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Materiaalgedrag van snelgestolde hypereutectische AI-Si-X
legeringen bij warmomvormen.

Via het flitsgietproces worden snelgestolde AI-Si-X legeringen gemaakt met sterk verbeterde
eigenschappen ten opzichte van conventioneel gegoten AI-Si-X legeringen. Deze verbeterde
eigenschappen komen tot uitdrukking in zowel een verhoogde sterkte, ductiliteit en
slijtageweerstand als een verlaagde thermische uitzettingscoefficient.
Het flitsgietproces levert echter aIleen maar een lint op. Om tot een bruikbaar produkt te komen
moet dit lint geconsolideerd en bewerkt worden. Het consolideren wordt uitgevoerd bij 450 graden
Celsius met behulp van een 1000 tons extrusiepers. De snelgestolde AI-Si-X legeringen zijn hierna
als stripmateriaal beschikbaar. Vanuit deze strip is het dan mogelijk om door middel van een
plaatbewerkingsproces tot een eindprodukt te komen.

Opdracht

Maak met behulp van trekproeven bij 450 graden Celsius, materiaal-karakteriseringen van de te
onderzoeken AI-Si-X legeringen. Stel door middel van experimenten de bij het materiaal horende
ductiliteitscurve op. Kies vervolgens een plaatbewerkingsproces en maak hiervoor met behulp van
het EEM-pakket Abaqus een model. Voorspel aan de hand van dit model en met behulp van de
ductiliteitscurve of de breukgrens overschreden wordt. Verifieer dit vervolgens aan de hand van
experimenten en andere beschikbare modellen.
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SAMENVATTING

Door middel van 'meltspinnen' en daaropvolgend voorwaartse extrusie, zijn twee nieuwe
snelgestolde hypereutectische AI-Si-X legeringen verkregen. Alhoewel het nieuwe
materialen betreft is weI bekend dat beide materialen niet ductiel genoeg zijn voor
koudomvormen. Dit probleem wordt omzeild door de procestemperatuur te verhogen tot
respectievelijk 450 - en 480°C. Bij deze temperaturen spreekt men van warmomvormen.
Het beschrijven van warmomvormen gebeurt aan de hand van de vloei- en
ductiliteitsbeschrijving.
De vloeibeschrijving vindt plaats aan de hand van uniaxiale trekproeven in combinatie met
EEM-simulaties. De kracht-weg krommen van de experimeriten worden gebruikt om de
materiaalparameters, die nodig zijn in andere simulaties, te bepalen. Aan de hand van een
dieptrekproces wordt vervolgens aangetoond dat de vloeibeschrijving voldoet. Door
variatie van de wrijvingscoefficient is het mogelijk de kracht-weg curves van de
simulaties met de experimenten te laten overeenstemmen. Deze methode levert goede
resultaten.
Vervolgens wordt gekeken naar de ductiliteit van beide legeringen onder verschillende
spanningstoestanden. Deze zijn bereikt door drie verschillende materiaaltests uit te
voeren. Dit zijn de uniaxiale trekproef, de plane-strain trekproef en de plaattorsieproef.
De laatste proef is een nieuwe, door mij ontwikkelde test om bij materialen met
gelamineerde structuren de ductiliteit bij afschuiving te bepalen. De resultaten van deze
proeven worden gebruikt om met behulp van het Oyane-criterium en de faalcurve de
ductiliteitsgrenzen te bepalen.
Beide criteria worden op hun toepasbaarheid getoetst met behulp van simulaties en
metingen van het dieptrekproces.
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SYMBOLENLIJST

- effectieve spanning [N/mm2
](J

(Jo quasi-statische vloeispanning [N/mm2
]

(Jm gemiddelde spanning [N/mm2
]

(Jf vloeispanning volgens von Mises [N/mm2
]

(Jml (Jf triaxialiteit [-]
- effectieve rek [-]e

e effectieve reksnelheid [S-l]

-F effectieve rek bij breuk [-]e
C constante [Ns/mm2

]

n verstevigingsexponent [-]

m reksnelheidscoefficient [-]

D referentiereksnelheid [S-l]

p machtsfactor [-]

Ra anisotropiewaarde [-]

~R planair-anisotropiefactor [-]

R normaal-anisotropiefactor [-]

Jl wrijvingscoefficient [-]
pO oorspronkelijke dichtheid [Kg/m3

]

pF dichtheid bij breuk [Kg/m3
]

0 diameter [mm]

So plaatdikte [mm]

ex hoek [rad]

t tijd [s]

T temperatuur [DC]

Tm smelttemperatuur [DC]

V traversesnelheid [mm/s]

Lo oorspronkelijke lengte van trekstaaf [mm]
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1. INLEIDING

1.1 Het snelle stollingsproces
Door een dunne straal vloeibaar aluminium op een gekoeld, ronddraaiend koperen wiel te
laten lopen ontstaan koelsnelheden van lOS - tot 106 Ks-l • Dit proces wordt ook weI
'meltspinnen' genoemd en is een voorbeeld van een snelle stollingstechniek ("Rapid
Solidification Processing"). 'Meltspinnen' maakt een verhoogde vaste oplosbaarheid van
legeringselementen in het aluminium mogelijk. Tevens ontstaat er een zeer fijne
microstructuur. Deze proceseigenschappen kunnen leiden tot superieure
materiaaleigenschappen in vergelijking met conventioneel gegoten aluminium. Dit kan
onder andere tot uiting komen in een verhoogde sterkte, stijtheid en een lagere thermische
uitzettingscoefficient.

600

500

400

300

200

100

0
UTS(MPa) YS(MPa) £(%x 100)

fig. 1: Eigenschappen van enkele snelgestolde Al-Si-X legeringen.
UTS =maximale treksterkte; YS=vloeispanning; e=maatrek.

Het snelgestold aluminium is beschikbaar in de vorm van een dun lint en daarom niet
direct geschikt voor technische toepassingen. Het lint moet daarom nog geconsolideerd
worden. Dit gebeurt door het lint in kleine stukjes te hakken en deze 'flakes' vervolgens
te extruderen. Dit laatste is uitgevoerd op een 1000 tons extrusiepers.
Op bovenstaande manier zijn twee stripmaterialen verkregen waarvan de geometrie,
chemische samenstelling en omvormtemperatuur in tabel 1 vermeld zijn.

MATERIAAL Si Cu Fe Ni Mg b [mm] So [mm] temp [0C]

AI-Si-Cu-X 21 3.5 0.4 2.0 0.9 90 1.8 450

AI-Si-Fe-X 22 0.1 6.1 2.7 <0.01 80 4 480

Tabell: Chemische samenstelling (wt%), dimensies en geselecteerde omvormtemperaturen van
de stripmaterialen.

Uit deze twee stripmaterialen worden de proefstukken gehaald die nodig zijn om de
experimenten uit te voeren. Om de restspanningen ten gevolge van bewerkingen teniet te
doen worden aIle proefstukken gegloeid. De AI-Si-Fe-X proefstukken worden 3 uur op
400°C gegloeid, de AI-Si-Cu-X proefstukken 1.5 uur op 400°C.
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1.2 Omvormen van Al-Si-X legeringen
In paragraaf 1.1 staat beschreven hoe twee nieuwe AI-Si-X legeringen zijn verkregen.
Deze legeringen zijn door de hoge gewichtspercentages silicium, ijzer en nikkel zeer
moeilijk op conventionele wijze te gieten. Grove uitscheidingen van silicium maken in dat
geval de materialen namelijk zeer bros. Door middel van 'meltspinnen' wordt het silicium
zeer fijn verdeeld en verdwijnt de brosheid.
Om tot een eindprodukt te komen wordt gebruik gemaakt van omvormen. Het is dus van
belang om de omvormeigenschappen van beide materialen te bepalen. Dit houdt in dat er
onderzoek gedaan moet worden naar het vloeigedrag en de ductiliteit van beide
legeringen. Beide legeringen zijn niet ductiel genoeg voor koudomvormen. De legeringen
zullen dan ook worden onderzocht bij een verhoogde procestemperatuur (tabel 1).
Bij deze temperaturen spreekt men van warmomvormen. Bij warmomvormen is het
vloeigedrag reksnelheidsathankelijk. In hoofdstuk 2 wordt een relatie gepresenteerd
waarmee deze zogenaamde 'visco-plastische' vloei in een EEM-pakket kan worden
beschreven. Aan de hand van trekproeven in combinatie met EEM-simulaties worden de
materiaalparameters bepaald. Op deze manier wordt een materiaalmodel opgesteld dat ook
in andere simulaties kan worden gebruikt om plastische deformatie te beschrijven. Het
hoofdstuk wordt afgerond met een toepassing op dieptrekken.
In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van een aantal verschillende materiaaltests de ductiliteit
bij verschillende spanningstoestanden bepaald. Deze tests zijn de uniaxiale trekproef, de
plane-strain trekproef en de plaattorsieproef. Deze plaattorsieproef is nieuw en voor dit
doel ontworpen.
De verschillende materiaaltests leveren informatie over de ductiliteit bij bepaalde
spanningstoestanden. Het is echter ook van belang om bij afwijkende spanningstoestanden
de ductiliteit te bepalen. De ductiliteitswaarden van de proeven moeten dan volgens een
bepaald criterium met elkaar verbonden worden. In hoofdstuk 4 gebeurt dit aan de hand
van het Dyane-criterium en de faalcurve. Vervolgens worden aan de hand van de
dieptreksimulaties en experimenten de criteria getoetst. De discussie zal plaatsvinden naar
aanleiding van de vloeibeschrijving, ductiliteitsexperimenten en faalcriteria.
Bijzonderheden, problemen en mogelijke toepassingen zullen hier ter sprake komen. Als
laatste volgen de conclusies.
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2. VLOEIBESCHRlJVING VOOR WARMOMVORMEN

2.1 De reksnelheidsrelatie
Om een omvonnproces met behulp van EEM zo goed mogelijk te simuleren is het van
belang het plastisch materiaalgedrag zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. De initiatie
van de plastische defonnatie wordt hierbij beschreven door een vloeicriterium. Bij
wannomvorrnen is de vloeispanning een funktie van de rek, reksnelheid en de tempera
tuur. Meestal wordt de invloed van de reksnelheid op de vloeispanning verwaarloosd. Bij
hoge temperatuur ( T> 0.5*Tm ) is de invloed van de reksnelheid op de vloeigrens niet
meer te verwaarlozen. Wordt de temperatuur tijdens het proces constant gehouden, dan is
de vloeispannj.ng (U) alleen nog athankelijk van de effectieve rek (e) en de effectieve
reksnelheid (e) . Het is gebruikelijk om reksnelheidsathankelijk materiaalgedrag te
beschrijven door middel van:

(1)

Waarin C een constante is, n de verstevigingsexponent en m de reksnelheidscoefficient.
Voor een elasto-plastisch EEM-pakket is deze fonnule echter onbruikbaar. Een
infinitesimale spanning zou al leiden tot een plastische reksnelheid. Alle deforrnatie is dan
per definitie plastisch en dus volume-invariant. Het EEM-pakket ABAQUS heeft voor het
oplossen van de evenwichtsvergelijkingen enige (elastische) volume-variantie nodig. In
ABAQUS wordt daarom gebruik gemaakt van de volgende fonnule (2). Deze relatie
maakt het mogelijk om binnen ABAQUS reksnelheidsathankelijk materiaalgedrag te
simuleren.

- (~)1a e p

a
o

= D +1
(2)

In vergelijking 2 is Uo de vloeispanning bij een oneindig kleine reksnelheid en een
stapsgewijze lineaire functie van de effectieve rek (tabel 2). D is een referentiereksnelheid
en p is een parameter voor de reksnelheid-athankelijkheid van de vloeispanning. D en p
zijn onbekende materiaalparameters die aan de hand van trekproeven in combinatie met
EEM-simulaties bepaald kunnen worden. Forrnule 2 kan weI gebruikt worden in een
elasto-plastisch EEM-pakket omdat de relatie bij (j :::;; Uo leidt tot een plastische
reksnelheid van nul. In deze situatie wordt het materiaal lineair elastisch verondersteld en
beschreven door de wet van Hooke. Richter [4] levert de benodigde parameters: E=40
(GPa) en v=0.345 voor de gegeven omvonntemperaturen. Deze waarden geven de trend
voor aluminiumlegeringen in het algemeen. Exacte waarden voor deze legeringen zijn niet
bekend.
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2.2 De uniaxiale trekproef

2.2.1 Experimentele beschrijving
Om het vloeigedrag te beschrijven worden bij beide legeringen trekstaven onder hoeken
van 0° ,22° ,45° ,67° en 90° met de extrusierichting uit het stripmateriaal gehaald. De
dikte (so) van de AI-Si-Fe-X trekstaven (fig. 2) bedraagt 1.4 mm, die van de AI-Si-Cu-X
trekstaven 1.8 mm.

YzF-

--

80 of 90

30 III1E=:I/2
F

i~

fig. 2: Afrnetingen van de trekstaven zoals die in de proeven en simulaties zijn gebruikt. In
de simulaties is slechts een kwart van de trekstaaf gesimuleerd. Ook is de gebruikte
meshverdeling zichtbaar.

De proeven zijn uitgevoerd op een verticale trekbank voorzien van een deelbare
spiraaloven. Deze spiraaloven is zodanig aan een regelaar gekoppeld dat temperatuur
binnen de oven in drie gescheiden verticale zone's, afzonderlijk geregeld kan worden. De
koppeling maakt het mogelijk de temperatuurgradient over het proefstuk binnen ± 1 °C
te houden.
In de 90 0 richting zijn de trekproeven voor beide materialen bij drie verschillende
traversesnelheden uitgevoerd. Deze bedragen respectievelijk 14.5, 100 en 600 mm/min..
Tijdens de proef is de kracht-weg kromme geregistreerd met behulp van een xy-schrijver.
De zo verkregen kracht-weg curves zijn gebruikt om de modelparameters uit formule 2
te bepalen. EIke proef is drie keer uitgevoerd om te controleren of de proef voldoende
reproduceerbaar was en om eventuele toevallige fouten te middelen. Anisotroop
materiaalgedrag (anisotropie waarden R" ) is bij de middelste treksnelheid onderzocht en
onafhankelijk van de reksnelheid verondersteld.

2.2.2 Resultaten
Uit figuur 3 blijkt dat de ~-waarden van de Al-Si-Cu-X legering redelijk constant zijn.
De R,,-waarden van de AI-Si-Fe-X legering varieren met de orientatierichting. De
anisotropiewaarde voor de richting loodrecht op de extrusierichting heeft een maximale
waarde van 1.36. Uit de anisotropiewaarden van de 0° -,45° - en 90° richting worden de
normaal-anisotropie- en de planair-anisotropiefactor van beide legeringen berekend. Bij de
Al-Si-Cu-X legering is de normaal-anisotropiefactor R=0.92 en de planair
anisotropiefactor ~R= 0.06. De normaal-anisotropiefactor van de Al-Si-Fe-X legering be
draagt R=1.04. De planair-anisotropiefactor bleek ~R=0.07. Beide legeringen kunnen
dus bij benadering isotroop verondersteld worden.
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fig. 3: Anisotropiewaarde als functie van de orU!ntatierichting.

D= 1.90E-OS
p= 4.0

AI-Si-Fe-XD= 2.01E-OS
p= 4.0

2.3 Materiaalmodel
Zoals al vermeld in paragraaf 2.2.1 worden de gemeten kracht-weg curves gebruikt om
de parameters 0'0' D en p (formule 2) te bepalen. Het doel hiervan is een
reksnelheidsafhankelijk materiaalmodel op te stellen en dat te gebruiken in simulaties die
in paragraaf 2.4 ter sprake zullen komen. Om dit materiaalmodel op te stellen wordt
gebruik gemaakt van een iteratief proces. De kracht-weg curves van de experimenten bij
verschillende nominale reksnelheden dienen daarbij als uitgangspunt. Allereerst worden
deze curves gecorrigeerd voor elastische terugvering van gereedschap en inklemming.
Vervolgens wordt er een simulatiemodel in ABAQUS [18] opgesteld. De analyse is
tweedimensionaal en gebeurt met behulp van (CPS4R) vlakspanningselementen.
In eerste instantie wordt 0'0 geschat op 5 MPa (kruipsterkte). Aan de hand van de kracht
weg curves wordt a geschat. Dan worden D en p berekend om daarna de simulatie bij
100 mm/min te kunnen uitvoeren. Tenslotte wordt gecontroleerd of de kracht-weg curves
van de simulatie die van de experimenten benaderen. In eerste instantie is dit natuurlijk
niet het geval. Dit lukt pas door de waarde van 0'0 stapsgewijs afhankelijk van de
effectieve rek te maken. Tabel 2 laat deze relatie voor beide materialen zien. Pas als de
experimentele en berekende kracht-weg curves bij 100 mm/min. goed overeenstemmen
worden de simulaties bij 600 en 14.5 mm/min. uitgevoerd om de waarde van D en p te
optimaliseren.

AI-Si-Cu-X

lIo e lIo e
3.95 0.000 5.35 0.000
4.40 0.010 5.50 0.002
4.45 0.018 5.55 0.004
4.49 0.026 5.65 0.008
4.51 0.033 5.80 0.013
4.53 0.040 5.90 0.017
4.51 0.060 5.85 0.025
4.43 0.080 5.65 0.090
4.23 0.200 5.50 0.100
4.19 0.250 5.30 0.150
4.03 0.350 4.80 0.210
3.88 2.500 4.80 2.000

tabel2: De materiaalparameters voor beide legeringen. Deze parameters worden
voor de materiaalbeschrijving bij de EEM-simulaties gebruikt.
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In figuur 4 staan de resultaten van de fitprocedure. De gemeten - en berekende kracht
weg curves komen redelijk goed met elkaar overeen.
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fig. 4: Kracht-weg curves van de experimenten en de simulaties. Links: Al-Si-Cu-X
legering. Rechts: Al-Si-Fe-X legering. De treksnelheden waren van boven naar
onder: 600, 100 en 14.5 mm/min.
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2.4 Een toepassing op dieptrekken

2.4.1 Dieptrekexperimenten
Het in de vorige paragrafen opgestelde materiaalmodel kan nu worden toegepast bij de
simulatie van een dieptrekproces.
Doordat het dieptrekken van de blanks langs een speciaal gevormde curve (tractrix)
plaatsvindt is het gebruik van een plooihouder overbodig. In figuur 6 staat een doorsnede
van de gebruikte opstelling. In de detailcirkel is te zien hoe de stempelhouder gecentreerd
is ten opzichte van de tractrix-matrijs. Verwarmingselementen rond de stempelhouder,
tractrix-matrijs en matrijssteunen moeten ervoor zorgen dat de gewenste temperatuur
bereikt wordt. Twee onathankelijke PID-regelaars zijn gebruikt voor de
verwarmingselementen rond de stempelhouder en de tractrix-matrijs. De elementen rond
de twee matrijssteunen worden geregeld door middel van handbediende continuvariabele
transformatoren. Deze verwarmingselementen dienen het warmteverlies -door geleiding
naar de pers- te compenseren. Op deze manier is het mogelijk de temperatuur van het
proefstuk binnen circa ± 2 °C van de gewenste temperatuur te brengen. De stempel heeft
een diameter van 26.4 mm en een afrondingsradius van 2.75 mm. De minimale
matrijsdiameter is athankelijk van de gebruikte matrijs. Ais smeermiddel fungeerde
molybdeendisulfide. Matrijzen, stempel en blanks zijn met dit smeermiddel ingespoten.

fig. 6: Dieptrekopstelling.

1. Stempel
2. Stempelhouder
3. Tractrix-matrijs
4. Matrijssteunen
5. Blank
6. Verwarmingselementen
•. Thermokoppels
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In tabel 3 staan de afmetingen van de blanks. Voor iedere blankdiameter is een aparte
tractrix-matrijs ontwikkeld. Bij de AI-Si-Fe-X legering zijn alleen 050 mm blanks
gebruikt. De cupjes gemaakt uit de blanks met een dikte van 1.8 mm vertonen lokale
scheurtjes op de radius van de overgang, van de wand naar de bodem (fig. 7 links op de
voorgrond. De scheurjes zijn niet zichtbaar op de foto). Door de dikte van de blanks te
verminderen tot 1.0 mm worden de lokale scheurtjes voorkomen (fig. 7 links op de
achtergrond). Bij de AI-Si-Cu-X legering worden blanks van 060 - en 065 mm
gebruikt. De blanks van 060 mm leveren allemaal goede cupjes op (fig. 7 rechts; op de
voorgrond). Bij de 065 mm blanks scheurt in alle gevallen de bodem compleet uit (fig. 7
rechts; op de achtergrond).

AI-Si-Fe-X AI-Si-Cu-X

So 1.8mm 1.0mm 1.8 mm 1.8mm

0 50mm 50mm 60mm 65mm

gefaald 3/3 0/3 0/3 3/3

Tabel 3: Afmetingen van de gebruikte blanks en aantal 'gefaalde' cupjes per drie uitgevoerde
experimenten.

fig. 7: Diepgetrokken cupjes; Links: Al-Si-Fe-X; Rechts: Al-Si-Cu-X.

2.4.2 EEM-dieptreksimulaties
Omdat het dieptrekproces axi-symmetrisch is en het materiaalgedrag bij beide materialen
bij benadering isotroop is, is het voldoende om het proces tweedimensionaal door te
rekenen. De meshverdeling bestaat bij alle analyses uit 4 lagen van 100 CAX4R
elementen [19]. De analyses worden afgebroken als de dieptrekkracht bijna nul is. Figuur

. 8 laat voor beide legeringen verschillende stadia uit de procesberekeningen zien. Tevens
is aangegeven welke bijzonderheden van toepassing zijn.
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fig. 8: Diverse stadia van het dieptrekproces. De mesh bestaat in aile gevailen uit 4 lagen van
100 CAX4R elementen. Links: Al-Si-Fe-X; de blanks zijn 050 mm en 1.0 - en
1.8 mm dik. Rechts: Al-Si-Cu-X; de blanks zijn 060 - en 065 mm en 1.8 mm dik.

am de berekeningen te valideren wordt gebruik gemaakt van de gemeten cuphoogtes en
de gemeten kracht-weg curves. In tabel 4 staan de cuphoogtes van zowel de experimenten
als de eindige elementen simulaties.
Figuren 9 en 10 geven vervolgens de gemeten en berekende kracht-weg curves. am de
kracht-weg curves van de berekeningen die van de experimenten zo goed mogelijk te laten
benaderen wordt de wrijvingscoefficient als vrije parameter gebruikt. Omdat ABAQUS
standaard gebruik maakt van het Coulombse wrijvingsmodel moet in iedere berekening
een wrijvingscoefficient worden opgegeven. In de figuren 9 en lOis tevens de waarde van
de wrijvingscoefficient tijdens de berekening aangegeven.
De kracht-weg curves van de experimenten worden op deze manier zeer goed benaderd.
Een uitzondering daarop vormt de kracht-weg curve van de 060 mm blank van de AI-Si
Cu-X legering. Zoals uit figuur 8 blijkt wordt tijdens het laatste gedeelte van het
dieptrekproces een gedeelte van de cup dungetrokken. Dit veroorzaakt een piek in de
kracht-weg curve (duntrek piek). Deze piek is moeilijk te modelleren. am de berekening
te laten overeenkomen met de experimenten moet de wrijvingscoefficient drastisch worden
verlaagd. Van J,L=0.22 bij punt 1 tot J,L=0.08 bij punt 2 (figuur 10, links). Ook is de
matrijsdiameter bij de berekening groter gemaakt omdat de duntrekpiek van de berekening
te vroeg begon. De diameter is 0.10 mm groter gemaakt om duntrekpiek op het juiste
moment te laten beginnen.

AI-Si-Cu-X [mm] AI-Si-Fe-X [mm]

o * s 60*1.8 65*1.8 50*1.0 50*1.8
0

experiment 26.5 - 15.8 16.8

berekening 26.8 - 15.5 16.4

Tabel 4: Berekende - en gemeten cuphoogtes. De gemeten cuphoogte is daarbij het gemiddelde
van drie cupjes. Bij ieder cupje is op 12 punten de hoogte bepaald.
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3. BEPALING VAN DUCTILITEIT

Ductiliteit wordt vaak gedefinieerd als: "de maximale hoeveelheid plastische deformatie
die een materiaal kan ondergaan zonder dat er breuk optreedt". De ductiliteitsgrens is de
grens waarbij scheurvorming in het materiaal optreedt. Een maat voor de ductiliteit is de
effectieve rek bij breuk. De ductiliteitsgrens wordt onder andere bei"nvloed door de
spanningstoestand, de temperatuur en de reksnelheid.
In de volgende paragrafen zal de invloed van de spanningstoestand op de ductiliteit
worden bekeken. Om de spanningstoestand weer te geven wordt gebruik gemaakt van de
triaxialiteit (amfaf). Dit is een dimensieloos getal dat wordt verkregen door het gemiddelde
van de drie hoofdspanningen te delen door de vloeispanning. Op deze manier zijn de
verschillende spanningstoestanden van de materiaaltesten met elkaar te vergelijken.

3.1 Experimenten

3.1.1 De uniaxiale trekproef
De uitvoering van deze proef is al in paragraaf 2.1.1 ter sprake gekomen. Vit figuur 11a
blijkt dat de breukrek bij de Al-Si-Fe-X legering vrijwel onathankelijk is van de
orientatierichting. Bij de Al-Si-Cu-X legering is de breukrek in lichte mate athankelijk
van de orientatierichting. Een maximum treedt op voor de 45 0 richting. Vit figuur 11b
blijkt dat de breukrek bij beide legeringen slechts in geringe mate athankelijk is van de
nominale reksnelheid. Hierbij is de nominale reksnelheid gedefinieerd als traversesnelheid
gedeeld door de oorspronkelijke lengte van de trekstaaf (VfLo). Verder is nog opvallend
dat de spreiding van de breukrek van beide legeringen bij de hoogste reksnelheid groter is
dan bij de andere twee reksnelheden.

fig 11a: Breukrek als functie van de orientatie
richting bij een nominale reksnelheid
van 0.09 S-l.
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nominale reksnelheden voor de
90° richting.
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Voor de bepaling van de ductiliteit is de rek bij breuk bij beide materialen aIleen in de
90° richting en bij de middelste nominale reksnelheid (0.09 S-I) bepaald. AIle andere
experimenten zijn zo dicht mogelijk bij deze reksnelheid uitgevoerd. Uit figuur 6 blijkt
dat beide materialen geen insnoering voorafgaande aan breuk vertonen. Dit betekent dat
voor beide materialen de triaxialiteit in de trekproeven 1/3 bedraagt. Voor de AI-Si-Fe-X
legering bedraagt de effectieve breukrek 0.34 en voor de AI-Si-Cu-X legering bedraagt de
effectieve breukrek 0.52.

fig. 12: Ongedejormeerde - en gedejormeerde trekstaven lOals die in de experimenten zijn
gebruikt. Links: Al-Si-Fe-X legering. Rechts: Al-Si-Cu-X legering. Duidelijk
is te zien dat beide materialen niet insnoeren. De effectieve breukrek is het
gemiddelde van drie proeven.

3.1.2 De plane-strain trekproef
De plane-strain proeven zijn op dezelfde trekbank als de uniaxiale trekproeven uitgevoerd.
Ook deze proeven zijn aIleen in de 90° (fig. 13 (1» richting uitgevoerd. De nominale
reksnelheid bedroeg 0.05 S-I. In figuur 13 staan de afmetingen van de AI-Si-Fe-X
proefstukken. De vorm van proefstukken heeft als doel de deformatie aan de rand te
verminderen. Voor de AI-Si-Cu-X legeringen werden proefstukken gemaakt met een dikte
van 1 mm in het testgedeelte. Deze slippen echter te veel in de inklemming waardoor de
resultaten onbetrouwbaar zijn.
In geval van vlakke deformatie kan gesteld worden dat de rek in de dwars (fig.13 (2»
richting nul is. Hieruit voIgt dan volgens von Mises dat <11 = 1/2<12' (<13 =0). De triaxialiteit
is dan %.../3. De gemeten effectieve breukrek in deze test bedraagt 0.23.

50

4

fig· 13: Afrnetingen van de Al-Si-Fe-Xproejstukken voor de plane-strain trekproe[
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fig. 14: Op 480°C getrokken proefstukken. Duidelijk is te zien dat de breuk niet
aan de vrije rand van de proefstukken begint.

3.1.3 De plaattorsieproef
Om het stripmateriaal bij schuifspanning op ductiliteit te kunnen beproeven is een nieuwe
proef ontwikkeld [17]. Het stripmateriaal heeft namelijk een gelamineerde structuur,
veroorzaakt door extrusie van de 'flakes'. Bij plaatomvormen is de spanning loodrecht op
het plaatoppervlak nul, dus moet dit ook gelden voor een torsieproef om ductiliteit te
bepalen. De geometrie van de proefstukken is gegeven in figuur 15. De diktevariatie in
het afschuifgebied is nodig om het proefstuk in het midden te laten falen. In figuur 16
staat een reeds getordeerd proefstuk. De lijnen bestaande uit TiN, zijn aangebracht door
middel van magnetronsputteren en zijn gebruikt voor een schatting van de breukrek. De
effectieve reksnelheid bedraagt tijdens de proeven 0.02 S·l. In de plaattorsieproef is de
triaxialiteit nul omdat twee hoofdspanningen in het plaatmateriaal even groot maar
tegengesteld van teken zijn. De derde hoofdspanning, loodrecht op het plaatoppervlak is
nul. Sommatie van deze drie spanningen levert nul op.

o

1
DlL-==::Ei~~~=i=~~~~=:J]

11 ·1

fig. 15: Geometrie van de Al-Si-Fe-Xproefstukken. fig. 16: Getordeerd Al-Si-Fe-X proefstuk.

Het is niet mogelijk om tijdens de proeven breuk vast te stellen. Om toch een faalgrens te
bepalen zijn er series van vier proeven uitgevoerd. Iedere serie is over een grotere hoek
getordeerd, met als gevolg een grotere effectieve rek. Achteraf is bekeken of een
proefstuk scheurtjes vertoonde.

Rotatiehoek [rad] 0.33 0.37 0.41

aantal proeven 4 4 4

aantal gefaald 0 2 4

Tabel 5: Resultaten van de plaattorsieproefvoor de Al-Si-Fe-X legering.
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De bepaling van de effectieve rek vindt plaats door metingen en door EEM-simulaties
[17]. De meshverdeling die gebruikt is in de EEM-simulaties is weergegeven in figuur
17. Figuur 18 toont de resultaten voor de AI-Si-Fe-X legering. De effectieve breukrek is
bepaald aan de hand van tabel 5 en figuur 18. Voor een rotatiehoek van 0.37 radialen
blijkt de effectieve rek ongeveer 1.75 te bedragen. Omdat de plaattorsieproeven voor de
AI-Si-Cu-X legering mislukten [17] zal voor deze legering een effectieve breukrek van
1.75 worden aangenomen. De triaxialiteit is namelijk niet bekend omdat door het ontstaan
van plooien in het afschuifgebied de spanningstoestand veranderde. WeI is duidelijk dat de
breukrek van de AI-Si-Fe-X proefstukken een minimum is voor de breukrek van de
AI-Si-Cu-X proefstukken.

fig. 17: De meshverdeling zoals die is toegepast in de EEM-analyse van de plaattorsieproefin
geval van de Al-Si-Fe-X legering.
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fig. 18: Gemeten en berekende effectieve rek bij de plaattorsieproef in geval van de
Al-Si-Fe-X legering.
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(3)

4. VOORSPELLEN VAN DUCTILITEIT

4.1 Faalcriteria
In het vorige hoofdstuk werden drie verschillende materiaaltesten beschreven. In iedere
test is er sprake van een andere spanningstoestand, met als gevolg een andere triaxialiteit
en daardoor een andere ductiliteit. We hebben nu dus drie punten van ductiliteit voor
constante triaxialiteit. Tijdens een willekeurig omvormproces verandert de triaxialiteit
tijdens het proces. Er zijn dus criteria nodig om te voorspellen wanneer er breuk optreedt.
Deze criteria noemt men faalcriteria.
Ben aantal faalcriteria zijn gebaseerd op de aanname dat gedurende plastische deformatie
er een accumulatief proces plaatsvindt dat verantwoordelijk is voor scheurinitiatie. In het
algemeen resulteert dit in een grootheid met een constante waarde wanneer falen optreedt.
Deze grootheden verwijzen meestal naar een verandering in dichtheid of een hoeveelheid
verrichtte arbeid. Hier is gekozen voor het Dyane-criterium en de faalcurve omdat
hiermee al eerder redelijke resultaten zijn behaald [7].

4.1.1 Het Oyane-criterium
Een aantal auteurs hebben criteria gebaseerd op de aanname van het bestaan van een
kritieke dichtheidsverandering. Dyane [16] veronderstelt een lineaire relatie tussen de
snelheid van de dichtheidsverandering en de triaxialiteit. Ais men de groei van holtes
aIleen athankelijk veronderstelt van de triaxialiteit en de effectieve rek dan kan de
dichtheidsverandering geschreven worden als:

dp = -f( um)cfi
p u

f

Waarin f(um / uf ) een nog onbekende functie voorstelt.

Ais nu Po en pF respectievelijk de oorspronkelijke dichtheid en de dichtheid bij breuk
voorstellen dan geldt:

Expliciet maken van f(um / u
f

) levert:
it

In( p;) = J(a
o
+a

1
' um)de

p 0 uf

Deze relatie is identiek aan die voorgesteld door Dyane e.a [16].
it

c= J(1 +A' um)d"i
o uf

(4)

(5)

(6)
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Waarin C en A constant zijn. am het Oyane-criterium te gebruiken moeten dus een aantal
verschillende materiaaltesten worden uitgevoerd. Hier zijn daarvoor gebruikt: een
uniaxiale trekproef, een plane-strain trekproef en een plaattorsieproef. Formule 6 levert
een rechtlijnig verband tussen:

ii'I(am)de en
o at

-Fe

4.1.2 De faalcurve
De faalcurve is een experimenteel bepaalde curve. De curve geeft de triaxialiteit (am U; )
versus de effectieve rek weer. Deze curve komt tot stand door het uitvoeren van een
aantal verschillende materiaaltests. Hier zijn dat de uniaxiale trekproef, de plane-strain
trekproef en de plaattorsieproef. De tests staan beschreven in hoofdstuk 3. Iedere test
representeert daarbij een punt van de faalcurve. De curve ontstaat door het verbinden van
de breukpunten van de verschillende materiaaltesten.
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4.2 Toepassen van de faalcriteria
Het toetsen van de faalcriteria voor ductiliteit gebeurt aan de hand van dieptreksimulaties.
Deze simulaties staan al beschreven in hoofdstuk 2. Het toetsen wordt gedaan door op de
wand van de blank een aantal punten te kiezen en van deze punten de benodigde
parameters bij ieder increment in de simulatie te berekenen. Door deze werkwijze onstaat
van ieder gekozen punt een pad in een ductiliteitsdiagram. Voor beide criteria geldt dat
overschrijden van de ductiliteitsgrens resulteert in scheurinitiatie.

4.2.1 Het Oyane-criterium
In figuur 15 At/mD is aangegeven welke punten op de wand zijn geanalyseerd en langs
welke weg dat punt zijn eindwaarde bereikt. Links staan de resultaten die betrekking
hebben op de AI-Si-Cu-X legering (A en B). Rechts staan de diagrammen van de
AI-Si-Fe-X legering (C en D). De ductiliteitsgrens is opgesteld volgens het Oyane
critrium.
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fig. 15 At/mD: Grafieken van de triaxialiteit gefntegreerd over de effectieve rek versus de
effectieve rek. In de grafieken staat aangegeven of er in de experimenten breuk is
opgetreden. -: breuk in de trekproef 0: breuk in de plane-strain trekproef -:
breuk in de plaattorsieproef Volgens het Dyane-criterium zouden deze punten op
een dalende rechte lijn moeten liggen.

17



4.2.2 De faalcurve
In figuur 16 At/mD is aangegeven welke punten op de wand zijn geanalyseerd. Links
staan de diagrammen van de AI-Si-Cu-X legering (A en B). Rechts staan de resultaten van
de AI-Si-Fe-X legering (C en D). De ductiliteitsgrens representeert de faalcurve. De
neergaande pieken in de diagrammen worden veroorzaakt door de contactmodellering
in de simulaties.
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fig. 16 At/mD: Grafieken van de triaxialiteit versus de effectieve rek. In de grafieken is
aangegeven of er sprake is van breuk. De neergaande pieken worden veroorzaakt
door discontinufteiten in de contacten tussen blank en matrijs. .: breuk in
trekproef 0: breuk in de plane-strain trekproef -: breuk in de plaattorsieproef
Deze punten moeten met elkaar verbonden worden.
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5. DISCUSSIE

5.1 Beschrijving visco-plastisch materiaalgedrag
Aan de hand van de kracht-weg curves van de uniaxiale trekproeven (fig 5.) blijkt dat de
vloeibeschrijving voldoet. Met het materiaalmodel wordt vervolgens getracht om het
dieptrekproces te beschrijven. De wrijving tussen blank en matrijs wordt gemodelleerd
met behulp van het Coulombse wrijvingsmodel. Omdat met verschillende matrijzen en
materialen is gewerkt varieert de wrijvingscoefficient van berekening tot berekening. Met
uitzondering van de 060 mm blanks van de AI-Si-Cu-X legering zijn de resultaten goed.
De 060 mm blanks werden tijdens het uittreden allemaal dungetrokken. Dit leidt tot een
piek in de kracht-weg curve. Slechts met behulp van de kracht-weg curves van de
dieptrekexperimenten kan een betrouwbare simulatie worden uitgevoerd. De
wrijvingscoefficient varieert daarbij tussen de 0.22 en 0.08 en ook de matrijsdiameter
moest in de berekening worden aangepast. Men kan dus weI aannemen dat het
wrijvingsmodel niet in staat is om de wrijving goed te beschrijven. Door gebrek aan
materiaal en een geschikte testopstelling is het echter niet mogelijk wrijvingsgedrag te
meten en een beter wrijvingsmodel te vinden.

5.2 Experimenten voor de bepaling van ductiliteit
De uniaxiale trekproef is bijna standaard, alhoewel deze proef weI bij hoge temperatuur is
uitgevoerd. De procestemperatuur van het proefstuk kon binnen een marge van ± 1 °C
constant worden gehouden. Dezelfde nauwkeurigheid is verkregen bij de plane-strain
trekproef. Deze proef is evenals de uniaxiale trekproef redelijk eenvoudig bij hoge
temperatuur uit te voeren en is van belang bij het vaststellen van de ligging van de
ductiliteitsgrens.
Omdat bij een gewone torsieproef van deze stripmaterialen - met een gelamineerde
structuur van flakes - een spanning loodrecht op de torsierichting ontstaat, is de
plaattorsieproef ontwikkeld. De proefstukken zijn gemaakt op een CNC-draaibank. De
spreiding in de meetresultaten wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Door het
inspangereedschap dat in de CNC-draaibank wordt gebruikt kunnen de proefstukken
slechts aan een kant bewerkt worden. Het is dus noodzakelijk om de proefstukken om te
spannen. Dit zorgt voor een spreiding in de geometrie van de proefstukken. Verder is de
effectieve rek meting met behulp van rasters niet voldoende ontwikkeld om
reproduceerbare metingen te verschaffen. De effectieve rek is dan ook met behulp van
een EEM-simulatie bepaald.
Deze proef kan ook voor andere doelstellingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het
bepalen van vloeikrommen voor materialen met een zeer lage verstevigingsexponent. Ben
andere toepassing zou kunnen liggen bij het voorspellen van breuk in het ponsproces. De
spanningstoestand is namelijk vrijwel identiek.
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5.3 Voorspellen van ductiliteit met behulp van EEM
Tenslotte wordt nog ingegaan op de faalkriteria in combinatie met EEM. Deze werkwijze
is bij complexe omvormprocessen niet dermate accuraat dat de ductiliteit binnen een
marge van lOa 20 % nauwkeurigheid voorspeld kan worden. Ook hier liggen meerdere
oorzaken aan ten grondslag. Zowel aan de kant van de faalcriteria als aan de kant van
simulaties treden afwijkingen op.
In paragraaf 4.2.4 blijkt dat niet de hele blank in contact is met de matrijs gedurende de
dieptreksimulatie. Dit leidt tot weinig realistische waarden van de triaxialiteit en soms
een foutieve breukvoorspeUing bij de faalcurve. Experimentele verificatie van
scheurintiatie is in geval van' de faalcurve dan ook noodzakelijk. Het Dyane-criterium
voorspelt het breukpunt weI c~rrect. Er zijn echter punten op de blank die aan het einde
van het proces een irreeele po~itie in het ductiliteitsdiagram hebben.

Ook bij de ductiliteitsexperimenten zullen afwijkingen optreden bij de metingen
van de effectieve rek tengevolge van meetonnauwkeurigheden van de gebruikte
apparatuur. Echter ook bij de uitvoeringen van de experimenten kunnen afwijkingen
gelntroduceerd worden. Bij de, trekproeven duurde het drie kwartier voordat het proefstuk
de juiste temperatuur had. Terwijl bij de dieptrekexperimenten en bij de torsieproeven de
procestemperatuur al na 10 mi~l. bereikt werd.

6. CONCLUSIES

-De vloeibeschrijving van beidle materialen voldoet. Vit de simulaties van de
(diep)trekproeven blijkt dat de kracht-weg curves van de modellen en de experimenten
elkaar goed benaderen.

-Voor wrijving is geen goed Ill!odel en/of data beschikbaar.
-De plaattorsieproef is een geschikte proef om ductiliteit te bepalen. De proef kan tevens
gebruikt worden voor andere toepassingen.

-Bij het voorspellen van ductil~teit aan de hand van faalcriteria is het belangrijk om
materiaaltests te kiezen die del spanningstoestand van het proces zo goed mogelijk
benaderen.

-Vit de proeven blijkt dat de f£l.alcurve geen rechte lijn is.
-De faalcurve en het Dyane-criterium voorspellen in eerste benadering de geschiktheid
van een materiaal voor een omvormproces.
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1. INLEIDING

De plaattorsieproef is ontwikkeld als ductiliteitstest voor plaatmaterialen met een
gelamineerde structuur. Bij een gewone torsieproef worden de lagen ten opzichte van
elkaar belast. Het torsiemoment werkt dan bijvoorbeeld op de dikterichting van de plaat.
In deze situatie test je de verbinding tussen de laminaten. Bij de plaattorsieproef werkt het
torsiemoment in het plaatmateriaal. Hier wordt dus niet de laminaire verbinding, maar bet
het materiaal zelf getest.
Bij de plaattorsieproef wordt een rotatiesymmetrisch proefstuk in het plaatmateriaal over
een bepaalde hoek geroteerd. Het proefstuk wordt aan de binnenkant vastgehouden en aan
de buitenkant geroteerd. In het gebied tussen de binnenste - en buitenste klem ontstaat ten
gevolge van het aangebrachte moment een schuifspanning in het materiaal. Op basis van
momentenevenwicht kan men concluderen dat de schuifspanning bij de binnenste klem het
grootst is. Het proefstllk zal hier dan ook falen [1,2]. Omdat falen bij een ingeklemde
rand voor het bepalen van de ductiliteit niet gewenst is - de spanningstoestand wordt
namelijk beinvloed - is er een ander concept voor de proefstukken toegepast. Het is
mogelijk om door middel van een contour ervoor te zorgen dat het proefstuk in het
midden van het afschuifgebied faalt. Het voordeel is duidelijk. De spanningstoestand
wordt hier niet meer door de inklemming be'invloed. In tabel 1 staan nogmaals de
chemische samenstelling, geometrie en omvormtemperatuur van beide legeringen. De
resultaten die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd hebben betrekking op de materialen
en omvormtemperaturen die in tabel 1 zijn weergegeven.

MATERIAAL Si Cu Fe Ni Mg b [rom] So [mm] temp [OCl

AI-Si-Cu-X 21 3.5 0.4 2.0 0.9 90 1.8 450

AI-Si-Fe-X 22 0.1 6.1 2.7 <0.01 80 4 480

Tabell: Chemische samenstelling (wt%), dimensies en geseleeteerde omvormtemperaturen van de
stripmaterialen.

Om de restspanningen van ten gevolge van de bewerkingen teniet te doen zijn aIle
proefstukken gegloeid. De AI-Si-Fe-X proefstukken zijn drie uur op 400 °C gegloeid. De
AI-Si-Cu-X proefstukken zijn gedurende anderhalf uur op 400 °C gegloeid.

Allereerst wordt beschouwd hoe de plaatcontour is gegenereerd. Aan de hand van een
analyse wordt duidelijk hoe de contour in het plaatmateriaal is bepaald. In hoofdstuk 3
wordt de proefopstelling beschouwd. De proefopstelling moet in een oven met een
diameter van 65 mm geplaatst kunnen worden. Daarna worden de experimenten
beschouwd. Resultaten en bijzonderheden ten aanzien van de uitvoering van de proef
komen hier aan de orde.Tenslotte wordt de bepaling van de effectieve rek nog
beschouwd. Zowel de meting als de EEM-analyse worden behandeld. De inputfile van de
plaattorsieproef is verklaard en opgenomen in de tekst ter verduidelijking van de EEM
analyse.
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2. CONTOURBEPALING

De bepaling van de contour in het plaatmateriaal is van een aantal factoren afhankelijk.
Ten eerste is er natuurlijk de plaatdikte. De plaatdikte van de Al-Si-Fe-X legering is 2.0
mm. De plaatdikte van de AI-Si-Cu-X legering is 1.6 nun. Deze diktes zijn verkregen
door de oorspronkelijke waarden met behulp van een diamantbeitel op een CNC
draaibank terug te brengen tot de hier vermelde waarden. Op deze manier zijn zo vlak
mogelijke proefstukken verkregen.
Vervolgens moet rekening gehouden worden met de proefopstelling. Deze is aan bepaalde
afmetingen gebonden omdat de opstelling in een oven geplaatst moet kunnen worden.
Door de geometrie van de proefopstelling is het noodzakelijk om het afschuifgebied te
beperken tussen radii: van 15 - tot 20 mm.
Met behulp van deze waarden is het nu mogelijk om een contour in het plaatmateriaal te
bepalen. Uitgangspunt hierbij is de contour waarbij de schuifspanning in de
deformatiezone constant is.
In figuur 1 staat schematisch het afschuifgebied van een proefstuk. Aan de hand hiervan
wordt duidelijk hoe de contour bepaald is. Voor een moment om de oorsprong geldt:

(1)

Hierin is M het moment om de oorsprong, r de radiale coordinaat, s de plaatdikte en T de
schuifspanning. Door nu te eisen dat T constant is in het afschuifgebied, dus tussen rj en
ru geldt respectievelijk aan de binnen- en buitenkant:

Met behulp van momentenevenwicht om de oorsprong geldt nu Mj=Mu•

Aan elkaar gelijk stellen levert:

r 2 .
S=_I·S.

2 Ir

(2)

(3)

De indices die betrekking hadden op het uitwendig moment zijn vervangen door lopende
coordinaten r en s.

Met behulp van formule 3 is het mogelijk om ideale contouren te maken waarvan de
schuifspanning dus echt constant is over de radiale coordinaat. In figuur 1 zijn naast het
werkelijke profiel ook deze profielen nog getekend en benoemd. Het werkelijke profiel
wordt namelijk verkregen door twee ideale profielen van elkaar af te trekken en de dikte
afhankelijk van de radiale coordinaat volgens een bepaalde functie te corrigeren. Op deze
manier onstaat een profiel waarvan de schuifspanning naar een maximale waarde gaat in
het midden van het afschuifgebied. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de
correctiefunctie die is toegepast. In geval van de AI-Si-Fe-X legering is dit een
tweedegraadsfunctie X2

• Deze functie krijgt de waarde 1 in het midden van het
afschuifgebied (r=18). X wordt vervolgens stapsgewijs verminderd tot X=O. Deze
waarde wordt bereikt bij r= 16 en bij r=20.
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Het is natuurlijk mogelijk andere functies
te gebruiken. Een derdegraads
correctiefunctie leidde echter tot falen op
de buitenste radius (r=20). Doordat het
werkelijke profiel over een steeds groter
gebied een ideaal profiel gaat benaderen
worden afwijkingen in de dikte steeds
belangrijker. Hoe groter de radius des te
groter de afwijking in de schuifspanning,
bij dezelfde afwijking in de dikte. Ook de
plaatsen waar de beitel het materiaal in
en uitgaat zijn natuurlijk extra gevoelig
voor afwijkingen. De contour moet
symmetrisch ten opzichte van de
plaatdikte worden uitgevoerd. Met behulp
van een Turbo-pascal programma zijn de
coordinaten voor de CNC-draaibank
gegeneerd. Het draaien is uitgevoerd met
een diamantbeitel met een tophoek van 60
graden en een radius van 0.5 mm. Figuur
2 geeft de afmetingen van de Al-Si-Fe-X
proefstukken.
De AI-Si-Cu-X proefstukken hebben
dezelfde afmetingen, met uitzondering van
de plaat- en profieldikte. De plaatdikte van de het stripmateriaal is namelijk maar 1.6
rom. Om hetzelfde CNC-programma te kuooen gebruiken is gebruik gemaakt van een
onderlegplaatje van 0.15 mm dik (0.2 mm zou logischer zijn geweest, maar heeft tot
gevolg dat de dikte in het midden van het afschuifgebied te dun werd). Het gevolg is dat
het profiel in het afschuifgebied dunner en smaller is. Zoals later blijkt heeft dit
consequenties voor de resultaten van de proef.

lITE:]--':I;~~>;;:.·=anW""'i0"'";0m@;r--ji--'fjom;W""I;;""WC00;:"",,::?,;;@=·m@%/r]-V'lf1

11-1_- "=:66''''-°---------1·1

fig· 2: Afmetingen van een Al-Si-Fe-X proefstuk. De Al-Si-Cu-X proefstukken zijn dunner in het
afschuifgebied en de plaatdikte is slechts 1.6 mm.
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3. EXPERIMENTELE BESCHRlJVING

3.1 De proefopstelling
De geometrie van de proefopstelling is bepalend voor de contour van het proefplaatje. De
breedte van het afschuifgebied wordt immers door de positie van de binnenste en buitenste
Idem bepaald. Figuur 3 toont de proefopstelling. De diameter van de buitenste Idem komt
overeen met de diameter van de proefstukken. De opstelling wordt in een hydraulische
pers ingebouwd. Daarbij wordt het lagerhuis op het bed van de pers gemonteerd en
gecentreerd ten opzichte van de hartlijn van de pers met behulp van de centreerbout. De
gefixeerde staf zit dan dus aan de 'vaste wereld' en kan niet meer roteren. De aandrijving
vindt plaats met behulp van een ketting. Om de opstelling wordt nog een deelbare
verticale spiraaloven geplaatst die ervoor zorgt dat de gewenste procestemperatuur bereikt
wordt. Met behulp van vijf thermokoppels en een regelaar is het mogelijk de
procestemperatuur binnen ± 2°C te bereiken.
Omdat de opstelling krachtgesloten is, kan de opstelling vrij axiaal uitzetten tijdens het
opwarmen. Tijdens de proef wordt er konstant met een kracht van circa 500 N op de
proefopstelling geduwd om ervoor te zorgen dat er geen speling in de proefopstelling zit.

1:binnenste klem(centreer)bout

2:buitenste klembouten (6x)

3:torsieproefstuk

4:buitenklem met inwendige lagering

5:binnenklem

6:roterende staf

7:gefixeerde staf

8:aluminium naaf voor warmtegeleiding

9:tandwiel

1O:1agerhuis met lagering

fig. 3: Proefopstelling voor de uitvoering van de piaattorsieproefbij hoge temperatuur.
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3.2 De experimenten
Omdat de plaattorsieproeven in een oven zijn uitgevoerd was het met mogelijk het verloop
van de proef visueel te volgen. Dit betekent dat het exacte moment waarop het proefstuk
faalt niet te bepalen is. am toch een uitspraak te kunnen doen over de ductiliteit zijn er
series van vier proeven uitgevoerd. Aile proeven zijn uitgevoerd bij een effectieve
reksnelheid van 0.02 S-I. Iedere serle is over een grotere hoek getordeerd met als resultaat
een grotere effectieve rek. Achteraf is dan bekeken hoeveel proefstukken uit een serie
scheurtjes vertoonden. Aan de hand van tabel 2 wordt duidelijk dat voor de
AI-Si-Fe-X legering de effectieve rek bij een rotatiehoek van 0.37 radialen een goede
schatting voor de ductiliteit oplevert.

Rotatiehoek [rad] 0.33 0.37 0.41

aantal proeven 4 4 4

aantal gefaald 0 2 4

Tabel 5: Resultaten van de plaattorsieproefvoor de Al-Si-Fe-X legering.

Door middel van een masker is met behulp van magnetronsputteren van TiN een soort
raster op de proefstukken aangebracht. Het magnetronsputteren duurt ± 20 min. en
gebeurt bij een temperatuur van circa 400 °e. Het raster bestaat uit radiale lijnen van
verschillende breedtes. De dikte is in aIle gevallen beperkt tot ± 1 p,m. De lijnen met een
breedte van 1 rom zijn gebruikt voor bepaling van de effectieve rek bij breuk. Figuur 4
laat een getordeerd proefstuk zien. De hoek die de lijn in het afschuifgebied maakt met de
oorspronkelijke radiale lijn is een maat voor de effectieve rek. De meting komt in de
volgende paragraaf aan de orde.
Figuur 5 toont vervolgens op macroscopische schaal aan dat de breuk inderdaad in het
midden van het proefstuk plaatsvindt. Bij dit proefstuk is het ductiele faalpunt natuurlijk
al overschreden.

fig. 4 Een bij 480°C getordeerd
Al-Si-Fe-X torsieproefstuk.

fig 5. Een bij 480°C getordeerd proefstuk
om aan te tonen dat het proefstuk in
het midden van het afschuifgebied faalt.

Figuur 6 en 7 laten respectievelijk dezelfde situatie zien maar dan op microscopische
schaal. Figuur 6 toont een situatie waarbij ductiliteit bepaald is. Figuur 7 laat de scheur
uit figuur 5 op microscopische schaal zien.
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fig. 6 Situatie waarbij sprake is
van scheurinitiatie.

fig. 7 Vergroting van figuur 5.

Tot nu toe is aIleen de AI-Si-Fe-X legering aan bod gekomen. De AI-Si-Cu-X torsieproef
stukken zijn ook tot het faalpunt getordeerd. De effectieve rek was daarbij groter dan die
van de Al-Si-Fe-X legering. Bij de AI-Si-Cu-X proefstukken zijn tijdens de proef, plooien
in het afschuifgebied ontstaan. Door deze plooien is de triaxialiteit in het afschuifgebied
veranderd. Figuur 8 toont de problematiek van de AI-Si-Cu-X proefstukken. Door het
onstaan van een plooi zal ter plekke de hoofddrukspanning (12 verminderen. De hoofdtrek
spanning 0'1 zal toenemen en dus zal de triaxialiteit niet meer gelijk aan nul zijn.

Met behulp van een Talysurf profielmeter is een plooi gemeten. Een taster met een
radius van 0.5 mm is daarbij radiaal, van ri tot ru over het afschuifgebied verplaatst.
Vervolgens is het torsieproefstuk 4 graden geroteerd om daama weer de taster over het
afschuifgebied te laten bewegen. Op deze manier is figuur 9 verkregen. De pijlen in de
figuur slaan op de richting waarin het moment is aangebracht.

fig. 8 Plooivorming bij de AI-Si-Cu-X torsie
proefstukken. De spanningstoestand in de
detailcirkel geldt niet in een plooi.

..--....
\

fig. 9 Plooimeting met behulp van een
Talysurfprofielmeter (r=0.5 mm).
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4. EFFECTIEVE REK IN DE PLAATTORSIEPROEF

Zoals al venneld in paragraaf 3.2 zijn de 1 mm brede radiale TiN Hjnen gebruikt om de
effectieve rek te bepalen. De hoek tussen de oorspronkelijke radiale lijn, en na de proef,
gedeformeerde lijn is een maat voor de effectieve rek. AIs aangenomen wordt dat zuiver
afschuiving optreedt dan geldt [1]:

- 1e = -tanw
If

(4)

Waarine de effectieve rek is en w de hoek tussen een ongedeformeerde radiale lijn en het
gedefonneerde lijnstuk in het afschuifgebied.

4.1 De meting
Figuur 10 toont schematisch de proefopstelling om de effectieve rek te bepalen. Ben
stalen snaar wordt door middel van een gewicht op spanning gehouden. De V-groef zorgt
ervoor dat de hartlijn van het proefstuk en die van de snaar overeenkomen. Het stompje
van de onderlegring heeft ten opzichte van de proefstukken een vrije passing. Hierdoor is
het mogelijk een proefstuk zonder speling te verdraaien. In de detailcirkel vindt de meting
plaats. Per TiN Hjn zijn met een CCD-videocamera drie opnames gemaakt. Ben meting in
het midden van het lijnstuk. De volgende meting een klein stukje links van het midden en
de laatste meting een klein stukje rechts van het midden. Deze verplaatsingen (stukje naar
links, stukje naar rechts) zijn niet gemeten en dus ook zeker niet constant. Figuur 11 laat
een opname van een meting zien. In de foto is aangegeven welke hoek is bepaald.

fig. 10 Proejopstelling om de effectieve rek
te bepalen.
1:Onderlegring 2:Torsieproefstuk
3:V-groef 4:Stalen snaar

fig. 11 Opname gemaakt met een CCD
camera.W is de te bepalen hoek.
Met formule 4 voigt dan de
effectieve rek.

Alle opnames zijn op een VHS-videoband opgeslagen. Met behulp van een digitaal
bewerkingssysteem zijn de opnames vervolgens gedigitaliseerd. Ieder pixel krijgt een
grijswaarde mee waardoor het makkelijk wordt om de lijn en de snaar van het plaatje te
onderscheiden. Door nu pixels in horizontale en verticale richting te tellen en met een
calibratie terug te rekenen naar een lengtemaat is de hoek w bepaald. Aangezien ieder
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proefplaatje vier TiN lijnen van 1 nun breedte heeft en de hoek w drie keer per lijn
bepaald is, is de effectieve rek het gemiddelde van twaalf metingen.
Figuur 12 geeft de resultaten van alle AI-Si-Fe-X proefstukken. Vooral bij de kleinste
rotatiehoek is de spreiding in de meting groot. Dit is vooral te wijten aan het
ongecontroleerd verdraaien van de proefstukken tijdens de meting.

2.5,------;----,-----,

•
o
o

o 0 EEM model
•• meting

~

1

Iv.:> 2.0

-'"
~

: ,.~
----------.----~----.-- :a -----f- 0 8 -------~

: • .E : • .--

• : o~ :
~ : I"' i
t o~ 1 ;
~ • .E : :
Q; 1.5 --------. ~ -r-------------T---------------

•

0.450.35 0.40

Q( [ro.clJ

1.0 +------i-----i-------J
0.30

fig. 12 Resultaten van de metingen en de EEM-analyse.

4.2 EEM-analyse van de plaattorsieproef
Omdat de spreiding in de meetresultaten groot is, is besloten om de effectieve rek ook
aan de hand van een EEM-analyse te bepalen. Het is voldoende om slechts een klein
gedeelte van een proefplaatje te simuleren. In de simulatie is dat 1/180 deel van een
proefstuk. Verder is een proefplaatje symmetrisch ten opzichte van de plaatdikte, zodat
slechts de helft geanalyseerd hoeft te worden.
Het profiel wordt wederom met het Turbo-Pascal programma gegenereerd. Door bij de
coordinaten nog enkele commando's toe te voegen onstaat een program file voor het 3D
tekenpakket IDEAS. In dit pakket is de geometrie verder opgebouwd en de meshverdeling
gegenereerd. Vervolgens is de inputfile voor ABAQUS gegenereerd. Bij deze inputfile
moeten dan alleen nog de randvoorwaarden, materiaalbeschrijving en de step-definitie
gemaakt worden. De elementen zijn van het type C3D8R. Figuur 13 toont de
meshverdeling voor en na deformatie. Figuur 12 geeft naast de meetresultaten ook de
resultaten van de EEM-analyse.

fig. 13 Ongedejormeerde en gedeformeerde meshverdeling in de plaattorsieproej

8



4.3 INPUTFILE PLAATTORSIEPROEF

Hieronder wordt de inputfile van de plaattorsieproef beschreven. Ben opdracht begint
altijd na een *. Ben regel na een opdracht die direct met getallen begint heeft betrekking
op de opdracht in voorgaande regel. Commentaar ten aanzien van de opdrachten etc. staat
na ** of na ---- >. Commentaar is voor ABAQUS niet relevant en dient aIleen maar ter
verduidelijking van de inputfile. Regels waar aIleen puntjes opstaan geven aan dat er meer
data in de file staat maar dat deze data de inputfile niet verduidelijkt. Daarom wordt deze
data hier niet weergegeven.

*HEADING
**************************************************************************************************
**INPUTFILE PLAATTORSIEPROEF AL-SI-FE-X LEGERING; EFFECTIEVE REKSNELHEID 0.02 1/S;
**ABAQUSVERSIE 5.3
**************************************************************************************************
*RESTART,WRITE,FREQ=20----->SCHRDF OM DE 20 INCREMENTEN DATA NAAR DE RESTARTFILE
**************************************************************************************************
**DEFINIERING VAN KNOOPPUNTEN OM DE UITEINDELIJKEROTATIE VAST TE LEGGEN
**DEZE KNOOPPUNTEN (WELROT) WORDEN AAN DE NSET VAST2 VASTGEMAAKT
**(ZIE *MPC (pAG13); ALLE KNOOPPUNTEN VAN WELROT LIGGEN IN DE OORSPRONG
**DUS DOOR ROTATIE VAN DEZE NSET DRAAIT DE NSET VAN VAST2 OM DE OORSPRONG
***************************************************************************************************
*NODE,NSET=WELROT --------- > KNOOPPUNTDEFINIERING HULP NSET (52 stuks)
9048,0.00000,0.00000,0.00000
OO,0.00000,0.00000סס9049,0.0

9050,0.00000,0.00000,0.00000
9051,0.00000,0.00000,0.00000

9095,0.00000,0.00000,0.00000
OO,0.00000,0.00000סס9096,0.0

9097,0.00000,0.00000,0.00000
9098,0.00000,0.00000,0.00000
9099,0.00000,0.00000,0.00000
**************************************************************************************************
**DE VOLGENDE NSET (NIETROT) HEEFT DE FUNCTIE ALLE KNOOPPUNTEN VAN DE NSET VASTl
**op DE PLAATS TE HOUDEN; GEEN VRIJHEIDSGRADEN MEER
**(ZIE *MPC (PAG.14» <-- HIER WORDT NIETROTMET EEN STARRE VERBINDING (BEAM) AAN
**NSET VASTI GEBONDEN
**************************************************************************************************
*NODE,NSET= NIETROT --------> KNOOPPUNTDEFINIERING HULP NSET (52 stuks)
OO0,0.00000סס.9102,0.00000,0

9103 ,0.00000,0.00000,0.00000
ooססoo,0.00000,0.0סס9104,0.0

ooסס9105,0.00000,0.00000,0.0

9148,0.00000,0.00000,0.00000
OO0,0.00000,0.00000סס.9149,0

9150,0.00000,0.00000,0.00000
9151,0.00000,0.00000,0.00000
9152,0.00000,0.00000,0.00000
9153,0.00000,0.00000,0.00000
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**************************************************************************************************
**ONDERSTAANDE NSET (ALL) BEVAT ALLE KNOOPPUNTEN VAN HET MODEL
**************************************************************************************************
*NODE,NSET=ALL ------ > KNOOPPUNTDEFINIERING MODEL
l,l.5500000E+Ol,O.0000000E+00,-5.0855858E-15
2,l.55000ooE+Ol,O.0000000E+oo,l.00ooo00E+00
3,2.100ooo0E+Ol,O.0000000E+00,O.0000000E+00
4,2.1000oo0E+01,O.0000000E+00,l.00oooo0E+00
5,2.0379000E+01,O.0000000E+00,I.oo00oo0E+00
6,2.oo00000E+Ol,O.0000000E+oo,6.2099999E-Ol
7,1.6ooo000E+Ol,O.0000000E+00,l.00oooo0E+00
8,1.55000ooE+01,O.0000000E+00,l.2500oooE-01
9,1.55000ooE+Ol,O.0000000E+00,2.500oo00E-01
10,1.55oooooE+Ol,O.0000000E+00,3.7500000E-01

1713,1.3302064E+01,3.0960897E-01,O.0000000E+00
1714,1.329756IE+01,4.6436104E-OI,O.0000000E+00
1715,1.1908573E+Ol,l.3856879E-01,O.0000000E+00
1716,1. 1906155E+Ol,2.7711880E-Ol,O.0000000E+00
1717,1.1902123E+Ol,4.1563132E-Ol,O.0000000E+00
1718,2.3598505E+Ol,2.7459347E-Ol,5.000ooooE-Ol
1719,2.3593712E+01,5.4914975E-01,5.0000oooE-01
1720,2.3585726E+01,8.2363170E-01,5.oo0ooooE-01
1721,1. 1724965E+01,l.3643230E-Ol,5.000ooooE-01
1722,1.1722584E+Ol,2.7284616E-Ol,5.00000ooE-01
1723,1. 1718615E+Ol,4.0922308E-01,5.00oo000E-Ol
1724,1.3083386E+01,l.5223898E-01,5.0oooo00E-Ol
1725,1.3080729E+01,3.0445737E-01,5.000ooooE-Ol
1726,l.3076302E+01,4.5663449E-01,5.ooooo00E-01
**************************************************************************************************
**HIERONDER VINDT DEFINIERING VAN DE ELEMENTENPLAATS
**EEN ELEMENT BESTAAT UIT EEN ELEMENTNUMMER (EERSTE GETAL)
**GEVOLGD DOOR ACHT KNOOPPUNTNUMMERS (ZIE NSET ALL EERSTE GETAL)
**************************************************************************************************
*ELEMENT,TYPE = C3D8R,ELSET=ALL-------- >ELEMENTDEFINIERING
500,140,141,149,148,917,920,944,941
501,917,920,944,941,918,921,945,942
502,918,921,945,942,919,922,946,943
503,148,149,150,147,941,944,947,938
504,941,944,947,938,942,945,948,939
505,942,945,948,939,943,946,949,940

1525,1722,1710,1689,1707,1723,1711,1690,1708
1526,433,432,427,426,1724,1721,1706,1703
1527,1724,1721,1706,1703,1725,1722,1707,1704
1528,1725,1722,1707,1704,1726,1723,1708,1705
1529,355,433,426,336,1529,1724,1703,1499
1530,1529,1724,1703,1499,1530,1725,1704,1500
1531,1530,1725,1704,1500,1531,1726,1705,1501
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**************************************************************************************************
**NSET BEHORENDE BIJ VAST!; IN DE BUBEHORENDE FIGUUR IS AANGEGEVEN
**BIJ WELK VLAK VAN HET MODEL DEZE NSET HOORT
**HET VLAK WAAR HET OM GAAT IS UIT HET MODEL 'GETILD' EN GEARCEERD
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=VAST!

2, 7, 108, 109, 110
336, 419, 426, 427, 367
368, 369, 370, 50S, 520
823, 826, 829, 1501, 1546

1549, 1552, 1555, 1690, 1705
1708, 503, 504, 518, 519
821, 822, 824, 825, 827
828, 1499, 1500, 1544, 1545

1547, 1548, 1550, 1551, 1553
1554, 1688, 1689, 1703
1704, 1706, 1707

I~SET VAST!

bevat 01 Ie knooppunten

in dit vlak

**************************************************************************************************
**NSET BEHORENDE BIJ BODEMl; IN DE BIJBEHORENDE FIGUUR IS AANGEGEVEN
**BIJ WELKE LUN VAN HET MODEL DEZE NSET HOORT
**DE LUN WAAR HET OM GAAT IS UIT HET MODEL 'GETILD' EN GEARCEERD
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=BODEMI

1, 3, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22
23 24, 25, 26, 27
28, 29, 30, 31, 32
33, 34, 35, 36, 37
38, 39, 40, 41, 42
43, 44, 45, 46, 47
48, 49, 50, 51, 52
53, 54, 55, 56, 57 NSET BODEM1

58, 59, 333, 335, 415 bevat a I Ie knooppunten op deze Ii j n

420, 422, 346, 347, 348
349, 356, 357, 358, 359
429, 430

**************************************************************************************************
**NSET BEHORENDE BIJ VLAK 1
**!!!!LET OP!!!! DE KNOOPUNTEN OP DE SNIJLUNEN VAN DIT VLAK MET DE VLAKKEN VAST! EN
**VASTI MAKEN GEEN DEEL UIT VAN DEZE NSET; OOK DE NSET BODEMI MAAKT GEEN DEEL UIT
**vAN DE NSET VLAKI
**IN DE BIJBEHORENDE FIGUUR IS AANGEGEVEN OM WELK VLAK HET GAAT; HET VLAK IS UIT HET
**MODEL 'GETILD' EN GEARCEERD
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=VLAKI

6,
12,
62,
71,
76,
81,
86,
91,
96,

101,
106,
114,
119,
124,

8,
13,
63,
72,
77,
82,
87,
92,
97,
102,
107,
115,
120,
125,

9, 10,
14 60,
64, 65,
73, 74,
78, 79,
83, 84,
88, 89,
93, 94,
98, 99,
103, 104,
111, 112,
116, 117,
121, 122,
126, 127,

11
61
66
75
80
85
90
95

100
105
113
118
123
128

'"
NSET VLAKI .~

Ic.nooppuntenset bello,encl", b i j v 101, 1\
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129, 130, 131, 132, 133
134, 135, 136, 137, 138
139, 140, 141, 142, 143
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
423, 350, 355, 428, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
411, 412, 431, 432, 433

**************************************************************************************************
**NSET BEHORENDE BIJ VAST2; IN DE BIJBEHORENDE FIGUUR IS AANGEGEVEN
**BIJ WELK VLAK VAN HET MODEL DEZE NSET HOORT
**HET VLAK WAAR HET OM GAAT IS UIT HET MODEL 'GETILD' EN GEARCEERD
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=VAST2

4, 5, 67, 68
69, 70, 334, 351

352, 353, 354, 416
424, 511, 514, 700
703, 706, 709, 1495 ill dit

1519, 1522, 1525, 1528
1687, 1702, 509, 510
512, 513, 698, 699
701, 702, 704, 705
707, 708, 1493, 1494

1517, 1518, 1520, 1521
1523, 1524, 1526, 1527
1685, 1686, 1700, 1701

**************************************************************************************************
**NSET BEHORENDE BIJ BODEM2
**DEZE NSET IS IDENTIEK AAN BODEMI MET DIT VERSCHIL DAT DEZE NSET ZICH AAN DE ANDERE
**NIET ZICHTBARE GEDEELTE VAN HET MODEL BEVINDT
**HETZELFDE GELDT VOOR DE NSET VLAK2
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=BODEM2

502, 508, 544, 547, 550, 553, 556, 559, 562, 565, 568
571, 574, 577, 580, 583, 586, 589, 592, 595, 598, 601
604, 607, 610, 613, 616, 619, 622, 625, 628, 631, 634
637, 640, 643, 646, 649, 652, 655, 658, 661, 664, 667
670, 673, 676, 1492, 1498, 1504, 1507, 1510, 1513, 1534, 1537

1540, 1543, 1684, 1693, 1696, 1714, 1717
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**************************************************************************************************
**NSET VLAKl
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=VLAK2

517, 523, 526, 529, 532
535, 538, 541
679, 682, 685, 688, 691, 694, 697
712, 715, 718, 721, 724, 727, 730
733, 736, 739, 742, 745, 748, 751, 754, 757, 760, 763
766, 769, 772, 775, 778, 781, 784, 787, 790, 793, 796
799, 802, 805, 808, 811, 814, 817, 820
832, 835, 838, 841, 844, 847, 850, 853, 856, 859, 862
865, 868, 871, 874, 877, 880, 883, 886, 889, 892, 895
898, 901, 904, 907, 910, 913, 916, 919, 922, 925, 928
931, 934, 937, 940, 943, 946, 949, 952, 955, 958, 961
964, 967, 970, 973, 976, 979, 982, 985, 988, 991, 994
997, 1000, 1003, 1006, 1009, 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1027

1030, 1033, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048, 1051, 1054, 1057, 1060
1063, 1066, 1069, 1072, 1075, 1078, 1081, 1084, 1087, 1090, 1093
1096, 1099, 1102, 1105, 1108, 1111, 1114, 1117, 1120, 1123, 1126
1129, 1132, 1135, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1153, 1156, 1159
1162, 1165, 1168, 1171, 1174, 1177, 1180, 1183, 1186, 1189, 1192
1195, 1198, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1216, 1219, 1222, 1225
1228, 1231, 1234, 1237, 1240, 1243, 1246, 1249, 1252, 1255, 1258
1261, 1264, 1267, 1270, 1273, 1276, 1279, 1282, 1285, 1288, 1291
1294, 1297, 1300, 1303, 1306, 1309, 1312, 1315, 1318, 1321, 1324
1327, 1330, 1333, 1336, 1339, 1342, 1345, 1348, 1351, 1354, 1357
1360, 1363, 1366, 1369, 1372, 1375, 1378, 1381, 1384, 1387, 1390
1393, 1396, 1399, 1402, 1405, 1408, 1411, 1414, 1417, 1420, 1423
1426, 1429, 1432, 1435, 1438, 1441, 1444, 1447, 1450, 1453, 1456
1459, 1462, 1465, 1468, 1471, 1474, 1477, 1480, 1483, 1486, 1489
1516, 1531
1558, 1561, 1564, 1567, 1570, 1573, 1576, 1579, 1582, 1585, 1588
1591, 1594, 1597, 1600, 1603, 1606, 1609, 1612, 1615, 1618, 1621
1624, 1627, 1630, 1633, 1636, 1639, 1642, 1645, 1648, 1651, 1654
1657, 1660, 1663, 1666, 1669, 1672, 1675, 1678, 1681
1699, 1711, 1720, 1723, 1726

**************************************************************************************************
**NSET ONDER; DEZE NSET BEVAT DE KNOOPPUNTEN DIE AAN DE ONDERZUDE VAN HET MODEL
**DE KNOOPPUNTEN OP DE RANDEN BODEMI EN BODEM2 MAKEN GEEN DEEL UIT VAN DEZE NSET.
***************************************************************************************************
*NSET,NSET=ONDER

500, 501, 503, 504, 50S, 506, 507, 542, 543, 545, 546
548, 549, 551, 552, 554, 555, 557, 558, 560, 561, 563
564, 566, 567, 569, 570, 572, 573, 575, 576, 578, 579
581, 582, 584, 585, 587, 588, 590, 591, 593, 594, 596
597, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 608, 609, 611, 612
614, 616, 617, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 628, 629
631, 632, 634, 635, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646
647, 649, 650, 651, 653, 654, 656, 657, 659, 660, 662
663, 665, 666, 668, 669, 671, 672, 674, 675,
1490, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1502, 1503, 1505, 1506
1508, 1509, 1511, 1512, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1539, 1541
1542, 1682, 1683, 1691, 1692, 1694, 1695, 1712, 1713, 1715, 1716

**************************************************************************************************
* REKSNELHEIDSAFHANKELUKEMATERIAALBESCHRUVING
* ACHTEREENVOLGENS ELASTISCHE PARAMETERS, PLASTISCHE PARAMETERS
* EN REKSNELHEIDSAFHANKELUKE PARAMATERS
**************************************************************************************************
*SOLID SECTION,ELSET=ALL,MATERIAL=ALU
*ELASTIC,TYPE= ISOTROPIC
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40000, 3.450E-Gl ----------> VOOR KOMMA STAAT E-MODULUS; NA KOMMA DWARSCONTRACTIECOEFF.
*PLASTIC
5.35,0.000 --------------> VOOR KOMMA STAAT Uo; NA KOMMA DE BUBEHORENDEEFFECTIEVEREK
5.50,0.002
5.55,0.004
5.65,0.008
5.80,0.013
5.90,0.017
5.85,0.025
5.65,0.090
5.50,0.100
5.30,0.150
4.80,0.210
4.80,2.000

*RATE DEPENDENT
1.90E-05,4.0 -----------> VOOR KOMMA STAAT D; NA KOMMA P [1]

**************************************************************************************************
**COORDINATENTRANSFORMATIECARTESISCH NAAR CYLINDER VOOR VLAK 1
**************************************************************************************************
*TRANSFORM,NSET=VLAK1,TYPE=C
0,0,0,0,0,1
**************************************************************************************************
**COORDINATENTRANSFORMATIE CARTESISCH NAAR CYLINDER VOOR VLAK 2
**************************************************************************************************
*TRANSFORM,NSET=VLAK2,TYPE=C
0,0,0,0,0,1
**************************************************************************************************
**VERPLAATSINGEN VAN NSETS VLAK 1 EN VLAK 2 IN DE DRIB HOOFDRICHTINGEN
**AAN ELKAAR GELUK STELLEN; PER RICHTING EEN APARTE EQUATION
**************************************************************************************************
*EQUATION -------------> EERSTE RICHTING
2 --------------> DIT GETAL GEEFT HET AANTAL PARAMETERS (VLAKl,VLAK2)
VLAK1,1, 1.0,VLAK2,1,-1.0 -> VLAK1 + VLAK2 (IN DE RICHTING I) = 0 -> VLAK1,1,1.0 = VLAK2,l,-l.O
*EQUATION --------------> TWEEDE RICHTING
2
VLAK1,2,1.0,VLAK2,2,-1.0
*EQUATION ---------------> DERDE RICHTING
2
VLAKI,3,l.0,VLAK2,3,-1.0
***************************************************************************************************
**COORDINATENTRANSFORMATIECARTESISCH NAAR CYLINDER VOOR BODEM 1
***************************************************************************************************
*TRANSFORM,NSET =BODEMI ,TYPE=C
0,0,0,0,0,1
***************************************************************************************************
**COORDINATENTRANSFORMATIE CARTESISCH NAAR CYLINDER VOOR BODEM 2
***************************************************************************************************
*TRANSFORM,NSET =BODEM2,TYPE=C
0,0,0,0,0,1
***************************************************************************************************
**VERPLAATSINGEN VAN BODEM 1 EN BODEM 2 IN DE TWEE HOOFDRICHTINGEN
**AAN ELKAAR GELUK STELLEN; VERPLAATSING LOODRECHT OP PLAAT VRUGELATEN IN EQUATION
***************************************************************************************************
*EQUATION
2
BODEMl,1,1.0,BODEM2,1,-1.0
*EQUATION
2
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BODEMl,2,l.O,BODEM2,2,-1.0
***************************************************************************************************
**RANDVOORWAARDEN VAN DE VERSCHILLENDE KNOOPPUNTENSETS
***************************************************************************************************
*BOUNDARY
NIETROT,1,6 -----> GEEN VRUHEIDSGRADEN MEER OVER, GEFIXEERD
BODEMl,3 -------> GEFIXEERD IN PLAATNORMAALRICHTING
BODEM2,3 -----> GEFIXEERD IN PLAATNORMAALRICHTING
WELROT,1,5 -------> GEFIXEERD IN 5 RICHTINGEN; ALLEEN ROTATIE OM PLAATNORMAAL
ONDER,3 -------> GEFIXEERD IN PLAATNORMAALRICHTING
***************************************************************************************************
**VASTKNOPEN VAN KNOOPPUNTENSETS AAN ELKAAR MET ALS DOEL VERPLAATSINGEN
**EN/OF REACTIEKRACHTEN TE BEPALEN
***************************************************************************************************
*MPC
BEAM,VASTl,NIETROT ---> VOOR BEPALING MOMENT
BEAM,VASTI,WELROT -----> VOOR VERPLAATSINGVASTI EN DUS BUITENKANTIN ZUN GEHEEL

***************************************************************************************************
**STAPDEFINITIE VOOR DE BEREKENING; MAXIMAAL SOO INCREMENTEN PER STAP
***************************************************************************************************
*STEP,INC=SOO,NLGEOM
***************************************************************************************************
**INCREMENTDEFINIERING
**VAN LINKS NAAR RECHTS, GESCHEIDEN DOOR KOMMA'S
**BEGININCREMENT, TOTALE TUD, MIN.INCREMENT, MAX,INCREMENT
**TOTALE TUD IS BU REKSNELHEIDSAFHANKELUK MATERIAALGEDRAG VAN BELANG
**VERPLAATSING GEDEELD DOOR DE TOTAL TIME GEEFT DE SNELHEID AAN WAARMEE
**DE PROEF IS UITGEVOERD.
**ABAQUS START DE BEREKEING MET EEN INCREMENT VAN 0.1. INDIEN DE OPLOSSING
**CONVERGEERT MAAKT HU HET INCREMENT IN DE VOLGENDE STAP GROTER TOT EEN MAXIMUM
**VAN 0.5. CONVERGEERT DE OPLOSSING NIET DAN VERKLEINT ABAQUS HET INCREMENT TOT EEN
**MINIMUM VAN lE-QS. EEN KLEINER INCREMENT LEIDT TOT AFBREKEN VAN DE ANALYSE
***************************************************************************************************
*STATIC
0.l,O.5,lE-8,0.5
***************************************************************************************************
* VERPLAATSING VAN MESH
***************************************************************************************************
*BOUNDARY
WELROT,6,6,0.2 -----------> ROTEREN VAN DE NSET WELROT, DUS NSET VASTl OM DE OORSPRONG

*EL PRINT,ELSET=ALL,FREQ=O-> DRIE REGELS MET INFORMATIE DIE NIET UITGEVOERD HOEFT
*NODE PRINT,NSET=ALL,FREQ=O-> TE WORDEN (FREQUENTIE=O); OIT VERKLEINTOUTPUTFILE
*EL FILE,FREQ=O,POSITION = NODE
*END STEP -------------> EINDE VAN DEZE STAP
*STEP,INC=SOO,NLGEOM -------> BEGIN STAP 2
*STATIC
0.l,O.5,lE-8,O.5

*BOUNDARY
WELROT,6,6,0.4 ----------> HOEK AAN EINDE VAN DE STAP IS 0.4 RADIALEN
*NODE PRINT,NSET=ALL,FREQ=O
*EL PRINT,ELSET=ALL,FREQ =0
*EL FILE,FREQ=O,POSITION=NODE
*END STEP --------------> EINDE STAP TWEE
**************************************************************************************************
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INPUTFILE TREKPROEFSIMULATIE

Rier wordt op dezelfde manier een inputfile van de trekproefsimulatie behandeld. In totaal
zijn er zes inputfiles opgesteld. Drie stuks voor De AI-Si-Fe-X legering en drie stuks voor
de Al-Si-Cu-X legering. Iedere legering is bij drie treksnelheden getest. Dit kan in een
reksnelheidsafhankelijk model worden gesimuleerd door in de *STATIC opdracht de
totale tijd van een experiment in te vullen. Door vervolgens in de *BOUNDARY conditie
de verplaatsing vast te leggen kan een overeenkomstige treksnelheid worden gesimuleerd.
Rier wordt slechts een inputfile behandeld omdat de vijf andere inputfiles niet wezenlijk
verscbillen. De analyse is tweedimensionaal en wordt uitgevoerd met CPS4R
vlakspanningselementen. Omdat het problem symmetrisch is ten opzichte van de lengete
en de breedte van de trekstaaf wordt slechts een kwart van de trekstaaf geanalyseerd.

Een opdracht begint altijd na een *. Een regel na een opdracht die direct met getallen
begint heeft betrekking op de opdracht in voorgaande regel. Commentaar ten aanzien van
de opdrachten etc. staat na ** of na ---- >. Commentaar is voor ABAQUS niet relevant
en dient aIleen maar ter verduidelijking van de inputfIle. Regels waar alleen puntjes
opstaan geven aan dat er meer data in de fIle staat maar dat deze data de inputfile niet
verduidelijkt. Daarom wordt deze data bier niet weergegeven.

*HEADING --------- > BEGIN INPUTFILE
**************************************************************************************************
**TREKPROEF Bll 450°C; AL-SI-CU-X LEGERING; TRAVERSESNELHEID 100 MM/MIN.
**************************************************************************************************
*RESTART,WRITE,FREQ=IO----> SCHRUF OM DE 10 INCREMENTENNAAR DE RESTARTFILE
**************************************************************************************************
*NODE,SYSTEM=ALLES ----- > KNOOPPUNTDEFINIERING VAN DE TREKSTAAF (fWEEDIMENSIONAAL)

I, 2.650oo00E+Ol, O.oooOOOOE+OO, O.OOOOOOOE+OO
2, 2.650oo00E+Ol, l.oo00oooE+Ol, O.OOoooOOE+OO
3, 2.90oo000E+Ol, O.OoooOooE+oo, O.OoooOooE+oo
4, 2.90oooooE+Ol, 1.00ooo00E+00, O.OOOooOOE+OO
5, 3.5000000E+Ol, 7.oooo0ooE+oo, O.ooOOOOOE+oo
6, 5.00000ooE+Ol, 7.oooooo0E+oo, O.OOOOOOOE+OO
7, 5.000oo00E+Ol, 1.00000ooE+Ol, O.ooOooOOE+oo
8, 2.65OO000E+01, 9.0909094E-Ol, O.ooOooOOE+OO
9, 2.65oooooE+Ol, 1.8181819E+oo, O.OOOOooOE+OO

10, 2.65OO000E+0I, 2.7272727E+00, O.OOoooOOE+oo

518, 2.0529966E+Ol, 6.2961826E+00, O.OOooooOE+OO
519, 2.0529974E+Ol, 3.7038751E+00, O.OoooooOE+OO
520, 2.5559624E+01, 9.0249853E+00, O.OOOOOOOE+oo
521, 2.5595646E+Ol, 8.0749788E+00, O.OoooooOE+OO
522, 2.5658604E+Ol, 7. 187209IE+oo, O.oooOoooE+OO
523, 2.5685083E+Ol, 6.3172874E+00, O.OooooooE+OO
524, 2.5691914E+Ol, 5.4405546E+00, O.OOooooOE+oo
525, 2.5691916E+Ol, 4.5594664E+00, O.OOooooOE+OO
526,2.5685085£+01, 3.6827316E+00, O.OoooooOE+OO
527, 2.5658604E+Ol, 2.8128076E+oo, O.OooooooE+oo
528, 2.5595648E+01, 1.9250342E+00, O.OOooooOE+OO
529, 2.5559624E+Ol, 9.7502148E-ol, O.ooOoooOE+OO

9999, 100 , 100 ,0 -----> EXTRA PUNT OM REACTIEKRACHT TE BEPALEN
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*ELEMENT,TYPE= CPS4R,ELSET =ALLES---- > ELEMENTDEFINIERING TYPE CPS4R
1, 176, 175, 172, 171
2, 175, 174, 173, 172
3, 174, 155, 154, 173
4, 84, 176, 171, 85
5, 136, 137, 155, 174
6, 135, 136, 174, 175
7, 83, 134, 176, 84
8, 134, 135, 175, 176
9, 173, 154, 153, 170

10, 172, 173, 170, 169

438, 11, 12, 525, 526
439, 12, 13, 524, 525
440, 9, 10, 527, 528
441, 8, 9, 528, 529
442, 1, 8, 529, 408
443, 15, 16, 521, 522
444, 16, 17, 520, 521
445, 17, 2, 401, 520
446, 13, 14, 523, 524
447, 14, 15, 522, 523

**************************************************************************************************
**HIERONDER VOLGT DE MATERIAALBESCHRUVING
**IN DIT GEDEELTEZDN DE PARAMTERS Un' e, D EN P GEFIT OM DE KRACHT-WEG KROMMES
**VAN DE EXPERIMENTEN MET DIE VAN DE SIMULATIES TE LATEN OVEREENSTEMMEN
**DAARBD ZDN Un EN e IN DEZE INPUTFILE GEFIT. D EN P ZDN BD DE ANDERE REKSNELHEDEN
**GEFIT
**************************************************************************************************
*SOLID SECTION,ELSET=ALLES,MATERIAL=ALU---> ALLE ELEM. KRIJGEN ZELFDE EIGENSCHAPPEN
1.80E+00 ----> DIKTE VAN DE TREKSTAAF, 2D PROBLEEM = > DIKTE OPGEVEN

*MATERIAL,NAME=ALU ----> HIER WORDEN MATERlAALEIGENSCHAPPENOPGEGEVEN
*ELASTIC,TYPE = ISOTROPIC --- > EERST ELASTISCH
40000, 3.450E-Ol ------> E-MODULUS EN DWARSCONTRACTIECOEFFICIENT

*PLASTIC ----> VERVOLGENS PLASTISCH
3.950,0.000 - > u" BD DE BDBEHORENDE EFFECTIEVE REK
4.400,0.010
4.450,0.018
4.490,0.026
4.510,0.033
4.530,0.040
4.510,0.060
4.430,0.080
4.230,0.200
4.190,0.250
4.030,0.350
3.880,2.500

*RATE DEPENDENT ---- > SNELHEIDSAFHANKELDKE PARAMETERS
2.01E-05,4.0 ------> DEN P

18



**************************************************************************************************
**HIERONDER WORDEN DE VERSCHll..LENDE NSETS GEDEFINIEERD WAARAAN MET DE *BOUNDARY
**OPTIE RANDVOORWAARDEN KUNNEN WORDEN VERBONDEN. IN DE BIJGEVOEGDE FIGUUR
**WORDEN DE GEBRUIKTE NSETS AANGEGEVEN.
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=BOVEN

2, 7, 73, 74,
82, 83, 84, 85,
93, 94, 95, 96,

104, 105, 106, 107,
389, 390, 391, 392,
400, 401

*NSET,NSET = LINKS
376, 377, 402, 403,

*NSET,NSET=RECHTS
6, 7, 68, 69,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
108, 109, 110, Ill, 112, 376, 388
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399

404, 405, 406, 407

70, 71, 72

NSET llNICS BEVAT AlL£ KNODPPUNTEN Ill' DEZE V[RTICALt LIJN

NSET BDV N BEVAT ALLE KN!XPPl,NTEH OP DEZE: GO€lE HQRIZONTAt.E tUN

NstT RECHTS KVAT ALLE KNOllPPUNTEN DP DElE GEHEl.£ VERTICALE LIJN

**************************************************************************************************
**HIERONDER WORDEN DE RANDVOORWAARDEN AAN DE VERSCHILLENDENSETS OPGELEGD
**************************************************************************************************
*BOUNDARY
9999,2 ----> KNOOPPUNT OM REACTIEKRACHT TE BEPALEN VAST IN 2 RlCHTING
BOVEN,2 ---> NSET BOVEN GEEN VERPLAATSING IN DE 2 RlCHTING
RECHTS,l --> NSET RECHTS GEEN VERPLAATSING IN DE 1 RlCHTING

*MPC ------ > OPDRACHT OM DE NSET LINKS TE VERBINDEN MET PUNT 9999
PIN,LINKS,9999 -> VERPLAATSEN VAN 9999 LEIDT TOT VERPLAATSEN MODEL

**************************************************************************************************
**HIERONDER VOLGT DE STAPDEFINITIE WAARIN HET MODEL VERPLAATST WORDT
**************************************************************************************************
*STEP,INC=500,NLGEOM ---> STAPDEFINITIE;MAX 500 INCREMENTEN;NLGEOM--> NIET LINEAIR
*STATIC ---- > INCREMENT DEFINITIE
0.01,4.79,lE-Q8,0.01 --> BEGININCREMENT,TOTALETIJD,MIN.INCREMENT,MAX.INCREMENT

*BOUNDARY -----> OPLEGGEN VERPLAATSING
9999,1,1,-7.98

*EL PRINT,FREQ=O,POSITION = NODE --- > VOORKOMEN UITVOER N.L. FREQUENTIE=O
SINV,PE

*NODE Fll..E,FREQ=l,NSET=EEN ---> UITVOER NODIG OM KRACHT-WEG KROMME OP TE STELLEN
U,RF

*END STEP
**************************************************************************************************
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INPUTFILE DIEPfREKSIMULATIE

Hieronder staat een inputfile van de AI-Si-Cu-X legering. Voor iedere matrijsdiameter is
een bijbehorende inputfile gegenereerd. De simulaties worden wederom tweedimensionaal
uitgevoerd omdat het materiaal bij benadering isotroop is. Verder is de hartlijn
symmetrielijn zodat slechts de helft van het proces gesimuleerd hoeft te worden. in de
analyse wordt gebruik gemaakt van CAX4R elementen en de daarbij behorende IRS21A
contact elementen.

*HEADING
**************************************************************************************************
**INPUTFILE DIEPTREKSIMULATIE VAN DE AL-SI-CU-X LEGERING
**************************************************************************************************
*RESTART,WRITE,FREQ=20-----> SCHRIJF GEGEVENS NAAR DE RESTARTFILEOM 20 INCREMENTEN
**************************************************************************************************
**REFERENTIEKNOOPPUNT VOOR DE MATRIJS
**************************************************************************************************
*NODE,NSET=DIE

40000, 30.00, -10.00
**************************************************************************************************
**REFERENTIEKNOOPPUNT VOOR DE STEMPEL
**************************************************************************************************
*NODE,NSET=PUNCH

60000, 00.00, 10.00
**************************************************************************************************
** DEFINITIE VAN DE BLANKGEOMETRIE
** BLANKDIKTE 1.80 mm
** BLANKDIAMETER 60 mm
*NODE ----- > HOEKKNOOPPUNTDEFINIERING VAN DE BLANK

4001, 00.00, 0.00
4005, 00.00, 1.800
1, 30.00, 0.00
5, 30.00, 1.800

*NGEN,NSET=EDGE1---- > DEFINIERING VAN KNOOPPUNTEN LINKERKANT
1,5

*NGEN,NSET=EDGE2 ----- > DEFINIERING VAN KNOOPPUNTEN RECHTERKANT
4001,4005

*NFILL,NSET=BLANK----> OPVULLEN MET KNOOPPUNTEN TUSSEN EDGE1 EN EDGE2
EDGE1,EDGE2,400,lO --> 400 STUKS, NUMMERINCREMENT 10
**************************************************************************************************
*NSET,NSET=TOOLS ----- > SAMENVOEGEN TWEE NSETS
DIE,PUNCH

*NSET, NSET=CENTER---> DEFINIEREN VAN EEN NSET OP DE HARTLDN
4001,4002,4003,4004,4005
**************************************************************************************************
**ELEMENTDEFINIEREINGVOOR DE BLANK
**************************************************************************************************
*ELEMENT,TYPE=CAX4R,ELSET=BLANK----> DEFINIERING HOOFDELEMENT
1,1,2,12,11 --- > ELEMENTNUMMER 1, VERBONDEN DOOR KNOOPPUNTNUMMERS 1,2,12,11
**************************************************************************************************
**HIERONDER VINDT DE ELEMENTGENERATIEPLAATS
**1: EERSTE ELEMENTNUMMER
**2: AANTAL ELEMENTEN IN DE EERST RIJ INCLUSIEF HOOFDELEMENT
**3: INCREMENT IN KNOOPPUNTNUMMER IN EEN RIJ
**4: INCREMENT IN ELEMENTNUMMERIN EEN RIJ
**5: AANTALRDEN
**6: KNOOPPUNTNUMMERINCREMENTVAN RD NAAR RD
**7: ELEMENTINCREMENTVAN RD NAAR RD
*ELGEN,ELSET=BLANK

1, 400, 10, 1, 4,1,400
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**************************************************************************************************
**DEFINITIE VAN DE CONTACTELEMENTENTUSSEN PUNCH EN BLANK EN DIE EN BLANK
**************************************************************************************************
*ELEMENT,TYPE=IRS21A ----- > IS AFHANKELUK VAN ELEMENTKEUZEBLANK
4500,1,11,40000 ---------- > GENEREREN CONTACTELEMENTEN
6500,5,15,60000
*ELGEN,ELSET= DIE
4500,400,10,1
*ELGEN,ELSET= PUNCH
6500,400,10,1
*ELSET,ELSET = TOOLS
DIE,PUNCH
*ELSET,ELSET=ALL
TOOLS,BLANK
**************************************************************************************************
**HIERONDER VOLGT DE MATERIAALBESCHRUVING
**************************************************************************************************
*SOLID SECTION,ELSET=ALLES,MATERIAL=ALU-- > ALLE ELEM. KRJJGEN ZELFDE EIGENSCHAPPEN
*MATERIAL,NAME=ALU ---- > HIER WORDEN MATERIAALEIGENSCHAPPEN OPGEGEVEN

*ELASTIC,TYPE= ISOTROPIC --- > EERST ELASTISCH
40000, 3.450E.Q1 ----> E-MODULUS EN DWARSCONTRACTIECOEFFICIENT

*PLASTIC ----> VERVOLGENS PLASTISCH
3.950,0.000 ---- > UO BU DE BUBEHORENDE EFFECTIEVE REK
4.400,0.010
4.450,0.018
4.490,0.026
4.510,0.033
4.530,0.040
4.510,0.060
4.430,0.080
4.230,0.200
4.190,0.250
4.030,0.350
3.880,2.500

*RATE DEPENDENT ----- > SNELHEIDSAFHANKELUKE PARAMETERS
2.0lE-Q5,4.0 -----> DEN P

**************************************************************************************************
**DEFINITIE VAN DE GEREEDSCHAPOPPERVLAKKEN
**************************************************************************************************
*RIGID SURFACE,TYPE= BEZIER,ELSET=DIE---- > DEFINITIE TYPE BEZIER
*VERTEX,INPUT=vert60.dat ---> DEZE FILE LEVERT DE PUNTEN VOOR DE MATRUSGEOMETRIE
*PATCH,INPUT=pat60.dat ------> DEZE FILE VERBINDT PUNTEN VAN VERTEXDEFINITIEAAN ELKAAR
**************************************************************************************************
**DEFINITIE VAN DE STEMPELGEOMETRIE
**************************************************************************************************
*RIGID SURFACE,TYPE=SEGMENTS,ELSET=PUNCH---> DEFINITIE TYPE SEGMENTEN=LIJNEN
START,13.2,40 -----> STARTPUNT STEMPEL
LINE, 13.2,5.55 ----> LUN
CIRCL,9.45,1.8,9.45,5.55 --> RADIUS
LINE,0,1.8 -----> LIJN
***************************************************************************************************
*INTERFACE,ELSET=DIE-----> CONTACTDEFINITIEBLANKIMATRIJS
*FRICTION ---- > COULOMBSE WRUVINGSMODEL
0.1 ---> WRIJVINGSCOEFICIENT
*INTERFACE,ELSET=PUNCH --- > CONTACTDEFINITIE STEMPELIBLANK
*FRICTION
0.08
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**************************************************************************************************
**HIERONDER VINDT DE STAPDEFINITIE PLAATS
**************************************************************************************************
*STEP,INC=300,NLGEOM,MONOTONIC
**************************************************************************************************
**HIERONDER DE INCREMENTDEFINIERING
**************************************************************************************************
*STATIC
l.ooE-03,6,1.000E-12,1
*BOUNDARY ---------> AAN DE HAND VAN DE BOUNDARY WORDT DE STEMPEL VERPLAATST
CENTER, 1" O.OooOE+oo -> NSET CENTER IN DE l-RICHTING VAST
DIE, 1" O.OOOOE+OO __eo> NSET DIE GEEN TRANSLATIES EN ROTATIE OM 3-RICHTING
DIE,2" O.ooooE+oo
DIE,6" O.ooOOE+OO
PUNCH,I"O.ooOOE+OO --> NSET PUNCH VAST IN DE l-RICHTING
PUNCH,2,,-20.000E+00 -- > VERPLAATSEN IN DE 2-RICHTING 20 MM
PUNCH,6"O.0000E+OO -- > ROTATIE OM DE 3-RICHTING ONDERDRUKKEN
*PRINT,CONTACT= YES ---> UITVOERGEGEVENS TOT AAN: *END STEP
*NODE PRINT,FREQ=O
COORD,U,RF
*NODE PRINT,NSET=PUNCH,FREQ=O
U2,RF2
*ENERGY PRINT
*END STEP ----------- > EINDE STEPDIFINITIE
**
*STEP,INC= 300,NLGEOM,MONOTONIC
*STATIC
1.00E-03,6,1.000E-12,1
*BOUNDARY
CENTER, 1" O.OooOE+OO
DIE.l" O.ooooE+oo
DIE,2" O.oooOE+OO
DIE,6" O.ooOOE+oo
PUNCH,I ..0.oo00E+00
PUNCH,2,,-90.000E+OO
PUNCH,6..0.0000E+00
*PRINT,CONTACT=YES
*NODE PRINT,FREQ=O
COORD,U,RF
*NODE PRINT,NSET=PUNCH,FREQ=O
U2,RF2
*ENERGY PRINT
*END STEP
**
**************************************************************************************************
**DIT IS HET EINDE VAN DE INPUTFILE. HIERNA VOLGEN NOG DE TWEE BESTANDEN DIE IN DE
**INPUTFILE WORDEN AANGEROEPEN OM DE MATRJJS TE DEFINIEREN.
**************************************************************************************************
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**************************************************************************************************
**DIT IS HET BESTAND DAT IN DE INPUTFILE WORDT AANGEROEPEN EN DAT NOODZAKELDK IS
**VOOR DE OPBOUW VAN DE MATRDS. IN HET BESTAND VERT60.DAT STAAN DE COORDINATEN VAN
**DE PUNTEN VAN DE MATRDS VOOR IEDERE COORDINAAT STAAT EEN NUMMER DAT VAN RD TOT
**RD OPLOOPT. DEZE NUMMERS WORDEN IN DE FILE PAT60.DAT AAN ELKAAR VERBONDEN.
**************************************************************************************************
1,-27.742100,15.773300
2,-27.672433,15.780000
3,-27.600918,15.790000
4,-27.529722,15.800000
5,-27.458840,15.810000
6,-27.388271,15.820000
7,-27.318011,15.830000
8,-27.248058,15.840000
9,-27.178410,15.850000
10,-27.109063,15.860000

1413,-0.008493,29.890000
1414,-0.007360,29.900000
1415,-0.006282,29.910000
1416,-0.005263,29.920000
1417,-0.004307,29.930000
1418,-0.003417,29.940000
1419,-0.002599,29.950000
OOסס0.001859,29.96-,1420

1421,-0.001207,29.970000
1422,-0.000657,29.980000
1423,-0.000232,29.990000
**************************************************************************************************
**EINDE VERT60.DAT
**************************************************************************************************
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**************************************************************************************************
**HIERNA VOLGT DE Fll..E PAT60.DAT DIE IN DE INPUTFll..E VAN DE DIEPTREKSIMULATIE WORDT
**AANGEROEPEN. DE FILE VERBINDT DE KNOOPPUNTEN VAN DE MATRDS UIT DE Fll..E VERT60.DAT
**MET ELKAAR.
**************************************************************************************************
1,1,2 ---- > LUNSTUK 1 VERBINDT KNOOPPUNT 1 MET KNOOPPUNT 2
2,2,3 -----> ETC.
3,3,4
4,4,5
5,5,6
6,6,7
7,7,8
8,8,9
9,9,10
10,10,11

1413,1413,1414
1414,1414,1415
1415,1415,1416
1416,1416,1417
1417,1417,1418
1418,1418,1419
1419,1419,1420
1420,1420,1421
1421,1421,1422
**************************************************************************************************
**EINDE VAN DE FILES DIE IN DE INPUTFILE WORDEN OPGEROEPEN
**************************************************************************************************

**************************************************************************************************
**IN DE INPUTFll..E STAAT BU DE DEFINITIE VAN DE MATRDSGEOMETRIE DAT ER GEBRUIK WORDT
**GEMAAKT VAN BEZIERELEMENTEN.
**IN ONDERSTAANDEFIGUUR WORDT DUIDELUK WAT HIERVAN DE REDEN IS.
**ALS DE KROMME UIT SEGMENTEN IS OPGEBOUWD DAN ONTSTAAN ER CONVERGENTIEPROBLEMEN
**BU DE OVERGANG VAN HET ENE SEGMENT NAAR HET ANDERE SEGMENT. DE NORMAAL
**VERANDERT IN EEN KEER STERK VAN RICHTING. BIJ TOEPASSEN VAN BEZIERELEMENTEN
**MIDDELT ABAQUS EEN KROMME DOOR ALLE PUNTEN ZODAT DE NORMAAL SLECHTS GELEIDELUK
**VERANDERT. DE BEREKENING HEEFT MINDER LAST VAN CONVERGENTIEPROBLEMEN.
**STIPPELLUNEN HOREN BU ELKAAR. GETROKKEN LUNEN HOREN BU ELKAAR.
**N REPRESENTEERT DE NORMAAL.
**************************************************************************************************

, r-1
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