trek zonder problemen kan worden 
uitgevoerd. Hierop wordt in 3.5 nader ingegaan. 

3.3.1 Rechtheid van de cupwand 

Een eis die aan het cupje gesteld kan worden, is dat de cupwand aan een bepaalde 
rechtheidstolerantie voldoet. Daarom is het volgende criterium gehanteerd: 

De wand van het cupje dient zo recht mogelijk te zijn, om aan bepaalde 
rechtheidseisen te voldoen. 

In afbeelding 11 is weergegeven hoe het verloop van de onderzijde van de wand voor 
de verschillende opeenvolgende dieptrekverhoudingen is. De kromming is ruet voor 
de gehele cupwand weergegeven. Bovenaan de cupwand is de wanddikte ongeveer 
gelijk aan de trekspleet. Hierdoor is er bovemn de cupwand nauwelijks ruimte om 
krom te gaan staan. Vandaar dat de kromming met over de gehele cupwand is 
weergegeven. Er blijken nauwelijks verschillen te zijn tussen de verschillende PI/P2 
verhoudingen. 
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Dit kan verklaard worden doordat de trekspleet in de simulaties net zo groot gekozen 
is als de verwachte maximale wanddikte (volgens formule (2» bovenin de cupwand. 
Hierdoor is er weinig ruimte om krom te gaan staan. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat er geen duidelijke optimale fJ1/fJ2 verhouding te vinden is m.b.t. de 
kromming van de wand, op grond van de resultaten uit deze simulaties. 
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Atbeelding 11 verloop van de kromming van de cupwand 

3.4.1 De kracht-weg kromme 

Het kracht-weg verloop ziet er als voIgt uit: 
De stempelkracht loopt op vanaf de nulpositie tot een maximum, omdat het 
flensmateriaal dat naar binnen wordt getrokken, verstevigd is ten gevolge van de 
voorgaande deformatie (stuik) en vervolgens loopt de kracht weer terug naar nul. Dit 
komt doordat de krachtsafname (ten gevolge van een afname in flensmateriaal) de 
overhand heeft gekregen over de krachtstoename (ten gevolge van de 
materiaalversteviging). Het maximum wordt bereikt wanneer beide effecten elkaar in 
evenwicht houden. Als het totale flensmateriaal verdwenen is, is er nog een 
stempelkracht nodig om het materiaal dat zich in de matrijsbocht bevindt, recht te 
zetten. Zie afbeelding 12 voor een typisch verloop van de kracht-weg kromme bij het 
vervolgdieptrekproces. 
Volgens [9] komt het kracht-wegverloop van een Abaqus simulatie en van een 
experiment redelijk overeen. De waarden die volgen uit de simulatie voor de 
maximale dieptrekkracht worden vergeleken met de waarden volgens Romanowski, 
zie bijlage 9. De waarden die Abaqus berekent, liggen 12 tot 15 % lager. De oorzaak 
hiervoor kan de wrijving zijn, met name de wrijvingscoefficient tussen matrijs/blank 
en matrijs/plooihouder. De grootte hiervan beinvloedt de hoogte van de 
dieptrekkracht (zie [9]). Het is waarschijn1ijk niet zo dat de grootte van de 
wrijvingscoefficient zo'n sterke invloed heeft, dat hiermee het verschil van 12 tot 15 % 
verklaard kan worden. 
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~(m) 

Atbeelding 12 kracht-weg kromme van vervolg
dieptrekproces 

3.4.2 Het kracht-weg verloop als functie van PI 

De berekende kracht-weg krommen volgens de simulaties in Abaqus zijn afgebeeld in 
bijlage 6. De toppen van de krommen na de eerste respectievelijk tweede trek 
worden hoger respectievelijk lager naarmate de PI groter wordt. Dit is geheel 
conform de verwachting omdat de benodigde kracht evenredig is met de hoeveelheid 
deformatie. In afbeelding 13 is dit verband verduidelijkt. In deze afbeelding zijn de 
toppen van de eerste en tweede trek met elkaar verbonden, voor de verschillende 
dieptrekverhoudingen. AIs criterium kan gehanteerd worden: 

Het verschil in krachtsmaximum tussen eerste en tweede trek dient minimaal te zijn, 
om te zorgen dat de pers zo gelijkmatig mogeUjk belast wordt. 

AIs in afbeelding 13 gekeken wordt naar het verschil tussen de krachtsmaxima, kan 
met dit criterium geconc1udeerd worden, dat een 131 van 1.7 het kleinste verschil in 
maxima geeft. 
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3.4.3 Benodigde arbeid als Cunctie van PI 

Ook is het mogelijk om te kijken naar de arbeid die in het proces gestopt moet 
worden, om het gewenste eindprodukt te realiseren. Door andere opeenvolgende 
dieptrek-verhoudingen te kiezen verandert de benodigde arbeid. Hiermee wordt het 
criterium t.a.v. het krachtwegverloop als voIgt geformuleerd: 

De beste PI/P2 verhouding is diegene, waarbij het minste arbeid benodigd is. 
Uit bijlage 6 blijkt dat naarmate PI groter wordt, er meer arbeid in het proces 
gestoken moet worden. Het verschil tussen PI = 1.5; P2 = 1.5 en PI = 1.79; P2 = 1.23 
bedraagt ongeveer 8.2 %. In afbeelding 14 is het verloop van de benodigde arbeid als 
functie van de dieptrekverhouding PI afgebeeld. 
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Afbeelding 14 benodigde arbeid als functie van PI 

3.5 Dieptrekverhoudingen volgens de literatuur 

In de literatuur zijn waarden te vinden voor maximaal te bereiken opeenvolgende 
dieptrekverhoudingen. Er wordt echter vrijwel nooit gekeken naar de invloed van 
verschillende materialen. De maximaal te bereiken waarden hangen volgens [3], en 
[10] slechts af van de rp/so verhouding. 

3.5.1 Dieptrekverhoudingen volgens TNO 

In tabel 1 [3] staan op ervaring gebaseerde aanbevolen dieptrekverhoudingen voor 
redelijk tot goed gekwalificeerde dieptrekkwaliteiten in staalplaat. 
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diameter stempel/wanddikte (2*rp/so) 

aantal 24-33 33-53 53-90 90-190 190-400 400-800 
trekken 

1 2.08-2.00 2.00-1.89 1.89-1.80 1.80-1.72 1.72-1.65 1.65-1.59 

2 1.39-1.34 1.34-1.32 1.32-1.28 1.28-1.26 1.26-1.24 1.24-1.23 

3 1.32-1.28 1.28-1.26 1.26-1.25 1.25-1.24 1.24-1.22 1.22-1.19 

4 1.25-1.22 1.22-1.14 1.19-1.18 1.18-1.16 1.16- 1.15-1.14 

tabell dieptrekverhoudingen volgens TNO 

Als eerste aanname wordt gesteld dat 2*rp/so ligt tussen 90 en 190, zodat dan geldt: 

P2 = 1.27 dus P1 = 2.25 = 1.77 
1.27 

(8) 

Controleren leert dat niet de juiste kolom is gebruikt. Dus opnieuw tabel gebruiken 
met 2*rp/so = 53-90 voor de tweede trek levert 

Een betere keuze is: 

P2 = 1.30 dus P1 = 2.25 = 1.73 
1.30 

P 2 = 1 .28 dus P 1 = 2.25 = 1.76 
1.28 

(9) 

(10) 

Volgens [3] is hiermee de maximale (dit impliceert niet de optimale) 
dieptrekverhouding bepaald. Deze waarde kan dus vergeleken worden met de waarde 
die resulteert uit de Abaqus-simulatie. Er wordt echter niet vermeld waarom dit de 
maximale dieptrekverhouding is. Waarschijnlijk treedt bij een grotere dieptrek
verhouding uitscheuren van de bodem Ope 

3.5.2 Dieptrekverhoudingen vo)gens Johnson 

Volgens Johnson, Eshel en Barash [4] zijn de opeenvolgende dieptrekverhoudingen 
een functie van de materiaaleigenschappen en de dikte van de cupwand. In tabel 2 
zijn de maximale opeenvolgende dieptrekverhoudingen als functie van de dikte van de 
cupwand weergegeven. 
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dikterange in mm 

- tot 1.5 
1.5 tot 3.0 
3.0 tot 4.5 
4.5 tot 6.0 

dikterange in mm 

- tot 1.5 
1.5 tot 3.0 
3.0 tot 4.5 
4.5 tot 6.0 

dikterange in mm 

- tot 1.5 
1.5 tot 3.0 

conventioneel dieptrekken 
gelegeerd staal 

PI Pl 

1.66 1.25 
1.66 1.17 
1.66 1.13 
1.66 1.11 

Austenitisch staal, koper, 'brass' 

1.78 
1.78 
1.78 
1.78 

1.32 
1.22 
1.17 
1.14 

omgekeerd volgtrekken 
gelegeerd staal 

1.66 
1.53 

1.35 
1.47 

tabel 2 dieptrekverhoudingen volgens lohnson voor verschillende materiaIen 

3.5.3 Dieptrekverhoudingen volgens Romanowski 

Volgens K. Lange [7] moet, om een grote totale dieptrekverhouding te 
bewerkstelligen, in de eerste trek voor een zo groot mogelijke PI worden gekozen. 
Romanowski [10] suggereert de volgende dieptrekverhoudingen die geldig zijn voor 
dieptrekstaal en 'brass'. De grote waarden zijn voor grote stempel en 
matrijsafrondingen. MateriaIen met een lagere dieptrekbaarheid zoals aluminium en 
'brass' moeten met kleinere dieptrekverhoudingen getrokken worden (zie tabeI3). 
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Relatieve plaatdikte sol do * 10+2 (do = oorspronkelijke 
bIankdianneter) 

aantal 1.5-2.0 1.0-1.5 0.6-1.0 0.3-0.6 
trekken 

1 2.00-2.08 1.87-2.00 1.82-1.87 1.72-1.82 

2 1.33-1.37 1.32-1.33 1.28-1.32 1.26-1.28 

3 1.28-1.32 1.26-1.28 1.25-1.26 1.23-1.25 

4 1.25-1.28 1.23-1.25 1.22-1.23 1.20-1.22 

5 1.22-1.25 1.19-1.22 1.18-1.19 1.16-1.18 

tabel 3 dieptrekverhoudingen zonder tussentijdsgIoeien 

Sannengevat staan in tabel 4 de waarden voor de eerste en tweede 
dieptrekverhouding, volgend uit de literatuur, geldig voor de geonnetrie en 
blankafmetingen die gebruikt zijn voor de simulaties. 

3.6 Samenvatting waarden uit literatuur 

{31 {32 

TNO 1.76 1.28 

Johnson 1.78 1.26 

Romanowski 1.85 1.22 

tabel 4 Sannenvatting dieptrekverhoudingen uit de literatuur 

De waarden uit de literatuur varieren ongeveer 5 %. De grootte van de {31 is 
Let weI, {31 is volgens deze literatuuropgaven nnaximaal gekozen. De beste waarde die 
uit de simulaties voIgt, op grond van het wanddikteverloop na de tweede trek, is {31 = 
1.79. Dit komt vrij goed overeen met de hierboven sannengevatte waarden die volgen 
uit de literatuur. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

In dit versiag is de numerieke simulatie van het vervolgdieptrekproces behandeid. 
Daarbij is gekeken naar de invloed van het dieptrekverhoudingen-quotient fJd fJ2 op: 

- het wanddikteverloop 
- de kracht-weg kromme 
- de rechtheid van de cupwand 

Doel was het bepalen van een optimale fJI/fJ2 verhouding. Er werd gebruik gemaakt 
van het eindige elementen pakket Abaqus. 
Er is bij het uitvoeren van de simulaties rekelling gehouden met materiaalversteviging 
en de invloed van de wrijving in de verschillende contactgebieden op het eindprodukt. 
De geometrie van de matrijs en stempel voor de tweede trek is constant gehouden, 
terwijl de matrijs en stempel van de eerste trek aangepast zijn om verschillende 
opeenvolgende dieptrekverhoudingen te simuleren. De invloed van verschillende 
afrondingsstralen is geelimineerd door deze constant te houden voor de diverse fJd fJ2 
verhoudingen. 

De invloed van dieptrekverhoudingen-quotient fJl/fJl op: 

4.1.1 wanddikteverloop: 

Uit de resultaten is gebleken dat de keuze van een grote dan weI kleine fJl slechts 
invloed heeft op bet uiteindelijke dikteverloop indien voor fJI een kleine waarde van 
bijvoorbeeld 1.5 wordt gekozen. In het gebied van 1.6 < fJl < 1.79 is het verschil in 
insnoering slechts 4%. Bij een fJI = 1.5 treedt er echter weI een vrij grote insnoering 
op na de tweede trek (verschil is ongeveer 14% met de insnoering die optreedt bij fJl 
= 1.79). De bodemdikte varieert 7.6% tussen de grootste en kleinste fJI' De 
insnoering is het kleinst en de dikte van de bodem het grootst bij de grootste fJI' De 
verdikking bovellin de cupwand is vrijwel gelijk voor de gesimuleerde dieptrek
verhoudingen-quotienten fJd fJ2• Hieruit kan geconcludeerd worden dat een zo groot 
mogelijke fJl gekozen moet worden, om zodoende een zo constant mogelijk 
wanddikteverloop te verkrijgen. Er moet echter weI vermeldt worden, dat een te grote 
keuze van fJl ook problemen kan veroorzaken, doordat de insnoering na de eerste 
trek te groot wordt, of omdat er te weinig vervormingsvermogen over is om de 
tweede trek zonder problem en uit te voeren. 

4.1.2 rechtheid van de cupwand: 

In het gebied aan de onderzijde van de wand is gebleken dat de kromming van de 
wand nauwelijks verschilt voor de verschillende opeenvolgende dieptrekverboudingen, 
zodat hieruit geconcludeerd kan worden dat het beste een zo groot mogelijke fJl 
gekozen kan worden, om in zo min mogelijk trekken de gewenste produkthoogte te 
bereiken. De resultaten t.a.v. de rechtheid kunnen vertekend zijn, doordat in de 
simulatie gebruik is gemaakt van een trekspleet die vrijwel gelijk is aan de verdikking 
boven in de cupwand. Hierdoor is er slechts weinig ruimte om krom te gaan staan. 
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4.1.3 kracbt-weg kromme: 
Het verloop van de toppen van de eerste en tweede trek is geheel conform de 
verwachting. Hoe groter Pi' des te groter is de benodigde kracht in de i~ trek. Er is 
een verschil in de benodigde arbeid vast te stell en (ongeveer 8.2 % tussen de kleinste 
en grootste PI). Hierbij treedt voor PI = 1.5 een sterkere daling voor de benodigde 
arbeid op. De kracht-wegkromme is niet dermate belangrijk, dat op grond hiervan 
een bepaalde P.!P2 verhouding als optimale aangewezen kan worden. 

Algebele conclusie: 

Het is niet gebleken dat er een duidelijke invloed is van de opeenvolgende 
dieptrekverhouding op het wanddikteverloop, rechtheid van de cupwand, en de 
kracht-weg kromme. Het wanddikteverloop is het belangrijkste criterium. Uit deze 
simulaties blijkt dat bij opeenvolgende dieptrekverhoudingen de PI zo groot mogelijk 
gekozen dient te worden. In de literatuur (o.a. [3], [4] en [to]) staan maximale 
waarden voor opeenvolgende dieptrekverhoudingen. In het bedrijfsleven worden 
overigens meestal ook maximale dieptrekverhoudingen gehanteerd volgend uit 
literatuur of experimenten om zodoende zo goedkoop mogelijk te produceren. 

4.2 Aanbevelingen 

In de simulaties is de verhouding ruo/so zodanig gekozen, dat het niet mogelijk is om 
extreme waarden voor PI te simuleren zoals bijvoorbeeld PI = 1.89 of 1.95. Bij 
grotere waarden worden grotere insnoeringen verwacht bij de eerste trek. Ook kan PI 
zodanig groot gekozen worden, dat er weinig vervormingsvermogen overgebleven is 
voor de tweede trek, waardoor deze niet meer uitgevoerd kan worden. Op grond 
hiervan kan een grens aangegeven worden voor Ph waardoor het mogelijk is om een 
optimale waarde voor PI aan te geven (waarbij de bodem nog niet uitscheurt en de 
tweede trek nog uitgevoerd kan worden). Deze kan dan beter vergeleken worden met 
de literatuur, dan de optimale waarde die voIgt uit de simulaties die beschreven staan 
in dit rapport. 

Bekeken zou kunnen worden of het mogelijk is om de matrijs uit twee delen op te 
bouwen (eerste en tweede trek). 
De interface tussen blank en matrijzen zou misschien beter gedefinieerd kunnen 
worden. Een suggestie hiervoor is om tussen de eerste en tweede trek de interface
elementen van matrijs/blank en plooihouder /blank te rezonen. Bij het rezonen van 
de mesh is het namelijk mogelijk om gehele andere elementen te definieren. 

Een andere suggestie is om drie lagen knooppunten aan de bovenzijde te definieren. 
Hierdoor kan er ook een interface bestaan tussen stempel 2 en de gehele 
blankbovenzijde. De blankonderzijde zou in twee lagen gemodelleerd moeten worden, 
indien er twee aparte matrijzen gebruikt zouden worden. Het gebruiken van 
meerdere lagen knooppunten kent een aantal nadelen: 

-rekentijden worden langer 
-misschien ontstaat er een onbepaalde situatie, doordat de Equations in 
Abaqus niet opgelost kunnen worden. De simulatie wordt dan afgebroken. 
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bijlage 1 geometrie van gereedschappen en blank 

geometrie van gereedschappen en blank bij fJI = 1.79 en fJ2 = 1.23 

rpZ 

rpl = 55.0 mm 
fp2 = 44.4 mm 
Ppl == 5 mm 
Pp2 = 5 mm 
fpi = 61.5 mm 
rpu == 110 mm 
rOil = 56.5 mm 
rou == 46.0 mm 
rOu == 110 mm 
PDt == 5 mm 
P02 = 6.5 mm 
POl = 4 mm 
ruo =100 mm 
So = 1 mm 

geometrie van gereedschappen en blank bij fJI = 1.70 en fJ2 = 1.32 

rpl == 58.1 mm 
rp2 = 44.4 mm 

'p Ppl == 5 mm 
Pp2 = 5 mm 
fpi = 64.6 mm 

r 
fpu == 110 mm 
fOil = 59.6 mm 
Too = 46.0 mm 
rOu = 110 mm 
PDt = 5 mm 
POl = 6.5 mm 
POl == 4 mm 
ruO =100 mm 
So = 1 mm 
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Bijlage 1 geometrie gereedschappen en blank 

geometrie van gereedscbappen en blank bij {:JI = 1.60 en {:J2 = 1.4 

r pl = 61.75 mm 
r p2 == 44.4 mm 

'p 
Ppl = 5 mm 
P p2 = 5 mm 
fpi = 68.25 mm 
fpu = 110 mm 
fOil = 63.25 mm 
fOil = 46.0 mm 
fOu = 110 mm 
POI = 5 mm 
P02 = 6.5 mm 
POl = 4 mm 
fuO =100 mm 
So = 1 mm 

geometrie van gereedscbappen en blank bij {:JI = 1.50 en {:J2 = 1.5 

fpl = 66.6 mm 
r p2 = 44.4 mm 

'p 
Ppl = 5 mm 
P p2 = 5 mm 
fpi = 71.6 mm 
rpu = 110 mm 
rOil = 68 mm 
fOil = 46.0 mm 
fOu = 110 mm 
POl = 5 mm 
PD2 = 6.5 mm 
POl = 4 mm 
fuO =100 mm 
So = 1 mm 
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bijlage 2 berekening van de plooihouderkracht: 

Plooihouderkracht: 

(1) 

Twee in de praktijk vaak gebruikte formules om de plooihouderdruk te benaderen, 
die nodig is om plooivorming te verhinderen, zijn: 

en 

waarbij 

Yoigens Romanowski [10] : 
7.0 

Ppll = 0.8(Po - 1.1) 0.006 -- Os 
SO So 

Yolgens Siebel [12]: 
7 

Ppl2 = 0.002 ... 0.003 { (Po - 1)2 + -p- } Os 
100so 

Os = C nil exp(eo - n) 

Invullen van de geometrie- en materiaalgegevens geeft de volgende resultaten: 

Voor PI = 1.79 en pz = 1.23 : 

Ppl1 = 2.47 en Pp12 = 0.88 tot 1.32 N/mm2 

De oppervlakte van de flens (in de uitgangssituatie) is 19533 mm2
, 

(2) 

(3) 

(4) 

en dus is Fp1 = Ppl * 19533 N en de waarde ervan varieert afbankelijk van de gekozen 
formule. In de simulatie is gekozen voor een plooihouderkracht van 14.000 Newton, 
want gedurende het dieptrekken vermindert de oppervlakte van de flens, waardoor de 
plooihouderdruk toeneemt. 

Voor PI = 1.70 en pz = 1.32 : 

Ppll = 2.15 en Pp12 = 0.80 tot 1.20 N/mm2 

Flensoppervlakte = 18305 mm2
• 

en Fpl = Pp1 * 18305 N. Er wordt een plooihouderkracht aangebracht van 11927 
Newton, volgens de verhouding 14000/19533 = 0.6, 
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Voor fJ, = 1.6 en fJ2 = 1.4 : 

Ppll = 1.79 en Pp12 = 0.73 tot 1.1 N/mm2 

Flensoppervlakte = 16782 mm2
• 

en Fpl = Pp\*16782 N. De plooihouderkracht die in de simulatie gebruikt wordt, 
bedraagt 9970 Newton. 

voor fJ, = 1.S en fJ2 = 1.S : 

Ppn = 1.43 en Pp12 = 0.62 tot 0.93 N/mm2 

Flensoppervlakte = 14674 mm2• 

en Fp\ = P pt*14674. In de simulatie wordt een plooihouderkracht aangebracht van 
6823 Newton. 
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bijlage 3 dikteverloop na de eerste trek 

In de hieronderstaande afbeeldingen, is het dikteverloop na de eerste trek 
weergegeven, voor de verschillende {31/{32 quotienten. Het dikteverloop is in 
driegebieden opgedeeld, namelijk: 

-1 cupbodem 
-2 overgang bodem naar wand (bij de stempelafronding) 
-3 cupwand 

0.00140 I I 
E 

Q) 
+-' .::.: 
D 
D 

0.00120 

§ 0.00100 
;;;: --~ 

1 2 3 
o 20 40 60 

elementnummer 

dikteverloop voor {31 = 1.5 en {32 = 1.5 

0.00140 ] 

r- 0.00130 ~ 

C j 
0,(10120 ~ 

C 

<lJ 
::;;:: 0.00110 

D 
D 

§ 0.00100 
;;;: 

0.00090 

o 

1 
20 40 60 

elernentnummer-

wanddikteverloop als {31 = 1.6 en {32 = 1.4 
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bijlage 3 dikteverlopen na de eerste trek 

0.00140 

0.00130 

E 
0.00120 

C 

Q.l 
;;;: 0.00110 

D 
-0 
§ 0.00100 

:s: 

0.00090 

0.00080 j""",:""""""I,~"I"""~"",, o 20 40 60 80 

elementnummer 

wanddikteverloop als PI = 1.7 en P2 = 1.32 

0.00140 

0.00130 

E 
0.00120 

Q.l 
!;2 0.00110 

-0 
-0 
§ 0.00100 
:s: 

0.00090 

0.00080 

I / 
o 20 40 60 80 

elementnummer 

dikteverloop als PI = 1.79 en P2 = 1.23 
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bijlage 4 dikteverloop na de tweede trek 

0.00160 

0.00140 

c 
. - 0.00120 

(j) ......., 
.::.::: 

:g 0.00100 
C 
o 
:?; 

0.00080 

3 
o 20 40 60 

e Ie rTlentn U rTl rTl e, 

dikteverloop als {31 = 1.5 en {32 = 1.5 

0.00150 

0.00140 

CO.00130 

c 
0.00120 

(l) 
+-' 
.::.::: 
D 0.00110 
D 
C 

~ 0.00100 

0.00090 

0.00080 

--l.I./ 
1 2 3 

o 20 40 60 
el e rTle nt n U rTl nle, 

dikteverloop als {31 = 1.6 en {32 = 1.4 
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bijlage 4 dikteverloop na de tweede trek 

0.00150 

0,00140 

E 0.001.30 

C 

0.00120 
<I) 
+-' 
;;,.;: 

60.00110 
'0 
C 
o 
3: 0.00100 

0.00090 

1 

I I 
, II 

3 
0,00080 '1

0
-rT-r-r-r-r"-"-'-'2"O -r-r-r-r-h-..-..-4r-10h-r ....... -.-.--.-.-sT'"0.."....,....-r"T"'I'"'T::teo 

elementnummer 

dikteverloop als {31 = 1.7 en {32 = 1.32 

0.00150 

0.00140 

E 0.001.30 

c 
0.00120 

<I) --;;,.;: 
60,00110 
'0 
C 
o 
3: 0.00100 

0,00090 

0.00080 

1 
o 20 40 60 

elementnummer 

dikteverloop als {3t = 1.79 en (32 = 1.23 
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bijlage 5 dikteberekening in Turbo-Pascal 
Program wanddikte; 

VAR 
i,n,e:INTEGER; 
a,b,c,f:REAL; 
x,xl,y,yl:ARRAY [LSI] OF REAL; 
d:ARRA Y [1..S0] OF REAL; 
xcoord,x 1 coord,ycoord,y 1 coord,dikt:TEXT; 

BEGIN 
Assign(xcoord,'B:\x1.pm'); 
Reset(xcoord) ; 
Assign(ycoord,'B:\y1.pm'); 
Reset(ycoord); 
Assign(x 1 coord,'B: \x2.pm'); 
Reset(xlcoord); 
Assign(ylcoord,'B:\y2.prn'); 
Reset(ylcoord); 

i: = 1; 
WHILE NOT EOF(xcoord) 

DO BEGIN 
Readln(xcoord,x[I]); 
Readln(ycoord,y[I]); 
Readln(xlcoord,xl[I)); 
Readln(yl coord,y 1 [I)); 
i:=i+ 1; 

END; 

i:= 1; 
e:= 1; 
n:=1; 

WHILE i< SO 
DO BEGIN 

b: =«y1[i + e]-y1[i])* (y[i]-y[i +e)))-«x1[i + e]-x1[i))*(x[i + e]-x[i]); 
a: = «y[i]-y1[i])* (y[i]-y[i + e])+ (xI [i]-x[i})*(x[i +e]-x[i})/b; 
c: = SQR(x[i]-xl[i]-a*(xl[i + e]-xl[i}); 
f: = SQR(y[i]-yl[i]-a*(y1[i + e]-yl[i]); 
d[n]: = (SQRT(c+ t); 
i:=i+ 1; 
n:=n+ 1;writeln(d[n]); 

END; 

BEGIN 
Assign(dikt,'B:\tpdk15.dat'); 
Rewrite(dikt); 

n:=1; 
WHILE n<SO DO BEGIN 
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c1ose( dikt); 
END. 

WRITELN(dikt,' ',n,' ',d[nl); 
n:=n+l; 
END; 

END; 
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bijlage 6 kracht-weg krommen voor verschillende P 

120000 

100000 

80000 

c:: 

-+-' 60000 ...c: 
<..> 
0 ..... 

...:::.::. 40000 ([) 
a... 
E 
<l) 20000 

-+-' 
(f) 

40 80 120 160 

stempelweg in mm 

kracht-weg kromme ais {3t = 1.5 en (32 = 1.5 

100000 

80000 

c: 60000 

........, 

...c 
u 
0 40000 '-.::.:: 
Q) 
a.. 
E 
Q) 

20000 
........, 

V> 

50.00 100.00 150.00 200.00 
sternpelverplootsing in rnrn 

kracht-weg kromme als {31 = 1.6 en P2 = 1.4 
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bijlage (; kracht-weg krommen voor verschil1ende p 

100000 

80000 

.S: 150000 

~ 

..c: 
L> 
0 40000 '-...:.::: 

(j) 
Cl. 

E 
(]) 

20000 

U1 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a 50 1 00 150 200 

stetTIpelverplaatsing in mm 

kracht-weg kromme als (:11 = 1.7 en (:12 = 1.32 

kracht-weg kromme als (:11 = 1.79 en (:12 = 1.23 
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bijlage 7 De totstandkoming van de cup voor PI = 1.60 en P1 = 1.40 

==!L~"" I·_'~I: ' ....... ,' ............ ,.,. 

............ • .... ,t ---'1 ,_ ... , .... _ .. _._ ............. -

eerste trek stap 3 

""UY·" II:n:l1 

,:n,"'-'f'-': 
...- ........... '''f _ .... ,,_ .......... . ., ....... _._ ........... ' ..• -

L 

stap 6 begin tweede trek 

"" .. , • ., 11 ... ,$1 

::n.:- -:- .. .: 
_ ..... _"t ..... , .. ,--,. ...... , .. ... . ·_·_"'.·.M .. · .... .. 

L 

begin stap 10 tweede trek 
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bijIage 7 de totstandkoming van de cup voor III = 1.60 en 112 = 1.40 
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bijlage 8 vergelijkiog maximale kracht oa eeo trek met Romanowski 

De maximale berekende dieptrekkracht volgens Romanowski [10]: 

Fp-. = K. 2 'It 'p So 0. 

waarin: 

indien ingevuld wordt: 
C = 655 N/mm2 

Eo = 0.001 
n = 0.225 

De Kt-waarde in formule 9 is atbankelijk van de dieptrekverhouding 110 en de 
verhouding ru()/So. De waarde kan worden bepaald met behulp van afbeelding 15. 

sao 200 us a 

1
0.B 

K, 0.7i---+-_r--t-~~~I'+-~-t----t--; 

~6~~~~~~7'+-~-r--r~~ 

Q'~~~~~~-+--+-~-t----t--; 

~l~~~~~-4-+--+-r--r~~ 

1.7 1.1 1.9 2.0 2.1 2.2 

At • 

afbeelding 15 Kl-waarde als functie van 110 voor verschillende r~So 
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Hieruit voIgt VOOf de verschillende fl t : 

PI = 1.79 .... Kl = 0.88 .... Fp_ = 113.827 Newton 

indien de verschillende waarden voor fp ingevuld worden (volgens bijIage 1). De 
waarden die volgen uit de Abaqus simulatie liggen 12 tot 15% lager. 

Het vervolgdieptrekproces 

Tijdens het uitvoeren van de tweede trek treedt ook een maximum op, wat ook weer 
vergeleken dient te worden met Romanowski. 
De benaderings-formule volgens Romanowski luidt als voIgt: 

hierin is: F po = maximale stempelkracht van de ne volgtrek 
r po = stempelradius van het ne volgstempel 
K2 = proefondervindelijk bepaalde factor, afbankelijk van 

dieptrekverhouding flo en de verhouding 

(11) 

materiaaldikte en produktdiameter na de (n-1)e trekbewerking. 
K2 kan worden bepaald aan de hand van atbeelding 16. 

a.I." ... 
_1 .. IV'o 
... ,. D T··~···"""'I '\ 

Ia" 1.41 1.11 I.n I. za I.U I.U I.n I.U \.U .. 
""'f_._ ~-!!:!! !!:?t. ~!! !:.!!. !:.!! r!:Jl _!hll 0.20 O. II 

-L! 
1.1 

... !.f 
-!:.!. 
!,I 
'.1 

I. 10 !:!!I- 9:H !:..!!. .M!. II:!! II:}! ...!!Ji. 2.1!! 
· • ..w!!.. II:.!!! U!. ..!,!! ,2:!! .!!.u O.JO ,.U 

· . .: - U!! . .!:-!!. ..!L.ll! ~? .!!.41o o. JS !.ill 
· .. . I. IU !:..!!. .!:1!.. !,.!! ..!..!! ...2.:!!. .!J!. 

.ca. ... , ... v. 0 I. GO O.U !:19 .R·56 0.44 ,..!!:.ll. 
... _Ini ••• 0 1.10 1.0' o.n 0.1>1 o. SS 0 .... 

D = produktdiameter na de eerste trekbewerkin& 

t == de materiaaldikte 

Well De K f 'IIJIUlnU tJOlgeru RomefU11llllci 

albeelding 16 K2-waarde volgens Romanowski 
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Voor PI = 1.79 en P" = 1.23 geldt het volgende: 

De dikte varieert tussen 0.935 en 1.30 mm; als gemiddelde dikte wordt aangenomen 
0.95 mm, en de produktdiameter na de eerste trek bedraagt ongeveer 113 mm. 
Hiermee wordt tiD = 0.84 %. Zodoende wordt K2 ongeveer 0.62. Hieruit voIgt voor 
de dieptrekkracht een waarde van 64.479 Newton. De waarde uit de simulatie ligt 23 
% hoger. 

Voor PI = 1.70 en P" = 1.32 geldt het volgende: 

De dikte varieert tussen 0.939 en 1.27 mm, aanname gem. dikte = 0.954 mm en de 
produktdiameter na de eerste trek bedraagt ongeveer 120 mm. Hiermee wordt tiD = 
0.795 %. Zodoende wordt K2 ongeveer 0.975. Hieruit voIgt voor de dieptrekkracht 
een waarde van 97.126 Newton. De waarde uit de simulatie ligt 3.2 % lager. 

Voor PI = 1.60 en P" = 1.40 geldt het volgende: 

De dikte varieert tussen 0.947 en 1.23 mm, en de produktdiameter na de eerste trek 
bedraagt ongeveer 127 mm. Hiermee wordt tiD = 0.76 %. Als K2-waarde wordt 1.10. 
Hieruit voIgt voor de dieptrekkracht een waarde van 110.496 Newton. De waarde uit 
de simulatie ligt 13 % lager. 

Voor PI = 1.5 en P" = 1.5 is in de tabel de K2-waarde niet meer te bepalen.Volgens 
Romanowski gaat het materiaal bij een {32 van 1.5 scheuren. 
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bijJage' inputfile voor eerste trek voor PI = 1.70 en Pl = 1.32 

*HEADING,UNSYMM 
DIEPTREKKEN VANCIL. CUP IN TWEE TREKKEN,RADIUS 2E 
STEMPEL = 44.375MM, 1E =58 
*RESTART,WRITE,FREQ= 100 
* NODE 
1, 
81,0.1 
301,0.0,0.001 
302,0.00125,0.001 
381,0.1,0.001 
402,0.00125,0.001 
481,0.1,0.001 
*NGEN,NSET= BOT 
1,81 
*NGEN,NSET = TOP 
301,381 
*NFILL,NSET= BLANK 
BOT,TOP,3,loo 
*NSET,NSET= TOPP ART, GENERATE 
302,381,1 
*NGEN,NSET= TOPHOLD 
402,481,1 
*NODE,NSET=DIE 
100,0.1,-0.05 
* NODE,NSET = PUNCH 
300,0.,.09 
*NODE,NSET=PUNCH2 
500,0.,.13 
* NODE,NSET = HOLDER 
400,0.1,0.05 
* NSET,NSET = TOOLS 
PUNCH,DIE,HOLDER,PUNCH2 
* NSET,NSET = CENTER 
1,101,201,301 
*ELEMENT,TYPE= CAX4R 
1,1,2,102,101 
*ELGEN,ELSET= BLANK 
1,80,1,1,3,100,100 
*ELEMENT,TYPE= IRS21A 
441,453,454,400 
*ELGEN,ELSET=HOIDER 
441,28,1,1 
*ELEMENT,TYPE = IRS21A 
1000,31,32,100 
*ELGEN,ELSET=DIE 
1000,50,1,1 
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*ELEMENT,TYPE = IRS21A 
301,301,302,300 
*ELGEN,ELSET= PUNCH 
301,BO,1,1 
*ELEMENT,TYPE=IRS21A 
500,402,403,500 
*ELGEN,ELSET= PUNCH2 
500,43,1,1 
*ELSET,ELSET=TOOLS 
PUNCH,DIE,HOLDER,PUNCH2 
*ELSET,ELSET=ALL 
BLANK, TOOLS 
·SOUD 
SECTION,ELSET=BLANK,MATERIAL=STEEL,ORIENTATION = LOCAL 
* ORIENT ATION,NAME = LOCAL 
1,0,0,0,1,0 
0,0 

*MA TERIAL,NAME = STEEL 
* ELASTIC 
2.1E+ 11,0.3 
*PLASTIC,HARD = ISO 
1.3B43E+OB, 0.00 
2.3744E+OB, 0.01 
2.7463E+OB, 0.02 
2.997BE+OB, 0.03 
3.1924E+OB, 0.04 
3.3531E+OB, 0.05 
3.4909E+ OB, 0.06 
3.6122E+OB, 0.07 
3.7209E+OB, O.OB 
3.B197E+OB, 0.09 
3.9103E+OB, 0.10 
4.0726E + OB, 0.12 
4.2152E+08, 0.14 
4.2B07E+ OB, 0.15 
4.342BE+OB, 0.16 
4.45BBE+OB, 0.1B 
4.5652E+OB, 0.20 
4.7992E+OB, 0.25 
4.9994E+08, 0.30 
5.1753E+08, 0.35 
5.3327E+08, 0.40 
5.4756E+08, 0.45 
5.6067E+OB, 0.50 
5.7280E+08, 0.55 
5.8410E+OB, 0.60 
5.9470E+OB, 0.65 
6.0468E + OB, 0.70 
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6.1413E+08, 0.75 
6.2301E+08, 0.80 
6.3165E+08, 0.85 
6.3982E + 08, 0.90 
6.4764E+08, 0.95 
6.5514E+08, 1.00 
6.6237E+08, 1.05 
6.6934E+08, 1.10 
6.7606E+08, 1.15 
6.8256E+08, 1.20 
7. 1767E + 08, 1.50 

·RIGID SURFACE,TYPE = SEGMENTS,ELSET= DIE 
START,0.04600,-0.180 
UNE,0.04600,-0.085 
ORCL,0.0500,-0.08100,0.0500,·0.085 
UNE,0.0531,-0.08100 
CIRCL,0.0596, -0.0745,0.0531,-0.0745 
UNE,0.0596,-0.005 
CIRCL,O.0646,O.0,O.0646,·O.005 
UNE,0.11,O.0 
·RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=HOLDER 
START,O.ll,O.OOl 
LINE,O.0647,0.001 
CIRCL,0.0646,.OOll,.0647,.0011 
UNE,0.0646,.06 
·RIGID SURFACE, TYPE = SEGMENTS,ELSET= PUNCH 
ST ART,O.0581,0.090 
LINE,0.05810,.0065 
CIRCL,O.0531,0.0015,O.0531,0.0065 
UNE,-1.E·6,O.0015 
-RIGID SURFACE, TYPE=SEGMENTS,ELSET=PUNCH2 
ST ART,0.0444,O.130 
UNE,O.0444,O.0067 
CIRCL,O.0394,O.0017,0.0394,0.0067 
UNE,-1.E-6,0.0017 
*INTERFACE,ELSET= DIE 
• FRICTION 
0.05,2.5E7 
*INTERFACE,ELSET = HOLDER 
* FRICTION 
0.05,2.5E7 
*INTERFACE,ELSET=PUNCH 
·FRICTION 
0.05,5.E7 
·INTERFACE,ELSET= PUNCH2 
* FRICTION 
0.05,5.E7 
* EQUATION 
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2 
TOPPART,1,-1.,TOPHOLD,1,1 
2 
TOPP ART,2,-1.,TOPHOLD,2, 1 
* PLOT 
* DRAW 
·STEP,INC= l00,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX 
"STAP 1 
PUSH THE BLANKHOLDER DOWN BY A PRESCRIBED DISPLACEMENT 
*STATIC,PTOL= 10 
1.0E-I, 1, 1.0E-1 0 
-BOUNDARY 
CENTER,l,1 
DIE,1,1 
DIE,2,2 
DIE,6,6 
PUNCH,I,1 
PUNCH,2,2 
PUNCH, 6,6 
PUNCH2,I,l 
PUNCH2,2,2 
PUNCH2,6,6 
HOLDER, I, 1 
HOLDER,2,2,-3.1E-9 
HOLDER,6,6 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,ELSET= ALL,FREQ = 50 
S,E 
-NODE FILE,NSET= TOOLS,FREQ = 100 
U,RF 
*NODE FILE,NSET= BLANK,FREQ= 100 
U 
*EL FILE,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
**STAP 2 
* STEP, INC = 1000,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX 
APPLY THE PRESCRffiED FORCE ON THE BLANKHOLDER AND RELEASE 
THE DISPLACEMENT 
*STATIC,PTOL= 10 
1.OE-l,1. 
*BOUNDARY,OP=NEW 
CENTER,I,l 
DIE,I,l 
DIE,2,2 
DIE,6,6 
PUNCH,l,l 
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PUNCH,2,2 
PUNCH,6,6 
PUNCH2,l,l 
PUNCH2,2,2 
PUNCH2,6,6 
HOLDER, 1,1 
HOLDER,6,6 
*CLOAD 
HOLDER,2,-11927 
*NODE PRINT,NSET = TOOI.S,FREQ = 100 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,EI.SET = AlL,FREQ = 500 
S,E 
·PLOT,FREQ =50 
* DISPLACED 
U,1.0 
-NODE FILE,NSET= TOOI.S,FREQ = 100 
U,RF 
*NODE FlLE,NSET=BLANK,FREQ= 100 
U 
*EL FILE,EI.SET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
**STAP3 
*STEP,INC= 750,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
MOVE THE PUNCH DOWN 
*STA TIC,PTOL= 15. 
1.00E-05, 1, 1.00E-11,0.1 
*BOUNDARY,OP=MOD 
PUNCH,2,2,-0.045 
PUNCH2,2,2,-0.035 
*CLOAD 
HOLDER,2,-11927 
*NODE PRINT,NSET= TOOI.S,FREQ= 10 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,EI.SET = AlL,FREQ = 500 
S,E 
*PLOT,FREQ =50 
* DISPLACED 
U,1.0,1 
*PLOT,FREQ= 100 
*DETAIL,EI.SET = BlANK 
* CONTOUR 
PEEQ 
*NODE FILE,NSET=TOOI.S,FREQ = 10 
U,RF 
*NODE FILE,NSET= BLANK,FREQ = 100 
U 
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*EL FILE,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
STAP4 
*STEP,INC=250,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
TAKE THE LOAD OF THE BLANKHOLDER 
*STATIC,PTOL= 1. 
.1,1.,1.E-6 
* BOUNDARY,OP = NEW 
CENTER, 1, 1 
DIE,1,1 
DIE,2,2 
DIE,6,6 
PUNCH,l,l 
PUNCH,2,2,-0.045 
PUNCH,6,6 
PUNCH2,1,1 
PUNCH2,2,2,-.035 
PUNCH2,6,6 
HOLDER, 1, 1 
HOLDER,6,6 
*CLOAD 
HOLDER,2,-10 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,ELSET = ALL,FREQ = 500 
S,E 
*PLOT,FREQ = 50 
* DISPlACED 
U,1.0,1 
*PLOT,FREQ= 100 
*DETAIL,ELSET=BLANK 
* CONTOUR 
Sl1 
* CONTOUR 
S22 
*NODE FILE,NSET= TOOLS,FREQ= 100 
U,RF 
*NODE FILE,NSET= BLANK,FREQ= 100 
U 
*EL FILE,ELSET = ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
STAP5 
* STEP, INC = 150,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
MOVE THE HOLDER UP 
*STATIC,PTOL= 10 
0.01,1.,lE-9 
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*BOUNDARY,OP = MOD 
HOLDER,2,2,.01 
*CLOAD,OP = MOD 
HOLDER,2,-10 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*PLOT,FREQ=50 
*DISPIACED 
U,I.O,I 
*PLOT,FREQ = 100 
*DETAD4ELSET=BLANK 
* CONTOUR 
S11 
* CONTOUR 
S22 
*NODE FILE, NSET= TOOLS,FREQ= 100 
COORD,U,RF 
*NODE FILE,NSET= BIANK,FREQ = 100 
COORD 
*EL FILE,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
STAP6 
* STEP, INC = 500,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
STEMPEL NAAR BENEDEN IATEN ZAKKEN 
*STATIC,PTOL= 10 
O.OOOI,1.,1.E-10 
* BOUNDARY,OP = MOD 
PUNCH,2,2,-0.0794 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ = 10 
COORD,U,RF 
*NODE PRINT,NSET=BIANK,FREQ=500 
COORD 
*EL PRINT,ELSET=ALL,FREQ= 100 
S,E 
*PLOT,FREQ = 50 
*DISPIACED 
U, 1.0, 1 
*PLOT,FREQ = 100 
*DETAD4ELSET=BLANK 
* CONTOUR 
PEEQ 
*NODE PRINT,NSET = TOOLS,FREQ = 10 
COORD,U,RF 
*EL FILE,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 

52 



·NODE FILE,NSET=BLANK,FREQ= 100 
COORD,U,RF 
·END STEP 
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bijlage 9 inputfile voor de tweede trek voor PI = 1.70 en Pl = 1.32 

*HEADING,UNSYMM 
1WEEDE TREK, BETAl=1.70,RADIUS IE STEMPEL IS 58,1, TWEEDE 
STEMPEL = 44.4 
*RESTART,READ,STEP=6,INC= 115,WRITE,FREQ= 100 
STAP7 
* STEP, INC = 750,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
STEMPEL ZAKKEN ,PWOIHOUDER OMHOOG,VERPLAATSING STEMPELl 
IN 2-RICHTING VRU 
*STATIC,PTOL= 1 . 
• Ol,l.,1.E-6 
*BOUNDARY,OP = MOD 
CENTER, 1,1 
DIE, 1, 1 
DIE,2,2 
DIE,6,6 
PUNCH,l,l 
PUNCH,6,6 
PUNCH2,l,1 
PUNCH2,2,2,-0.0790 
PUNCH2,6,6 
HOLDER, 1,1 
HOLDER,2,2,.01 
HOLDER,6,6 
*CWAD,OP=NEW 
HOLDER,2,2,-10 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,ELSET= ALL,FREQ = 500 
S,E 
*NODE PRINT,NSET=BLANK,FREQ= 100 
COORD 
*PLOT,FREQ = 50 
* DISPLACED 
U, 1.0, 1 
*PWT,FREQ= 100 
*DETAIL,ELSET=BLANK 
* CONTOUR 
PEEQ 
*NODE FILE,NSET= TOOLS,FREQ = 100 
U,RF 
*NODE FILE,NSET= BLANK,FREQ = 100 
U 
*EL FILE,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
STAP8 
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*STEP,INC = 500, CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
KRACHT OP STEMPEL1 AANBRENGEN (IS PWOIHOUDER) 
VAN lOON 
*STATIC, PTOL=l 
.01,1.,1.E-6 
* BOUNDARY,OP = MOD 
*CWAD,OP = MOD 
PUNCH,2,2,-loo 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50 . 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,ELSET= ALL,FREQ = 500 
S,E 
*PWT,FREQ=50 
* DISPLACED 
U,1.0,1 
*PLOT,FREQ= 100 
*DETAIL,ELSET=BLANK 
* CONTOUR 
PEEQ 
*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=50 
U,RF 
*EL FILE,ELSET=ALL,FREQ=l00 
S,E 
*NODE FILE,NSET= BLANK,FREQ = 100 
U,RF 
*END STEP 
STAP9 
STEMPE12 TEGEN BLANK AAN LATEN 
ZAKKEN 
*STEP,INC=500,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
*STATIC,PTOL= 1. 
.01, 1., 1.E-6 
*BOUNDARY,OP=MOD 
PUNCH2,2,2,-0.080 
*NODE PRINT,NSET= TOOLS,FREQ= 100 
COORD,U,RF 
*NODE PRINT,NSET=BLANK,FREQ=I00 
COORD 
*EL PRINT,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*PWT,FREQ =50 
* DISPLACED 
U,I.0,1 
*PWT,FREQ= 100 
*DETAIL,ELSET=BLANK 
• CONTOUR 
PEEQ 
*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=50 
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RF,U 
*NODE FILE,NSET = BI..ANK,FREQ =50 
RF,U 
*EL FILE,ELSET = ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
** STEP 10 
*STEP,INC=500,CYCLE = 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
STEMPEL 2 DE VOLGTREK lATEN MAKEN EN 
TOT 150 MM lATEN ZAKKEN 
*STATIC,PTOL= 1 
.01,1.,1.E-6 
*BOUNDARY,OP = MOD 
PUNCH2,2,2,-.1550 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50 
COORD,U,RF 
-NODE PRINT,NSET=BLANK,FREQ= 100 
COORD 
*EL PRINT,ELSET= ALL,FREQ =500 
S,E 
·PLOT,FREQ=50 
* DISPlACED 
U,1.0,1 
*PLOT,FREQ = 100 
*DETAIL,ELSET=BlANK 
• CONTOUR 
PEEQ 
*NODE FILE,NSET=TOOLS 
U,RF 
·NODE FILE, NSET = BlANK,FREQ = 100 
U,RF 
*EL FILE,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*NODE FILE,NSET= BlANK,FREQ =50 
U,RF 
·END STEP 
STAP 11 
STEMPELl (PLOOIHOUDER) OMHOOG lATEN 
KOMEN 
*STEP,INC=500,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
*STATIC,PTOL= 10 
.Ol,1.,1.E-6 
*BOUNDARY,OP=MOD 
PUNCH,2,2,.02 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ= 100 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
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*PLOT,FREQ = 50 
* DISPlACED 
U,1.0,1 
*PLOT,FREQ = 100 
*DETAIL,ELSET= BLANK 
*CONTOUR 
PEEQ 
*NODE FILE,NSET = TOOLS,FREQ =50 
RF,U . 
·NODE FILE,NSET= BLANK,FREQ=50 
RF,U,COORD 
*EL FILE,ELSET= ALL,FREQ = 100 
S,E 
*END STEP 
** STEP 12 
·STEP,INC=500,CYCLE= 12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC 
STEMPEL 2 VERDER lATEN ZAKKEN TOT 175 
MM 
* STATIC,PTOL = 1 
.01,1.,I.E-6 
*BOUNDARY,OP = MOD 
PUN CHZ,2,2,-.175 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50 
COORD,U,RF 
*EL PRINT,ELSET=ALL,FREQ=500 
S,E 
*NODE PRINT,NSET=BLANK,FREQ= 100 
*PLOT,FREQ = 50 
*DISPlACED 
U, 1.0, 1 
*PLOT,FREQ = 100 
*DETAIL,ELSET = BLANK 
• CONTOUR 
PEEQ 
*NODE FILE,NSET=TOOLS 
U,RF 
*NODE FILE,NSET=BLANK,FREQ=I00 
U,RF 
*NODE PRINT,NSET=BlANK,FREQ= 100 
COORD 
*EL FILE,ELSET = ALL,FREQ = 100 
S,E 
-END STEP 
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