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YOORWOORD

In het najaar van 1990 is begonnen met een verder onderzoek van het in de produktietech

niek veelvuldig toegepaste dieptrekprocede. Bet onderzoek wordt verricht in het kader van

een IOP-M (Innovatiegericht Onderzoek Programma Metalen) projekt. Aan dit samen

werkingsproject nemen naast een aantal bedrijven ook het Metaalinstituut TNO en de

Technische Universiteit Eindhoven deel.

Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt het onderzoek verricht in het tot de

vakgroep Productietechnologie en -automatisering (Werktuigbouwkunde) behorende

Laboratorium voor Omvormtechnologie. In het laboratorium wordt samengewerkt door

medewerkers van het laboratorium en eindstudenten van zowel de Technische Universiteit

Eindhoven als verschillende in het zuiden van Nederland gelegen Bogescholen.

Naast het uitvoeren van experimenten en het opstellen van analytische modellen diende er

ook numerieke analyse's te worden uitgevoerd om de verkregen analytische modellen te

toetsen en het inzicht in een aantal bij het dieptrekproces optredende aspecten te

vergroten. Dit resulteerde uiteindelijk in de formulering van de in dit eindstudieverslag

opgenomen eindstudie opdracht.

Gaarne zou ik langs deze weg iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft tijdens mijn

eindstudie en er mede voor hebben gezorgd dat de studententijd voor mij een onvergetelijke

tijd is geworden. Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de stichting CAD/CAM

/CAE educatie en mijn eindstudie begeleiders dr. ir. J.A.B. Ramaekers en ir. R.J.J.M.

Sniekers.

M.W.B. Kessels
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Bij het dieptrekken van ronde produkten wordt veelal een of

meer volgtrekken toegepast na de eerste trek om op die manier

uiteindelijk een grotere dieptrekverhouding te bereiken. In het

kader van het IOP-M onderzoek dieptrekken is het nu gewenst

dat middels een eindige elementen simulatie een aantal

aspecten zoals de uitbreiding van het plastische gebied tijdens

het proces en het inloopverschijnsel worden bestudeerd.

Na bestudering van de pakketten I-deas en Abaqus, dient een

ronde cup met behulp van eindige elementen simulatie te

worden bestudeerd voor zowel isotroop als anisotroop

materiaalgedrag. In het bijzonder moet worden gekeken naar

de uitbreiding van de plastische zone gedurende het proces, het

inloopverschijnsel en het wanddikteverloop. Indien de eerste

trek is afgerond kan de gevormde cup beschouwd worden als

het begin voor een tweede trek, de zogenaamde volgtrek. Voer

ook voor deze volgtrek een eindige elementen simulatie uit.
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SAMENVATTING

Dit afstudeerverslag behandelt het gebruik van het eindige elementen pakket Abaqus bij de

analyse van rotatie-symmetrische dieptrekprocessen. Het dieptrekken van een ronde cup in

een of twee trekbewerking(en) wordt numeriek gesimuleerd.

Tijdens de simulatie's wordt rekening gehouden met geometrische en materiele non-linea

riteiten. Er wordt uitgegaan van een elastisch/plastisch materiaal met exponentiele

versteviging volgens NadaL Bij het dieptrekken in een trekbewerking wordt naast isotroop,

volgens von Mises, materiaalgedrag ook anisotroop, volgens Hill, materiaalgedrag

beschouwd.

Contact en wrijving tussen enerzijds de blank en anderzijds het stempel, de plooihouder en

de matrijs wordt in rekening gebracht m.b.v. interface elementen. Deze elementen maken

gebruik van een Coulomb wrijvingsmodel met een toegestane schuifspanningslimiet, die

gelijk is aan de maximale afschuifspanning welke het gebruikte materiaal zonder plastisch

te deformeren kan verdragen.

Er wordt in dit verslag in het bijzonder gekeken naar het wanddikteverloop, de kracht-weg

diagrammen, de uitbreiding van de plastische zones gedurende het proces en het inloop
verschijnsel.

De verkregen resultaten worden besproken en geverifieerd aan de hand van analytische

resultaten en resultaten uit de literatuur, om een uitspraak te kunnen doen over de

nauwkeurigheid van de uitgevoerde eindige elementen simulatie's en de bruikbaarheid van

Abaqus bij de analyse van plaatomvormprocessen in het algemeen en dieptrekken in het
bijzonder.
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STEMPEL

1 stempelweg mm

I p stempelstraal mm

Pp stempe1afrondingsstraal mm

Fp de vertikale stempelkracht N,kN

v stempelsne1heid -1mm·s

rb bodemstraal / straal middelpunt mm

stempelafronding

MATRIJS

rDi matrijs binnenstraal mm

rDu matrijs buitenstraal mm

PD matrijsafrondingsstraal mm

FD kracht op de matrijs (vertikaal) N,kN

FDh kracht op de matrijs (horizontaal) N,kN

rp kleinste straal flensvlak / straal mm

middelpunt matrijsafronding

PLOOmOUDER

rpu uitwendige plooihouderstraal mm

rpi inwendige plooihouderstraal mm

Fp1 plooihouderkracht (vertikaal) N,kN

Ppl plooihouderdruk (vertikaal) N.mm-2

PERS

F door de pers te leveren kracht N,kN

Hmax maximale stempelslag mm

H ingeste1de stempelslag mm
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PRODVKT

OORSPRONKELUKEBLANK

So oorspronkelijke blank- of plaatdikte

ruO oorspronkelijke straal buitenrand blank

oorspronkelijke plaats buitenrand blank

rO momentane straal van een willekeurige

plaats in de oorspronkelijke blank

PRODVKT MET FLENS (beginfase)

s momentane blank- of plaatdikte

ru momentane straal buitenrand £lens

momentane plaats buitenrand £lens

r momentane straal van een willekeurige

plaats

rP straal middelpunt matrijsafronding

sr momentane £lensdikte als functie van r

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

EINDPRODUKT

sb bodemdikte mm

Sw wanddikte mm

h produkthoogte mm

[max -min] maximale respectievelijk minimale mm

produkthoogte

ah oorhoogte [hmax - hmin] mm

rwu uitwendige produktstraal mm

r . inwendige produktstraal mm
WI

Pu uitwendige bodemafronding produkt mm

p. inwendige bodemafronding produkt mm
1

Pm gemiddelde bodemafronding (pu + Pi)/ 2 mm

Sbr bodemdikte als functie van r mm

Swz wanddikte als functie van z mm

r -r. uit- resp. inwendige straal als mmwuz WlZ

functie van z
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r·
J

Q

POmax

PRODUKT LGEREEDSCHAP

DEFINITIES LAFSPRAKEN

rm gemiddelde produktstraal [rwu + rwill 2
ri gemiddelde gereedschapsstraal

(rD + rp )/ 2
oorspronkelijke dieptrekverhouding

[ruo/ril
maximale dieptrekverhouding [ruo/rilmax
(onder ideale en optimale proces-

en gereedschapscondities)

momentane dieptrekverhouding [ru/ril

kritische dieptrekverhouding [ru/rilc
(procescondities)

gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse

van de snede stempelzijde

gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse

van de snede matrijszijde

snedestraal

hoek

MATERIAAL

mm

mm

mm

mm

mm

n

~R

Ro.1/0.2

TUE-WPA

initiele vloeispanning

momentane vloeispanning

karakteristieke deformatieweerstand

verstevigingsexponent

voordeformatie

natuurlijke (logarithmische) rek

anisotropiefactor in QO met de wals

richting 0 < R < Ill; R = 1 isotroop en

Q = 0° wrij 45° wrij 90° wri

planaire anisotropiefactor ~R =0 =>

goon oorvorming

anisotropiefactor bij £1 = 0.1 respec

tievelijk 0.2

Laboratorium voor Omvormtechnologie

-2N·mm

N.mm-2

-2N·mm
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PROCES

J.& wrijvingscoefficient
u momentane stempelverplaatsing mm
.

momentane stempelverplaatsingssnelheid -1u mmos

S totale procesweg (weg waarop Fp of FpI mm
&ktief is en dus van 0 verschilt ~
F-8 kromme)

Ts trekspleet (enkelzijdig) mm
F. snedekracht N, kN

J
Ffr wrijvingskracht N, kN
Fw kracht in de wand N, kN
Fwc kritische dieptrekkracht in de wand N, kN
Fmax maximaal benodigde dieptrekkracht N, kN
W arbeid Nom

Ws specifieke arbeid = arbeid per N -2om

volumedeel

P -1vermogen Nomos

Pfr wrijvingsvermogen -1Nomos

Pr vermogen op een r -vlak -1Nomos

Pdef deformatievermogen -1Nomos

Pt vermogen ter plaatse van de vl&kken -1Nomos

waar de spanning is voorgeschreven

Pm vermogen ter plaatse van de vl&kken -1N·mos

waar de snelheid is voorgeschreven
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DIMENSIELOZE GROOTHEDEN

1. Bij IOP-M-DIEPTREKKEN-TUE worden de grootheden dimensieloos gemaakt met

behulp van de grootheid Ii en krijgen het * teken

2.DIMENSIELOZE GEOMETRIE

*s
*P

*I

dimensieloze plaatdikte s/Ii

dimensieloze afrondingsstraal p/ri

dimensieloze straal IIri

3.DIMENSIELOZE KRACHT

*F
F F

dimensieloze kracht C A = 2 s Co ° ?r 0 rio o·
voor ideaal plastisch materiaal wordt

C := O'f

4.DIMENSIELOOS VERMOGEN

*P dimensieloos vermogen P .
2·?r° ri . sO· C· u

voor ideaal plastisch materiaal wordt

C := O'f

5.DIMENSIELOZE DRUK

*p

TUE-WPA

~
dimensieloze druk C

voor ideaal plastisch materiaal wordt

C := O'f
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INDICES IOPM-DIEPTREKKEN-TUE

o
c
m

max
min

eff.of-

s
de!

*
f
fr
F
r
w

b
wi

wu

j

-v,h

·a
n

-r
·t,[cp]

x,y,z

1, 2, 3
r, z, (J

r, (J, cp

TUE-WPA

begin,initieel,oorspronkelijk

kritisch

gemiddeld

maximaal

minimaal

effectief vb. (i / f = effectieve spanning gedeeld

door effectieve rek

specifiek

deformatie

• met de walsrichting bv O· ,45· , 90·

afgeleide naar de tijd

dimensieloze grootheidmet behulp van ri
vloei

wrijving

breuk

op r-vlak = gammavlak

wand

bodem

binnenzijde wand

buitenzijde wand

[1, 2, 3, 4] =teller snedegrootheid

vertikaal/horizontaal

axiaal

normaal

radiaal

tangentiaal (cp bij cilindercoordinaten) uitzondering

soms t als index bij vermogen bv Pt

richtingen in een orthonormaal assenstelsel

hoofdrichtingen in een orthonormaal assenstelsel

cylindercOOrdinaten

bolcOOrdinaten
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ABAQUS SXMBOLEN.

de relatieve slip in een oppervlakterichting evenwijdig aan het contact

oppervlak) Q £ {I) 2} en 71 .1 72

de oppervlakte overlapping

de bij 7Q behorende spanningen

de bij £3 behorende spanning

de stiffness in stick

de toegestane schuifspanningslimiet

de equivalente slipsnelheid
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1. A1&emeen

In de industrie wordt bij het bewerken van plaat veelvuldig gebruik gemaakt van het

dieptrekprocede. Een van de grootste voordelen van het dieptrekproces is, dat de kostprijs

van een produkt bij massafabricage laag blijft.

Bij het dieptrekken van ronde produkten wordt een vlakke plaat, die de blank wordt

genoemd, met oorspronkelijke buitenstraal ruO en oorspronkelijke dikte So omgevormd tot

een cup met buitenstraal r u en wanddikte s . De wanddikte van het gevormde produkt isw w
i.h.a. niet constant. De grootste wanddikte treedt op aan de bovenzijde van de cup.

Tijdens het dieptrekproces wordt de blank door een stempel I die in de matrijsopening

wordt geperst , gedwongen in de opening tussen matrijs en stempel te vloeien, zie figuur 1.

De plooihouder dient er voor te zorgen dat het transformeren van de vlakke plaat tot een

rond eindprodukt gladjes, d.w.z. zonder plooien, verloopt.

plooihouder
\

1"7'7..,.v,~.,.----I--~-1 stempel

figv,'ur 1 Dieptrekken met plooihouder [1]

Bet dieptrekproces kan op een aantal verschillende wijzen worden uitgevoerd enkele

varianten zijn weergegeven in figuur 2.

In dit verslag zal de numerieke simulatie van het klassieke dieptrekproces en het vervolg

dieptrekproces worden besproken. Bij een dieptrekproces wordt het eindprodukt, een ronde

cup met vlakke bodem en rechtopstaande wand I i.h.a. in een trekbewerking gevormd. Als

echter een te grote dieptrekverhouding wordt gekozen zal de bodem uitscheuren. In dat

geval moeten meerdere trekbewerkingen worden toegepast. In de eerste trek wordt

uitgegaan van een vlakke blank, bij het vervolgtrekken is de cup die na afloop van de eerste

trekbewerking is verkregen het beginprodukt. Bet eindprodukt dat na afloop van de tweede

trekbewerking wordt verkregen heeft dezelfde vorm als het beginprodukt. Bet eindprodukt

TUE-WPA Laboratorium voor Omvormtechnologie Page 1



is dieper en smaller geworden.

a dieplrekken mel plooihouder

I

b dieplrekken yollllrek

c dieptrekken zonder
plooihouder

ftflUur 2 Enkele dieptrekprocessen [1]

Bet dieptrekproces wordt beinvloed door een groot aantal materiaal en geometrie variab~

len [2]. Aangezien deze variabelen elkaar ook onderling beinvloeden is het moeiliJ'k om na te

gaan wat de preciese invloed van een bepaalde variabele is. In de literatuur wordt gewoon

lijk slechts onderzoek verricht naar een bepaalde of enkele invloedsfactoren.

Analytisch kunnen alleen resultaten worden verkregen als aanzienlijke vereenvoudigingen

worden gemaakt. Johnson, Eshel en Barash [3] formuleerden een aantal empirische regels

over de wijze waarop het dieptrekproces dient te worden uitgevoerd. Een volled.ige theo

retische beschrijving van het dieptrekproces ontbreekt echter nog steeds.

In de praktijk worden dan ook nog veel problemen opgelost met de zogenaamde "trial en

error" methode. Dit is echter een onnauwkeurige en kostbare oplossing.

Aan de T.U.E. wordt in het Laboratorium voor Omvormtechnologie onderzoek verricht

naar het dieptrekproces. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een IOP-M projekt.

Bet onderzoek kan worden opgesplitst in drie delen:

- het uitvoeren van experimenten,

- het opstellen van analytische modellen en

- het numeriek analyseren van dieptrekprocessen.

Mede gelet op de grote vooruitgang die de laatste tien jaar is geboekt bij het analyseren

van omvormproblemen met de eindige elementen methode en de vraag vanuit het bedrijfs-

TUE-WPA Laboratorium voor Omvormtechnologie Page 2



leven om oon rekenmethodiek voor complexere produktvormen hooft men in het laborato

rium in 1990 budget vrij gemaakt voor de aanschaf van oon eindige elementen pillet. Dit

pakket dient echter voordat het wordt toegepast bij de analyse van complexe dieptrekpro

cessen te worden getest op zijn bruikbaarheid en nauwkeurigheid. Dit wordt gedaan door de

resultaten, die worden verkregen bij de simulatie van enkele oonvoudige dieptrekprocessen,

te tootsen aan de resultaten van betrouwbare analytische modellen.

1.2. Een nadere beschouwiDf[ van het dieptreknroces.

Als de totstandkoming van de diepgetrokken cup nader wordt bekeken kunnen drie

gebieden, trekken, buigen en strekken, en twee fasen worden onderscheiden. Tijdens de

oorste fase, de initialisatie, wordt de vorm van de afrondingsradii op de blank gestempeld.

In de tweede fase, het 'eigenlijke' trekken, wordt de £lens radiaal getrokken en tangentieel

gestuikt naar de matrijsafronding, over de matrijsafronding gebogen en omlaag getrokken

om de wand te vormen.

1.2.1. De eerste lase: Initialisatie

Deze fase zorgt voor de eerste blankbuiging. Bij het naar beneden bewegen zal het vlakke

stempelgedeelte, de stempelkop, op een zeker moment, tijdstip to' in contact komen met de

blank. Een klein tijdsinterval later, to + ~t, zal het stempel een verdere verplaatsing

hebben ondergaan. Bet materiaal dat zich onder de stempelkop bevindt zal door de stem

pelverplaatsing in de meeste gevallen als star lichaam, deformatieloos, naar beneden

bewegen. Dit gebied is in figuur 3 met Z aangeduid. Tegelijkertijd zal het met Y
aangeduide gebied oj.v. de radiaal gerichte trekspanningen de door de matrijs- en

stempelafronding opgedrongen vorm aannemen. De oorste fase is afgelopen als het

middelpunt van de stempelafronding, bij het omlaag bewegen, het middelpunt van de

matrijsafronding passeert. Er is op dit moment nog goon cupwand gevormd en de £lens is

slechts weinig naar binnen getrokken. De ontstane vervorming is voornamelijk elastisch van

aard. De initialisatie fase is schematisch woorgegeven in figuur 4.

1.2.2 De tweede fase: Bet 'eicenlijke' trekken.

Deze fasebegint op het moment dat de oorste fase is afgelopen. Bij het naar beneden

bewegen van het stempel vinden gelijktijdig de volgende deformaties plaats. De £lens wordt

radiaal getrokken en tangentieel gestuikt bij het naar de matrijsafronding bewegen.

TUE-WPA Laboratorium voor Omvormtechnologie Page 3
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figuur 9 fig1J:u.r -l De initialisatiefase

-
E

punt C ontbuigen
element 5 trekken en stuiken

figuur 5 Vloeiregimes tijdens
het dieptrekproces [3]

Vervolgens wordt het materiaal gebogen en tangentieel gestuikt over de matrijsradius.

Evenwijdig aan het matrijsprofiel treedt zowel rek als stuik op. Bij het verlaten van de

matrijsboeht moet het materiaal weer worden rechtgezet en wordt het omlaag getrokken

om de wand, element 3 in figuur 5, te vormen. In de wand kan het materiaal eventueel nog

enigzins worden gestrekt. In bovengenoemde processen werd de toevloei van flensmateriaal

naar de produktwand beschreven. De gebieden

die zich om de stempelkop en de stempel

afronding wikkelden, de elementen 1 en 2 in

figuur 4, zijn onderhevig aan trekspanningen en

zieh bier tegen verzettende wrijvingskraehten.

Deze krachten zijn een gevolg van de optredende

relatieve slip tussen blank en stempel. Ais de

vloeigrens wordt bereikt zullen deze elementen

zieh strekken. In de overgang van bodem naar

stempelbocht treedt buiging op. Bij de overgang

van stempelboeht naar produktwand terugbui

ging. Tevens treedt in de stempelbocht

strek in de omtrekriehting op. Wat de in het

voorafgaande besehreven deformaties voor de

vorm van de cup met/of zonder flens betekenen

en welke factoren zoal van invloed zijn op het dieptrekproces is na te lezen in [B la].

element I' strek~
element 2 strek en eventueel 9liide~
element 3 verplaatsing en eventueel

dunlrekken
element 4 buigen en gliJden
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HOOFDSTUK 2 DE NUMERIEKE SIMVLATIE

2.1. De elementkeuze

2.1.1. Inleidiug

Door het dieptrekproces nader te bekijken wordt het duidelijk dat bij de modellering van

twee verschillende elementtypen gebruik moet worden gemaakt. Enerzijds elementen om

het spanning-, rek- en dikteverloop over de blank te beschrijven en anderzijds elementen

die wrijving en contact tussen de blank en de verschillende gereedschappen modelleren.

2.1.2. De keuze van het blankelement

Wang en Tang [4] toonden aan dat voor axi~ymmetrische dieptrekprocessen de responsie

voornamelijk wordt bepaald door het membraamgedrag van de plaat. De buigstijfheid van

het materiaallevert slechts een geringe correctie op t.o.v. de zuivere membraam oplossing.

Als men echter rekening wenst te houden met terugvering is het wel noodzakelijk dat er een

zeker buiggedrag wordt gemodelleerd.

De interactie tussen matrijs, blank en plooihouder is het meest kritieke punt tijdens het

proces. De dikteveranderingen over de blank dienen dan ook goed beschreven te kunnen

worden door het te kiezen element, i.v.m. hun grote invloed op wrijving en contact in het

contactgebied.

Voor de beschrijving van de verplaatsingen, rekken en spanningen in de blank komen in

eerste instantie drie elementtypen in aanmerking, te weten solid, beam en shell elementen.

Ofschoon de beam elementen zowel strekken als buigen toestaan voldoen ze niet. Bij beam

elementen mag de dwarsdoorsnede niet deformeren gedurende het proces.

De keuze gaat dus nog tussen het shell en het solid element. Bet shell element is van beide

het minst geschikt. Bij een impliciete oplossingsprocedure, hiervan wordt bij Abaqus

version 4.8 gebruik gemaakt, is het niet mogelijk dat een shell element tegelijkertijd in

contact is met meerdere starre lichamen. In dat geval worden de Lagrange multipliers

onbepaald [5]. Op de tweede plaats zijn shell elementen vlakspanningselementen (O'z = 0).

Deze aanname staat geen spanningen in de dikterichting van de blank toe. Bet zal in dat

geval dus moeilijk worden om een contactdruk tussen de blank en de gereedschappen te

modelleren. Wat ook in de overwegingen is meegenomen is, dat bij het overzetten van de

resultaten van Abaqus naar I-deas er beperkingen gelden t.a.v. de shell~tress output.
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Deze is beperkt tot de bovenste en onderste laag van de shell. Output in meerdere

integratiepunten kan fouten veroorzaken [6].

Op grond van bovenstaande overwegingen is besloten voor een axi-symmetrisch solid ele

ment te kiezen. Binnen de groep der axi-symmetrische solid elementen [B 1b) is het 4

knoaps bilineaire rechthoek met reduced integration en hourglass control, elementtype

CAX4R, het meest geschikt.

Binnen Abaqus wordt gebruik gemaakt van het von Mises of het Hill vloeicriterium. Beide

criteria zijn afhankelijk van de deviatorische spanning. Dit betekent dat het plastische dee!

van de rek incompressibe1 is. Bet te kiezen element moet deze incompressibele vloei kunnen

beschrijven.

Volgens [7] is nu het gebruik van reduced integration elementen, m.u.v. vlakspannings

problemen, absoluut noodzakelijk. Reduced integration wil zeggen dat bij het opstellen van

de stijfheidsmatrix gebruik wordt gemaakt van een lagere orde integratie.

De membraam effecten en dikteveranderingen worden door het gekozen element goed be

schreven. Ret element heeft slechts een integratiepunt. Dit heeft een positieve uitwerking

op de benodigde rekentijd. Daar er sprake is sprake van non-Uneair constitutief gedrag

tijdens het dieptrekproces dient het aantal integratiepunten per element klein te worden

J
ehouden. Nadeel van het gekozen element is zijn geringe buigstijfheid.

~ De keuze van het conta.d-en wrijvingse1ement

Bij de numerieke simulatie van plaatomvormende processen worden de gereedschappen, om

praktische redenen, Lh.a. als star lichaam beschouwd. Bij de in dit verslag te bespreken

simulatie's is dit ook het geval. Contact tussen de blank en de gereedschappen dient nu te

worden gezien als contact tussen een deformerend en verschillende starre lichamen. Roe het

definieren van starre lichamen in zijn werk gaat wordt beschreven in [B 2].

Om contact en wrijving te modelleren wordt gebruik gemaakt van interface elementen. Bij

de keuze van het interface element dient rekening te worden gehouden met de contactsitu

atie en de al eerder gedane keuze voor het axi-symmetrische, bilineaire continuiims

element. Er wordt gekozen voor elementtype IRS21A. Meer over dit interface element is te

vinden in [7] en [B 1b].

Opmerking: Als validatie van de gemaakte elementkeuze's kan nog worden opgemerkt

dat Barata Marques en Baptista [8] bij de numerieke simulatie van het

hemisperical dieptrekproces eveneens gekozen hebben voor de Abaqus

elementen CAX4R en IRS21A
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2.2. De ceometrie van de cesimuleerde dieptrekprocessen.

2.2.1. Bet dieDtrekken van een ronde cuP in een trekbewerkiDC

Als het de bedoeling is om dieptrekachtige processen met behulp van een E.E.M. pakket te

simuleren, ligt het voor de hand dat wordt begonnen met de simulatie van het dieptrek

proces waar reeds vele analytische en experimentele gegevens van bekend zijn. Dit is het

dieptrekken van een ronde cup in een trekbewerking.

De blank waarvan bij de simulatie van dit dieptrekproces wordt uitgegaan heeft een ruO en

So van respectievelijk 75 mm en 1.5 mm. De blank wordt gemodelleerd m.b.v. 216 elemen

ten. In de oorspronkelijke toestand zijn deze elementen gelijkmatig over drie lagen

verdeeld. Deze lagen zijn wederom gelijkmatig over de dikte van de blank verdeeld.

Aangezien er gebruik wordt gemaakt van een axi-symmetrisch element, behoeven slechts

elementen over de blankstraal te worden gedefinieerd. Een gevolg is dat de knooppunten op

de symmetrie as, r = 0, geen verplaatsing in radiale richting kunnen ondergaan.

ur(r = 0) = 0 (1)
Boewel drie elementlagen een aanzienlijk grotere CPU tijd vergen dan een of twee lagen

met elementen [8], is toch voor deze modellering gekozen Lv.m. een tweetal redenen:

- Bet gekozen elementtype heeft slechts een integratiepunt per element. In dit

integratiepunt worden de materiaalberekeningen uitgevoerd en de constitutieve

vergelijkingen opgelost. De oplossing wordt vervolgens naar de knooppunten toegere

kend, zodat de resultaten in het integratiepunt het meest nauwkeurig zijn. Verder is

het wenselijk dat er zich integratiepunten op halve dikte in de blank bevinden,

daarom dient te worden gekozen voor een oneven aantal elementlagen.

- Bet gekozen element heeft een geringe buigstijfheid. Om een betere beschrijving

van het procesverloop te verkrijgen, dient volgens [7] en [9] te worden gekozen voor

meerdere elementen over de blankdikte

De geometrie van het gesimuleerde dieptrekprobleem is afgebeeld in figuur 6. Bier zal

worden volstaan met het geven van de belangrijkste gereedschapsafmetingen plus een korte

toelichting van enkele gemaakte keuzes.

De stempel heeft een rp van 37.5 mm en een Pp van 9 mm (pp = 6-s0). Chung en Swift

flO] vonden in hun experimenten dat Pp nauwelijks invloed heeft op POmax binnen het

gebied 4-s0 ~ Pp ~ 1O-s0. Voor Pp ~ 2-s0 bestaat er groot scheurgevaar, terwijl voor Pp ~

10-So strek kan worden geintroduceerd.

De matrijs heeft een rDi en rDu van respectievelijk 39.83 mm en 85 mm. De PD is 4.5 mm
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r .
pi

r
Du

(PD = 3-s0). Ais veilig bereik werd

door Chung en Swift gevonden 2-So <
PD < 10 -sO' De rDu is niet geheel
willekeurig gekozen. Om er zeker van

te zijn dat de blank in contact blijft

met de matrijs is het vereist dat

rDu > ruO (2)

De plooihouder tenslotte heeft een

een r . en r van respectievelijkpI pu
44.33 mm en 85 mm. Om mogelijke

problemen Lv.m. een onbepaalde

contaetsituatie te voorkomen is de

plooihouder aan de binnenzijde

af'gerond met een straal van 0.1 mm.

!ig'IJ,'ur 6 De probleemgeometrie In de uitgangssituatie ligt de

plooihouder, waarop een plooihou

derkraeht van 12500 N zal worden aangebraeht, net aan op de blank. Het stempel bevindt

zieh op dit moment 0.1 mm boven de blank.

Nu de belangrijkste geometrisehe afmetingen bekend zijn is het mogelijk om de Po van het

gesimuleerde dieptrekproees te berekenen. Deze is gedefinieerd als

ruO 2-ruOPo = -= ~ Po = 1.9397 (3)
r i rDi + rp

Hoe binnen Abaqus het proeesverloop numeriek gesimuleerd is, is terug te vinden in [B Ie]

2.2.2. Bet ditmtrellen van een ronde cup in twee trekbewerldgen

Daar in de praktijk naast het dieptrekken in een trekbewerking ook het vervolgtrekken

veelvuldig wordt toegepast is als vervolg op 2.2.1. een dieptrekproeede bekeken waarbij het

eindprodukt in twee trekbewerkingen wordt gevormd.

Bij de numerieke simulatie van het vervolgdieptrekproees wordt de blank gemodelleerd

door 3 lagen met 80 elementen. Ook in deze tweede simulatie zijn de elementen in de

oorspronkelijke toestand gelijkmatig over de blank verdeeld. In figuur 7 is de geometrie van

het gesimuleerde vervolg dieptrekproces weergegeven. Binnen het buitenstempel is een

tweede stempel gedefinieerd. Dit is werktuigbouwkundig niet reeel maar numeriek de beste

TUE-WPA Laboratorium voor Omvormteehnologie Page 8



oplossing voor het modelleren van de tweede trekbewerking. Het gesimuleerde proces heeft

een totale dieptrekverhouding van 2.30. De dieptrekverhoudingen van de eerste en tweede

trek bedragen respectievelijk 1.60 en 1.44. Boe het procesverloop van het vervolg dieptrek

proces numeriek is gesimuleerd is eveneens in [B Ie] terug te vinden.

afmetingen:
rp' rp = 52.50 mm!

r
p1

1
36.34rp = mm

2
r f!. = 7.50 mm
pu P,

rpt f!. = 4.50 mm
P2

rpi = 58.75 mm
rpu = 100 mm
rOi ,= 53.75 mm
r
Oi2

= 37.59 mm

r = 100 mmQu
P. = 5.00 mm
0 ,

8.70P. = mm
O2 4.00Po = mm

.3
85.00ruo = mm

So = 1.00 mm

figuur 7 De geometrie en de belangrijkste afmetingen van het vervolgdieptrekproces.

2.3. Materiaal eigenschappen plus wrijyinptodel

2.3.1. Bet effectieve spanning-effectieve rek verband

Het spanning-rek verband van het gekozen blankmateriaal bestaat uit een elastiseh en een

plastisch deel. In het elastische deel wordt de wet van Hooke gevolgd. Het plastische deel is

opgebouwd uit stuksgewijs lineaire segmenten. Voor een plastische rek van 0 tot 150 % is

met afnemende frequentie de vloeispanning volgens Nadai berekend.

(1£= C.{ f + Eo}n (4)
Bet spanning-rek verband van het blankmateriaal is samen met de waarden van de

belangrijkste materiaalparameters weergegeven in figuur 8.

2.3.2. Isotroopfanisotroop gedrag

Bij het uitvoeren van de simulatie's wordt gebruik gemaakt van 2 verschillende vloeicrite--
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ria. Voor isotroop materiaalgedrag wordt het von Mises vloeicriterium gebruikt en voor

anisotroop gedrag het Hill vloeicriterium. Beide criteria zijn afhankelijk van de

deviatorische spanning sij"

s.. = u·· -.!-. 6..•(Jkk (5)IJ IJ ~ IJ
Uitgeschreven als functie van de deviatorische spanning luidt het von Mises vloeicriterium

(6)

..

E =2.1 E05 N/mm
2

v =0.30 2 ~
C =655 N/mm
n =0.225
[0 =0.001
=;'> O'fO =138 N/mm 2

totale effectieve rek H

0.00[+000 h=";;T.;~T::"""~~~~~c;"""'~'"'"i'J,O. 0 0.20 0.40 0.80 0.80 1.00 1. 0 1.40 1.60

2.00[+008

4.00[+008

8.00E+008

figuur 8 Het spanning-rek verband

u=-/(1.5· s... s..)IJ IJ
Dit resulteert uitgeschreven in componenten van de Cauchy spanningstensor in

u= [0.5.{ (ur -uz)2 + (uz -uvJ2 + (utp-ur)2 +

3· ('f'rtp2 + 'f'rz2 + 'f'1(R.2) } ] 0.5 (7)

Bet Bill vloeicriterium is in principe een uitbreiding van het von Mises vloeicriterium om

anisotroop materiaalgedrag toe te staan. Het Hill vloeicriterium [U] luidt:

U= [F.(U - U )2 + G.(u - u )2 + H.(u _ u )2 +r z z I(Y tp r
2 2 2] 0.52L·'f'rtp +2M·'f'ztp +2N·'f'rz (8)

Hierin zijn F, G, H, L, M en N parameters die karakteristiek zijn voor de momentane

anisotropie toestand. Deze parameters, anisotropiecoefficienten, worden bepaald door het

8.00E+008 uitvoeren van materiaalproeven in een

aantal verschillende richtingen.

In de simulatie wordt oorvorming niet

meegenomen. Er is gekozen voor rotatie

symmetrisch normaalanisotroop materiaal.

De noodzakelijke en voldoende voorwaar

den voor rotatie-symmetrische anisotropie

luiden volgens Hill [11]:
N = F + 2H = G + 2H (9a)

F = G (9b)

L =M (9c)

Volgens [12] geldt in dit geval dat de

anisotropiefactor voor iedere richting evenwijdig aan het vlak van de plaat even groot is,

zodat m.b.v. de definitie voor normaalanisotropie een technische anisotropiefactor Ret kan

worden gedefinieerd

Ret = R = B / G met et f {O, 45, 90} (10)

Door een waarde voor Ret aan te nemen is het m.b.v. (10), (9a) en (9b) mogelijk om F, G,
H en N te bepalen. In de simulatie wordt gerekend met Ret = 1.0 en 1.5. Voor L en M

0'
C

C
C
o
0..
(/)

<1J
>
<1J

-+-'
U
<1J-.....
<1J
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wordt in het anisotrope geval de waarde Lg.v. volledige isotropie genomen.

In de Abaqus manuals [7] wordt niet vermeld welke constitutieve vergelijkingen worden

gebruikt. Bet lijkt er echter op dat de Prandtl-Reuss [13] vergelijkingen worden gebruikt.

2.3.3 Wrijyiul

Tijdens het dieptrekken van de cup kunnen 3 of 4 contact- en wrijvinggebieden worden

onderscheiden. Wrijving en contact worden in de simulatie gemodelleerd m.b.v. interface

elementen. Ieder interface element kan slechts voor een contactgebied worden gebruikt. Bet

probleem is echter, dat zich aan de blankbovenzijde elementen bevinden die tijdens het

procesverloop contact maken met verschillende gereedschappen.

Bet probleem wordt omzeild door over een deel van de blankbovenzijde twee knooppunten

op dezelfde plaats te definieren. Deze knooppunten krijgen beiden een eigen label. Elk van

de twee knooppunten kan vervolgens worden toegewezen aan een van de contactgebieden.

Van de twee knooppunten wordt m.b.v. een "multi-point constraint" geeist dat ze dezelfde

verplaatsingen ondergaan.

Binnen Abaqus is een aangepast Coulomb wrijvingmodel voorzien dat geschikt is voor ge

bruik bij interface elementen. Bet model verschilt van het klassieke Coulomb wrijving

model

~
Tfr = JLop ~ Tfr = JLo A (11)

pI
door de aanwezigheid van een maximaal toegestane schuifspanning. Deze bovengrens is

gelijk aan de maximale schuifspanning, die het gebruikte materiaal zonder plastisch te

deformeren kan verdragen. De bovengrens is vooral nuttig in gevaUen waarbij (11) schuif

spanningen toestaat die boven de vloeigrens van een van de contactmaterialen liggen. Meer

informatie over het inAbaqus gehanteerde wrijvingmodel is te vinden in [7] en [B Ib].

De wrijvingscoefficient JL is in aUe contactgebieden hetzelfde genomen, namelijk 0.05.

Uitgaande van een oorspronkelijk flensoppervlak van 11358 mm2 en een plooihouderkracht

van 12500 N wordt m.b.v. (11) een wrijvingspanning van 55 kN/m2 gevonden. De "stick"

conditie wordt gesimuleerd m.b.v. een elastische stijfheid, de "stiffness in stick" G

[B Ib].AIs een relatieve elastische verplaatsing van 1.125E-03 m (1.5 %van de oorspron-

kelijke blankdiameter) wordt toegestaan bedraagt de stiffness in stick 49.2 MN/m3. In de

simulatie wordt gerekend met een G van 50 MN/m3.
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BOOFDSTUK 3 RESULTATEN EN BESPREKING

Bet dieptrekken van de cup in em bewerking

De gedeformeerde IOOmetrie: de totstandkoming van de cup

Om inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van het diepgetrokken produkt en om te

controleren of het dieptrekproces juist is gemodelleerd, is in eerste instantie gekeken naar

de gedeformeerde geometrie. In [B Id] zijn plots van gedeformeerde geometrieen

opgenomen, zoals die door Abaqus voor verschillende stadia van het dieptrekproces worden

voorspe1d. De voorspelde gedeformeerde geometrieen geven weer dat het plaatmateriaal

aanvankelijk wordt gebogen en gestrekt. De blank neemt een door de afrondingsradii

opgedrongen vorm aan, het gebied dat in contact komt met de stempelkop wordt omlaag

verplaatst, zoals in 1.2.1. reeds werd vermeld. Vervolgens wordt de £lens over het

matrijsoppervlak radiaal naar binnen getrokken. Uit de laatste gedeformeerde geometrie

plots komt goed naar voren dat het materiaal bij het verlaten van de matrijsafronding weer

moet worden rechtgezet om de cupwand te vormen. Er kan worden gesteld dat de door

Abaqus voorspelde geometrieen goed overeen komen met hetgeen in 1.2. werd besproken.

3.1.2 De kracht-weg kromme

fiflUur 9 De kracht-weg krommen 'IJoor

het isotrope en anisotrope ge'IJal

--..~ Stempelverplaatsing (mm)

7.00E+004

1.20E+005

8.00[+004

9.00[+004

5.00E+004

6.00E+004

1.00E+004
1

4.00E+004

3.00E+OO4

2.00E+004

..., 1.00E+005
~

u
~

.::.:.
CIl
a.
E
CIl

Vi

Z 1.10E+005
'-"'

Bet verloop van de stempelkracht als functie van de stempelverplaatsing is in figuur 9,

voor het isotrope en anisotrope

geval, afgebeeld. De trillingen in

beide krachtsverlopen komen over

een met elementen die over de ma

trijsradius worden getrokken.

De stempelkracht loopt van een

nulpositie op tot een maximum. De

kracht neemt toe omdat het £lens

materiaal dat naar binnen getrokken

moet worden t.g.v. de voorafgaan

de deformatie is verstevigd. Vervol

gens loopt de stempelkracht weer

terug naar nul. De krachtsafname

t.g.v. de afname in £lensmateriaal,
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dat naar binnen moot worden getrokken, heeft de overhand gekregen over de krachts

tooname t.g.v. de materiaalversteviging. De maximale stempelkracht wordt bereikt op het

moment dat beide effecten elkaar in evenwicht houden. Op het moment dat er geen flens

materiaal meer aanwezig is, is er nog steeds een zekere stempelkracht benodigd omdat het

materiaal uit de matrijsbocht nog moet worden rechtgezet.

De maximale dieptrekkracht bedraagt in het isotrope geval 117290 N. Dit komt overeen

met een dimensieloze dieptrekkracht, delen door 211"orposO°C ,van

*FP = 0.5067 isotroop

Op dat moment is de flensrand 12 mm naar binnen getrokken, P= 1.63. In het anisotrope

geval wordt het krachtsmaximum bereikt bij een Pdie nagenoog gelijk is, P= 1.62. De

maximale kracht bedraagt 101280 N. Dit correspondeert met een dimensieloze kracht van

*FP = 0.4375 anisotroop

Als anisotroop materiaal een R
Q
-waarde heeft die groter is dan 1 betekent dit, dat het

materiaal zich sterker verzet tegen dikteveranderingen. Voor het dieptrekproces heeft dit

twee belangrijke gevolgen. Ten eerste zal de £lens in mindere mate dikker worden, waardoor

de benodigde dieptrekkracht afneemt en ten tweede zal de cupwand een geringere wand

diktereductie ondergaan, zodat de toolaatbare dieptrekkracht groter wordt.

In [12] is gekeken naar de invloed van de normaalanisotropie op de dimensieloos geschreven

deformatiekracht. Ook hier bleek dat de ligging van het krachtsmaximum niet wordt bein

vloed door de grootte van de normaalanisotropie. Volgens [12] wordt de grootte van het

krachtsmaximum eveneens nauwelijks beinvloed door de grootte van de normaalanisotopie

tropie. Dit is in tegenspraak met hetgeen bij de Abaqus simulatie's wordt gevonden. Ret

krachtsmaximum is in het anisotrope geval beduidend lager.

De grootte van de maximale dieptrekkracht is voor het isotrope geval gecontroleerd met

een in de praktijk veelvuldig toogepaste, vrij eenvoudige benaderingsformule

*FP.max=Klo201l''orposOouB Fpmax=KlouB/C (1)
hierin is: K1 = een proofondervindelijk bepaalde factor, die afhankelijk is van de

dieptrekverhouding Po en de verhouding ruO/sO·
In [B Ie] wordt aangetoond dat voor de maximale dieptrekkracht in de simulatie volgens

(1) wordt gevonden:

FP .max = 113762 N
Deze waarde verschilt slechts 3% van de m.b.v. Abaqus verkregen maximale waarde
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Bet dilieverloop

Voor een zestal dieptrekverhoudingen, P= 1.84, P= 1.62, P= 1.36, P= 1.24, P= 1.11 en

P= 1.00 is het wanddikteverloop over de tot op dat moment gevormde cup berekend. De

analyse en de listing van de programmatuur staan in [B 3].

1.50E-003

1.60E-003

1.30E-003

1.70E-003

1.40E-003 -:10-....--............-----.......

1

1.35E-003

1.30E-003

1.40E- 003 -30--...........-.-..---.,

1.45E-003

1.50E-003

1.55E-003

In figuur 10 wordt het m.b.v. Abaqus berekende dikteverloop voor P=1.36 en P= 1.00,

weergegeven. De dikteverlopen voor de overige vier dieptrekverhoudingen zijn weergegeven

in [B 1~. Boe het dieptrekprodukt er bij deze dieptrekverhoudingen exact uitziet is

weergegeven in [B Id]. Omwille van de duidelijkheid is de horizontale as in een aantal

gebieden onderverdeeld. De gebieden 1 tIm 5 in deze figuren corresponderen met achter

eenvolgens de cupbodem, de stempelbocht, de cupwand, de matrijsbocht en de Hens.

Als de dikteverloop figuren nader worden bekeken springen een aantal zaken in het oog:

- Bet anisotrope, R = 1.50, materiaal heeft een grotere weerstand tegen dikteveran

derin~en dan het isotrope materiaal. De Hens verdikt en de bodem verdunt minder.
...----.. 1.85E-003 _ - I I . 2.10E-003 I---~-----.-----,

E 1.80E-003 f30 -1.94 ...----.. 1 2 3
"---" f3 == 1.36 E 2.00E-003

1.75E-003 *R", == 1.50 "---" f30 == 1.94 I
.2 1.70E-003 oR", ==1.00 Q) 1.90E-003 f3 ==1.00

~ 1.65E-003 -+-J. R", == 1.50 I
-0 ~ 1.80E-003 0 R", == 1.00

1.60E-003 -0

figuur 10

1.25E-003 -1-tOTTTTTT"T'10=':':r:20~~mTTTfcl=n~50~~6~0~7~0cr=.:i80·

element- I t-------1_- nummer .. e emen -
De dikteverdeling in het diepgetrokken produkt voor P=1.96 en P=1.00 num mer

- De £lens wordt bij het naar binnen trekken steeds dikker. De uiteindelijke dikte

toename aan de buitenrand bedraagt 37 % voor het isotrope geval en 28.5 % voor het

anisotrope geval. In [10] werd aangetoond dat bij een "full~upping" dieptrekproces met

een Po van 2 een diktetoename van 40 %optreedt aan de buitenrand als de plooihouder

en wrijvingeffecten worden geminimaliseerd. In de simulatie werd gewerkt met een Po
van 1.94. Controleren met [12]
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1

s = So. [:uo] 1 + RO
u u (2)

laat ook een goede overeenkomst zien. Op grond van bovenstaande formule worden

diktetoename's van 39.3 % en 30.3 % verwacht, voor respectievelijk het isotrope en

anisotrope geval.

- De flens wordt naar de buitenwand toe steeds dikker, m.a.w. de flens wordt taps. Voor

drie dieptrekverhoudingen, fJ = 1.84, fJ = 1.62 en fJ = 1.36, is in figuur 11 de

dimensieloze flensdikte uitgezet als functie van de flenspositie r/rj" Bet verloop wordt

vergeleken met het verloop dat op grond van een evenwichtsanalyse [14] wordt

verkregen. Ret verloop van de krommen komt geed overeen. De grootste afwijkingen

treden op bij fJ = 1.84. De grote verschillen aan het begin van de krommen worden

veroorzaakt door het al dan niet meenemen van de invloed van het buigproces over de

matrijsafronding. Bij de Abaqus analyse wordt het buigen onder trek over de matrijs

afronding weI meegenomen, bij [14] gebeurt dit niet.

Doordat de flens taps wordt, wordt het materiaal dat de bocht omgaat steeds dikker. De

produktwand zal dus van hoven naar beneden in dikte afnemen.

1.0350...------------,

1.0050 Po = 1.94
1.0025 f1 =1.84
ooסס.1 ~~l':!:"":"Ji':!:'"';'"!~~~'"':"T!'m:m:!1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 1.040,.~00"""';"T1.1O~1.2:r,:;'0'"';,"r.:.30~1.40~1.T.:'50=,;'T,.60~1.70

EvenWichtsa~

re:
Po =1.94
P = 1.36

1.150,.~00""!,"l':'.05~1~.10~'!"1':.'5!""!'T1.20~,.2T"5~1.3T"O'!"l1.3!'!"5~1.40

1.210
r--..

I 1.205
........,

1.200

VlIVl
O

1.195

1

1.190

1.165

1,180

1.175

1.170

1.165

1.160

1.155
Po =1.94
P = 1.62

ABAOUS

1.0SO

1.0~5

1.055

1.100 ...--;::-:-:-=:-----;--------,

'~.~
~

I 1.095

1.090

VlI Vl
O

1.0SS

!
1.[lM

1.075

1.070

1.065

1.060

ABAOUS

[venwichtsanol se

1.0075

I' 1.0325

"""-./ 1.0300

I
01.0275

Vl (/l 1.0250

1

'·0225

1.0200

1.0175

1.0'50

1.0125

1.0100

-------.,..- .!::.-. (-)
r.

I

-------.,-- .!::.-. (-)r.
I

-------.,-- .!::.-. (-)r.
I

figuur 11 Een 1Jergeli;"king tussen het door Abaqus berekende jlensdikte1Jerloop en het
1Jerloop 1Jolgens de e1Jenwichtsanalyse uit [14], isotropie R = 1.00.

- Er ontstaat een insnoering iets voorbij de overgang stempelbocht-produktwand. Ret

materiaal dat zich in deze insnoering bevindt, beyond zich in de uitgangssituatie bij het

begin van de matrijsafronding. De ligging van deze insnoering stemt overeen met in de

praktijk aangetroffen insnoeringspositie en de in [B la] verklaarde insnoeringspositie.

- Er ontstaat een tweede insnoering even voorbij de overgang cupbodem-stempel

becht. Ret materiaal dat zich in deze insnoering bevindt lag in de uitgangssituatie onder

de stempelafronding. De ligging van de insnoering, komt vrij aardig overeen met de in de
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literatuur [15] terug te vinden positie.

- De cupbodem ondergaat in het isotrope geval een verdunning van 6.7 % en in het

anisotrope geval een verdunning van 3.3 %. De dikte heeft over de bodem een nagenoeg

constante waarde. Voor het isotrope geval treedt in de buurt van de overgang

cupbodem~tempelbocht een ]deine verdikking op.

Een van de eigenschappen van een eindige elementen analyse is, dat een relatief geringe

hoeveelheid invoergegevens (ordegrootte: Kilobytes) een enorme hoeveelheid resultaten

(ordegrootte: Megabytes) produceert. Er dient derhalve een selectie te worden gemaakt uit

de verkregen resultaten. Uit de literatuur blijkt dat het dikteverloop van de cup de

belangrijkste geometrie eigensehap is, zodat besloten is om van de geometrie eigenschappen

aIleen het dikteverloop te presenteren. De rekverde1ingen tijdens het dieptrekproces zijn

opgenomen in [B Ig]

3.1.4 De uitbreiding van het plastische gebied

Bij de totstandkoming van een diepgetrokken produkt is het van belang of een element

elastiseh dan weI plastiseh is. De elastisehe of plastisehe status van een element wordt in

het integratiepunt bepaald. Binnen Abaqus wordt dit gedaan m.b.v. de equivalente plasti

sehe rek, PEEQ. Deze rek is gedefinieerd als

fi!J'U'Ur 12 De groei van de plastische

zones [161

c tlastit lOl!e

- plastic lOl!e

i i ! I , i I ! ! !

dtfIlnnfd structIn affw
r

10 In(~.r====_-=""':S=""'-====
20 In(~,r=,===__----=====
30 inc~r ----====

100 inc~r_=........_--....-::====
50 inl~(r=====::..."""':::====
:::_[~ .....~-_::.-_-:_0«.,,:=:::::::
lO,ntr ~9Oinc-r-----~-~----

100 incr

JJ2 pi pI
PEEQ = 3 dE : dE

Als wordt aangenomen dat de toestand in het integratiepunt representatief is voor het

gehele element, is het moge1ijk om de uitbreiding van de plastische gebieden te volgen. De

resultaten die onder deze aanname

worden gevonden zijn weergegeven

in [B Ih]. De gevonden resultaten

m.b.t. de uitbreiding van de plas

tisehe gebieden stemmen goed over

een met de door Stalmann [16J ge

publieeerde resultaten, zie figuur 12.

In tegenstelling tot Stalmann is in

[B IhJ ook gekeken naar de inkrim

ping van de plastisehe zones.

Onderstaand zullen de belangrijkste
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resultaten m.b.t. de groei en inkrimping van het plastische gebied in chronologische

volgorde worden vermeld.

1) De blank begint met plastisch worden in de buurt van de matrijsafronding. eerst

aan de bovenzijde en daarna aan de onderzijde. De twee plastische gebieden breiden zich

slechts langzaam uit.

2) Bet materiaal dat zich onder de stempe1afronding bevindt wordt als twoode

plastisch. Ook dit maal gebeurt dit oorst aan de buitenzijde en vervolgens aan de

binnenzijde van de afronding. Bet plastische gebied breidt zich snel uit over de onderzijde

van de cupbodem.

3) De middenlaag begint met plastisch worden in de buurt van de beide afrondingen.

De verschillende plastische gebieden breiden zich geleidelijk aan uit tot een plastisch

gebied. Dit ene plastische gebied breidt zich voornamelijk uit over de middenlaag

elementen in de cupbodem.

4) Bet plastische gebied breidt zich over de gehele Densdikte van binnen naar buiten

uit. In 3.1.6. wordt aangetoond dat de spanningstoestand in de Dens inderdaad in alle drie

de lagen nagenoog identiek is.

5) Als de Dens in zijn geheel plastisch is geworden, wordt tot slot ook de bovenlaag in

de cupbodem plastisch. Dit gebeurt van binnen naar buiten. In eerste instantie doot dit

vreemd aan. De onderste twee lagen in de cupbodem werden immers van buiten naar

binnen plastisch. Er moot echter worden bedacht dat de blank tijdens de initialisatie lase

voornamelijk op buiging belast. Dit betekent dat er sprake is van een stuik- en een

rekgebied. De bodemelementen die zich in de buurt van het blankmiddelpunt bevinden

worden van de bodemelementen het minst op buiging belast. De trek- en stuikspanning,

t.g.v. buiging, zuBen bij deze elementen dus het kleinst zijn. Met het voortduren van het

proces wordt de cupbodem steeds meer op trek belast. De trekspanning in het rekgebied

wordt vergroot en de stuikspanning in het stuikgebied wordt verkleint en zal op een

bepaald moment zelfs overgaan in een trekspanning.

Combinatie van deze laatste twee aspecten maakt duidelijk waarom de bovenlaag in de

cupbodem i.t.t. de twee andere lagen van binnen naar buiten plastisch wordt.

6) Van de plastische cup met Dens worden de elementen die de maximale wanddikte

tussen de beide insnooringen vormen als eerste weer elastisch. Er ontstaan als het ware

twee plastische gebieden. Een is een indicatie voor de toovloei van materiaal vanuit de Dens

en het ander is een indicatie voor de toevlooi van materiaal vanuit de cupbodem. Bet niet

plastische gebied breidt zich slechts langzaam uit. De uitbreiding vindt voornamelijk plaats

aan de buitenzijde van de cupwand.
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7) Tegen het einde van het proces is er nog slechts sprake van een plastisch gebied. Er

moo alleen nog materiaal uit de matrijsbocht en de £lens naar de wand worden gebracht.

Dit laatste plastische gebied is helemaal verdwenen als de trekbewerking is voltooid.

In [B 1h] wordt aangetoond dat de effectieve plastische rek in de blank, m.u.v. het gebied

onder de afrondingen, tijdens de inloop fase gering blijft en dat in het eindprodukt de

grootste effectieve plastische rek optreedt aan de bovenzijde van de cup.

III Ret inloopverschijnsel

Er werd reeds een aantal malen gesteld dat de blank tijdens het begin van het dieptrek

proces voomamelijk op buiging wordt belast. Om dit te staven is besloten om bij het begin

van het dieptrekproces het spanningsverloop in de drie elementlagen te volgen.

De elementnummers 1 tIm 72, 101 tIm 172 en 201 tIm 272 in de in deze paragraaf te

presenteren figuren behoren toe aan de elementen in respectievelijk de onder-, midden- en

bovenlaag van de blank. De elementen 1, 101 en 201 bevinden zich op de symmetrieas van
6.00

r--..

'" 5.00
I

E 4.00

E 3.00
Z
"-../ 2.00

b 1.00

0.00

-1.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00
0

110 = 1.93974
11 =1.93973

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

-------. elementnummer
fifll.£ur 19 De spanningsverdeling over de 9 elementlagen in de elastische blank

de blank en de elementen 72, 172 en 272 bevinden zich aan de buitenrand van de blank

Uit figuur 13 blijkt dat de elastisch gedeformeerde blank bij het begin van het dieptrek

proces inderdaad op buiging wordt belast. De radiale en tangentiele spanning hebben in de

onderlaag en de bovenlaag een tegengesteld teken en absoluut gezien dezelfde waarde. De

spanningen in de middenlaag zijn op dit moment allen nagenoeg gelijk aan o. Deze begin

spanningtoestand was ook te verwachten gezien de gedeformeerde geometrie plots in [B Id].
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~

N 160
I

E 120

E
:z 80

'---"
b 40

0

-40

-80

-120

-160

-200
0

,80 = 1.93974
,8=1.93972

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

elementnummer

figuur 14 De spanningsverdeling over de 9 elementlagen, bij kef begin van vloeien.

Op het moment dat de eerste dee1tjes van de blank beginnen te vloeien worden de
elementen onder het stempel nog steeds voornamelijk op buiging belast. Er is op dit
moment echter ook sprake van een geringe radiale trekbelasting. De radiale spanning in de
drie lagen zal dus toenemen.
Elementen die zich in de buurt van het blankmiddelpunt bevinden worden minder op
buiging belast dan elementen in de buurt van de stempelafronding. De radiale spanning zal
dus niet langer constant zijn in een en dezelfde laag onder het stempel. Bet trrp verloop is
over de bodem in alle lagen gelijk.
Over het gebied van de afrondingen is het trr en trrp verloop in de onderlaag en de bovenlaag
wederom tegengesteld aan e1kaar. In de £lens zijn de spanningen veel lager dan in de rest
van de blank, zie figuur 14.

3oo:r-------------------------,

~

N
I

E
E
Z
'---"
b

200

100

-100

-200
,80=1.9397
,8 = 1.9395

- 3001"0""""':2~0~40~"":6'!"0 '""":!:'SO:!"""''!'!lO'!"OmT,:'I'20:!"""'1~40!'"""1T:!60m'TTm, T:'80~20~0~22r:n0 ~24':'"'"O "'"2:'I'60':"""'"'"'2"T'80~300

elementnummer

figuur 15 Bet spanningsverloop in de drie elementlagen, bij enige vloei.

TUE-WPA Laboratorium voor Omvormtechnologie Page 19



Voor het in figuur 15 weergegeven spanningsverloop geldt nagenoog hetzelfde als voor het

spanningsverloop in figuur 14. Bet (I IfJ verloop is in de bodem niet langer gelijk in de drie

lagen. De radiale trekspanning die op de cupbodem wordt uitgeoofend is verder gestegen.

Dit blijkt ondermeer uit de hogere (lr in de eerste elementen in de middenlaag en de

bovenlaag van de cupbodem. In de onderlaag neemt (lr minder sterk toe omdat deze op dit

moment reeds volledig plastisch is geworden.

De tangentieIe spanning kent over de volledig elastische flens, van binnen naar buiten, een

steigend verloop. De flens begint op dit moment bij het vijfenveertigste element in elke

laag. Gedurende het gehele dieptrekproces wordt de flensbuitenrand minder naar binnen

getrokken dan de binnenrand van de flens. De radiale spanning neemt over de flens van

binnen naar buiten af. Aan de buitenrand van de flens heerst bij benadering een

lijnspanningstoostand. Eventuele afwijkingen worden veroorzaakt door de plooihouder

kracht, deze concentreert zich immers aan de flensbuitenrand.

Op het moment dat de flens plastisch begint te worden doot zich een opmerkelijk

verschijnsel voor, zie figuur 16. Bet (I IfJ verloop neemt over de flens, de laatste 25 elementen

in iedere laag, de vorm van een V aan. Elementen die zich aan de binnenzijde van de flens

bevinden hebben dus niet langer de kleinste (I1fJ' De elementen aan de buitenzijde hebben

echter nog steeds een grotere (I IfJ dan elementen die iets verder naar binnen zijn gelegen. De

top in de V-vorm geeft aan tot hoover de plastische vlooi in de flens reeds is gevorderd.

In de bovenlaag van de cupbodem zijn de stuikspanningen al gedeeltelijk overgegaan in

trekspanningen. Dit vindt als eerste plaats in de buurt van de symmetrieas. Zoals reeds

werd gesteld worden elementen in de buurt van de symmetrieas minder op buiging belast

dan elementen in de buurt van de 8tempelafronding.

400
~

N
I 300
E
E 200

:Z
'-.../

100
b

0

-100

-200

-300

-400
0

15 0 = 1.9397
15 =1.9388

20 40 60 80 100 120 '40 160 180 200 220 240 260 280 300

elementnummer

figv,ur 16 Bet spanningsverloop in de drie elementlagen, bij enige vloei in de ftens.
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In figuur 17 is het spanningsverloop weergegeven op het moment dat het tussenprodukt

juist volledig plastisch is geworden. De cupbodem wordt nu voornamelijk op strek belast,

ur en 0'tp zijn over de cupbodem nagenoeg gelijk aan elkaar. In [B Ii] wordt o.a. aangetoond

dat O'r en 0'tp na afloop van het inloopverschijnsel over de cupbodem aan elkaar gelijk zijn.

Dat dit inderdaad het geval dient te zijn kan m.b.v. een evenwichtsanalyse worden

bewezen. Tot slot wordt nog opgemerkt dat 0'tp over de volledig plastische £lens, absoluut

gezien, toeneemt. Bet 0'tp verloop over de £lens wordt dus in belangrijke mate bepaald door

het al dan niet plastisch zijn van de £lens. In [B Ig] wordt aangetoond dat de verandering in

het 0'tp verloop, bij de overgang elasticiteit-plasticiteit, geen invloed heeft op het €tp

verloop over de £lens.

f3 0 =1.9397
f3 = 1.9324

140 160 180 200 220 240 260 280 300

elementnummer

500,........,
N 400I

E 300
E
Z 200
'-.../

b 100

0

-100

-200

-300
* o-r
* 0-\1'

-400 o o-z
-500

0 20 40 60 80 100 120

figv:ur 17 Het spanningsverloop in de drie elementlagen, bij aanvang van voUedige plasticiteit

3.2. Bet ditmtrekken van een ronde cup in twee trekbewerkingen

3.2.1. Bet kracht-wCl diagram

Zoals uit figuur 18 blijkt heeft het kracht-weg diagram van het vervolg dieptrekproces

(rechter gedeelte) een iets andere vorm dan dat van het eerste trekproces (linker gedeelte).

Aangezien de grootte van de reductie gedurende een belangrijk deel van de tweede

trekbewerking constant is, ligt het voor de hand dat het kracht-weg diagram tijdens de

tweede trekbewerking vlakker verloopt dan tijdens de eerste. Gelet op de verschillen in

wanddikte en de verschillen in versteviging, die na afloop van de eerste trekbewerking zijn

ontstaan, is het begrijpelijk dat de kracht niet constant blijft. De kracht zal met het

toenemen van de stempelweg eveneens toenemen. Dat de stempelkracht relatief sterk

toeneemt komt wellicht doordat de trekspleetbreedte gelijk is aan de maximale wanddikte,
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!iguur 18 Het kracht-weg diagram
van het gesimuleerde vervolgdieJr

trekproces

----- stempelverplaatsing (m)

9.0E+004

4.5E+004

zie 3.2.3.) na afloop van de eerste

trekbewerking.

Zoals in 3.1.3. reeds is gebleken wordt de

flens bij het naar binnen trekken steeds

dikker en is de diktetoename aan de

bovenrand van het produkt het grootst.

Stel nu dat de breedte van de trekspleet

kleiner zou zijn dan de maximale

wanddikte na afloop van de eerste

trekbewerking, dan moet deze te grote

wanddikte in de trekspleet worden

gereduceerd. Dit reduceren in dikte komt

tot uitdrukking door de aanwezigheid van

een tweede krachtspiek in het kracht-weg

diagram. In het gesimuleerde geval is de

trekspleetbreedte geliJ"k aan de maximale

wanddikte na afloop van de eerste trekbe

werking. De tweede krachtspiek zal dus samenvallen met de eerste krachtspiek. Hiermee is

verklaard waarom de stempelkracht toch nog relatief sterk toeneemt.

1
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Als de grootte van de maximale dieptrekkracht wordt gecontrolleerd met de formule van

Romanowski treedt een afwijking op van 10 % [B Ie]. De waarde volgens Romanowski is

groter dan de door Abaqus voorspelde waarde.

3.2.2. Bet wanddikteverloqp

Tijdens het vervolg dieptrekproces is het wanddikteverloop gedurende de 'eerste en

gedurende de tweede trekbewerking gevolgd. Bet wanddikteverloop tijdens de eerste

trekbewerking wordt gepresenteerd in figuUI 19. Voor een vijftal stadia is gekeken naar de

wanddikte verdeling van het gevormde produkt. De afgelegde stempelwegen bedroegen

respectievelijk 10, 20, 30, 38 en 46,2 mm. Boe het dieptrekprodukt er op dit moment uitziet

is te zien in [B 1d] waar de totstandkoming van het eindprodukt gedurende de twee

trekbewerkingen wordt gevolgd.

Op het einde van de eerste trekbewerking bedraagt de diktetoename aan de bovenzijde van

de cup 25 %. Dit betekent dat de wanddikte aan de bovenzijde van de cup gelijk is

geworden aan de trekspleet breedte, er treedt echter nog geen of slechts weinig duntrekken
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Als de optredende verdunningen in de

bodem en de beide insnoeringen, Po =1.60,

worden verge1eken met de verdunningen die

optraden, zie 3.1.3., bij Po = 1.94 dan

blijken deze beduidend lager te zijn.

Hiermee is aangetoond dat Po een zeer

grote invloed heeft op de dikteverdeling

van het produkt.

op. Op grond van (2) wordt na afloop van

de eerste trekbewerking een diktetoename

van 26.5 %verwacht.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

element
nummer

r---------- ------1.30E-003

E 1.25E-003

(J) 1.20E-003
4-'
..:x-
U 1.15E-003

1.10E-003

1.05E-003

1.00E-003

9.50E-004

9.00E-004

850E-004
0

figuur 19 Ret wanddikteverloop
tijdens de eerste trekbewerking De cup die na afloop van de eerste trek-

bewerking is verkregen, is het beginprodukt

voor een tweede trekbewerking. Ook tijdens de tweede trekbewerking is de wanddikte

verdeling van het gevormde produkt voor een aantal stadia bekeken. Bij de bekeken stadia

bedroegen de afgelegde stempelwegen respectievelijk 50, 70, 80, 90. 95, 100, 120 en 132.1

mm. Bet wanddikte verloop tijdens de tweede trekbewerking is weergegeven in figuur 20.
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figuur 20 Ret wanddikte verloop tijdens de tweede trekbewerking.

In de bovenstaande figuur valt vooral de grootte bodemverdunning gedurende de tweede

trekbewerking op. Na afloop van de eerste trekbewerking bedroeg deze verdunning, zie

figuur 18, slechts 1.3 %. Bet produkt dat na afloop van de tweede trekbewerking is
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verkregen heeft een bodemverdunning van 20 %. Gedurende de tweede trekbewerking

treedt dus de grootste bodemverdunning dus op en dit vindt vooral plaats gedurende de

tweede helft van de tweede trekbewerking. In figuur 18 is te zien dat vanaf een stempelweg

van ongeveer 80 mm de optredende stempelkracht groter is dan de maximale stempelkracht

iijdens de eerste trekbewerking.

De wanddikte &an de bovenzijde van de gevormde eindcup is t.o.v. de uitgangsdikte met 50

% toegenomen. Element 801 de oorspronkelijke buitenrand deformeert weer verder vanaf

een afgelegde stempelweg van 100 mm. Als naar de bij deze stempelweg behorende gedefor

meerde geometrie wordt gekeken l dan blijkt dat de buitenrand zich juist boven de bocht

van stempel 1 bevindt. Vanaf dit moment zal het element dus niet langer als star lichaam

bewegen. Bet wordt over de afrondingen en het matrijsoppervlak gestuikt l waarmee de

optredende verdikking is verklaard.

Ofschoon de trekspleet breedte gelijk is &an de maximale wanddikte na afloop van de eerste

trek is er geen duntrekken opgetreden. Dit komt mede doordat bij een stempelweg van 100

mm de trekspleet werd vergroot door de plooihouder te verwijderen. Ais de plooihouder

niet was verwijderd l was het niet mogelijk geweest om een rond eindprodukt te verkrijgen l

er ging namelijk duntrekken optreden waardoor de de cup door insnoering in de wand brak.

Als het dikteverloop over het eindprodukt wordt vergeleken met het dikteverloop na afloop

van de eerste trekbewerking dan valt op dat de insnoering voorbij de overgang stempel

bocht-produktwand nauwelijks dunner is geworden.
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HOOFDSTVK 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1. Conclusies

In dit afstudeerverslag is de numerieke simulatie van het klasssieke dieptrekproces en het

vervolg dieptrekprocessen behandeld. De simulaties werden uitgevoord op een DEC-iltation

2100. Er werd gebruik gemaakt van het impliciete eindige elementen pakket Abaqus.

Gedurende de simulatie's werd rekening gehouden met materiaal versteviging, wrijving in

de verschillende contactgebieden en de invlood van de buigprocessen over de afrondingen.

Voor het klassieke dieptrekproces werd naast isotroop materiaalgedrag volgens von Mises

ook anisotroop materiaalgedrag volgens Hill beschouwd. Oorvorming werd echter niet

meegenomen bij de simulatie van het klassieke dieptrekproces. Rotatie-ilymmetrisch

normaalanisotroop materiaalgedrag werd verondersteld.

De door Abaqus voorspelde resultaten werden geverifieerd aan de hand van resultaten uit

de literatuur en de resultaten van analytische modellen, die reeds op T.U.E. aanwezig

waren en in de praktijk good blijken te voldoen. De overeenstemming in resultaten, m.u.v.

de anisotrope kracht-weg kromme, was dusdanig goed, dat kan worden gesteld dat de

kwaliteit van Abaqus zodanig is, dat het mogelijk is om dieptrekachtige processen

nauwkeurig te simuleren.

In het nu volgende zullen eerst de conclusies t.a.v. de eindige elementen methode (E.E.M.)

en Abaqus worden gepresenteerd en daarna de conclusies t.a.v. de gesimuleerde dieptrekpro

cessen

1) Bet E.E.M. pakket Abaqus heeft aangetoond de mogelijkheden te bezitten om het de

eerste trek en het vervolgtrekken nauwkeurig te simuleren. Ook de locale effecten,

bijvoorbeeld insnoeringen en buigingseffecten, zoals die door Abaqus worden

voorspeld blijken verifieerbaar aan de hand van experimentele en analytische

gegevens en beschouwingen zoals die uit de literatuur bekend zijn.

Dit duidt erop dat het mogelijk moot zijn om ook bij complexere dieptrekprocessen

uitspraken te doen t.a.v. de optredende deformaties.

2) Bij het uitvooren van een E.E.M. simulatie is een good E.E.M. pakket alleen niet

voldoende. Ais een simulatie niet correct wordt uitgevoerd is het zeer belangriJ'k dat
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dit bij het beoordelen van de verkregen resultaten wordt opgemerkt. De combinatie

van E.E.M. pakket en analist is van doorslaggevende invlood op de nauwkeurigheid

van de uitgevoorde simulatie. De analist dient zich voordat met de post-processing

wordt begonnen een duidelijk beeld te hebben gevormd van het resultaat van de

analyse. Bet is natuurlijk weI zo dat een good E.E.M. pakket de analist enorm van

hulp kan zijn bij het verkrijgen van een beter inzicht in het proces.

3) Tijdens het uitvooren van de simulatie's bleek dat een impliciete oplossingsmethode

alleen met succes kan worden toogepast als de randvoorwaarden en de contactom

standigheden zorgvuldig worden geformuleerd. Onbepaaldheden in de contactomstan

digheden of de aanwezigheid van starre lichaamsbewegingen bij het begin van de

analyse veroorzaken een vroogtijdig einde van de simulatie.

4) De theorie welke de achtergrond van Abaqus vormt is mathematisch juist geformu

edoch te beknopt weergegeven in de handleidingen. Als extra mooilijkheid kan nog

worden opgemerkt dat er binnen Abaqus geen eenduidige tekenafspraken worden

gehanteerd.

5) Dieptrekprocessen hebben door de grote verhouding produkthoogte-wanddikte een

zeer ongunstige geometrie met betrekking tot de post-processing.

6) Bij een E.E.M. Analyse produceert een relatief geringe hoevee!heid invoergegevens

(ordegrootte Kilobytes) een enorme hoeveelheid resultaten (ordegrootte Megabytes).

De conclusies t.a.v. het dieptrekproces:

1) Bij het dieptrekken van ronde produkten in een trekbewerking worden twee insnoe

ringen aangetroffen. Een voorbij de overgang cupbodem-itempeIbocht en een voorbij

de overgang stempelbocht-produktwand. Komt het eindprodukt echter in twee trek

bewerkingen tot stand, dan blijkt de laatste insnoering vee! minder duidelijk aanwezig

te zijn. In analogie met [3] werd gevonden dat bij het vervolg dieptrekproces de

verdunningen in de minder verstevigde delen cup geringer zijn dan bij het klassieke

dieptrekproces.

2) Bet kracht-weg diagram van het vervolg dieptrekproces heeft een andere vorm dan

dat van het klassieke dieptrekproces. De kracht neemt vanaf een bepaald moment
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minder sterk toe. Dat de krachtstoename Diet helemaal vlak verloopt, zoals wellicht

in eerste instantie wordt verwacht, is een gevolg van de verschillen in wanddikte en

versteviging die na afloop van de eerste trekbewerking zijn ontstaan.

3) De grootte van de normaalanisotropie is niet van invloed op de ligging van het

krachtsmaximum, volgens Abaqus echter wel op de grootte van de maximale stem

pelkracht. Dit dient echter nog nader te worden onderzocht Lv.m. de verschillen met

[12] en het gebrek aan literatuur over dit onderwerp.

4) Tijdens de inloop fase wordt de blank aanvankelijk voornamelijk op buiging belast.

Hierdoor wordt de cupbodem, Lt.t. de £lens, Diet gelijkmatig over de gehele dikte

plastisch. De onderzijde van de cupbodem wordt van buiten naar binnen plastisch. De

bovenzijde van binnen naar buiten.

5) Tijdens de inloop fase wordt het materiaal dat zich onder de stempel bevindt veel

meer verplaatst dan het £lensmateriaal, de £lens deformeert vooral elastisch. De

optredende verplaatsingen zijn 100 tot 1000 maal zo groot [B 1h]. Bet £lensmateriaal

dat zich &an de buitenzijde van de £lens bevindt wordt minder snel naar binnen

getrokken dan het materiaal dat zich &an de binnenrand van de £lens bevindt.

6) Bet buigen onder trek over de matrijsafronding heeft grote invloed op de spanDing

en rekverdeling, zie [B 19] en [B li], in de £lens.

4.2. Aanbeve1ingen

Nu aangetoond is dat Abaqus de capaciteiten bezit om relatief eenvoudige dieptrek

processen met succes te simuleren is het wellicht handig om de door Abaqus voorspelde

resultaten ook eens te toetsen &an experimenteel verkregen resultaten. Als de overeenkomst

in resultaten wederom zo goed is, is dit een indicatie om Abaqus in de toekomst te gaan

gebruiken voor het verkrijgen van de omvormeigenschappen van materialen. In dat geval

behoeven Diet meer zulke grote testserie's te worden gemaakt.

Op de tweede plaats is het &an te bevelen om Abaqus in de toekomst te gebruiken bij de

analyse van complexere dieptrekprocessen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan

het dieptrekken van rechthoekige produkten of produkten met een scheve bodem of wand.

Bet is kostbaar om via experimenten de optimale procescondities, materiaaleigen-
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schappen en afmetingen, voor dit soort dieptrekachtige processen te bepalen. Een

parameter onderzoek met behulp van Abaqus is vee! goedkoper. Navraag heeft geleerd dat

de rekenkosten van de DEC-iltation 2100 maximaal honderd gulden per dag bedragen.

Naast het verder onderzoeken van de rotatie-iiymmetrische normaalanisotropie zal in de

toekomst ook moeten worden gekeken naar de invloed van de planaire anisotropie op het

dieptrekproces. In dat geval kan de oorvorming worden geanalyseerd

Tot slot volgen nog een aantal korte praktische aanbevelingen:

- Er wordt gewerkt met Abaqus version 4.8. De aanwezige manuals zijn echter nog van

version 4.6 en 4.7 en niet volledig, zodat het is aan te beveIen om bij de aanschaf van

eventuele verdere Abaqus licenties ook een meer actuele manual aan te schaffen.

- Er gaat veel tijd verloren met het toonbaar maken van de analyse resultaten. Plaatjes die

op het beeldscherm zeer duidelijk overkomen verliezen hun duidelijk als ze naar de laser

printer worden gestuurd. De kleur gaat namelijk verloren. Een kleurenprinter zou uitkomst

bieden.

- Niet alle resultaten kunnen van Abaqus naar I-deas worden overgezet. Deze resultaten

kunnen wei via de post-processor van Abaqus op het beeIdscherm worden weergegeven. Er

bestaan op dit moment echter geen mogelijkheden om de grafische resultaten naar een

printer of een plotter te sturen. Bet is nuttig dat er een programma komt dat deze

mogeIijkheden wei biedt.
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STEMPEL

1 stempe1weg mm

I p stempelstraal mm

Pp stempelafrondingsstraal mm

Fp de vertikale stempe1kracht NJkN

v stempe1sne1heid mmos-1

I b bodemstraal I straal middelpunt mm
stempe1afronding

MATRIJS

I Di matrijs binnenstraal mm

rnu matrijs buitenstraal mm

Pn matrijsafrondingsstraal mm

Fn kracht op de matrijs (vertikaal) NJ kN

Fnh kracht op de matrijs (horizontaal) NJkN

rp kleinste straal flensvlak I straal mm
middelpunt matrijsafronding

PLOOmOUDER

I pU uitwendige plooihouderstraal mm
I pi inwendige plooihouderstraal mm

Fpl plooihouderkracht (vertikaal) NJkN

plooihouderdruk (vertikaal) -2
ppl Nomm

PERS

F door de pers te leveren kracht NJ kN

Hmax maximale stempe1slag mm
H ingeste1de stempe1slag mm
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PRODUKT

OORSPRONKELUKE BLANK

So oorspronkelijke blank- of plaatdikte

IUO ooIspronkelijke straal buitenrand blank

oorspronkelijke plaats buitenrand blank

IO momentane straal van een willekeurige

plaats in de oorspronkelijke blank

PRODUKT MET FLENS (berjnfase.)
S momentane blank- of plaatdikte

I
U

momentane straal buitenrand £lens

momentane plaats buitenrand £lens

I momentane straal van een willekeurige

plaats

rP straal middelpunt matrijsafronding

sr momentane £lensdikte als functie van r

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

EINDPRODUKT

sb bodemdikte mm

Sw wanddikte mm
h produkthoogte mm
[max-min] maximale respectieveliJK minimale mm

produkthoogte

flh oorhoogte [hmax - hminl mm
I
WU

uitwendige produktstraal mm
I . inwendige produktstraal mm

WI

Pu uitwendige bodemafronding produkt mm
p. inwendige bodemafronding produkt mm
1

Pm gemiddelde bodemafronding (pu + Pi)/2 mm

Sbr bodemdikte als functie van r mm

Swz wanddikte als functie van z mm
r -r. uit- resp. inwendige straal als mmwuz WlZ

functie van z
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o

PRODUKT LGEREEDSCHAP

DEFINITIES LAFSPRAKEN

rm gemiddelde produktstraal [rwu + rwill 2

ri gemiddelde gereedschapsstraal

(rD + rp )/2
oorspronkelijke dieptrekverhouding

[ruo/ril
maximale dieptrekverhouding [ruo/rilmax
(onder ideale en optimale proces-

en gereedsehapscondities)

momentane dieptrekverhouding [ru/ril

kritisehe dieptrekverhouding [ru/rile

(proeescondities)

gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse

van de snede stempelzijde

gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse

van de snede matrijszijde

snedestraal

hoek

MATEBIAAL

rom

rom

rom

rom

rom

n

R (Rcrl

Ra.1jO.2

initieIe vloeispanning

momentane vloeispanning

karakteristieke deformatieweerstand

verstevigingsexponent

voordeformatie

natuurlijke (logarithmische) rek

anisotropiefactor in o· met de wals

richting 0 < R < IIlj R =1 isotroop en

o = o· wrij 45· wrij 90· wri

planaire anisotropiefactor LlR = 0 ~

geen oorvorming

anisotropiefactor bij £1 =0.1 respec

tieve1ijk 0.2

-2N·mm

-2N·mm

N.mm-2
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PROCES

p, wrijvingscoeHicient

u momentane stempelverplaatsing mm
.

momentane stempelverplaatsingssnelheid mmos-1u

S totale procesweg (weg waarop Fp of FpI mm

aldief is en dus van 0 verschilt ~

F-8 kromme)

Ts trekspleet (enkelzijdig) mm

F. snedekracht N,kN
J

Ffr wrijvingskracht N, kN

Fw kracht in de wand N, kN

Fwc kritische dieptrekkracht in de wand N, kN

Fmax maximaal benodigde dieptrekkracht N, kN

W arbeid Nom

Ws specifieke arbeid = arbeid per N -2om

volumedeel

P -1
vermogen Nomos

Pfr wrijvingsvermogen -1Nomos

Pr vermogen op een r-vlak
-1Nomos

Pdef deformatievermogen -1Nomos

Pt vermogen ter plaatse van de vlakken -1Nomos

waar de spanning is voorgeschreven

Pm vermogen ter plaatse van de vlakken
-1Nomos

waar de snelheid is voorgeschreven
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DUMENffiELOZEGROOTHEDEN

1. Bij IOP-M-DIEPTREKKEN-TUE worden de grootheden dimensieloos gemaakt met

behulp van de grootheid Ii en krijgen het * teken

2.DlMENSIELOZE GEOMETRIE

*s
*p

*r

dimensieloze plaatdikte s/ri

dimensieloze afrondingsstraal plri

dimensieloze straal r/ri

3.DIMENSIELOZE KRACHT

*F
F F

dimensieloze kracht C A = 2 s C
• • 1(". r i . o·

voor ideaal plastisch materiaal wordt

C := O'f

4.DIMENSIELOOS VERMOGEN

*P dimensieloos vermogen P •
2· 1(". ri . sO· C.u

voor ideaal plastisch materiaal wordt

C := O'f

5.DIMENSIELOZE DRUK

*p dimensieloze druk~
voor ideaal plastisch materiaal wordt

C := O'f
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INDICES IOPM-DIEPTREKKEN-TUE

o
c
m

max

min

s
del

a

•
r
fr

F

r
w

b

wi

wu

j

·v,h

-a

n

-r

.t,Irp]

x, y, z

1,2,3

r, z, 0
I, (J, rp

begin,initieei,oorspronkelijk

kritisch

gemiddeld

maximaal

minimaal

effectief vb. 7i/ E= effectieve spanning gedeeld

door effectieve rek

specifiek

deformatie

• met de walsrichting bv O' , 45· , 90·

afgeleide naar de tijd

dimensieloze grootheidmet behulp van ri
vloei

wrijving

breuk

op r-vlak = gammavlak

wand

bodem

binnenzijde wand

buitenzijde wand

[1, 2, 3, 4] = teller snedegrootheid

vertikaal/horizontaal

axiaal

normaal

radiaal

tangentiaal (rp bij cilindercoOrdinaten) uitzondering

soms t als index bij vermogen bv Pt

richtingen in een orthonormaal assenstelsel

hoofdrichtingen in een orthonormaal assenstelsel

cylindercOOrdinaten

bolcOOrdinaten
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ABACUS SYMBOLEN.

de relatieve slip in een oppervlakterichting evenwijdig aan het contact

oppervlak, Q £ {1, 2} en 71 .1 72

de oppervlakte overlapping

de bij 7Q behorende spanningen

de bij £3 behorende spanning

de stiffness in stick

de toegestane schuifspanningslimiet

de equivalente slipsnelheid
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BIJLAGEA

Hoofdstuk 1

BET DIKTEVERLOOP EN INVLOEDSFACTOREN TIJDENS BET

DIEPTREKPROCES

Bet dikteverloop tijdens het dieptrekproces.

- actual cup ahape.

-- cup ahape. would there have
_n no ...U.thickn_ ch.ns....

In rA] werden in paragraaf 1.2. zowel in de initialisatie fase als in de eigenlijke trekfase een

vijftal elementen onderscheiden waarin al dan niet bepaalde deformaties plaatsvonden. In

het eerste gedeelte van deze bijlage zal worden nagegaan wat deze deformaties betekenen

voor de resulterende vorm van het diepgetrokken produkt. In figuur 1 is de dikteverande

ring in een cup met £lens in dwarsdoorsnede afgebeeld. Dit dikteverloop wordt in de

praktijk en in de literatuur aangetroffen. De cup met £lens kan worden beschouwd als een

tussentoestand die tijdens het volledige dieptrekproces (full cupping) optreedt. In deze

toestand is de £lens nog niet in zijn geheel verdwenen. Hoe is nu het dikteverloop in de

onderstaande figuur te verklaren ?

--j------I ~..,a-_...-p-

I ~=~

I
I

figuur 1 Een schematische dwarsdoorsnede van de dikteveranderingen in een cup met flens

(volgens [15] Figuur 11.11)

Bet spreekt voor zich dat gebieden die op trek worden belast tot verdunnen neigen en dat

gebieden die op druk (stuik) worden belast zich wensen te verdikken. Een schillenanalyse

voor de flens laat zien dat op de flens de volgende spanningen werkzaam zijn, zie figuur 2:

- tangenW~Ie stuikspanningen,

- radiale trekspanningen,

- axiale pIooihouderspanning en

- wrijvingsspanningen.

Van deze vier spanningen is de tangenW5.le stuikspanning het grootst. Aan de buitenrand
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doorsnede r-cp vlak

. -....J

doorsnede r- z vlak

r

I-LP

figuur 2 Een schillenanalyse van de flens.

van de flens is bij benadering sprake van een lijnspanningstoestand. Stuik in de omtrek

richting is de belangrijkste deformatie. Het is nu begrijpelijk dat de flens bij het naar

binnen trekken steeds dikker wordt en dat deze diktetoename aan de buitenrand het grootst

zal zijn. Materiaal dat zich aan de buitenrand van de ilens bevindt ondergaat gedurende

het dieptrekproces de grootste diameterreductie.

Over de matrijsafronding treedt verdunning op, deze wordt veroorzaakt door het buigen en

strekken over de afronding. Het materiaal dat de matrijsbocht om gaat wordt echter steeds

dikker, zodat de gevorrnde cupwand van boven naar onder steeds dunner zal worden.

Wandmateriaal dat zich in de buurt van punt D, ui't figuur 1, bevindt is slechts weinig

gerekt en dus ook slechts weinig verstevigd. Combinatie van de twee laatste punten maakt

duidelijk waarom in de buurt van punt D een insnoering ontstaat.

In de buurt van punt E kan eventueel oak een insnoering ontstaan. Het bodemmateriaal is

eveneens slechts weinig verstevigd. De reden waarom op deze positie eventueel ook een

insnoering ontstaat ligt in het feit dat bij strek van de bodem het materiaal ter plaatse van

E moet worden gebogen. Het optreden van deze insnoering is echter minder waarschijnlijk

i.v.m. de over de stempelafronding optredende wrijving.
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Hoofdstuk 2 Enkele invloedsfactoren ti idens het dieptrekproces.

TUE-WPA-LVO

Om een goed dieptrekprodukt te krijgen heeft men de beschikking over een groot aantal

mogelijkheden die van invloed zijn op het dieptrekproces. In dit hoofdstuk zullen een aantal

van deze invloedsfactoren kort worden aangestipt.

2.1. De plooihouder.

De plooihouder is bedoeld om plooien tegen te gaan. De 2 methoden die in de praktijk

worden aangetroffen zijn:

- clearance blankholding (fixed blankholding) en

- pressure blankholding.

Bij de eerste methode handhaaft men een zekere ruimte tussen de blank en de plooihouder.

Deze ruimte zal vanaf een bepaald moment in het dieptrekproces een verdere verdikking

van de flens verhinderen.

Bij de tweede methode wordt een zekere druk op de blank uitgeoefend teneinde de

plooivorming tegen te gaan. Zoals reeds in hoofdstuk 1 werd opgemerkt zal de flens bij het

naar binnen trekken dikker worden en de diktetoename zal aan de buitenrand het grootst

zijn. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de plooihouderkracht aan de buitenrand zal

aangrijpen.

De grootte van de plooihouderkracht is van invloed op de maximale dieptrekverhouding.

Door de plooihouderkracht ontstaan wrijvingkrachten. Deze wrijvingskrachten verzetten

zich tegen het naar binnen trekken Va!l de £lens. De benodigde radiale trekspanning zal dus

toenemen. Dit betekent dat de trekspanning in de wand ook toeneemt, waardoor de

zwakste schakel in de produktwand bij een lagere stempelkracht zal falen. Nu is ook het

belang van een goede smering tussen plooihouder en blank in te zien.

Samenvattend kan men stellen dat bij het instellen van de plooihouderkracht een afweging

tussen plooi - en wandscheuringsgevaar dient te worden gemaakt.

2.2. Wrijving.

Een goed dieptrekproces zal er naar streven de wl'lJvmg tussen enerzijds de blank en

anderzijds de stempelkop en stempelafronding te verhogen en de wrijving tussen de blank

en het matrijsoppervlak en de plooihouder te verlagen. Dus dienen er, voorafgaand aan het

dieptrekproces, smeermiddelen met goede glijeigenschappen te worden aangebracht tussen

de blank en het matrijsoppervlak.

I Page 3L....- _



De wrijving tussen stempel en blank kan worden verhoogd door de oppervlakteruwheid van

het stempel te verhogen of door smeermiddelen met een hoge wrijvingsco(HficH~nt te

gebruiken.

2.3. Treksnelheid.

De treksnelheid heeft volgens [17] binnen een groot bereik nauwelijks invloed op het

dieptrekproces. In de praktijk ligt de treksnelheid tussen de 0.1 en 1.5 m/s. Volgens [18] wi!

de reksnelheidsgevoeligheid van het materiaal nog weI eens van belang zijn. De invloed van

de treksnelheid kan in de praktijk het best worden vastgesteld via de trial en error

methode.

2.4. Stempelafrondingsradius.

Chung en Swift rIO] hebben in hun experimenten laten zien dat de stempelafrondingsstraal

van grote invloed is op het dieptrekproces. Voor een stempelafrondingsstraal kleiner dan

tweemaal de oorspronkelijke plaatdikte is de kans op falen door scheur zeer groot. Ais de

verhouding stempelafrondingsstraal- oorspronkelijke plaatdikte groter wordt dan 10 kan

strek worden gelntroduceerd. Dit resulteert vanzelfsprekend in wandverdunning.

Ook werd gevonden dat voor 4· So ~ Pp ~ 10· So de afrondingsstraal nauwelijks invloed heeft

op de bereikbare dieptrekverhouding. Hier wordt tot slot opgemerkt dat 4 een veilige

ondergrens voor koolstofstalen is en 6 voor roestvrije staalsoorten.

2.5. De matrijsafrondingsstraal.

Het veranderen van deze matrijsafrondingsstraal heeft enkele belangrijke invloeden:

1. Kleine afrondingsstralen veroorzaken grote buigrekken. De hiermee gepaard gaande

versteviging kan plaatselijk voor plastische instabiliteiten in het buiggebied zorgen.

2. Hoe kleiner de matrijsafrondingsstraal) hoe minder interactie er is tussen de matrijs

en het plaatmateriaal. Dit betekent dat de contactdruk plaatselijk zeer hoog kan

oplopen, waardoor de smering wordt bemoeilijkt en er een zekere warmteopbouw in

het materiaal plaatsvindt. Dit laatste kan volgens ontsteviging veroorzaken.

3. Hoe kleiner de matrijsafrondingsstraal) hoe groter de hoeveelheid arbeid die

benodigd is om het materiaal plastisch te buigen en hoe groter de stempelkracht. Een

grotere stempelkracht betekent dat de zwakste schakel in de cupwand een grotere

belasting moet weerstaan. Een kleine matrijsafrondingsstraal heeft dus een negatief
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effect op de maximale dieptrekverhouding.

Uit de voorgaande 3 invloeden zou men de conclusie kunnen trekken dat de matrijsafron

dingsstraal groat dient te zijn. Dit is echter slechts ten dele waal. Bij een grate

afrondingsstraal is er een grotere kans op plooivorming in de bocht) omdat de stuik in de

tangentHHe richting toeneemt , terwijl er geen plooihouder meer aanwezig is am eventuele

plooivorming te verhinderen.

Uit ex:perimenten van Chung en Swift [10] bleek:

- Veilig bereik: 2· So < PD < 10· So en

- binnen dit gebied verandert de maximale dieptrekverhouding lineair met PD

2.6. De trekspleet.

De trekspleet tussen stempel en matrijs belnvloedt zowel de cupvorm als het vloeipatroon.

De vorm heeft betrekking op de coniciteit en rondheid van de cupwand) met andere

woorden op zijn 'strakheid). Grote trekspleten kunnell "recMe" hoeken in plaats van het

kegelvormige profiel veroorzaken. Teveus bestaat er een grotere kans op plooivorming in de

wand) omdat het plaatmateriaal in mindere mate wordt beperkt door de gereedschappen.

Hier staat tegenover dat een te kleine trekspleet duntrekken kan veroorzaken. Het is oak

mogelijk dat er strepen op het produkt ontstaan. Resumerend kan worden gesteld dat de

trekspleet een invloedsfactor van secundair belang is, die afllankelijk van de te verwachten

verdikking en het al dan niet wenselijk zijn van duntrekken moet worden bepaald.

2.7. De plaatdikte.

Experimenteel heeft men aangetoond dat de omvormbaarheidsgrens aanzienlijk toeneemt

bij een toename van de plaatdikte [19L [20].

Aangezien een dikkere fIens een kleinere plooineiging heeft kan worden volstaan met een

geringere plooihouderkracht. Dit betekent dat de wrijvingskracht tussen de fIens en de

plooihouder kleiner wordt. De zwakste schakel in de cupwand zal dus een geringere

belasting moeten weerstaan) zodat de maximale dieptrekverhouding toeneemt.

2.8. Materiaaleigenschappen.

In het voorgaande is geen aandacht geschonken aall de invloed van de materiaaleigen-
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Material Properties &. Axisymmetric Dcco-Drawine:
Prop.;rly Deel,-drawins mode Suetchins Coml,ined

llIode Deep-Orawins
and Strdchi';~

R Rl -+ LDt Rt -+ LDI Rl -+ wrinklins-
IliSh correiation in resistanfet·
carbon alecla. Weaker
in nonferroua melala
(alloval. -

AR Allt -+ earingt no effecl wrinklca appear in
(Min.ARI direction.

n "' -+ LOt (ALD :5 n' -+ LOt fIt -+ LOt (ALD :5
';:::;~%). appprOX~%).

Considerable in Combined ..-:Lh
nonferrous melala. wrinkling resistanul I.:
NeSlisible elTed in wall· thinning ,.
aLeels.

qu no cITed qui -+ qui -+ required
aroril\lrJ,ack I "'ankholdin~ forcet .

m "'t -+ LOt "'t - LDt "" -+ LDt .
(atrain-rale}

EhcUa• no effecl no elTecl Ebucldingt -+

wrinldiuR-ruillLance1 .

schappen op het dieptrekproces. Hier wordt volstaan met te vermelden dat een grondig

onderzoek naar de invloed van de verschillende materiaaleigenschappen op het dieptrek

proces werd uitgevoerd door Meuleman [21] en Hobbs en Duncan [22]. Aan de hand van

hun bevindingen werd de volgende tabel L31 gecreerd

tabel1 De mvloed van de materzaalezgenschappen op de dzeptrekbaarheid.
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BULAGEB

Hoofdstuk 1

EEN NADERE TOELICHTING OP ENKELE ASPECTEN UIT

ABAQUS.

Axisymmetrische solid elementen binnen Abagus.

Binnen Abaqus is een grote bibliotheek met axi-symmetrische elementen voorzien. Deze

bibliotheek bevat naast de in dit hoofdstuk te bespreken axi-symmetrische solid elementen

o.a. ook axi-symmetrische shell elementen en axi-symmetrische elementen die speciaal

geschikt zijn voor het uitvoeren van warmteberekeningen.

In fA] werd uiteengezet, dat voor het modelleren van de blank slechts twee elementgroepen

in aanmerking kwamen, namelijk het axisymmetrische solid en het axisymmetrische shell

element. Van deze twee groepen bleek het axisymmetrische shell element het minst

geschikt vanwege een drietal redellen:

- Shell elementen kunnen niet tegelijkertijd in contact zijn met meerdere starre

lichamen. De Lagrange multipliers worden in dat geval onbepaald.

- Shell elementen zijn viakspallllingselementen, zodat het moeilijk wordt om een

contactdruk tussen enerzijds de blank en anderzijds de matrijs en de plooihouder te

definieren.

- Voor shell elementen gelden beperkingen t.a.v. het overzetten van de Abaqus

resultaten naar I-deas.

Voor het gebruik van axi-symmetrische solid elementen gelden binnen Abaqus de volgende

afspraken:

- De eerste knooppuntcoordinaat van het element is de r-coordinaat en de tweede

knooppuntcoordinaat is de z-coordinaat.

- De eerste vrijheidsgraad van het element is de verplaatsing in radiale richting, ur '

en de tweede vrijheidsgraad is de axiale verplaatsing, u .
z

- Puntbelastingen dienen te worden opgegeven als de over 2· 7r geintegreerde waarde,

dat wil zeggen de belasting op de gehele ring.

In het verdere verloop van dit hoofdstuk worden puntsgewijs een aantal belangrijke

aspecten uit de Abaqus User manual [7] m.b.t. de axisymmetrische solid elementen

vermeld. In eerste instantie wordt stilgestaan bij de binnen Abaqus beschikbare axi-sym

metrische solid elementtypen.
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* Binnen Abaqus zijn de volgende axi-symmetrische solid elementen beschikbaar:

CAX3 Een 3-knoops element met een lineair verplaatsingsveld.

CAX4 Een 4-knoops element met een bilineair verplaatsingsveld.

CAX4R Een 4-knoops element met een bilineair verplaatsingsveld, dat gebruik

maakt van reduced integration en hourglass control.

Opmerking:

CAX6

CAX8

CAX8R

CAX3H

CAX4H

CAX4RH

CAX6H

CAX8H

CAX8RH

Reduced integration wi! zeggen, dat er gebruikt wordt gebruik wordt

gemaakt van een lagere orde integratie om de elementstijfueidsmatrix te

vormen. De massamatrix en de verdeelde belastingen worden weI exact

geintegreerd. Ais reduced integration wordt toegepast bij eerste orde,

d.w.z. lineaire, elementen is hourglass control noodzakelijk [1]. Hourglass

control berust op de keuze van een controle parameter om mogelijke

problemen met singuliere bewegingeu , die kunnen optreden als er te weinig

kinematische randvoorwaarden zijn, te voorkomen

6-knoops element met een kwadratisch verplaatsingsveld.

8-knoops element met een kwadratisch verplaatsingsveld.

8-knoops element met een bikwadratisch verplaatsingsveld en reduced

integration.

3 knooppunten lineaire verplaatsing, constante druk.

4 knooppunten bilineaire verplaatsing, constante druk.

4 knooppunten bilineaire verplaatsing , constante druk, met reduced

integration) inclusief hourglass control.

6 knooppunten kwadratische verplaatsing, lineaire druk.

8 knooppunten bikwadratische verplaatsing, lineaire druk.

8 knooppunten bikwadratische verplaatsing, lineaire druk, met reduced

integration.

* De beschikbare verdeelde belastingstypen:

Keyword Eenheid

BR

BZ

BRNU F.L-3

Beschrijving

lichaamskracht per eenheid van volume in

radiale ricMing.

lichaamskracht per eenheid van volume in

axiale richting.

niet uniforme lichaamskracht in radiale
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BZNU

CENT

F.L-3

F.L-4

.(M.L-3. T-2)

riehting, waarvan de grootte wordt opge

geven in de user subroutine DLOAD

niet uniforme liehaamskraeht in axiale

richting, waarvan de grootte wordt opge

geven in de user subroutine DLOAD

eentrifugaal kraeht (de grootte wordt in

gevoerd als p. w2, waarbij p de massadieht

heid per volume eenheid is, w is de hoek

snelheid).

GRAV

HPI

zwaartekraeht in een bepaalde riehting.

hydrostatisehe druk op vlak I, lineair in

globale z.

HP3

HP4

PI

P2

P3

P4

PlNU

-2F·L

F.L-2

-2F·L

F.L-2

-2F·L

F.L-2

F.L-2

hydrostatisehe druk op vlak 3, lineair in

globale z.

hydrostatische druk op vlak 4, lineair in

globale z.

druk op vlak l.

druk op vlak 2.

druk op vlak 3.

druk op vlak 4.

niet uniforme druk op vlak I, waarvan de

grootte wordt opgegeven via de user sub

routine DLOAD.

P2NU -2F·L niet uniforme druk op vlak 2, waarvan de

grootte wordt opgegeven via de user sub

routine DLOAD.

P3NU F.L-2 niet uniforme druk op vlak 3, waarvan de

grootte wordt opgegeven via de user sub

routine DLOAD.

F·L-2P4NU niet uniforme druk op vlak 4, waarvan de

grootte wordt opgegeven via de user sub-
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CAX3

CAX3H
GAX4
CAX4H
CAX4RH

CAX6

CAX6H

CAX8

CAX8H

CAX8R

CAX8RH

* Aantal integratiepunten:

Constitutieve bere

rekening en output

1

1

2 * 2

2 * 2

1

3

3

3 * 3

3 * 3

2 * 2

2 * 2

* Spanning I rek cornponenten:

11 rr, radiaal direct

22 ZZ, axiaal direct

33 00, tangentieel direct

12 rz, afschuiving

TUE-WPA-LVO

routine DLOAD.

Massa en lich

aarns kracht

3

3

2 * 2

2 * 2

2 * 2

6

6

3 * 3

3 * 3

3 * 3

3 * 3

Oppervlaktebelastin

gen

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3
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*De knooppuntsnummering en de nummering van de integratiepunten:

CAX4 4
CAX4H +3 +4 4 CAX4R

CAX4RH

+1
"'2 2

2

4 7 CAX3
CAX8R CAX3H

CAX8RH +3 <+4
8

... , ... 2 2
2

5

CAX6
CAX6H

4 6

CAX8
CAX8H

8 ...4 3 2
"'5

...,
"'2

5

L....- T_u_~_w_p_A_-_Lv_o 1 Page 11



Hoofdstuk 2 Het gebruik van interface elementen tussen elementen in een vlak of

tussen axisymmetrische elementen en een star lichaam.

Contactproblemen zijn in het algemeen slechts zeer moeizaam te definieren. Dit wordt

veroorzaakt door het feit dat contact een beperking is , die gedurende het procesvedoop met

een verandering van contactgebied meeveranderd.

Binnen Abaqus is dan ook speciaal een bibliotheek met interface elementen voorzien. Deze

interface elementen dienen te worden gebruikt, als het gewenst is om contact en wrijving te

modelleren. In het programma worden de interface elementen geformuleerd m.b.v. een

Lagrange multiplier techniek, waarbij de contactdruk in ieder integratiepunt als een

onafhankelijke variabele wordt beschouwd.

Bij de numerieke integratie van contact elementen wordt gebruik gemaakt van de trape

zium of Simpson regel, zodat de integratiepunten van het element samenvallen met de

knooppunten van het element.

De interface elementen kunnen worden onderverdeeld in een drietal klassen:

- Elementen voor eenvoudige wrijvingsgevallen , waarbij de relatieve afschuiving

tussen corresponderende knooppunten op tegen over elkaar gelegen oppervlakken

gering is.

- Elementen voor complexe wrijvingsgevallen tussen een deformerend en een star

lichaam.

- Elementen voor complexe wrijvingsgevallen tussen twee deformerende lichamen.

Hier zal slechts aandacht worden besteed aan elementen, die ontworpen zijn om behulp

zaam te zijn bij het oplossen van het contactprobleem tussen vlakke ofaxi-symmetrische

elementen en een star lichaam. De eerste twee of drie knooppunten van deze elementen

dienen hetzelfde te zijn als de knooPPull ten op het deformerende lichaam, die eventueel in

contact komen met het starre lichaam. Het laatste knooppunt, het starre lichaam referen

tieknooppunt is bij uitstek geschikt voor het modelleren van een zeker procesverloop. De

vrijheidsgraden van referentieknooppunt bepalen de translatie en de rotatie van het starre

lichaam waarmee contact wordt gemodelleerd.

De stijfheidsmatrix van de interface elementen is niet langer volledig symmetrisch als

wrijving in de modellering wordt meegenomen. In dit geval kan de convergentie vaak

worden verbeterd door de UNSYl\1M parameter in de *HEADING kaart op te nemen.
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Mogelijke interface element types zijn:

IRS21

IRS21A

IRS22

IRS22A

Een vlak interface element dat dient te worden gebruikt in

combinatie met eerste orde vlakke elementen (3-knoops drie

hoeken, 4-knoops rechthoeken, of eerste orde balk en pijp

elementen).

Een axi-symmetrisch interface element voor gebruik in

combinatie met eerste orde axi-symmetrische elementen.

Een vlak interface element dat dient te worden gebruikt in

combinatie met tweede orde vlakke elementen (6-knoops drie

hoeken, 8-knoops rechthoeken, of tweede orde balk en pijp

elementen).

Een axi-symmetrisch interface element voor gebruik 1Il

combinatie met tweede orde axisymmetrische elementen.

In het verdere verloop van dit hoofdstuk worden puntsgewijs de belangrijkste element

eigenschappen aangestipt.

* Aantal integratiefspannings uitvoer pUllten:

IRS21,IRS21A 2 - bij de oppervlakte knooppunten van het element.

IRS22,IRS22A 3 - bij de oppervlakte knooppunten van het element.

* Vereiste knooppunts co6rdinaten:

x, y (r, z voor de axisymrnetrische elementen).

* Actieve vrijheidsgraden:

I, 2 (u ,u of u , u ) in ieder knooppunt met uitzondering van het starrex y r z
lichaam referentieknooppunt, dat de volgende vrijheidsgraden bezit 1 en 2 ,

(ux' u of u , u ) de verplaatsingen van het starre lichaam ,en 6, de starrey r z
lichaams rotatie.

* Spanning / rek componenten:

De integratiepunten zijn de eerste 2 of 3 knooppunten van het element(de

knooppunten op het oppervlak van het deformerende deel van de mesh).

Spanning:

Sl1 - de druk (kracht per eenheid van lengte voor een balk) tussen het

element en het starre lichaam, in de richting van de normaal op het starre
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lichaam.

S12 - de afschuif component van de spanning (kracht per eenheid van lengte

voor een balk) tussen het element en het starre lichaam, in de richting rakend

aan het starre lichaam

Rek:

Ell - de scheiding van de oppervlakken in de richting van de normaal op het

starre lichaam, in dat punt van het oppervlak dat het dichtst bij een integra

tiepunt van het element ligt.

De scheiding van de elementen en het starre lichaam wordt bepaald door hoe

ver een zeker knooppunt van het starre lichaam verwijderd ligt, gemeten langs

de buitennormaal, n, op het starre lichaam. Deze normaal kan positie

afhankelijk zijn. De afspraak voor n wordt in de *RIGID SURFACE optie

vastgelegd.

* De knooppuntsordening van de elementen:

De knooppunten 1 en 2 van de elementen IRS21 en IRS21A, en de knooppunt

en I, 2 en 3 van de elementen IRS22 en IRS22A zijn verbonden met het

oppervlak van de deformerende mesh. Ret laatste knooppunt (knooppunt 3 in

IRS21 en IRS21A, knooppunt 4 in IRS22 en IRS22A) is het referentie knoop

punt op het starre lichaam dat de beweging van het starre lichaam bepaalt.

Dit referentie knooppunt dient hetzelfde te zijn in alle interface elementen, die

worden gebruikt om te controleren (onderzoeken) of er contact optreedt met

het starre lichaam.
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Hoofdstuk 3 Bet binnen Abaqus gehanteerde wrijvingsmodel.

Binnen Abaqus is een aangepast Coulomb wrijvingsmodel voorzien. Dit wrijvingsmodel is

speciaal bedoeld voor gebruik bij interface en gap elementen. Het wordt een aangepast

Coulomb wrijvingsmodel genoemd, omdat er een bovengrens voor de maximaal toegestane

schuifspanning in is opgenomen. Deze bovengrens dient er voor te zorgen dat de schuif

spanningen de vloeispanning van de van de contactmaterialen niet overschrijden.

De exacte modellering en integratie van wrijving is terug te vinden in [7]. Hier zal worden

volstaan met een beknopte uiteenzetting.

De kinematische modellering voorziet in een set van drie relatieve verplaatsingen, in elk

met de oppervlakken verbonden integratiepunt, te weten:

- 1'1' de relatieve oppervlakte slip in een oppervlakterichting;

- 1'2' de relatieve oppervlakte slip in de oppervlakterichting loodrecht op de richting

waarin 1'1 werd gemeten en

- f3 de oppervlakte overlapping.

Er wordt aangenomen dat Ql' Q2 en P3 de bij de bovengenoemde relatieve verplaatsingen

behorende spanningen zijn. Ais wordt verondersteld dat de oppervlakken in contact zijn,

dan geldt:

f3~OenP3>O.

Bet Coulomb model wordt vervolgens .gedefinieerd onder de aanname dat in de normaal

richting sprake is van elastisch gedrag, zodat

P3 = P3(f3) (1)
De stijfheid, dP3/d£3' mag hierbij oneindig groot zijn voor £3 = O. Omwille van de eenvoud'

wordt verondersteld dat

(2)

In de afschuifrichtingen wordt een "rek" snelheidsdecompositie aangenomen, die over een

increment kan worden gelntegreerd tot

el sl
f).1'a. = f).1'a + 601'a (3)

el
Het elastische deel van de relatieve slip, b. 'Y )wordt beschouwd als zijnde lineair elastischa

el el el
Qa. = G· l'a met 'Y o~ = E t1 l'a (4)
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In de bovenstaande vergelijking is G een constante, de "stiffness in stick", die met zorg

moet worden gekozen. De convergentie van de oplossing is namelijk beter als G klein is,

maar hier staat tegenover dat het werkelijk optredende gedrag beter wordt beschreven als

G groot is.

De stiffness in stick is oon elastische stijfheid. Deze stijfheid brengt de schuifkrachten over

op het element zolang deze beneden de wrijvingsgrens blijven. De stijfheid is oon straf die

het feit dient te simuleren dat er in werkeliJ'kheid geen relatieve beweging tussen de

oppervlakken is tot het optreden van de oorste slip.

Bet opgetreden van slip wordt bepaald m.b.v. de vloeivoorwaarde:

!(P3' QcJ = (QQoQQ)O.5 - Qsl i Qsl = min(JSoP3, QO) (5)

waarbij: JS = de wrijvingscoefficient

QO = de toegestane schuifspannings limiet is. Deze limiet waarde is gelijk aan
de maximale afschuifspanning die de gebruikte contactmaterialen zonder

plastisch te deformeren kunnen verdragen.

Voor JS-P3 < QO is de vloeivoorwaarde identiek aan het klassieke Coulomb wrijvingsmodel.

sl sl
Als!~°op het einde van een increment, onder de aanname dat A 'Y1 = A 'Y2 =°
gedurende het increment, is er geen slip opgetreden tijdens het increment. Als dit niet het

geval is, is er weI slip opgetreden. Deze slip is in de richting van Q opgetreden en de

vloeiregelluidt

sl 2 1 QQ
d'YQ = d'Y --sl (6)

Q
sl

waarbij d7 de equivalente slipsnelheid is.

De vergelijkingen (3) tIm (6) bepalen samen met de vloeivoorwaarde het model: het is een

niet associatief plasticiteitsmodel. Als er geen slip is opgetreden gedurende het increment is

de integratie van het model oonvoudig. Met behulp van vergeliJking (1) wordt P3 gevonden

en vergelijking (4), met vergelijking (3) en A'Y~l = A'Y~l = 0, gooft

AQ = GoA'Ya Q

Is er wel slip opgetreden, !> °op het einde van het increment, dan wordt de vloeiregel
over het increment geintegreerd tot

81 ~l QQ
A'Y = A'Y --

a Qsl
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en luidt het vloeicriterium:

(Q . Q )0.5 _ QsI =°
a a

Hoe de integratie in dit geval verloopt zal hier niet worden behandeld. Dit staat beschreven

in [7]. Er wordt slechts opgemerkt dat net als voor aIle plasticiteitsmodellen binnen Abaqus

gebruik wordt gemaakt van het "radial return" algorithme.
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BIJLAGE C DE PROCESSIMULATIE'S.

Hoofdstuk 1 Het dieptrekken van een ronde cup in een trekbewerking.

(3)

(2)

(1)

123]

Het dieptrekken van een ronde cup in een bewerking wordt gesimuleerd m.b.v. een aantal

elkaar opvolgende stappen. Iedere stap representeert een bepaald gedeelte van het

dieptrekproces. Een aantal van deze stappen zijn fysisch niet reeel) maar numeriek de beste

mogelijkheid om het dieptrekproces te simuleren.

In de eerste stap wordt de plooihouder op de blank gedrukt m.b.v. een voorgeschreven

verplaatsing in de negatieve z-richting. De grootte van de plooihouderverplaatsing dient

zodanig te worden gekozen dat een reactiekracht wordt verkregen die nagenoeg gelijk is aan

de in de tweede stap aan te brellgen plooihouderkracht. De plooihouderkracht is gelijk aan

het produkt van de pIooihouderdruk lIlet het Densoppervlak) dus

[
2 2 ]FpI = Ppl' 7r' ru - (I'm + PD)

Twee in de praktijk veelvuldig aangetroffell formuies voor de plooihouderdruk die)

minimaal benodigd is om de plooivonnillg te verhinderen) zijn.
ruO

Ppll = 0.8·({30 -1.1)·0.006· 50.s
0

'lTB

{
3 r p }p 12 = 0.002.;. 0.003· ({30 -1) + 'lTBp 100· So

124]

waarbij

lTB = C.nn.exp(f
O

- n) (4)

Invullen van (4) en de geometrie en materiaal gegevens uit de figuren 1 en 2 in (2)

respectievelijk (3) geeft
-2

Ppll = 1.51 N· mm (5)

respectievelijk
-2

Ppl2 = 1.01 N· mm (6)

Voor het flensoppervlak in de oorspwllkelijke toestand geldt

Aflens = 7r' [ ru0
2

- { rDi + PD }2]

Ais de geometrie gegevens uit figuur 1 worden ingevuld geeft dit
2Aflens = 11358 mm

(7)
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afmetingen:
rp = 37.50 mm

rpu rpu = 85.00 mm
rpi = 44.33 mm
r
Oi

= 39.83 mm
rou = 85.00 mm

So Pp = 4.50 mm

Po = 9.00 mm
ruo = 75.00 mm
So = 1.50 mm

figuur 1 De geometrie van het gesimuleerde dieptrekproces

8.00E+008
(Jl

c
C
c
o
Q..
Ul

(l)

>
(l)

-+-'
()
(l)

'+
'+-

(l)

6.00E+008

4.00E+008

2.00E+008

E =2.1 E05 N/mm
2

lJ =0.30 2 ~
C =655 N/mm
n =0.225
Eo =0.001

~(JfO=138 N/mm 2

o.OOE+000 ;,.n"TTTT1"TTT'rTTTTrTlTTTTTTTTTTTT"TTTT1"TTTT1rTTTTnTlTTTTTTTTTn"TTTT1TTTT1rTTTTl'TTT'I

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

totale effedieve rek..
figuur 2 Het spanning-rek verband en de materiaalgegevens van het blankmateriaal.

Substitutie van (5) respectievelijk (6) en (8) in (1) geeft 2 waarden voor de plooihouder

kracht die minimaal benodigd is om plooivol'ming te verhinderen:

Fpll = 17150 N en Fp12 = 11471 N

In de eerste simulatie zal worden gel'ekend met een plooihouderkracht van 12500 N. Bij de

keuze van de belastinggrootte is geen rekening gehouden met het feit dat het flensop

pervlak tijdens het proces steeds kleiner wordt. Bij de simulatie van het vervolgdiep-
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trekproces wordt hiermee weI rekenillg gehoudell.

Als ter vereenvoudiging wordt aallgenomen dat de flens planparallel blijft en dat de

plooihouderkracht gelijkmatig over het ilensoppervlak wordt verdeeld kan de (Jz worden

bepaald. In werkelijkheid wordt de ilens taps en grijpt het grootste gedeelte van de

belasting aan de buitenrand aan.

Fpl -2
(J = 1.10 N· mmz Aflens

Met behulp van de wet van Hooke kan vervolgens de grootte van de plooihouderverplaat

sing worden bepaald, die een reactiekracht geeft die gelijk is aan de in stap 2 aan te

brengen plooihouderkracht.

(Jz' So
~uz = E = 0.79E-05 mm

Aangezien een verplaatsing is gewenst die een reactiekracht geeft die nagenoeg gelijk is aan

de nog aan te brengen plooihouderkracht, wordt in de eerste stap gekozen voor een

plooihouderverplaatsing in de negatieve z-richting ter grootte van 7.5E-09 m.

In de tweede stap wordt deze voorgeschreven verplaatsing vervangen door een plooihouder

kracht van 12500 N. De z-verplaatsing van de plooihouder wordt vrijgelaten aangezien de

plooihouder als doel heeft het tegen gaan van plooien en niet het verhinderen van een

flensdiktetoename. Het 'klem' proces wordt op deze manier gesimuleerd om mogelijke

problemen met starre lichaamsbewegillgen van de plooihouder te vermijden [7]. Er is geen

vast contact tussen de plooihouder, de blank en de matrijs bij het procesbegin.

In de derde stap wordt het stempel verplaatst over een afstand van 50 mm in de negatieve

z-richting. In deze stap vindt dus het eigenlijke dieptrekken plaats. De grootte van deze

verplaatsing is bepaald aan de hand van problemen die optraden bij eerdere simulaties van

het dieptrekproces.

Aanvankelijk was het niet mogelijk om een cup met rechtopstaande wand als eindprodukt

te krijgen. De simulatie brak voortdurend af op het moment dat er geen flensmateriaal

meer aanwezig was. Dit bleek een gevolg te zijn van het feit dat het contact tussen de

blank en de plooihouder dan plots verloren gaat. Deze vrij abrupte verandering in de

contactsituatie is niet toegestaan in geval van een impliciete oplossingsprocedure [5].

Het definieren van een pseudo-plooihouder waarop een kracht van 10 N werd aangebracht

en waarbij in het contactgebied met de blank geen wrijving werd gedefinieerd of het

aanpassen (rezonen) van de gedeformeerde blankmesh bleek geen uitkomst te bieden.

Het is mogelijk gebleken de vrij abrupte contactverandering te ondervangen door de
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plooihouder te verwijderen op het moment dat er net nag sprake is van enig flensmateriaal.

Dit blijkt het geval te zijn bij een stempelverplaatsing van 50 mm.

Om een betere vergelijking te kunnen maken tussen het isotrope en het anisotrope geval is

besloten om deze derde belastingstap in een viertal deelstappen onder te verdelen. De

stappen 3a tIm 3d. Na afloop van de stappen 3a, 3b, 3c en 3d is het stempel verplaatst

over een afstand van 15, 30, 45 en 50 mm.

Ret verwijderen van de plooihouder dient even als het aanbrengen van de plooihouder

kracht in een tweetal stappen te gebeuren. In de vierde stap wordt het verwijderen van de

plooihouder gesimuleerd door de plooihouderkracht te verlagen tot 10 N. De plooihouder

kracht wordt niet helemaal verwijderd om mogelijke prablemen Lv.m. starre lichaamsbe

wegingen van de cup te vermijden.

In de vijfde stap wordt de plaoihouder werkelijk verwijderd door hem te verplaatsen over

een afstand van 20 mm in de positieve z-richting. Gedurende deze 2 laatste stappen wordt

het stempel op zijn plaats gehouden.

In stap 6 wordt het eigenlijke dieptrekproces weer voortgezet. Het stempel ondergaat een

verdere verplaatsing in de negatieve z-richting. Er blijkt een volledige cup ontstaan te zijn

als het stempel een totale verplaatsing van 65 mm heeft ondergaan. Deze verplaatsing

wordt in stap 6 voorgeschreven. am oak hier een betere vergelijking tussen de beide

gevallen mogelijk te maken is besloten om de zesde belastingstap onder te verdelen in een

tweetal deelstappen, de stappen 6a en 6b. Na afloop van deze stappen is het stempel

verplaatst over respectievelijk 55 en 65 mm.

In de zevende en achtste stap wordt terugvering gesimuleerd. In stap 7 wordt het stempel

teruggebracht naar zijn oorspronkelijke positie, hierbij wordt de z-verplaatsing van een

aantal knooppunten aan de buitenzijde van de cup onderdrukt.

In stap 8 tenslotte wordt de matrijs zijdelings wegbewogen. Dit is fysisch niet reeel maar

numeriek de beste mogelijkheid om het vrijkomen van de cup te simuleren.

De listing van de voor deze simulatie benodigde Abaqus invoerfile is terug te vinden in [B].
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Hoofdstuk 2 Het dieptrekken van cen ronde cup in twee trekbewerkingen.

Ret spreekt voor zich dat voor het simuleren van het vervolgdieptrekproces een groter

aantal stappen benodigd is. De eerste stappell zuBen veel overeenkomst vertonen met de

stappen in de voorafgaand beschrevell processimulatie. Bij deze stappen zal dan ook slechts

kort worden stH gestaan. Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door het feit dat bij

het simuleren van de eerste trek nu weI rekening wordt gehouden met het kleiner worden

van het flensoppervlak gedurende het procesverloop.

Als de geometriegegegevens uit figuur 3 worden ingevuld in vergelijking (7) wordt voor het

oo~spronkelijkeflensoppervlak gevonden:

2Aflens = 11854 mm

afmetingen:
rp = 52.50 mm

1 36.34rp = mm
2

r I!. = 7.50 mm
pu Pl

rpl I!. = 4.50 mm
P2

rpi = 58.75 mm
rpu = 100 mm
r
Oi1

= 53.75 mm
r
Oi2

= 37.59 mm
r = 100 mmOu
p. = 5.00 mm
01 8.70P. = mm
O2 4.00P. = mm
03

85.00ruo = mm
So = 1.00 mm

figuur :1 de geometrie van het vervolgdieptrekproces.

Invullen van deze geometrie gegevens, de materiaalgegevens uit figuur 2 en (4) in (2)

respectievelijk (3) geeft een opmerkelijk groot verschil voorde minimaal benodigde

plooihouderdruk:

-2 -2
Ppll = 1.53 N· mm en Pp12 = 0.69 N· mm

Besloten wordt om opnieuw met eell plooihouderkracht van 12500 N te rekenen. Dit komt
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overeen met een (Jz van

-2
(J = 1.05 N·mmz

De plooihouderverplaatsing die een reactiekracht geeft die gelijk is aan de aan te brengen

plooihouderkracht kan worden gevonden met behulp van vergelijking (8)

AUz = 5.00E-06 mm

De voorgeschreven plooihouderverplaatsing in stap 1 wordt 4.00E-09 m genomen. Deze

voorgeschreven verplaatsing wordt in stap 2 vervangen door een plooihouderkracht van

12500 N.

In stap 3 wordt een begin gemaakt met de eerste trekbewerking. Het flensmateriaal blijkt

bijna helemaal te zijn verdwenen bij een stempelverplaatsing van 38 mm. Ofschoon er nu

geen vergelijking zal worden gemaakt tussen isotroop en anisotroop materiaalgedrag is er

toch besloten om deze derde stap in eell viertal deelstappen, de stappen 3a, 3b, 3c en 3d,

onder te verdelen. Dit wordt gedaan om de plooihouderdruk zO constant mogelijk te houden

gedurende de eerste trek. In tabel 1 zijn voor deze 4 deelstappen achtereenvolgens

weergegeven, het stapnummer, de blankrandverplaatsing en de stempelweg aan het eind

stap u (r=r ) u Anens Ppl Fplr u

[mm] [mm] [mm-2] [N .mm-2] [N]

stap 3a 2.680 10 11854 1.05 10500
stap 3b 9.672 20 . 10445 1.01 7000
stap 3c 17.753 30 6982 1.00 3500
stap 3d 25.297 38 3363 1.04 500

tabell

van de stap, het flensoppervlak en de plooihouderdruk aan het begin van de stap en de

plooihouderkracht op het eind van de stap.

In de stappen 4 en 5 wordt de verwijdering van de plooihouder gesimuleerd. Dit gebeurt op

analoge wijze als bij het dieptrekken van een cup in een trekbewerking. In stap 6 wordt de

eerste trek voltooid door de stempelweg te vergroten tot 46.1 mm.

Voordat met de eigenlijke tweede trek kan worden begonnen zijn numeriek nog een drietal

stappen noodzakelijk. In stap 7 wordt de z-verplaatsing van stempel 1 vrijgelaten. Stempel
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1 is het stempel waarmee de eerste trekbewerking werd uitgevoerd. Tijdens de tweede

trekbewerking zal dit stempel als plooihouder gaan functioneren. In stap 8 wordt op de

nieuwe plooihouder een belasting aangebracht van 100 N in de negatieve z-richting.

Tijdens de laatste 2 stappen werd stempel 2 op zijn plaats gehouden. In stap 9 wordt

stempel 2 in contact gebracht met de cup die na afloop van de eerste trekbewerking is

ontstaan. Dit wordt gedaan door stempel 2 te verplaatsen over een afstand van 10 mm.

Stempel 2 beyond zich in de uitgangsconfiguratie 10.1 mm boven de blankbovenzijde,

stempel 1 beyond zich op dat moment 0.1 mm boven de blank. De beide stempels hebben

tijdens de eerste trekbewerking steeds gelijke verplaatsingen ondergaan.

In stap 10 wordt een aanvang gemaakt met de tweede trekbewerking. Tijdens het uitvoeren

van de simulatie's brak het programma aanvankelijk steeds af op het moment dat het

laatste wandmateriaal de 'plooihouder' bocht omging. In dit geval werd het einde van de

berekeningen niet veroorzaakt door een plots veranderende contactsituatie. Oorzaak van de

problemen was een te geringe trekspleet tussen Il plooihouder" en matrijs, zodat de cup

plaatselijk werd dungetrokken. Ret wandmateriaal wenst zich ten gevolge van de stuik over

de plooihouderrbocht verdeI' te verdikken. Dit is op een zeker moment echter niet meer

mogelijk Lv.m. een te kleine trekspleet. Op dit moment wordt duntrekken veroorzaakt en

dit resulteert uiteindelijk in breuk.

Het probleem wordt ondervangen door de plooihouder (stempel 1) te verwijderen net

voordat het kritieke punt wordt bereikt. Vit eerdere simulatie's is gebleken dat de

problemen zich voordeden vanaf een stempelweg van ongeveer 111 mm. Besloten is om in

stap 10 via een zestal deelstappen een totale stempelweg van 110 mm te bereiken. Na

afloop van de stappen lOa, lOb, 10c, lOd, IDe en lOr bedroeg de stempelweg 60, 80, 90, 95,

100 en 110 mm.

In stap 11 wordt de plooihouder venvijderd en in stap 12 wordt de tweede trekbewerking

voltooid. Dit bleek het geval te zijn bij een stempelweg van 142.1 mm. Deze stempelweg

wordt bereikt via de stappen 12a en 12b met stempelwegen van respectievelijk 130 en 142.1

mm.

De listing van de voor deze simulatie benodigde Abaqus invoerfile is terug te vinden in [B].
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BIJLAGED

Hoofdstuk 1

De totstandkoming van de eindprodukten en de gedeformeerde meshen

van de bekeken stadia tijdens de dieptrekprocessen.

De totstandkoming van het eindprodukt bij het klassieke

dieptrekproces.

In dit hoofdstuk zal door middel van een aantal gedeformeerde geometrie plots de

totstandkoming van de cup met vlakke bodem en rechtopstaande wand bij het klassieke

dieptrekproces worden gevolgd. Boven de gedeformeerde geometrie plots staat steeds de

maximale en minimale verplaatsing voor het betreffende stadium vermeld. De maximale

verplaatsing vormt een goede indicatie voor de afgelegde stempelweg en de minimale

verplaatsing vormt een indicatie voor de afstand waarover de blankbuitenrand naar binnen

is getrokken.

Omwille van de duidelijkheid is bij de eerste twee gedeformeerde geometrie plots de

opgetreden deformatie tien maal vergroot. Hierdoor is goed te zien dat de blank

aanvankelijk uitsluitend op buiging wordt belast.

Bij de op deze en de volgende pagina's afgebeelde geometrie plots is de gedeformeerde

geometrie plot voor een afgelegde stempelweg van 15 mm tweemaal opgenomen. Dit is

gedaan omdat bij een afgelegde stempelweg van 15 mm van schaal is veranderd.

ongedeformeerde geometrie:

gedeformeerde geometrie:

maximale verplaatsing: 6.46E-04 m minimale verplaatsing: 1.21E--D6 m
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maximale verplaatsing: 1.63E-Q3 m minimale verplaatsing: 8.84E-Q6 m

x

maximale verplaatsillg: 7.25E-Q3 m minimale verplaatsing: 7.47E-Q4 m

xr-----_~

maximale verplaatsing: 9.84E-03 m minimale verplaatsing: 1.52E-Q3 m

x

maximale verplaatsing: 1.15E-Q2 m millimale verplaatsing: 2.15E-Q3 m

x
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x

x

maximale verplaatsing: 1.29E-Q2 m

maximale verplaatsing: 1.50E-Q2 m

maximale verplaatsing: 1.50E-02 m

x

minimale verplaatsing: 2.75E-Q3 m

minimale verplaatsing: 3.71E-Q3 m

minimale verplaatsing: 3.71E-D3 m
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· maximale verplaatsing: 3.00E-Q2 m

maximale verplaatsing: 5.00E-Q2 m

minimale verplaatsing: 1.24E-Q2 m

minimale verplaatsing: 2.49E-Q2 m

x
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maximale verplaatsing: 5.50E-02 m

x

maximale verplaatsing: 5.58E-02 m

x

TUE-WPA-LVO

minimale verplaatsing: 2.76E-02 m

minimale verplaatsing: 2.81E-02 m
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maximale verplaatsing: 5.91E-02 m

x

maximale verplaatsing: 6.50E-Q2 m

x

minimale verplaatsing: 2.98E-Q2 m

minimale verplaatsing: 3.31E-Q2 m
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Hoofdstuk 2 De gedefonneerde meshes van de bekeken stadia tijdens het klassieke

dieptrekproces.

In rA] en het verdere verloop van deze bijlagen worden steeds dezelfde stadia beschouwd bij

het klassieke dieptrekproces. In de tot op dat moment gevormde cup worden steeds een

aantaI deelgebieden onderscheiden. Dit is gedaan om de figuren te verduidelijken. Ret is

onmogelijk om op aIle plaatsen de bij het betreffende stadium behorende gedeformeerde

mesh weer te geven, daarom is er voor gekozen om deze meshes eenmalig weer te geven. Dit

gebeurt in dit hoofdstuk.

maximale verplaatsing: 1.50E--Q2 m minimale verplaatsing: 3.71E--Q3 m

x

1

5

maximale verplaatsing: 3.00E--Q2 m minimale verplaatsing: 1.24E--Q2 m

x

5

1

3
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maximale verplaatsing: 4.50E-Q2 rn rninirnale verplaatsing: 2.21E-Q2 rn

x

1

3

4 5

maximale verplaatsing: 5.00E-Q2 rn

x

1

rninirnale verplaatsing: 2.50E-Q2 rn

3
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maximale yerplaatsing: 5.50E-Q2 m

x

1

maximale verplaatsing: 6.50E-Q2 m

x

1

minimale verplaatsing: 2.76E-Q2 m

4

3

minimale verplaatsing: 3.31E-Q2 m

3
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Hoofdstuk 3 De totstandkoming van het eindprodukt bij het vervolgdieptrekproces

ongedeformeerde geometrie:

gedeformeerde geometrie:

DlSPLACEt.£NT - MAG .......,: 0.002681 MAX: O.OlOl13
. x /

DISPlACEt.£NT - MAG tvI\I: 0.009672 MAX: 0.020079

x f
DISPLACEt.£NT - MAG MN: 0.016265 MAX: 0.030080

x

DISPlACEtv£NT - MAG tvI'l: 0.021264 MAX: 0.038086
x

DlSPLACEt.£NT - MAG MN: 0.026311 MAX: 0.046217
x
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DlSPLACEtv£NT - MAG t.MII: 0.026605 MAX: 0.050268
x

DISPlACEtv£NT - MAG ~: 0.034793 MAX: 0.070027
x

DISPLACEMENT - MAG tvIN: 0.039049 MAX: 0.079993
x
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DlSPLACEto'£NT - MAG ~: 0.04iOO MAX: 0.084954
x

OISPlACEt.£NT - MAG t.iJ: 0.043324 MAX: 0.089972
x

OISPLACEIv£NT - MAG tvi-j: 0.047094 MAx: 0.099949
x
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DlSPLACEtv£NT - MAG ~ 0.059738 MAX: 0.119942
x

DISPlACEt.£NT - MAG MIN: 0.070180 MAX: 0.132077
x
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Hoofdstuk 4 De gedeformeerde meshes van de bekeken stadia tiidens het vervolg

dieptrekproces.

maximale verplaatsing: 4.62E-Q2 m

maximale verplaatsing: 8.00E-Q2 m

1

1

minimale verplaatsing: 2.63E-Q2 m

3

minimale verplaatsing: 3.90E-Q2 m

7

..,'

2
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maximale verplaatsing: 1.00E-Ql m minimale verplaatsing: 4.71E-Q2 m

4

--- 7

1

3

2

3

1 2

TUE-WPA-LVQ

maximale verplaatsing: 1.321E-Q1 m

minimale verplaatsing: 7.018E-Q2 m
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BIJLAGEE CONTROLE VAN DE DOOR ABAQUS BEREKENDE MAXIMALE

DIEPTREKKRACHTEN.

Roofdstuk 1 Ret klassieke dieptrekproces.

Ben in de praktijk veelvuldig toegepaste en vrij eenvoudige benaderingsformule voor de

maximaal optredende dieptrekkracht is de formule volgens Romanowski [23], deze luidt:

Fpmax = K1·2'7!".rp ,sO·lTB (1)

hierin is: K1 = een proefondervindelijk bepaalde factor en

lTB = C.nn.exp(f
O

- n) (2)

De K1-waarde is afhankelijk van de dieptrekverhouding f30 en de verhoudirig ruO/ sO'

Het gesimuleerde klassieke dieptrekproces had een f30 van 1.9397 en de oorspronkelijke

blankstraal en oorspronkelijke blankdikte bedroegen respectievelijk 75 mm en 1.5 mm. Met

behulp van deze gegevens kan in figuur 1 de K1-waarde worden bepaald. Voor de

K1-waarde geldt:

K1 = 0.86 (3)

t-7"--V---¥ ~---+- 20Q9

1
0.8

1<, 0.7t----+__

0.6 t--iir--:V'~".-v~~+-~=--+--+-~--.j

0.3 -1Y7'7r--7"'lI--+--+-+--+-+---l--t---I

°/t1f'1COO SOD 200 125 83
1.1---- ------- ---- --- -- --- --- --- -- - 50

1.0t--+--j---+---II-/-

1.3 \4 1.5 1.6 t 7 1.8 1.9 2,0 2.1 2,2
_Po

•
figv:ur 1 Relatie tussen de K j-waarde en de dieptrekverhouding f30 in afhankelijkheid van

de verhouding ruolSo
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Bij de simulatie van het klassieke dieptrekproces werd gerekend met een:

rp = 37.5 mm

C = 655 N/mm2

EO = 0.001
n = 0.225

Als C, n en EO in (2) worden ingevuld dan wordt voor de trekvastheid van het materiaal
gevonden:

CTB = 374.28 N/ mm2 (4)

Invullen van rp , sO' (4) en (3) in (1) geeft voor de maximale dieptrekkracht

FPmax = 113762 N

De door Abaqus voorspelde maximale dieptrekkracht bedroeg 117290 NI hetgeen een

afwijking van 3% is ten opzichte van de door Romanowski voorspelde maximale dieptrek

kracht.

Hoofdstuk 2 Bet vervolgdieptre1roroces.

Ook bij het vervolgdieptrekproces bestaat voor de berekening van de maximaal optredende

stempelkracht een eenvoudige benaderingsformule. Deze luidt:

FP.n = K202ororp.noSOOCTB (5)

hierin is: Fp = de maximale stempelkracht van de ne volgtrek.n
rp .n = de stempelradius van het ne stempel = 36.34 mm

K2 = een proefondervindelijk bepaalde factor die afhankeliJK is van de

dieptrekverhouding {in en de verhouding materiaaldikte/produkt

diameter na de (n-1) trekbewerking. De factor K2 kan worden

bepaald aan de hand van tabel 1

De produktdiameter bedroeg in het gesimuleerde vervolg dieptrekproces na afloop van de

eerste trekbewerking 53.125 mm en de materiaaldikte varieerde tussen de 0.987 en 1.25

mm.. De trekverhouding van de vervolg trekbewerking bedroeg 1.435. Voor K2 wordt in dit

geval dus gevonden:

K2 ~ 1.10 (6)
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Invullen van (6), (4), rEn en So in (5) geeft voor de maximaal optredende dieptrekkracht

F Pmax = 93993 N

Ahaqus voorspelde een maximale dieptrekkracht van 85627 N, zodat de door Romanowski

voorspelde waarde 10 %hoger ligt.

R.I.ti.vc
ma.crif~l.

41"'. yn
Trclwcrboudina III

------.-~f_-

-1.9 .

--!J!------1--
I.l .

------- ---1---

-!:.! --- --+--
_ll -+-__

~---------1f_-
o. I

. 17 1.13 1.11 .1.08

- 1-.

:28 0.20 O. 15 O. IZ

:g ~:2!. ~:~Q .Q:.!!-
,& . o. 30 O,.~~ ~
.46 0.35 0.27 0.18

~~ ~:.!Q. ~:JO 0.20

. S6 0.44 I.!!.:.R O. Z3

.68 0.55 0.40 0.30

I. 21

O.~~ .. Q
Q:4Z Q
~~~ .Q
~~? .Q
~~~ ~

~1~ _Q
0.8Z 0

I. 4Z I. 38 1.33 1.28 I. 25

--
~:!~ ~:?!- ~~~ 0.50 ~:_!!---

I. 10 ~:~~ ~: ?~ 0.60 .~:g.

- I. 10 Q:~~ 0.75 ~: 62._-_ .... . -- !: ~~ . 0.82 ~.?~.--_.... -
- - I. 10 ~_~.1!._._-

a£bcu!cn v. - ~..!:.~...
b. m.lcri.al - I. 10 I. 00

D = produktdiameter na de eerste trekbewerking

t = de materiaaldikte

tabell De f(2 waarde volgens Romanowski
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BIJLAGEF RET DIKTEVERLOOP TIJDENS RET KLASSIEKE DIEPTREK

PROCES (FIGUREN BEHOREND BIJ [A] 3.1.3)

-----.. 1 3 4E
II I

'-" 1.65E-003
(30 =1.94 I I I ...----1

<U (J =1.62

(I+-' 1.60E-003
• R.. ::: 1.50 I~ I III \J 1.55E-003 DR.. =1.00

I I 1.50E-003 I I I I I
1.45E-003

-I\~ I II I
1.40E-003 • • • • .-r~ "v"

Y4 1 I I1.35E-003 I ..
2 5

1.30E-003 T'I'TTTT1"'t1"T1'''""T"n~TTT'fT"I''n'TtTf1~iil.,il•• ,I,.,li
o 10 20 30 40 50 60 70 80

40.00 60.00 80.00
element-element- --.. nummernummer

"--..,, 2.00E-003

(30 =1.94E
'-" 1.90E-003 (1 =1.11

OJ
• R.. =1.50 I

-+-' 1.80E-003 oR.. =1.00

II
~

\J 1.70E-003

I II 1.60E-003

I II
1.50E-003

14 f
5 1.40E-003

1.30E-003

1
1.20E-003

800 10 20

• element-
• nummer

1

10 20

(30 = 1.94
(1 =1.24

·R.. =1.50
DRa = 1.00

1

Po =1.94
P =1.64 .

oR. =1.50 I
.R. =1.00 .

I

1.40E-003

1.45£-003

1.50E-003

1.6OE-003 .,-------,---,..-..---------,----,

1

1.35E-003 ~rT"T'1-rrr'TTT'T"'l_TTTT-rTT+-r-rn.,..TT"T'"rr'T'~f-n-ri
0.00 20.00

In {A] was het niet mogelijk om de dikteverdelingsfiguren voor alle bekeken stadia weer te

geven. Alleen de dikteverdeling in het diepgetrokken produkt voor {J = 1.36 en {J = 1.00

werd gepresenteerd. In deze bijlage worden de figuren voor de vier andere stadia

gepresenteerd. De gebieden 1 tim 5 in de figuren corresponderen met achtereenvolgens de

cupbodem, de stempelbocht, de cupwand, de matrijsbocht en de :£lens. De bij deze stadia

behorende gedeformeerde geometrie meshes zijn in [Bijlage D] weergegeven.
UOE-003 .--------r---.----,--,------,----,

1.90E-003
"--..,,

E 1.85E-003
'--"

1.80E-003
Q)

1.75E-003~

.:::£.

\J 1.70E-003

1

1.65E-003

1.60E-003

1.55E-003

1.50E-003

1.45E-003

1.40E-003

1.35E-003

1.30E-003
0

Q) 1.55E-003
-+oJ
.:::£.

""0

figuur 1 De dikteverdeling in het diepgetrokken produkt voor (J = 1.84 (linksboven) ,

(J = 1.62 (rechtsboven), {J = 1.24 (linksonder) en (J = 1.11 (rechtsonder)
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BDLAGEG

Hoofdstuk 1

DE REKVERDELING GEDURENDE DE DIEPTREKPROCESSEN.

lDleicting.

TUE...WPA-LVO

In [A] is bij de totstandkoming van het diepgetrokken produkt goon aandacht bestood aan

de rekverdeling over het produkt. Een eindige elementen methode heeft aan een geringe

hoeveelheid invoergegevens voldoende om een enorme hoeveelheid uitvoergegevens te

produceren. Bet is dan ook ondoenlijk om al deze gegevens in een verslag te verwerken. Er

dienen keuzes te worden gemaakt. In [A] is ervoor gekozen om slechts een geometrie

eigenschap te presenteren, te weten het dikteverloop over het produkt. Bet dikteverloop

zegt in principe aIleen maar iets over de verdeling van de axiale rek, Ez'

In deze bijlage wordt gekeken naar de rekverdeling over het produkt gedurende het

ldassieke dieptrekproces en het vervolg dieptrekproces. De door Abaqus voorspelde

resultaten worden vergeleken met resultaten uit de literatuur en resultaten van analytische

modellen. In gevaIlen waar geen resultaten, ter verificatie van de door Abaqus voorspelde

resultaten, aanwezig zijn, zal de juistheid van de voorspe1de resultaten d.m.v. analytische

beschouwingen worden aangetoond.

Hoofdstuk 2 De rekverdeling gedurende het ldassieke dieptre1roroces.

2.1. De inloopfase. R.esultaten en bespre1dng

In rA] is bij het begin van het dieptrekproces gekeken naar het spanningsverloop in de drie

lagen met elementen. Bier zal worden gekeken naar het rekverloop bij het begin van het

dieptrekproces. De elementnummers 1 tIm 72, 101 tIm 172 en 201 tIm 272 in de in deze

paragraaf te presenteren figuren behoren toe aan de elementen in respectieveliJK de

onderlaag, de middenlaag en de boven1aag. De elementen 1, 101 en 201 bevinden zich op de

symmetrieas van de blank en de e1ementen 72, 172 en 272 bevinden zich in de uitgangs

situatie aan de buitenzijde van de blank.

In figuur 1 is wederom duidelijk te zien dat de elastisch gedeformeerde blank bij het begin

van het dieptrekproces op buiging wordt be1ast. De radiale en de tangentieIe rek hebben in .

de onderlaag en de bovenlaag absoluut geliJKe waarden en een verschillend teken. In de

middenlaag zijn aIle rekken verwaarloosbaar klein. In tegenste1ling tot de axiale spanning

hooft de axiale rek in de onderlaag en de bovenlaag evenoons absoluut gezien dezelfde

waarde en een verschillend teken. Dit komt omdat de onderlaag biaxiaal op trek en de
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bovenlaag biaxiaal op stuik wordt belast. De onderlaag en de bovenlaag zullen dus

respectievelijk verdunnen en verdikken. De totale dikte van de plaat verandert echter met.
3.00E-005

.r., •

o ~r

• ~rp

{30= 1.93974
{3 = 1.93973

r--. 2.50E-005

'-" 2.00E-005

lo) 1.50E-005

1.00E-005

5.00E-006

-2.12E-021

-5.ooE-006

-1.ooE-005

-1.5OE-005

-2.00E-005

-2.5OE-005

-3.ooE-005
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

elementnummer

figuur 1a De verdeling van de radiale en tangentiele rek over de

3 elementlage1L in de elastische blank

r~= 1.93974
{3 = 1.93973

/~r--5.00E-006 _---'

-1.00E-005

-1.50E-005

-2.00E-005

-2.50E-005

3.00E-005...---------------------------,
r--.
I 2.50E-005

'-"
N 2.00E-005

"-l
1.50E-005

1.00E-005

5.00E-006

-2.12E-021

-3.ooE-005 0 20 40 60 80 100 ";'~o""';'~o" 160 180 200 220 240 260 280 300

----- elementnummer

figuur 1b De verdeling van de axiale rek over de 3 elementlagen in

de elastische blank

Op het moment dat de eerste elementen in de blank beginnen te vloeien wordt de blank

Diet langer uitsluitend op buiging belast. Dit kall worden afgeleid uit het feit dat de radiale

en de tangenti(~le rek in de onderlaag en de bovenlaag niet langer een gelijke absolute

waarde bezitten, zie figuur 2a. De cupbodem heeft zich enigzins gestrekt. Strekken gaat

met verdunning gepaard. Dat dit inderdaad het geval is te zien in figuur 2b. De axiale rek

in de onderlaag en de bovenlaag hebben niet langer dezelfde absolute waarde. De axiale rek

in de onderlaag overtreft de axiale rek in de bovenlaag enigzins. De bodem zal dus dunner

worden.
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4.00£-003."....------------------------,

-... 3.00£-003
I

'-"
2.00£-003

1.00£-003

1.08£-019

-1.ooE-003

-2.00£-003

-3.00E-003

o t r

• ttp
(30= 1.93974
(3 = 1.93972

I

-4.ooE-003 TO..........'!':20~"':'40~"!6'!'"0 "'"":!80C'!'""....,'!':00'"'"'1"'!'20:"""""1""40'!'""''"'!16':!'"0"""!18!':"0""'!'2oo!'!"""!'22~0"'""'!2'!':40'"'"'2"'!'60!""":2~80'!'""'3"!'i00

elementnummer

figuur 2a De verdeling van de radiale en tangentiele rek over de

3 elementlagen) bij het begin van vloeien
4.00£-003."....--------------------------,

-...
~ 3.00E-003

N

<u 2.00£-003

1.00E-003

1.08E-019

-1.00E-003

-2.00E-003

-3.00£-003
Po="1.9.3974
P = 1.93972
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elementnummer

figuur 2b De verdeling van de axiale rek over de 3 elementlagen bij

het begin van vloeien

In figuur 3a en 3b is de invloed van het buigen over de stempelafronding voor het eerst

duidelijk zichtbaar. III het verloop van de radiale en de axiale rek profileert zich

nadrukkelijk een tweede piek.

Eveneens is voor het eerst duidelijk zichtbaar dat de £lens bij het naar binnen trekken

radiaal wordt getrokken en tangentieel wordt gestuikt. De £lens wordt aan de buitenrand

minder gerekt en gestuikt dan aan de binnenwand. Hieruit kan worden afgeleid dat de

flensbuitenrand met een lagere snelheid naal' binnen wordt getrokken dan de £lensbinnen

wand.
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figuur 3a De verdeling van de radiale en tangentiele rek over de

3 elementlagen, bij enige vloei.
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figuur 3b De verdeling van de axiale rek over de 3 elementlagen bij

enige vloei.

Bet rekverloop in de figuren 4 en 5 is in principe nagenoeg gelijk aan het rekverloop in

figuur 3. Alleen de pieken in de rekverlopen worden wat scherper. Ais naar de positie van

de pieken wordt gekeken dan blijken deze voor aIle drie de rekverlopen op dezelfde plaats te

liggen. Uit figuur 5 blijkt dat de rekpieken hun extreme waarde bereiken in de buurt van

het eenendertigste en het eenenveertigste element in iedere laag. In [A] werd in 3.1.3.

geconstateerd dat een van de insnoerillgen ontstond in de buurt van de eenendertigste

e1ementkolom en dat de maximale wallddikte tussen beide insnoeringen werd bereikt in de

buurt van de eenenveertigste elemelltkolom. Waarom de ene piek zich weI doorzet en de

andere piek niet is niet geheel duidelijk.
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figuur 4a De verdeling van de radiale en tangentiele rek over de
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figuur .ib De verdel-ing van de axiale rek over de :1 elementlagen bij

enige vloei in de }lens.
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figuur 5a De verdeling van de radiale en tangentiele rek over de

9 elementlagen, bij het begin van volledige plasticiteit
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figuur 5b De verdeling van de axiale rek over de 3 elementlagen bij

het begin van volledige plasticiteit
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2.2. De tweede rase: het eigenli jke trekken. Resultaten en bespreking.

Zoals reeds in hoofdstuk 1 werd vermeld is het ondoenlijk om bij een eindige elementen,

analyse alle resultaten weer te geven. In het verdere verloop van deze bijlage zal dan ook

nog uitsluitend worden gekeken naar de rekverdeling over de elementen in de middenlaag

van de blank.

..

-0.50 R = 1.00
-0.60 P = 1.62

o 10 20

-0.40

-0.20

-0.30

1

80

element------ nummer
figuUT 6 De rekverdeling over de

9 lagen met elementen

Om te gaan of dit toegestaan is en om een beeld te krijgen van welke afwijkingen in het

rekverloop er in de middenlaag optreden t.O.v. de buitenlagen is in figuur 6 de rekverdeling

over de3 lagen met elementen voor {J = 1.62 weergegeven. De cijfers 1 tim 5 in deze figuur

komen overeen met respectievelijk) de cupbodem) de stempelbocht, de cupwand, de

matrijsbocht en de flens. In deze figuur vaHen een aantal zaken op:

.-.... 0.60 1) Het Er verloop is in de

~ 0.50 2 3.4.5 gebieden 1,3 en 5 voor de 3 lagen nagenoeg

(oJ 0.40 tt onderste Log identiek. De verschillen in de gebieden 2 en
0.30 c middelste . loog
0.20 '" bovenste Iloog 4 zijn eenvoudig te verklaren. In deze

0.10 gebieden treedt o.a. buiging op, zodat

0.00 materiaal dat zich aan de buitenzijde van
-0.10

de afronding bevindt meer zal worden ge-

rekt dan materiaal aan de binnenzijde.

2) Voor het Ez verloop

kan een soortgelijk betoog worden

gehouden. Hier wordt volstaan met de

opmerking dat lagen die meer worden ge

rekt natuurlijk ook een grotere neiging tot

verdunnen bezitten.

3) Het Eep verloop is in aIle

lagen nagenoeg gelijk.

Aangezien de rekverdeling in de drie lagen met elementen, m.u.v. de gebieden waarin

buiging optreedt, nagenoeg gelijk is kan worden gesteld dat het correct is om in het verdere

verloop van deze bijlage aneen nog maar naar de verdeling van derek over de elementen in

de middenlaag te kijken.

Voor een vijftal dieptrekverhoudingen, {J = 1.83, {J = 1.62, {J = 1.36, {J = 1.11 en {J = 1.00,

is gekeken naar de rekverdeling in het tot op dat moment gevormde produkt. Dit is gedaan

voor zowel het isotrope als het anisotrope geval. De gedeformeerde meshen die bij deze
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dieptrekverhoudingen behoren zijn opgellomen in [Bijlage D hoofdstuk 2]. In figuur 7 zijn

de bij de vijf dieptrekverhoudingen behorende rekverdelingen voor het isotrope en

anisotrope geval weergegeven. De in deze figurell opgellomen cijfers corresponderen ook dit

maal met de al eerder genoemde gebiedell. De verwachte insnoeringen [Bijlage A] net

voorbij de overgangen cupbodem-stempelbocht en stempelbocht-produktwand worden

aangetroffen over de cupbodem wordt voldaan f = f =- 0.5· f .r cp z
0.20 :r-----,---,-.----r-------,------,

.--.
I 0.15--
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o 10 20 30 40 50 60 70 80
element------ nummer

figuur 7a De rekverdeling voor een rnornentane dieptrekverhouding van 1.83
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•

figuur 7b De rekverdeling voor een rnornentane dieptrekverhouding van 1.62
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figv:ur 7d De rekverdeling voor een momentane dieptrekverhouding van 1.11
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figuur 7e De rekverdeling in het eindprodukt
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Om de rekverdelingen te controleren is voor een drietal dieptrekverhoudingen, {J = 1.83,

B= 1.62 en (J = 1.36 gekeken naar de rekverdeling in een beperkt gebied van de ,gevormde
........ 0.150 0.150 -,..---------------.,
I ,..........,

'-/ fJ 0 = 1.94 I
4) 0.125 fJ = 1.83 '--'

* Rex = 1.50 ("J

o Rex = 1.00

r
-----...- -- (-)
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I

figuur Sa De door Abaqus berekende re1.- figuur 9a De door [14] berekende rekverdeling

verdeling a.fv. 1'/1'. voor {J = 1.83. a.fv. 1'/1'. voor {J = 1.83 en R", = 1.00.
~ . t ~

r (_)
r.

I
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figv:ur Bb De door Abaqus berekende reA;....

1Jerdeling a.fv. r/r. voor {3 = 1.62.
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figuur 9b De door [141 berekende rekverdeling

a·fv. r/ri voor (3 = 1.62 en Ra = 1.00.
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figuur Be De door Abaqus berekende rek

1Jerdeling a.f v. r/ r· voor {3 = 1.36.z

figuur 9c De door [141 berekende rekverdeling

a.fv. r/ri voor {3 = 1.37 en Ra = 1.00.

cup, namelijk de £lens. In figuur 8 is de door Abaqus berekende rekverdeling, als functie

van de positie r/ri van een materieel deeltje in de £lens weergegeven, voor fJ = 1.83,
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p= 1.62 en p = 1.36. De rekverdelingen worden voor het isotrope geval vergeleken met de

rekverdelingen die op grand van eell evenwichtsanalyse [14] werden verkregen. De

rekverdeling die door [14] voor de drie eerder genoernde dieptrekverhoudingen wordt

verkregen is weergegeven in figuur 9. De in beide figuren beschreven rekverdelingen

stemmen zeer goed overeen. Het graotste verschil treedt op bij het begin van de £lens. Dit

verschil wordt veroorzaakt door de buiging over de rnatrijsafronding die bij Abaqus wel en

bij [14] niet wordt meegenomen. In figuur 9 is tevens het verloop van de effectieve rek over

de £lens weergegeven, 11et door Abaqus berekende effectieve rekverloop wordt in [Bijlage H]

voor het gehele diepgetrokken produkt gepresenteerd.

De door Abaqus berekende rekverdeling wordt voor het anisotrope geval vergeleken met de

rekverdeling die op grond van een evenwichtsanalyse [12] wordt verkregen. In deze analyse

worden een aantal aannarnen gemaakt die het geheel vereenvoudigen. Er wordt o.a.

verondersteld dat de £lens planparallel blijft, dat de wrijving verwaarloosbaar is en dat er

sprake is van een rechte rekweg. Bovendien wordt ook in deze analyse de invloed van 11et

buigproces over de matrijsafranding niet meegenomen. In figuur 10 wordt de rekverdeling

volgens 112] weergegeven voor j3 = 1.62, de rekverdelillgen voor j3 = 1.84 en j3 = 1.36 zijn
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a.j.v. rjri volgens [12], {3 = 1.62, I

isotroop en anisotroop, R = 1.50
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figuur 11 De door Abaqus berekende r,
I

rekverdeling a.fv. rlri, {3 = 1.62,

isotroop en anisotroop, R = 1.50
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P =1.36 tl Y
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weergegegeven in figuur 12. Om een indruk te geven van de kwaliteit van de analyse is voor

p = 1.62 zowel het isotrope als anisotrope geval weergegeven en vergeleken met het door

Abaqus voorspelde rekverloop, figUUI 11. De Er en El{J verlopen volgens [12] stemmen good

overeen met de binnen Abaqus verkregen rekverlopen. De overeenstemming in het Ez
verloop is minder Lv.m. de veronderstelde 'Dlanparallelliteit.
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r
ijig1J,'ur 12a De rek'IJerdeling in de

}lens a.j.'IJ. rlrj, 'lJolgens [12],
p= 1.84J anisotroop R = 1.50

Hoofdstuk 3 De rekverdelillg gedurende het vervolgdieptrekproces. Resultaten en

bespreking.

Bij het vervolg dieptrekproces is in eerste instantie gekeken naar de rekverdeling aan het

eind van de tweede trekbewerking. Deze rekverdeling is weergegeven in figuur 13. Ret

verloop van de rekken is vrijwel gelijk aan het rekverloop na afloop van de eerste

trekbewerking, zie figuur 14. Ret belangrijkste verschil is dat de insnoering voorbij de

overgang stempelbocht-produktwand minder duideliJK aanwezig is. Dit is in overeenstem

ming met hetgeen in de literatuur wordt vermeld. Volgens [3] vermindert vervolg

dieptrekken de wandverdunning in de niet verstevigde delen van de diepgetrokken cup. Dit

komt doordat de stuikspanningen worden verlaagd ten gevolge van het feit dat de radiale

spanningen, zij zijn verantwoordelijk voor de stuikspanningen, lager zijn.

Een voorbee1d van de in de literatuur [25] aangetroffen dikte rekverdeling wordt gegeven in

figuur 15. In deze figUUI wordt nagegaan welke invloed een warmtebehandeling, die wordt

uitgevoerd tussen de beide trekbewerkingen, heeft op de verdeling van de dikterek, bij staal

en brons. Als wordt gekeken naar de rekverdeling bij staal, in de simulatie wordt gewerkt
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met Staal 37, zonder warmtebehandeling blijkt dat deze goed overeenstemt met de door

Abaqus voorspelde rekverdeling over het eindprodukt.
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figv.ur 19 De door Abaqus voorspelde figuur 14 De door Abaqus voorspelde

rekverdeling over het eindprodukt rekverdeling na de eerste trek

Opmerking: De cijfers 1 tim 3 in de bovenstaande figuren komen overeen met respectie

velijk de bodem, de stempelbocht en de produktwand in het tot op dat

moment gevormde produkt. Er is gelijk aan 2.2. alleen gekeken naar de

rekverdeling over de elernenten in de middenlaag.
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figuur 15 De dikte rekverdeling [2].

In tweede instantie is gekeken naar de rekverdeling tijdens de tweede trekbewerking. Dit is

gedaan voor een stempelweg van 80 en 100 mm. De door Abaqus voorspelde rekverdelingen

zijn weergegeven in figuur 16. In deze figuur corresponderen de cijfers 1 tim 7 met

achtereenvolgens de cupbodem, de vervolgstempelbocht, de tweede trek wand, de matrijs

afronding, !let vlakke matrijsgedeelte, de stempelbocht en de eerste trek wand. Voor een
4

3

~2
c 1
.~....
III

'-- T_U_E_'-_W_P_A_-_L_V_O I Page 57



0.60 0.75

"'""' "'""'I 0.50 1 I 0.60
-........- -........-

0.40
(.,) (.,)

0.45
0.30

I
0.20

1

0.30

0.10 0.15

0.00 -0.00

-0.10 -0.15

-0.20
-0.30

-0.30 .. t r .. t r
-0.40

-0.45
11' E;Z 11' E:.

Z
-0.50 DErp -0.60 DErp
-0.60 -0.75

0 10 20 0 10 20

element- .. element-..
nummer nummer

figuur 16 De door Abaqus voorspelde rekverdeling tijdens de tweede trekbewerking bij een

stempelweg van 80 mm (links) en 100 mm (rechts)

beter begrip van deze zeven deelgebieden wordt verwezen naar [Bijlage D]

In de bovenstaande figuur vallen een drietal aspecten onmiddellijk op.

Op de eerste plaats de sterk afname van f in de cupbodem tijdens de tweede trekbewerz
king en op de tweede plaats het optreden van een S-bocht in het flfJ verloop. Deze bocht

wordt niet aangetroffen in het f vedoop bij het begin en einde van de tweede
r.p

trekbewerking. In het volgende zal worden aangetoond dat de door Abaqus voorspelde

bocht in het f lfJ verloop toch correct is.

Elementen die zich in de uitgangssituatie aan de buitenzijde van de blank bevinden zullen

de grootste diameterreductie hebben ondergaan gedurende de eerste trekbewerking. Van

rechts naar links, element 80 beyond zich in de uitgangssituatie aan de buitenzijde van de

blank, dient f in gebied 7 dus toe te nemen. Dit is inderdaad het geval. In gebied 6
lfJ

ondergaat het materiaal een verdere diameter reductie, zodat f weer zal afnemen. De
lfJ

laatste twee effecten lopen tegen elkaar in. Hiermee is verklaard waarom in gebied 6 de flfJ

met meteen afneemt, maar eerst HOg enigzins toeneemt. In gebied 5 wordt het materiaal

verder in diameter gereduceerd. De tangenW~le rek, f ,zal dus verder afnemen. In gebied 4
lfJ

lopen wederom twee effecten tegen elkaar in. Het materiaal wordt in gebied 4 in diameter

gereduceerd, het materiaal dat het eerst in gebied 4 in diameter wordt gereducerd heeft

echter gedurende de eerste trekbewerking een geringere diameter reductie ondergaan zodat

in gebied 4 een lokaal minimum zal ontstaan.

'-- T_U_E-_'_V_P_A_-_LV_O I Page 58



Ais laatste valt op dat f r in gebied 7 nagenoeg constant is. Ret materiaal wordt in radiale

richting niet verder gerekt.
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BULAGEH

Hoofdstuk 1

BET PLASTISCBE GEBIED EN DE EQUIVALENTE PLASTISCBE

REK.

De uitbreidiug van het plastische gebied.

Met behulp van de in [A] gedane aanname, dat de toestand, elastisch of plastisch, in het

integratiepunt representatief is voor het gehele element, is het mogelijk om de uitbreiding

van het plastische gebied in beeld te brengen. Bet is niet mogelijk om de parameter PEEQ,

de equivalente plastische rek, m.b.v. de dataloader van Abaqus naar I-deas te vertalen. Er

dient tijdens de post-processing fase te worden geimproviseerd om de uitbreiding van het

plastische gebied zichtbaar te maken.

Gedeformeerde geometrieen kunnen weI van Abaqus naar I-deas worden· vertaald. Vande

gedeformeerde geometrieen kunnen binnen I-deas "formatted picture files" worden ge

maakt. Deze files worden vervolgens van het werkstation naar het apollo netwerk gehaald,

om naar de laser printer gezonden te kunnen worden.

In de verkregen gedeformeerde geometrie plots zijn de elementen waarvan Abaqus ver

meldde dat ze plastisch vloeiden in het integratiepunt met pen zwart ingekleurd. De

elastische elementen werden niet ingekleurd, zie de op deze en de 10 volgende pagina's

opgenomen (on)gedeformeerde geometrie plots. Boven iedere plot staat steeds de maximale

en de minimale verplaatsing in de plot vermeld. De maximale verplaatsing geeft een

indicatie over de tot op dat moment afgelegde stempelweg. De minimale verplaatsing

vormt een indicatie van de afstand waarover de blankbuitenrand in radiale richting is
verplaatst.

Opmerking: De op deze en de volgende pagina's opgenomen (on)gedeformeerde geo

metrie plots hebben niet allemaal dezelfde schaal. Vanaf het moment

dat de maximale verplaatsing groter wordt dan 15 mm is de schaal

verkleint tot 90 %van de oorspronkelijke schaal. In deze plots komt het

met onderbroken lijn getekende rechthoek overeen met de ongedefor

meerde geometrie van de blank. De oarsprong wordt steeds door middel

van het kruisje aangegeven.

De ongedeformeerde geometrie

jill""" II" 111'" 11111111111111111111111111111111111111111111111111113
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De gede£onneerde geometrie:
maximaIe verplaatsing: 0.394 mm minimale verplaatsing: 3.51E-04 mm

ill 11111 11111 III 11111 11111 1I111 11111 III II m 11111111111111111111111111111

maximale verplaatsing: 0.500 mm minimale verplaatsing: 6.13E-04 mm

.,111111111111111111111111111111111111111=11111111111111111111111111111

maximale verplaatsing: 0.646 mm minimale verplaatsing: 6.51E-04 mm

:I I I I I I I I I II I I I I I I I I II I I I I I I II II I 1I I II 1I I I i I I II 1I 1II II I I 1I II I I I I I II I I I I I II

maximale verplaatsing: 0.808 mm minimale verplaatsing: 6.97E-04 mm

:t II II I II I ! I II I ! II II 1 I I ! II II 1 II II I I II I I I i I I I I " 11I I 1I I I I I I 1I 1I I I I I " I I I I II

maximale verplaatsing: 0.967 mm minimale verplaatsing: 1.56E-03 mm

t"! II II I"! II!" I I I I I" I I iii MIII iii iii I I i II 11111111111111111111111111 II

maximale verplaatsing: 1.179 mm minimale verplaatsing: 2.27E-03 mm

111 1
""'"\"'"' ==------------======-- I i I I I I I I " I I I I 1II I I I I " II II I I " I

maximale verplaatsing: 1.458 mm minimale verplaatsing: 6.39E-03 mm

ll" II II I II! I I "'" 1 I I I I I I I I I I I II! I Ii I I I I. I 111'1111111"" 11111" 11I11

maximale verplaatsing: 1.526 mm minimale verplaatsing: 7.66E-03 mm

.,. 1=1111'''11111111111111'111111-p11!111!!I!!!!!!!I!I! Ifll"II" IIII ._ •...........................
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maximale verplaatsing: 1.589 mm minimale verplaatsing: 8.42E-03 mm

If,,,,,,",,,,'''''''S+''' ", '" '111111111111111111111111111

maximale verplaatsing: 1.630 mm

fll"""""""'''''' "II

maximale verplaatsing: 1.691 mm

f""""",,,"" '"

~male verplaatsing: 1.783 mm

'II

minimale verplaatsing: 8.84E-03 mm

i I I I I I I I I I I II I " I I I II II II II

minimale verplaatsing: 9.33E-03 mm

'111111111111111111111111111

minimale verplaatsing: 1.01E-02 mm

T", ,! '" !""", """", " ,," I II II I I 1I I I I 1I I I I II I I I II I I I

maximale verplaatsing: 2.122 mm

x
"'" """""""",,,,

maximale verplaatsing: 2.407 mm

i i

minimale verplaatsing: 1.50E-02 mm

11111111111111'111111111111

minimale verplaatsing: 2.26E-02 mm

x
"", '''I'''''''''''' "

a , II I I I I II I II II I I II I II I

maximale verplaatsing: 2.759 mm minimale verplaatsing: 3.70E-02 mm

x
"I" 11111"1""1"'"''

i i 1I1111111g

maximale verplaatsing: 3.258 mm

x

1I111111liililliii'"''''
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minimale verplaatsing: 6.74E-02 mm

&
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maximale verplaatsing: 3.927 mm

)(

'I!I!'I!! 7

maximale verplaatsing: 5.044 mm

)(

g

maximale verplaatsing: 6.914 mm

minimale verplaatsing: 0.124 mm

c

minimale verplaatsing: 0.283 mm

minimale verplaatsing: 0.663 mm

)(

maximale verplaatsing: 10.010 mm

x

maximale verplaatsing: 14.892 mm

x

TUE-WPA-LVQ

minimale verplaatsing: 1.581 mm

minimale verplaatsing: 3.711 mm
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maximale verplaatsing: 16.409 mID minimale verplaatsing: 4.412 mID

.f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::--iiiII--------- 1

maximale verplaatsing: 17.991 mm minimale verplaatsing: 5.226 mm

*-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::--.-_-----11.:---- 1

maximale verplaatsing: 19.185 mID minimale verplaatsing: 5.888 mm

*-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::--.-------1£---- 1

maximale verplaatsing: 19.886 mm minimale verplaatsing: 6.243 mm

*-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::--.-_-----11:----- 1
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maximale verplaatsing: 21.309 mm minimale verplaatsing: 7.039 mm

-~ ~-----1*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.

maximale verplaatsing: 23.178 mm minimale verplaatsing: 8.091 mm

r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::--jjiI-_----.-.::::::-1

maximale verplaatsing: 24.747 mm minimale verplaatsing: 9.031 mm
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maximale verplaatsing: 26.874 mm minimale verplaatsing: 10.299 mm

• ................IIIt.--------lr:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- ---------

II
II

""/IIIII
III
III
'II

I~I

---- ~~----========================;~~~
maximale verplaatsing: 29.975 mm minimale verplaatsing: 12.241 mm

iiI................It---------- 1r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- -----------

maximale verplaatsing: 33.065 mm minimale verplaatsing: 14.243 mm
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maximale verplaatsing: 42.172 mm minimale verplaatsing: 20.172 mm

f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::--_-_::::::::::::::::::_1

maximale verplaatsing: 46.581 mm minimale verplaatsing: 22.151 mm
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minimale verplaatsing: 24.496 mmmaximale verplaatsing: 49.968 mm

*r-~.::-_-_==_-'=--=--=--=--:'-:'-=-~ . _ -.-------_._-- ,

maximale verplaatsing: 54.967 mm minimale verplaatsing: 27.248 mm

-----,

'-- T_U_E...:_W_P_A_-_L_V_O I Page 68



maximale verplaatsing: 61.335 mm minimale verplaatsing: 30.797 mm
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maximale verplaatsing: 65.026 mm

:1(------

minimale verplaatsing: 32.845 mm

1

Opmerking: De in het voorafgaande afgebeelde uitbreiding van het plastische gebied

wordt besproken in [A paragraaf 3.1.4.].

L....- T_U_~_W_P_A_-_L_V_O I Page 70



Hoofdstuk 2 De effedieve plastische rek.

TUE-WPA-LVO

Bij de totstandkoming van een diepgetrokken produkt is het belangrijk of een element

elastisch dan weI plastisch is. In [A] werd reeds vermeld dat de elastische of plastische

status van een element wordt bepaald in zijn integratiepunt en dat dit binnen Abaqus

wordt gedaan met behulp van de equivalente plastische rek PEEQ. Deze rek is gedefinieerd

a1s

PEEQ = fj: d.pJ :dl
i

De parameter PEEQ geeft naast de informatie over de toestand in het integratiepunt ook

informatie over de grootte van de equivalente plastische rek.

In hoofdstuk 1 werd alleen naar de elastische of plastische status van het element gekeken.

Als een element eenmaal plastisch is geworden, is het van be1ang om te weten hoe groot de

opgetreden effectieve plastische rek is. Deze is van invloed op de vloeispanning bij een

exponentieel verstevigend materiaalmodel.

In dit hoofdstuk zal in eerste instantie worden gekeken naar de verdeling van de effectieve

plastische rek over de drie lagen met elementen bij het begin van het dieptrekproces. Dit

gebeurt alleen voor het isotrope geval.

Vervolgens zal een vergelijking worden gemaakt tussen de effectieve plastische rek in het

isotrope en het anisotrope geval gedurende de tweede fase van het dieptrekproces.

In de figuren 1, 2 en 3 is het verloop van de effectieve plastische rek over respectievelijk de

onderlaag, de middenlaag en de boven1aag afgebeeld voor het begin van het dieptrekproces.

De grootste effectieve plastische rek treedt, zoals wordt verwacht, op in de buurt van de

matrijsafronding en de stempelafronding. Ret materiaal moet bier over de afronding

worden gebogen.

Als het verloop van de effectieve plastische rek over de bodem in de drie lagen nader wordt

bekeken, is te zien dat de effectieve plastische rek in de onderlaag, deze wordt van de

bodemlagen als eerste plastisch, inderdaad groter is dan de effectieve plastische rek in de

twee andere lagen, voor zover er bier sprake is van enige plastische rek.

In de boven1aag heeft het verloop aanvankeliJ'k een negatieve richtingscoefficient, dit is

overeenstemming met het feit dat de bovenlaag van binnen naar buiten plastisch wordt.

Over de fiens is het verloop in de drie lagen nagenoeg identiek.
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In figuur 4 wordt een verge1ijking gemaakt tussen de effectieve plastische rek in het

isotrope en het anisotrope geval. Uit de figuur komt naar voren dat de effectieve plastische

rek in anisotrope geval kleiner is dan in het isotrope geval.

De rek is het kleinst in de produktbodem en het grootst aan de bovenzijde van de cupwand.

In het isotrope en het anisotrope geval bedraagt de maximale effectieve plastische rek

respectieve1ijk 0.66 en 0.58.

...-.. 0.80

I Po =1.940-- 0.70

1'->
0.60 P=1.000

0.50 p=1.112

0.40 P=1.246

0.30
P=1.363

0.20
P=1.620

0.10

P=1.840
0.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80

• element
nummer

figv:ur -I Een vergeli)l:ing tussen het effectieve plastische rekverloop in geval van
isotropie en anisotropie, R = 1.50
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BDLAGEI

Hoofdstuk 1

BET SPANNINGSVERLOOP GEDURENDE RET KLASSIEKE

DIEPTREKPROCES.

TUE-WPA-LVO

Voordat de door Abaqus voorspelde ur-verlopen worden gepresentoord, wordt eerst kort

uitoongezet welk spanningsverloop wordt verwacht.

Aan de blankrand zal de radiale spanning nagenoeg nul zijn. Er heerts bij benadering oon

lijnspanningstoestand. Eventuele afwijkingen worden veroorzaakt door de plooihouder

kracht. De plooihouderkracht concentroort zich ten gevolge van het taps worden van de

blank aan de buitenzijde. Over de flens zal de radiale spanning toenemen, aangezien er

flensmateriaal naar binnen getrokken dient te worden. In [12] werd voor het verloop van de

radiale spanning over de flens het volgende verband afgeleid:

...et) = l.1'A'In[~ + l.1·B· [1-~
waarbij A en B coefficienten zijn die afhankelijk zijn van de momentane flensgeometrie en

de vloeispanning aan de binnen- en buitenzijde van de flens.

Aan het begin van de matrijsafronding, r = ri + PD' treedt verdunning op. Bet materiaal

wordt hier gebogen onder invloed van een trekkracht. Dit leidt in combinatie met de te

verrichten buigarbeid tot een snellere toename van ur' Over de matrijsafronding wordt een

verdere toename van ur verwacht. Dit is oon gevolg van het naar binnen trekken van

flensmateriaal en de over de matrijsafronding optredende wrijving. Omdat het materiaal

door het voorafgaande buigen is verstevigd zal voor het rechtzetten een grotere kracht en

daarmoo een grotere ur benodigd zijn. In de wand van het dieptrekprodukt kan de ur even

tueel nog iets toenemen.

Uit oon evenwichtsbeschouwing voor de cupbodem voIgt, mits er zich goon gaten in de

bodem bevinden, dat ur over de cupbodem constant blijft en hierbij even groot is als U tp.

Over de stempelafronding zal U met een toename in de r-coOrdinaat toenemen ten gevolger
van de wrijving over de stempelafronding en de te verrichten buig- en ontbuigarbeid. Bet

door Abaqus voorspelde Ur verloop voor de zes stadia is samen met U tp verloop weergegeven

in de figuren 1 tIm 6. De in deze figuur opgenomen cijfers corresponderen wederom met de

al eerder genoemde dee1gebieden van de cup, zie bijvoorbeeld [Bijlage D]. De weergegeven

spanningsverlopen gelden voor de elementen in de middenlaag.
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In de op de voorgaande pagina's afgebee1de figuren neemt de radiale spanning ur over de

ilens nagenoeg lineair toe. Dit is in overeenstemming met ons verwachtingspatroon. In de

omgeving van de matrijsafronding neemt ur sneller toe. Over de matrijsafronding wordt ur
aanzienlijk vergroot, dit gebeurt echter wel pas nadat een klein dal is doorlopen.

Bij de bespreking van het verwachte ur verloop werd vermeld dat over de matrijsafronding

een toename van de radiale spanning wordt verwacht. Dit blijkt dus inderdaad het geval te

2ijn, het niet verwachte dal wordt veroorzaakt door het feit dat het materiaal op een zeker

moment niet verder behoeft te worden gebogen.

Over de cupbodem en het begin van de stempelafronding is ur inderdaad constant en gelijk

aan uVJ.
Tot slot wordt nog even kort stilgestaan bij de grootte en de ligging van de maximale ur.

Ret maximum. bevindt zich aanvanke1ijk in de buurt van de stempelafronding, zie ook

3.1.5. in [A], en verplaatst zich tijdens het proces aanvankelijk naar de matrijsafronding.

Op het einde van het dieptrekproces wordt de maximale ur bereikt halverwege de cupwand.

De grootte van de maximale ur doet wellicht enigzins vreemd aan, er dient echter te

worden bedacht dat er in de simulatie gewerkt is met een kleine matrijsafrondingsstraal.

Deze bedroeg driemaal de oorspronkelijke plaatdikte.

Roofdstuk 2 De tangentieie spanning U
VJ

Ret door Abaqus voorspelde UVJ verloop is eveneens weergegeven in de figuren 1 tIm 6.

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is vermeld is U VJ over de cupbodem constant en gelijk aan ur.

Over de stempelafronding daalt UVJ. In de cupwand treedt aanvankelijk een daling van U l{J

op, wauna Ul{J weer toeneemt en een maximum bereikt in de omgeving van de matrijsaf

londing. Dit maximum. komt steeds lager in de cupwand te liggen tijdens het dieptrek

proces.

Als nu bijvoorbeeld in figuur 5 wordt gekeken dan bevindt dit maximum zich in element 50

en is 325 N/mm2 groot. Dit is een grote trekspanning en op het eerste moment
komt dit vreemd over. Ais echter wordt gekeken naar de cupwand, zie figuur 7, dan blijkt

dat materiaal, dat de matrijsafronding heeft verlaten weer naar een grotere radius wordt

gebracht. Er is dus sprake van een toename in diameter, waarmee het optreden van de

positieve tangentiEUe spanning is verklaard.

Over de matrijsafronding en de ilens vertoont UVJ een soortge1ijking verloop als ur. Eerst

een snelle af- en toename over de matrijsafronding en vervolgens een bijna lineaire afname

over de fiens. In absolute zin betekent deze afname echter een toename, zodat de grootste

stuikspanning inderdaad aan de buitenzijde van de £lens optreedt.
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Met behulp van de Tresca vlooivoorwaarde kan {1tp over de flens in {1r worden uitgedrukt.

Omdat de Tresca vloeivoorwaarde afwijkende waarden geeft ten opzichte van de von Mises

vloeivoorwaarde wordt gewoonlijk de gecorrigeerde Tresca vloeivoorwaarde toogepast:

({1r - (1,) = 1.1 {1f ~ {1tp = {1r - {1f
In deze verge1ijking is {1f de vloeivoorwaarde voor exponentieel verstevigend materiaal,

hiervoor geldt de relatie:

{1f= C-(E+EO)n

Deze vloeivoorwaarde kan volgens [1] benaderd worden als een eerste orde functie van de

straal. In hoofdstuk 1 is reeds in gebleken dat {1r over de flens bij benadering een lineaire

functie van de straal is. Met behulp van de gecorrigeerde Tresca vloeivoorwaarde is nu in te

zien, dat {1tp over de flens eveneens bij benadering lineair met de straal dient te verlopen.

Opmerking: De axiale spanningscomponent, {1z' is veel kleiner dan de radiale en de

tangentie1e spanningscomponent. In grote delen van het diepgetrokken

produkt bedraagt hij zeUs 0 N/mm2. Is de axiale spanning onge1iJ"k aan nul,

dan schommelt hij rond de nul in de vorm van een zaagtandprofiel. Er is

dan ook besloten om {1 ten behoove van de duide1ijkheid van de figuren 1z
tIm 6 niet in deze figuren weer te geven.
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Ji!Ju:ur 7 Bet verloop van de wand in gebied 3voor {J =1.11. (plooivorming)
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Boofdstuk 3 Bet spanningsverloop over de nens.
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In de hoofdstukken 1 en 2 is alleen gekeken of de door Abaqus voorspelde spanningsver

lopen overeenkwamen met de verwachte spanningsverlopen. Er werd geen aandacht besteed

&an de grootte van de spanningscomponenten.

In dit hoofdstuk zal het door Abaqus voorspelde verloop van de radiale spanning, de

tangentiele spanning en de vloeispanning over de :nens worden vergeleken met het

spanningsverloop dat door [14] op grond van een evenwichtsanalyse werd verkregen.

Dit is gedaan voor fJ = 1.83, {J = 1.62 en (J = 1.36. Uit de figuren 8 tIm 10 blijkt dat het

door Abaqus voorspelde spanningsverloop over de :nens good overeenkomt met het door [14]

verkregen spanningsverloop. De grootste afwijkingen treden zoals wordt verwacht op in de

buurt van de matrijsafronding.
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{3=1.62

. . . ...... I

0.25

.
b
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1
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figuur 8 Het door Abaq'US (links) 1Joorspelde spanningsverloop, isotroop en anisotroop, in
1Jergeli;"king tot ket door [1-1] (rechts) verkregen spanningsverloop over de ]lens, P= 1.89

",........ 1.00 ",........ 1.00

I I
......... 0.75 ~~ ......... 0.75

• • . •• ...,.: : b
-, 0.50

- anisotroop

ish;oop I
0.00

o~~_.:_--..::;(_; :: 00;. _
* O"r -0.75 * O'r'0'; (3 = 1.62 '0:*

-1.00 1::m~~"lT"'~~:""'!T""C"l!T'""'~'"":"i -1.00 rp
1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70

____ I.- (_) , ~ (_)
~ ~

figuur 9 Het door Abaq'US (links) 1Joorspelde spanningsverloop, isotroop en anisotroop, in
vergeliiking tot kef door [1.1] (rechts) 1Jerkregen spanningsverloop over de ]lens, {J = 1.6!
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figuur 10 Het door Abaqus (links) voorspelde spanningsverloop, isotroop en anisotroop, in
vergeli}king tot het door [14] (rechts) verkregen spanningsverloop over de flens, P= 1.62
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In dit rapport zal beknopt worden ingegaan op het gebruik van het eindige elementen

pakket Abaqus en de pre- en post-processor I-deas bij het numeriek oplossen van

omvormproblemen. Abaqus is een general purpose eindige elementen programma. Het kan

worden toegepast op zowel lineaire als non-lineaire problemen. Met non-lineaire

problemen worden in dit geval fysisch en/of geometrisch non-lineaire problemen bedoeld.

Abaqus werd in 1978 ontwikkeld door R.K.S., Ribbitt, Karlson and Sorensen, Inc., en heeft

zich in de loop der jaren geleidelijk verder ontwikkeld. De Abaqus versie die in dit rapport

wordt besproken is Abaqus version 4.8 .. Op dit moment is echter al Abaqus version 5.1.

verschenen.

In dit rapport zal slechts beknopt worden ingegaan op de mathematische achtergronden

van Abaqus en de theoretische achtergronden van de eindige elementen methode. Voor een

meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de literatuur die op dit gebied

ruimschoots voor handen is en de Abaqus manuals [1]. Dit rapport heeft als doel het

presenteren van een werkwijze voor het gebruik van Abaqus en I-deas en daarbij ook nag

een eerste indruk te geven van de veelzijdigheid van Abaqus.

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de methodiek van een E.E.M. analyse. Bij de in

hoofdstuk 3 te presenteren werkwijze voor het gebruik van Abaqus en I-deas in geval van

een E.E.M. analyse zal zoveel mogelijk worden geprobeerd deze methodiek aan te houden.
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HOOFDSTUK 2 BET ANALYSEREN M.B.V. EEN DEC-STATION 2100

2.1. Een E.E.M. analyse

De eindige elementen methode (E.E.M.) is een numerieke analyse techniek die binnen de

werktuigbouwkunde veelvuldig wordt toegepast bij het oplossen van omvormproblemen.

Aanvankelijk ging het hierbij uitsluitend om problemen uit het massief omvormgebied. De

laatste jaren worden echter ook plaat omvormprocessen met succes opgelost.

Bij de eindige elementen methode wordt een lichaam of een constructie opgedeeld in kleine

discrete delen. Deze discrete delen, elementen genaamd, zijn via knooppunten met elkaar

verbonden. Het geheel van knooppunten en elementen dat zo ontstaat wordt de mesh

genoemd. De eindige elementen analyse's die in [A] ter sprake komen werden uitgevoerd

met Abaqus versie 4.8 .. De berekeningen werden uitgevoerd op een DEC station 2100.

2.2. De methodiek van een £.£.1\1. analvse

Een E.E.M. analyse kent dl'ie hoofdfasen, te weten:

- De pre-processing fase: het aanmaken van het E.E.M.-model voor de analyse fase.

- De analyse fase: het doorrekenen van het probleem.

- De post-processing fase: 11et verwerken van de verkregen resultaten.

De drie hoofdfasen komen duidelijk naal' voren in figuur 0, die nu zal worden besproken.

Pre-processi ng

Tijdens de pre-processing fase wordt eerst de probleemgeometrie gedefinieerd. Binnen deze

geometrie wordt vervolgens de mesh aangebracht. De kwaliteit van de mesh is van door

slaggevende invloed op de nauwkeurigheid van de numerieke resultaten. Het aanbrengen

van de mesh kan op drie manieren gebeuren:

- Met de hand. Dit is een arbeidsintensieve methode. De knooppunten worden

een voor een ingevoerd, waarna de elementen worden gegenereerd door met de

muis de respectievelijke knooppunten van het element aan te picken. Deze

wijze van meshen wordt slechts toegepast voor zeer eenvoudige probleemgeo

metrieen en in die gevallen waar de andere twee mogelijkheden niet mogelijk

zijn.

- Met behulp van een mapped-mesh generator. Op deze manier worden de

elementen automatisch, gelijkmatig binnen een van te voren gedefinieerde
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contour verdeeld.

- Met behulp van (een free mesh generator. Soms is het gewenst om op bepaal

de positie's een fijnere elementverdeling te verkrijgen. Dit is bijvoorbeeld het

geval op plaatsen waar men grote spanningsverschillen verwacht. Met een free

mesh generator is het mogelijk om automatisch een mesh met een verander

Hjke elementgrootte te genereren.
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Tijdens de pre-processing fase moeten de volgende zaken worden ingevoerd:

- Geometrische gegevens:

afmetingen, elementtype en de element- en knooppuntverdeling.

- Randvoorwaarden:

- dynamische:

- puntbelastingen en/of verdeelde belastingen.

- kinematische:

- symmetrie(assen),voorgeschreven verplaatsingen en onder-

drukte vrijheidsgraden.

- Materiaal gegevens:

(an )isotropie, versteviging, elastisch gedrag en wrijving.

De Analyse fase

Tijdens deze tweede fase wordt het tijdens de pre-processing fase aangemaakte probleem

model doorgerekend. Gedurende deze fase neemt het benodigd aantal bytes spectaculair

toe, van kilobytes naar enkele megabytes. In het nu volgende zal worden stil gestaan bij het

basisprincipe van de eindige elementen methode en de door Abaqus gehanteerde oplos

singsprocedure.

(1)

Veel van de problemen waarbij de eindige elementen methode wordt toegepast hebben

betrekking op het vinden van eell numerieke benaderingsoplossing voor de verplaatsingen,

rekken, spanningen, enzovoorts ill eell lichaam dat eell zekere belastinggeschiedenis kent.

Om dit te verwezenlijken moet op ieder willekeurig moment, in elk willekeurig deel van het

lichaam, aan evenwicht worden voldaan.

In [1] wordt als equivalente 'zwakke' formulering van de evenwichtsvergelijkingen de virtu

ele arbeidsvergelijking afgeleid. Deze virtuele arbeidsvergelijking wordt gegeven door:

f u: on dV = f 6vT . t dS + f 6vT . f dV
V S V

t, fen u vormen een evenwichtset:

(3)

(4)

(2)

u+f=O

T
t = u ·n

krachtenevenwicht:

spanning randvoorwaarde:

(: 1T

momentenevenwicht: u = uT

OJ) en bV zijn verenigbaar, in elkaar uit te drukken, via

TUE-WPA-LVO Page 5



_~{BOV [~T}
virtuele reksnelheid bD - 2 ox + 6J (5)

In de vijf bovenstaande vergelijkingen is 8 de oppervlaktegrens van het betreffende

lichaam, V het volume van het lichaam in de momentane situatie, q de Cauchy spanning

tensor, t de kracht per eenheid van oppervlak 8, f de kracht per eenheid van volume V, n

de eenheidbuitennormaal op S, ov een virtueel snelheidsveld dat aan aIle kinematische

randvoorwaarden voldoet en bovendiell voldoende continulteit bezit en CD de virtuele

reksnelheidstensor.

Dit principe van virtuele arbeid vormt de basis voor de verdere eindige elementen

formulering. In woorden uitgedrukt zegt het principe van virtuele arbeid, dat de arbeid die

wordt verricht door de uitwendige belastingen binnen een willekeurig virtueel snelheidsveld

gelijk is aan de arbeid die wordt verricht door de spanningen en de reksnelheid binnen het

zelfde virtuele snelheidsveld.

Eindige elementen modelleringen kunnen enkele tot tienduizenden variabelen bezitten. De

evenwichtsvergelijkingen die worden verkregen door (1) te discretizeren kunnen symbolisch

worden geschreven als

-N :M
F (u ) = 0 (6)

waarbij:

-N
F de bij de Ne variabele behorende krachtcomponent is en

M
U is de waarde van de 1\le variabele.

Aangezien veel problemen een zekere belastinggeschiedenis hebben doemen nu een tweetal

vragen op:

1. Hoe wordt vergelijking (6) in ieder increment opgelost ?

2. Hoe wordt de grootte van ieder volgend increment gekozen ?

In het nu volgende zal worden aangegeven hoe Abaqus deze zaken oplost.

In het algemeen maakt Abaqus gebruik van een of andere Newton methode voor het

oplossen van de non lineaire evenwichtsvergelijkingen. Het principe van de Newton

methode gaat als voIgt. Veronderstel dat na de ie iteratie een benadering ui
N voor de

oplossing is verkregen en laat ci~1 het verschil zijn tussen de gevonden benaderingsop

lossing en de exacte oplossing van de discrete evenwichtsvergelijking. Zodat m.b.v. (6)

geldt
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waarbij

met 0 $ T $ tlt

-N M M
F (ui + ci +1 ) = 0 (7)

Ontwikke1en van (7) in een Tay10rreeks rond 11."1\1 geeft met verwaarlozing van de hogere
1

orde termen een ste1se11ineaire verge1ijkillgen. Dit stelse1 kan worden omgeschreven tot

P [NP J-1 -N
ci+1 =- K i .. . Fi (8)

-N -N M
F. = F (u.) en

1 1

-N
of

Dan is

-M -1\1 -M
ui +1 = ui + ci +1 (9)

de vo1gende benadering voor de exacte oplossing en de iteratie kan weer van voor af aan

beginnen.

Om er zeker van te zijn dat de oplossing is geconvergeerd dient het verschi1 tussen de

aangebrachte belastingen en inwendige belastingen kleiner te zijn dan door de gebruiker op

te geven to1erantiewaarden. Verder is het absoluut noodzakelijk dat de contactomstandig

heden zich volledig hebben gestabiliseerd; als een contact conditie gedurende de iteratie

veranderd wordt een nieuwe iteratie begonnen. Bet increment wordt slechts dan als

voltooid beschouwd a1s aan het cOIl\'ergentiecriterium wordt voldaan. De oude toestand

wordt aangepast en er kan met het volgende increment worden begonnen. A1s in een aanta1

elkaar opvolgende incrementell snel aall de convergentie eis wordt voldaan, za1 de

tijdincrement grootte toenemen; ,:wrdt hier slechts langzaam aan voldaan dan za1 het

volgende increment worden verkleind.

Ongeconvergeerde resultaten die gedurende de iteratie worden verkregen worden niet

gebruikt voor de integratie van het hi storie afhankelijke gedrag. De integratie dient p1aats

te vinden over het gehele increment. Binnen Abaqus wordt aangenomen dat de knooppunt

variabe1en lineair varieren over het increment, zodat

T T
u( T) = ( 1 - LIT} U( t) + Kt· U( t + tl t)

Hierbij stelt T de tijd gedurende het increment voor.

Hoe de grootte van ieder vo1gend tijdincrement wordt gekozen is voorname1ijk afhanke1ijk

van het feit of het om een statisch dan weI een dynamisch prob1eem gaat. Voor beide

prob1eemtypen beschikt Abaqus over een aantal oplosprocedures. In de meeste gevallen kan
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worden volstaan met de automatische tijdstap incrementatie waarbij op grond van kracht

en momentresiduen de grootte van ieder volgend increment wordt vergroot of verkleind.

Post-processing

De post-processor is een programma dat de gebruiker de mogelijkheid biedt om de tijdens

de analyse verkregen resultaten te evalueren. De berekende resultaten kunnen grafisch,

m.b.v. een plotter of een beeldscherm of alfa-numeriek, m.b.v. een printer of een

beeldscherm worden weergegeven. De ui tvoer van de post-processor kan verschillende

vormen aannemen, enkele voorbeelden zijn: gedeformeerde geometrie plots, snelheidsvec

toren en knooppuntsverplaatsingen.

Opmerking: De meeste eindige elemelltell pakketten, Abaqus ook, beschikken over

een eigell pre- en post-processing optie. De nadruk ligt bij deze

pakketten echter op het zo betrouwbaar mogelijk uitvoeren van de

analyse. Dit gaat veelal ten koste van de pre- en post-processing optie.

In veel gevallen wordt dan oak gebruik gemaakt van een externe pre

en post-processor. Bij de in [A] besproken simulatie's werd gebruik

gemaakt van de pre- en post-processor I-deas. Ret model dat m.b. v.

een externe pre-processor wordt aangemaakt dient echter eerst geschikt

te worden gemaakt voor toevoer aan het eindige elementen pakket. Oit

gebeurt m.b.v. een file translator. Als de analyse is afgelopen dient het

omgekeerde plaats te vinden, dit vindt plaats m.b.v. een dataloader.

Riermee zijn oak de t ussen de hoofdfasen weergegeven blokken ui t

figuur 1 verklaarcl.
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BOOFDSTUK 3 EEN WERKWIJZE VOOR EEN FEM ANALYSE MET BEHULP

VAN ADAQUS EN IDEAS

PRE-PROCESSING

De pre-processor I-deas

Een pre-processor is een programma dat de gebruiker de mogelijkheid geeft om een

invoerfile, of iets soortgelijks, te maken van een te analyseren E.E.M. probleem. Hier zal de

pre-processor I-deas zeer beknopt worden besproken. Meer informatie is terug te vinden in

de verschillende I-deas Manuals [2] en het aanwezige cursusmateriaal .

I-deas kan worden opgestart door na het activeren van het DEC-window de prompt ideas

in te tikken. Het DEC-window wordt geactiveerd door met de linker muisbutton in de

bovenste balk van het window te dicken. De terminal zal hierop reageren met:

"Enter terminal type #"
Nadat ds2100, afkorting vaor DEC-station 2100, is ingetypt worden de drie I-deas

windows aangemaakt. Dit zijn het Graphics-, het Prompt- en het List window. In het

prompt window verschijnt de vraag:

"Enter model file name? (none)"

Deze vraag kan worden beantwoord nadat het Prompt-window geactiveerd is. Dit active

ren gebeurt op de bovenstaand reeds beschreven wijze. Hierna verschijnen er in het

Prompt-window een aantal vragell die voor zich spreken. Te weten:

"New model file ok ? (yes)"

"Enter model file description:"

"Enter system of units:"

"Enter operation mode (Konnal_operation):"

Over het algemeen wordt begonnen met het beschrijven van de geometrie van het te

analyseren probleem. Daarvoor dient na het opstarten, FE_modeling_&_analysis, Geo

metry_modeling te worden gepickt. Met Create_wire kan vervolgens iedere willekeurige

2-dimensionale geometrie worden gedefinieerd. Create_wire bevat een menu waarmee

onder andere punten (POINT), lijnen (LINE) en cirkelbogen (ARC) kunnen worden gede

finieerd. Het is aan te bevelen om de afmetingen in SI-eenheden op te geven. In dit geval

dient voor METRIC_ABS_(SI), l'\'IODIFIED_SI_(Cl\1) of MODIFIED_SI_(MM) te

worden gekozen.
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Nadat de geometrie is gedefinieerd moetell de mesh-areas worden aangemaakt. De

mesh-areas zijn de gebieden waarin de mesh komt te liggen. In het hoofdmenu moet

daarom de Task Mesh_generation worden genomen. Vervolgens dienen de commando's

Mesh_area en Autocreate te worden gekozen. Er zuBen dan in het Prompt-window een

aantal vragen verschijnen. Deze vragen kunnen in het algemeen met <RETURN> worden

beantwoord, dit wi! zeggen dat voor de default waarde wordt gekozen. Vervolgens

verschijnt:

"pick visible curve II

De curves die de begrenzing van de mesh-area vormen dienen met de muis te worden

aangepickt. Hierbij is het van groot belang dat de verschillende curves in een linksom

draaiende volgorde worden aangepickt. Als aIle curves van de mesh-area zijn aangepickt

wordt afgesloten met het commando Done. Er bestaat nu de mogelijkheid om eVEmtueel

verdere mesh areas te definieren. Als aIle mesh-areas zijn gedefinH~erd wordt ook dit met

het commando Done afgesloten.

Voordat de mesh wordt gegenereerd diellt eerst nog de elementgrootte te worden ingesteld.

Dit geschiedt met behulp van l\lesh_size en Free_mesh. Er zijn een aantal mogelijkheden

om de elementgrootte in te geven. De vuornaamste zijn:

Global element size: hiermee wordt de globale elementgrootte

aangegeven.

Elements_per_cUJ've: hiennee kan op iedere curve een gewenst aantal

elementen wordell gekozl'n.

Als de elementgrootte is ingesteld bn de mesh worden gegenereerd. Dit gebeurt met

Generate_mesh. I-deas vraagt dan olldermeer naar het elementtype. Het antwoord dat

wordt gegeven is niet van belallg) aangeziell dit in de Abaqus invoerfile eenvoudig kan

worden aangepast. AIle vragen kunnen dan oak met <RETURN> worden beantwoord.

Pick vervolgens de mesh-areas aan waarin een mesh moet worden gelegd. Dit aanpicken

dient in de buurt van het zwaartepunt te gebeuren. Hierna zal I-deas een mesh genereren

en vragen of de gegenereerde mesh in orde is. Deze vraag moet met ja of nee word~n

beantwoord.

Als de mesh goed is bevonden kunnen vervolgens een aantal elkaar opvolgende belasting

stappen worden geformuleerd. Dit formuleren kan oak binnen Abaqus op vrij eenvoudige

wijze gebeuren.

De in I-deas gemaakte invoerfile) met of zander belastingstappen) dient weI nog in een voor
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Abaqus leesbare invoerfile te worden vertaald. Dit gebeurt door achtereenvolgens aan te

picken: Manage_models, Write, Abaqus. Hierna dient de gewenste invoerfile naam te

worden ingegeven. Nadat I-deas de boodschap:

"file succesfully written"

in het List-window heeft gegeven, kan het programma, na het allereerst te hebben gesaved,

worden verlaten met behulp van het commando Exit.
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Het aanpassen van de I-deas uit voerfile tot een Abagus invoerfile.

De I-deas uitvoerfile die op de in 3.1.1. beschreven wijze is verkregen dient te worden

aangepast voordat met de E.E.M. analyse kan worden begonnen. Dit aanpassen kan

bijvoorbeeld gebeuren m.b.v. de vi-editor. In bijlage 1 zijn de belangrijkste vi-eommando's

weergegeven.

Hier wordt begonnen met te vermelden dat in Abaqus altijd met hoofdletters gewerkt dient

te worden. Woorden of afkortingen, uitgezonderd enkele keywords waarin cijfers zijn

toegestaan, die niet uitsluitend uit hoofdletters bestaan worden door Abaqus niet begrepen

en leiden onherroepelijk tot foutmeldingen.

De Abaqus invoer wordt georganiseerd door middel van "keywords" en "sets". Er· wordt

met kaarten gewerkt. Iedere regel uit de invoerfile vormt een kaart. Deze kaarten kunnen

in drietal groepen worden onderverdeeld:

1 - Keyword-kaarten

Deze kaarten beginnen met een asteriks (*), die onmiddellijk wordt gevolgd door een

of ander keyword. Deze keyword-kaarten kunnen bij het keyword behorende parame

ters bevatten. Deze parameters kunllen eventueel een waarde hebben.

Voorbeeld:

*STEP, INC = 750, CYCLE = 12, NLGEOM, SUBMAX, MONOTONIC

In de bovenstaande keyword-kaan wordt een nieuwe stap gedefinieerd. Deze

stap mag maximaal 750 incremellten duren en per increment zijn maximaal 12

iteraties toegestaan. De default waarden voor INC en CYCLE bedragen

respectievelijk 10 en 6. Voor de meeste non-lineaire toepassingen is een

CYCLE-waarde van 6 ruirn voldoende. Deze waarde moet echter worden

verhoogd tot 10 a 15 voor problemen met een discontinu gedrag. Te denken

vaH aan problemen met een plotselinge verandering in de met contact

verbonden stijDleid. Hiervan kan sprake zijn als gebruik wordt gemaakt van

contactelementen. In deze gevallen komt meestal ook de parameter SUBMAX

op de kaart voor. Deze parameter onderdrukt de subdivisie behalve als niet

kan worden voldaan aan de convergentie-eis in het maximaal toegestane

aantal iteraties.

Via de parameter NLGEOl\1 wordt bij spanningsanalyse's aangegeven dat er

rekening moet worden gehouden met geometrische non-lineariteiten gedurende

de stap. Een probleem heet geometrisch non-lineair als de optredende defor

maties dusdanige proporties aannemen dat bij de berekening van de element-
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stijfheidsmatrix niet langeI' meer van de ongedeformeerde elementgeometrie

mag worden uitgegaan. De parameter MONOTONIC tenslotte geeft aan dat

het proces monotoon verloopt. Abaqus dient de oplossing aan het begin van

ieder increment eerst te extrapoleren voordat met het oplossen van de

non-lineaire ver~elijking voor het volgende increment kan worden begonnen.

Deze parameter, die aIleen kan worden gebruikt in non-lineaire gevallen, is

vooral zeer nuttig in geval van omvormprocessen met grote rekken.

2 - Data-kaarten

Deze kaarten bestaan aIleen uit gegevens (data).

Voorbeeld:

51, 0.100, 0.000

In de bovenstaande kaart worden de coordinaten van knoopprint 51

gedefinieerd als (0.100;0.000).

3 - Commentaar-kaarten

Deze beginnen met een dubbele asteriks (**) gevolgd door enig commentaar. Deze

commentaar kaarten worden door het programma genegeerd.

Voorbeeld:

**HET AANBRENGEN VAN DE PLOOIHOUDERKRACHT (DE

**VERPLAATSING 11'\ DE Z-RICHTING WORDT VRIJGELATEN).

Iedere Abaqus invoerfile wordt geopend met de keyword-kaart *HEADING (6.2.1). Het

getal tussen haakjes verwijst naaI" de p:uagraaf in de ABAQUS USER'S MANUAL waarin

de kaart wordt behandeld. De *HEADING kaart wordt gebruikt om een teksthoofd te

maken dat boven iedere pagina van de ui tvoerfile wordt afgedrukt. Hierin kan bijvoorbeeld

worden vermeld om welke berekening het gaat of met welke elementen er tijdens de analyse

wordt gewerkt.

De invoerfile die vanui t I-deas naar Abaqus werd vertaald bevat reeds de knooppunten,

*NODE (6.3.6), en elementen, *ELEMENT (6.4.2). Eventueel bevat de file ook de kine-

matische, *BOUNDARY (7.6.1), en/of dynamische randvoorwaarden, *CLOAD (7.5.4) en

*DLOAD (7.5.7). De knooppunten en elementen zijn echter de belangrijkste gegeve~s

waarop moet worden gelet. De rest van de invoerfile kan eenvoudig worden aangepast.

Knooppunten worden gedefinieerd met drie of vier getallen: het knooppuntnummer (label),

de eerste knooppuntcoordinaat, de tweede knooppuntcoordinaat en de derde knooppunt

coordinaat (in het 2-dimensionale geval is deze laatste coordinaat 0). Bij de meeste

knooppunten zijn dit achtereenvolgens de X-, y- en z-eobrdinaat. Bij rotatiesymmetrische

elementen zijn dit de x- en z-cobrdinaat. \Vat de cobrdinaatvolgorde van een element, en
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daarmee van een knooppunt, is, is terug te vinden in hoofdstuk 3, de element library, van

de ABAQUS USER'S MANUAL.

Elementen worden gedefinieerd middels een elementnummer dat wordt gevolgd door de

respectievelijke knooppuntnummers vall het betreffende element. De knooppuntnummers

moeten in een linksomdraaiende volgorde worden opgegeven.

51 52
...---------"""1'

19

1 2

TUE-\VPA-LVO

figuur 1 De definitie van een element.

Voor het in figuur 1 weergegeven element wordt dit dus:

19, 1, 2, 52, 51

Of deze elementnummering al dan niet goed is verlopen blijkt op het moment dat de

berekening wordt uitgevoerd, hierop zal ill "problemen tijdens het uitvoeren van de

berekening" nader worden ingegaan.

Op de keyword-card *ELE.l\lEl\'T dient weI de elementtype-parameter TYPE nog te

worden gekozen of te worden aangepast. Bet is vaak nuttig, vooral bij grotere modellen, om

op deze kaart ook de parameter ELSET op te Hemen. Deze parameter kan eventueel ook als

keyword-kaart (6.4.4.) in de invoerfile voorkomen. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt

van het "set" concept. Dit "set ll cC)Jlcept is een hulpmiddel bij het organiseren van de

gegevens. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich tot een groep elementen te

richten met behulp van een door hem al ecrder gedefillieerde llaam. Deze naam mag echter

niet meer dan 8 karakters in beslag ncmen.

Voorbeeld:

*ELSET,ELSET=TOO LS

STEMPEL,MATRIJS,HOUDER

In de bovenstaande keyword- en data kaart wordt aangegeven dat aIle elementen in

de elementensets, STEMPEL, l'\'lATRIJS en HOUDER ook tot de elementenset

TOOLS behoren.

Van dit "set" concept kan ook bij de knooppunten gebruik worden gemaakt, *NSET

(6.3.8.).
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In de invoerfile moet vervolgens iedere elementenset aan een bepaald materiaal worden

gekoppeid. Dit gebeurt met behulp van de kaart *SHELL SECTION (6.5.13) of *SOLID

SECTION (6.5.14), voor de shell respectievelijk solid elementen.

Voorbeeld:

*SOLID SECTION, ELSET=ALLEN, MATERIAL=STAAL

Hierin wordt de uit solid elementen bestaande elementenset ALLEN gekoppeid aan

een nog te definieren materiaal STAAL. Di t materiaal wordt gedefinieerd met behulp

van de kaart *MATERIAL, NAl'\'1E=STAAL (6.6.2). Deze kaart wordt gevoIgd door

enige kaarten waarin het materiaalgedrag nader wordt beschreven, bijvoorbeeid

*ELASTIC (6.6.14) of *PLASTIC (6.6.22).

Al deze kaarten staan beschreven in hoofdstuk 6.6 van de ABAQUS USER'S

MANUAL. Voar deze gegevens geldt, zoals voor de gehele invoerfile, gebruik

SI-eenheden. De materiaaldefinitie is afgelopen op het moment dat een nieuwe

materiaaldefinitie begint, dat wil zeggen op het moment dat er een een volgende

*MATERIAL kaart in de invoerfile voorkomt, of op het moment dat er een keyword

kaart komt die niets met het definierell van enig materiaalgedrag te maken heeft.

Voor zover dat niet reeds eerder is gebeurd kunnen vervolgens de kinematische randvoor

waarden, die gedurende het gehele proces gelden worden gedefinieerd. Dit doet men met de

*BOUNDARY kaart (6.8.2).

Het uitvoeren van de berekenillg z(llf gebeurt in een aantal elkaar opvolgende stappen.

Iedere stap wordt geopend door de kaart ~'STEP (7.2.1) en beeindigd door de kaart *END

STEP (7.2.2). Binnen iedere stap moeten een aantal zaken warden aangegeven, namelijk:

1. Om welk berekeningstype gaat het ?

Dit kan bijvoorbeeld een statische vervormingsberekening zijn (*STATIC 7.3.12). De

verschillende berekeningstypen staan in hoofdstuk 7.3 van de ABAQUS USER'S

MANUAL.

2. Wat zijn de randvoorwaarden gedurende de stap ?

Dit kunnen zowel kinematische als dynamische randvoorwaarden zijn. Deze rand

voorwaarden kunnen van stap tot stap verschillen. Voor het definieren van de

kinematische randvoorwaarden moet gebruik worden gemaakt van de *BOUNDARY

kaart (7.6.1), in het geval van dynamische randvoorwaarden dient de *DLOAD

(7.5.7) of *CLOAD kaart (7.5.4) te worden gebruikt. Dit is afhankelijk van het feit of

het ja dan nee om een verdeelde belasting gaat.

3. Welke uitvoer is gewenst ?

Met behulp van de kaarten *EL FILE (7.9.2) en *NODE FILE (7.9.6) worden de
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gevraagde uitvoergegevens weggeschl'evell naal' de ***.m file, zie ook "de verschil

lende uitvoerfiles" en "post-processing in IDEAS". De keywords voor de uitvoergege

vens zijn in hoofdstuk 7.7 van de ABAQUS USER'S MANUAL getabelleerd. Tevens

bestaat de mogelijkheid om uitvoergegevens rechtstreeks in de uitvoerfile, ***.dat,

weer te geven. Dit gebeurt met de *NODE PRINT (7.8.5) of *EL PRINT kaart

(7.8.2). Het is aan te bevelen om de parameter FREQUENCY op de *.. PRINT of *..

FILE kaart op verstandige wijze te kiezen, zodat de uitvoerfile niet onnodig groot

wordt. De FREQUENCY dient bij voorkeul' dezelfde waarde te hebben als de

parameter INC op de *STEP kaart, in dat geval worden aIleen waarden aan het einde

van een stap weggeschreven.

Zoals reeds werd opgemerkt bestaan de meeste berekeningen uit meer dan een stap. Soms is

het zeUs noodzakelijk om een stap in meerdere kleine stappen op te delen, dit is het geval

als het programma de stap niet ill ecn keel' kan verwerken.

Op de kaart *STEP moet al meteen wurdell aallgegeven of een lineaire dan weI een niet

lineaire berekening dient te worden uitge\'oerd.

Voorbeeld:

Wordt een lineaire statisc:he vervormillgsberekelling uitgevoerd dan ziet het betref

fende stukje invoerfile er als voIgt uit:

*STEP

*STATIC,LIl\'EAR

Gaat het echter am een niet linC':li re vervormingsberekening dan dient de parameter

LINEAR op de *STATIC bart te wordell vervangen door de parameter NLGEOM

(not linear geometry) op de "'STEP kaart, dus

*STEP, NLGEO:'1

*STATIC

De in bovenstaande voorbeelden gegeven keyword kaarten zijn niet compleet. Op de

*STEP kaart moet oak het maximaal toegestane aantal incrementen (INC) per stap

en het maximaal toegestane aantal iteraties per increment (CYCLE) worden vermel~.

Op de *STATIC kaart dient de parameter PTOL te worden toegevoegd. Deze

parameter is een maat voor de fout in de berekende krachten. Op het moment dat het

verschil in in- en uitv,:elldige krachten Vaal' een zeker knooppunt kleiner is dan

PTOL, is een convergente oplossillg bereikt voor het betreffende knooppunt. De

parameter PTOL, het convergentie criterium, heeft een absolute waarde. Het is

zinloos deze parameter ollcilldig klein te makell, de benodigde rekentijd wordt

daardoor veel grater, terwijl de verkregen oplossing niet veel nauwelijker is. Een
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richtwaarde voor PTOL is 1 tot 0.1 % van de maximaal optredende kracht.

Bet meerendeel van de berekeningen wordt verricht met een automatisch tijdstap schema.

Is dit het geval dan moet onder de *STATIC kaart een data kaart met 4 waarden worden

ingevoerd. Achtereenvolgens waarden vaor: de gewenste grootte van het eerste incre

ment, de totale stapgrootte, de minimale en de maximale incrementgrootte. Bij bereke

ningen met behulp van Abaqus wordt de totale stap in een aantal deelstappen (incremen

ten) doorlopen. Er wordt begollnen met 11et eerste increment en afhankelijk van de

convergentiesnelheid wordt ieder volgend increment groter dan weI kleiner genomen.

Bierbij geldt dat de incrementgrootte niet kleiner dan de minimale of groter dan de

maximale incrementgrootte kan worden.
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ABAQUS BEREKENINGEN

Het uitvoeren van de Abagus berekeningen.

Als het maken van de invoerfile eenmaal is voltooid, kan de berekening worden opgestart.

Dit gebeurt door de prompt 'abaqus' in het DEC window in te tikken. Het programma zaI

hierop reageren met de volgende vragen:

JOB IDENTIFIER:

ABAQUS INPUT FILE NAME (w/o inp):

SUPERELEl\IENT READ FILE (w/o sup):

RESTART READ FILE (w/o res):

OLD 'OUTPUT FILE' (w /0 fil):

run at low priority y/ 11 (y):

Abaqus informeert dus allereerst naar de Ilaarn van de uit te voeren job. De jobnaam wordt

gewoonlijk hetzelfde genomen als de ll:iam van de Abaqus invoerfile (vraag twee). Dit komt

de overzichtelijkheid ten goede. Alle bij de job behorende uitvoerfiles krijgen de naam van

de job plus een zekere extensie. De volgende vraag kan met <RETURN> worden

beantwoord, als niet met zelf gedefinieerele elementen wordt gewerkt. Dit geldt ook voor de

vragen vier en vijf, tenzij er met eell restart file wordt gewerkt. Wordt er weI met een

restart file gewerkt dan moet de naam van ele restart file worden ingetypt zonder (w/o) de

extensie res. Bij vraag vijf dient in dit geval de naam van de oude uitvoerfile met

resultaten te worden opgegeven) eveneens zunder extensie. Het werken met restart files is

van voordeel bij problemen die uit eell grout aantal stappen bestaan. Als de berekening

tijdens een bepaalde stap misgaat) kan nadat de stap is aangepast de berekening worden

voortgezet vanaf het einde van de vourafgaande stap. Er hoe£1 niet opnieuw van voor af aan

te worden begonnen. De laatste vraag dient weer met een <RETURN> te worden beant

woord. Gebeurt dit niet dan kan het werkstation gedurende de berekening niet voor andere

doeleinden worden gebruikt.

Abaqus berekeningen worden op de achtergrond uitgevoerd, zodat op ieder willekeurig

moment de sessie kan worden afgebrokell.
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Problemen tijdens het uitvoeren van de berekening

Als een berekening niet naar wens is verlopen betekent dit in 999 van de 1000 gevaIlen dat

er een of meerdere foutmelding(en) in de ***.dat file staat(n). Het is dan ook absoluut

noodzakelijk dat men voor het bekijken van de resultaten eerst de *** .dat file op de

aanwezigheid van de melding ERROR onderzoekt. Dit kan met behulp van een editor,

bijvoorbeeld de vi - editor [zie bijlage 1]' op een snelle manier gebeuren. Mogelijke

foutmeldingen zijn:

- Element has zero area.

Een of meerdere elementen hebben geen oppervlakte. Dit kan door een aantaI zaken

worden veroorzaakt. De twee meest voorkomende zijn:

- Een van de bij elemcntnumrnering gebruikte knooppunten is nog niet

gedefinieerd.

- ~len heeft zich niet 'lan cIt' bij het element behorende coordinaat volgorde

gehouden. Dit komt vooral voor bij axi-symmetrische elementen. Tijdens de

pre-processing fase moeten de knooppunten in I-deas in de coordinaat volgor

de x, y, z worden opgegeven. De coordinaat volgorde van axi-symmetrische

elementen is ethter r, z. Axi-sYIllmetrische elementen hebben slechts twee

coordinaten. Bij het vertalen van l-deas naar Abaqus wordt de y-coordinaat

dus als z-coordinaat gelezen. Dit kan niet worden ondervangen door in I-deas

met cylindercoordinaten (r, 0 en z) te werken. In dit geval wordt de

o-coordinaat als z-coordinaat gelezen en bovendien verschijnt op de *NODE

kaart de ongewenste parameter SYSTEl\I=CYL.

Het probleem kan het lJeste wordell ondervangen door de binnen I-deas gel

dende coordinaat voigorde te negeren Dit wiI zeggen het omwisselen van de y

en z-coordinaat.

- Area of element? is too small or negative.

Het oppervlak van een of meerdere elementen is te klein of negatief. Dit betekent

meestal dat de knooppunten van het element verkeerd om zijn genummerd, dus

rechtsom in plaats van linksom, zie figuur 2.

Gaat het slechts om een paar eJementen dan kan dit eenvoudig worden verholpen

door in de lijst van elemen ten het eerste en derde knooppunt te verwisselen (dit geldt

natuurlijk aileen voor elementen met vier knooppunten), dat wiI dus zeggen de

tweede en vierde kolom in de invoerfile. De eerste kolom bevat het elementnummer.

Zijn echter aIle knooppunten verkeerd om genummerd, dan is het het eenvoudigst om

terug te gaan naar I-deas en in de betreffende universal file de knooppuntnummering
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am te draaien met Elements, ~lol1ify, Reverse_connection. De universal file moet

vervolgens opnieuw naar Abaqus worden vertaald, waar door middel van eopieren uit

de oude invoerfile de nieuwe file SlIe! kan worden gecompleteerd.

Opmerking:

Als *DLOAD wordt gebruikt moet men niet vergeten de randen waarop deze

werkt eveneens aan te passen.

119 (4)

19 (1) goed

120 (3)

20 (2)

de pick-volgorde
wordt door de ge
tallen tussen ()
weergegeven

119 (2)

19 (1) fout

120 (3)

20 (4)

figuur 2 de knooPPulltsn71mmcring van een element

- De berekening is netjes afgerulid, lfia;'lI in de uitvoerfile bIijkt dat het einde van de

stap niet is bereikt, zonder dal er cell fuutmelding \Vordt gegeven. Kijk dan of onder

de laatste iteratie de melding

"too many innements needeul!

wordt gegeven. Is dit het ge\'al clan moet op de *STEP kaart de parameter INC

worden verhoogd. De default l:\C-wa:ude is 10. Een tweede mogelijkheid is dat de

minimale stapgrootte te grout is om eell convergente oplossing te bereiken. De default

waarde is 0.0001. In dit gevaJ muet worden afgewogen of het zinvol is om de minimale

stapgrootte te verkleinen en/of de ('onvergentie--eis te versoepelen.

- System matrix has? negative eigenvalue(s).

De systeemmatrix heeft ? negatieve eigenwaarden, deze mogen niet voorkomen.

Negatieve eigenwaarden geven aan dat knik (buckling) optreedt. Met knik wordt hier

knik in het algemeen bedoeld. In veel gevallen ontstaat deze doordat de in de stap

aangebrachte belasting te groat is. Bet is dan verstandig am deze belasting over

meerdere deelstappen te verdelen. IIierbij moet dan weI de optie OP=MOD worden

toegevoegd op de *?LOAD kaan. lIiermee \Vordt aangegeven dat de belasting geen

'eeht' nieuwe randvoorwaarde is maar dat de randvoorwaarde uit de vorige stap moet

worden aangepast tot een nieuwe hogere waarde.

- Element number? is lacking a property definition.
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Dit betekent dat elementnummer ? geen fysische eigenschappen heeft. Als deze

foutmelding in de uitvoerfile voorkomt zit de fout in de kaart *... SECTION. Een set

met elementen is dan op verkeerde wijze aan een materiaal gekoppeld) of de materi

aaldefinitie antbreekt in zijn gehecl. Een tweede mogelijkheid is dat het gebruik van

*SHELL SECTION en *SOLID SECTION is verwisseld.

- De berekening wordt echt afgebroken. De tijdelijk aangemaakte files (***.023 en

***.028) staan nog in de directory en de *** .dat file eindigt abrupt) zonder enige

vorm van foutmelding. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een te groot aantal

elementen. De stijflleidsmatrix wordt zo groot dat op een gegeven moment de geheu

genopslag op de harde schijf te klein is en, wanneer er data worden weggeschreven) de

berekening vastloopt en afgebroken zal worden. Het is dus verstandig om het aantal

elementen te beperken.
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3.2.3. De verschillende uitvoerfiles

Deze kolom geeft het nummer van de

belastingstap aan.

In deze kolom staat het incrementnummerINC:

***.sta:

***.log:

Als een berekening positief is verIopen zijn de volgende files aangemaakt:

***.dat: De eigenlijke leesbare (= user ascii) uitvoerfile, hierin staan alle

gegevens over de berekening en de oplossing van het probleem vermeld.

In deze) eveneens user ascii, file worden de rekentijden voor het

procesverloop weggeschreven.

Dit is een zogenaamde stack-file. Deze file vermeld alles over het

verloop van de berekening. In deze uitvoerfile staan naast elkaar de

volgende 6 kolommen:

STEP:

ATTEl\lPT:

ITER:

TOT AL TL\IE:

TII\IE l:\'C:

venneld.

Deze kolom geeft het aantal benodigde

pogingen om het increment door te komen.

Als dit getal groter is dan 1, dan betekent

dit dat het eerste increment te groot was)

en dat eell hemieuwde poging wordt

gewaagd met een kleiner increment.

Bet aantal iteraties binnen het increment.

Het deel van de totale tijdstap dat reeds is

afgelegd

De grootte van het tijdincrement.

Voorbeeld van een stack-file:

STEP INC ATTEl\IPT ITER

1 1 1 6

1 2 2 5

1 3 1 3

1 4 1 1

TOTAL TIME

0.150

0.100

0.250

0.500

TIME INC

0.150

0.250

0.500

1.000

De tijdsduur van de eerste stap uit het bovenstaande voorbeeld bedraagt 1.000. De

tijdsduur van het eerste increment bedraagt 0.150. Ret tweede increment is moeilijker

door te rekenen, er is meer dan een poging nodig. De increment grootte werd daarom

verkleind van 0.150 tot 0.100, Your het eerste increment waren 6 iteraties benodigd)

enzovoorts.
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De 3 bovengenoemde uitvoerfiles zijn altijd aanwezig als de berekening succesvol is

verlopen. Als blijkt dat een of meerdere van deze files niet zijn aangemaakt betekent dit

dat de berekening niet goed is verlopen. Eventueel kunnen ook de volgende uitvoerfiles

worden aangemaakt, hier moet in de invoerfile am worden gevraagd.

***.fil:

*** .res:

***.ppl

***.mpl

Deze file wordt aangemaakt als in de invoerfile een *NODE FILE of EL

FILE voorkomt. Deze file is niet user asci. Dit is echter geen probleem

omdat hij met behulp van de dataloader vanuit ABAQUS vertaald kan

worden in een universal-file (***.ual) en deze universal file kan

vervolgens in I-DEAS worden ingelezen, zie "post processing in

I-deas".

Dit is een zogenaamde restart file, deze wordt aangemaakt door in de

invoerfile na de *HEADING kaart de kaart *RESTART, WRITE

(6.9.5) op te nemen. In de restart file is de geschiedenis van de

berekening opgeslagell. Met behulp van deze file kan men de berekening

herstarten vanaf het eillde vall de restart file. Er kunnen dus vervolg

berekeningen worden uitgevoerd. Er wordt herstart met behulp van de

kaart *RESTART, READ (6.9.5).

Dit is eell zugenaalllde plot file, deze wordt verkregen door in de

invoerfile voor de eerste stapdefinitie de kaart *PLOT (6.11.7.) op te

nemen. In deze file is de oorspronkelijke mesh opgeslagen.

Dit is eveneens eell plot file, deze wordt verkregen door in een stap, dat

wil zeggen tussen de kaarten *STEP en *END STEP, de kaart *PLOT

op te nemen. ~Iet behulp van deze file is het mogelijk om terwijl de

berekening nug bezig bezig is reeds de eerste resultaten te bekijken. Er

kan dus in een vroeg stadium reeds worden gezien of een berekening ja

dan nee succesvol verloopt. De beide plot files kunnen zichtbaar worden

gemaakt door de prompt 'abaplot' in te typen. De terminal zal vervol

gens naar de job-identifier informeren en vragen welke van de beide

plot files dient te worden afgebeeld.
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3.3. HET GEBRUIK VAN CONTACT ELEMENTEN BINNEN ABAQUS

Om in een berekening contact tussen cen deformerend lichaam en een star lichaam te

modelleren moeten tussen de beide liehamen contact elementen worden aangebracht. De

keuze van deze contact elementen is niet vrij. Bij het voor de mesh gekozen elementtype

behoort in het algemeen een voorgeschreven contact element. Deze contact elementen zijn

terug te vinden in de paragraven 3.8, 3.11 en 3.12 van de ABAQUS USER'S MANUAL [1].

De contact elementen verschillen van de andere elementen in dat ze niet linksom

gedefinieerd behoeven te worden. WeI is de volgorde waarin de knooppunten van het

contactelement worden opgegevell voorgf'schreven. Bet laatste knooppunt bij deze opgave

moet het referentieknooppunt op het starre lichaam zijn. De knooppunten op het deforme

rende lichaam worden dus als eerste opgegeven.

25 2 2 28

elementen
deform eren d
lichaam

contact element

*RIGID SURFACE

200 rigid body
referentie
knooppunt

figuur S De definitie 1'an een contact element

Het contactelement in figuur 3 dient dus als voIgt te worden genummerd.

*ELEMENT,TYPE=IRS21A,ELSET=HOUDER

200,126,127,800

Zoals in het voorbeeld te zien is kUlIlICIl ouk de contact elementen in een eigen elementenset

worden ondergebracht. Dit is nodig om aall de elcmenten materiaaleigenschappen mee te

kunnen geven. Dit vindt plaats met behulp van de *INTERFACE kaart (6.5.8), deze kaart
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wordt gevolgd door de *FRICTION ka~Ht (6.5.5). Op deze kaart dienen de wrijvingscoeffi

dent en de "stiffness in stick II te worden gedefinieerd. De stiffness in stick is een elastische

stijfueid, die gebruikt wordt am het feit te simuleren dat er geen relatieve verplaatsing

plaats vindt tussen de beide oppcrvlakken voordat slip optreedt. Ret is een strafstijfueid.

De keuze van deze stijfheid dient zorgvuldig te geueuren: de convergentie van de oplossing

is beter als de stiffness in stick klein wordt gekozen , maar hoe groter deze stijfueid wordt

gekozen hoe beter het werkelijk optredende gedrag wordt beschreven.

Er is nog een tweede contactsituatie mogelijk, namelijk contact tussen 2 deformerende

lichamen. Ook in dit geval is de nummering van de contact elementen voorgeschreven. De

nummering van een contact element moet nu in "gespiegelde z-vorm" gebeuren.

eler"lent von
liChoor"l 2

40

•

15

9

•

16

contoct eler"lent

eler"lent von
licho.o.r"l 1

figuur 4 Contact tussen 2 defoT'merende lichamen

Ret contact element uit figuur 4 moet als voIgt worden genummerd.

*ELEl\1ENT, TYP E=:lT\TEh2A, ELSET=GRENS

1,15,16,40,39

De definitie van de contacteigenscliilppell geueurt bij deze contactsituatie op analoge wijze

als bij het contact tussen een deformerend en een star lichaam.

In het geval van de eerste contactsituatie worden de stane lichamen gedefinieerd met

behulp van de *RIGID SURFACE kaart (6.4.7). Dit zal worden gemustreerd aan de hand

van een voorbeeld, zie figuur 5

*RIGID SURFACE, TYPE=SEG!\lENTS, ELSET=MATRIJS

START, 0.05145, -UUGlJUO

LINE, 0.05145, -0.005UU
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CIRCL,

LINE,

0.05645, 0.00000, 0.05645,-{).00500

0.11000, 0.00000

•
o (0.05145,-0.00500)

(0,05645;0,00000) (0.11000;0.00000)

:0///;

<0,05145;-0,06000) %
figuur 5 De defin'itie van een star lichaam

TUE-WPA-LVO

In de eerste kaart van het voorbeeld wordt aangegeven dat het oppervlak van het

starre lichaam, dat eventueel contact kan maken met het model, beschreven wordt in

afzonderlijke segmenten. Het gaat hierLij om de elementenset MATRIJS. In de

tweede kaart wordt het startpunt, START, van de oppervlakte definitie gedefinieerd,

het punt met de co6rdinaten 0.05145, -U.OGOOO. In de derde kaart wordt een reeht

lijnstuk, LII'\E, gedefinieenl uuur uc' eindc:06ruinaten van dit lijnstuk op te geven. In

de vierde kaart wordt een cirkelboog, CIRCL, gedefinieerd wederom moeten de

coordinaten van het eindpunt wordCIl opgegeven. Dit is eehter nog niet voldoende ook

de coordinaten van het cirkelbuog miduelpunt moeten worden gedefinieerd. Merk op

dat een cirkelboog rechtsom wordt gedefinieerd. In de laatste kaart wordt wederom

een reeht lijnstuk gedefinieercl.
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M POST-PROCESSING IN IDEAS.

Als een berekening eenmaal succesvol is verlopen, is het mogelijk om de verkregen resul

taten l spanningen, rekken, verplaatsingen, enzovoorts in I-deas te bekijken. Daartoe moet

eerst de ***.fil file in een universal file, *** .ual, worden vertaald. Dit doet men door I-deas

op te starten en vervolgens FE_modeling_&_analysis, PostJrocessing, Manage_models,

Dataloader l Universal_file te picken. I-deas zal hierop reageren met

"Enter processing option (All_data):"

Er wordt gevraagd welke informatie moet worden vertaald l gewoonlijk is men geinteres

seerd in alle gegevens zodat deze vraag met <RETURN> kan worden beantwoord. De

volgende vraag van I-deas luidt:

"Enter name of output file (Jil) file:"

I-deas informeert naar de naam van de invoerfile die moet worden vertaald, hierbij moet

de filenaam plus de extensie .fil van de te venalen file in het I-deas prompt window

worden ingetypt. I-deas respondeert met:

"Enter name of universal file (filename.ual):"

dit kan eveneens met <RETURN> worden beantwoord. Ter afsluiting informeert I-deas

nog of het goed is dat een nieuwe file wordt geschreven

'10k to write a new file? (yt'S):'1

en of het niet om een warmteberekenillg gaat.

Ills this a heat transfer analysis? (no): II

Is dit inderdaad het geval dan kunnen de laatste twee vragen met <RETURN> worden

beantwoord. De dataloader zal vervolgens begillnen met het vertalen van de Abaqus

uitvoerfile naar I-deas, helaas bestaat de mogelijkheid dat tijdens het vertalen de I-deas

sessie abrupt wordt afgebrokell. Is dit het geval dan moet I-deas opnieuw worden opgestart

en dient vervolgens FE_modelillg_&_analysis, Post_processing, Manage_models, Read,

Universal_file te worden aangepickt. Is dit niet het geval dan kan worden volstaan met het

aanpicken van Manage_models, Read, Universal_file. I-deas zal nu naar de naam van de

in te lezen universal file vragen. Als deze vraag beantwoord is zal I-deas beginnen met h~t

inlezen van de file. Op het moment dat dit inlezen voltooid is kan met het 'echte' post

processen worden begonnen.

Om te kunnen post_processen moeten de elementen in een Group worden ondergebracht.

Dit geschiedt door achtereenvolgens aan te picken Group, New, Elements. Daarna

verschijnt de vraag welke elemellten in een groep moeten worden ondergebracht. Men kan

deze vraag in eerste instantie het beste met All beantwoorden. Er kan later eventueel nag
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worden besloten om minder elementen in cen groep onder te brengen. Als de elementen in

een groep zijn onder gebracht moet HOg een te post-processen dataset worden gekozen.

Pick achtereenvolgens Analysis_dataset_selection) Current en de dataset die moet worden

bekeken, bijvoorbeeld de von Mises stress na afloop van stap 4. Ter afsluiting moet in het

hoofdmenu nog worden aangegeven op welke wijze de informatie zichtbaar dient te worden

gemaakt. Hiervoor heeft men binnen ID EAS ecn groot aantal mogelijkheden, het is dan ook

ondoenlijk om deze allen te bespreken. Twee mogelijkheden zullen kort worden aangestipt.

- Contour. De grootte van de gevraagde grootheid, spanningen, rekken, enzovoorts

wordt weergegeven in een contourplot. De lijnen die zichtbaar worden zijn lijnen van

gelijke grootte) iso-.... am deze plot te verkrijgen moet achtereenvolgens Contour,

Free_face en Execute worden aangepickt .

- Deformed geometry. Deze optie werkt alleen bij het zichtbaar maken van verplaat

singen, dus ruet bij spanningen e.d .. N'a het picken van Deformed_Geometry moeten

Free_face en Execute worden aangepickt. Zoals de naam Deformed_Geometry

wellicht al doet vermoeden wordt dc vervormde toestand zichtbaar.

Er wordt tenslotte nogmaals met klem opgewezen dat I-deas hier slechts zeer kart is

beschreven meer en vooral specifiekere informatie is terug te vinden in de verschillende

IDEAS manuals [3].
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LITERATUURLIJST

[1] Abaqus: User's, Examples and Theory manuals, Version 4.6. en 4.7.

Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc

[2] I-deas General Capabilities Set P-oIOO,

I-deas Solid Modeling Set P-ollO,

I-deas Finite Element lVIodeling Set p-0130

Structural Dynamic Research Corporation.

Opmerking:

Als in de tekst wordt verwezen Ilaar [A] dan wordt hiermee bedoeld het afstudeerverslag

"Eindige elementen simulatie's vall ltel dieptrekprocede" van M.W.H. Kessels.
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BIJLAGE 1 A QUICK REFEH.ENCE FOR VI

In deze bijlage worden de belangrijkste commando's van de vi-editor , die gebruikt kan

worden op UNIX systemen, weergegeven.

I Quick Reference for vi I

This quick rw'- liSts comtIWlds you C*'l use '" lIle Yi lllItor
on ~4'ackarll's UNIX· Systwn. HP-UX.

Notations

• CDmmends beglnrlIng WItI'I : (COlon) _ and WItI'II-... i

n- commlIIlClS~ escape CClImIIndS to the ex
lllItor. You can rw'- me ex MONI tor more _.

• li#e .. lIle_ollile

• CU/IIJI.ema is a _ ~ c:ommencl
(I.g.• G j w b)

• crw. a songIe CIlIrllCtW

• Sir .. a CIlIrllCtW smng (C*'l contaWI pettwn rnatdW1g Cflar·
ICIIIS)

• cmDGJ-- you JlIWII CTOlL L1'lOkl" clown. and JlIWI
lIle0key·

• n.m C*'l be two h IUTIbWS (I.g.. 4. SOl. IinI __ (e.g.•
..'J. or~I~ (l.g.. /ltnJICll ./ltnq2/).

• (HI __ you cr- I ... Inlm a~ z

Modes

Commancl Mode WIW1 you .. not Jr..-trlg or dWlgIng text.
you C*'l _ lIle cursor and I'I6l lXllT'IlW'llS

(e.g.•~. 0lIIetI'l\l. aamg~ Pay atten
bOn 10 me caM 01 lIle CClImIIndS: _ lIle
@i!] IOCl< key d yi~ strlllglly.

l...-t Mode WIW1 you IIISII1 or e:twlge more lIWl one
CIWICler 01 IIX!. you CWlIlOl usa c:ommencl
moae COIMlIIlClS. To ..... lIle ...-t moae.
prwsill£j.

• UNIX· is. _ Of "'T&T!III~_.

~1987._"""""~

~ 1980. 7~. "'T&T. InC.

TUE-\VP A-L VO

Start. vi Session

y> file Ed~ "If!

Y1 -r 1,If! E~ IUt sawed.-..on olllle aller system 0<

_0< craSll

y1 • n "If! E~ IIIe and~~ at line n

y1 • "If! ~ life and~ cursor on lISt line

Y1 1,If!7111e2 .'lIen E~ 11Ie7 1IlIougIllllen; A,* aaWlg c:nenges
", 11Ie!. enter :11 tor rwxlllle

Y1 -Is" I,~ E~ IIIe andlllac:e _ at line c:ontairWlg SI'

Save Text end Exit vi

ZZ 0< :wq or:x sa.e llIe andlX~ Yi

:w I,te sa.e IIIe llut dO 1101 IX~; QIl'itllng /tie II\IeS

CUlTel'lllIe

:w I "te sa.e t'lf! 00I/7iClIng normal CflICkIllg

: n.mw "te wma Inn n 1IlIougIl m to 1,/1)

:n.mw»t'te Appand _ n 1IlIougIl m to and oIl/if!

:q ~ 91. aamg cIlIngIS IlIIore lUI _
(you may be promptId to _ tnt)

:q I ~ y1 WI\IlOUt aamg My cIlIngIS -.:e
list Wllta

II bcIoe Y1 Ir1to ex eclItor witfl _ llIe; : y1

/lIMYl$

: a ' RHIClIt a.nant llIe. CiSIlIgII'ClIII cIlIngIS-.:e
lISt Wllte

Status Commands

. • Pml a.nant ... numller

Pm! numller of Inn ", llIe

ieTA. ru: 5ncJw llIe _. CUITIfll'" numller. totaI_
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BIJLAGE 1 DE ABAQUS LISTING VOOR BET DIEPTREKKEN VAN EEN

RONDE CUP IN EEN TREKBEWERKING

*HEADING,UNSYMM

**HET DIEPTREKKEN VAN EEN CYLINDRISCHE CUP IN 1 TREKBEWERKING.

**3 LAGEN VAN 72 ELEMENTEN, TYPE CAX4R, VORMEN DE BLANK. DE MA

**TRIJS, DE STEMPEL EN DE PLOOIHOUDER WORDEN ALS STAR LICHAAM

**GEDEFINIEERD. CONTACT TUSSEN DE DEFORMERENDE BLANK EN DE

**STARRE LICHAMEN WORDT GEDEFINIEERD M.B.V. HET INTERFACE-ELE

**MENT, IRS21A.

*RESTART,WRITE,FREQ=100

*NODE,NSET=MATRIJS

**REFERENTIEKNOOPPUNT MATRIJS

700, 0.09500, -0.07000

*NODE,NSET=HOUDER

**REFERENTIEKNOOPPUNT PLOOIHOUDER

800, 0.09500, 0.04000

*NODE,NSET=STEMPEL

**REFERENTIEKNOOPPUNT STEMPEL

900, 0.00000, 0.0700

**HET DEFINIEREN VAN DE BLANKMESH

**OORSPRONKELIJKE BUITENSTRAAL: R(uO) = 75 mm

**OORSPRONKELIJKE BLANKDIKTE : S(O) = 1.5 mm

**IN DE BOVENSTE LAAG WORDEN 37 KNOOPPUNTEN DUBBEL GEDEFINI

**EERD, OMDAT EEN INTERFACE ELEMENT SLECHTS MET EEN STAR LICH

**AAM CONTACT MAG MAKEN.

*NODE

I, 0.00000,

73, 0.07500,

301, 0.00000,

373, 0.07500,

437, 0.03750,

473, 0.07500,

*NGEN,NSET=ONDER

1, 73,1

*NGEN,NSET=BOVEN

0.00000

0.00000

0.00150

0.00150

0.00150

0.00150
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= 2.10E+11 N/m
2

= 0.300
= 0.001

:v
:E

301,373,1

*NFILL,NSET=BLANK
ONDER,BOVEN,3,100
*NSET,NSET=TOPPART,GENERATE
337,373,1

*NGEN,NSET=TOPHOLD
437,473,1

*NSET,NSET=TOOLS
MATRIJS,HOUDER,STEMPEL
*ELEMENT,TVPE=CAX4R,ELSET=BLANK
1,1,2,102,101

*ELGEN,ELSET=BLANK

1,72,1,1,3,100,100

*ELEMENT,TYPE=IRS21A

1000, 25, 26, 700

1100, 437, 438, 800

1200, 301, 302, 900

*ELGEN,ELSET=MATRIJS
1000,48,1,1

*ELGEN,ELSET=HOUDER
1100,36,1,1

*ELGEN,ELSET=STEMPEL
1200,72,1,1

*ELSET,ELSET=TOOLS
STEMPEL,MATRIJS,HOUDER
*ELSET,ELSET=ALLEN
TOOLS,BLANK

*SOLID SECTION,MATERIAL=STEEL,ORIENTATION=LOCAL,ELSET=BLANK
*ORIENTATION,NAME=LOCAL
1,0,0,0,1,0

0,0

** BET DEFINIEREN VAN RET MATERIAALGEDRAG

** ELASTICITEITSMODULUS
** POISSON-CONSTANTE
** VOORDEFORMATIE

TUE-WPA-LVO Page 3



** VERSTEVIGINGSEXPONENT : n

** KARAKTERISTIEKE DEFORMATIEWEERSTAND : C

*MATERIAL,NAME=STEEL

*ELASTIC

2.1000E+ll, 0.30

*PLASTIC,HARD=ISO

1.3843E+08, 0.00

2.3744E+08, 0.01

2.7463E+08, 0.02

2.9978E+08, 0.03

3.1924E+08, 0.04

3.3531E+08, 0.05

3A909E+08, 0.06

3.6122E+OB, 0.07

3.7209E+08, 0.08

3.B197E+08, 0.09

3.9103E+08, 0.10

4.0726E+OB, 0.12

4.2152E+08, 0.14

4.2807E+08, 0.15

4.3428E+08, 0.16

4A588E+08, 0.18

4.5652E+08, 0.20

4.7992E+08, 0.25

4.9994E+08, 0.30

5.1753E+08, 0.35

5.3327E+08, 0040

5A756E+08, 0.45

5.6067E+08, 0.50

5.7280E+08, 0.55

5.841OE+08, 0.60

5.9470E+08, 0.65

6.0468E+OB, 0.70

6.1413E+08, 0.75

6.2301E+OB, 0.80

TUE-WPA-LVO
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= 85.00 mm

= 44.33 mm

- 0.10 mm

= 4.50 mm

= 85.00 mm

= 39.83 mm

= 65.50 mm

0.0106

0.00160

-D.0045

0.02850,

0.04443,

0.04433,

6.3165E+08, 0.85

6.3982E+08, 0.90

6.4764E+08, 0.95

6.5514E+08, 1.00

6.6237E+08, 1.05

6.6934E+08, 1.10

6.7606E+08, 1.15

6.8256E+08, 1.20

7.1767E+08, 1.50

**HET DEFINIEREN VAN DE MATRIJSGEOMETRIE

**AFRONDINGSSTRAAL PD

**BUITENSTRAAL RDu
**BINNENSTRAAL RDi
**BINNENHOOGTE h

*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS ,ELSET=MATRIJS

START, 0.03983, -D.07000

LINE, 0.03983, -D.00450

CIRCL, 0.04433, 0.00000,

LINE, 0.09500, 0.00000

**HET DEFINIEREN VAN DE PLOOIHOUDERGEOMETRIE

**BUITENSTRAAL Rpu
**BINNENSTRAAL : R.pI
**AFRONDINGSSTRAAL : Ppi

*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=HOUDER

START, 0.08500, 0.00150

LINE, 0.04443, 0.00150

CIRCL, 0.04433, 0.00160,

LINE, 0.04433, 0.04000

**HET DEFINIEREN VAN DE STEMPELGEOMETRIE

**AFRONDINGSSTRAAL : Pp = 9.00 mIn

**STEMPELSTRAAL : Rp = 37.50 mm

**HET STEMPEL BEVINDT ZICH AANVANKELIJK 0.1 mm BOVEN DE BLANK

*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=STEMPEL

START, 0.03750, 0.07000

LINE, 0.03750, 0.01060

CIRCL, 0.02850, 0.00160,

TUE-WPA-LVO I Page 5
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= 0.05

= 1.00E+08

LINE, -1.0E-6, 0.00160

**YOOR ALLE STARRE LICHAMEN GELDT:

**WRIJYINGSCOEFFICIENT

**STIFFNESS IN STICK

*INTERFACE,ELSET=MATRIJS

*FRICTION

0.05, 1.000E+08

*INTERFACE,ELSET=HOUDER

*FRICTION

0.05, 1.000E+08

*INTERFACE,ELSET=STEMPEL

*FRICTION

0.05, 1.000E+08

*EQUATION

2

TOPPART, 1, -1. , TOP HOLD, I, l.

2

TOPP ART, 2, -1. , TOPHOLD, 2, I,

*PLOT

*DRAW

*STEP,INC=50,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX

**STAP 1

**HET OMLAAG BRENGEN VAN DE PLOOIHOUDER MET EEN VOORGESCHRE

**YEN YERPLAATSING

**DEZE VOORGESCHREYEN YERPLAATSING BEDRAAGT 1.70 E-08 M

*STATIC,PTOL=50

1.0000E-03,1,1.0000E-05

*BOUNDARY

1,
101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

TUE-WPA-LYO

I"

I"

I"

I"
III

2"

6"
III

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
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800, 2" -1. 7000E-{)8

800, 6" O.OOOOE+OO

900, I" O.OOOOE+OO

900, 2" O.OOOOE+OO

900, 6" O.OOOOE+OO
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50
COORD,U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQ=50

S,E

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=50

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=50,CYCLE=12,NLGEOM,SUBMAX

**HET AANBRENGEN VAN DE PLOOIHOUDERKRACHT. DE PLOOIHOUDER

**VERPLAATSING IN DE Z-RICHTING WORDT VRIJGELATEN. DE PLOOI
**HOUDERKRACHT BEDRAAGT 12500 N.

*STATIC,PTOL=lO

1.0000E-03,l,1.0000E-06,1

*BOUNDARY,OP=NEW

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

I"

I"

I"

I"

2"
6"

I"

6"

I"

2"

6"

I,

101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2" -1.2500E+04
*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=5
U,COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQUENCY=5
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.5000E-02

O.OOOOE+OO

I"

I"

I"

I"

2"

6"
I"

6"

I"

2"
6"

101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.2500E+04

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=20

U,RF

S,E

*NODE PRINT,NSET=BLANK,FREQ==10

COORD,U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQ==10

S,E

*PLOT,FREQ=50

*DISPLACED

U,l.O

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE==15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 3a

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPEL OVER EEN AFSTAND VAN 50 mm

**IN 4 STAPPEN (STAPl). HET STEMPEL WORDT VERPLAATST OVER EEN AF

**STAND VAN 15 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

**DE PLOOIHOUDERKRACHT BEDRAAGT 12500 N.

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-10,1,1.0000E-25,1

*BOUNDARY,OP=NEW

1,
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-3.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

I"

I"

I"

I"

I"

6"

I"

6"

I"

2"
6"

101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.2500E+04

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=20

U,COORD

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=20

U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK ,FREQUENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK ,FREQUEN CY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 3b

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPEL OVER EEN AFSTAND VAN 50 mm

**IN 4 STAPPEN (STAP2). HET STEMPEL WORDT VERPLAATST OVER EEN AF

**STAND VAN 15 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

**DE PLOOIHOUDERKRACHT BEDRAAGT 12500 N.

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-{)4,l,l.OOOOE-10,1

*BOUNDARY,OP=NEW

1,
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-4.5000£-02

O.OOOOE+OO

I"

I"

I"

I"

I"

2"
6"

I"

6"

I"

2"
6"

101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.2500E+04

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=20

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQ=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,l.O,1

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 3c

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPEL OVER EEN AFSTAND VAN 50 mm

**IN 4 STAPPEN (STAP3). RET STEMPEL WORDT VERPLAATST OVER EEN AF

**STAND VAN 15 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICRTING.

**DE PLOOIHOUDERKRACHT BEDRAAGT 12500 N

*STATIC,PTOL=lO

1.0000E-04,1,1.0000E-10,1

*BOUNDARY,OP=NEW

1,
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

I"

I"

I"

I"

2"
6"

I"

U,COORD

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=20

U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQDENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQ=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 3d

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPEL OVER EEN AFSTAND VAN 50 mm

**IN 4 STAPPEN (STAP4). HET STEMPEL WORDT VERPLAATST OVER EEN AF

**STANDVAN 5 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING ..

**DE PLOOIHOUDERKRACHT BEDRAAGT 12500 N.

*STATIC,PTOL=10

l.OOOOE-02,l,1.0000E-D9,1

*BOUNDARY,OP=MOD

1,
101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-5.0000E-02

O.OOOOE+OO

I"

2"

6"

6"800,

900,

900,

900,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.2500E+04

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=20

U,COORD

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=20

U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK ,FREQUEN CY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQ=20

S,E

*PLOT,FREQ=5

*DISPLACED

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

U,loO,l

*PLOT,FREQ=10

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=150,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 4

**DE PLOOIHOUDERKRACHT WORDT BIJNA HELEMAAL VERWIJDERD. DE

**PLOOIHOUDERKRACHT BEDRAAGT NOG 10 N. HET STEMPEL WORDT NIET

**VERPLAATST.

*STATIC,PTOL=1

1.0000E-02,1,1.0000E-09

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

TUE-WPA-LVQ I Page 12
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700, 6" O.OOOOE+OO

800, I" O.OOOOE+OO

800, 6" O.OOOOE+OO

900, I" O.OOOOE+OO

900, 2" -5.0000E-02

900, 6" O.OOOOE+OO

1, I" O.OOOOE+OO

101, I" O.OOOOE+OO

201, I" O.OOOOE+OO

301, I" O.OOOOE+OO

*CLOAD

800, 2" -1.0000E+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=5

U,COORD

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQUENCY=5

U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=5

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=10

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES ,FREQUENCY=5

S,E

*PLOT,FREQ=5

*DISPLACED

U,l.O,1

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=150,CYCLE=15 I SUBMAX I NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 5

**HET VERPLAATSEN VAN DE PLOOIHOUDER OVER EEN AFSTAND VAN

**50 mm. IN DE POSITIEVE Z-RICHTING. ER IS GEEN CONTACT MEER TUSSEN
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

5.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-5.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

1"

2" .

6"
1"

I"

1"

1"

1"

2"
6"
1"

2"
6"

**DE BLANK EN DE PLOOIHOUDER. HET STEMPEL WORDT OP ZIJN PLAATS

**GEOUDEN.

*STATIC,PTOL=l

1.0000E-01,1,1.0000E-06

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

I,
101,

201,

301,

*CLOAD

800, 2" -1.0000E+01

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=5

U,COORD

*NODE PRINT 1NSET=TOOLS,FREQUENCY=5

U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUEN CY= 5

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=10

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES 1FREQUENCY=5

S,E

*PLOT,FREQ=5

*DISPLACED

U,l.O,1

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

TUE-WPA-LVO I Page 14
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

5.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-5.5000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

1"

2"

I"

2"
6"

1, I"
101, 1"
201, 1"
301, 1"

*CLOAD

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 6a

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPEL OVER EEN AFSTAND VAN 15 mm

**IN 2 STAPPEN (STAP1). HET STEMPEL WORDT VERPLAATST OVER EEN AF

**STAND VAN 5 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=l

1.0000E-02,l,l.OOOOE-12

*BOUNDARY,OP=NEW

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

800, 2" -1.0000E+01

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=5

U,COORD

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQUENCY=10

U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUEN CY= 10

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=lO

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=5
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S,E

*PLOT,FREQ=5

*DISPLACED

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

5.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-6.5000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

2"

6"

I"

I"

I"

I"

6"

I"

2"
6"

I"

2"

1,

101,

201,

301,

U,l.O,1

*PLOT,FREQ=10

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=I5,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 6b

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPEL OVER EEN AFSTAND VAN 15 mm

**IN 2 STAPPEN (STAP2). RET STEMPEL WORDT VERPLAATST OVER EEN AF

**STAND VAN 10 MM.

*STATIC,PTOL=1

1.0000E-02,I,I.0000E-12

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

*CLOAD

800, 2" -1.0000E+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=5

U,COORD

TUE-WPA-LVO I Page 16
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

5.0000E-D2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

1"

1"

1"

1"

1"

2"
6"

1"

2"
6"

1"

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQUENCY=10

U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=10

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=10

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=5

S,E

*PLOT,FREQ=5

*DISPLACED

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=10

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=100,CYCLE=12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 7

**HET TERUGBRENGEN VAN RET STEMPEL IN ZIJN OORSPRONKELIJKE

**POSITIE

*STATIC,PTOL=50

1.0000E-04,l,l.OOOOE-06,1

*BOUNDARY,OP=MOD

I,

101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,
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900, 2" 6.5000E-Q2

900, 6" O.OOOOE+OO

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=25

U
*NODE PRINT,NSET=TOOLS

COORD,U,RF

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=50

PEEQ

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQUENCY=25

S,E

*PLOT,FREQ=25

*DISPLACED

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=25

*DETAIL,ELSET=BLANK

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=lOO,CYCLE=12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 8

**HET VERWIJDEREN VAN DE MATRIJS, RET CUPJE KOMT VRIJ

*STATIC,PTOL=l

1.0000E-Ol,I,l.0000E-06,l

*BOUNDARY,OP=NEW

1, I" O.OOOOE+OO

101, I" O.OOOOE+OO

201, I" O.OOOOE+OO

301, I" O.OOOOE+OO

700, I" 1.0000E-02

700, 2" -1.0000E-02

700, 6" O.OOOOE+OO

800, I" O.OOOOE+OO

800, 2" O.OOOOE+OO

800, 6" O.OOOOE+OO

900, I" O.OOOOE+OO

900, 2" O.OOOOE+OO
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900, 6" O.OOOOE+OO

73, 2" 1.0000E-D2

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=10

U
*NODE PRINT,NSET=TOOLS

COORD,U,RF

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQUENCY=10

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,LO,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP
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BIJLAGE2 DE ABAQUS LISTING VOOR RET DIEPTREKKEN VAN EEN

RONDE CUP IN TWEE TREKBEWERKINGEN

*HEADING,UNSYMM

**HET DIEPTREKKEN VAN EEN RONDE CUP IN 2 TREKBEWERKINGEN.

**3 LAGEN VAN 80 ELEMENTEN ,TYPE CAX4R, VORMEN DE BLANK. DE MA

**TRIJS, DE PLOOIHOUDER EN DE STEMPELS WORDEN ALS STAR LICHAAM

**GEDEFINIEERD. CONTACT TUSSEN DE DEFORMERENDE BLANK EN DE

**STARRE LICHAMEN WORDT GEDEFINIEERD M.B.V. HET INTERFACE
**ELEMENT, TYPE IRS21A.

*RESTART,WRITE,FREQ=50

*NODE,NSET=MATRIJS

**REFERENTIEKNOOPPUNT MATRIJS

700, 1.0000E-01, -1.4000E-01

*NODE,NSET=STEMPEL1

**REFERENTIEKNOOPPUNT BUITENSTEMPEL (EERSTE TREKBEWERKING)

800, O.OOOOE+OO, 1.0110E-01

*NODE,NSET=STEMPEL2

**REFERENTIEKNOOPPUNT BINNENSTEMPEL (TWEEDE TREKBEWERKING)

900, O.OOOOE+OO, 1.41l0E-D1

*NODE,NSET=HOUDER

**REFERENTIEKNOOPPUNT PLOOIHOUDER

950, 1.0000E-D1, 3.0000E-D1

*NODE

**HET MODELLEREN VAN DE BLANK.

**OORSPRONKELIJKE BUITENSTRAAL: fUO = 85 mm

**OORSPRONKELIJKE DIKTE: So = 1 mm

I, O.OOOOE+OO, O.OOOOE+OO

81, 8.5000E-02, O.OOOOE+OO

301, 1.0000E+00, 1.0000E-03

381, 8.5000E-02, 1.0000E-03

402, l.0625E-03, 1.0000E-D3

481, 8.5000E-D2, 1.0000E-03

**DE KNOOPPPUNTEN 402 TIM 481 ZIJN NODIG OMDAT EEN INTERFACE

**ELEMENT SLECHTS MET EEN STAR LICHAAM CONTACT MAG MAKEN.

*NGEN,NSET=ONDER
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1, 81,1

*NGEN,NSET=BOVEN
301,381,1

*NFILL,NSET=BLANK

ONDER,BOVEN,3,100

*NSET,NSET=TOPPUCRl,GENERATE

302,381,1

*NGEN,NSET=TOPPUCR2

402,481,1

*NSET,NSET=TOOLS

MATRIJS,STEMPELl,STEMPEL2,HOUDER

*ELEMENT,TYPE=CAX4R,ELSET=BLANK
1,1,2,102,101

*ELGEN,ELSET=BLANK

1,80,1,1,3,100,100

*ELEMENT,TYPE=IRS21A

1000, 1, 2,700

1100,301,302,800

1200,402,403,900

1300,453,454,950

*ELGEN,ELSET=MATRIJS
1000,80,1,1

*ELGEN,ELSET=STEMPEL1

1100,80,1,1

*ELGEN,ELSET=STEMPEL2

1200,51,1,1

*ELGEN,ELSET=R0 UDER

1300,28,1,1

*ELSET,ELSET=TOOLS

STEMPEL1,STEMPEL2,MATRIJS,HOUDER

*ELSET,ELSET=ALLEN

TOOLS,BLANK

*SOLID SECTION,MATERIAL=STEEL,ORIENTATION=LOCAL,ELSET=BLANK

**HET DEFINIEREN VAN EEN LOCAAL MET RET MATERIAAL MEEBEWE

**GEND ASSENSTELSEL

*ORIENTATION,NAME=LOCAL
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1,0,0,0,1,0

0,0

** HET DEFINIEREN VAN HET MATERIAALGEDRAG

** ELASTICITEITSMODULUS

** POISSON-CONSTANTE

** VOORDEFORMATIE

** VERSTEVIGINGSEXPONENT

** KARAKTERISTIEKE DEFORMATIEWEERSTAND

*MATERIAL,NAME=STEEL

*ELASTIC

2.1E+ll,O.3

*PLASTIC,HARD=ISO

138A3E+06, 0.000

237.74E+06, 0.010

274.63E+06, 0.020

299.78E+06, 0.030

319.24E+06, 0.040

335.31E+06, 0.050

349.09E+06, 0.060

361.22E+06, 0.070

372.09E+06, 0.080

381.97E+06, 0.090

391.08E+06, 0.100

407.28E+06, 0.120

421.52E+06, 0.140

428.07E+06, 0.150

434.28E+06, 0.160

445.88E+06, 0.180

456.52E+06, 0.200

479.92E+06, 0.250

499.94E+06, 0.300

517.53E+06, 0.350

533.27E+06, 00400

547.56E+06, 00450

560.67E+06, 0.500

TUE-WPA-LVO

:E
:1/

:C

= 2.1E+1l N.m-2

=0.300

= 0.001

= 0.225

-2= 655 N·m
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572.80E+06, 0.550

584.10E+06, 0.600

594.70E+06, 0.650

604.68E+06, 0.700

614.13E+06, 0.750

623.01E+06, 0.800

631.65E+06, 0.850

639.82E+06, 0.900

647.64E+06, 0.950

655.14E+06, 1.000

662.37E+06, 1.050

669.34E+06, 1.100

676.06E+06, 1.150

682.56E+06, 1.200

717.67E+06, 1.500

**HET DEFINIEREN VAN DE MATRIJSGEOMETRIE

**AFRONDINGSSTRAAL 1 PD1 = 5.000 mm

**AFRONDINGSSTRAAL 2 PD2 = 8.700 mm

**AFRONDINGSSTRAAL 3 PD3 = 4.000 mm

**BUITENSTRAAL RDu = 100.0 mm

**BINNENSTRAAL 1 RDil = 53.750 mm

**BINNENSTRAAL 2 RDi2 = 37.585 mm

**HOOGTE 1 hI = 46.200 mm

**HOOGTE 2 h2 = 83.800 mm

*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS)ELSET=MATRIJS

START, 0.037585, -0.13000

LINE, 0.037585, -0.05020

CIRCL,O.041585, -0.04620, 0.041585) -0.05020

LINE,O.045050, -0.04620

CIRCL, 0.053750, -0.03750, 0.04505, -0.03750

LINE, 0.053750, -0.00500

CIRCL, 0.058750, 0.00000, 0.058750, -0.00500

LINE, 0.100000, 0.00000

**HET DEFINIEREN VAN DE GEOMETRIE VAN STEMPEL 1

**AFRONDINGSSTRAAL PP1 = 7.5 mm

**STEMPELSTRAAL : Rp1 = 52.5 mm
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= 0.05

= 5.0E+07

0.00110

,0.01560

0.00860

0.058850,

0.031335

0.044950,

*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=STEMPELI

START, 0.052500, 0.13000

LINE, 0.052500, 0.00860

CIRCL,O.044950, 0.00110,

LINE ,-1.00E-06, 0.00110

**HET DEFINIEREN VAN DE GEOMETRIE VAN STEMPEL 2

**AFRONDINGSSTRAAL : PP2 = 4.500 mm
*STEMPELSTRAAL : Rp2 = 36.335 mm

*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=STEMPEL2

START, 0.036335, 0.13000

LINE, 0.036335, 0.01560

CIRCL, 0.031335, 0.01110,

LINE ,-l.OOE-Q6, 0.01110

**HET DEFINIEREN VAN DE PLOOIHOUDERGEOMETRIE

**BUITENSTRAAL : R = 100 mmpu
**BINNENSTRAAL : R. = 58.75 mmpI
*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=HOUDER

START, 0.100000, 0.00100

LINE, 0.058850, 0.00100

CIRCL,0.058750, 0.00110,

LINE, 0.058850, 0.03000

**WRIJVINGSCOEFFICIENT : /l

**STIFFNESS IN STICK

*INTERFACE,ELSET=MATRIJS

*FRICTION

0.05,5.000E+07

*INTERFACE,ELSET=STEMPEL1

*FRICTION

0.1O,5.000E+07

*INTERFACE,ELSET=STEMPEL2

*FRICTION

0.05,5.000E+07

*INTERFACE,ELSET=HOUDER

*FRICTION

0.05,5.000E+07

*EQUATION
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2

TOPPUCH1, 1, -1 , TOPPUCH2, 1, 1

2

TOPPUCH1, 2, -1 , TOPPUCH2, 2, 1

*PLOT

*DRAW

*STEP,INC=100,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX

**STAP 1

**HET OMLAAG BRENGEN VAN DE PLOOIHOUDER MET EEN VOORGE

**SCHREVEN VERPLAATSING VAN 4.00E-09 rn

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-02, 1, 1.0000E-05, 1

*BOUNDARY

1, I" O.OOOOE+OO

101, I" O.OOOOE+OO

201, I" O.OOOOE+OO

301, I" O.OOOOE+OO

700, I" O.OOOOE+OO

700, 2" O.OOOOE+OO

700, 6" O.OOOOE+OO

800, I" O.OOOOE+OO

800, 2" O.OOOOE+OO

800, 6" O.OOOOE+OO

900, I" O.OOOOE+OO

900, 2" O.OOOOE+OO

900, 6" O.OOOOE+OO

950, I" O.OOOOE+OO

950, 2" -4.0000E-09

950, 6" O.OOOOE+OO

*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=50

COORD,U,RF

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=3

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX

**STAP 2
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**HET AANBRENGEN VAN DE PLOOIHOUDERKRACHT, DE PLOOIHOUDER

**VERPLAATSING IN DE Z-RICHTING WORDT VRIJGELATEN.

**DE PLOOOIHOOUDERKRACHT BEDRAAGT 12500 N

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-Ol,I,I.0000E-10,1

*BOUNDARY,OP=NEW

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
I"

I"

I"

I"

6"

1"

1"

1"

6"

2"

6"

I"

2"

2"
6"

I,

101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

*CLOAD,OP=MOD

950, 2, -1.2500E+04

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=5

U,COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQUENCY=5

S,E

*PLOT,FREQ=50

*DISPLACED

U,l.O

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=3

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 3a
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**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPELS OVER EEN AFSTAND VAN 38

**MM IN 4 STAPPEN (STAP 1).DE STEl\1PELS WORDEN VERPLAATST OVER

**EEN AFSTAND VAN 10 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

**DE PLOOIHOUDERKRACHT BEDRAAGT 10500 N.

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-04,1,1.0000E-20,1

*BOUNDARY,OP=NEW

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.0000E-D2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2"

2"

6"

6"

I"
I"

2"

6"

I"

1,
101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

*CLOAD,OP=MOD

950, 2, -1.0500E+04

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=20

U

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQ=20

S,E

*EL PRINT,ELSET=BLANK ,FREQUEN CY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,loO,l

*PLOT,FREQ=20
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*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=5

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 3b

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPELS OVER EEN AFSTAND VAN 38

**MM IN 4 STAPPEN (STAP2).DE STEMPELS WORDEN VERPLAATST OVER EEN

**AFSTAND VAN 10 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

**DE PLOOIHOUDERKRACHT \VORDT VERLAAGD NAAR 7000 N.

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-02,1,1.0000E-IO,l.0000E-02

*BOUNDARY,OP=NEW

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

I"

I"

I"

2"
6"

I"

2"

6"

I"

I"

2"
6"

1,
101,

201,

301,

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

*CLOAD,OP=MOD

950, 2, -7.0000E+03

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20

PEEQ
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*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQ=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
**STAP 3c

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPELS OVER EEN AFSTAND VAN 38

**MM IN 4 STAPPEN (STAP3).DE STEMPELS WORDEN VERPLAATST OVER EEN

**AFSTAND VAN 10 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

**DE PLOOIHOUDERKRACHT WORDT VERLAAGD NAAR 3500 N.

*STATIC,PTOL=10

2.0000E-02,1,l.OOOOE-I0,2.0000E-Q2

*BOUNDARY,OP=NEW

1, 1" O.OOOOE+OO
101, 1" O.OOOOE+OO
201, 1" O.OOOOE+OO
301, 1" O.OOOOE+OO

700, 1" O.OOOOE+OO
700, 2" O.OOOOE+OO

700, 6" O.OOOOE+OO

800, 1" O.OOOOE+OO

800, 2" -3.0000E-Q2

800, 6" O.OOOOE+OO
900, I" O.OOOOE+OO

900, 2" -3.0000E-Q2

900, 6" O.OOOOE+OO
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
I"
6"

950,

950,

*CLOAD,OP=MOD

950, 2, -3.5000E+03

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQ=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=5

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 3d

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN DE STEMPELS OVER EEN AFSTAND VAN 38

**MM IN 4 STAPPEN (STAP4).DE STEMPELS WORDEN VERPLAATST OVER EEN

**AFSTAND VAN 8 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

**DE PLOOIHOUDERKRACHT WORDT VERLAAGD NAAR 500 N.

*STATIC,PTOL=lO

5.0000E-02,l,1.0000E-1O,5.0000E-Q2

*BOUNDARY,OP=NEW

1,

101,

201,

301,

700,

I"

I"

I"

I"

I"

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-3.8000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-3.8000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2"
6"
1"

2"
6"

I"

2"

6"
I"

6"

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

*CLOAD,OP=MOD

950, 2, -Q.5000E+03

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20
PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQ=20
S,E

*PLOT,FREQ=20
*DISPLACED

U,loO,1

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=5

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=250,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
**STAP 4

**DE PLOOIHOUDERKRACHT WORDT BIJNA HELEMAAL VERWIJDERD. DE

**PLOOIHOUDERKRACHT WORDT VERLAAGD TOT 10 N. DE STEMPELS

**WORDEN NIET VERPLAATST.

*STATIC,PTOL=1
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I.0000E-OI,I,l.0000E-05

*BOUNDARY,OP=MOD

700, I" O.OOOOE+OO

70O, 2" O.OOOOE+OO

700, 6" O.OOOOE+OO

800, I" O.OOOOE+OO

800, 2" -3.8000E-Q2

800, 6" O.OOOOE+OO

900, I" O.OOOOE+OO

900, 2" -3.8000E-Q2

900, 6" O.OOOOE+OO

950, I" O.OOOOE+OO

950, 6" O.OOOOE+OO

I, III O.OOOOE+OO

101, I" O.OOOOE+OO

201, I" O.OOOOE+OO

301, I" O.OOOOE+OO

*CLOAD

950, 2, -l.OOOOE+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=5

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=5
PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=lO

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=IO

S,E

*PLOT,FREQ=10

*DISPLACED

U,1.0,I

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=5

U,RF
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-3.8000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-3.8000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

I"

2"

6"

I"

2"

I, I"
101, I"
201, I"
301, I"

*CLOAD

*END STEP

*STEP,INC=150,CYCLE=15,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 5

**HET OMHOOG YERPLAATSEN VAN DE PLOOIHOUDER OYER EEN AFSTAND

**YAN 20 MM. ER IS GEEN CONTACT MEER TUSSEN DE BLANK EN DE

**PLOOIHOUDER. DE STEMPELS WORDEN NIET YERPLAATST.

*STATIC,PTOL=l

1.0000E-01,1,1.0000E-06

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,

950, 2, -l.OOOOE+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=5

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=5

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=5

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=5

S,E

*PLOT,FREQ=5
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*DISPLACED

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-4.6100E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-4.6100E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

2"
6))

2"

6"

I"

2"
6))

1))
211

6"
III

I, 1))

101, III

201, 1))

301, III
*CLOAD

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=5

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 6

**DE STEMPELS WORDEN VERPLAATST OVER EEN AFSTAND VAN 8.1 MM IN

**DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=1

2.5000E-02,1,1.0000E-10,2.5000E-Q2

*BOUNDARY,OP=NEW

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,

950, 2, -1.0000E+01

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=10

U,COORD
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*EL PRINT,ELSET==BLANKYREQUENCY=10

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=10

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=10

S,E

*PLOT,FREQ=10

*DISPLACED

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-4.6100E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

I"

2"

6"

1"

2"
6"

I"

2"
6"

I,

U,1.0,l

*PLOT,FREQ=10

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 7

**DE Z-VERPLAATSING VAN STEMPEL 1 WORDT VRIJGELATEN. DIT

**STEMPEL ZAL ALS PLOOIHOUDER TIJDENS DE TWEEDE TREKBEWERKING

**FUNCTIONEREN. STEMPEL 2 WORDT NIET VERPLAATST.

*STATIC,PTOL=1

l.OOOOE-Ql,I,l.OOOOE-QS

*BOUNDARY,OP=NEW

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

950,

950,

950,
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*CLOAD

101,

201,

301,

I"

I"

I"

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

9S0, 2, -1.0000E+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=lO

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY= 10

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY==10

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=l,O

S,E

*PLOT,FREQ=10

*DISPLACED

U,1.0,1

*PLOT,FREQ=10

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=SOO,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 8

**HET AANBRENGEN YAN DE PLOOIHOUDERKRACHT OP STEMPEL 1. DE

**PLOOIHOUDERKRACHT BEDRAAGT 100 N. STEMPEL 2 WORDT NIET

**YERPLAATST

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-02,l,1.0000E-06,l

*BOUNDARY,OP=NEW



700, 2" O.OOOOE+OO

700, 6" O.oaaOE+OO

800, I" O.OOOOE+OO

800, 6" O.OOOOE+OO

900, I" O.OOOOE+OO

900, 2" -4.6100E-Q2

900, 6" O.OOOOE+OO

9S0, I" O.OOOOE+OO

9S0, 2" 2.0000E-02

9S0, 6" O.OOOOE+OO
*CLOAD,OP=MOD

9S0, 2, -l.OOOOE+Ol
*CLOAD

800, 2, -l.OOOOE+02

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=S

U,COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQUENCY=S

S,E

*PLOT,FREQ =50

*DISPLACED

U,l.a

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=3

U,RF

*END STEP

**STAP 9

*STEP,INC=SOO,CYCLE=15,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**HET OMLAAG BEWEGEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 10 MM

**IN DE Z-RICHTING. STEMPEL 2 MAAKT JUIST CONTACT MET DE BLANK

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-02,I,l.0000E-06,1

*BOUNDARY,OP=NEW

1,

101,

201,

301,

700,

1))

I"
1))

I"

I"

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
-5.6IOOE-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOGE+OO

2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

I"

6"

I"

2"
6"

I"

I"

2"
6"

I"

2"
6"

6"

2"

6"

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,
*CLOAD,OP=MOD

950, 2, -1.0000E+OI

*NODE FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=5

U,COORD

*EL FILE,POSITION=NODES,FREQUENCY=5

S,E

*PLOT,FREQ=50

*DISPLACED

U,l.O

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=3
U,RF
*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=I5,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC
**STAP lOa

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 53.9 MM IN 6

**STAPPEN (STAPI). STEMPEL 2 WORDT VERPLAATST OVER 3.9 MM IN DE

**NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=10

1.0000E-Ol,I,I.OOOOE-I2,5.000E-Ql

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

900,
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-6.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OOI"

2"

6"
I"

2"
6"

I"

I"

I"

900,

900,

950,

950,

950,

1,
101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.0000E+02

950, 2, -1.0000E+01

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=2

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE=15,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP lOb

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 53.9 1'.11'.1 IN 6

**STAPPEN (STAP2).STEMPEL 2 WORDT VERPLAATST OVER EEN AFSTAND

**VAN 20 1'.11'.1 IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=10
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-8.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

2"
6"

I"

6"

I"

2"
6"

I"

2"

6"
I"

I"

I"

2.0000~2,l,l.0000E-12,4.000E-02

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,

I,
101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -l.OOOOE+02

950, 2, -l.OOOOE+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK ,FREQUENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,1.0,1

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=2
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-9.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OOI"

I"

I"

6"

I"

I"

2"
6"

I"

6"

I"

2"

6"

1,
101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.0000E+02

950, 2, -l.OOOOE+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=20

S,E

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=500,CYCLE= 15,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 10c

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 53.9 MM IN 6

**STAPPEN (STAP3).STEMPEL 2 WORDT VERPLAATST OVER EEN AFSTAND

**VAN 10 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=10

2.0000E-02,l,l.0000E-12,4.000E-Q2

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,
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*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

-1.0000E+02

-1.0000E+Ol

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-9.5000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2,

2,

I"

6"

2"
6"

I"
2"
6"

I"

I"

I"

1"

1,

101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800,

950,

U,l.O,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=2

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=100,CYCLE=12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP lOd

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 53.9 MM IN 6

**STAPPEN (STAP4). STEMPEL 2 \VORDT VERPLAATST OVER EEN AFSTAND

**VAN 5 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=10

2.0000E-D2,1,1.0000E-12,4.000E-D2

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,
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*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK )FREQDENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT)FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES)FREQUENCY=20

S,E
*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.0000E-01

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-02

1"

2"
6"

1"

6"

1"
2" .

6"

I"

2"

U)1.0,l

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=2

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=100)CYCLE=12,NLGEOM)SUBMAX)MONOTONIC

**STAP 10e

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 53.9 MM IN 6

**STAPPEN (STAP5). STEMPEL 2 WORDT VERPLAATST OVER EEN AFSTAND

**VAN 5 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=lO

2.0000E-02,l)1.0000E-12)2.000E-02

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700)

700)

800,

800)

900,

900,

900,

950,

950,
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OOI"

I"

950,

I,
101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.0000E+02

950, 2, -l.OOOOE+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY==20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
I"

2"

U,l.O,1

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=2

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=100,CYCLE=12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP lor

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 53.9 MM IN 6

**STAPPEN (STAP6). STEMPEL 2 \VORDT VERPLAATST OVER EEN AFSTAND

**VAN 10 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=lO

2.0000E-02,l,I.0000E-12,2.000E-Q2

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.1000E-Ql

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.OOOOE-Q2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

1"

1"

1"

2"

6"

I"
211

6"

1"

611

1"

6"

1"

700,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,

I,
101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.0000E+02

950, 2, -1.0000E+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY==20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET==BLANK,FREQUEN CY==20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY==20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,l.O,1

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ==2

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=150,CYCLE=I5,SUBMAX,NLGEOM,MONOTONIC

**STAP 11
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.1000E-0l

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2"
6"

I"

2"
6"

I"

2"
6"

I"

2"

6"

I"

1, I"
101, I"
201, 1))

301, I"
*CLOAD

**HET OMHOOG VERPLAATSEN VAN STEMPEL lOVER EEN AFSTAND VAN

**66.1 MM. ER IS GEEN CONTACT MEER TUSSEN DE BLANK EN HET STEMPEL

**STEMPEL 2 WORDT NIET VERPLAATST.

*STATIC,PTOL=l

1.0000E-01,l,l.0000E-06

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,

950, 2, -1.0000E+01

800 2, -1.0000E+02

NODE PRINT,FREQUENCY=50

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=50

S,E

*PLOT,FREQ=50

*DISPLACED

U,l.O,l

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=5

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=100,CYCLE=12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.3000E-QI

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E~2

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

I"

I"

1"

1"

1"

1"

2"

2"
6"

6"

6"

I"

2"
6"

1"

I,
101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -1.0000E+02

950, 2, -l.OOOOE+OI

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20

PEEQ

*NODE PRINT,FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

**STAP 12a

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 32 MM IN 2

**STAPPEN (STAP1). STEMPEL 2 WORDT VERPLAATST OVER EEN AFSTAND

**VAN 20 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=10

2.0000E~2,1,1.0000E-12,2.000E~2

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,

U,1.0,1
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O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

-1.4200E-Ol

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

2.0000E-02

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO

O.OOOOE+OO
I"

I"

I"

I"

I"

2"

I"

2"
6"

I"

I"

6"

6"

2"
6"

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=2

U,RF

*END STEP

*STEP,INC=100,CYCLE=12,NLGEOM,SUBMAX,MONOTONIC

**STAP 12b

**HET VERPLAATSEN VAN STEMPEL 2 OVER EEN AFSTAND VAN 32 MM IN 2

**STAPPEN (STAPl). STEMPEL 2 WORDT VERPLAATST OVER EEN AFSTAND

**VAN 12 MM IN DE NEGATIEVE Z-RICHTING.

*STATIC,PTOL=10

2.0000E-{)2,1 ,1.0000E-12,2.000E-02

*BOUNDARY,OP=MOD

700,

700,

700,

800,

800,

900,

900,

900,

950,

950,

950,

1,

101,

201,

301,

*CLOAD,OP=MOD

800, 2, -l.OOOOE+02

950, 2, -l.OOOOE+Ol

*NODE FILE,GLOBAL=YES, FREQUENCY=20

U,COORD

*EL PRINT,ELSET=BLANK,FREQUENCY=20
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PEEQ

*NODE PRINT1FREQUENCY=20

COORD

*EL FILE, POSITION=NODES,FREQUENCY=20

S,E

*PLOT,FREQ=20

*DISPLACED

U,1.0,!

*PLOT,FREQ=20

*DETAIL,ELSET=BLANK

*CONTOUR

PEEQ

*NODE FILE,NSET=TOOLS 1FREQ=2

U,RF

*END STEP
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BIJLAGE 3 DE BEREKENING VAN RET DIKTEVERLOOP EN DE LISTING

VAN RET DIKTEBEREKENINGSPROGRAMMA

Hoofdstuk 1 De berekening van het dikteverloop

Om de blank te modelleren werd in p.] gebruik gemaakt van het elementtype CAX4R. De

blank werd gemodelleerd door 3 lagen met ieder 72 elementen. Om de dikte te kunnen

berekenen is het noodzakelijk dat de buitencontour van de blank bekend is.

Binnen Abaqus bestaat de mogelijkheid om de coordinaten van bepaalde knooppunten, met

een zekere frequentie en in ieder geval aan het eind van elke belastingstap, naar een file

weg te schrijven. Ais de coordinaten van de aan de boven- en onderzijde van de blank

gelegen knooppunten bekend zijn, is het mogelijk om de boven- en ondercontour van de

blank te benaderen. De contouren worden benaderd door rechte lijnstukken te veronder

stellen tussen naast elkaar gelegen knooppunten. Als ook de tegenover elkaar gelegen

knooppunten worden verbonden door rechte lijnstukken heeft men 72 vierhoeken verkregen.

In het verdere verloop van deze bijlage zullen deze vierhoeken elementen worden genoemd.

Elk element, dat ZQ is ontstaan heeft 4 knooppunten. De coordinaten van deze 4 knoop-,
punten worden voor de eenvoud (xl' YI)' (x2' Y2)' (x3' Y3) en (x4' y4) genoemd, zie figuur

1.

1 2

(1)

(2)

(3)

(4)

•figuur 1 de coordinaten van de knooppunten van een element
Uit de knooppuntscoordinaten kunnen de coordinaten van het middelpunt M van het ele

ment worden bepaald. Hiervoor geldt

M = (xM' YM) =0.25,(x1 + x2 + x3 +x4' YI + Y2 + Y3 + Y4)

Bet midden van de knooppunten 1 en 4, m14, heeft als coordinaten

ml4 = 0.50· (xl + X4' YI + Y4)

en het midden van de knooppunten 2 en 3, m23, heeft als coordinaten

m23 = 0.50,(x2 + x3' Y2 + Y3)

Een lijn, II' door de middens m l4 en m23 heeft als vergelijking

1 : Q. [X2 + x3 - xl - X4] + 0.5. [Xl + X4]
1 Y2+Y3-YI-Y4 YI+Y4
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(9)

(8)

(7)

(5)

(12)

(10)

(6)

(Yl+y4-Y2-Y3)(Y 4-Y 3) - (x2+x3-xl-x4)(x4-x3)
en voor het snijpunt S2

*S2 = (S2x' S2 ) = (a -(Yl + Y4 -Y2 -Y3) + O.25.xM,
* Y

a .(x2 + x3 -xl -x4) + O.25·YM) (11)
Met behulp van de vergelijkingen (8) en (11) wordt vervolgens de momentane dikte

bepaald via

[
2 2]°·5

s = (S2x - SIx) + (S2y - Sly)

(Yl+Y4-Y2-Y3)(Y2-Yl) - (x2+x3-xl-x4)(x2-xl)
Invullen in de vergelijking (5) geeft voor het snijpunt, S1' van de lijnen 12 en 13

Sl = (SIx' Sly) = (a-(Yl + Y4 - Y2 - Y3) + 0.25.xM,

a.(x2 + x3 -xl -x4) + 0.25·YM)

De lijn, 141 door de knooppunten 3 en 4 heeft als vergelijking

[
X4 - X3] [X3]1 : 0- +

4 Y4-Y3 Y3
Snijden we deze lijn met 12 dan vinden we voor a

* 0.25(Yl+Y2+Y4-3Y3) (x4-x3)
a- a - .

- - (YI+Y4-Y2-Y3)(Y4-Y3) - (x2+x3-xCx4)(x4-x3)

0.25(xl +x2+x4-3x3) (Y4-Y3)

[1] M.W.H. Kessels

Eindige elementen simulaties van het dieptrekprocede - afstudeerverslag
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Hoofdstuk 2

PROGRAM dikte;

Uses Crt,

De listing van het dikteberekeningsprogramma.

Var

Printer,

Dos;

filenaam

file I

elementteller

xl

x2

x3

x4

yl

y2

y3

y4

dik

: TEXT;

: TEXT;

: INTEGER;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REALj

: REAL;

FUNCTIONalfa

VAR stapl

stap2

stap3

stap4

BEGIN

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

TUE-WPA-LVO

stapl := ( y2 + y3 + y4 - ( 3 * yl ) ) * ( x2 - xl );

stap2 := ( x2 + x3 + x4 - ( 3 * xl ) ) * ( y2 - yl );

stap3 := ( yl + y4 - y2 - y3 ) * ( y2 - yl ) * 4;

stap4 := ( x2 + x3 - xl - x4 ) * ( x2 - xl ) * 4j

alfa := ( stapl - stap2 ) / (stap3 -stap4);

END;
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FUNCTION alfa_acc

VAR stapl

stap2

stap3

stap4

BEGIN

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

: REAL;

stapl := ( y2 + yl + y4 - ( 3 * y3 ) ) * ( x4 - x3 );

stap2 := ( x2 + xl + x4 - ( 3 * x3 ) ) * ( y4 - y3 );

stap3 := ( yl + y4 - y2 - y3 ) * ( y4 - y3 ) * 4i

stap4 := ( x2 + x3 - xl - x4 ) * (x4 - x3 ) * 4;

alfa_acc := ( stapl - stap2 ) / (stap3 - stap4)i

ENDi

VAR

BEGIN

stapl

stap2

: REAL;

: REAL;

ENDi

stapl := ( yl + y4 - y2 - y3 );

stap2 := ( xl + x2 + x3 + x4 ) / 4;

s_een_x := ( alfa * stapl ) + stap2;

FUNCTION s-,.twee x : REAL;

VAR

BEGIN

stapl

stap2

: REALi

: REAL;

END;

stapl := ( yl + y4 - y2 - y3 );

stap2 := ( xl + x2 + x3 + x4 ) / 4;

s_twee_x := ( alfa_acc * stapl ) + stap2;
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FUNCTION s_eenJ

VAR stapl

stap2

BEGIN

: REAL;

: REAL;

: REAL;

stapl := ( x2 + x3 - xl - x4 );

stap2 := ( yl + y2 + y3 + y4 ) / 4;

s_eenJ := ( alfa * stapl ) + stap2;

END;

FUNCTION s_tweeJ : REAL;

VAR

BEGIN

stapl

stap2

: REAL;

: REAL;

END;

stapl := ( x2 + x3 - xl - x4 );

stap2 := ( yl + y2 + y3 + y4 ) / 4;

s_tweeJ := (alfa_acc * stapl ) + stap2;

VAR

run : run mode;

BEGIN {of hoofdprogramma }

run := naar file;

ClrSer;

Assign( filenaam, 'A:\DIK.DAT');

{SI-}

Assign( filel , 'A:\DIKTE.dat');

Rewrite( filel );

{SI+}
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IF ( IOresult <> 0 )

THEN

Rewrite( filel )j

Reset( filenaam )j

Read( filenaam, xl, yl, x4, y4 );

Read( filenaam, x2, y2, x3, y3 );

elementteller := 0;

writeln(filel,' element nummer berekende dikte ');

WHILE ( NOT EO F( filenaam ) ) DO

BEGIN

INC(elementteller)j
dik := Sqrt( Sqr( s_twee_x - s_een_x ) +

Sqr( s_twee_y - s_eenJ ) )j

IF run =naarJrinter

THEN

Writeln( 1st I 'Berekende dikte : " dik )j

IF run = naar_file

THEN

Writeln( filel,elementteller,'

{ Readlnj}

xl := x2;

yl := y2;

x4 := x3j

y4:= y3;

Read( filenaam, x2, y2, x3, y3 );

END;

Close( filel );

Close( filenaam );

END.

, dik ) ., ,
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