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Samenvatting 

Het beg rip ideale deformatie is al geruime tijd bekend. Werkelijke modellen 
omtrent toepassingen zijn echter niet voorhanden. De huidige toepassingen 
komen tot stand via tryal-and-error methoden. 
De afgeleide modellen zijn voor dunwandige cilinders die met behulp van een 
axiale kracht en een binnendruk een plaatselijke diametervergroting ondergaan 
zonder dat de wanddikte hierbij wezenlijk afneemt. 

Het verband tussen axiale kracht en inwendige druk wordt uit de spanningsvoor
waarde voor ideale deformatie afgeleid voor verschillende modellen. Dit verband 
wordt omgeschreven naar concrete algoritmen die bruikbaar zijn voor de uitvoe
ring van het proces. 
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Voorwoord. 

Oit verslag moet gezien worden als afronding van de eerste stap in het onder
zoek naar ideale deformatie, wat tevens mijn onderzoeksopdracht is. De tijdens 
dit onderzoek afgeleide formules dienen tijdens mijn afstuderen via een nog te 
ontwerpen testopstelling getoetst te worden. 

Ik wil iedereen bedanken die mij met raad en daad hebben bijgestaan tijdens 
mijn onderzoek, en/of op de ene of andere wijze een bijdrage hebben geleverd 
tot dit verslag. 
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Symbolenlijst. 

U spanning [N/mm2] 
E logaritmische rek H 
h hoogte dikwandige cilinder em] 
p inwendige druk [N/mm2] 

Ri straal binnenwand em] 
Ru straal buitenwand em] 
z,¢,r cilinder coordinaten em] 
Uz axiale spanning [N/mm2] 

u", tangentiele spanning [N/mm2] 
ur radiale spanning [N/mm2] 
0'.' z dimensieloze axiale spanning [N/mm2] 
u' dimensieloze tangentiele spanning [N/mm2] 

'" 0'.' dimensieloze radiale spanning [N/mm2] r 
uF=uy vloeispanning [N/mm2] 
U vloeispanning [N/mm2] 
Ez axiale rek [-] 

EtfJ tangentiele rek [-] 

Er radiale rek [-] 

E effectieve rek H 
Eo deformatie t.g.v. voorafgaande bewerkingen [-] 

C karakteristieke deformatie weerstand [N/mm2] 
liz snelheid L r' 
T schuifspanning [N/mm2] 
Do uitgangsdiameter em] 
D momentane diameter em] 
d relatieve diameter [- ] 

Fax axiale kracht [N] 

Pinw inwendige druk [N/mm2] 

to wanddikte cilinder em] 
A oppervlakte overgang druk naar kracht [m2] 
n verstevigingsexponent [-] 
k verhouding tussen rekken [-] 
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Inleiding. 

Kijkende naar de vloeiellips is te zien dat de meeste omvormprocessen zich 
afspelen in de punten waar de lijn 0', = 0'2 de vloeiellips snijdt. 

/ 

/ 
/ 

Afbeelding 1 

/ 

De gedachte achter idea Ie deformatie is als voigt: bevind een proces zich in het 
gebied waar de lijn 0', = -0'2 de vloeiellips snijdt, dan zijn vee I kleinere proces
krachten nodig doordat de vloeispanning lager is. 
Verder blijkt dat door het werken met dunwandige modellen dat de wanddiktaf
name nul wordt. Het prettige gevolg hiervan is dat er gaat gelden: 

Het proces staat weergegeven in de grensvervormingskromme als stippellijn: 
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In bovenstaande afbeelding is te zien dat dit proces de grensvervorming niet zal 
overschrijden. Er is zelfs nog enige speling mogelijk zonder dat de grensvervor
ming overschreden wordt. 
Om aan te tonen dat idea Ie deformatie in werkelijkheid bestaat moet een 
testproces uitgevoerd worden waarin de voorwaarde u, = -u2 verwerkt is. 
Een mogelijkheid is het opblazen van een holle cilinder met behulp van een 
inwendige hydraulische druk gecombineerd met een axiale belasting. Door deze 
twee grootheden op elkaar af te stemmen via een formule is het mogelijk om 
aan de hierboven genoemde voorwaarde te voldoen. 
De verwezenlijking van hierboven genoemd proces ziet er als voigt uit: 

Fax 

Fax 

Afbeelding 3 
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Dit proces kan op basis van verschillende aannames gemodelleerd worden. 
V~~r elk model voigt een relatie tussen de inwendige druk en de axiale kracht 
die uitgewerkt kan worden naar een verband tussen axiale kracht en diameter 
enerzijds en tussen inwendige druk en diameter anderzijds. 
Deze laatste twee verbanden worden gebruikt om in een later stadium in het 
onderzoek het proces te sturen. 
Ten aanzien van het proces zijn de volgende aannames mogelijk. 

- 1 De radiale spanning is nul. 
- 2 De radiale spanning verloopt lineair van -p in de binnenwand tot 0 

in de buitenwand. Verder geldt Uz = uz(z). 
- 3 De radiale spanning verloopt lineair van -p in de binnenwand tot 0 

in de buitenwand. Verder geldt Uz is constant over de wand. 
- 4 Met behulp van lokaal evenwicht. 
- 5 Er bestaat eren verhouding tussen tangentiEHe en axiale rek. 
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HOOFDSTUK 2: MODEL 1. 

1.1 onderbouwing. 

Dit model gaat ervan uit dat de radiale spanning in de wand van de cilinder 
verwaarloosbaar is. Alvorens dit model uit te werken moet eerst nagegaan 
worden of deze aanname wei gerechtvaardigd is en het model niet onbruikbaar 
maakt. Oit kan door een dikwandige cilinder te modelleren en de hieruitvolgende 
spanningen te analyseren. 

Gemodelleerd ziet het opblazen van een dikwandige cilinder er als voigt uit: 

Afbeelding 4 

De algemene modelaannames zien er als voigt uit: 
- geen wrijving 
- cirkelsymmetrie 

ar aar+(a -a )-=0 r tp r 

h 

(2) 

am het proces verder te modelleren kunnen verschillende aannames ten aanzien 
van de spanningen,rekken of vloeivoorwaarden gemaakt worden: 

(3) 

b) liz = 0 (e z = 0) (4) 

c) TRESCA (5) 
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Met behulp van de cirkels van Mohr kan een globale spanningsanalyse van de 
situatie opgesteld worden. De druk p veroorzaakt een drukspanning in radiale 
richting en een trekspanning in tangentiele richting. Aan de buitenzijde van de 
cilinder ( r = Ru ) dient de radiale spanning nul te zijn, wat in feite een randvoor
waarde is. 

t T t T 

Afbeelding 5 

De linker figuur is voor de spanningssituatie bij r = ~ I waarbij (Jr gelijk is aan -P, 
terwijl de rechter figuur de spanningssituatie bij r = Ru weergeeft, waarbij (Jr 

gelijk is aan O. 
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ad a. 
Axiale spanning is nul 
Volgens von Mises geldt: 

222 
0v = 0, - 0,0,,+ a, 

Hieruit wordt u'" gedistilleerd: 

a =10 + a 1(1- 3 ( a')2) 
" 2' v 4 a v 

(6) 

(7) 

Aangezien er een evenwichtsvergelijking is waarin u'" en ur de onbekenden zijn, 
kan met behulp van von Mises, ur uitgedrukt worden in een differentiaalvergelij
king. Tevens worden de spanningen dimensieloos door ze te delen door uV ' Dit 
levert: 

da; dr -----'----- = --
~a; - J(1-!a/) 

r (8) 

Deze differentiaalvergelijking kan via numerieke integratie opgelost worden. De 
integraal ziet er als voigt uit: 

Or do' 
f ' 
o 1 0 , _ 1(1- 3 a,2) 

2 ' 4 ' 

r 

=-f 
Ru 

dr 
r (9) 

De grafische weergave van deze differentiaalvergelijking (9) en de hieruitvolgen
de radiale spanning staan in afbeelding 6. 
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ad. b 

Uz = 0 

Dit levert tevens op dat de axiale reksnelheid ook nul is. 
Volgens de Levy-Von Mises relaties kan geschreven worden: 

1 
o = -(0 + 0 ) 

z 2 ' II' 

Volgens de vloeivoorwaarde van Von Mises geldt dat : 

2 
0-0 =-0 

II' , vf!3 v 

Via de evenwichtsvergelijking ontstaat de volgende integraal: 

(10) 

(11 ) 

(12) 

(13) 

Gedeeld door Uv levert dit een uitdrukking voor de dimensieloze spanning u/. 

2 r o'=-In-, 13 Ru 

Hieruit zijn verder de dimensieloze spanningen, uz' en u/ af te leiden. 

o • = J..- (1 + 21n (.L » 
z va Ru 

2 r 
o ' = - ( 1 + In -) 

II' {3 Ru 

De grafische weergave van deze uitdrukkingen ,(14), (15) en (16) staan in 
afbeelding 6. 
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ad. c 
TRESCA 

Het vloeicriterium van Tresca gaat uit van de uiterste spanningen. In dit 
geval de spanningen in respectievelijk radiale richting en tangentiale richting. 
De waarde van de axiale spanning( z-richting ) wordt in zoverre niet meegeno
men in het model, dat het enige dat ervan kunnen zeggen dat hij begrensd is 
door ur en u4J' 
Er geldt dus : 

Ingevuld in de evenwichtsvergelijking levert dit de volgende integraal op: 

ar , 

fda, = J 
o Ru 

a .ldr 
v r 

In dimensieloze vorm levert dit op : 

a' = In~ , R 
u 

a' = 1 + In~ 
cP Ru 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

De grafische weergave van deze uitdrukkingen, (19) en (20) staan in afbeelding 
6. 
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In het volgende figuur staan de dimensieloze spanningen uitgezet tegen de 
dimensieloze diameter. 

1,2 
oi/ov 

0,9 

0,6 

0,3 

dimensieloze spanningen 

..... e 

h 
/b 

O+---------------~~------~--------------~---------

-0,3 

-0,6 

-0,9 

Afbeelding 6 

a a.' r volgens model A 
b a' 4i vol gens model A 
C a.' r vol gens model B 
d a' 4i volgens model B 
e az volgens model B 
f a' r volgens model C 
9 a' 4i volgens model C 

In het diagram is te zien dat de radiale spanning, ongeacht het model, naar nul 
gaat voor een straal die gelijk is aan de buitendiameter. 
Ounwandige cilinders bevinden zich in het diagram dicht bij het punt r = Au. Oit 
heeft tot gevolg dat de fout die gemaakt wordt door de radiale spanning nul te 
stellen het model niet onbruikbaar maakt. 
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1.2 De afleiding van de uitdrukkingen voor perskracht en inwendige druk als 
functie van de momentane diameter staat hieronder uitgewerkt. 
De procesaannames zien er als voigt uit: 

dunwandigheid ur=O 
geen afname wanddikte Er = 0 
exponentieel materiaalgedrag 
rechte rekken 

Via de ketelformules geldt voor de tangentiale spanning: 

= pO 
all 2~ (21) 

Hierbij wordt vermeld dat in eerste instantie als aanname geldt dat de grootste 
vervormingen ter plaatse van de grootste diameter plaatsvinden. Naarmate het 
proces verloopt kunnen de uit het proces afkomstige gegevens omtrent de 
plaats waar de grootste rek optreedt het model beter aanpassen aan de werke
lijkheid. 

De axiale spanning in de buis wordt veroorzaakt door de axiale kracht minus de 
tegengestelde kracht veroorzaakt door de druk, In formulevorm: 

FBJ( - Plnw A a = ~~...--.;;;..;.:.:.....-
Z 1t O~ 

waarbij: 

1 2 A = -1t0o 
4 

De radiale rek is nul ingevuld in de Levy von Mises relaties: 

e r = 0 = ~ ( (J r _ (J cp + a Z) 
a 2 

Hieruit voigt de spanningsvoorwaarde voor ideale deformatie in dit proces: 

Met (21 ),(22) en (23) hierin ingevuld levert dit op: 
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(25) 

(26) 
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Uitgewerkt voor de inwendige druk levert dit op: 

4 
Plnw = [ 2] Fax 

(2D2+Do )n 
(27) 

De afleiding van concrete uitdrukkingen voor de inwendige druk en de axiale 
kracht als functies van de momentane diameter gaat als voigt: 

(28) 

Oit levert op: 

(29) 

Oit resultaat komt overeen met het verband dat via de grensvervormingskromme 
is gevonden. 
Voor materiaal met exponetieel gedrag geldt: 

(30) 

Voor de effectieve rek kan geschreven worden: 

e = fl ~ (e~ + e! + e!)] 

(31) 
2 

= - E f3 Ip 

(25), (30) en (31) ingevuld in de Levy von Mises relatie voor de (J)-richting levert 
op: 

2 -e 
f3 Ip 3 

Elp = --2---- ("2 alp) 
C(-e + eo)n f3 Ip 
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Uitgewerkt levert dit op: 

a = _1_ C(~ln(.R) + Eo)n 
'P 13 ..f3 Do 

(33) 

Met (21) hierin ingevuld en omgeschreven levert dit op: 

P/i = 2foC [~ln(.Q) + Eor 
nw ..f3 D..f3 Do 

(34) 

Met behulp van (27) kan ook een uitdrukking v~~r de axiale kracht afgeleid 
worden: 

(35) 

Deze uitdrukkingen worden als voigt dimensieloos gemaakt: 

F.* = F8)( 
8)( CfoDo 

(36) 

(37) 

Dit levert op, met als variabele de relatieve diameter 0/00 : 

F:JdJ = ~ [2d + .1 ][~In(d) + Eo]n 
2..f3 d 13 

(38) 

(39) 

Het uitvoeren van het proces volgens deze algoritmen zal ideale deformatie van 
de cilinder tot gevolg hebbeno De dikteafname van de wand zal theoretisch nul 
moeten zijn. In werkelijkheid zal dit niet zo zijn omdat de plaats waar de 
grootste rek plaatsvindt, en waar dus de spannningsvoorwaarde U z = -u", 
aanwezig moet zijn, op dit moment nog niet bekend is. Met de aanname echter 
dat de grootste rek plaatsvindt in de ring met de grootste diameter zullen deze 
"formules" voldoen. 
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Grafisch weergegeven ziet de dimensieloze inwendige druk er als voigt uit: 

0,9 
Pinw 

0,85 

0,8 

0,75 

0,7 

0,65 

0,6 

0,55 

0,5 

0,45 

0,41 

Afbeelding 7 

1,2 1,4 

dimensieloze druk 

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 
DiDo 

Te zien is dat tijdens het proces de gewenste inwendige druk toeneemt tot een 
maximum waarna deze weer afneemt. 
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Grafisch weergegeven ziet de dimensieloze perskracht er als voigt uit: 

dimensieloze axiale kracht 
5,5 

Fax 
5 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 : 

1 

0,5 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 
0100 

Afbeelding 8 

Te zien is dat er eerst een axiale kracht aanwezig moet zijn alvorens het proces 
gaat beginnen. Tevens is te zien dat de gewenste axiale kracht na een beginfase 
redelijk monotoon toeneemt bij een toenemende momentane diameter. 
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HOOFDSTUK 3: MODEL 2. 

2.1 Afleiding model voor lineaire radiale spanning in wand (1). 

Via krachtenevenwicht in de cilinder gelden de volgende verbanden: 

~+1o 
2 

F = 21t f a z! dr 
d 
2 

d d 
2 L L 2+10 

f dr f p dz = 2 f dz fa., dr 
d 0 0 d -- -2 2 

Verder geldt natuurlijk Levy-von-Mises . 
Gecombineerd met fr = 0 levert dit: 

az + a 
a = (jI , 2 

Ingevuld in de vloeivoorwaarde van Von Mises levert dit: 

- ..f3 2 2 
a = (4 [a., + az - 2aljlaz)) 

Nu wordt de volgende aanname gemaakt: 
ur neemt lineair af met de wanddikte. 

Oat wil zeggen dat ur er als voigt uit ziet: 

O.5d O.5d +to 

--r 

Afbeelding 9 
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In formulevorm: 

via (42) levert dit: 

Oz = -0. - 2p (1 + d - 2') 
210 

via (43) en (45) ontstaat: 

a = 13 [a + p( 1 + d - 2')] 
• 210 

Voar het materiaalgedrag geldt: 

a = e(e)n 

Dit is om te schrijven tot: 

-1 1 - n 
~ = en a-n
o 

Gecombineerd met Levy-von-Mises levert dit: 

-1 1-n 3 - -- d 2, 
e - e = -2 e nan (a. + p(1 + - )] 

z - - • 210 

Voar de rek in tangentiale richting geldt: 

d+fo 
e. = In( ) 

do + 10 

Uit (49) en (50) voigt dan: 

2n e d + t d 2r 
otp = -- [In("O )r - p(1 + - ) 

1+n do+1o 210 
3 2 

Via (45) ontstaat dan de uitdrukking voor de axiale spanning: 

o = z 
-1- 2n e [In ( d + 10 )]n _ p( 1 d - 10) 

.!..:...!! d. + t + 2 t 
3 2 0"0 "0 
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(45) 
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(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 
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Via (40) ontstaat nu het verband tussen de inwendige druk en de axiale kracht 
benodigd v~~r de axiale spanning. Hierbij moet niet uit het oog verloren worden 
dat de door de pers op te brengen perskracht bestaat uit de axiale kracht 
benodigd voor de axiale spanning vermeerderd met het produkt van inwendige 
druk en oppervlakte. 

!!.+~ 
2 

F = 2'11: J [ -1'2
n 

C * [In( d + ~ )]n _ p(1 + d - 2r) l' r'dr (53) 
~ do + fa 2fa d 

2 3 2 

Uitgewerkt levert dit op: 

= 2'11: [(d~ + ~2H -1'2
n 

-1 C [In( d + ~ )In _ p (~dfa + 7 d 2 ) J 
~ do+~ 4 8 

3 2 

Uitwerken van (41) levert: 

d 
'2 
J p dr = 2' 
-d 
2 

(51) hierin ingevuld geeft: 

!!.+~ 
2 

= 2' J [2n C [In ( d + fa )]n - p( 1 + 
1 + n d. + t_ {3-2- 0"0 

Dit levert uitgeschreven op: 

fa2 n 
+ 1 C d + fa 

p'(d + fa) = .!..:..!! [In(d
o 

+ fo)]n 

3 2 

De uitdrukking voor de inwendige druk ziet er als voigt uit: 

p(d) = 

3 2 (d + fa) 
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Door deze uitdrukking in te vullen in uitdrukking (54) ontstaat een uitdrukking 
voor Fax als functie van de momentane diameter d die er uitgewerkt als voigt 
uitziet: 

9 t. d2 + 7 d f?- + t_3 
1 "2n-1 C d + f 2 '0 '0 '0 

F = 27t" [- [In{ '0 )]n] 1[------] 
~ do + ~ (d + fa) 

3 2 

(59) 

De door de pers op te brengen kracht is gelijk aan (59) vermeerdert met een 
term v~~r de kracht die ontstaat als gevolg van de inwendige druk die loodrecht 
op het oppervlak van de pers staat. 

9 ~d2 + 7 dti + ,g 
F = 27t" [-1"2

n-1 
C [In{ d + fa )]n] [ 2 ] 7t d,2 

1 n d, t (d + f) - -4 P 0 
-+- 0+'0 '0 

3 2 

(60) 
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HOOFDSTUK 4: MODEL 3. 

3.1 afleiding model voor lineaire radiale spanning in de wand (2). 

az is constant en wordt verder als 5z meegenomen in de afleiding, die er als 
voigt uitziet: 

d - 2r 
a z = -alp - 2p(1 + 210 ) 

waaruit voigt: 

d - 2r 
a" = -Sz - 2p(1 + 210 ) 

verder geld en weer: 

!! + fa 
2 

F = 21t f a/ dr 
d 
2 

d d 
2 L L 2+fa 

J dr J p dz = 2 J dz J a III dr 
_!! 0 o!t 

2 2 

uitgewerkt ziet (63) er als voigt uit: 

!! + fa 
2 

pdL = 2L J 
d 
2 

waaruit voigt: 

_ -2Sz 1o 
P - (d + 210) 

[ -Sz - 2p(1 + d - 2r)]dr 
2to 

(61) kan als voigt geschreven worden: 

a + p( 1 + d - 2 r) = _ S _. p( 1 + d - 2 r) 
IjI 210 z 210 

(61 ) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

Aangezien voor de spanning in tangentiele richting geschreven kon worden (51): 
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(J = 
tp 

2
n 

C [In{ d + 10 )]n _ p{1 d - 2f) 
1 + n dO + 10 + 210 

3 2 

ontstaat nu voor Sz de uitdrukking: 

-Sz = p{1 + d - 2f) + 2
n
C [In{ d + 10 )r 

2'~ ~ d + , 
"0 3 2 0"0 

Aangezien d op de binnendiameter betrekking heeft 
worden: r =d/2, wat oplevert: 

_ Sz = P + 2
n 
C [In ( d + 10 ) r 

.1..::..!! do + 10 
3 2 

(69) in (63) ingevuld levert uitgewerkt op: 

p{d) = 2102
n
C [In{ d + 10 )]n 
~ d +t 

d3 2 0"0 

(62) ingevuld en uitgeschreven levert op: 

2r: d ' F{d) = -(3ro2 
+ 2d1o + -d ) 2

n
C1t [In{ +"0 )]n 

1+n do +10 
3 2 

(68) 

(69) 

moet voor r ingevuld 

(70) 

(71) 

(72) 

De door de pers op te brengen kracht is gelijk aan (59) vermeerdert met een 
term voor de kracht die ontstaat als gevolg van de inwendige druk die loodrecht 
op het oppervlak van de pers staat. 

2r: d ' F(d) = -(3~ + 2d1o + -) 2
n

C1t [In{ +"0 )r - lipdi 
d 1+n do+1o 4 

3 2 

(73) 
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HOOFDSTUK 5: MODEL 4. 

4.1 Afleiding model met behulp van lokaal evenwicht. 

De aannames benodigd voor de afleiding zijn als voigt: 

voor lokaal evenwicht geldt: 

da, + a, - a4p = 0 
dr , 

verder geldt voor de radiale spanning: 

d - 2, 
a, = -P (1 + 21) 

via (75) en (76) voigt: 

a = - p( 1 + d - 4 r) 
• 2~ 

Verder geldt Levy-von-Mises, en gecombineerd met Er = 0 levert dit (42) op: 

az + a 
a = • , 2 

(76), (77) en (78) gecombineerd levert op: 

d 
a z = - p(1 + 2~) 

alles ingevuld in de von-Mises vloeivoorwaarde levert op: 

- ,f p" a = 3-
fa 

Met (79) in (62) ingevuld en uitgewerkt levert dit op: 
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(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

(81 ) 

(82) 

26 



F = -!:..p(d2 + 3~d + 2ti) 
2 

Voor het materiaal gedrag geldt wederom: 

a = Cen 

Voor de effectieve rek geldt (31): 

- I[ 2 (2 2 2)] 8 = 3 8, + &, + 8 z 

2 
= - 8 

/3 'P 

Deze laatste twee gecombineerd met (80) levert op: 

p(d) = 2n+1~C [In( d+ 1o)r 
1+n do+~ 

d3 2 

(83) 

(84) 

(85) 

(86) 

Dit ingevuld in (81) levert voor de benodigde perskracht voor het ontstaan van 
de axiale spanning: 

2102 

-7t2n~c (d + 310 + -d-) d + ~ 
F(d) = -------- [InC )]n 

1+n do+~ 
3 2 

(87) 

De door de pers op te brengen kracht is gelijk aan (59) vermeerdert met een 
term voor de kracht die ontstaat als gevolg van de inwendige druk die loodrecht 
op het oppervlak van de pers staat. 

2ti 
-7t2n~c (d + 310 + (j) d + 10 

F(d) = -------- [InC )]n - !:..pdi 
1+n do+fo 4 

3 2 

(88) 
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HOOFDSTUK 6: MODEL 5. 

6.1 inleiding. 

De hiervoor afgeleide modellen gaan uit van een radiale rek die nul is. In 
werkelijkheid zal dit niet zo zijn. Door aan te nemen dat er een verhouding 
bestaat tussen de axiale rek en de tangentiale rek liggen de verhoudingen van de 
rekken vast. Het verband tussen deze twee rekken ziet er als voigt uit: 

£ = -k£ z • 

via lokale volume invariantie voigt: 

£z : £. : £r = - k: 1 : k -1 

Grafisch weergegeven zien de rekken er als voigt uit: 

/ 
/ 

/ 

/ 

Afbeelding 10 

C;z 

n 

(89) 

(90) 

Ais k kleiner is dan 1 be staat een grotere kans op instabiliteiten in het materiaal 
doordat de grensvervorming eerder wordt bereikt. 
Ais k groter is dan 1 is er een grotere kans op knik doordat de cilinder axiaal een 
grotere negatieve rek ondergaat dan bij een vervorming met dezelfde effectieve 
rek maar met een kleinere k. 

6.2 Afleiding formules met behulp van aannames t.a.v. de rekweg. 

Voor ur geldt weer het lineair verloop uit model 2: 

d - 2r 
or = -p (1 + 210 ) 

idesle deformatie 

(91 ) 
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Uit de Levy-von-Mises vergelijkingen volgen de volgende uitdrukkingen voor de 
spanningen: 

2-k 2k - 1 
a = az + atp , 

1 +k 1 + k 

1 + k 2 - k 
atp = a - az 2k - 1 

, 
2k - 1 

1 + k 2k - 1 a = a -
z 2 - k ' 2 - k atp 

Voor de rekken geldt : 

L e = In-
z Lo 

I D + t e = n---
tp Do + ~ 

t e = In, ~ 

Tevens geldt weer het evenwicht: 

da, 
-+ 
dr 

a, - alp , 
verder geldt: 

atp !j!! alp(cp) 

=0 

(91) in (98) levert op: 

d 3k - 3 , 
a = -p (1 + - + -) 

z 2t 2 - k t 

(91) en (101) in (93) levert op: 
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(93) 

(94) 

(95) 

(96) 

(97) 

(98) 

(99) 

(100) 

(101) 
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d - 4r a = -p(1 + ) 
" 2t 

(102) 

De kracht benodigd voor de axiale spanning wordt gevonden door Uz in te vullen 
in uitdrukking (40). 

!!. + t 
2 

F = 21t f -p(1 
d 
2 

d 
+ - + 

2t 

Uitgeschreven levert dit op: 

3k - 3 !) r dr 
2 - k t 

F = -.!!E!. 1 [(2k - 1 )d2 + 2kt2 + 3kdtl 
2 2 - k 

(103) 

(104) 

De door de pers op te brengen kracht is gelijk aan (1 04) vermeerdert met een 
term voor de kracht die ontstaat als gevolg van de inwendige druk die loodrecht 
op het oppervlak van de pers staat. 

(105) 

Door de uitdrukkingen voor de spanningen in te vullen in de Von Mises vloei
voorwaarde ontstaat: 

a = pr V3 (k2 - k + 1) 
(2 - k)t 

Voor de effectieve rek geldt: 

- j (k2 
- k + 1) e = 2e 

qI 3 

Voor het materiaalgedrag geldt: 

a = C(e + eo)n 

Gecombineerd levert dit op voor de gewenste inwendige druk: 

p = (2 - k)tC (2£" V(k2 _ k + 1) + Eo)n 
rV3(k2 -k + 1) 13 
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HOOFDSTUK 7: grafische weergave. 

In afbeelding 11 staan de inwendige drukken volgens de verschillende modellen 
grafisch weergegeven als functies van de momentane diameter. 
Oit figuur is voor de situatie: 

c=550 N/mm2 
to=3 mm 
do=30 mm 
n =0.15 
Eo=O 

600 
Plnw 
[bar] 

500 

200 

100 

inwendige druk 

~,03 0,035 0,04 0,045 0,05 0,055 0,06 0,065 0,07 
d [mm] 

Afbeelding 11 

1 Pinw volgens model 5 met k=0.9 
2 Pinw vol gens model 5 met k = 1 
3 Pinw volgens model 1 
4 Pinw vol gens model 4 
5 Pinw volgens model 3 
6 Pinw vol gens model 2 
7 Pinw volgens model 5 met k = 1.1 

Het inwendige druk als functie van de momentane diameter blijkt voor de 
verschillende modellen eenzelfde verloop te hebben: vanuit nul gaat de druk naar 
een maximum, dat echter wei modelafhankelijk is. Opvallend is dat de maximale 
druk volgens model 5 (met k = 0,9) qua grootte veel afwijkt van de overige 
drukmaxima die redelijk bij elkaar in de buurt liggen. 
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Een verklaring hiervoor ligt in de formulering van model 5. Door de aannames 
ten aanzien van de rek mee te nemen in de uitdrukking die voigt voor lokale 
volume invariantie voigt hieruit: 

t, = tIP (k - 1) (110) 

Ais k = 0.9 dan is de radiale rek tegengesteld van richting aan de tangentiele rek. 
Aangezien de tangentiele rek groter is dan nul heeft dit tot gevolg dat de radiale 
rek kleiner is dan nul. Er is dan dus sprake van een diktereductie wat aileen kan 
ontstaan door een hogere druk aan te brengen. In de grafische weergave komt 
dit inderdaad tot uitdrukking. 
Verder valt in de afbeelding op dat de modellen 2 en 3 en de modellen 4 en 5 
ten aanzien van de gewenste binnendrukken identiek zijn. Uit afbeelding (12) zal 
echter blijken dat de gewenste axiale krachten wei verschillen. 

De grootheden die voor de variabelen zijn ingevuld zijn zo gekozen omdat dit de 
waarden zijn waarbij de gewenste axiale kracht en gewenste inwendige druk 
maximaal zijn. Deze figuren (11 en 12) kunnen dus ook gebruikt worden voor 
het ontwerp van de testopstelling. 
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In afbeelding 12 staan de axiale krachten volgens de verschillende modellen 
grafisch weergegeven als functies van de momentane diameter. 
Dit figuur is voor de situatie: 

c=550 N/mm2 
to=3 mm 
do=30 mm 
n =0.15 
Eo=O 

1200000 
Fax 
[N] 

1000000 

800000 

600000 

axiale kracht 

400000 _._._.-··2 
._.- -,""",3 

. -' -' -' -' -"-"-":~':~'::'=~:~~~=~i 
200000 ~;~-,~~~~,:':::,:::-:--------- ·7 

~,03 0,035 0,04 0,045 0,05 0,055 0,06 0,065 0,07 
d[mm] 

Afbeelding 12 

1 Fax volgens model 2 
2 Fax volgens model 3 
3 Fax volgens model 5 met k = 1 .1 
4 Fax volgens model 5 met k = 1 
5 Fax volgens model 5 met k = 0.9 
6 Fax volgens model 4 
7 Fax volgens model 1 

Uit de afbeelding is te halen dat elke aanname die een waarde aan de radiale 
spanning geeft die niet gelijk is aan nul leidt tot een grotere gewenste axiale 
kracht. 
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HOOFDSTUK 8: conclusies. 

Dit verslag moet gezien worden als een eerste stap in het onderzoek naar ideale 
deformatie. Tijdens het onderzoek dat aan deze verslaglegging ten grondslag ligt 
is getracht het beg rip ideale deformatie modelmatig te beschrijven aan de hand 
van een eenvoudig proces namelijk het opblazen van een dunwandige cilinder. 
De tijdens dit onderzoek afgeleide regelalgoritmen voor inwendige druk en axiale 
kracht dienen in een vervolgonderzoek aan de werkelijkheid getoetst te worden. 
Dan zal ook blijken welk model, met de bijbehorende aannames, het meest op 
dit proces van toe passing is. De grote gelijkheid in het verloop vande gewenste 
inwendige drukken en gewenste axiale krachten biedt enig vertrouwen in de 
bruikbaarheid van de afgeleide modellen voor het aansturen van het proces. 
Verder dienen de waarden voor maxima Ie gewenste inwendige druk en axiale 
kracht als ontwerpgrootheden vooreen in een volgende onderzoeksfase te 
gebruiken testopstelling. 
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