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SAMENVATTING.

Dieptrekken is een veel voorkomend produktieproces in de plaatomvormindustrie waarmee

uit vlakke plaat holle produkten worden gemaakt. Bet betreft hierbij zowel de fabrikage

van regelmatige produkten (cupjes) als onregelmatige produkten (carrosseriedelen) die vaak

gefabriceerd worden door een combinatie van strekken en dieptrekken. Bier is alleen

gekeken naar cirkelsymmetrische produkten.

Er zijn verschillende modellen afgeleid, voor de flens en de rand, waarvoor met behulp van

methoden uit de technische plasticiteitsleer, ondergrens- en bovengrensmethode, het te

dissiperen vermogen is bepaald. Bierbij wordt .exponentieel verstevigend en normaal

anisotroop materiaalgedrag aangenomen. Verder wordt aangenomen dat het materiaal zich

planair isotroop gedraagt dat de dikte toename van het materiaal tijdens het dieptrekken

uniform is en dat de flens planparallel bUjft. Voor het bepalen van de wrijving wordt het

von Mises model gebruikt. Dissipatie van vermogen ten gevolge van elastische deformaties

en afschuiving op de overgang van de flens naar de rand wordt buiten beschouwing gelaten.

Alleen voor een model van de flens zijn twee ondergrensoplossingen bepaald die vergeleken

zijn met een bovengrensoplossing. Bieruit wordt geconcludeerd welke methode het best

toegepast kan worden

Met het model, bestaande uit een flens- en een randmodel, dat de laagste oplossing levert

voor het totaal te dissiperen deformatievermogen wordt de invloed van een aantal

parameters en de wrijving op de maximaal toelaatbare dieptrekverhouding bepaald. Hieruit

kan men dan uitspraken doen met betrekking tot de maakbaarheid van een produkt en de

hoogte van het produkt afhankelijk van het materiaal en de gereedschapgeometrie.

De gevarieerde materiaalparameters zijn de versteviging en de norroaal anisotropie. Bij het

varieren van de geometrieparameters is aileen gekeken naar de matrijsafronding en de

stempelstraal.

Alle modellen zijn middels optimalisatie van vrije parameters, gedefinieerd bij de

modelvorming, numeriek opgelost. De bepaalde resultaten zijn vergeleken met uit de

praktijk bekende waarden.

DIEPTREKKEN 1 TUE-WPA



SYMBOLENLIJST.

Symbool Omschrijving Dimensie

, *
aanduiding voor dimensieloze grootheden

Q vrije parameter [-]

P dimensieloze dieptrekverhouding [-]
p. initiele

" "
[-]

1

Pm momentane
" II [-]

*P lopende variabele [-]
6 vrije parameter [-]
E natuurlijke of logaritmische rek [-]
- effektieve rek [-]E

- effektieve reksnelheid [-]E

Ev vloeirek [-]
.

vloeireksnelheid [-]Ev
EO voordeformatie [-]
- effektieve voordeformatie [-]EO

'1 flensdiktequotient [-]

" geometrieparameter [-]

1/1 II " [-]
N

" " [-],
" "

[-]
W II " [-]

P " "
[-]

Pd matrijsafronding [L]

Pst stempelafronding [L]

tTr ,{Tfl

{Twr spanningstermen [ML-1T-2]

A vrije parameter [-]

C karakteristieke deformatieweerstand [ML-1T-2]

F,FflD'

FflW krachttermen [MLT-2]

h produkthoogte [L]

1 lengte [L]
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m constante wrijvingsfactor [-]
n verstevigingsexponent [-]
PD,PW,Ps

Pr,Pwr vermogenstermen [ML2T-3]

q vrije parameter [-]
r, l{J,z cilindercoordinaten [L,-,L]
R momentane positie v.d. flensrand [L]
R. initiele

" "
[L]

1,0
Rd matrijsstraal [L]
Rt overgang flens naar rand [L]

Ra,ra normaal anisotropie [-]

S,Su'

Swr oppervlaktetermen [L2]

s· initiele flensdikte [L]
1

sr randdikte [L]

Sw wanddikte [L]

Sf flensdikte [L]

St momentane dikte [L]
~s dikteverschil [L]
t tijd [T]
. .
up,uwr'

u,uA..C snelheidstermen [LT-1]

V volume [L3]
v modelparameters [-]1..7

Ws'W de{ormatiearbeidstermen [ML2T-2]

x,y,z cartesische coordinaten [L,L,L]
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1. INLEIDING

Dieptrekken is een plaatomvormproces waarbij uit vlakke plaat holle produkten worden

gefabriceerd door met behulp van een stempel een blenk in een matrijs te persen. Hierbij

wordt de kracht door de stempel, via de wand en de rand, om de matrijsafronding, van het

produkt in wording, op de £lens overgedragen. Het materiaal wordt dus als het ware de

trekmatrijs ingetrokken. Om te voorkomen dat het materiaal gaat plooien wordt er een

plooihouder toegepast, zie fig.I.

,
'.

s

\
produkt

Fig. 1 Modelvan het dieptrekproces.

De inloopfase aan het begin van het proces, waarbij het materiaal om de stempel- en

matrijsafronding komt te liggen ,wordt buiten beschouwing gelaten. De modellen hebben

dus alleen geldigheid voor de situatie dat de rand, dat gedeelte van het materiaal dat om de

matrijsafronding ligt, al gevormd is.

Bij het bepalen van het te dissiperen vermogen ten gevolge van plastische deformatie in de

£lens wordt gebruik gemaakt van de onder- en de bovengrensmethode. Door vergelijking

van de met deze methoden verkregen oplossingen voor het te dissiperen vermogen kan men

een uitspraak doen met betrekking tot de best toepasbare methode. Voor het bepalen van

het te dissiperen vermogen ten gevolge van plastische deformatie in de rand wordt gebruik

gemaakt van een deformatiearbeid-analyse c.q. deformatievermogen-analyse welke een

bovengrensoplossing levert voor het te dissiperen vermogen bij het over de matrijsafronding

trekken van het materiaal. Er wordt aangenomen dat in de wand en de bodem geen

vermogen meer wordt gedissipeerd na de inloopfase.

Voor verschillende combinaties van een flens- en een randmodel wordt het totaal te

dissiperen vermogen bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van exponentieel verstevigend

normaal anisotroop materiaal en het von Mises wrijvingsmodel.
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2. DE TOEGEPASTE METHODEN BIJ DE MODELVORMING.

Dieptrekken is een complex proces dat afhankelijk is van verschillende materiaal- en

geometrieparameters. Met betrekking tot het materiaal kunnen we noemen: de anisotropie

factor Ra en de verstevigingsexponent n. En met betrekking tot de geometrie: de

stempelstraal Rp en de matrijsafronding Pd' De invloed van de stempelafronding ppen de

matrijsstraal Rd zijn buiten beschouwing gelaten.

Om de invloed van deze parameters op het te dissiperen vermogen te bepalen kan men nu

aan de hand van de volgende methoden een aantal modellen opstellen, voor de £lens en de

rand. Voor de £lens wordt gebruik gemaakt van de bovengrensmethode en de

ondergrensmethode (slab method) [1,2]. Voor de rand wordt gebruik gemaakt van een

bovengrensoplossing volgens een arbeidsanalyse, [2]. Uiteindelijk zijn er drie llensmodellen

en vijf randmodellen afgeleid die, door ze met elkaar te combineren, resulteerden in zes

modellen waarmee het totale benodigde vermogen kan worden bepaald.

2.1 De bovengrensmethode

Bij de bovengrensmethode wordt gesteld dat van alle geoorloofde reksnelheidsvelden het

actuele reksnelheidsveld dat veld is waarvoor geldt dat het te dissiperen vermogen

minimaal is. Als er vrije parameters Qi in het model zijn verwerkt heeft dit tot gevolg dat

moet gelden:

5P
T-:- = O.
(1Q.

1

Het deformatievermogen, voor de £lens, Ian als voIgt geschreven worden:

o

P£l = f' UfE odV.
V

En het wrijvingsvermogen:

Pwr = f rolurlodS.
S
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2.2 De ondergrensmethode.

Bij de ondergrensmethode wordt met behulp van krachtenevenwicht een term bepaald voor

de benodigde proceskracht, met de stempelsnelheid kan men hieruit dan het vermogen

bepalen. Er wordt gesteld dat het bepaalde vermogen kleiner of gelijk is aan het werkelijk

benodigde vermogen.Als er vrije parameters 0i in het model zijn verwerkt geldt voor de

optimale oplossing:

6P
"T7'"" = O.oQ,

I

P ="Ii ofu odA.p r

2.3 De arbeidsanalyse.

Per definitie geldt voor de specifieke deformatiearbeid:

o

Ws =fps°6t =f u{"i.6t

Als materiaalmodel wordt exponentieel verstevigend materiaalgedrag aangenomen:

Zodat men voor Ws kan schrijven:

W = C . [( '; + - )n+1 _ - n+1 ]s n + 1 .. f O £0 •

Voor het te dissiperen vermogen ge1dt:

Er wordt gesteld dat het proces zich zo in zal stellen dat het minimale vermogen

gedissipeerd wordt. Ais er vrije parameters Qi in de modellering op zijn genomen ge1dt dus :

6P
"T7'"" = O.
oQ·

I
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3. VERGELIJKING VAN EEN BDVEN- EN EEN ONDERGRENSOPLOSSING

VODR DE FLENS.

Bij het afieiden van de oplossingen, in dit hoofdstuk, is er van uit gegaan dat de flens

doorloopt tot aan de stempel. Bij de modellering wordt verder uitgegaan van de volgende

aannamen:

- Lijnspanning aan de rand van de flensj CTr(r=R) = 0 , CTz(Z) = 0

- De flens blijrt planparallel tijdens het dieptrekken, de diktetoename is uniformj s # s(r)

- Rechte rekwegj £1 : £2 : £3 = 1 : 0 : -(1 + 0)

- De snelheid van het oppervlak van de flens in dikterichting is een funktie van de

snelheid van de rand van de flensj uz(z=s) = q.uR

- Exponentieel verstevigend materiaal gedragj CTf = C·( £ + £o)n

- Anisotroop materiaal met de aanname dat het materiaal planair isotroop is.

Met behulp van de levi-von Mises relaties voor anisotroop materiaalgedrag kan men twee

ondergrensoplossingen bepalen. We kunnen de Levi-von Mises relaties bepalen aan de hand

van eindige rektermen of met reksnelheidstermen. Bet eerste geval wordt uitgewerkt in

bijlage E het tweede in bijlage F. In fig. 2 zijn de bijde oplossingen uitgezet tegen de te

optimaliseren parameter A met als momentane dieptrekverhouding bm =1.8j bm wordt

gedefinieerd als de verhouding tussen de momentane positie van de rand van de flens R en

de stempelstraal Rp' De parameter A voIgt uit de aanname voor de snelheid van het

oppervlak van de flens in dikterichting en wordt afgeleid in bijlage C: A =~R - 1.

0.80

Ro • O~

0.60

f

III 0.40
c

'"T
l1.

0.20

1.0

U

0.00 +r-r"""""T"TT"""1""'""T"""""-T"TT"TT'T"TT"T""M"T"I'TT'T"TT"T""...-r"TT1
0.00 5.00 , 0.00 15.00 20.00

A .. (-)

Fig.e Het dimensieloze deformatievermogen ala junktie tlan de parameter A
tloor tlerschillende anisotropie waarden. Ondergrensoplossingen.
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Uit de figuur blijkt dat de methode waarbij gebruik wordt gemaakt van reksnelheden de

beste oplossing levert. In het geval van lijnspanning aan de rand van de £lens kan men de

volgende term voor parameter A afleiden, bijlage B:

In bijlage G worden een aantal bovengrensoplossingen afge1eid. De beste

ondergrensoplossing is nu vergeleken met de volgens dezelfde aannamen bepaalde

bovengrensoplossing. Omdat een bovengrensoplossing altijd een te grote waarde geeft voor

het benodigde vermogen kunnen we uit fig. 3 concluderen dat de ondergrensoplossing

(uitgaande van reksnelheden) een te grote schatting geeft voor het te dissiperen vermogen.

We kunnen dus stellen dat de ondergrensoplossingen, hier bepaald, geen

ondergrensoplossingen zijn . In het vervolg wordt dan ook verder gegaan met de

bovengrensmethode. Uit figA voIgt dat het minimale vermogen in de buurt ligt van de

lijnspanningstoestand. Er wordt in het vervolg dan ook steeds de lijnspanningstoestand

waarde van A genomen. De lout die men hier maakt is kleiner dan 1% voor

anisotropiewaarden Ra <= 1.5. Uit de figuur voIgt ook dat het te dissiperen vermogen

afneemt bij hogere waarden van de anisotropie. Dit was ook te verwachten omdat het

materiaal bij een hogere waarde van de anisotropie een hogere weerstand tegen

dikteverandering heeft. Er zal dus ten gevolge van een geringere diktetoename van de £lens

minder vermogen gedissipeerd worden.

bm • 1.1 • n • 0.1

~~__-------- "". O~
1.0

l8
2.~

0.60

0.80

0.20

,
",0.40
c:

"T
Q.

0 ..3

0.1

0.2

n ., 0.0

-- - -- - -- - -- -0~4 - -- --.

Ro=l,bm=1.8

I

" ';// /~-=-+---_-::_::-:_~-_::-::-:--:::_:-:--::--~-_:::_:-:--::--~-:-::-.
"f ,,' ".1'''' - 

" I I "
III, "
1111/'-

0.20 ~/,',','

"".",

0.60

0.80

,
",0.40
c:
~

i
Q.

0.00 -f,,-,""""""rTTT'n-rrl"TTT"l""""""'"TTTT"TTTT"TTTT"TTTTTT"T"f""""'TT1
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

A ... (-)

0.00 +.-,...,..".,.....,....n-n...,.,..,.-n-T",..,...,...T"TT"1'TT"T...,.,.,.0'rT"T""T"TT"1
2
..,...,0.00

0.00 5.00 10.00 15.0
A ... (-)

Fig. 9 ondef\- en bovengre~

oplossingen met variatie
van n.

Fig.~ Bovengrensoplossingen voor
verschiUende anisotropie
waarden.
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4. MODELLERING VAN DE FLENS

Men kan voor het bepalen van het te dissiperen vermogen ten gevolge van stuik drie

£lensmodellen opstellen. Men kan de £lens beschouwen tot aan het begin van buiging,

r = Rt , maar men kan ook stellen dat de £lens doorloopt tot &an de stempel t r = Rp' In dat

geval wordt het te dissiperen vermogen ten gevolge van stuik in de rand met het £lensmodel

bepaald t zie fig. 5.

R

r------~f._o;:::. - .- .

Fig 5 ModeUering van de flens.

--!:
r l

I
I

I

In bijlage D wordt een term afgeleid voor de effektieve reksnelheid als funktie van de

snelheid van de rand van de £lens. We kunnen nu met behulp van globale

volumeinvariantie deze randsnelheid als funktie schrijven van de stempelsnelheid. Dit kan

op twee manieren. We kunnen stellen dat de radiale snelheid op de positie r = Rp gelijk is

&an de stempelsnelheid. Maar we kunnen ook twee termen voor de radiale snelheid op de

positie r = Rt afieiden; een als funktie van de stempelsnelheid en een als funktie van de

£lensrandsnelheid. Hieruit kunnen we dan weer de £lensrandsnelheid als funktie van de

stempelsnelheid bepalen. Uit het bovenstaande kunnen we nu de volgende drie

£lensmodellen definieren:

£lens 1: het vermogen nodig om de £lens te deformeren wordt bepaald tot

&an het begin van buiging t r = Rt . Er wordt met behulp van globale

volumeinvariantie een term bepaald voor Ittl als funktie van up'
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£lens 2:

£lens 3:

het vermogen nodig om de £lens te deformeren wordt bepaald tot

&an de stempelstraal r =Rp , met de aanname : ur(r = Rp) = up'

idem £lensmodel 1 met dat verschil dat het vermogen nu bepaald

wordt tot aan de stempelstraal r =Rp'

Met behulp van de bovengrensmethode is voor elk model een term bepaald voor het te

dissiperen vermogen.

.
P£l = f t1fE ·dV.

V

De £lens modellen zijn met elkaar vergeleken door voor elk model het dimensieloze

deformatievermogen te bepalen als funktie van de momentane dieptrekverhouding. Zoals in

fig. 6 valt te zien levert £lensmodel 3, vergeleken met £lensmodel 2, de beste oplossing. Bet

is dus niet juist om te stellen dat de radiale snelheid op de positie r = Rp gelijk is &an de

stempelsnelheid. Bet verschil tussen £lensmodel 1 en 3 voIgt uit de definitie van de groote

van de £lens.

0.60

0.50

~0.40

..!-
t

~ 0.30.,
;;
I

Q..

0.20

0.10

• fIone 1
• ,..",2
• flwl.J

" • 0.1
Ro • 1.5
•• , Mm,

0.00 ~'TTTT~-.h-r~~'TTTT"f"JTT"n"TT'lTTTTTT"l"1'TTTn
1.00 1.20 1.40 1.60 I.BO 2.00

~m .. (-)

Fig. 6 Vergelijking van ket dimensieloze deformatievermogen voor de drie flena
modellen als funktie van de momentane dieptrekverhouding. Voor
exponentieelverstevigend anisotroop materiaa~ Pd = 5 mm.
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5. MODELLERING VAN DE RAND.

Bij het over de rand trekken van het materiaal kunnen we drie deformatiegebieden

onderscheiden,[3,4]. Dit wordt weergegeven in fig. 7.

A

B

Fig. 7 modellering van de rand.

Op de overgang van de £lens naar de rand wordt het materiaal gebogen, gebied A, Bij het

over de rand trekken wordt het gestuikt, gebied C, en op de overgang van de rand naar de

wand wordt het materiaal teruggebogen, gebied B. Gebruik makend van een arbeidsanalyse

kunnen we nu bet te dissiperen vermogen bepalen waarbij we een aantal varianten kunnen

bedenken. We kunnen het te dissiperen vermogen bepalen voor de rand als geheel. Hierbij

kunnen we het te dissiperen vermogen per gebied bepalen of voor de drie gebieden samen,

d.w.z. dat de term voor de effektieve rek in de formule voor de specifieke deformatiearbeid,

Ws' de 80m is van de effektieve rekken in de afzonderlijke gebieden. Bij het bepalen van

het vermogen kunnen we nu ook nog uitgaan van de aanname dat er wel of dat er geen rek

in dikterichting zal plaatsvinden bij het over de rand trekken van het materiaal in gebied

C.
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We kunnen gebied C echter ook buiten beschouwing laten en het te dissiperen vermogen

tengevolge van stuik m.b.v. flensmode1 2 of 3 bepalen. Uit het bovenstaande kunnen we nu

de volgende vijf randmodellen opstellen:

Rand 1 :

Rand 2 :

Rand 3:

Rand 4:

Rand 5:

de term voor de effektieve rek in Ws is de som van de effektieve rekken in de

gebieden A,B, en C en voor u wordt de stempelsnelheid up genomen.

aanname: f z = O.

De effektieve rek t.g.v. stuik in gebied C wordt buiten beschouwing gelaten.

Bet vermogen dat in dit gebied gedissipeerd wordt wordt in het flensmodel

bepaald (flensmodel 2 of 3).

Voor elk gebied afzonderlijk wordt het deformatievermogen bepaald.Voor elk

gebied wordt met behulp van globale volumeinvariantie een term voor de

snelheid u bepaald. Aanname: f =0
Z

Idem rand 3 m.u.v. het deformatievermogen t.g.v. stuik, deze wordt weer in

het flensmodel meegenomen (zie rand 2).

Idem rand1 maar met de aanname dat f z # o.

Bet gedissipeerde vermogen wordt met de volgende term bepaald:

P =JW ·u·dSr s u'

met:

W,=n ~ r{ (f+ fO)n+l-fOn+l}.

5.1 De dikterek in de rand.

Bij de afleiding van de termen voor het te dissiperen vermogen wordt aangenomen dat de

rand op elk moment overal even dik is, s =s . Er wordt gesteld dat de dikteafname, As,r rt
ten gevolge van het buigen even groot is als die ten gevolge van het terugbuigen. Voor de

verhouding tussen de wanddikte en de flensdikte wordt de volgende te optimaliseren

parameter gedefinieerd:
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Bij het bepalen van de effektieve rek in gebied C uitgaande van randmodel 5 wordt

aangenomen dat de dikte van het materiaal vlak voor het terugbuigen een funktie is van de

dikteafname, ~s, ten gevolge van het buigen, dit wordt verduidelijkt in figuur 8:

Hierin is Q een te optimaliseren parameter.

5
f t +1

L.s

--_._-_.

Fig. 8 ModeUering van de dikte toename bij het over de rand trekken van het
materiaal

In bijIage H is voor de verschillende modellen afgeleid hoe het te dissiperen vermogen kan

worden bepaald. In fig. 9 is het te dissiperen vermogen ten gevolge van buiging en

terugbuiging als funktie van de matrijsafronding Pd weergegeven met variatie van de

anisotropie. De figuur komt goed overeen met in de praktijk gangbare waarden, Pd heeft

een waarde die ligt tussen twee tot tienmaal de plaatdikte, [5]. Voor kleinere waarden van

Pd wordt de benodigde kracht zo groot dat het produkt scheurt en voor waarden van Pd

groter dan tien maal de plaat dikte is het gevaar aanwezig dat het materiaal gaat plooien

omdat het niet meer ondersteund wordt door de plooihouder bij het over de rand trekken.

Uit de figuur blijkt ook dat het materiaal in princiepe buigstijver wordt bij hoge waarden

van de anisotropie en dat dit verschijnsel het sterkst is bij kleine matrijsafrondingen.
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In fig. 10 is het totale te dissiperen vermogen voor de rand weergegeven als funktie van de

matrijsafronding met variatie van de anisotropie. De grafiek heeft duidelijk een minimum

voor een matrijsafronding van ongeveer drie maal de plaat dikte. Bij een toenemende Pd

neemt het te dissiperen vermogen toe omdat de term ten gevolge van stuik steeds groter

wordt. Er is ook duidelijk te zien dat voor lage waarden van Pd het te dissiperen vermogen

het grootst is voor de hoge anisotropiewaarde omdat hier de buig term overheerst. Maar

naarmate Pd groter wordt wordt het te dissiperen vermogen kleiner bij hogere anisotropie

waarden wat ook te verwachten was door de afname van de buigterm en de toename van de

stuikterm.
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Fig. 9 Bet te dissiperen buig vermogen ala ju,nktie van de matrijsajronding voor
verschillende anisotropie waarden
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Bet totale in de rand te dissiperen vermogen ala ju,nktie van de matrijs
ajronding voor verschillende anisotropiewaarden.
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6 ZES COMBINATIES VAN RAND- EN FLENSMODELLEN.

We kunnen nu zes modellen definieren waarmee dan het totale benodigde

deformatievermogen kan worden bepaald:

model randmodel flensmodel

1 1 1

2 2 2

3 3 1

4 4 2

5 2 3

6 5 1

Voor elk van de modellen is de totale dimensieloze deformatiearbeid bepaald als funktie

van de momentane dieptrekverhouding bm. Uit de vergelijking van de data blijkt dat

model 1 en 3 en model 2 en 4 met elkaar overeen komen, fig. 11.

0.80

0.60

f

"00.40
o
"0
i
Cl.

0.20

• ft'lOlM>I1 ". G.l
II modeI2 Ito. 1.~* model,] •• 1 nyn
• moo.u rho. S mm

0.00 -+n-1'TT'T'1"TTTT""""""TTTT"T'TTT'"rTT'M'TTT""""""""'I'TTTTTTT"rT"T'TT"l
, .00 1.20 1.40 1.60 , .80 2.00

~m ... (-)

Fig. 11 Het totale dimensieloze vermogen als ju,nktie van de momentane dieptrek
verhouding voor de modeUen 1,!,9 en 4· Pd = 5 mm., 8i = 1 mm.

Dit impliceert dat randmodel 1 en 3 en randmodel 2 en 4 &an elkaar gelijk zijn en dat het

dus niet uitmaakt of je het te dissiperen vermogen per gebied gaat bepalen of voor aile

gebieden tegelijk.

Uit fig. 12 blijkt dat model 2 de slechtste resultaten levert, dat model 1 en 5 zowat dezelfde

resultaten leveren en dat model 6 de laagste oplossing levert. De afwijking in het bepaalde

vermogen tussen model 2 en 6 bedraagt ongeveer 15%. Hier uit kunnen we concluderen dat
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flensmodel 2 een te grote schatting geeft voor het te dissiperen vermogen. Uit de resultaten,

met betrekking tot model 1 en 5, kan men verder concluderen dat het Diet zoveel uitmaakt

of de flens tot aan het begin van buiging beschouwd wordt of tot aan de stempelstraal, met

de aanname dat bij het over de rand trekken het materiaal Diet in de dikterichting rekt.

Hierbij moet opgemerkt worden dat het correcter is om het flensvermogen tot aan de straal

r = (Rp - O.5sr ) te bepalen omdat men dan de gemiddelde stuik over de rand neemt. Het

gevolg hiervan zou zijn dat de met model 1 te bepalen vermogens iets lager uit zouden

vallen. Uit de vergelijking van de resultaten van model 1 en 6 kunnen we concluderen dat

de aanname dat het materiaal Diet in dikte rekt Diet geldt.
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Fig.1! Het totale dimensieloze vermogen ala funktie van de momentane dieptrek-

verhouding. si = 1 mm., Pd = 5 mm..

6.1 De invloed van de matrijsafronding en de anisotropie.

In fig.13 en fig.14 zijn voor respektieveliJ"k model 5 en 6 de te dissiperen vermogens als

funktie van de momentane dieptrekverhouding weergegeven voor verstevigend materiaal en

voor verschillende anisotropiewaarden. Uit beide figuren blijkt dat de anisotropie een veel

grotere invloed heeft bij het bepalen van de te dissiperen vermogens met een randmodel

dan met een flensmodel. Hieruit kan men concluderen dat de groote van het verschil tussen

de te dissiperen vermogens ten gevolge van de anisotropie model afhankelijk is. En dus van

de toegepaste methode voor het bepalen van de vermogens.

In fig.15 wordt het totale te dissiperen vermogen als funktie van de matrijsafronding

weergegeven voor model 1 en 5 . Uit de figuur voIgt dat voor een matrijsafronding Pd <= 5

mm. en een anisotropiewaarde Ra >= 1 de modellen dezelfde resultaten leveren.
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Fig. IS Fjg.l-1

Het totale te dissiperen dimensieloze deformatievermogen opgebouwd uit het te dissiperen

deformatievermogen in de flens en in de rand als ju,nktie van de momentane

dieptrek1Jerhouding bm en variatie van de anisotropie. matrijsafronding Pd = 5 mm. ,

plaatdikte si = 1 mm., verstetJiging n = 0.1.

Maar voor waarden van Pd >= 5 mm. bliJld model 5 lagere waarden voor het te dissiperen

vermogen te leveren dan model 1. Merk ook op dat model 5 de laagste waarden bepaald

voor de laagste anisotropiewaarde, bij model 1 geldt precies het omgekeerde. Uit de grafiek

voIgt dat bij een matrijsafronding Pd = 10 mm. model 5 een 10% lagere oplossing geeft dan

model 1 voor isotroop materiaal, Ra = 1.
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Fig. 15 Fig. 16

Vergelijking tussen de modeUen 1 en 5 en de modeUen 5 en 6 voor het totale dimensieloze

deformatievermogen als ju,nktie van de matrijsafronding Pd en variatie van de anisotropie.
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In fig.16 zijn de totale te dissiperen vermogens bepaald met model 5 en 6 tegenover elkaar

uitgezet. Model 6 geeft duidelijk een lagere oplossing voor het te dissiperen vermogen voor

anisotropiewaarden Ra >= 1 tot aan een matrijsafronding van ongeveer 8 mm. Omdat de

kans op plooivorming bij een matrijsafronding groter dan acht maal de plaatdikte sterk

toeneemt en omdat het ongebruikelijk is om materiaal met een anisotropiewaarde Ra = 0.5

diep te trekken kunnen we concluderen dat model 6, van alle modellen, de beste oplossing

levert.

6.2 De invloed van de wrijving.

Bij de modellering is uigegaan van het von Mises wrijvingsmodel:

Er wordt gesteld dat de m waarde van de rand, mr, twee maal zo groot is als die van de

£lens, mf De invloed van de wrijving komt vooral naar voren bij grote produkten. Doordat

men bij grote produkten te maken krijgt met een groter £lensoppervlak wordt er meer

wrijvingsvermogen gedissipeerd. Dat vermogen kan als voIgt bepaald worden:

P = Jr Tol ti \. dSwr r'
Swr

In bijIage G wordt een term bepaald om het te dissiperen vermogen ten gevolge van

wrijving voor de £lens te bepalen. In bijIage H voor de rand. Met behulp van de

levi-von Mises relaties kan een term afgeleid worden voor de kritische wandbelasting.
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Fig. 17 De dimensieloze kritische wand belasting als junktie van de verstevigings
exponent met variatie van de anisotropie
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In [6] wordt een term bepaald waarin de invlood van de stempelstraal en de

stempelafronding worden meegenomen. In [7] wordt een term afgeleid waarin de invlood

van de anisotropie wordt meegenomen. Hiervan gebruik makend kan men een term

afleiden, fig.17, waarin de verschillende invlooden worden meegenomen, bijlage I. Er wordt

nu gesteld dat als de maximaal optredende dieptrekkracht (d.i. het maximaal benodigde

vermogen) groter of gelijk wordt aan de kritische wandbelasting het materiaal zal gaan

insnooren en het produkt dus zal scheuren. De kritische wandbelasting kan dus als een

bovengrensoplossing beschouwd worden waarmee de maximaal dieptrekbare blenkdiameter

bepaald kan worden. Dimensieloos geschreven ten opzichte van de stempeldiameter is dit

de maximaal toelaatbare initiele dieptrekverhouding, Pimax'

In fig.18 is de maximaal toelaatbare initiele dieptrekverhouding, Pimax' uitgezet tegen de

stempel straal Rp voor drie verschillende m waarden. Uit de figuur blijkt dat de groote van

het produkt een grote invloed heeft op de maximaal toolaatbare dieptrekverhouding en dat

deze ook sterk beinvlood wordt door de wrijvingstoostand. Bet te dissiperen

wrijvingsvermogen zal dus steeds een groter aandeel vergen van het totaal te dissiperen

vermogen bij grotere produkten waardoor de wandhoogte stempelstraal verhouding af zal

nemen. In de figuur is ook experimentele data voor St-14 opgenomen, Panknin[8]. Uit de

figuur blijkt dat de m waarde niet constant moot worden beschouwd bij variatie van de

stempelstraal. Tot eenzelfde conclusie kan men komen als het von Mises wrijvingsmodel

vergeleken wordt met het Coulomb wrijvingsmodel. Bieruit voIgt dat de m waarde

geschreven kan worden als funktie van de pIooihouderdruk. Volgens Siebel[9] moet de

plooihouderdruk toenemen bij een toonemende stempelstraal. Uit het bovenstaande voIgt

dat dat de m waarde groter gekozen moot worden bij grotere produkten.
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Fig. 18 De maximale initiele dieptrek1Jerhouding Pimax ala fv,nktie l1an de stempel
straal Rp l100r l1erschiUende m waarden . Experimentele waarden l100r
St-1,1 l10lgens pnankin[8].
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6.3 De invlood van de matrijsafronding de verstevigingsexponent en de

anisotropie op de maximaal toelaatbare initiele dieptrekverhouding Pimax.

Op dezelfde manier als hierboven beschreven kan men de ma.ximaal toolaatbare

dieptrekverhouding als funktie van de matrijsafronding bepalen. Dit is gedaan voor

verschillende waarden van de verstevigingsexponent n en voor twee wrijvingstoostanden,

mf =0 en mf =0.01. In fig.19 en 20 wordt dit weergegeven. Zoals te verwachten was krijgt

men in de wrijvingsloze toostand veel grotere waarden voor de maximaal toolaatbare

initiele dieptrekverhouding dan in de niet wrijvingsloze toostand. Uit de figuren valt ook op

dat voor niet verstevigend materiaal, n =0, de grootste waarden voor Pimax worden

bepaald. Hieruit kunnen we conc1uderen dat voor niet verstevigend materiaal de kritsche

wandbelasting vee! te hoog berekend wordt. Niet verstevigend
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Fig. 19

De mazimaal toelaatbare initiele dieptrekverho'Uding als funktie van de matrijsafronding
en variatie van de versteviging. Voor twee wrijuingstoestanden, mf.= 0 en mf.= O. 01. Met

Rp = !5 mm., Ra = 1.5, si = 1 mm., .

materiaal zal blijven vloeien tijdens het verloop van het proces zodat bij de hier bepaalde

initiele dieptrekverhoudingen het op een gegeven moment in zal snooren en het produkt dus

zal scheuren. In welke mate het model ,voor verstevigend materiaal met n >= 0.1,

bruikbaar is zal met behulp van prooven in de praktijk bepaald mooten worden. Uit de

bovenstaande figuren blijkt ook dat voor grotere verstevigingswaarden de krommen erg

dicht bij elkaar in de buurt komen te liggen. We kunnen hieruit concluderen dat de

versteviging, 0.1< n < 0.5, weinig of geen invloed uitoefent op de maximaal toelaatbare

dieptrekverhouding. Dit wordt· in de praktijk bevestigd bij het dieptrekken van
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carrosseriedeIen, kooIstofstaal 0.16 < n < 0.24, [12]. Met betrekking tot de

matrijsafronding kunnen we concluderen dat zich een optimum instelt bij een

matrijsafronding Pd I::l 5 mm. In bet wrijvingsIoze geval valt er nog een licbte stijging waar

te nemen tot een matrijsafronding Pd I::l 8 daarna dalen de curves. Dit voIgt uit de gebruikte

metboden om de stuikterm te bepalen in de rand en de flens; de toename van bet te

dissiperen deformatievermogen met betrekking tot stuik in de rand bij een groter wordende

matrijsafronding is blijkbaar groter dan de afname van bet betreffende vermogen voor de

flens. Dit voIgt ook uit fig.16. Voor bet geval dat er wei wrijving optreed zullen de curven

veeI eerder beginnen te dalen ten gevoIge van de tooname van de wrijvingsterm bij de rand

die uit de aanname dat mr = 2· mf ook meer zal stijgen dan dat de wrijvingsterm voor de

flens zal dalen bij een grotere matrijsafronding. We kunnen nog opmerken dat de bepaalde

maximaal toolaatbare initieIe dieptrekverhoudingen bovengrensoplossingen zijn die toch een

goode scbatting geven van de in de praktijk gangbare waarde voor kleine produkten: Pimax
praktijk I::l 2. Uit fig.17 blijkt dat de kritische belasting in de wand toeneemt met grotere

anisotropiewaarden. Zodat men kan concluderen dat men een hoger produkt kan

produceren naarmate de anisotropiewaarde van het materiaal groter is. Uit bet

bovenstaande kan men ook concluderen dat de invloed van de anisotropie niet zo zeer naar

voren komt bij het bepalen van het benodigde deformatievermogen, fig.14 en 16, maar juist

bij het bepalen van de maximaal toelaatbare dieptrekverbouding. Een bogere anisotropie

waarde geeft dus een extra versteviging aan bet materiaal in de bodemzone door een

verboogde weerstand tegen rek in dikterichting.
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De ondergrensoplossing met gebruik van reksnelheden in de Levi-von Mises relaties geeft

de beste oplossing maar vergeleken met een bovengrensoplossing, flensmodel 2, levert het te

hoge waarden voor het te dissiperen vermogen.

Voor de parameter A uit het flensmodel wordt de lijnspanningstoestandwaarde

aangenomen. De {out die men hier maakt bij het bepalen van het te dissiperen vermogen is

kleiner dan 1% voor anisotropiewaarden Ra <= 1.5. Er zal echter aan de hand van

proeven, flensdikte metingen voor verschillende momentane dieptrekverhoudingen, moeten

worden nagegaan in hoevere deze aanname klopt.

De aanname dat op de positie r = Rp de radiale snelheid gelijk is aan de stempelsnelheid,

flensmodel2, levert te grote waarden voor het te dissiperen vermogen en dient dus niet te

worden toegepast.

De invloed van de anisotropie op het te dissiperen stuikvermogen is afhankelijk van de

gebruikte oplossingsmethode. Bij het bepalen van het deformatievermogen ten gevolge van

stuik is de invloed van de anisotripie veel groter in de rand dan in de flens. De oplossingen

verkregen met de arbeidsanalyse zijn dus veel gevoeliger voor variatie van de anisotropie

dan de oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een snelheidsveld om het minimaal

te dissiperen vermogen te bepalen. De invloed van de anisotropie is ook afhankeliJK van de

optredende deformatie. Bij stuik zal door een hoge anisotropiewaarde het te dissiperen

vermogen kleiner zijn dan bij een lage anisotropiewaarde. Bij het buigen geldt precies het

tegenovergestelde. Dit komt door de verhoogde weerstand van het materiaal tegen

dikteverandering bij een hogere anisotropiewaarde.

Bet blijkt niet uit te maken of men per gebied of voor de rand als geheel in een keer het te

dissiperen vermogen bepaald VOOI de rand. Bet over de rand te dissiperen vermogen komt

in beide gevallen overeen.

Vergelijking van de met de verschillende modellen berekende totale te dissiperen vermogens

levert model 6 als het beste model binnen de uit de praktijk geldende waarden voor de

matrijsafronding, 2 < Pd < 10, en anisotropie J 0.5 < Ra < 1.5. De rek in dikterichting

mag niet verwaarloosd worden, het verschil in het minimaal te dissiperen vermogen, tussen

model! en model 6, bedraagt ongeveer 5% .
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De wrijving heeft een grote invloed op de maximaal toelaatbare initiele dieptrekverhouding.

Dit komt vooral tot uiting bij grote stempelstralen. Bij gebruik van het von Mises

wrijvingsmodel moot een relatie opgesteld worden voor de m waarde als funktie van de

stempelstraal. Men kan stellen dat de m waarde groter gekozen moot worden bij grotere

stempelstralen en dus grotere produkten. Dit is hier niet verder onderzocht

De term voor het bepalen van de maximaal toolaatbare wandbelasting moot als niet geldig

beschouwd worden voor niet verstevigend materiaal. De geldigheid met betrekking tot

verstevigingswaarden 0.1 < n < 0.5 moot in de praktijk getoetst worden door een aantal

cupjes kapot te trekken. De gevonden onafhankelijkheid van de maximaal toolaatbare

initiele dieptrekverhouding, voor verschillende verstevigingswaarden, komt echter overeen

met ervaringen uit de praktijk betreffende het produceren van carrosseriedelen. De invloed

van de anisotropie blijkt echter weI een grote rol te spelen. Een verschil van 0.5 in de

anisotropiewaarde geeft een verschil van ongeveer 10% in de maximaal toelaatbare

wandbelasting zodat men kan concluderen dat materiaal met een hogere anisotropiewaarde

beter dieptrekbaar is. Ook dit zal aan de praktijk geverifieerd mooten worden.

Met betrekking tot de matrijsafronding is er gevonden dat zich een 'optimum' instelt voor

de maximaal toelaatbare initiele dieptrekverhouding vanaf Pd III 5 mm.( Ii = 1mm.).

Afhankelijk van de wrijving blijft dit optimum redelijk constant. Ook voIgt uit de data met

betrekking tot model 6 dat voor de matrijsafronding waarden gekozen mooten worden die

Hggen tussen vier tot acht maal de plaatdikte.

Afsluitend wil ik nog opmerken dat ondanks het feit dat model 6 van aUe onderzochte

modellen de laagste oplossing voor het te dissiperen vermogen levert dit niet wil zeggen dat

met dit model het dieptrekproces volledig beschreven kan worden. Bet geeft een

bovengrensbenadering met betrekking tot de maximaal dieptrekbare blenkdiameters bij

variatie van een aantal materiaal- en geometrieparameter8. Maar het zegt in princiepe

niets over wanddikteverschillen en oorvorming ten gevolge van de planaire anisotropie die

in dit model buiten beschouwing gelaten is.
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BIJLAGE A

MODEL VOOR DE SNELHEID VAN DE FLENS IN DIKTE RICHTING.

Aanname - lijnspanning aan de rand van de flens.

- rechte rekweg

Hieruit voIgt: f r : f : f = 1 : Q : - (1 + Q)
I{J Z

Lokale volume invariantie: f r + fl{J + f z = 0

Er wordt aangenomen dat er het volgende verband bestaat tussen de snelheid in

dikterichting en de snelheid van de rand van de flens , zie fig. A.l, tijdens het naar binnen

trekken van de :Dens:

r- .- .- .- .- .- .- .- .-

I I
I I

5
I I

I
I

I IR Ur
I
I

- - I z
I
I -

r
I

r I

- i
I

R I
i- I

A.l

fig A.l
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Model voor de deformatie van de flens.
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Ook wordt er aangenomen dat de £lens tijdens het dieptrekken cirke1symmetrisch blijft

zodat we voor de de reksne1heidsterm in z richting kunnen schrijven:

6U. Z
f =T::-

Z vz A.2

Met Ez =~LN(:i)} = ~ voIgt dat uz(z=s) = s.De sne1heid van de £lensrand kan als voIgt

geschreven worden:

s=-q·1t A.3

In bij1age C, C.3 en CA, wordt bij het afleiden van een term voor de effektieve reksnelheid

de volgende modelparameter gedefinieerd:

A 2s
=ijR-l. A.4

Er wordt hier aangenomen dat deze parameter constant is gedurende het verloop van het

proces. Met A.3 voIgt hieruit dat:

Integreren Ievert de volgende verge1ijking:

Dus voor de £lensdiktequotient ge1dt:

A.S

Definitie:

Sf
gamma: 'Y = -.

si
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In fig A.2 wordt het verband aangegeven voor 'Y als funktie van de momentane
dieptrekverhouding voor verschillende A waarden.

1.50~---------__----,

1.40

T 1.30
c
E
E
c
'" 1.20

1.10

1.20 1.40 1.60
bm ..

1.80 2.00

Fig A.! De jlensdikteqv.otient als funktie van de momentane
dieptrekverhov.ding en variatie van A.
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BIJLAGE B

RET VERBAND TUSSEN PARAMETER A EN ANISOTROPIEFACTOR ret

BIJ LIJNSPANNING AAN DE FLENSRAND.

l
Definitie: Technische anisotropiefactor r =...!..

et lz

Aanname: - lijnspanning aan de rand van de £Lens.

- rechte rekweg

Hieruit voIgt:

Volumeinvariantie

l : l : l = 1 : et : - (1 + et)r ep z

Uit het bovenstaande voIgt dat:

ret + 1
et=-( r ),en

et

Met lz = LN(ii) en lep =LN(~) voIgt hieruit voor de fiensdiktequotient:

In bijIage A is afgeleid voor de fiensdiktequotient:

In het geval van lijnspanning aan de rand geldt dus:

B.l

B.2
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BIJLAGE C

BOYENGRENSOPLaSSING YOaR ISOTRaOp EXPONENTIEEL

YERSTEYIGEND MATERIAAL yaaR DE FLENS.

Flensmodel :

Uz = q.uR I met q = q(R).

Volumeinvariantie, zie fig. A.I:

it, =It.{ ~ -$.(R' - ,') }

In het geval van cirkelsymmetrie geldt er voor de reksnelheden :

• bUr {R nR 2 ~ }
f = -r.:- = R· - - +~ +
r or r 2 2r 2 s s

. { }• Ur R R2
f =-=R. __ ~+9..-

tp r r 2 2r 2 s 2S

Uit lokale volumeinvariantie voIgt:

De effektieve reksnelheid kan als voIgt geschreven worden:

~= {~.(;:+ f~+ f~)r
1

~= Iltl' ~.{ 2·ei+2'{~(+2'{~(--4'{~}+ {~n1

C.I

C.2
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t

7= IA/.[ 2.{ 2R
2
8

2 + O.5q
2
R

4
- 2qR3s + 3. {!l}1 ]

! r48 2 ~ 8

De volgende procesparameter kan nu gedefinieerd worden:

28
V=qR'

Vereenvoudig de vergelijking door de volgende procesparameter te definieren:

A=V-l.

. 2 {{R}4 }i"i = IAI. . i· - .A2 + 1 .
(A + 1).R r

Met behulp van deze term kan nu de eHektieve rek worden bepaald. Definitie:

f =J76t

R·

- 2 1~ {1 {R}4 2 }if = 'R' !' - .A + 1 OR
(A + 1) r

m

Bet deformatievermogen kan met de volgende term worden bepaald:

C.3

CA

C.5

C.6

C.7
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C.8

Er wordt aangenomen dat het materiaal exponentieel verstevigend is. Dus voor de

vloeispanning geldt:

C.9

Er wordt aangenomen dat op de positie r = R de radiale snelheid van een materieelp

deeltje gelijk is aan de stempelsnelheid up ,dus:

C.lO

Definitie: momentane dieptrekverhouding fJ =~ I met f3i >= 13 >= l.
P

Met ~R = A + 1 en de definitie voor 13 voIgt hieruit voor u/r = Rp):

c.n

Hiermee kan de term voor de effektieve reksnelheid geschreven worden als funktie van de

stempelsnelheid:

* JDDefinitie: dimensieloos deformatievermogen JD = .C.13
2'TS fRpCup

Pm 1

1 { }
~* n 2 1 R 4 2 r dr

JD= (EO + l) ° 2 ° ~o{_} oA + 1 °!L""°r
13 oA + 1 r p p

1
* *Definitie: lopende variabele fJ = R

p
, met 13m >= fJ >= 1
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C.I4

Voor het dimensieloos deformatievermogen genormeerd naar de initiele plaatdikte si geldt,

met fiensdiktequotient volgens bijIage A en met S = sf:
2

, * {Ri}(A + 1)
JD=Jn" Ir ,en
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BIJLAGE D

BEPALING VAN DE VLOEIREKSNELHEID tv EN DE VLOEI REK E
V

VOOR ANISOTROOP VERSTEVIGEND MATERIAAL.

De vIoeireksneIheid voor anisotroop materiaal kan als voIgt geschreven worden, zie

KALS [11]:

D.l

Met behulp van de termen voor de reksneIheden zoals afgeIeid in bijIage C, C.2l, kan de

vIoei reksneIheid bepaald worden:

Definitie: A + 1 =~ . (zie C.3 en C.4)

. Ir a + 1 { {R}2 { R }2 { R2 } {}2f = Illl· 2· - +2· -4· +2· ~
v 2r a + 1 r 2 (A + l) . r2 (A + 1). r4 s

+r:qnr
f = Illl.[ra + 1 .{2'(A+l)~R2+ 2.R

2
_4.(A+ 1).R

2

v 2r + 1 2
a (A + 1) . r 4

1
1

+ (r~ + O'5).{~r}) .
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[ [

• 4 2 •
! r

Q
+ 1 (A+

2
1)R +~_(A+l)3R4

f = Ittl·{r 2 +O.5} .g..v Q S 2r + 1 2 2 4
Q (r + 0 . 5)(A + 1).r

Q

IJr

{ }1 2 [ r Q + 1 { A
2

{R}4 Jj!fV = Ittl· r~+O.5 ·(A+ I)R· 2r
Q

+ r 2r~+I· r +1 .D.2

Uit deze term kan nu de vloeirek bepaald worden.

Definitie: £ =Jf Ct.v v

R=R i

D.3

1

£ = ~{r ~ + 0.51:.
v (A + 1)

DA

Definities:

R=Rm

momentane dieptrekverhouding:

lopende variabele:

R
P= If::

p

• rP=lC
p

P=fJm
•Met Pm >= {J >= 1 .

D.5
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BIJLAGE E

EEN ONDERGRENSOPLOSSING VOOR DE FLENS MET GEBRUIK VAN

REKSNELHEDEN AFHANKELIJK VAN EEN PARAMETER A VOOR

EXPONENTIEEL VERSTEVIGEND ANISOTROOP MATERIAAL.

Aannamen: - lijnspanning aan de rand

- de £lens blijft planparallel tijdens het dieptrekken

- de dikte toename is uniform

- rechte rekweg.

- normaal anisotroop en planair isotroop materiaal.

Uit het krachtenevenwicht op een schil uit de £lens voIgt de volgende

differentiaalvergeliJ"king, zie fig El:

So
----~-.....:...~~-_I

0<%l,-- -
I -- -dr

I °r+dOr -\ -
\.---

0<%l

E.l

Fig E.1 Krachtenevenwicht op een schiluit de ftens.
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De Levi-von Mises relaties voor normaal anisotroop materiaal kunnen als voIgt geschreven

worden, Kals[lO]:

f r .(0- -0- ) + (0- -0-)
f =..:!.... Q r tp r z
r o-v r Q + 1 .

E.2

Door deze twee termen van elkaar af te trekken verkrijgt men de volgende relatie voor het

spanningsverschil 0-r - 0-tp:

r Q + 1 fr - f
0--0- = .0-. tp

r tp 2r Q + 1 v .
f v

Met fr en f tp zoals afge1eid in bijIage C, C.2, voIgt voor het reksneIheidsverschiI:

Definitie: A + 1 = ~.

Voor f
V

is afgeleid zie bijIage D, D.2,:

• _ { 2 }-i 2 IrQ + 1 { A2 {R} 4 })-ifv-Ittl· rQ +O.5 ·(A+ l)R· 2r + r . r + 1 .
Q 2r~ + 1

Hieruit voIgt:

E.3
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Er - EIp_ A t oR2.[ r a + 1o{ A2 o{R}4 + 1})~'E'4
o {2 }" r 2 2r a + 1 2r 2 + 1 r
EV r

a
+O.5 a

De kracht om de fiens naar binnen te trekken wordt als voIgt gedefinieerd:

E.5

Er wordt dus aangenomen dat de fiens doorloopt tot aan de stempelstraal r = Rp' Deze

kracht is op te splitsen in een deformatiekracht en een wrijvingskracht, dus:

Oplossen van de differentiaalvergelijking E.IIevert de volgende vergelijking voor ur '

met ur(r=Rp) = urD + urW:

r=R r=Rm m

1Ur-U 12TO
U (r=R ) = Ipodr + -odrr p r s'

r= r=p p

E.6

E.7

Uit de eerste term van deze vergeliJ'king kan nu de dimensieloze deformatiekracht voor de

fiens bepaald worden:

E.8
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{j={jm

De volgende modelparameters kunnen gedefinieerd worden:

r a + 1
- vl=--

2r a + 1

_ v2 =__A_2_

2r~ + 1

A
- v3 = t.

{ r~ + 0.5 r

De deformatiekracht kan als voIgt geschreven worden:

Definitie: dimensieloze deformatiekracht voor de flens:

* F flD
FflD = 21rR

p
S f C·

Uit het bovenstaande voIgt voor de dimensieloze deformatiekracht:

E.9

E.I0

E.11
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*{i =/Jm

•Ffln =

*{i =1
{i= ~ n

[ ',+ v4· j {Vl'{ v2.{}}' +1}t~'dP j.dl.E.12
{i={3m

Genormeerd naar de initiEHe plaatdikte si wordt de dimensieloze deformatiekracht voor de
flens, zie bijlage A, :

0.80

0.60

..
~ 0.40
'f
Q.

0.20

_--------- .... o.~
'.0
I.S
2.0
1.5

11m • 1.1. f'l - 0.1

E.13

fig. E.2

0.00 +,.,..,.-r,""..,...,..,.,..,..,....,..,....,..,...,..,.,..,..,..,.....,..,n-,r:"5,...,.00:-'"'"""~2~000
0.00 5.00 10.00 .

A ...

Bet dimensieloze deformatievermogen als funktie van de model
parameter A, en variatie van de anisotopie

Opmerking: De dimensieloos geschreven deformatiekracht is gelijk aan het dimensieloos

geschreven deformatievermogen; P = F.up'
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Uit de tweede term van de vergelijking voor U (r=R ) kan de wrijvingskracht bepaaldr p
worden. Er wordt gebruik gemaakt van het von Mises wrijvingsmodel:

r=Rm

J
2mu

urW = sl7jv. dr.

r=Rp

E.14

E.15

Definitie: dimensieloze wrijvingskracht:

wrijvingsfactor:

* urW
Fnw =-rr-'

mR
WF =s:-p.

1

E.16

De dimensieloze wrijvingskracht genormeerd naar si is als voIgt te schrijven:

E.17

*{j ={jm

, 2
Fnw = -·WF·

.fj

{j= ~ n

\ '. + V401 {V1o{ V2o{1l' +1}t~OdP)
fJ=Pm

*·d{j .

*{j =1

De totale dimensie10ze dieptrekkracht kan nu als voIgt geschreven worden:

E.18

E.19
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BIJLAGE F

EEN ONDERGRENSOPLOSSING VOOR DE FLENS MET GEBRUIK VAN

EINDIGE REKKEN AFHANKELIJK VAN EEN PARAMETER A VOOR

ANISOTROOP VERSTEVIGEND MATERIAAL.

Met behulp van de geintegreerde Levi-von Mises relaties kan men de volgende term voor

het spanningsverschil in E.1 afieiden:

Voor f
V

kan de volgende term afgeleid worden:

Uit volumeinvariantie voIgt de volgende term voor ri' zie fig. F.1:

F.1

s • L,

fig. F.l

DIEPTREKKEN

Deformatie van de flens.

44 TUE-WPA



Definitie: - momentane dieptrekverhouding

- lopende variabele

R
P=r'

p

* rP =IL'
p

Hiervan gebruikmakend en toepassing van het flensmodel zoals beschreven in bijlage A

E
voIgt voor de rekfactor (--!):

Elp

1
P {A ; 1t } P IiLN - {i} . {TV-1 + {TV

2
P {A + I}

LN{i}
(_EZ) = --------------

Elp

E
ZDe term voor tTr - tTlp kan nu als funktie van de factor (EIp) geschreven worden:

F.2

Uit het bovenstaande kan de dimensieloze dieptrekkracht bepaald worden. Dit gebeurd op

deze1fde wijze als in bijlage E. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende definities voor de

modelparameters:

r a + 1
- vl=~--

2r a + 1
FA

E
Z- RF = (-).

Elp

Voor de dimensieloze deformatiekracht voIgt:
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voor de dimensieloze wrijvingskracht genormeerd naar si voIgt, zie bijlage E:

*p ={jm

F~W =~.WF· { ',+ {{ vl.( 2+ 2·RF +( fa + 1 l·RF' l}f' l 'lpl f-dl,
P=1

F.6

F.7

O.BO

... 0.5

'.0
'.5
2.0
2.5

fid. F.2

0.20

"'" • 1.1 . " • 0.1

o 00 +,...,-..............,...,...,...,.......,...,...,r"T'TT",...,.,.,...,...,..,..,....,..,...,...,...,.........,...,..,..,...,...,2r:"0.0'0
0.00 5.00 10.00 !5.00

A ~

Het dimensieloze deformatievermogen als funktie van de model

parameter A, en variatie van de anisotopie
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BIJLAGE G

EEN BOVENGRENSOPLOSSING VOOR EXPONENTIEEL VERSTEVIGEND

ANISOTROOP VOOR DE FLENS MATERIAAL.

G.l Dne £lensmodellen.

Bet deformatievermogen kan op de volgende manier worden bepaald:

We kunnen nu drie modellen beschouwen, zie fig. G.l

G.l

flensmodell:

flensmode12:

£lensmodel 3:

het vermogen nodig om de £lens te deformeren wordt bepaald tot

&an het begin van buiging , r = Rt .

het vermogen nodig om de £lens te deformeren wordt bepaald tot

&an de stempelstra.al r = Rp , met de aa.nname : ur(r =Rp) = up.

het vermogen nodig om de £lens te deformeren wordt bepaald tot

&an de stempelstraal r = Rp. Er wordt met behulp van globale

volumeinvariantie een term bepa.ald voor R als funktie van un.

R

r--------+-_~. _. _. --!:
r l

I
I

I

I
I
l

I
fig. G.I

DIEPTREKKEN
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Voor het bepalen van het te dissiperen vermogen wordt gebruik gemaakt van de in bijlage

D afgeleide termen voor de effektieve reksnelheid en de effektieve rek:

Uit deze term kan nu de vloeirek bepaald worden.

1

f =~r~ + o.sL.
v (A + 1)

R=Rm

De volgende modelparameters kunnen gedefinieerd worden:

r a + 1
- vl=......;;.;.,.--

2r a + 1

_ v2 = __A_2_,

2r~ + 1

1

{
2 }~ 2

- v4 = r a + 0.5 ·tA + 1)"

0.2 De flensrandsnelheid als funktie van de stempelsnelheid.

Met behulp van globale volumeinvariantie kan een term voor Itt I afgeleid worden:

0.2
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r
d Sw

. . sf
- 0.5·-s -

). 'wur(r = Rt ) = Up.
f G.3Rt

S .
f

sf

De volgende dimensieloze grootheden kunnen gedefinieerd worden:

dzeta:
Rd(=-.
S i

eta:
Rt

'7 = S:-.
1

delta:
Sw

6=8'
f

gamma:
sf

7= &:.
1

GA

chi:

momentane dieptrekverhouding: {j =}.
p

Hiervan gebruik makend voIgt voor ur(r =Rt ) uit G.3:

G.5

En uit de verge1ijking wals afgeleid in bijIage C, C.I, voor ur(r) en de definitie voor de

vrije parameter A, CA, voigt:

Uit G.5 en G.6 voigt voor Ittl:

G.6
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Ittl = u .( (-0.5.60'Y).l. {PoN. ( A + 1 )}.
P 'fJ p.p.A + NoN

Substitutie van G.7 in D.21eidt tot de definitie van de volgende modelparameter:

G.3 De dimensieloos geschreven deformatievermogens.

G.7

G.8

gebruik makend van de hier boven gedefinieerde modelparameters en de hier volgende

definities:

dimensieloos deformatievermogen:

lopende variabele:

G.g

kan men een term voor het dimensieloze deformatievermogen a£l.eiden voor £I.ensmodel 1 en

£I.ensmodel 3:

- flensmodel1:

*13 =13 13=13·

J~ = Ir+ v4·H:1'{V2.{}l' + 1}tb·6{
13 =chi P-m

1

'V5'{Vl'{v2'{}l' +1}rl6l. G.lD
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- flensmode13:

*/3 =/1 /3= /3 .

J~ =Ir. + v4· J{~1'{V2'{}}' + 1}t~'6Pr
/3 =1 {3 m

1

OVSO{VIO{v20{}}' + 1}}'-l6l G.ll

1.00

1
"

c.s:-
~
~

:l 1
1 :.60 ~ \

~ ~~'20.40 ] \ \
~ \ ,I,j,."
~~~
3 -- il'

O~' .

'''''] • R, • 0 ,- C , ....... ,.

~
• ~e • ~.O B:. 2, 0
• 10::: • '.~ 6 • ,.t
(~c:.4..0""o.~

0.00 ." " " ., . I ,. iii i' , I
COC =OC' 1CC: , 50C 2000

A ~

1.00

0.80

, 0.60..
C..
f

, lL 0.40

0.20

• 110 • 0.5 ft. 0.1 MOCIiII!
• ... \.0 10. ;:.0
• AcI • 1.5 •• ,1.1
• .0-1.0 "'0-$

0.000.~OO~"i""O"'T"M'"5.0T'T0"""""""""""'1OT"T.O.....Or"T"T"T.,...,.......,5r'T_0~O.,...,..........,....,....,..,~O.OO
A ..

fig G.! Het deformatievermogen

als funktie van A volgens
flensmodel 1.

fig. G.S Het deformatievermogen
o.ls funktie van A volgens

jlensmodelS.

Uit de aanname u (r = R ) = u kan de volgende term veor Ittl afgeleid wordenr p p

gebruikmakend van de term voor ur(r) zoals afgeleid in bijlage C.

Ittl=u .{/3~A + I)}.
P /3.A +1

De volgende modelparameter kan nu gedefinieerd worden:

1

_ v6 =:Jr ~ + 0.5L.
/32·A + 1

G.12

G.13
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met behulp van deze term kan nu het dimensie10ze deformatievermogen behorende bij

flensmodel 2 afgeleid worden:

- flensmodel 2

*fJ ={j {j fJ·

J; = Ir+ v4·H:l.{V2.{}}' + l}t~·6{
{j =1 {j-m

1

.v6.{Vl.{V2.{}}' +1J}\-t6/.

, ';50<:' , , i "20bo

G.14

fig G.-l Het deformatievermogen als funktie van A volgens flensmodel !.

Voor het dimensie100s deformatievermogen voor de flens genormeerd naar de initiele

plaatdikte si geldt, met flensdiktequotient volgens bijlage A en met s = S{
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G.4 Bet dimensieloos geschreven wrijvingsvermogen.

Bet wrijvingsvermogen voor de £lens wordt met de volgende term bepaald:

G.16

mu
Met ur zoals bepaald in bijlage C en T volgens het Von Mises wrijvingsmodel, T =--;i!.
De integratie wordt uitgevoerd tussen de integratiegrenzen r = Rt en r = R. Merk op dat

zowel op het raakvlak van de £lens met de matrijs als dat van de £lens met de plooihouder

vermogen gedissipeerd wordt ten gevolge van wrijving. Door toepassen van globale

volumeinvariantie kan men de volgende modelparameter afleiden, zie G.7:

- V7={p\A + l)'N}.( '-O.5.6.1)'~.
fJ •A + N.N "I

G.17

Uit het bovenstaande kan men nu de volgende term voor het dimensieloze

wrijvingsvermogen genormeerd naar si afleiden:

G.18

Hierin is WF = :~Rp de wrijvingsfactor behorende bij het £lensmodel.
1

In fig G.5 is de maximaal toelaatbare dieptrekverhouding uitgezet tegen de stempelstraal

met variatie van de wrijving.
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2.20
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f

lj 1.80
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• 00035 0.0070
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Fig G.5 De invloed van de stempelstraal en de wrijving op de maximaal
toelaatbare dieptrekverhouding.

G.5 Schatting van de hoogte van een produkt.

Met behulp van G.7 en de definitie van v7 volgens G.17 kan men een term afieiden voor

het bepalen van de hoogte van een rotatiesymmetrisch dieptrek produkt:

Uit G.7 voIgt dat:

Er wordt nu aangenomen dat de verandering van de stempelpositie in de tijd

rechtevenredig is met de verandering van de £lensrand positie in de tijd:

Zodat men voor de hoogte van een cupje kan schrijven:

p.
1

J
r 1h =Rp • V7.dP.

Pm
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BIJLAaE H

BEPALINa VAN DE DISSIPEREN VERMoaENS BIJ BET OVER DE RAND

TREKKEN VAN HET MATERIAAL.

H.I Vijf randmodellen.

Er kunnen drie deformatiegebieden onderscheiden worden ,zie fig.H.I:

Gebied A : buiging

Gebied B : terugbuiging

Gebied C : stuik

A

B

fig B.1 modelvoor het over de rand ( d. i. de afronding van de trekring )
trekken van de flens.
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Het gedissipeerde vermogen wordt met de volgende term bepaald:

P = fW ·n·dSr s u· H.I

Ws is een term voor de specifieke deformatiearbeid, lit[2], en wordt met de aanname van

exponentieelverstevigend materiaal gedrag als voIgt bepaald:

W C { ( - -)n+ 1 - n+1 }s = n + l' f + f o - f o .

Er kunnen nu vijf modellen voor het bepalen van Pr opgesteld worden:

H.2

Rand 1:

Rand 2:

Rand 3 :

Rand 4:

Rand 5:

de term voor de effektieve rek in H.2 is de som van de effektieve rek in de

gebieden A,B, en C en voor nwordt de stempelsnelheid up genomen.

aanname: f z = O.

De effektieve rek t.g.v. stuik in gebied C wordt buiten beschouwing gelaten.

Het vermogen dat in dit gebied gedissipeerd wordt wordt in het flensmodel

bepaald (flensmodel 2 of 3).

Voor elk gebied afzonderlijk wordt het deformatievermogen bepaald.Voor elk

gebied wordt met behulp van globale volumeinvariantie een term voor de

snelheid u bepaald. Aanname: f =0z

Idem rand 3 m.u.v. het deformatievermogen t.g.v. stuik, deze wordt weer in

het flensmodel meegenomen (zie rand 2).

Idem randl maar met de aanname dat f
Z

f o.
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H.2 Bepaling van de effektieve rek.

H2.! Gebied A.

Uit volumeinvariantie voIgt, zie fig.H.2:

.-
_.- - _.- - _._- _.-

n

- -- -

fig. H.2 buiging op de overgang van de flens naar de rand.

I
Voor de rek in de richting yA geIdt: EyA =LN [l:A] ,na enig rekenwerk voIgt dan:

E A = LN{ sf. [1 + ------,Z_A_] }.
Y sr Pd + sr

~

B.3.

H.4

H.5

Er wordt aangenomen dat er geen stuik plaatsvind bij het buigen, dus ExA =O. Uit 10kale

volumeinvariantie voIgt dan dat EyA = - EzA' Voor de effektieve rek in gebied A geIdt:
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1

fA ={~.:) d';A + r ,,' ';A] y
Met B.5 voIgt dan de term voor de effektieve rek in gebied A t .0.v. xA,1A,ZA:

B.6

{
I + r a {S [ Z
-;:::====-LN 1- 1 + A
j2 r a + I sr Pd + i

H2.2 Gebied B.

Uit globale volumeinvariantie voIgt, zie fig. B.3:

]}} . B.7

fig H.9

DIEPTREKKEN

- I -- -I

1

.~
I

I

I
I

I

I
I

U I
terugbuigen op de o'/Jergang '/Jan de rand naar de wand.
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1
voor de rek in de richting YB geldt : f B = LN[~] ,na enig rekenwerk voIgt dan:

Y zB

'yB = - LN{ ::. [ 1+ Pd :\ J1. H.lO

~

Er wordt aangenomen dat er geen stuik plaatsvind bij het terugbuigen, dUB f xB = O. Uit

Iokale volumeinvariantie voIgt dan dat f yB =- f zB ' Voor de effektieve rek in gebied B

geldt:

H.ll

Met H.lO voIgt dan de term voor de effektieve rek in gebied B t.O.v. xB'YB,zB:

H.l2

H2.3 Gebied C.

De effektieve rek in gebied C wordt met de volgende term bepaald:

{

1 + r
- Q
fC = 2. r Q +

1

r[.;+.;+rQ··~]t H.I3

Voor de rek in de x richting, t.g.v stuik, geldt, zie fig. H.4:

H.14

Als men er vanuit gaat dat het materiaal tijdens het trekken over de rand niet in dikte
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H.IS

toeneemt, E
Z

= 0, voIgt met behulp van lokale volumeinvariantie dat EX = - Ey' Dit is het

geval bij de randmodellen 1 en 3. De bij deze modellen behorende term voor het bepalen

van de effektieve rek kan dus als voIgt geschreven worden:
1

[ )

2
1 2

1 + r Rd - 2·S
.C = 2. r .. ~ r 2• [ LN{ R

d
+ Pd r }] .

5
f t +1

fig H.4

Swt +1

model voor het beschrijuen van de rek in dikterichting
van een materieellijnstukje.

Uit fig. HA kan men de rek in dikterichting afleiden. Er wordt aangenomen dat de

verhouding tussen de wanddikte en de flensdikte constant blijft en dat de dikte afname ~s

in de gebieden A en B t.g.v. respektievelijk buiging en terugbuiging even groot is. Er

wordt ook aangenomen dat de dikte van het materiaal sr over de rand constant is. Uit de

figuur kan men de volgende relaties afleiden:
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H.16

De volgende modelparameter wordt gedefinieerd:

Swt
delta: 6 = -s-.

ft

Uit het bovenstaande kan men de volgende grootheden afleiden:

De effektieve rek in z richting wordt met de volgende term bepaald:

E = LN{Srt+1 }.
z Srt

H.17

H.18

H.19

Hierbij wordt aangenomen dat de diktetoename bij het over de rand trekken van het

materiaal en dus de dikte van het materiaal, Srt+l' vlak voor het terugbuigen een funktie

is van ~s, dus:

Gebruik makend van deze funktie en toepassing van H.16 en H.18 voIgt voor Ez:

H.20

Ey kan men nu met toepassing van lokale volumeinvariantie bepaald worden:
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Gebruik makend van H.13 kan men nu de volgende term voor de effektieve rek in gebied C

schrijven, aannemende dat er weI rek in dikterichting optreed, randmodel 5:

_ JI+ r Q [ [ {Rd- i· sr } ] 2'C = l2. r .. + l' LN Rd+ Pd

+ [LN{ {l+ ..·h ~ ~-l]P: ~ ;~'r}r
1

+r..++ h'[1 ~ ~-lJ}r]r
We kunnen nu de volgende dimensieloze grootheden definieren:

H.22

omega:

psi:

rho:

H.23

Hiervan gebruik makend kunnen we nu de termen voor het bepalen van de effektieve rek in

gebied C behorende bij randmodel I en 3 , H.I5, en randmodel 5, H.22, schrijven in de

vorm van dimensieloze grootheden:

Rand model I en 3:

H.24
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Rand model 5:

H.25

H2.4 Omschrijven coordinatenstelsels in de gebieden A en B naar X,Y,Z.

Door de aanname dat het randmateriaal overal even dik is, S = sr' voIgt dat ZA = zB' Met

behulp van globale volumeinvariantie kan men een term voor zB afleiden als funktie van z:

H.26

Met H.B en gebruik makend van de abc formule kan men de volgende term afleiden voor

zB:

"II = [Pd + i] .{ -1 + [ 1 +2·::.Pd H.27

Invullen van deze term in H.7 en H.12 levert nu de volgende termen voor f.A en fB t.O.v.

x,y,z:

- {l+ I" {'f [ 'I Z ]i}} .fA = ·LN -. 1 + 2·_·
sr Sw Pd + sr

j2r a + 1 2'""

- r+ I" {'W [ 'I Z ]in .f B = ·LN -. 1 + 2·_· + srsr Sw Pd
j2r a + 1 !""

H.28

H.29
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Definitie:

* 2z
Z - sw' H.30

Met H.lS, H.23 en bovenstaande definitie kunnen we nu de bovenstaande termen voor de

effektieve rek in gebied A en B , t.o.v. x,y,Z, schrijven als funktie van dimensieloze

grootheden:

{I + r a
l"LN{ 6 :;:

* j}}o- d1+ 2le"IfA =

J2r Q+ + +

- {I + r a
l"LN{ l/d 1 + 2

0

H
Z

: + 1 ]i}} 0

fB =

J2r Q+

H.31

H.32

T.o.v. het coordinatenstelsel in gebied A ,xA'YA,zA' kan fA als voIgt geschreven worden,

* 2zA
met zA =s :

r

{
--;::1+::::::::::::rQ=o LN{6 :;: d 1+ ~" ez~ ] }} .

J2r + 1 + + 1
Q

H.33

En T.o.v. het coordinatenstelsel in gebied B ,xB,yB,zB' kan fB als voIgt geschreven

* 2zBworden, met zB =- :
sr

{ -;1=+=I=Q=0LN{l~6d 1+ ~o /: ] }} •

hI + 1 + + 1
Q

H.34
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H3 BEPALING VAN HET TE DISSIPEREN VERMOGEN VOOR DE VIJF

RANDMODELLEN.

Voor elk model van de rand kan het deformatievermogen met de volgende term bepaald

worden, zie hoofdstuk HI:

P = fW -u-dSr 8 U'

waarin voor W8 geldt:

W e {(- - )n+1 - n+1 }
8 = n + 1- E + Eo - Eo •

H.35

H.36

De term voor het bepalen van het deformatievermogen gedissipeerd in de rand is nu als

voIgt te schrijven:

z2

PI = n ~ r-f {( E+ Eo )n+!_ Eon+! }ouodSu.

zl

H.37

Door de in H2.4 afgeleide vergelijking voor zB(z), H.27, om te schrijven tot een vergelijking

voor z(zB) kan men zl en z2 bepalen:

H.38

Met zl = z(- O.S-sr) en z2 = z(O.S-sr) en de in het voorgaande gedefinieerde dimensieloze

grootheden, H.23 en H.30 kan men na enig rekenwerk de volgende in dimensieloze varm

geschreven termen voor z1 en z2 afleiden:

* 4.p+ 15 + 1
z - 2
1 - 4-p + 15 + 1

H.39

* 4_p+ 3· (6 + 1)
z - 2
2 - 4-p + 6 + 1
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Definitie dimensieloos deformatievermogen:

* PrP = ----'----
r 2?ro R 0s. 0U 0c

pIp
HAD

Met behulp van de bovenstaande definities en afleidingen kunnen we nu de

deformatievermogens in dimensieloze vorm afleiden voor de verschillende randmodellen. Er

wordt hierbij gebruik gemaakt van de dimensieloze grootheden zoals gedefinieerd in H.23

en van de in het flensmodel gedefinieerde flensdiktequotient, A.5, die hier als voIgt wordt

toegepast:

Sf
gamma: "( =~

1

H3.1 Randmodel I

De term voor het bepalen van het deformatievermogen is als voIgt te schrijven:

z2

1"f {eEl + f o, )n+l_ foln+l }

zl
oli 02?ro(Rd-O.5os ).dz.p w HAl

Hierin geldt voor f en f o :
1 1

Met fA en f B t.o.v. x,y,z, volgens H.3! en H.32 en fC volgens H.24

Met tv volgens bijlage D.

H.42

HA3

Met behulp van H.23, H.39 en H40 kan men de term voor het deformatievermogen als voIgt

dimensieloos schrijven:
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*p = 1
rl n +

HA4

H3.2 Randmodel 2

Het verschil tussen randmodel 1 en 2 zit in het meenemen van de term voor de effektieve

rek in gebied C. In randmodel 2 wordt £C buiten beschouwing gelaten, het vermogen nodig

om gebied C te deformeren wordt in het flensmodel meegenomen ( flensmodel2 en 3 ).Men

kan dus de volgende term afleiden voor het deformatievermogen behorende bij

randmodel 2:

* 1
Pr2 = n +

HA5

Hierin geldt voor £ en £0 :
2 2

HA6

Met £A en £B t.O.v. x,y,z, volgens H.3! en H.32.

HA7

Met £01 volgens BA3.

H3.3 Randmodel 3

In randmodel 3 wordt voor elk gebied apart het deformatievermogen bepaald. Voor gebied

A kan men het deformatievermogen met de volgende term bepalen:
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H.48

Met fA t.o.v. xA'YA,zA' volgens H.33 en f A = f (It = ~). Met fv volgens bij1age D.o v n p

Met behulp van globale volumeinvariantie kan men UA schrijven als funktie van up:

[ ]

8
o W 0

uA oR = Rd - O.Sos o_ou
t W sr p. H.49

Substitutie van H.49 in H.48 en dimensieloos schrijven Ievert de volgende term voor het

dimensieloos vermogen:

1

P* ~ [ 6] 6f {(- - )n+1 - n+I} dz*. A=ilTlo w-O.SoVi 0~~1 fA+foA -foA 0 A·

H.SO

Voor gebied B kan men het deformatievermogen met de volgende term bepalen:

ZB2

PB -- n ~ ioJr {(- - )n+1 - n+1} 0 2 (R OS ) dz- fB + foB - foB oup 0?r0 d - . oSw ° B·

ZB1
H.S1

Met f B volgens H.34. De effektieve voorde{ormatie van gebied B, foB' is als voIgt

opgebouwd:

H.S2

_ _ * R tMet fA t.o.v. xA,yA'ZA' volgens H.33 en ZA = ZB .f A = f (fJ =.,..), Met f volgenso v n p V

bij1age D. En met fC volgens H.24. De volgende dimensie100s geschreven term voor het te

dissiperen vermogen in gebied B kan nu worden afgeleid:
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1

p; =n ~ dw-~ ]_6 t 1~~ { (fB + 'oB )n+l_ 'oB
n+1 }.dz;.

B.53

Voor gebied C kan men het deformatievermogen met de volgende term bepalen:

ZC2

Pc =n ~ 1-J {( 'C + 'oC )n+l_ 'oCn+l } ·"C-2... ( Rd - O,S-sr)-dzB·

zCl
B.54

Met f C volgens B.24. De effektieve voordeformatie van gebied C, foc' is als voIgt

opgebouwd:

B.55

_ _ * Rt
Met fA' t.o.v. xA'YA,zA en zA =zc' volgens B.33 en foA = fV({j =~). Met fVvolgens

bij1age D. Met behulp van globale volumeinvariantie kan men Uc schrijven als funktie van

H.56

Substitutie van H.56 in H.54 en dimensieloos schrijven levert de volgende term voor het

dimensieloos vermogen:

1

P* ~ [ 6] 6 J{(- - )n+1 - n+I } d *C =il""+l0 W - "2T ° 2" ~ 1 fC + foC - foC ° Zc'

B.57

Opte1len van de afzonderlijke vermogens termen van de verschillende gebieden levert nu

het deformatievermogen behorende bij randmodel3:

* * * *Pr3= PA + PB + PC'

DIEPTREKKEN 69

B.58

TUE-WPA



B3.4 Randmode1 4

Bet vermogen dat gedissipeerd wordt t.g.v. deformatie in gebied C wordt in het fiensmodel

meegenomen ( fiensmodel 2 of 3 ) zodat voor het bij randmodel 4 behorende vermogen

ge1dt:

H.59

* *Met PA en PB volgens BA8 en B.59.

H3.5 Randmode1 5

Het deformatievermogen wordt op dezelfde manier bepaald als in randmodel 1, maar nu

wordt als term voor de effektieve rek in gebied C H.25 genomen ( f z # 0 ).

H.60

H.61

Met fA en fB t.o.v. x,y,z, volgens B.31 en B.32 en fC volgens H.25.
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H4 Bepaling van het ten gevoIge van WrIJvmg te dissiperen

vermogen bij het over de rand trekken.

Er wordt gebruik gemaakt van het von Mises wrijvingsmode1:

ma-wrT=--.
{'J

Het wrijvingsvermogen wordt bepaald met de voIgende term:

P = Jr T·ti ·dS.wr wr
Swr

Hierin wordt voor tiwr de gemiddeIde sneIheid over de rand genomen:

Met behulp vam G.3, G.4 en G.5 voIgt hieruit:

H.63

H.64

H.65

H.66

Het wrijvingsvermogen wordt verder bepaald aan de hand van de gemidde1de vloeispanning

over de rand:

H.67

Met:

H.6B

Hierin is E
V

de term voor de effektieve rek van de flens zoals afgeleid in bijlage D, D.4.

H.69

Met fA' fB en fe zoals afgeIeid in hoofdstuk H.3, afhankelijk van het toegepaste model. En

f
O

volgens H.43.

DIEPTREKKEN 71 TUE-WPA



BIJLAGE I

DE MAXIMAAL TOELAATBARE WANDBELASTING.

Met behulp van [6,7] kan de volgende term voor de kritische wandbelasting afgeleid
worden:

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende definities:

dimensieloze stempelstraal:

dimensieloze stempelafronding:

dimensieloze wandbelasting:

1.00

* R
R =J..

p s·
1

* Pst
Pst =s:-.

1

2.40

0.80

.r.
u
~ 0.60
~

I
~

0.40

: n-gl t"••\~~~.2~
• 0.3
o 0.4

0.00 : ii, I Ii' , I I f ii' .

0.50 1.00
r ~

Cl

,.50 iii iii i 2.60

2.30

2.20

~

~ 2.10
E

2.00

1.90

2..::

Fig.I!
De kritische wandbelasting als
funktie van de anisotropie en de
versteviging.
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BIJLAGE J

GRAFIEKEN.

J.1 Onder- en bovengrensoplossingen als funktie van de vrije parameter A.
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Fig.J.l
Het verloop van de OG oplossingen
als junktie van A 1Joor verschil
lende posities van de flensrand.

Fig.J.!
Vergelijking tussen de bepaalde OG
oplossingen en de BG oplossing volgens
flensmodel ! als junktie van A en de
momentane dieptrek'IJerho'Uding.
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Fig.J.S Fig.J.4

Vergelijking van de twee OG oplossingen met de BG oplossing volgens flensmodel2 als
junktie van de parameter A bij lijnspanning aan de rand van de flens voor Ra = 0.5
en Ra = 1.5., respektievelijk jig.J.S en Fig.J..4.
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J.2 De invloed van de matrijsafronding op het te dissiperen

vermogen afhankelijk van het toegepaste model.
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Fig.J.5 Fig.J.6

. Het te dissiperen deformatievermogen in de flens ala junktie van de matrijsafronding en
variatie van de anisotropie. Flensmodel 1 t.o.v. flensmodel ! en t.o.v. flensmodel 9,
respektievelijk Fig.J.5 en Fig.J.6.
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Het totaal te dissiperen deformatievermogen ala junktie van de matrijsafronding en
variatie van de anisotropie. Modell t.o.v. model! en t. o. v. model 6,
respektieveli)"k Fig. J. 7 en Fig. J. B.
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Het te dissiperen deformatievermogen in de rand ala funktie van de matrijsafronding en
variatie van de anisotropie. Randmodell t. o. v. randmodeZ 5 Fig. J. 9.
Het totale te dissiperen deformatie vermogen, model! t.o.V model 5, Fig.J.l0.
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De te dissiperen vermogens ala funktie van de momentane dieptrekverhov.ding en
variatie van de anisotropie. Model! Fig.J.11. Modell Fig.l!. n = 0.1, m = a,
Pd = 5 mm., s = 1 mm.
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J.3
De invloed van de versteviging l de anisotropie en de momentane dieptrekverhouding

~

de vrije parameters Q en 6.
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Fig.J.19

De invloed van de versteviging
op de mje parameters Q en 6 en
op de momentane positie van de
flensrand bij Pmax.
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Fig.l~

De invloed van de momentane diep
trekverho'Uding met n = 0.1 en
Ra = 1.5.
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