
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwikkeling maakbaarheidsrichtlijn voor vierkante dieptrekprodukten

Vloemans, A.P.

Award date:
1994

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/acd83693-9ee5-4fc8-b9b0-9afcc880b41a


Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie & -Automatisering 
Laboratorium voor Omvormtechnologie 

Begeleiders: Dr. Ir. I.A.H. Ramaekers 
Ir. M.W.H. Kessels 

Ontwikkeling maakbaarheidsrichtlijn voor 
vierkante dieptrekprodukten 

Eindstudierapport 
A.P. Vloemans 

augustus 1994 
WPA 120021 



OnlWikkeling maakbaarheidsrichllijn voor vierkanle dieplrekproduklen --------

SAMENVATTING 

Om de maakbaarheid van een vierkant dieptrekprodukt tijdens de ontwerpfase te kunnen 

beoordelen dient een geschikte maakbaarheidsrichtlijn te worden opgesteld. Ben van de 

problemen die zich hierbij voordoen is de keuze van een geschikt breukcriterium. 

Vanwege de complexe spannings- en rekverdeling wordt een theoretische analyse erg 

omvangrijk en daardoor moeilijk uitvoerbaar. Een oplossing biedt het gebruik van de 

eindige elementenmethode. Met het eindige elementenpakket ABAQUS kunnen dieptreksi

mulaties worden gedaan volgens een impliciete en een expliciete rekenmethode. De 

expliciete methode is veel sneller dan de impliciete methode wanneer de simulaties bij een 

hoge stempelsnelheid worden uitgevoerd. Een nadeel is de storende invloed van de met de 

expliciete methode verbonden traagheidseffecten. 

Allereerst is met beide methoden de kracht-wegkromme van de stempel en de nuttige 

produkthoogte bepaald en vergeleken met experimenten. De simulaties volgens de 

expliciete rekenmethode zijn uitgevoerd met snelheden van 5, 10, 30 en 100 m/s. Tot 30 

ml s bleken de verschillen beperkt. 

Voor het breukcriterium is uitgegaan van twee modellen van de kritische kracht zoals die 

geldt voor ronde dieptrekprodukten. Deze zijn vervolgens herschreven tot modellen van 

de lokale kritische krachten, omdat de belasting op de wand bij een vierkant dieptrekpro

dukt, in tegenstelling tot ronde dieptrekprodukten, niet gelijkmatig verdeeld is. 

Vervolgens is onderzocht bij welke globale dieptrekverhouding de lokale kritische kracht 

overschreden wordt. Hierbij zijn de stempelbreedte, de hoekafronding van de stempel en 

de blankdikte de variabelen. Dit leidt uiteindelijk tot een diagram waarin, uitgaande van 

de geometrische variabelen, de maakbaarheid kan worden getoetst. 
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Ontwikkeling maakbaarheidsrichtlijn voor vierkante 
dieptrekprodukten 

In de omvormindustrie is grote behoefte aan een formularium dat een uitspraak doet over 
de technische maakbaarheid van een dieptrekprodukt in de ontwerpfase. Een betrouwbaar 
maakbaarheidscriterium maakt veel kostbaar en tijdrovend testonderzoek overbodig. 
De TUE heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de modellering van het 
dieptrekproces, met name van axisymmetrische produkten, resulterend in een veelheid van 
analyses, experimenten en numerieke simulaties. Hieruit is een bruikbaar maakbaarheids
criterium voor axisymmetrische dieptrekprodukten ontstaan. 
V oor het vierkant dieptrekproces ontbreekt een betrouwbaar maakbaarheidscriterium 
echter nog steeds. 

Opdracht 
Ontwikkel een maakbaarheidscriterium voor vierkante dieptrekprodukten. Maak hiervoor 
gebruik van de eindige elementen methode (binnen WP A is ABAQUS en MARC 
beschikbaar). Onderzoek hiermee de invloed van de hoekgeometrie op de belasting van de 
produktwand. Probeer tevens tot een koppeling te komen met de bekende, eenvoudige 
analysemethoden voor het axisymmetrische dieptrekproces. 
Verifieer de resultaten van de EEM aan de hand van experimenten. 
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SYMBOLENLDST 

geometrie 

vooraa nz ic ht bovenaanzicht 

stempel r---~- stempel 

Pp 
matrijs 

I * 

Bp stempelbreedte 

Ip straal van de stempelhoekafronding 

Pp straal van de onderafronding van de stempel 

13m binnenbreedte van de matrijs 
rD straal van de matrijshoekafronding 

PD Straal van de bovenafronding van de matrijs 
SS trekspleet 

So initiele blankdikte 

ruG initiele straal van de blank 

Abbmk oppervlakte van de blank 

Astempel. oppervlakte van de stempel 

f3glob globale initiele dieptrekverhouding 

f30 initiele dieptrekverhouding (algemene term; steeds geldt: f3o=f3glob) 

BolWIX maximale dieptrekverhouding 

f310k lokale dieptrekverhouding 
A flensbreedte 

hp nuttige produkthoogte 

materiaalgedrag 

-e 

logaritmische rek in de 1, 2 en 3 richting 

effectieve rek 

(effectieve) voordeformatie 

effectieve spanning 
breukspanning 
gemiddelde spanning 

[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 

[mm2] 
[mm2] 

[-] 
[-] 
[-] 
[-] 

[mm] 
[mm] 

[-] 

[-] 

[-] 

[N/mm2] 
[N/mm2] 
[N/mm2] 
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n 
R 

vloeispanning 

karakteristieke deformatieweerstand 
verstevigingsexponent 
normaal of gemiddelde anisotropie 

eindige elementen model 
F opgelegde belastingsvector 
I inwendige belastingsvector 
I<t tangentiele stijfileidsmatrix 
at tijdsincrement 
au incrementele verplaatsing 

u knooppuntssnelheid 

U 

M 
Lei 

Lmm 
Cd 

P 
A,/L 

n 
T 
SFl,SF2 

knooppuntsversnelling 
massamatrix 
karakteristieke afmeting van het element 
karakteristieke afmeting van het kleinste element 
golfsnelheid van het materiaal 
materiaaldichtheid 
effectieve Lame constanten 
aantal incrementen 
tOtale procesduur 
section force in de 1, 2 richting. Dit zijn de krachten in 
het vlak van de shell elementen. 

overige procesgrootheden 
v p stempelsnelheid 
Upt plooihouderdruk 
F p stempelkracht 
F p max maximaal benodigde stempelkracht 
Up stempelverplaatsing 
F pi plooihouderkracht 
/LD wrijvingscoefficient in het contactvlak blank-matrijs 
/Lp wrijvingscoefficient in het contactvlak blank-stempel 

kritische krachten 
FcA , FeB 
F·eA, F*CB 

F'CA' F'c B 

kritische kracht volgens model A, model B 
dimensieloze kritische kracht volgens model A, model B 
lokale kritische kracht volgens model A, model B 

[N/mm2
] 

[N/mm2] 
[-] 

[-] 

[N] 
[N] 

[N/m] 
[s] 

[m] 

[m/s] 

[m/s2] 

[kg] 
[m] 

[m] 
[m/s] 

[kg/m3] 
[-] 
[-] 
[s] 

[N/m] 

[m/s] 
[N/mm2] 

[N] 
[N] 

[mm] 
[N] 
[-] 
[-] 

[N] 
[-] 

[N/mm] 
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VOORWOORD 

Gedurende mijn zesde jaar als student aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik 
mijn afstudeerwerk uitgevoerd bij de vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering, 
sectie Bewerkingstechnologie van de faeulteit Werktuigbouwkunde. 
Terugkijkend op deze periode kan ik zeggen dat die vooral leerzaam is geweest en dat 
daarin zelfwerkzaamheid en samenwerking met anderen tot een bevredigend resultaat 
hebben geleid. 
Van de velen die mij hierbij geholpen hebben wil ik er enkelen bedanken: 
Dhr Ramaekers en Mark Kessels voor hun begeleidende taak en adviezen, Due Tran voor 
zijn vele nuttige adviezen, vooral omtrent het werken met ABAQUS, RaIf PaBmann van 
ABA COM GMBH te Aken voor zijn specifieke hulp bij het modelleren, Frank Fokkel
man voor zijn software en tenslotte de mannen van "het hoku voor de vele tips, gezellig
heid en steun in moeilijke tijden. 
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1. INLEIDING 

1.1 Maakbaarheid van vierkante dieptrekprodukten 
Dieptrekken is een veelvoorkomend plaatom-
vormproces, waarbij een vlakke plaat, blank 
genoemd, door middel van een stempel, een 

plooihouder en een matrijs wordt omgevormd tot 

een hoI, ruimtelijk lichaam. Op deze manier is 

het materiaalverlies beperkt. Bij massafabricage 

blijft de kostprijs van het produkt laag. Zie 

figuur 1.1 voor een schematische weergave van 
het dieptrekproces. 

Vanuit de omvormindustrie bestaat de dringende 

stempel 

behoefte om van een dieptrekprodukt tijdens de figuur 1.1: het dieptrekproces 

ontwerpfase vast te stellen of het, technisch gezien, daadwerkelijk gemaakt kan worden. 

Wanneer vooraf de maakbaarheid bekend is, hoeft geen gebruik te worden gemaakt van 

de kostbare en tijdrovende trial-and-error methode. Hiertoe wordt a1 sinds lange tijd 

gepoogd het dieptrekproces theoretisch te modelleren. Voor de eenvoudigste categorie, de 

axisymmetrische cylindervormige produkten is in de loop der tijd analytisch voldoende 

inzicht verworven om hiervan de maakbaarheid vast te stellen. 

Ook naar produktontwerpen met een niet-ronde geometrie, waarvan vierkant een veel
voorkomende categorie is, zijn vele studies verricht. De optredende spannings- en rekver

delingen zijn echter a1 snel dermate gecompliceerd, dat een analytische beschouwing zo 

omvangrijk wordt, dat aanzienlijke aannamen gedaan moeten worden, waardoor de 
nauwkeurigheid sterk afneemt. 

De oplossing dient nu te worden gezocht in de numerieke verwerking. De ontwikkeling 

van de eindige elementen methode (EEM) heeft het mogelijk gemaakt dieptrekprocessen 

met een onregelmatige geometrie en niet-lineair materiaalgedrag nauwkeurig te simuleren. 

Helaas zijn de aanschafk:osten, de benodigde kennis en de rekentijden voorlopig nog van 
zodanige omvang dat inzet van EEM in een CAD-CAM omgeving meestal niet mogelijk 

is. Het bedrijfsleven vraagt om eenvoudiger te hanteren methoden om de maakbaarheid 

van dieptrekprodukten met een onregelmatige geometrie vast te stellen. 

Dit kan onder andere op de volgende manieren: 
- Allereerst is binnen de sectie omvormtechnologie een numerieke verwerking van het 

bovengrenstheorema ontwikkeld ter beschrijving van de flensdeformatie bij het dieptrek
proces, zie [1] en [2]. Dit heeft geleid tot een eenvoudig te gebruiken programma met 

acceptabele rekentijden. Het programma omvat echter geen volledige modellering. 

- Ten tweede kan met de op de TUB aanwezige eindige elementen pakketten geprobeerd 
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worden een maakbaarheidsrichtlijn op te stellen voor vierkante dieptrekprodukten. Dit kan 

resulteren in grafieken, tabellen en/of kentallen, waarmee de ontwerper zijn dieptrekpro

dukten kan beoordelen op hun rnaakbaarheid. 

Op deze laatste manier wordt nu getracht om met het eindige elementenpakket ABAQUS 

een maakbaarheidsrichtlijn te ontwikkelen voor vierkante dieptrekprodukten. 

1.2 Proceskennis 

Bij het vierkant dieptrekproces kan 

de deformerende flens worden opge

deeld in acht gebieden: vier dieptrek

gebieden (1) rond de stempe1hoekaf

rondingen en vier striptrekgebieden 

(2) langs de reehte stempelzijden, zie 

figuur 1.1. Tijdens het dieptrekpro

ces vindt er in de gebieden (2) geen 

flensdeformatie plaats, zodat hierbij figuur 1.2: krachtuitdemping by het vier kant dieptrekproces 

geen naar binnen gerichte kracht 

wordt ingeleid, behalve om de wrijving met de plooihouder en de matrijs te overwinnen. 

In de gebieden (1) daarentegen wordt de flens in omtreksrichting gestuikt, waardoor 

tangentiele drukspanningen en radiale trekspanningen worden ingeleid. De spanningen 

zullen eehter uitdempen naar gebied (2). Zo ontstaat in de flens voor beide spanningen 
een geleidelijk verloop met een rnaximale waarde op de symmetrieas door het rotatiesym

metrische gedeelte en een rninimale waarde halverwege de reehte zijde van de stempel. 

Dit heeft een krachtverdeling op de gevormde produktwand tot gevolg met eveneens een 

maximum in de hoek. Dit maximum za1 naar beneden toe geleidelijk uitdempen naar de 
vlakke zijden, zie figuur 1.1. De kracht op de gevormde wand za1 dus het grootst zijn 

bovenin de wand in het rotatiesymmetrische gebied. 

1.3 De Eindige Elementen Methode 

In het afgelopen deeennium heeft de analyse van omvormprocessen met behulp van de 

eindige elementen methode enorme vooruitgang geboekt. De ontwikkelingen op het gebied 

van plaatomvormen bleven aanvankelijk achter bij de ontwikkelingen op het gebied van 

massiefomvormen, maar door de komst van snellere computers en commercieel verkrijg
bare EEM pakketten is het rnogelijk ook plaatomvormprocessen numeriek te onderzoeken, 

al vindt dit nog steeds voornamelijk plaats in de onderzoekssfeer. 

Bij het analyseren van plaatomvormprocessen met behulp van de eindige elementen 

methode kan gebruik worden gemaakt van zowel een impliciete als een expliciete 

rekenmethode. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de algemene voor- en nadelen van 
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beide methoden met betrekking tot het (vierkante) dieptrekproces. In hoofdstuk 3 wordt 

met beide methoden het vierkante dieptrekproces gesimuleerd en worden de resultaten 

vergeleken met die van experimenten. Van belang is hierbij de mate van overeenstemming 

en de benodigde rekentijd. In de literatuur zijn dergelijke vergelijkingen eerder gemaakt 

in [3], [4] en [5], maar deze zijn erg oppervlakkig en er worden geen exacte waarden 

gegeven. Bovendien gelden de gegevens voor specifieke toepassingen. 
Afhankelijk van de geschiktheid van de impliciete en/of de expliciete analysemethode za1 
hiermee gepoogd worden te onderzoeken wat de relatie is tussen enerzijds de verhouding 

stempelbreedte-stempelhoekafronding, (B/rJ, en de verhouding stempelbreedte-plaatdik

te, (B/so) , zie figuur 1.3, en anderzijds de globale kritische dieptrekverhouding van het 
. kan d" kp h £ . ...1 k vooraanzicht bovenaanzicht VIer t Ieptre roces. In 00 ustu 

4 za1 hiervoor een geschikt faalcrite- Bp. 
stempel 

rium gekozen worden. Hierop voIgt 

dan de ontwikkeling van een ont

werprichtlijn, waarmee vierkante 
dieptrekprodukten getoetst kunnen 

worden op hun maakbaarheid. 
figuur 1.3: geometrische grootheden 

.----'-'''<- stempe I 

matrijs 

/ 
blankcontour 
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Ontwikkeling maakbaarheidsrichdijn voor vierkame dieptrekprodWaen --------

2. DE IMPLICIETE EN EXPLICIETE OPLOSSINGSMETIIODE 

2.1 De oplossingsprocedures 

De impliciete oplossingsmethode 
Bij deze statische analysemethode wordt de grootte van de tijdsincrementen, At, en 

daarmee de grootte van de verplaatsingsincrementen, .Au, automatisch berekend op basis 

van de convergentiesnelheid van de "full Newton" iteratieve oplossingsmethode. Het 

Newton schema waarmee de incrementele vergelijkingen opgelost worden ziet er in de 

standaardvorm als voIgt oit: 

.Au (i+l)=Au (i) +K
t
- 1• (F(ILI(i)) (2.1) 

waarbij: 

(i) : increment nummer 

~ 
F 

: de momentane tangentiele stijfueidsmatrix 

: de opgelegde belastingsvector 

I : de inwendige belastingsvector 

Het geschiedenisafuankelijke gedrag wordt dus bepaald door de incrementele verplaatsing, 

Au, en de situatie aan het begin van het increment. Zie voor nadere uitleg [16] en [22.1]. 

De expliciete oplossingsmethode 
Dit is een dynamische analysemethode. De expliciete oplossingsprocedure is gebaseerd op 

zowel het gebruik van de expliciete integratieregel als van diagonale puntmassa matrices. 

De bewegingsvergelijkingen van het deformerend lichaam zien er als voIgt uit: 

(t ... .!) (i-.!) At(i+l) + At(i) u 1 =u 1 + u(i) 
2 ' (2.2) 

Expliciet betekent in dit geval dat de kinematische toestand vooraf bepaald kan worden 

door gebruik te maken van de in het vorige increment berekende waarden van dO-Ill) en 
n(i) • 

De versnelling, nO), aan het begin van increment i wordt als voIgt berekend: 

a (i)=M-1• (F(ILI(O) (2.3) 

waarbij: 

M : diagonale puntmassamatrix (geextrapoleerd naar de betreffende knoop-

punten) van een element. 

Hierbij zijn dus geen iteraties of een tangentiele stijfueidsmatrix nodig. De grootte van het 
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tijdsincrement, at, wordt begrensd als zijnde de doorstroomtijd van een spanningsgolf 

door het kleinste element van de mesh: 

L. 
at~ ~ 

Cd 

waarbij: 

Lmin : de kleinste karakteristieke elementgrootte 

Cd : de golfsnelheid van het materiaal 

Vergelijking (2.4) kan herschreven worden als: 

lit ~ min (Lfi~ 1:2J 
waarbij: 

p : de materiaaldichtheid 

A, p. : de effectieve Lame constanten 

Zie voor nadere uitleg [17] en [22.1]. 

2.2 Voor- en nadelen bij plaatomvormen 

(2.4) 

(2.5) 

Bij de impliciete oplossingsmethode moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn 

voordat de oplossing convergeert. Ben van de voorwaarden is dat de contactsituaties 

volledig gestabiliseerd moeten zijn. Ais een contactsituatie verandert van gesloten (contact 

met een star gereedschap) naar open (geen contact) of omgekeerd voIgt een extra iteratie. 

Bovendien moet er in geval van contact een drukspanning heersen tussen contactpunt en 

star oppervlak. Afhankelijk van de convergentiesnelheid za1 het volgende tijdsincrement 

groter of kleiner worden gekozen. Het gebruik van de impliciete oplossingsmethode voor 

het analyseren van driedimensionale omvormprocessen kan vooral bij processen met 

variabele contactsituaties, zoals dieptrekken, dus leiden tot convergentieproblemen. 

Tijdens de simulaties is het volgende gebleken: 

- Ten eerste heeft een toename van het aantal contactpunten als gevolg van een meshver

fijning, een toename van het aantal ·contactveranderingen tot gevolg, waardoor de 

tijdsincrementen kleiner worden gekozen. Hierdoor neemt de rekentijd toe omdat de stijf

heidsmatrix bij elk increment opnieuw moet worden berekend en geinverteerd. Het valt 

op deze manier moeilijk te voorspellen hoelang een analyse za1 gaan duren. Om onzekere 

contactsituaties zoveel mogelijk te vermijden is het van belang de gereedschapsoppervlak

ken zo glad mogelijk te definieren. 

- Ten tweede ontstaan bij plooivorming in de flens onzekere contactsituaties en kunnen 

plaatselijk buitensporige deformaties ontstaan bij contactverlies. De berekening za1 dan 

afbreken. Dit heeft tot gevolg dat de plooihouderkracht in geval van een impliciete 
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analyse veel hoger opgegeven moet worden dan in de praktijk, waarin zeer lichte 

plooivorming niet tot een afgekeurd produkt hoeft te leiden. 

- Ten derde kunnen onzekere contactsituaties ontstaan, bijvoorbeeld wanneer grote, vlakke 

oppervlakken met elkaar in contact zijn zonder voldoende contactdruk. 
Verder moeten overa! waar eventueel contact za1 optreden contactelementen worden 
gedefinieerd. 

Toch wordt de impliciete methode als zeer nauwkeurig beschouwd omdat de oplossing 

altijd voldoet aan evenwicht. 

Door deze moeilijkheden is een hemieuwde aandacht ontstaan voor de toepassing van de 
expliciete oplossingsmethode bij 3-D plaatomvormen. Hierbij wordt de tijdsincrement

grootte bepaald door de stabiliteitsvoorwaarde, zie vergelijking (2.4) en (2.5), en niet 
door het aantal veranderende contactsituaties. 
Een ander voordeel is dat er geen extra maatregelen nodig zijn voor het modelleren van 

contact. 

Verder is de rekentijd voorspelbaar omdat deze evenredig is met het aantal vrijheidsgra

den binnen de mesh. 

Een nadeel is dat er erg veel incrementen, n, nodig zijn, waardoor de berekening lang 
kan duren: 

T n=-
tit 

(2.6) 

waarin: 

n : aantal incrementen 

T : totale procesduur 

De expliciete oplossingsmethode is dus in eerste instantie geschikt voor dynamische, 

snelle processen. 

Er zijn echter twee manieren om het aantal incrementen kunstmatig te verminderen: 

- Enerzijds door de stempelsnelheid te vergroten, waardoor de procesduur, T, afneemt. 
- Anderzijds door de dichtheid, p, van het deformerend materiaal te vergroten, waardoor 

het tijdsincrement toeneemt. Zie voor de details [22.1]. 

Helaas zullen bij beide manieren traagheidseffecten hun intrede doen. In dit onderzoek za1 

van de eerste optie gebruik worden gemaakt. Het is van het grootste belang een verant

woorde keuze voor de stempelsnelheicJ. te maken. Een afschatting voor de stempel

snelheid, welke in dit onderzoek gaat worden gebruikt, wordt gemaakt in hoofdstuk 3. 
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3. SIMULATIES EN EXPERIMENTEN 

3.1 InIeiding 

V oordat de eindige elementen me

thode kan worden gebruikt voor 

onderzoek naar de maakbaarheid van 

vierkante dieptrekprodukten, moot 

eerst de bruikbaarheid getootst wor

den aan de hand van experimenten. 

Hiertoe worden voor drie verschil- rond 

blark 

vierkant 0 • 

lende stempel-blankconfiguraties, zie ftguur 3.1: stempel-blank conftguraties 

vierkant 45 • 

figuur 3.1, experimenten uitgevoord. Gekeken zal worden naar de kracht-wegkrommen 

van de stempel en naar de nuttige cuphoogte. De experimenteel gevonden resultaten wor

den vergeleken met de resultaten volgens zowel de impliciete aIs de expliciete oplossings

methode. Om bij de expliciete methode de grootte van de traagheidseffecten te achterha

len worden simulaties bij stempelsnelheden van 5, 10 ,30 en 100 m/s uitgevoord. Aan de 

hand van de gevonden kracht-wegkrommen kan dan een keuze voor de stempelsnelheid, 

vP' worden gemaakt. De belangrijkste resultaten staan vermeld in §3.4. 

Er wordt hier afgezien van de idea1e blankvorm, zoaIs onder andere door TNO voorge

steld in [7], omdat deze in gevaI van massafabricage veel te bewerkelijk en daardoor te 

duur zou worden. Een gevolg van deze keuze is dat er geen gelijkmatige cuphoogte wordt 

bereikt. Daarom zal in §3.4 tevens worden gekeken bij welke stempel-blankconfiguratie 

de nuttige cuphoogte maximaal is. 

3.2 Geometrie, materiaal en machine 

Tabel 3.1 geeft de geometrische grootheden van de blanks. Figuur 3.2 geeft de geometri

sche grootheden van de stempel en de matrijs. 

blankconfiguratie 

blankmateriaal: SPD/FEPOIMA MeB blankdikte (80): 0,5 nun 
stempeloppervlak (A."""""J: 1586,27tnnr 

ROND VlERKANT 0° 

afmetingen [nun] 0=91 80*80 80*80 
~------~-----------~----------~I 

oppervlak [nunz:J 6503,88 6400 6400 

Pslob [-] 2,03 2,01 2,01 

label 3. I: geomerrie van de blank 

De dieptrekverhouding {Jglob is bij aIle configuraties nagenoeg hetzelfde. Algemeen wordt 

{Jglob gedefinieerd aIs: 
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------- DmwikkeUng maakbaarheidsrichtlijn voor vierkanle dieptrekprodukJen -------

(3.1) 

Het blankmateriaal is SPDIFEP01MA 

MCB. In de EEM analyses wordt elasto
plastisch materiaalgedrag gemodelleerd. 

Het plastisch model hierin is gedefinieerd 

volgens de verstevigingsformule van 

Nadai: 

8p =40 [mm] 
80l 42 [mm] 
pp = 4 (mm) 
po :;:: 3 [mm] 

55 1 (mm] 
rp = 4 [mm] 
ro =: 5[mm] 

vooraanzicht bovenaanz icht 

(3.2) 
figuur 3.2: geometrie van stempel en matrijs 

De materiaalparameters zijn volgens [8]: 

- karakteristieke deformatieweerstand C : 505 

- verstevigingsexponent n : 0,24 

- voordeformatie eo : 0,003 [-] 

- anisotropiefactor R : 1,55 [-] 

Deze waarden zijn bepaald door middel van de trekproef. Vanwege lijnspanning mag 0'11 

gelijkgesteld worden aan a. 
Het materiaalmodel van de EEM modellering bestaat uit een rij '0-e combinaties uit de 

kromme volgens (3.2). De invloed van de reksnelheid wordt buiten beschouwing gelaten. 

De experimenten zijn uitgevoerd op de Erichsenbank. Hieraan is via een ladingsversterker 

een X-Y plotter gekoppeld, waarmee de kracht-wegkrommen zijn opgetekend. 

Volgens Siebel geldt als algemene benadering voor de benodigde plooihouderdruk: 

a ,,=0,002 -O,003(CPo -1)' +0,005 2~ .. }a. a B=C (: r e" C3.3) 

Vermenigvuldigd met het flensoppervlak levert dit een plooihouderkracht op van 6000 N. 

Experimenteel bleek een plooihouderkracht van 2000 N echter voldoende. Ben derde van 

de berekende plooihouderkracht blijkt dus voor het vierkant dieptrekproces voldoende te 

zijn. In het onderzoek naar maakbaarheid, zie hoofdstuk 5, za1 blijken dat dit een goede 

benadering is voor de plooihouderkracht bij vierkant dieptrekken. Als smeermiddel is talk 

gebruikt. 

3.3 De EEM modelleringen 

Er wordt uiteraard naar gestreefd de modelleringen volgens de impliciete en expliciete 

methode zoveel mogelijk met elkaar overeen te laten komen. 

Omdat gerekend wordt met isotroop materiaal (R = 1) kan vanwege symmetrie volstaan 
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-------- Onlwikkeling maakbaarheidsrichllijn voor vieikanle dieptrekprodukten --------

worden met het modelleren van ren achtste deel 

van de blank, zie voor een vierkant 0 0 blank 
figuur 3.3. Vooral in geval van impliciete analy
se is dit aan te bevelen omdat anders de reken
tijd te veel oploopt. De meshgrootte is in alle 
gevallen 31 bij 20 elementen. Dit is gelijk aan 
de meshgrootte in [3]. Bij nog meer elementen 

zal de rekentijd te zeer oplopen. 

De elementkeuze is gevallen op een 4-knoops 

shell element, S4RF, met gereduceerde integra
tie, eindige rek, hourglass control en met een figuur 3.3: 1/8 model van de blank 

dubbel gekromd oppervlak. Dit elementtype kan voor beide modelleringen gebruikt 
worden. Hierbij kunnen echter geen spanningen en rekken loodrecht op het vlak van de 
plaat worden bepaald. De dikterek kan eventueel weI worden bepaald wanneer wordt 
uitgegaan van volumeinvariantie. Er geldt dan: 

£1+&2+£3=0 (3.4) 

Toch voldoet het voor het analyseren van dunne plaatomvormprocessen, omdat hierin 

spanningen en rekken in het vlak van de plaat een overheersende rol spelen. Ook de 

literatuur vermeld vrijwel uitsluitend het gebruik van shell elementen voor omvormanaly
ses van dunne plaat, zie [3],[4],[5] en [6]. 

De gekozen shell elementen bezitten volgens [19] voldoende buigstijfheid. 
Er wordt aileen wrijving voorgeschreven in het contactvlak flens-matrijs met een coeffici

ent, P-D, van 0,1. Om gunstige procesomstandigheden te creeren wordt in het contactvlak 

stempel-blank een wrijvingscoefficient, P-p ' van 0,25 voorgeschreven. 

Een deel van de modelinput beslaat het definieren van de gereedschapsgeometrie. Hierin 

bestaat een groot verschil tussen de impliciete en expliciete oplossingsmetbode: 

- Bij de impliciete methode is het in geval van plaatomvormen van het grootste belang de 

gereedschapsoppervlakken zo glad mogelijk te definieren om contactinstabiliteiten van de 

interface elementen te voorkomen, omdat anders convergentieproblemen ontstaan. 

ABAQUS levert een drietal opties voor het definieren van starre oppervlakken voor de 
impliciete rekenmethode, zie [22.2]. 

Uiteindelijk bleek aileen gebruik van de user subroutine RSURFU te voldoen. RSURFU 

staat voor rigid surface yser. Dit is een' in FORTRAN 77 geschreven subroutine, waarin 

starre oppervlakken wiskundig worden beschreven. Een klein nadeel van deze subroutine 
is dat de gereedschapsknooppunten niet visueel door de postprocessor kunnen worden 

weergegeven. Zie [22.3] voor de uitwerking van deze subroutine. 
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- In geval van de expliciete methode kunnen de 

gereedschapsoppervlakken alleen worden opge

bouwd door middel van starre vierknooppunts

elementen. V oor het definieren van de coordina

ten van de gereedschapsknooppunten, zie figuur 

3.4, is een TURBO PASCAL programma ge

schreven. De listing hiervan staat in [22.4]. 

Zowel de impliciete als de expliciete inputfile 

zijn met toelichting weergegeven in [22.2]. 

Hierin wordt tevens de model en history input 

van beide methoden verantwoord. 

3.4 De resultaten 

3 

lei 

flguur 3.4: knooppunten van de gereedschappen 

Hier wordt volstaan met het weergeven van de belangrijkste resultaten. Voor een uitge

breid overzicht wordt verwezen naar [22.5]. 

Gekeken wordt naar de overeenkomst van de kracht-wegkrommen en de nuttige cuphoog

ten volgens de simulaties en de experimenten. 

Bij elke stempel-blankconfiguratie zijn drie experimenten uitgevoerd, zodat inzicht kan 

worden verkregen in de reproduceerbaarheid. Bij de interpretatie van de resultaten moet 

rekening worden gehouden met de beperkte reproduceerbaarheid van de experimenten en 

de isotrope modeUering van het materiaa1gedrag wat voora1 van invloed is op de geome

trie. 

3.4.1 De kracht-wegkrommen 

In de figuren 3.5 tim 3.7 staan voor achtereenvolgens de blankconfiguraties rond, 

vierkant 0° en vierkant 45° de stempelkracht-stempelwegkrommen uitgezet volgens de 

experimenten, de impliciete oplossingsmethode en de expliciete oplossingsmethode bij een 

stempelsnelhieid, vP' van 30 m/s. Let er hierbij op dat de expliciete krommen op twee 

manieren zijn weergegeven: eenmaa1 zoals het verloop door ABAQUS is berekend (met 

slingering) en eenmaa1 volgens een vloeiend verloop, waarbij de slingering eruit gefIlterd 

is. In tabel 3.2 staat een overzicht van alle maximale krachten. Bij de krommen volgens 

de expliciete rekenmethode is het maximum bepaald na de pieken eruit te hebben 

gefIlterd. 

- De impliciete kromme vertoont voor de ronde en vierkant 45 ° blanks goede overeenko

mst. Bij de vierkant 0° blank ligt het krachtmaximum duidelijk te laag en ligt de 

kromme bij het einde van het proces boven de experimentele kromme. Een oorzaak hier

van is dat de als volkomen star gedefinieerde plooihouder alle kracht, die vee! hoger is 
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opgegeven dan bij de experimenten om con

vergentieproblemen te voorkomen, concen

treert in de hoek waar de flens als gevolg van 

stuik het dikst is. Hierdoor wordt de flens in 

de hoek veel langer vastgehouden en vormen 

zich lange flappen bij het eindprodukt, zie 

achtereenvolgens figuur 3.8 en 3.9. Vanwege 

de isotrope materiaalmodellering wordt dit 
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-- impliciet 
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Hetzelfde verschijnsel treedt ook op bij de stempelverplootsing [mm] 

vierkant 45° blank, waarbij de flappen langs figuur 3.5: kracht-wegkrommen, ronde blank 

het rechte deel van de stempel ontstaan, en in _____ experimenteel 
25000 - impliciet 

mindere mate bij de ronde blank. In werke- --------- expliciet, Vp=30 m/s 
t;~~',.·~~---~f:':::" 

lijkheid zijn plooihouder en matrijs niet vol

komen star en wordt de plooihouderdruk dus 

beter verdeeld. 

De gevolgen vanwege het isotrope materiaal

model zijn wat de proceskracht betreft ondui

delijk. Volgens [10] is de invloed van aniso-
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stempelverploatsing [mm] 

topie bij het ronde dieptrekproces gering, 

terwijl [11] een duidelijke krachtsverlaging 

constateert. figuur 3.6: kracht-wegkrommen, vierkant OOblank 

In alle gevallen ligt het krachtmaximum onder 

de experimenteel gevonden waarde. De slin

gering in het verloop van de impliciete krom

me ontstaat doordat de blankelementen over 

de matrijsafronding glijden. 

Bij de expliciete kracht-wegkrommen treedt 

als gevolg van de traagheidseffecten een on-

rustig verloop op. Hoe hoger de v P' des te 

groter de trillingsamplituden, zie [22.5]. Deze 
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trilling en ontstaan doordat de blankknooppun- stempelverplootsin9 [mm] 

ten, die in geval van expliciete analyse t~vens figuur 3.7: kracht-wegkrommen, vierkant 45°blank 

puntmassa's zijn, voortdurend versnellingen ondergaan en dus traagheidskrachten veroor

zaken. Vooral knooppunten die uit contact treden met de gereedschappen krijgen 

plotseling een grote versnelling. Door het elastische materiaalgedrag ontstaan vervolgens 

trillingen. De trillingsfrequentie is atbankelijk van de meshgrootte, de amplitude van 

stempelsnelheid en de elementmassa, bepaald door de dichtheid van het blankmateriaal en 
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rond 

figuur 3.8: flensdeformaties 

het elementvolume. 

vierkant 0 . vierkant 45 • 

De kracht-wegkrommen vertonen niet het werkelijke verloop, omdat de gegevens niet bij 

elk increment zijn weggeschreven, maar met een frequentie van 60. In werkelijkheid is de 
trillingsfrequentie dus veel groter. 

Bij elke blankconfiguratie liggen de expliciete krommen bij vp=5, 10 en 30 m/s dicht bij 
elkaar. Bij vp=l00 m/s zijn traagheidseffecten zeer duidelijk aanwezig en liggen de 

krachtsmaxima ook veel hoger, zie tabel 3.2. De krachtsmaxima zijn bepaald uit de 
gefilterde krommen, zie [22.5] 

ROND VIERKANTO° VIERKANT 45° 

Fp_ '--. Fp_ '--. 
Fpmax 

'--. --1 --1 --1 '-. "-I "-. 
[N] [%] [N] [%] [N] [%] 

i=1 experimenteel 20813 0 17750 0 19969 0 

2 impliciet 19824 -4,75 16600 -6,48 19368 -3,01 

3 expliciet, vp=5 (mls] 17623 -15,33 20411 14,99 22317 11,76 

4 expliciet, vp= 10 [m/s] 18133 -12,88 20240 14,03 22643 13,39 

5 expliciet, vp=30 [m/s] 18200 -12,56 21894 23,35 22455 12,45 

6 expliciet, vp= 100 [mls] 25515 22,59 24390 37,41 23638 18,37 

tabel 3.2: overzicht krachtsmaxima en hun afwijldngen 

Bij een ronde blank komen de krommen, met uitzondering van vp=l00 mIs, vrij goed 

overeen met de impliciete krommen en liggen dus ook wat lager dan de experimentele. 

vp=30 m/s blijkt hier een goede snelheid om de kracht-wegkromme voor een ronde blank 
te bepalen. 

Bij de vierkant 0° blank liggen de krommen veel te hoog en ligt het maximum te ver naar 
rechts. De expliciete methode levert in dit geval geen betrouwbare resultaten. 

Bij de vierkant 45° blank liggen de krommen ook te hoog maar het verloop komt vrij 
goed overeen. 

Duidelijk is dat tot 30 m/s de krommen onderling niet veel verschillen. Dit is in overeen-
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stemming met wat in [6] gevonden is, waar de resultaten bij stempelsnelheden van 8 en 

30 mls onderling weinig verschil vertonen. Ook [3] vermeldt dat bij vp=30 mls de 
resultaten nauwkeurig genoeg zijn voor ontwerpdoeleinden. 

3.4.2 De nuttige cuphoogten 

Tevens is de nuttige cuphoogte, hp, 

bepaald. Zie tabel 3.3 en figuur 3.9. 

Vanwege de isotrope materiaalmo

dellering zou hier echter overal een 

negatieve afwijking worden ver

wacht. Waarschijnlijk wordt de wand 

extra gestrekt doordat de flens langer 

wordt vastgehouden. Dit geldt vooral 
rond vierkant 0 • 

voor de vierkant 0° blank. De grote 

f 
"ki h' .. fi figuur 3.9: nuttige cuphoogten h, 

a WI] ng lerbI] gee t weer aan dat 

de expliciete methode in dat geval niet nauwkeurig is. 

r 
hp 

1 
vierkant 45 . 

Voor de ronde en vierkant 0° blank zijn de afwijkingen klein. Zowel de impliciete als de 

expliciete methode is geschikt om de eindgeometrie van een produkt weer te geven. 

Duidelijk is dat de ronde blank de grootste nuttige cuphoogte levert. Voor deze blankgeo

metrie za1 het maakbaarheidsonderzoek in hoofdstuk 5 worden uitgevoerd. 

ROND VIERKANTO° VIERKANT 45° 

hpj 1"-1 hpj '" -1 hpi 
11"_1 

til A .. ' .. 
[mm] [%] [mm] [%] [mm] [%] 

i=l experimenteel 29,63 0 22,93 0 25,23 0 

2 impliciet 29,99 1,22 23,05 0,52 25,04 -0,75 

3 expliciet, vp= 5 [mls] 30,11 1,62 25,13 9,59 25,76 2,1 

4 expliciet, vp= 10 [mls] 30,07 1,49 25,04 9,2 25,52 1,15 

5 expliciet, vp= 30 [mls] 30,17 1,82 24,39 6,37 25,06 -0,67 

6 expliciet, vp= 100 [mls] 34,35 15,93 26,37 15,01 24,78 -1,78 

tabel3.3: nuttige cuphoogten h, en hun afwijldngen 

De rekentijd voor een gegeven modellering hangt af van de bezettingsgraad van de 

computer. Gezien de zeer lange rekentijden van 2 tot 4 dagen voor de impliciete rekenme

thode mag duidelijk zijn dat deze methode in dit geval zeer gebruiksonvriendelijk is. Voor 

de expliciete methode bedragen de rekentijden + een dag voor vp=5 mls en enkele uren 

voor vp=IOO m/s. 
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4. KEUZE VAN HET BREUKCRITERIUM 

Bij plaatomvormprocessen wordt de maakbaarheid 

vaak bepaald door het weI of niet optreden van insta

biliteiten, zoals plooivorming en insnoering. Het is 

niet mogelijk om een algemeen geldig instabiliteits- of 

faalcriterium te definieren. Als veilige ondergrens kan 

het begin van insnoering worden aangenomen. Ter 

plekke van de insnoering za1 uiteindelijk breuk optre
den. Breuk is het minst veilige faalcriterium. Experi

menten [12] tonen aan dat voor ronde produkten bij figuur 4.1: insnoeren van de wand 

een te hoge proceskracht insnoering en vervolgens 

breuk optreedt in de overgangszone stempelafronding-wand. Hier is de wand immers het 

dunst en heeft het materiaal gedurende het proces slechts een geringe versteviging onder

gaan. Dit geldt zowel voor ronde produkten als voor het rotatiesymmetrische gedeelte van 

vierkante produkten. Ook simulaties met ABAQUS laten bij ongunstige procescondities 

een overmatige deformatie zien in de overgangszone stempelafronding-wand, hetgeen 
duidt op insnoering, zie figuur 4.1. 

Getracht wordt om bij het vierkante dieptrekproces voor een bepaald materiaal met behulp 

van ABAQUS/Explicit de kritische dieptrekverhouding te bepalen als functie van de 

verhouding stempelbreedte-stempelhoekafronding (B.lr,) en de verhouding stempelbreed

te-plaatdikte (B/so)' Er moet een betrouwbare manier gevonden worden waarmee begin 

van breuk kan worden vastgesteld. Hier worden enkele voorstellen gedaan en wordt de 

bruikbaarheid van de expliciete methode nagegaan, door de resultaten te vergelijken met 

die volgens de impliciete methode. 

4.1 De grensvervonningskromme 

De grensvervormingskromme, zie figuur 4.2, geldt als 

een van de manieren om de deformatiegrenzen van 

metaalplaat weer te geven. In dezeexperimenteel 

bepaalde kromme worden al die rekcombinaties in het 

vlak van de plaat, dus £1 en E2' weergegeven, welke 

insnoering inleiden. In [22.6] zijn El en E2 voor de ele

menten langs de symmetrielijn in het rotatiesymmetri

sche gebied berekend volgens ABAQUS/Implicit en -0.4 

falen 

veilig 

-0.2 

t1cr 

0.6 
falen 

0.4 

0.2 

veilig 

0.0 0.2 0.4 
E:2cr 

ABAQUS/Explicit, bij vp=30 mis, bij verschillende . 
figuur 4.2: de grensvervormmgskromme 

stempelverplaatsingen en uitgezet in het E1-E2 diagram 
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met de grensvervormingskromme. Van overeenkomst tussen beide methode is nauwelijks 
sprake. Volgens de impliciete methode komen de rekken net in het kritische gebied, 
terwijl volgens de expliciete methode enkele rekcombinaties de grensvervormingskromme 

ruim doorsnijden. De rekcombinaties zijn bovendien een eindje boven de radiuszone 

gelokalizeerd, wat dus betekent dat breuk hoger in de wand optreedt. De resultaten 

volgens de impliciete methode lijken reeler, zij het dat er geen sprake is van een reehte 

rekweg. De bruikbaarheid van het E.-El diagram in combinatie met de impliciete methode 
verdient nader onderzoek. De zeer lange rekentijden (enkele dagen voor een simulatie) 
maken het gebruik hiervan in het kader van dit onderzoek helaas onmogelijk. 

4.2 De ductiele breuk kromme 

Dit is een experimenteel bepaalde kromme die voor ver-

schillende spanningstoestanden de triaxialiteit, (amt'o,)F, 

uitzet tegen de equivalente rek, iF, op het moment van 

breuk. Zie voor een willekeurige staalsoort figuur 4.3. 
V oor het materiaal in dit onderzoek is deze kromme eehter 
niet bekend. Hiertoe moeten eefst de benodigde experimen
ten, zie [13], worden uitgevoerd. In dit onderzoek ontbra
ken hlervoor echter de middelen. 

4.3 De lokale kritische kracht 

2.0 

0.1) o.~ 1.0 1.5 2.0 

eqvival.nte rek bij breuk £ F 

figuur 4.3: duktiele breukkromme 

Breuk van de wand zal optreden na het bereiken van de kritische kracht. Voor cylindri
sche produkten is in [15] en voor het anisotope geval [8] voor de zogenaamde normale 

breuk (A), zie figuur 4.4, afgeleid: 

P * _ [ R+ 1 ]"+1 " [so So [J2ii+i )]-1 cA - n -+-+exp n e 
J2R+l Pp Tp R+l 0 

(4.1) 

Hierin is rekening gehouden met de spanningen en rekken ten gevolge van de dubbele 

kromming rond de stempelradii r p en pp. 

In [14] en voor het anisotrope geval [8] is vOOr de zogenaamde optimale breuk (B) afge
leid: 

FC*B=[ (R+l) ]"+l(n)"exp[J2ii+ie ) 
. J2R+l e R+l 0 

(4.2) 

Beide formules zijn hier in de dimensieloze vorm weergegeven. Voor de werkelijke 
krachten geldt: 
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Fe = (21tTpSoC) Fe· (4.3) 

De betrouwbaarheid van deze methode voor cylindri

sche produkten wordt aangetoond door experimenten 

[8]. Hierbij blijken de waarden volgens model B aan 

de hoge en dus onveilige kant te liggen en volgens 

model A aan de lage en dus veilige kant. Beide waar

den vormen zodoende een kritisch gebied waarin 

B 
A 

~-----rp 

breuk optreedt. figuur 4.4: verschillende breuklokaties 

In tegenstelling tot cylindrische produkten is bij vierkante produkten de kracht op de wand 

niet constant verdeeld, maar heeft een hoogste waarde in het rotatiesymmetrische gebied 

en een laagste halverwege de reehte zijde, zie figuur 1.1. Door de hoekafronding van de 

stempel te beschouwen als een cirkelsegment kan voor vierkante produkten een lokale 

kritische kracht worden bepaald door de kritische krachten volgens model A of B te 

bepalen voor een rond produkt met dezelfde straal als die van het cirkelsegment en te 
delen door de omtrek: 

(4.4) 

Met ABAQUS is het mogelijk per element de lokale krachten, de zogenaamde "section 

forces", SF! en SF2, te laten berekenen in beide hoofdrichtingen in het vlak van het shell 

element. Door ter plekke van de vertikale stempelhoekafronding een cylindrisch coordina

tensysteem te definieren met de axiale as door het afrondingsmiddelpunt, kunnen de 

lOkale krachten in de radiale richting, SF!, worden opgevraagd en vergeleken met de 

IOkale kritische kracht. In [22.6] is het verloop van de lokale radiale kracht langs de 

symmetrieas in de hoek berekend volgens de impliciete en de explicite methode voor 

isotroop materiaalgedrag (R=1). Beide methoden tonen een tamelijk goede overeenkomst, 

waarbij de waarden volgens de expliciete methode (vp=30 m/s) iets hoger liggen. 

Besloten wordt om op deze manier met ABAQUS/Explicit een maakbaarheidsrichtlijn 

voor vierkante dieptrekprodukten op te stellen. 
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5. ONTWIKKELING VAN DE MAAKBAARHEIDSRICHTLDN 

5.1 Aannamen 
Met behulp van de lokale kritische kracht wordt de globale kritische dieptrekverhouding 

voor vierkante dieptrekprodukten vastgestelt als functie van de verhouding stempelbreed

te-stempelhoekafronding (B/rp) en de verhouding stempelbreedte-plaatdikte (B/so)' 
Hiermee ontstaat een maakbaarheidsrichtlijn voor vierkante dieptrekprodukten. 

De volgende aannamen zijn van kracht: 

Gebruik zal worden gemaakt van de expliciete analysemethode met een 

stempelsnelheid van 30 ml s. 
Het model voor de expliciete rekenmethode uit hoofdstuk 3 blijft ongewij

zigd. Het materiaalmodel is een representatief model voor een grote groep 

omvormstalen. Dus: 

- elasto-plastisch materiaalgedrag, geen invloed van de reksnelheid. 

- S4RF shell elementen. 

- C=505 N/mm2, n=0,24, Eo=0,003, R=l. 
- 118 model van de blank. 

Er worden alleen ronde blanks onderzocht. 

De meshgrootte bedraagt 30 elementen in omtreksrichting. Het aantal in 

radiale richting is afuankelijk van ruo' De elementlengte in radiale richting 
is steeds 0.625 mm. 

PD=6so' Bij een kleinere waarde neemt de proceskracht onnodig toe, bij 

een grotere waarde ontstaat gevaar voor plooivorming. 

Pp =6s0• Bij een kleinere waarde wordt de kritische kracht nadelig be

invloed, bij een te grote waarde bestaat de kans op voortijdige scheur- of 

plooivorming rond de stempelafronding. 

5.2 Gevolgde werkwijze 

Voor een gegeven combinatie van B/rp en B/so werd het dieptrekproces gesimuleerd met 

een gekozen startwaarde voor Bglob' Vervolgens werd het "kritische element II gezocht. Dit 

is het element langs de symmetrieas in de hoek, in het overgangsgebied stempelafronding

wand, op het moment dat de lokale wandkracht op die plek maximaal is. Globaal is dit 

tussen eenderde en tweederde van de totale stempelweg. Dit is erg lastig te bepalen 

wanneer de elementen langs het stempel omhoog glijden vanwege strekking. Door de 

stempel een hoge wrijvingscoefficient (JLp =0,25) te geven wordt dit goeddeels voorkomen 

en ontstaan bovendien gunstige procesomstandigheden omdat de kritische radiuszone 

ontlast wordt. V oor dit kritische element wordt de lokale radiale wandkracht als functie 

van de stempelweg uitgezet, zie [22.7]. De maximum waarde van deze kromme wordt 

------------------------------------------------------- 24 



-------- Ontwiklreling maakbaarheidsrichtlijn voor vierkante dieptrekprodukten --------

vergeleken met de kritische lokale kracht volgens model A en B. Overschrijding van 

beide waarden levert dus direct breukgevaar op. Per combinatie van B/rp en B/so wordt 

deze procedure bij verschillende waarden van Bglob uitgevoerd. In [22.7] zijn de resultaten 
voor meerdere combinaties verwerkt in diagrammen. 

5.3 Resultaten 

Voor B/so=80 (40 mm/0,5 mm) en B/so=53,33 (40 mm/0,75 mm) ziet het verloop van 

Be glob volgens model A en B er als voIgt uit: 

2.40 

f3c glob \ 
2.20 

2.00 

1.80 

1.60 

1.40 

1.20 

, 

Bp!So=80 
Bp/so=53)3 

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._._._. model 8 

'~::::-:-':~:::::-----model 8 
------.......::.:.:=.-::.:.: .. model A 

model A 

2 4 6 B 10 12 14 16 18 20 22 

------- Bp!rp 
figuur 5.1: de kritische globale dieptrekverhouding (JJc,w) 

als functie van (Blr,J en (Bls,J valgens model A en B 

De breuklijnen volgens model A en B vormen een kritisch gebied waarbinnen lokale 

wandbreuk zal optreden in de hoek van de cup in de overgangszone stempelafronding

wand. 

De ongunstige invloed van B/so op Be glob is ook vanuit de literatuur en de praktijk 
bekend. 

Bij de waarde B/rp=2 is sprake van een ronde stempel. De bijbehorende waarden voor 

Be ~b' tussen 2,12 en 2,42, liggen gemiddeld iets hoger dan de vanuit de praktijk bekende 

waarde, Bomax =2,2. Verklaringen hiervoor kunnen zijn: 

- De door ABAQUS gegeven "section forces" liggen wellicht aan de lage kant, omdat de 

kracht-wegkrommen van de stempel volgens ABAQUS ook iets lager liggen dan de 

experimentele krommen, zie §3.4. 

- Model B levert iets te hoge waarden voor de kritische kracht. 

- Door de hoge wrijvingscoefficient, I'p=0,25, wordt de radiuszone onlast, zodat grotere 

proceskrachten kunnen worden toegelaten. 
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Vervolgens zet de kromme een sterke daling in. Bij toenemende B/r p neemt immers de 

lokale dieptrekverhouding, {jlob toe, waardoor de mate van stuik in het rotatiesymmetri

sche gedeelte van de flens toeneemt en daardoor ook de intrekkracht op de wand. De 

belastinguitdemping in de wand kan deze toename niet helemaal compenseren. Hierdoor 

daalt de kritische globale dieptrekverhouding. 

De lokale dieptrekverhouding, {jlok' wordt als voIgt gedefinieerd: 

Pw =l+.! 
" 

(5.1) 

waarbij: 

4 : flensbreedte 
Bij hogere waarden toont de grafiek een vlak verloop. De invloed van de stempelafron

ding verandert dan nauwelijks meer. De kromme lijkt hier aan de lage kant te liggen. Bij 

een anisotroop materiaalmodel zullen de kritische krachten volgens model A en B stijgen 

en de benodigde kracht afnemen. Hierdoor zal fie glob toenemen. Een andere verklaring kan 

zijn dat een lokale instabiliteit niet direct tot wandbreuk hoeft te leiden, maar zich eerst 

over een groter gebied moet uitbreiden. Om een breder inzicht te krijgen moeten voor 

meerdere waarden van B/so simulaties worden gedaan en is het sterk aan te bevelen de 
resultaten experimenteel te toetsen. 
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6. CONCLUSIES 

- Met de impliciete eindige elementenmethode kunnen nauwkeurige simulaties worden 

gedaan van het vierkante dieptrekproces. De zeer lange rekentijden van enkele dagen 

vanwege de gevoeligheid voor convergentieproblemen, maken het gebruik hiervan voor 

het maakbaarheidsonderzoek echter zeer lastig. 

- Over de nauwkeurigheid van de expliciete methode kan geen algemene uitspraak worden 

gedaan. De rekentijden zijn veel korter (enkele uren tot ruim een dag, afhankelijk van de 

stempelsnelheid) dan bij de impliciete methode. Als gevolg van optredende traagheidsef

feeten, moeten simulaties met een kunstmatig verhoogde stempelsnelheid altijd met een 

simulatie volgens de impliciete rekenmethode worden vergeleken. De bruikbaarheid, ook 

bij relatief lage stempelsnelheden, moet per geval bekeken worden. 
30 mt s is een bovengrens voor de stempelsnelheid van het vierkant dieptrekproces. 

In geval van het vierkant dieptrekken van een ronde blank levert de expliciete methode 

betrouwbare resultaten, bij een vierkant 45° blank zijn de afwijkingen wat groter en bij 

vierkant 0° zijn de afwijkingen het grootst en moet enige voorzichtigheid in acht worden 
genomen. 

- De expliciete methode is als simulatiemethode bij het vierkant dieptrekproces geschikt ter 

be paling van globale grootheden, zoals de produkthoogte of, in geval van een ronde 
blank, de krachtwegkrommen. Ter beoordeling van de bruikbaarheid bij het bepalen van 

lokale grootheden moet steeds met de impliciete oplossingsmethode geverifieerd worden. 

- Bij keuze van de lokale kritische kracht als breukcriterium levert de expliciete methode 

resultaten die goed overeenstemmen met de impliciete methode en op grond daarvan als 

betrouwbaar geacht mogen worden. 

- De verhouding stempelbreedte - stempelhoekafronding heeft bij waarden tussen twee en 

zes een grote negatieve invloed op de maximaal te bereiken dieptrekverhouding 6g1ob. Bij 

hogere waarden verandert de invloed niet meer. De verhouding stempelbreedte - blank

dikte heeft een negatieve invloed op de maximaal te bereiken dieptrekverhouding. Zie 

figuur 5.1. 

- Van de drie onderzochte blankconfiguraties, rond, vierkant 0° en vierkant 45°, levert de 

ronde blank de grootste nuttige cuphoogte. 
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7. AANBEVELINGEN 

- Om een breder inzicht te verkrijgen in fi" glob als functie D/so moeten meer simulaties 
verricht worden. 

- Om een betere praktische toepasbaarheid te bereiken dient een anisotroop materiaalmodel 

ingegeven te worden, bijvoorbeeld volgens een Hill's vloeicriterium. 

- De volgens de lokale kritische krachten opgestelde maakbaarheidsrichtlijnen dienen 
experimenteel geverifieerd te worden. 

- Er dient meer onderzoek gedaan te worden naar een geschikt breukcriterium voor 
dieptrekprodukten met een onregelmatige geometrie. 

- De redenen voor de grote afwijkingen bij de simulaties met de vierkant 0° en mindere 

mate bij de vierkant 45 0 blanks in geval van de expliciete oplossingsmethode verdienen 
nader onderzoek. 
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BDLAGEI 

ACHTERGRONDEN VAN DE IMPLICIETE EN DE EXPLICIETE 

OPLOSSINGSMETHODE 

1.1 De impliciete statische oplossingsmethode 

De impliciete oplossingsmethode maakt gebruik van de automatische incrementatiestra

tegie, die gebaseerd is op de convergentiesnelheid van de "full Newton" iteratieve 

oplossingsmethode. De incrementele vergelijkingen zien er als voIgt uit: 

AU(i+l)=b.u ({)+Kt-1'(F(iL /({)) (1.1) 

waarbij: 

(i) : incrementnummer 

~ : de momentane tangentiele element stijfheidsmatrix 
F : de opgelegde belastingsvector 

I : de inwendige belastingsvector 

Het geschiedenisafhankelijke gedrag wordt dus bepaald door de voorgaande incrementele 

verplaatsingen Au en de situatie aan het begin van het komende increment. 

Om er zeker van te zijn dat de oplossing voldoende geconvergeerd is, worden verschillen

de criteria gebruikt. Het belangrijkste criterium is dat de residuen voldoende klein zijn: de 

maximale absolute waarde van (:f6> - 16) moet kleiner zijn dan de tolerantiewaarde € (vaak 
0.005) maal het gemiddelde van F<i) en 16). 

Ook moet de contactsituatie bij elk contactpunt gestabiliseerd zijn. Als dus een contactsi

tuatie veranderd van gesloten (=in contact) naar open (=uit contact) zal nog een iteratie 

nodig zijn. Een andere voorwaarde voor contactstabilisatie is dat er een drukspanning 

heerst tussen contactpunt en star gereedschapsoppervlak. Als het iteratieproces voldoende 

geconvergeerd is, is het increment voltooid en zal het nieuwe verplaatsingsveld worden 

uitgerekend. Vervolgens wordt begonnen aan het volgende increment. Indien de conver

gentie gedurende een aantal incrementen erg snel verloopt, zal het tijdsincrement worden 

vergroot. Verloopt de convergentie langzaam, dan zal het volgende tijdsincrement kleiner 

worden genomen. Ook is het mogelijk dat divergentie optreedt met een toenemend 

verplaatsingsincrement tot gevolg. Of er ontwikkelt zich een iteratieproces met een 

herhalend patroon. Dit gebeurt in het bijzonder wanneer het aantal contactveranderingen 

tijdens een increment erg groot is. In deze gevallen zal het iteratieproces worden 

beeindigd en zal een nieuwe poging ondernomen worden met een kleiner tijdsincrement. 

Hoezeer dit tijdsincrement kleiner zal zijn hangt af van de ernst van de convergen
tieproblemen in de vorige poging. Wanneer te veel pogingen nodig zijn of de tijdsstap te 

klein wordt zal de analyse worden beeindigd. 

Deze problemen zijn dus in het bijzonder van toepassing bij driedimensionale dieptrekana-
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lyses (veel veranderende contactsituaties). 

Omdat het tijdsincrementatie/iteratie schema sterk za1 varieren tijdens een dieptrekanalyse 

wordt het moeilijk te voorspellen hoelang een analyse za1 duren. 

De eis dat alle contactsituaties moeten stabiliseren heeft tot gevoig dat het aantal contact

veranderingen tijdens een increment niet te groot mag zijn. Bij een 3-D analyse van het 

dieptrekproces heeft dit tot gevolg dat de gemiddelde incrementgrootte klein za1 zijn en de 

analysetijd groot. Bij een fijne mesh kan de berekening zelfs afgebroken worden. 

Onzekere contactsituaties, die ontstaan bij het niet nauwkeurig genoeg definieren van 

gereedschapsoppervlakken, moeten ten alle tijden voorkomen worden. 

Soms kan convergentie uitblijven wanneer een element insnoert. Er ontstaat dan geleide

lijk aan een enorme niet-lineariteit. Hierbij is het dus handig dat de berekening atbreekt. 

Erger is het wanneer onder flinke drukspanning, zoals in de flens bij dieptrekken, een 

contactpunt plotseling het contact met de plooihouder of de matrijs verliest, waardoor een 

enorme instabiliteit ontstaat en de berekening za1 divergeren, hoe klein de incrementstap 

ook is. Een hoge plooihouderkracht biedt dan uitkomst. 

De impliciete analysemethode is in geval van plaatomvormprocessen dus alleen geschikt, 

wanneer het aantal contactveranderingen niet erg groot is en waarbij trekspanningen en 

voldoende plooihouderdruk de stabiliteit in de plaat waarborgen. 

Vanwege de convergentieproblemen is het niet mogelijk vooraf aan te geven hoelang een 

impliciete analyse zal gaan duren. 

1.2 De expliciete dynamische oplossingsmethode 

Deze oplossingsmethode is gebaseerd op het gebruik van de expliciete integratie regel en 

het gebruik van een diagonale element massa matrix. De bewegingsvergelijkingen van het 

lichaam worden geintegreerd met behulp van de expliciete centrale differentie integratie 

regel: 

(i+.!) (i-.!) ~t(i+l) + ~t(l) 
U :z =U :z + ii(i) 

2 ' (1.2) 

Expliciet betekent in dit geval dat de kinematische toestand vooraf bepaald kan worden 

door gebruik te maken van de berekende waarden van UG-1/2
) en fiG) van het vorige incre

ment. 

fiG), de versnelling aan het begin van increment (i), wordt als voIgt berekend: 

ii(i)=M-1,F(IL/(i) (1.3) 

waarbij: 

M : de diagonale puntmassamatrix (de elementmassa wordt geextrapoleerd naar de 
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betreffende knooppuntten) 

De expliciete oplossingsprocedure maakt dus geen gebruik van iteraties of van een 

tangentiele stij:fheidsmatrix, zoals de impliciete oplossingsprocedure, maar integreert in de 

tijd door gebruik te maken van vele kleine tijdsincrementen, at. 
De stabiliteitslimiet van dit tijdsincrement kan als voIgt beschreven worden. 

L. 
atS'. DUn (1.4) 

Cd 

waarbij: 

Luun : kleinste karakteristieke elementgrootte 

: golfsnelheid van het materiaal 

Vergelijking (1.4) kan herschreven worden als: 

at S'. min (Lttl IP] 
~l+2;. 

waarbij: 

Lei : de karakteristieke elementlengte 

p : de materiaaldichtheid 

A, p. : de effectieve Lame constanten van het materiaal 

(1.5) 

Bij gegeven materiaal wordt de stabiliteitslimiet, at, dus bepaald door de afmetingen van 

het kleinste element in de mesh. 

De rekentijd van een volledige analyse is recht evenredig met het aantal benodigde 

tijdsincrementen, n: 

T n =-
At 

(1.6) 

T is hierin de to tale tijdsduur (in seconden) van het proces. Hierbij wordt aangenomen 

dat 4t gedurende de analyse constant blijft. In het algemeen is dat niet ZO, want deforma

tie van een element za1 Lei doen veranderen en ook p, A en p. zullen veranderen bij niet 

lineair materiaalgedrag. Er wordt vanuit gegaan dat deze veranderingen niet al te drastisch 

ZlJn. 

Bij gegeven mesh en materiaal is de expliciete analyseprocedure dus vooral geschikt voor 

processen die kort duren, dus in het algemeen dynamische processen met hoge snelheden. 

Ben ander voordeel van de expliciete analysemethode is dat contactbeschrijvingen, wat bij 

de impliciete methode vaak een probleem is, hier nauwelijks problemen opleveren. Bij het 

opleggen van de contactvoorwaarden wordt namelijk gebruik gemaakt van de zogenaamde 

predictor/corrector methode: door de expliciete integratie wordt vooraf de kinematische 
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toestand aan het eind van het increment voorspeld zonder rekening te houden met de 

contactvoorwaarden. Vervolgens wordt door dit contactalgoritme voor elk oppervlak 
onderzocht of overlapping met een ander oppervlak optreedt. Wanneer dit het geval is 
wordt het increment opnieuw geintegreerd met een gecorrigeerde versnelling (1.3), 

zodanig dat weI voldaan wordt aan de contactvoorwaarden. 

Dit maakt de methode uitermate geschikt voor het analyseren van het (vierkante) diep

trekproces en andere plaatomvormprocessen, waar veelvuldig wisselende contacten op
treden tussen de plaat en de gereedschappen. 
Het nadeel is dat deze processen quasi-statisch van aard zijn en dus vaak lang duren 
(grote T), waardoor het aantal tijdstappen, D, zeer groot wordt. Ben aantal in de orde van 
lOS incrementen is niet ongewoon. Toch is het verbruik van de computertijd meestal zui

nig, omdat elk afzonderlijk increment relatief goedkoop is. Er vindt immers geen iteratie 
plaats. 

Bij de expliciete oplossingsmethode is het echter mogelijk om de rekentijd kunstmatig te 

verkorten. Door de simulatie met een hogere snelheid dan de werkelijk optredende 

snelheid door te rekenen, kan de tijdsduur, T, worden verkort. In geval van dieptrekken 

houdt dit in dat de stempelsnelheid wordt verhoogd. 
Als gevolg van snelheidafuankelijke effecten kunnen echter twee typen afwijkingen 
ontstaan: 

- Ten eerste zullen bij een hogere snelheid de traagheidseffecten toenemen of, in geval van 

quasi-statische processen zoals dieptrekken, hun intrede doen. De enige manier om inzicht 

te krijgen in welke mate de traagheidseffecten de resultaten beinvloeden is door bij 

verschillende processnelheden simulaties uit te voeren en vervolgens de resultaten 

onderling en met die van de impliciete oplossingsmethode te vergelijken. 

- Ten tweede za1 het verloop van de simulatie nog meer beinvloed worden wanneer ook het 
materiaalgedrag snelheidsafuankelijk gemodelleerd is. Het wordt dan bovendien zeer lastig 

om de afwijkingen te scheiden naar oorzaak. Dit betekent dat in dit geval moet worden 

afgezien van het kunstmatig verkorten van de procesduur, T. Het aantal tijdsincrementen, 

D, kan echter ook gereduceerd worden door het tijdsincrement at kunstmatig te vergro

ten. Door namelijk de dichtheid p met een factor f2 te vergroten wordt het aantal 

tijdsincrementen verlaagd met nlf. Deze methode wordt "mass scaling" genoemd, maar 

het resulteert eveneens in een verhoogd traagheidseffect. Bij interpretatie van de resultaten 

moet dus bekend zijn in welke mate traagheidseffecten een rol spelen. 

Bij een datacheck run vermeld ABAQUS/Explicit een lijst van de tien elementen met de 

kleinste stabiele tijdsincrementen. Het gemiddelde hiervan wordt gebruikt in de analyse. 

Omdat at van een element mede evenredig is met de karakteristieke element lengte Lei 

moet zoveel mogelijk vermeden worden dat er enkele elementen in de mesh voorkomen 
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met veel kleinere afmetingen dan de rest van de mesh. 

De computertijd voor een expliciete analyse neemt evenredig toe met het aantal elementen 

in de mesh: 

Analyse kosten - nI.. at (1.7) 

n is het aantal elementen. Hierbij wordt aangenomen dat 4t niet al te zeer verandert 

tijdens de analyse. 

Bij een tweedimensonale analyse zal een verfijning van de mesh met een factor 2 in elke 

richting de rekentijd voor een expliciete analyse doen toenemen met een factor 8, 

namelijk vier keer zoveel elementen de helft van het tijdsincrement. 

In het driedimensionale geval zal de rekentijd bij een meshverfijning van een factor 2 in 

elke richting dus de rekentijd doen toenemen met een factor 16. 

ABAQUS/Explicit is een expliciet dynamisch eindige elementen pakket dat vanwege de 

parallelle verwerking zeer geschikt is voor gebruik op een supercomputer. 
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BIJLAGE 2. 

DE OPBOUW V AN HET EINDIGE ELEMENTENMODEL 

2.1 InIeiding 

Globaal bestaat een eindige elementen model uit een model input en een history input. 

De modelinput bestaat uit een geometrische beschrijving, vastgelegd door de elementen en 

hun knooppunten (de zogenaamde bulkdata), een beschrijving van de elementeigenschap

pen, zoals bijvoorbeeld materiaaldefinities, en een set randvoorwaarden. 

De historyinput bestaat uit het voorschrijven van het verloop van alle gebeurtenissen 

(krachten, verplaatsingen, enz.) die het model achtereenvolgens worden opgelegd en 

waarvan de reaktie gevraagd wordt. Deze gebeurtenissen worden verdeeld in stappen, 

waarbij de situatie van het model aan het eind van een zekere stap de uitgangspositie 

vormt voor de eropvolgende stap. Stappen moeten elkaar dus logisch opvolgen. 

Aan de hand van de impliciete ABAQUS inputfile (§2.2) en de expliciete ABAQUS 

inputfile (§2.3) voor het vierkante dieptrekproces wordt in §2.4 gedetailleerd ingegaan op 

de modeldata en de history data. Zie voor verdere details [16] en [17]. 
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2.2 De inputrde van het impliciete model 
*HEADING 
DIEPTREKKEN VAN EEN VIERKANT PRODUKT MET BEHULP VAN 
ABAQUS\STANDARD, VERSIE 5.3. (STANDARD =IMPLICIET) 
1/8 MODEL 
DEFINITIE BLANK: 4-KNOOPPUNTS SHELL ELEMENTEN, TYPE S4RF 
STEMPEL EN MATRIJS ZIJN ALS STAR OPPERVLAK GEDEFINIEERD MET 
USER SUBROUTINE RSURFU. 
PLOOIHOUDER GEDEFINIEERD ALS AXISYMMETRISCH STAR OPPERVLAK. 
CONTACT TUSSEN BLANK EN GEREEDSCHAPPEN GEDEFINIEERD MET INTER
FACE ELEMENTEN, TYPE IRS4 EN IRS13. 
** 
** 
******************** MODEL INPUT *************************** 
** 
** 
**************************** 
** GENEREREN VAN DE BLANK ** 
**************************** 
*NODE,NSET=CENTER 
1, 
*NODE 
2,0.008 
32,0.04 
2002,0.008,0.008 
2032,0.04,0.04 
*NGEN,NSET=EDGE1 
2,32,1 
*NGEN,NSET=EDGE2 
2002,2032,1 
*NFILL,NSET=BLANK 
EDGE1,EDGE2,20,100 
*NSET,NSET=BLANK 
CENTER, BLANK 
*NSET,NSET=RIM,GENERATE 
32,2032,100 
*NSET,NSET=EDGES 
EDGE1,EDGE2 
*TRANSFORM,NSET=EDGE2 
1.0,1.0,0.,-1.0,1.0,0. 
*NODE,NSET=DIE 
10000,0.,0.,-0.05 
*NODE,NSET=PUNCH 
20000,0.,0.,.05 

11 



*NODE,NSET=HOLDER 
30000,0.,0.,0.05 
*NSET,NSET=TOOLS 
PUNCH, DIE, HOLDER 
*ELEMENT,TYPE=S4RF,ELSET=BLANK 
1,1,2,102,1 
101,1,102,202,1 
201,1,202,302,1 
301,1,302,402,1 
401,1,402,502,1 
501,1,502,602,1 
601,1,602,702,1 
701,1,702,802,1 
801,1,802,902,1 
901,1,902,1002,1 
1001,1,1002,1102,1 
1101,1,1102,1202,1 
1201,1,1202,1302,1 
1301,1,1302,1402,1 
1401,1,1402,1502,1 
1501,1,1502,1602,1 
1601,1,1602,1702,1 
1701,1,1702,1802,1 
1801,1,1802,1902,1 
1901,1,1902,2002,1 
2,2,3,103,102 
*ELGEN,ELSET=BLANK 
2,30,1,1,20,100,100 
****************************************** 
** GENEREREN VAN DE INTERFACE-ELEMENTEN ** 
****************************************** 
*ELEMENT,TYPE=IRS4 
30014,14,15,115,114,30000 
*ELGEN,ELSET=HOLDER 
30014,18,1,1,20,100,100 
*ELEMENT,TYPE=IRS4 
10010,10,11,111,110,10000 
*ELGEN,ELSET=DIE 
10010,22,1,1,20,100,100 
*ELEMENT,TYPE=IRS13,ELSET=PUNCH1 
20001,1,20000 
*ELEMENT,TYPE=IRS4 
20002,2,3,103,102,20000 
*ELGEN,ELSET=PUNCH2 
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20002,30,1,1,20,100,100 
*ELSET,ELSET=PUNCH 
PUNCH1, PUNCH2 
*ELSET,ELSET=TOOLS 
PUNCH,DIE,HOLDER 
*ELSET,ELSET=ALL 
BLANK,TOOLS 
*SHELL SECTION,MATERIAL=SPD,ELSET=BLANK,POISSON=0.5 
.0005,5 
******************************************** 
** DEFINITIE VAN HET MATERIAALGEDRAG ** 
** n=0.24, C=505 E6 [N/m2], £0=0.003, R=l ** 
** E=2.1 Ell [N/m], p=0.30 ** 
******************************************** 
*MATERIAL,NAME=SPD 
*ELASTIC 
2.lE11,0.3 
*PLASTIC,HARD=ISO 

1.25257E+08, O.OOOOOE+OO 
1.272l2E+08, 0.20000E-03 
1.29977E+08, 0.50000E-03 
1.33397E+08, 0.90000E-03 
1.38058E+08, 0.15000E-02 
1.44233E+08, 0.24000E-02 
1.50236E+08, O.34000E-02 
1.57541E+08, O.48000E-02 
1.64756E+08, 0.64000E-02 
1.72925E+08, 0.85000E-02 
1.81285E+08, O.11000E-01 
1.89932E+08, 0.14000E-Ol 
1.97487E+08, 0.17000E-Ol 
2.08352E+08, 0.22000E-Ol 
2.17671E+08, 0.27000E-Ol 
2.25875E+08, 0.32000E-01 
2.35978E+08, 0.39000E-01 
2.46062E+08, O.47000E-01 
2.56033E+08, 0.56000E-Ol 
2.65837E+08, 0.66000E-01 
2.75444E+08, O.77000E-01 
2.85580E+08, 0.90000E-01 
2.92666E+08, O.lOOOOE+OO 
3.05400E+08, 0.12000E+OO 
3.16645E+08, O.14000E+OO 
3.26751E+08, 0.16000E+OO 
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3.35954E+08, 0.18000E+00 
3.44422E+08, 0.20000E+00 
3.56006E+08, 0.23000E+00 
3.66506E+08, 0.26000E+00 
3.76131E+08, 0.29000E+00 
3.87863E+08, 0.33000E+00 
3.95976E+08, 0.36000E+00 
4.08432E+08, 0.41000E+00 
4.17595E+08, 0.45000E+00 
4.28221E+08, 0.50000E+00 
4.39960E+08, 0.56000E+00 
4.49037E+08, 0.61000E+00 
4.60842E+08, 0.68000E+00 
4.70250E+08, 0.74000E+00 
4.81934E+08, 0.82000E+00 
4.92784E+08, 0.90000E+00 
5.02926E+08, 0.98000E+00 
5.13612E+08, 0.10700E+01 

****************************************************** 
** DEFINITIE VAN DE STARRE GEREEDSCHAPSOPPERVLAKKEN ** 
****************************************************** 
*RIGID SURFACE,TYPE=USER,ELSET=DIE 
*RIGID SURFACE,TYPE=AXISYMMETRIC,ELSET=HOLDER,SMOOTH=0.001 
0.,0.,0.,0.,0.,1. 
START,.1,1.0671E-8 
LINE,O.021,1.0671E-8 
LINE,0.021,.06 
*RIGID SURFACE,TYPE=USER,ELSET=PUNCH 
********************************************** 
** CONTACTDEFINITIE VAN ALLE OPPERVLAKKEN ** 
********************************************** 
*ELSET,ELSET=CONTACT 
DIE, PUNCH 
*INTERFACE,ELSET=CONTACT 
*FRICTION 
0.0 
*SURFACE CONTACT, VISCOUS DAMPING 
0.01,10.,0.500 
*INTERFACE,ELSET=HOLDER 
*FRICTION 
*SURFACE CONTACT,SOFTENED 
1.0671E-8,5.E6 
** 
** 
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*WAVEFRONT MINIMIZATION,NODES,METHOD=l 
32,1 
** 
** 
******************** HISTORY INPUT *************************** 
** 
** 
*RESTART,WRITE,FREQ=50 
************************************* 
** BRENG DE PLOOIHOUDER OMLAAG MET ** 
** EEN VOORGESCHREVEN VERPLAATSING ** 
************************************* 
*STEP,INC=10,NLGEOM 
*STATIC 
1.,1. 
* BOUNDARY 
CENTER, 1,2 
CENTER,4,6 
EDGES,YSYMM 
DIE,1,2 
DIE,3,3 
DIE,4,6 
PUNCH, 1,2 
PUNCH, 3,3 
PUNCH, 4, 6 
HOLDER,l,2 
HOLDER,3,3,-1.0671E-8 
HOLDER, 4, 6 
*PRINT,CONTACT=YES,SOLVE=YES 
*NODE PRINT,NSET=TOOLS,FREQ=O 
COORD,U 
RF 
*EL PRINT,ELSET=ALL,FREQ=O 
S,E 
*NODE FILE,NSET=TOOLS,FREQ=l 
U,RF 
*END STEP 
********************************************* 
** HET AANBRENGEN VAN DE PLOOIHOUDERKRACHT ** 
********************************************* 
*STEP,INC=10,NLGEOM 
* STATIC 
1. ,1. 

*BOUNDARY,OP=NEW 
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CENTER,l,2 
CENTER, 4, 6 
EDGES,YSYMM 
DIE,1,2 
DIE,3,3 
DIE,4,6 
PUNCH, 1,2 
PUNCH,3,3 
PUNCH, 4, 6 
HOLDER,l,2 
HOLDER, 4, 6 
*CLOAD 
HOLDER,3,-4500. 
*CHANGE MATERIAL,ELSET=DIE 
*FRICTION 
0.l,2.E9 
*CHANGE MATERIAL,ELSET=PUNCH2 
*FRICTION 
0.25,5.E9 
*END STEP 
*STEP,INC=lOOO,NLGEOM 
******************************************* 
** DEFINITIE VAN DE STEMPELVERPLAATSING ** 
******************************************* 
* STATIC 
.01,1.,1.E-6 
*BOUNDARY,OP=NEW 
CENTER, 1,2 
CENTER, 4, 6 
EDGES,YSYMM 
DIE,l,2 
DIE,3,3 
DIE,4,6 
PUNCH, 1,2 
PUNCH,3,3,-.06 
PUNCH, 4, 6 
HOLDER, 1,2 
HOLDER, 4, 6 
*CLOAD 
HOLDER, 3,-4500. 
*END STEP 
*USER SUBROUTINE 
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De subroutine RSURFU die hierop voIgt staat weergegeven in bijIage 3. Bij gebruik 

hiervan moet deze direct achter *USER SUBROUTINE worden opgenomen. 
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2.3 De inputrIle van het expliciete model 

*HEADING 
DIEPTREKKEN VAN EEN VIERKANT PRODUKT MET BEHULP VAN 
ABAQUS\EXPLICIT, VERSIE 5.3. 
1/4 MODEL 
DEFINITIE BLANK: 4-KNOOPPUNTS SHELL ELEMENTEN, TYPE S4RF 
STEMPEL, PLOOIHOUDER EN MATRIJS ZIJN ALS STAR OPPERVLAK GEDE
FINIEERD MET ELEMENTTYPE RIGID 4. 

** 
** 
******************** MODEL INPUT *************************** 
** 
** 
****************************** 
** GENEREREN VAN DE STEMPEL ** 
****************************** 
*NODE 
101,0.0,0.0,0.00025000 
106,0.01600000,0.0000000,0.00025000 
601,0.0000000,0.01600000,0.00025000 
606,0.01600000,0.01600000,0.00025000 
607,0.01601000,0.01600000,0.00025000 
608,0.01703528,0.01600000,0.00038630 
609,0.01800000,0.01600000,0.00078590 
610,0.01882843,0.01600000,0.00142157 
611,0.01946410,0.01600000,0.00225000 
612,0.01986370,0.01600000,0.00321472 
613,0.02000000,0.01600000,0.00425000 
1807,0.01600000,0.01601000,0.00025000 
1808,0.01600000,0.01703528,0.00038630 
1809,0.01600000,0.01800000,0.00078590 
1810,0.01600000,0.01882843,0.00142157 
1811,0.01600000,0.01946410,0.00225000 
1812,0.01600000,0.01986370,0.00321472 
1813,0.01600000,0.02000000,0.00425000 
6908,0.01600000,0.01600000,0.00038630 
6909,0.01600000,0.01600000,0.00078590 
6910,0.01600000,0.01600000,0.00142157 
6911,0.01600000,0.01600000,0.00225000 
6912,0.01600000,0.01600000,0.00321472 
107,0.01600000,0.0000000,0.00025000 
113,0.02000000,0.0000000,0.00425000 
119,0.02000000,0.0000000,0.06025000 
199,0.01600000,0.0000000,0.00425000 
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613,0.02000000,0.01600000,0.00425000 
619,0.02000000,0.01600000,0.06025000 
699,0.01600000,0.01600000,0.00425000 
1813,0.01600000,0.02000000,0.00425000 
1819,0.01600000,0.02000000,0.06025000 
1899,0.01600000,0.01600000,0.00425000 
2307,0.0000000,0.01600000,0.00025000 
2313,0.0000000,0.02000000,0.00425000 
2319,0.0000000,0.02000000,0.06025000 
2399,0.0000000,0.01600000,0.00425000 
*NGEN,NSET=P1 
101,106,1 
113,119,1 
*NGEN,NSET=P1,LINE=C 
107,113,1,199 
*NGEN,NSET=P2A 
601,606,1 
613,619,1 
*NGEN,NSET=P2I,LINE=C 
607,1807,100,606 
*NSET,NSET=P2B 
607,608,609,610,611,612 
*NSET,NSET=P2C,GEN 
613,619,1 
*NSET,NSET=P3B 
1807,1808,1809,1810,1811,1812 
*NSET,NSET=P2 
P2A,P2B 
*NGEN,NSET=P3A 
1813,1819,1 
*NSET,NSET=P3 
P3A,P3B 
*NGEN,NSET=P4 
2313,2319,1 
*NGEN,NSET=P4,LINE=C 
2307,2313,1,2399 
*NFILL 
P1,P2,5,100 
P3,P4,5,100 
*NCOPY,CHANGE NUMBER=100,OLD SET=P2C,SHIFT,MULTIPLE=12 
0.0,0.0,0.0 
0.01600000,0.01600000,0.0000000,0.01600000,0.01600000,1.,7.5 
*NSET,NSET=P4,GEN 
101,701,100 
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*NGEN, NSET=P2D, LINE=C 
608,1808,100,6908 
*NGEN, NSET=P2E, LINE=C 
609,1809,100,6909 
*NGEN, NSET=P2F, LINE=C 
610,1810,100,6910 
*NGEN,NSET=P2G,LINE=C 
611,1811,100,6911 
*NGEN,NSET=P2H,LINE=C 
612,1812,100,6912 
*ELEMENT,TYPE=RIGID4,ELSET=PUNCH 
1,101,102,202,201 
91,607,608,708,707 
295,606,607,707,606 
296,606,707,807,606 
297,606,807,907,606 
298,606,907,1007,606 
299,606,1007,1107,606 
300,606,1107,1207,606 
301,606,1207,1307,606 
302,606,1307,1407,606 
303,606,1407,1507,606 
304,606,1507,1607,606 
305,606,1607,1707,606 
306,606,1707,1807,606 
307,606,1807,1907,605 
308,605,1907,2007,604 
309,604,2007,2107,603 
310,603,2107,2207,602 
311,602,2207,2307,601 
*ELGEN,ELSET=PUNCH 
1,18,1,1,5,100,18 
91,12,1,1,17,100,12 
*RIGID BODY,ELSET=PUNCH,REF NODE=101 
** 
** 
********************************** 
** GENEREREN VAN DE PLOOIHOUDER ** 
********************************** 
*NODE 
20101,0.02150000,0.0000000,0.00425000 
20102,0.02150000,0.0000000,0.00025000 
20108,0.05000000,0.0000000,0.00025000 
20109,0.05000000,0.0000000,0.00425000 
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20701,0.02150000,0.01600000,0.00425000 
20702,0.02150000,0.01600000,0.00025000 
20708,0.05000000,0.01600000,0.00025000 
20709,0.05000000,0.01600000,0.00425000 
21901,0.01600000,0.02150000,0.00425000 
21902,0.01600000,0.02150000,0.00025000 
21908,0.01600000,0.05000000,0.00025000 
21909,0.01600000,0.05000000,0.00425000 
22501,0.000000,0.02150000,0.00425000 
22502,0.000000,0.02150000,0.00025000 
22508,0.000000,0.05000000,0.00025000 
22509,0.0000000,0.05000000,0.00425000 
*NGEN,NSET=H1 
20101,20102,1 
20102,20108,1 
20108,20109,1 
*NGEN,NSET=H2 
20701,20702,1 
20702,20708,1 
20708,20709,1 
*NGEN,NSET=H3 
21901,21902,1 
21902,21908,1 
21908,21909,1 
*NGEN,NSET=H4 
22501,22502,1 
22502,22508,1 
22508,22509,1 
*NFILL 
H1,H2,6,100 
H3,H4,6,100 
*NCOPY,CHANGE NUMBER=100,OLD SET=H2,SHIFT,MULTIPLE=12 
0.0,0.0,0.0 
0.016,0.016,0.0,0.016,0.016,1.0,7.5 
*ELEMENT,TYPE=RIGID4,ELSET=HOLDER 
20001,20101,20201,20202,20102 
*ELGEN,ELSET=HOLDER 
20001,8,1,1,24,100,8 
*RIGID BODY,ELSET=HOLDER,REF NODE=20101 
** 
** 
*ELEMENT,TYPE=MASS,ELSET=EMASS 
20000,20101 
*MASS,ELSET=EMASS 
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6.396E-1, 

****************************** 
** GENEREREN VAN DE MATRIJS ** 
****************************** 
*NODE 
50101,0.02150000,0.0000000,-0.06000000 
50107,0.02150000,0.0000000,-0.00325000 
50113,0.02450000,0.0000000,-0.00025000 
50119,0.05000000,0.0000000,-0.00025000 
50199,0.02450000,0.0000000,-0.00325000 
50701,0.02150000,0.01600000,-0.06000000 
50707,0.02150000,0.01600000,-0.00325000 
50713,0.02450000,0.01600000,-0.00025000 
50719,0.05000000,0.01600000,-0.00025000 
50799,0.02450000,0.01600000,-0.00325000 
51901,0.01600000,0.02150000,-0.06000000 
51907,0.01600000,0.02150000,-0.00325000 
51913,0.01600000,0.02450000,-0.00025000 
51919,0.01600000,0.05000000,-0.00025000 
51999,0.01600000,0.02450000,-0.00325000 
52501,0.0000000,0.02150000,-0.06000000 
52507,0.0000000,0.02150000,-0.00325000 
52513,0.0000000,0.02450000,-0.00025000 
52519,0.0000000,0.05000000,-0.00025000 
52599,0.0000000,0.02450000,-0.00325000 
*NGEN,NSET=D1 
50101,50107,1 
50113,50119,1 
*NGEN,NSET=D1,LINE=C 
50107,50113,1,50199 
*NGEN,NSET=D2 
50701,50707,1 
50713,50719,1 
*NGEN,NSET=D2,LINE=C 
50707,50713,1,50799 
*NGEN,NSET=D3 
51901,51907,1 
51913,51919,1 
*NGEN,NSET=D3,LINE=C 
51907,51913,1,51999 
*NGEN,NSET=D4 
52501,52507,1 
52513,52519,1 
*NGEN,NSET=D4,LINE=C 
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52507,52513,1,52599 
*NFILL 
01,02,6,100 
03,04,6,100 
*NCOPY,CHANGE NUMBER=100,OLO SET=02,SHIFT,MULTIPLE=12 
0.0,0.0,0.0 
0.01600000,0.01600000,-1.0,0.01600000,0.01600000,0.0,7.5 
*ELEMENT,TYPE=RIGID4,ELSET=OIE 
50001,50101,50102,50202,50201 
*ELGEN,ELSET=DIE 
50001,18,1,1,24,100,18 
*RIGID BODY,ELSET=OIE,REF NODE=50101 
** 
** 
**************************** 
** GENEREREN VAN DE BLANK ** 
**************************** 
*NODE 
90001,.0,.0,.0 
90002,.008,.0,.0 
90032,.0455,.0,.0 
93902,.0,.008,0. 
93932,.0,.0455,0. 
*NGEN,NSET=B1,LINE=C 
90002,93902,100,90001 
*NGEN,NSET=B2,LINE=C 
90032,93932,100,90001 
*NFILL,NSET=BLANK1 
B1,B2,30,1 
*NODE,NSET=CENTRE 
90001 
*NSET,NSET=BLANK 
CENTRE, BLANK 1 
*NSET,NSET=LINEUP,GEN 
93902,93932,1 
*NSET,NSET=B3 
LINEUP, 90001 
*NSET,NSET=LINEUN,GEN 
90002,90032,1 
*NSET,NSET=B4 
LINEUN,90001 
*ELEMENT,TYPE=S4RF,ELSET=BLANK1 
90001,90001,90002,90102,90001 
90101,90001,90102,90202,90001 
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90201,90001,90202,90302,90001 
90301,90001,90302,90402,90001 
90401,90001,90402,90502,90001 
90501,90001,90502,90602,90001 
90601,90001,90602,90702,90001 
90701,90001,90702,90802,90001 
90801,90001,90802,90902,90001 
90901,90001,90902,91002,90001 
91001,90001,91002,91102,90001 
91101,90001,91102,91202,90001 
91201,90001,91202,91302,90001 
91301,90001,91302,91402,90001 
91401,90001,91402,91502,90001 
91501,90001,91502,91602,90001 
91601,90001,91602,91702,90001 
91701,90001,91702,91802,90001 
91801,90001,91802,91902,90001 
91901,90001,91902,92002,90001 
92001,90001,92002,92102,90001 
92101,90001,92102,92202,90001 
92201,90001,92202,92302,90001 
92301,90001,92302,92402,90001 
92401,90001,92402,92502,90001 
92501,90001,92502,92602,90001 
92601,90001,92602,92702,90001 
92701,90001,92702,92802,90001 
92801,90001,92802,92902,90001 
92901,90001,92902,93002,90001 
93001,90001,93002,93102,90001 
93101,90001,93102,93202,90001 
93201,90001,93202,93302,90001 
93301,90001,93302,93402,90001 
93401,90001,93402,93502,90001 
93501,90001,93502,93602,90001 
93601,90001,93602,93702,90001 
93701,90001,93702,93802,90001 
93801,90001,93802,93902,90001 
90002,90002,90003,90103,90102 
*ELGEN,ELSET=BLANK2 
90002, 30,1,1, 39,100,100 
*ELSET,ELSET=BLANK 
BLANK1,BLANK2 
*SHELL SECTION,MATERIAL=SPD,ORIENTATION=LOCAL,ELSET=BLANK 
.0005,5 
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*ORIENTATION,NAME=LOCAL,DEFINITION=COORDINATES, 
SYSTEM=CYLINDRICAL 
0.016,0.016,-0.1,0.016,0.016,0.1 
3,0.0 
*********************************************** 
** DEFINITIE VAN HET MATERIAALGEDRAG ** 
** n=O. 24, C=505 E6 [N/m2], €o=O. 003, R=l ** 
** p=7S00 [kg/m3

], E=2.1 Ell [N/m], v=O. 30 ** 
*********************************************** 
*MATERIAL,NAME=SPD 
*DENSITY 
7S00. 
*ELASTIC 
2.1Ell,O.3 
*PLASTIC 
1.25257E+OS, 0.0000 
1.27212E+OS, 0.0002 
1.29977E+OS, 0.0005 
1.33397E+OS, 0.0009 
1.3S05SE+OS, 0.0015 
1.44233E+OS, 0.0024 
1.50236E+OS, 0.0034 
1.57541E+OS, 0.004S 
1.64756E+OS, 0.0064 
1.72925E+OS, 0.00S5 
1.S12S5E+OS, 0.0110 
1.S9932E+OS, 0.0140 
1.974S7E+OS, 0.0170 
2.0S352E+OS, 0.0220 
2.17671E+OS, 0.0270 
2.25S75E+OS, 0.0320 
2.3597SE+OS, 0.0390 
2.46062E+OS, 0.0470 
2.56033E+OS, 0.0560 
2.65S37E+OS, 0.0660 
2.75444E+OS, 0.0770 
2.S55S0E+OS, 0.0900 
2.92666E+OS, 0.1000 
3.05400E+OS, 0.1200 
3.16645E+OS, 0.1400 
3.26751E+OS, 0.1600 
3.35954E+OS, 0.lS00 
3.44422E+OS, 0.2000 
3.56006E+OS, 0.2300 
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3.66506E+08, 0.2600 
3.76131E+08, 0.2900 
3.87863E+08, 0.3300 
3.95976E+08, 0.3600 
4.08432E+08, 0.4100 
4.17595E+08, 0.4500 
4.28221E+08, 0.5000 
4.39960E+08, 0.5600 
4.49037E+08, 0.6100 
4.60842E+08, 0.6800 
4.70250E+08, 0.7400 
4.81934E+08, 0.8200 
4.92784E+08, 0.9000 
5.02926E+08, 0.9800 
5.13612E+08, 1.0700 
** 
** Apply symmetry boundary conditions 
** 
* BOUNOARY 
**01,2,2 
**P1,2,2 
**H1,2,2 
**02,1,1 
**P2,l,1 
**H2,1,1 
B4,YSYMM 
B3,XSYMM 
90001,1,2 
90001,4,6 
101, 1,2 
101,4,6 
20101,1,2 
20101,4,6 
50101,1,6 
** 
** 
******************** HISTORY INPUT *************************** 
** 
** 
*RESTART,WRITE,NUMBER INTERVAL=6 
*AMPLITUOE,NAME=AMPLI 
0.0,0.0,0.0005,1.,0.00175,1. 
** 
******************************************************* 
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** DEFINITIE VAN DE STEMPELSNELHEID EN DE TIJDSDUUR ** 
** EN DE DEFINITIE VAN DE PLOOIHOUDERKRACHT ** 
******************************************************* 
*STEP 
* DYNAMIC , EXPLICIT 
,.00175 
*BOUNDARY,TYPE=VELOCITY,AMP=AMPLI 
101,3,3,-30. 
*CLOAD 
20101,3,-500. 

********************************************** 
** CONTACTDEFINITIE VAN ALLE OPPERVLAKKEN ** 
********************************************** 
* SURFACE DEF,NAME=PUNCH 
PUNCH,S2 
* SURFACE DEF,NAME=HOLDER 
HOLDER,Sl 
* SURFACE DEF,NAME=DIE 
DIE,Sl 
* SURFACE DEF,NAME=TOP 
BLANK,Sl 
* SURFACE DEF,NAME=BOTTOM 
BLANK,S2 
* CONTACT PAIR, FRICTION=. 25 
PUNCH,TOP 
*CONTACT PAIR 
HOLDER,TOP 
*CONTACT PAIR,FRICTION=.l 
DIE, BOTTOM 
*ELSET,ELSET=EE 
92016,92017,92018 
*NSET,NSET=PP 
101, 
** 
** 
*FILE OUTPUT,NUM=30 
*EL FILE,ELSET=EE 
SF 
*NODE FILE,NSET=PP 
U,RF 
*END STEP 

27 



2.4 Verklaring en verantwoording 

De mode lin put en de historyinput zijn beide onder te verdelen in logisch van elkaar te 

onderscheiden categorieen. Binnen elke categorie moeten de voor het model en de history 

noodzakelijk geachte opties gekozen worden door middel van keyword cards. Deze starten 
altijd met een keyword (voorafgegaan door '*') en worden eventueel gevolgd door 
parameters. Indien nodig volgen op een keyword card een of meerdere data cards. In 

§2.4.1 en §2.4.2 worden de categorieen en de keywords die nodig zijn ter modellering 

van het vierkant dieptrekproces besproken. De meeste keywords zijn geldig voor zowel 

ABAQUS implicit als ABAQUS explicit. Daar waar een keyword uitsluitend voor een van 

beide methode geldt wordt dit vermeld. 

2.4.1 De modelinput 

Initial options 
*HEADING: hier wordt de titel van de analyse gedefinieerd in zoveel data cards als 

nodig is. Deze komen aan het begin van de output te staan. De eerste data 

card komt boven elke pagina te staan. 

Node point data 
*NODE: hierin worden individuele knooppunten en hun coordinaten gedefinieerd in 

een Carthesisch coordinatenstelsel. 
*NGEN: 

*NFILL: 

*NCOPY: 

dit is een incrementele knooppuntgenerator. Hiermee kunnen knooppunten 

gegenereerd worden langs een rechte lijn (default), een cirkelboog (LINE

=C) en parabolische lijn (LINE=P) door in de data card achtereenvolgens 
het eerste knooppunt, het laatste knooppunt, de incrementgrootte en 
eventueel het middelpunt (bij een cirkelboog) of een extra punt op de 

parabool aan te geven. 

Hiermee kan op eenvoudige wijze een vlak tussen twee 

grenslijnen worden gevuld met knooppunten, waarna een 

mesh kan worden aangemaakt. De grenslijnen worden in de 

data card opgevraagd en moeten dus van tevoren in *NSETs 

gedefinieerd worden. Ook moet de incrementsgrootte voor de 

knooppuntsnummering worden opgegeven. 
een bestaande set knooppunten (OLD SET) wordt getransleerd en/of gero

teerd (aan te geven met SHIFT) naar een nieuwe set. MULTIPLE geeft aan 

hoeveel keer getransleerdl geroteerd moet worden en met CHANGE 

NUMBER wordt de incrementgrootte aangegeven waarmee de nieuwe 

knooppuntnummers worden opgehoogd. In de eerste data card wordt de 
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'*NSET: 

translatie gedefinieerd, in de tweede de rotatieas en de incrementele hoek. 

hiermee worden knooppunten en/of andere reeds bestaande knooppuntsets 

toegewezen aan een nieuwe set. Deze knooppunten en/of sets worden 
vermeld in de data card(s). NSET kan zowel bij inpliciet aIs expliciet ook 

aIs optie worden gekozen bij de keywords '*NODE, '*NCOPY, '*NFILL, 
'*NGEN en '*TRANSFORM. Voor impliciet aIs optie bij '*NODE PRINT 
en '*NODE FILE. Voor expliciet aIs optie bij '*NODE HISTORY. 

'*TRANSFORM:aan reeds gedefmieerde individuele knooppunten of NSETs wordt een 

lokaal coordinatensysteem toegekend. Randvoorwaarden die aan deze 

knooppunten worden opgelegd moeten in de lokale richtingen worden 

gedefinieerd. In de data card moeten de richtingen van de x- en y-as van 
het lokale systeem worden gedefinieerd ten opzichte van het globaIe 

cOOrdinatensysteem. 
Element data 

'*ELEMENT: individuele elementen worden gedefinieerd door hun knooppunten in de 
juiste volgorde te geven. De richting van de normaal op een element wordt 

bepaald door de rechterhandregel toe te passen op de knooppunten. Met 

TYPE moet het elementtype worden opgegeven. 
*ELGEN: 

'*ELSET: 

Dit is een incrementele elementgenerator. Hiermee kan, uitgaande van een 

bestaand element, een rij, vervolgens een vlak en tenslotte een blok 
elementen worden gegenereerd. Het elementnummer, het aantal keer dat 

gecopieerd moet worden en de incrementen voor de knooppunt- en element

nummers worden achtereenvolgens voor de rij, het vlak en het blok in de 

datacard opgegeven. 

Dit heeft voor elementen dezelfde functie aIs *NSET voor knooppunten. 
ELSET kan voor zowel ABAQUS impliciet aIs expliciet ook aIs optie 

worden gekozen bij de keywords *ELEMENT, '*ELGEN en '*SHELL 
SECTION. Voor impliciet aIs optie bij *RIGID SURFACE, *INTERFA

CE, *EL PRINT, '*CHANGE MATERIAL en bij expliciet aIs optie bij 

*RIGID BODY, *MASS, '*EL HISTORY. 

'*RIGID SURFACE (aIleen voor impliciet): hiermee wordt het oppervlak gedefinieerd van 

de aIs star beschouwde gereedschappen (stempel, matrijs en plooihouder), 

die eventueel in contact komen met het deformerend lichaam (blank). Dit 

kan op drie manieren: Ten eerste kan een dwarsdoorsnede worden gedefi

nieerd met reehte lijnen of cirkelsegmenten (TYPE = SEGMENTS) , die e
ventueel in derde dimensie kan worden uitgestrekt (TYPE = CYLINDER) of 
in omtreksrichting worden geroteerd (TYPE=AXISYMMETRIC). Ten 

tweede kan een meshvlak worden bedekt met Bezier surface patches en ten 
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derde kan een oppervlak wiskundig in een user subroutine worden beschre

Yen. Gedurende het dieptrekproces treden steeds veranderlijke contactsitua

ties op tussen blank en gereedschappen. In geval van de impliciete methode 
is het hierbij van het grootste belang de oppervlakken zo glad mogelijk te 

definieren, omdat anders convergentieproblemen ontstaan. Daarom komt 

alleen de derde optie in aanmerking. Er wordt gebruik gemaakt van de 

subroutine RSURFU (zie bijlage [5]). 

Element property data 

*SHELL SECTION:dit is nodig wanneer het materiaalgedrag van de shell elementen in 
dikterichting niet lineair is zodat over de dwarsdoorsnede geintegreerd moet 
worden omdat. Verder moet de betrokken ELSET gegeven worden en met 

MATERIAL de materiaalnaam. In geval van impliciete analyse moet met 

POISSON de Poisson coefficient gegeven worden om dikteverandering 

mogelijk te maken. In de datacard moet de shelldikte en het aantal integra
tiepunten in dikterichting worden vermeld. 

*INTERFACE (alleen impliciet): hiermee worden de eigenschappen van sets van interface 
elementen (op te geven met ELSET) gedefinieerd. Na *INTERFACE voIgt 
de optie *FRICTION of *SURFACE CONTACT. 

*FRICTION: uitgegaan wordt van het Coulomb wrijvingsmodel. In de data card wordt de 

wrijvingscoefficient opgegeven. Bij shell elementen kan slechts aan een 

zijde wrijving worden gemodelleerd. Hier is dat de matrijszijde. Dit is bij 

impliciet een vervolgoptie van *INTERFACE en *CHANGE MATERIAL 

en wordt bij expliciet gebruikt in combinatie met *CONTACT PAIR. 

*SURF ACE CONTACT: dit is een vervolgoptie van 

*INTERFACE. dit wordt gebruikt om 
een relatie te definieren tussen de druk, 

p, en de speling, c, in het contactvlak 

tussen blank en plooihouder. Met SOF

TENED wordt de druk als exponentiele 

functie van de speling opgegeven, zie 

figuur 2.1. In de data card staat eerst 
de speling waarbij de druk tot nul is 

y- exponentieel verloop 

c speling 

afgenomen en vervolgens de druk wan- figuur 2.1: "softened" druk-speling 

neer er geen speling is. Hoewel deze relatie voor inteiface elementen 

druk-speling relatie in werkelijkheid niet geldt in het contactvlak blank
plooihouder kan met SOFTENED gemakkelijker worden voldaan aan de 

contactvoorwaarden, die vanwege de instabiele aard van het statische 
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*MASS: 

dieptrekproces gemakkelijk worden overschreden en kunnen leiden tot 

convergentieproblemen. Met VISCOUS DAMPING kunnen deze problemen 

ook opgelost worden. Hiermee wordt een spelingsatbankelijk visceuze 

demping opgelegd tussen stempel-blank en blank-matrijs. 

hiermee wordt een puntmassa gedefinieerd voor een MASS element. Dit 

MASS element is gekoppeld aan de plooihouder om deze hiermee van 

traagheidseigenschappen te voorzien. 

Rigid body definition (alleen expliciet) 

*RIGID BODY:een set starre elementen (ELSET) wordt gedefinieerd als een star lichaam 

en er wordt een referentie knooppunt (REF NODE) aan toegewezen. 

Material data 
*MATERIAL:hiermee wordt de start en de naam van de material data categorie aange 

duid. 

*DENSITY (aleen expliciet): de massadichtheid van het materiaal. 

*ELASTIC: het elastisch materiaalgedrag wordt gedefinieerd met de elasticiteitsmodulus 

en de Poissoncoefficient. 

*PLASTIC: het plastisch materiaalgedrag wordt gedefinieerd door in de data cards voor 

44 punten de ware spanning-Iogarithmische rek combinatie te geven. Geef 

HARDENING = ISOTROPIC voor isotrope materiaalversteviging. 

Material orientation 
*ORIENTATION: hiermee wordt een lokaal assenstelsel vastgelegd waarin materiaal- of 

elementeigenschappen gedefinieerd worden of waarin de output van compo

nenten van spanning, rek en elementkrachten gegeven worden. Gekozen 

wordt voor een cylindrisch coOrdinatensysteem (SYSTEM=CYLINDRI

CAL) met de as (DEFINITION = COORDINATES) gelijk aan die van het 

rotatiesymmetrische gebied van het dieptrekproces. In de tweede data card 

moet de as en de hoek worden opgegeven waarover het assenstelsel gero

teerd moet worden 

Kinematic constraints 
*BOUNDARY: hiermee worden verplaatsingen en rotaties van (sets van) knooppuntenge 

fixeerd. Zo worden dus de kinematische randvoorwaarden vastgelegd. 

*BOUNDARY is ook een optie van de categorie Prescribed boundary 
condition definition 
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Restart options 
*RESTART: deze optie verzorgd het schrijven (WRITE) van data naar en het lezen van 

data (READ) van de restart file. Bij impliciet lean dit om de zoveel incre
menten (FREQUENCY), bij expliciet een op te geven aantal keer (NUM

BER INTERVAL) tijdens de analyse. Met een restart file lean een voor

gaande analyse worden herstart en voortgezet bij die incrementen waarbij 

de restart file is weggeschreven. Dit lean door de commando's STEP en 
INC een waarde te geven. De restart file lean ook gebruikt worden voor 

postprocessing van de outputresultaten met behulp van ABAQUS/POST. 

Dit lean ook steeds bij die incrementen waarbij de restartfile is weggeschre
ven. 

Miscellaneous model options 
*AMPLITUDE (aileen expliciet): hiermee kunnen tijdvariaties van kracht, verplaatsing, 

snelheid en andere op te geven variabelen worden voorgeschreven in de 
data card. In geval van expliciete analyse moet de voorgeschreven stempel

snelheid gedurende een op te geven tijdsbestek geleidelijk oplopen van nul 

tot de eindwaarde. Hierdoor wordt voorkomen dat de blank met een 

oneindige versnelling in beweging wordt gezet, waardoor er een enorme 
krachtpiek op de blank werkt. 

*USER SUBROUTINES (aileen impliciet): hiermee kunnen de mogelijkheden van ABA 

QUS enorm worden vergroot. Hier wordt de subroutine RSURFU gebruikt 
om de starre gereedschapsoppervlakken wiskundig te beschrijven, zie 

[bijlage met RSURFU]. De USER SUBROUTINES zijn altijd in FOR

TRAN 77 geschreven. 

*WAVEFRONT MINIMIZATION (aileen impliciet): met deze optie lean de rekentijd 
aanzienlijk verkort worden. De rekentijd hangt af van het kwadraat van het 

gemiddelde golffront. ABAQUS minimalizeert de grootte van het golffront. 

2.4.2 De historyinput 

Stepdefinitions 
*STEP: dit geeft het begin van een stapdefinitie aan. 
*END STEP: dit geeft het eind van een stapdefinitie aan. 

Procedure definition 
*DYNAMIC (aileen expliciet): met deze optie wordt het dynamische gedrag van de licha-
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men in de betreffende stap direct geintegreerd volgens de expliciete integra
tiemethode, aan te geven met EXPLICIT. In de data card moet de tijdsduur 

van de stap gedefinieerd zijn. Omdat de opgegeven stempelsnelheid bij de 

expliciete analysemethode veel hoger ligt dan in werkelijkheid, zullen er 

zeker dynamische effecten optreden, die in werkelijkheid niet op zullen 

treden. Men moet hiermee dus rekening houden bij het interpreteren van de 

resultaten. 
*STATIC (alleen impliciet): dit betekent dat de stap als zijnde statisch moet worden gea 

nalyseerd. Dit is voor een groot deel in overeenstemming met het in 

werkelijkheid optredende dieptrekproces, dat quasi-statisch van aard is. In 

de data card komt eerst het initiele tijdsincrement te staan, dan de tijdsperi

ode van de stap, dan het kleinst toegestane tijdsincrement en eventueel het 
grootste toegestane tijdsincrement. ABAQUS kiest na het eerste tijdsincre

ment geprobeert te hebben vervolgens zelf de tijdsincrementen. Steeds zal 

gepoogd worden de grootst mogelijke tijdstap te nemen waarbij nog 
convergentie optreedt. 

Loading definition 
*CLOAD: hiermee kan een puntkracht worden opgelegd aan een knooppunt in het 

modelin de richting van een bepaalde vrijheidsgraad. Knooppuntnummer, 

graad van vrijheid en grootte van de kracht moeten in de data card worden 
opgegeven. 

Prescribed boundary condition definition 
*BOUNDARY: per data card wordt voor een knooppunt of set knooppunten een rand 

voorwaarde gedefinieerd. Met TYPE kan worden aangegeven dat het om 

een verplaatsing, een snelheid of een versnelling gaat en met AMPLITUDE 

kan een eerder gedefinieerd amplitudeverloop worden opgeroepen. 

Miscellaneous history data (alleen impliciet) 

*CHANGE MATERIAL: hiermee kan de wrijvingscoefficient van op te vragen element

sets veranderd worden. 

Contact definition (alleen expliciet) 

*CONTACT PAIR: bier wordt potentieel contact tussen lichaamsoppervlakken gedefini 

eerd. Slechts een van beide lichamen mag star zijn. De lichaamsoppervlak:

ken met hun normalen moeten tevoren met de optie *SURF ACE DEFINI

TION gedefinieerd zijn. Met FRICTION wordt de wrijvingcoefficient 
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opgegeven. In de data card staan de namen van de oppervlakken waartussen 

contact plaats vindt of zal gaan vinden. 

*SURFACE DEFINITION: hier wordt een oppervlak. met zijn normaal gedefinieerd. De 

ze optie moet bestaan in combinatie met *CONT ACT PAIR. 

Selected results fileoutput definitions (aIleen expliciet) 

*FILE OUTPUT: hiermee worden output variabelen met regelmatige intervaIlen, aan te 

geven met NUM, weggeschreven naar de resultsftle. De subopties zijn: 

*EL FILE 

*NODEFILE 

Met deze subopties wordt bepaald welke element- en knooppuntvariabelen 

worden geschreven. 

** comment card: door '**' aan het begin van een regel te zetten kan commentaar 

worden opgenomen overal in de inputftle. 
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BDLAGE3. 

OPPERVLAKTEDEFINITIE MET RSURFU 

Met deze user subroutine worden de oppervlakken gedefinieerd van die starre gereed

schappen die mogelijk in contact komen met interface elementen welke met de modelinput 

optie *RIGID SURFACE,TYPE=USER, zie bijlage 2 en [16], zijn aangeroepen. Deze 

interface elementen zijn geplaatst op beide zijden van het blankoppervlak op die elemen

ten die mogelijk in contact komen met de starre gereedschappen. 

De subroutine RSURFU wordt aangeroepen bij elk integratiepunt van elk interface 

element dat in de *RIGID SURFACE optie wordt vernoemd, bij elke iteratie tijdens de 

oplossingsprocedure. Het doel van subroutine RSURFU is om van elk integratiepunt van 
de interface elementen, die dus op het oppervlak van de deformerende blank gelegen zijn, 

vast te stellen of die het betreffende starre oppervlak binnendringt en dus contact maakt. 

Als dit het geval is wordt door RSURFU tevens de lokale oppervlakte geometrie 

gedefinieerd. Bij contact zal ABAQUS het integratiepunt een contactvoorwaarde opleggen 
om te voorkomen dat het punt te ver naar binnendringt. De definitie van de lokale 

oppervlakte geometrie is nodig om de orientatie te bepalen en bij te houden als het punt 

voortbeweegt over het oppervlak. Hiermee kan dan steeds de tangentiele oppervlaktestijf

heidsmatrix in het Newtonse rekenalgorithme worden aangepast. Het is belangrijk dat het 

oppervlak glad gedefinieerd is. Bij discontinuiteiten ontstaan convergentieproblemen. 

Telkens wanneer RSURFU wordt aangeroepen geeft ABAQUS: 

- de momentane positie van het integratiepunt op het oppervlak van de deformerende blank, 

xA 

- de momentane positie van het referentiepunt van het betreffende starre lichaam, xc. 
- de totale verplaatsing van deze beide punten, UA en Uc. 

- de totale rotatie van het referentiepunt van het starre lichaam, 4» c' 

Vervolgens voert *RSURFU de volgende berekeningen uit, zie ook figuur 3.1: 

1. Punt A' op het starre oppervlak ter plekke waar de normaal op dit oppervlak door x A 

gaat. Wanneer er meerdere plaatsen zijn waar dit geldt kiest RSURFU het dichtst-bij

zijnde punt. Ais integratiepunt A op of onder het gereedschapsoppervlak komt moet 

RSURFU de coordinaten van A' doorgeven aan ABAQUS evenals de definities van de 
lokale gereedschapsgeometrie. 

2. h is de afstand waarover A het starre oppervlak onder A' is binnengedrongen. Wanneer 

deze waarde negatief is, ligt A buiten het oppervlak van het starre gereedschap. Ais A 

voldoende ver van het oppervlak af ligt (h<O, of h<-c wanneer de optie *SURFACE 

CONTACT is gebruikt. c is de speling die hierin opgegeven moet worden, zie bijlage 2) 
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zullen geen contactvoorwaarden worden 

opgelegd aan het integratiepunt en wordt 

RSURFU verlaten. 

3. Indien A het starre oppervlak is binnenge

drongen, h < 0, of er geldt h < -c als er 

een speling is opgegeven, moet de lok:ale 

oppervlaktegeometrie worden gedefi

nieerd. Dit gebeurt door op het oppervlak 

twee orthogonale raaklijnen te specifice

n deformerend oppervlalc 

ren, t en f, bij punt A' en de mate van figuur 3.1: lokale geometrie van het starre oppervlak 

verandering vast te stellen voor de normaal door A', n, ten opzichte van de lok:ale af

standscoordinaten, S1 en S1, langs de raaklijnen. Deze informatie is noodzakelijk om de 

lok:ale kromming van het oppervlak te definieren, die nodig is voor het nauwkeurig 

samenstellen van de tangentieIe stijfueidsmatrix. 

De interfacecards voor subroutine RSURFU zijn: 

SUBROUTINE RSURFU(H,P, TGT ,DNDS,X,TIME, U ,NOEL) 

C 

C for the double precision version, add 
IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z) 

C 

DIMENSION P(3) , TGT(3,2),DNDS(3,2),Xl (3 ,2), U(6,2) 

user coding 

RETURN 

END 

Te definieren variablelen: 

H De afstand waarover het integratiepunt op het blankopper

vlak, A, het starre gereedscbapsoppervlak binnendringt. Het 

is dus mogelijk dat dit punt een volkomen star lichaam 

tijdens het iteratieproces binnendringt omdat nog niet volle-
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dig voldaan is aan de kinematische randvoorwaarden. 

P(3) De positie van punt A' op het starre gereedschapsoppervlak. 

TGT(3,2) de cosines van de raaklijnen op het starre oppervIak, r en f, 
bij A'. 

DNDS(3,2) De mate van verandering van de oppervlaktenormaal, n, bij 

A', ten opzichte van Sl en S2. DNDS(Kl,K2) is de klo 

component van on/of? 

Door ABAQUS in te geven variabelen (deze dienen vooraf ter informatie en veranderen 

niet): 

X(Kl,l) 

X(Kl,2) 

TIME 

U(Kl,l) 

U(Kl,2) 

NOEL 

De klo component van de momentane coordinaten van het 

integratiepunt A. 

De klo component van de momentane coOrdinaten van het 

referentiepunt van het Starre lichaam. 

De totale cumulatieve tijd. 

De klo component van de totale verplaatsing van integratie

punt A. 

De klo component van de totale verplaatsing en rotatie van 

het referentiepunt van het Starre lichaam. 

Het nummer van het interface element. 

Hier voIgt de listing van subroutine RSURFU. Deze is geschreven in FORTRAN77 en 

moet als aanhangsel aan de impliciete inputfile gekoppeld worden na keyword *USER 

SUBROUTINE. Let erop dat deze subroutine geschreven is voor 1/80 modellering van het 

vierkante dieptrekproces. 
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SUBROUTINE RSURFU(H,P,TGT,DNDS,Xl,TIME,U,NOEL) 
C 

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z) 
C 

DIMENSION P(3),TGT(3,2),DNDS(3,2),Xl(3,2),U(6,2) 
C 

C THE PRINCIPAL DIMENSIONS OF THE DIE AND PUNCH ARE HERE 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

DATA XD,YD,RD,RHOD/O.021,O.021,O.005,O.003/ 
DATA XP,YP,RP,ZPO,ZP1/O.02,O.02,O.004,O.OOOl,O.O/ 

DATA BIG/l.E30/ 

X=Xl(l,l) 
Y=Xl(2,1) 
Z=Xl(3,1) 

DO 5 Kl=1,6 
TGT(Kl,l)=O. 
DNDS(Kl,l)=O. 

5 CONTINUE 

IF(NOEL.LT.20000) THEN 

C BEREKEN DE AFSTAND TOT DE HOEK 
C 

RC=DSQRT«X-(XD-RD»**2+(Y-(YD-RD»**2) 
C 

IF(Z.LT.-RHOD.AND.Y.LT.YD-RD) THEN 
C 

C VERTIKALE VLAKKE ZIJDE VAN DE MATRIJS 
C 

C 

H=X-XD 
P(l)=XD 
P(2)=Y 
P (3)=Z 
TGT(3,l)=1. 
TGT(2,2)=1. 

ELSE IF(X.LT.XD+RHOD.AND.Y.LT.YD-RD) THEN 

C HORIZONTALE BOVENAFRONDING VAN DE MATRIJS 
C 

XN=X-(XD+RHOD) 
ZN=Z+RHOD 
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C 

R=DSQRT(XN**2+ZN**2) 
XN=XN/R 
ZN=ZN/R 
H=RHOD-R 
P(l)=(XD+RHOD)+RHOD*XN 
P(2)=Y 
P(3)=-RHOD+RHOD*ZN 
TGT(l,l)=ZN 
TGT (3,1) =-XN 
TGT(2,2)=1. 
DNDS(l,l)=TGT(l,l)/RHOD 
DNDS(3,1)=TGT(3,l)/RHOD 

ELSE IF(Y.LT.YD-RD) THEN 

C HORIZONTALE VLAKKE ZIJDE VAN DE MATRIJS 
C 

C 

H=-Z 
P(l)=X 
P(2)=Y 
P (3)=0. 
TGT(l,l)=l. 
TGT(2,2)=1. 

ELSE IF(Z.LT.-RHOD) THEN 

C VERTlKALE HOEKAFRONDING VAN DE MATRIJS 
C 

C 

XN=(XD-RD)-X 
YN=(YD-RD)-Y 
R=DSQRT(XN**2+YN**2) 
XN=XN/R 
YN=YN/R 
H=R-RD 
P(l)=(XD-RD)-RD*XN 
P(2)=(YD-RD)-RD*YN 
P (3) =Z 
TGT(3,l)=l. 
TGT(1,2)=YN 
TGT(2,2)=-XN 
DNDS(1,2)=-TGT(l,2)/RD 
DNDS(2,2}=-TGT{2,2)/RD 

ELSE IF(RC.LT.RD+RHOD) THEN 

C BOVENHOEKAFRONDING VAN DE MATRIJS 
C 
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C 

XNC=(X-(XD-RD}}/RC 
YNC=(Y-(YD-RD})/RC 
XC=(XD-RD)+(RD+RHOD)*XNC 
YC=(YD-RD)+(RD+RHOD)*YNC 
XN=X-XC 
YN=Y-YC 
ZN=Z+RHOD 
R=DSQRT(XN**2+YN**2+ZN**2) 
XN=XN/R 
YN=YN/R 
ZN=ZN/R 
H=RHOD-R 
P(l)=XC+RHOD*XN 
P(2}=YC+RHOD*YN 
P(3}=-RHOD+RHOD*ZN 
RXY=DSQRT(XN**2+YN**2) 
TGT(l,l)=-ZN*XN/RXY 
TGT(2,l)=-ZN*YN/RXY 
TGT(3,1}=RXY 
TGT(1,2)=YN/RXY 
TGT(2,2}=-XN/RXY 
RXY=RXY*RD 
DNDS(l,l)=TGT(l,l)/RHOD 
DNDS(2,1)=TGT(2,1)/RHOD 
DNDS(3,l)=TGT(3,1)/RHOD 
DNDS{1,2)=-TGT(1,2)/RXY 
DNDS(2,2)=-TGT(2,2)/RXY 

ELSE 

C HORIZONTALE VLAK ACHTER DE BOVENHOEKAFRONDING 
C 

C 

H=-Z 
P(l)=X 
P(2)=Y 
P (3)=0. 
XNC=(X-(XD-RD»/RC 
YNC=(Y-(YD-RD»/RC 
TGT(l,l)=XNC 
TGT(2,1)=YNC 
TGT(1,2)=-YNC 
TGT(2,2)=XNC 

END IF 
ELSE 
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C BEPAAL DE MOMENTANE Z POSITIE VAN HET STEMPEL ONDERVLAK 
C 

C 

C 
C 

C 

C 
C 

C 

c 

ZP=ZPO+U(3,2) 

IF(X.LT.RP) THEN 

MIDDEN VAN DE STEMPEL 

H=Z-ZP1-U(3,2) 
P(l)==X 
P(2)==Y 
P (3) =ZP1+U(3,2) 
TGT(l,l)=l. 
TGT(2,2)=-1. 

ELSE IF(X.LT.XP-RP) 

ONDERKANT VAN DE STEMPEL 

H=Z-ZP 
P(l)=X 
P(2)=Y 
P(3)=ZP 
TGT(l,l)=l. 
TGT (2 , 2) =-1. 

THEN 

ELSE IF(Y.LT.YP-RP.AND.Z.LT.ZP+RP) THEN 

C HORIZONTALE ONDERAFRONDING VAN DE STEMPEL 
C 

c 

XN=X-(XP-RP) 
ZN=Z-(ZP+RP) 
R=DSQRT(XN**2+ZN**2) 
XN=XN/R 
ZN=ZN/R 
H=RP-R 
P(l)=XP-RP+RP*XN 
P(2)=Y 
P(3)=ZP+RP+RP*ZN 
TGT(l,l)=-ZN 
TGT (3,1) =XN 
TGT{2,2)=-1. 
DNDS{l,l)=TGT(l,l)/RP 
DNDS(3,1)=TGT(3,1)/RP 

ELSE IF{Y.LT.YP-RP) THEN 

41 



C VLAKKE VERTlKALE ZIJDE VAN DE STEMPEL 
C 

C 

H=XP-X 
P(l)=XP 
P(2)=Y 
P(3}=Z 
TGT{3,l)=l. 
TGT(2,2) =-l. 

ELSE IF(Z.LT.ZP+RP) THEN 

C HOEK VAN DE STEMPEL 
C 

C 

XN=X-(XP-RP) 
YN=Y-(YP-RP) 
ZN=Z-(ZP+RP) 
R=DSQRT(XN**2+YN**2+ZN**2) 
XN=XN/R 
YN=YN/R 
ZN=ZN/R 
H=RP-R 
P(l)=(XP-RP)+RP*XN 
P(2)=(YP-RP)+RP*YN 
P(3}=(ZP+RP}+RP*ZN 
RXZ=DSQRT(XN**2+ZN**2} 
TGT(l,l)=-ZN/RXZ 
TGT {3, l} =XN/RXZ 
TGT(1,2)=YN*XN/RXZ 
TGT(2,2)=-RXZ 
TGT(3,2)=YN*ZN/RXZ 
RXZ=RXZ*RP 
DNDS(l,l)=TGT(l,l)/RXZ 
DNDS(3,l)=TGT(3,1)/RXZ 
DNDS(1,2)=TGT(1,2)/RP 
DNDS(2,2)=TGT(2,2)/RP 
DNDS(3,2)=TGT(3,2)/RP 

ELSE 

C VERTlKALE HOEKAFRONDING VAN DE STEMPEL 
C 

XN=X-(XP-RP) 
YN=Y-(YP-RP) 
R=DSQRT(XN**2+YN**2) 
XN=XN/R 
YN=YN/R 
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c 

H=RP-R 
P(l)=(XP-RP)+RP*XN 
P(2)=(XP-RP)+RP*YN 
P(3)=Z 
TGT(3,l)=1. 
TGT(l,2}=YN 
TGT(2,2)=-XN 
DNDS(l,2)=TGT(l,2)/RP 
DNDS(2,2)=TGT(2,2)/RP 

END IF 
END IF 

RETURN 
END 
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BOLAGE4. 
PROGRAMMA TER DEFINIERING VAN DE COORDINATEN VAN DE 

GEREEDSCHAPSKNOOPPUNTEN VOOR ABAQUS/EXPLICIT 

program tools; 

{ Met dit programma worden de knooppuntscoordinaten gegenereerd die de RIGID 4 elementen vormen. 

Vervolgens worden met deze RIGID 4 elementen de starre gereedschappen samengesteld voor het vierkante 

dieptrekproces: eerst de stempel, vervolgens de plooihouder en daarna de matrijs. De in dit programmagegenereerde 

regels moeten vervolgens worden ingelezen in de inputfile voor de expliciete analysemethode. } 

VAR 

B 

rhop 

Rp 

SO 

H 

rhod 

55 

BM 

A 

E 

C 
D 

F 

G 

filename 

:REAl;{halve breedte stempel [mn 

:REAl;{onderafronding stempel [m]} 

:REAl;{hoekafronding stempel [mn 

:REAl;{blankdikte [m]} 

:REAl;{stempelhoogte/matrijsdiepte [m)} 

:REAL;{bovenafronding matrijs [mn 

:REAL;{trekspleet[m]} 

:REAL;{halve breedte matrijs [m]} 

:REAl;{ =cos(45) algemene hulpvariabele} 

:REAl;{ =2*cos(45) algemene hulpvariabele} 

:REAL;{ = (B-rhop) hulpvariabele voor stempel} 

:REAL;{ = (0.5" SO) hulpvariabele voor stempel} 

:REAL;{ = Urhop-Rp)/rhop) hulpvariabele voor stempel} 

:REAl;{ =(B-Rp) hulpvariabele voor stempel} 

:text;{file pointer to a file} 

PROCEDURE STEMPEL; 

BEGIN 

A: = cos(pi/4); 

E: = 2 * cos(pi/4); 

C: = (B-rhop); 

0: =(0.5*50); 

F: = ((rhop-Rp)/rhop); 

G:=(B-Rp}; 

Writeln(filename,'* NODE'); 

Writeln(filename,'1 01,0.0,0.0,' ,D:8:8); 

IF Rp < = rhop THEN 

BEGIN 
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Writeln(filename,'106,',C:8:8,',0.0000000,',0:8:8); 

Writeln(filename, '601,0.0000000,' ,C:8:8,',' ,0:8:8); 

Writeln(filename, '606,' ,C:8:8,',' ,C:8:8,',' ,0:8:8); 

Writeln(filename,'607,',0.00001 + C:8:8,',' ,C:8:8,',',0:8:8); 

Writeln(filename,'608,',C+0.2588191 "rhop:8:8,',',C+ 0.258819' "rhop"F:8:8,',',0 + rhop"0.0340742:8:8); 

Writeln(filename,'609,',C + 0.5000000"rhop:8:8,',',C +0.5000000"rhop"F:8:8, ',',0 + rhop"0.1339746:8:81; 

Writeln(filename,'61 O,',C + 0.7071068 "rhop:8:8,',',C +0.7071068 "rhop"F:8:8,',',0 + rhop"0.2928932:8:8); 

Writeln(filename,'611 ,',C +0.8660254 "rhop:8:8,',',C + 0.8660254 "rhop" F:8:8,', ',0 + rhop"0.5000000:8:8); 

Writeln(fHename,'612,',C + 0.9659258 "rhop:8:8,',',C +0.9659258 "rhop"F:8:8,',',0 + rhop"0.741181 0:8:8); 

Writeln(filename,'613,',B:8:8,',',B-Rp:8:8,',' ,0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'1807,',C:8:8,',',0.00001 + C:8:8,',' ,0:8:8); 

Writeln(filename,'1808,',C +0.2588 191 "rhop"F:8:8,',',C + 0.2588 1 91 "rhop:8:8,',',0 + rhop"0.0340742:8:8); 

Writeln(filename,'1809, ',C + 0.5000000"rhop"F:8:8,',',C + 0.5000000"rhop:8:8,',',0 + rhop*0.1339746:8:8); 

Writeln(filename,'181 O,',C +0.7071068 *rhop"F:8:8,',',C + 0.7071068 *rhop:8:8,', ',0 + rhop*0.2928932:8:8); 

Writeln(filename,'1811,',C + 0.8660254 "rhop"F:8:8,',',C + 0.8660254 *rhop:8:8,', ',0 + rhop*0.5000000:8:8); 
Writeln(filename,'1812,',C +0.9659258*rhop*F:8:8,',',C +0.9659258 *rhop:8:8,',',0 + rhop*0.741181 0:8:8); 

Writeln(filename,'1813,',B-Rp:8:8,', ',B:8:8,',',O + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'6908,',C +0.2588191 *rhop*F:8:8,',',C +0.2588191 *rhop"F:8:8,',',O + rhop"0.0340742:8:8); 

Writeln(filename,'6909,',C + 0.5000000*rhop" F:8:8,',' ,C + 0.5000000*rhop*F:8:8,',',0 + rhop"0.1339746:8:8); 

Writeln(filename,'691 O,'.C +0.7071068 *rhop"F:8:8,',',C + 0.7071068" rhop* F:8:8,',',0 + rhop*0.2928932:8:8); 

Writeln(filename,'6911 ,',C +0.8660254 *rhop"F:8:8,',',C + 0.8660254" rhop"F:8:8,',',0 + rhop"0.5000000:8:8); 

Writeln(filename,'6912,',C +0.9659258"rhop*F:8:8,',',C +0.9659258 *rhop"F:8:8,',',O + rhop"0.741181 0:8:8); 

ENO 

ELSE 

BEGIN 

Writeln(filename,'106,',G:8:8,',O.0000000,',O:8:8); 

Writeln(filename,'601 ,0.0000000,' .G:8:8,',' ,0:8:8); 
Writeln(filename,'606, ',G:8:8,',',G :8:8,',' ,0:8:8); 

Writeln(filename,'607,' ,C:8:8, ',',G:8:8,',' ,0:8:8); 

Writeln(filename,'1807,' ,G:8:8,',' ,C:8:8,',' ,0:8:8); 

ENO; 

Writeln(filename,'l 07,',C:8:8,',0.0000000,',0:8:81; 

Writeln(filename,'1 13,',B:8:8,',0.0000000,',0 + rhop:8:81; 

Writeln(filename,'119,',B:8:8,',0.0000000,',0 + H:8:8); 

Writeln(filename,'1 99,' ,C:8:8,' ,0.0000000,',0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'613, ',B:8:8,',',G:8:8,',',0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'619,' ,B:8:8,',' ,G:8:8,',',0 + H:8:8); 

Writeln(filename,'699,' ,C:8:8,',' ,G:8:8,', ',0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'1813,',G:8:8,' ,',B:8:8,',',0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,' 1819,' ,G:8:8,',' ,B:8:8,',' ,0 + H:8:8); 

Writeln(filename,'1899,' ,G:8:8,',' ,C:8:8,',' ,0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'2307.0.0000000,',C:8:8,',',O:8:8); 
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Writeln(filename,'2313,O.0000000,' ,B:8:8,',',0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'2319,O.0000000,' ,B:8:8,',',O + H:8:81; 

Writeln(filename:2399,O.0000000,' ,e:8:8,',',O + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'* NGEN,NSET = P1 '); 

Writeln(filename:l01, 106,1 'I; 

Writeln(filename,'113, 119,1 'I; 

Writeln(filename, '*NGEN,NSET = Pl ,LINE = C'I; 

Writeln(filename,'l 07,113.1,199'); 

Writeln(filename. '*NGEN,NSET = P2A'); 

Writeln(filename,'601,606,l '); 

Writeln(filename, '613,619,1'); 

Writeln(filename,'· NGEN,NSET = P21,LlNE = e'l; 

Writeln(filename,'607, 1807,100,606'); 

IF Rp < = rhop THEN 

BEGIN 

Writelnlfilename. '*NSET,NSET = P2B'); 

Writeln(filename,'607 ,608,609,610,611,612'); 

Writeln(filename,'* NSET,NSET = P2e,GEN'); 

Writeln(filename.'613,S19,1 'I; 
Writeln(filename,'* NSET,NSET = P3B'); 

Writeln(filename,'1807, 1808, 1809, 181 0,1811,1812'); 

END 

ELSE 

BEGIN 

Writeln(filename,'*NGEN,NSET=P2B,LlNE=e'); 

Writeln(filename,'S07 ,S13, l,S99'); 

Writeln(filename, '·NGEN,NSET = P3B,lINE = e'l; 

Writeln(filename,'1807, 1813, 1,1899'); 

Writeln(filename,''' NSET,NSET = P2e'); 

Writeln(filename, 'P2A,P2B'I; 

Writeln(filename,'*NGEN,NSET=P21,lINE=e'); 

Writeln(filename,'S07, 1807,1 OO,SOS'); 

END; 

Writeln(filename,'*NSET,NSET = P2'); 

Writeln(filename,'P2A,P2B'); 

Writeln(filename,'" NGEN,NSET = P3A'); 

Writeln(filename,'1813, 1819.1 '); 

Writeln(filename,''' NSET,NSET = P3'); 

Writeln(filename,'P3A,P3B'); 
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Writelnlfilename,'*NGEN,NSET = P4'); 

Writeln(filename, '2313,2319,1 '); 

Writelnlfilename, ,., NGEN,NSET = P4,UNE = C'); 

Writelnlfilename, '2307 ,2313,1,2399'); 

Writeln(filename,'" NFILL'); 

Writeln(filename,'P',P2,5,100'); 

Writeln(filename,'P3,P4,5,loo'); 

Writeln(filename,'*NCOPV,CHANGE NUMBER = 100,OLD SET = P2C,SHIFT,MULTIPLE = 12'); 

Writeln(filename,'O.O,O.O,O.O'); 

Writeln(filename,G:8:8,',' ,G:8:8,'.0.0000000.' .G:8:8,', ',G:8:8,', 1.,7.5'); 

Writeln(filename, '" NSET,NSET = P4,GEN'); 

Writeln (filename,' 1 01 ,701,100'); 

IF Rp < = rhop THEN 

BEGIN 

Writeln(filename,'" NGEN.NSET = P2D ,LINE::: C'I; 

Writeln(filename,'608,1808,100,6908'); 

Writeln(filename, '''NGEN,NSET = P2E,LlNE=C'I; 

Writeln(filename,'609,1809,100,6909'); 

Writeln(filename,'''NGEN,NSET=P2F,lINE=C'); 

Writeln(filename,'61 0,1810,100,6910'); 

Writeln(filename,'" NGEN.NSET = P2G,LlNE = C'I; 

Writelnlfilename,'611, 1811, 100,6911 'I; 

Writeln(filename,''' NGEN,NSET = P2H,LlNE = C'l; 

Writeln(filename,'612,1812,100,6912'); 

END; 

Writelnlfilename,'" ELEMENT,TYPE = RIGID4,ELSET = PUNCH'I; 
Writeln(filename,'l,l 01,102,202,201 'I; 

Writeln(filename, '91,607,608,708,707'); 

Writeln(filename,'295,606,607 ,707 ,606'); 

Writeln(filename,'296,606. 707,807,606'); 

Writeln(filename,'297 ,606,807,907 ,606'}; 

Writeln(filename,'298,606,907,1 007,606'); 

Writeln(filename, '299,606,1007,1107,606'); 

Writeln(filename,'300,606,1107 ,1207 ,606'); 

Writeln(filename,'301,606,1207 ,1307 ,606'); 

Writeln(filename, '302,606,1307,1407,606'); 

Writeln(filename,'303,606, 1407,1507,606'); 

Writeln(filename,'304,606, 1507,1607,606'); 

Writeln(filename,'305,606, 1607,1707,606'); 

Writeln(filename, '306,606,1707 ,1807,606'); 

Writeln(filename,'307 ,606, 1807,1907,605'); 

Writeln(filename,'308,605.1907 ,2007 ,604'); 

Writeln(filename,'309,604.2007 ,2107,603'); 

Writeln(filename,'31 0,603,2107,2207,602'); 
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Writeln(filename:311 ,602,2207,2307,601 'I; 

Writeln(filename,' * ELGEN,ELSET == PUNCH'); 

Writeln(filename,'l, 18, 1,1,5,100,18'); 

Writeln(filename, 'S1, 12, 1, 1,17,100,12'); 

Writeln(filename,'*RIGIO BOOY,ELSET=PUNCH,REF NODE= 101 'I; 

Writeln(filename,'* *'); 

Writelnlfilename,'* *'); 

Writeln(filename,'* *'1; 

Writeln(filename,' * * '1; 

ENO; 

PROCEDURE HOUOER; 

BEGIN 

A: =cos(pi/4); 

E: =2 ·cos(pi/4); 

C: = (B-rhopl; 

0: = (0.5 * SO); 

F: = ((rhop-Rp)/rhop); 

G: = (B-Rp); 

Writelnlfilename,' * NOOE'I; 

Writeln(filename,'201 01 ,',B + 55:8:8,',0.0000000,',0 + rhop:S:8); 

Writeln(filename, '20102,',B + 55:8:8,',0.0000000,' ,0:S:8); 

Writeln(filename,'20108,',BM:8:8,',0.0000000,',0:8:8); 

Writelnlfilename,'201 OS,',BM:8:8,',0.0000000,',O + rhop:8:S); 

Writeln(filename,'20701 ,',B + 55:8:S, ',',G:S:S,',',O + rhop:S:S}; 

Writeln(filename, '20702,',B + SS:8:8,',' ,G:8:S, ',',0:8:8'; 

Writeln(filename,'2070S,',BM:S:S,', ',G:S:S,',' ,O:S:S); 

Writelnlfilename, '2070S,' ,BM:8:S,', ',G:S:8, ',' ,0 + rhop:8:8'; 

Writeln(filename:21 SOl :,G:8:8,',',B + SS:8:8,',',O + rhop:8:81; 

Writeln(filename,'21S02,' ,G:8:8,',' ,B + SS:8:8,': ,0:8:8); 

Writeln(filename, '21908.' ,G:8:8. ',' ,BM:8:8,'. ',0:8:8); 

Writelnlfilename,'21909,',G:8:8,','.BM:S:8,','.0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename,'22501 ,O.OOOOOO,',B + SS:8:S,',',0 + rhop:S:S}; 

Writelnlfilename,'22502,0.000000,'.B + SS:8:8.', ',0:8:8); 

Writeln(filename,'22508,O.000000.',BM:8:8,'.'.0:8:8); 

Writeln(filename, '22509,0.0000000,',BM:8:8,', ',0 + rhop:8:8); 

Writeln(filename.' * NGEN,NSET = H 1 'I; 

Writeln(filename,'20101,20102,1'); 

Writeln(filename,'201 02,20108,1'); 

Writeln(filename,'201 08,201 OS, 1 '); 

Writeln(filename,' * NG EN,NSET == H2 'I; 

Writeln(filename,'20701,20702,l'); 

Writeln(filename,'20702,2070S,1'); 
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Writeln(filename,'20708,20709,1 'I; 
Writeln(filename,'" NGEN,NSET = H3'); 

Writeln(filename, '21901,21902,1 '); 

Writeln(filename:21902,2190S,1 'I; 
Writeln(filename,'21908,21909,1 'I; 
Writelnlfilename,''' NG EN,NSET = H4 'I; 

Writeln(filename,'22501 ,22502,1 'I; 
Writeln(filename, '22502,22508,1 'I; 
Writeln(filename,'22508,22509,l '); 

Writelnlfilename,'" NFILL'); 

Writeln(filename:H 1 ,H2,6, 100'); 

Writelnlfilename,'H3,H4,6,100'); 

Writeln(filename,'" NCOPV,CHANGE NUMBER = 100,OLD SET = H2,SHIFT,MUL TIPLE = 12'); 

Writeln(filename,'O.O,O.O,O.O'); 

Writeln(filename,G:8:8,',' ,G:S:8,',0.0000000,' ,G:8:8,',' ,G:8:8: ,1.000, 7 .5'); 

Writeln(filename,' * ELEMENT, TYPE = RIGID4,ELSET = HOLDER'); 

Writeln(filename,'20001 ,20101,20201,20202,201 02'}; 

Writeln(filename,' * ELGEN,ELSET = HOLDER'); 

Writeln(filename,'20001 ,8,1,1,24,100,8'); 

Writeln(filename,'" RIGID BODY,ELSET = HOLDER, REF NODE = 20 10 1'}; 

Writeln(filename,'" "'1; 
Writeln(filename,''' "'1; 
Writeln(filename,''''' 'I; 
Writeln(filename:* *'); 

END; 

PROCEDURE MATRIJS; 

BEGIN 

A: = cos(pi/4}; 

E: = 2" cos(pi/4); 

C: = (B-rhop); 

0: = (0.5" SO); 

F: = IIrhop-Rpl/rhop); 

G: = (B-Rpl; 

Writeln(filename,'" NODE'); 

Writeln(filename,'501 01 ,',B + SS:8:8,',0.0000000,',-H:8:8); 

Writeln(fiIename,'501 07 ,',B + SS:8:8,',0.0000000,',-(D + rhod):8:8); 

Writeln(filename,'50113,',B + SS +rhod:8:8,',0.0000000,',-D:8:8); 

Writeln(filename,'50119,',BM:8:8,',0.0000000,' ,-D:8:8); 

Writeln(filename,'50199,',B + 55 +rhod:8:8,',0.0000000,',-ID +rhod):8:81; 

Writeln(filename,'50701 ,',B + 55:8:8, ',',G:8:8,',',-H:8:8); 

Writeln(filename,'50707 ,',B + 55:8:8,',' .G:8:8,',',-(D + rhod):S:8); 

Writeln(filename,'50713,',B + 5S + rhod:8:8,',',G:8:8,',' ,-D:8:S); 

Writeln(filename,'50719,' ,BM:8:8,',' ,G:8:8,',' ,-D:8:81; 
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Writeln{filename,'50799,',B + 55+ rhod:8:8,',',G:8:8,',',-(0 + rhod):8:8); 

Writeln(filename,'51901 ,',G:8:8,':,B +SS:8:8,',',-H:8:81; 

Writeln(filename,'51907,' ,G:8:8,':,B + 55:8:8,',' ,-(0 + rhodl:8:8); 

Writeln(filename,'51913,' ,G:8:8,':,B + SS Hhod:8:8,',' ,-0:8:8); 

Writeln(filename,'S1919,' ,G:8:8,',',BM:8:8,',',-0:8:81; 

Writeln(filename,'51999,',G:8:8,',',B + SS + rhod:8:8,',',-(D + rhodl:8:8); 

Writeln(filename,'S2S01 ,0.0000000,',B + 5S:8:8,',' ,-H:8:81; 

Writeln(filename,'52507 ,O.OOOoooo,',B + SS:8:8,', ',-(0 + rhod):8:8); 

Writeln(filename,'52513,0.0000000,',B + SS + rhod:8:8,',',-D:8:8); 

Writeln(filename,'S2519,0.0000000, ',BM:8:8,',' ,-0:8:8); 

Writeln(filename,'52599,0.0000OOO, I,B + 55 + rhod:8:8,', ',-(0 + rhod):8:81; 

Writeln(filename,'*NGEN,NSET =01'); 

Writeln(filename,'SOl 01,50107,1 '}; 

Writeln(filename,'50113,S0119,1 '}; 

Writeln(filename,' * NGEN,NSET = 01 ,UNE = e'l; 

Writeln(filename,'50107 ,50113, t,50199'); 

Writeln(filename,' * NGEN,NSET = 02 '); 

Writeln(filename,'50701 ,50707,1 'I; 

Writeln(filename, 'S0713,50719, 1 'I; 

Writeln(filename,' * NGEN,NSET =02,lINE = e'l; 

Writeln(filename, '50707 ,50713, 1,50799'); 

Writeln(filename,'*NGEN,NSET=D3'); 

Writeln(filename,'51901 ,51907,1 '); 

Writeln(filename,'51913,51919,1 'I; 
Writeln(filename,'*NGEN,N5ET=03,LlNE=e'); 

Writeln(filename,'51907 ,51913, 1.51999'1; 

Writeln(filename,'*NGEN,N5ET=04'); 

Writeln(filename,'5250 1,52507,1 'I; 
Writeln(filename, '52513,52519,1 'I; 

Writeln(filename,' * NGEN,N5ET =04,UNE = e'l; 

Writeln(filename,'52507 ,52513, 1,52599'); 

Writeln(filename,' * NFlll'l; 

Writeln(filename,'Ol ,02,6, 1 00'); 

Writeln(filename,'D3,04,6,100'); 

Writeln(filename, '*NeOPY,eHANGE NUMBER = 100,OlO SET = 02,SHIFT,MUL TIPlE = 12'); 

Writeln{filename,'O.O,O.O,O.O'); 

Writeln(filename,G:8:8,' ,',G:8:8,',-1.0,' ,G:8:8,' ,',G:8:8,' ,0.0, 7.5'); 

Writeln{filename.'*ElEMENT,TVPE=RIGI04,ElSET=0IE'); 

Writeln(filename, '50001,50101,50102,50202,50201 '); 

Writeln(filename,'* ElGEN,ELSET = DIE'); 

Writeln(filename,'50001, 18, 1,1,24,100,18'); 

Writeln(filename,'*RIGIO BOOY,ElSET=DlE,REF NOOE=50101 'I; 
Writeln(filename,' * *'); 

Writeln(filename,' * * 'I; 
Writeln{filename,'* * 'I; 

Writeln(filename,' * * 'I; 

END; 
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BEGIN 

Writeln; 

Writelnl'Geef de gereedschapsafmetingen'); 

Write('Halve breedte stempel (B) 1m] '" '1; 

Readln{BI; 

Write('Onderafronding stempel (rhop) [m) = 'I; 
Readln(rhopl; 

Write('Hoekafronding stempel (Rpl 1m] '" '1; 

Readln(Rpl; 

Write('Blankdikte (SOl [m] = '1; 

Readln(SOI; 

Write('Bovenafronding matrijs (rhod) 1m] '" '); 

Readln(rhod) ; 

Write('Hoogte stempel/Diepte matrijs (HI (m) '" '); 

Readln(H); 

Write('Trekspleet (SS) [m] = 'I; 
Readln{SS); 

Write(,Breedte matrijs/plooihouder (BM) 1m) = '}; 
Readln(BM}; 

Assign(filename, 'D:\TP6\ROB\STEMPELDAT'}; 

Rewrite(filename); 

STEMPEL; 

close(filename); 

Assign(filename, '0:\ TP6\ROB\HOUDER.DA T'}; 

Rewrite(filename); 

HOUDER; 

close(filename); 

Assign(filename, 'D:\TP6\ROB\MATRIJS.DA T'}; 

Rewrite(filename); 

MATRIJS; 

close(filename}; 

END. 
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BDLAGES. 

RESULTATEN VAN DE SIl\fiJLATIES EN EXPERIMENTEN 

S.1 Kracht-wegkrommen volgens experimenten 
Hieronder staan de experimenteel gevonden kracht-wegkrommen voor zowel de ronde, de 

vierkant 0° en de vierkant 45° blanks. Om inzicht te krijgen in de reproduceerbaarheid, 

zie tabel 5.1, zijn drie series experimenten gedaan. Deze zijn uitgevoerd op een Erichsen

bank. Hieraan is via een ladingsversterker een X-Y plotter gekoppeld, waarmee de 

kracht-wegkrommen zijn opgetekend. 

De procesparameters zijn steeds, zie ook figuur 5.1: 

Bp -- 40,0 [mm] 

rp -- 4,0 [mm] 

4,0 [mm] vooraanzicht bovenaanzicht 
Pp --
PD -- 3,0 [mm] 

U;t"~ ruo = 45,5 [mm] stempel 

So -- 0,5 [mm] blank '- : Pp >' ~ matrijs matrijS 

I ~: un "II 
SS -- 1,0 [mm] 

I ]-~ BOL ~r~ I c -- 505 [N/mm2] 

Eo -- 0,003 [-] 

R -- 1,55 [-] 

Fpl =2000 [N] figuur 5.1: geometrische grootheden 
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figuur 5.2: eerste serie experimenten 
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figuur 5.3: tweede serie experimenten 
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figuur 5.4: derde serle experlmenten 

Tabel 5.1 toont de reproduceerbaarheid van de experimenten 

hoogste laagste 
Il.F,-. S F, 

E~ F,_ [NJ Fp_ [NJ 101 3 

[N] [N] 

ROND 21250 20750 500 20937,5 

VIERKANTO° 19062,5 17750 1312,5 18312.5 

VIERKANT 45° 20250 19968,75 281,25 20114,58 

tabel 5.1 reproduceerbaarheid van de experimenten 

AF_ 

~ E-
/-1 ' 

2,39 % 

7,17 % 

I 1,4 II 

Vierkant 0° toont duidelijk een minder goede reproduceerbaarheid. Bij het interpreteren 

van de resultaten van de EEM simulaties moet hiermee rekening worden gehouden. 

5.2 Kracht-wegkrommen volgens ABAQUS-impliciet en ABAQUS-expliciet 

Hier volgen de stempelkracht-stempelwegkrommen volgens de impliciete en de expliciete 

oplossingsmetbode voor een ronde, een vierkant 0° en een vierkant 45° blank. Simulaties 

met de expliciete methode zijn bij verschillende stempelsnelheden, vp=5, vp=10, vp=30 

en vp=l00 mIs, uitgevoerd om inzicht te krijgen in de grootte van de traagheidseffecten. 

De procesparameters zijn verder steeds zoveel mogelijk gelijk genomen aan die van de 

experimenten. In geval van de impliciete analyse is het echter noodzakelijk een veel 

grotere plooihouderkracht te definieren: Fpl=4500 N. Hierbij is immers geen enkele 

neiging tot plooivorming toegestaan. 

Het aanbrengen van de plooihouderkracht vergt bij de impliciete methode speciale aan

dacht. Omdat de contactvoorwaarden voor de contactpunten vanwege de instabiele aard 

van het statische dieptrekproces gemakkelijk overschreden kunnen worden, waardoor 

convergentieproblemen ontstaan, wordt gebruik gemaakt van de opties SOFTENED en 
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VISCOUS DAMPING. Bij de optie SOFTENED wordt er een druk gedefinieerd aIs 

functie van de speling tussen blank en plooihouder, zie figuur 2.1 in bijlage 2. Wanneer 

het oppervlak van de blank zich binnen een voorgeschreven afstand,c, van de plooihouder 

bevindt wordt ter plekke een druk opgebouwd volgens een exponentieel verloop en wordt 

het betreffende oppervlakte-integratiepunt als zijnde in contact beschouwd. Hierdoor 

wordt sneller voldaan aan de contactvoorwaarden. Per element kan de optie SOFTENED 

maar met ren star oppervlak tegelijk gebruikt worden. Daarom wordt voor het contact 

tussen blank-matrijs en blank-stempel de optie VISCOUS DAMPING gebruikt. Hiermee 
wordt hetzelfde effect bereikt. Kijk verder in bijlage 2 bjj het keyword *SURF ACE 

CONTACT of zie [16]. 

Aanvankelijk ontstonden problemen bij de expliciete simulaties. Bij aIle stempelsnelheden 

trad bij beide vierkante blankconfiguraties overmatige rek op onderin de wand, net boven 

de stempelafronding. Vermoedelijk liep de blank telkens vast in de trekpleet, want na 

vergroting van de trekspleet van 1 naar 2 mm werd dit probleem verholpen. Ook bij de 

ronde blank was dit probleem in lichte mate aanwezig. Hier werd de trekspleet vergroot 
tot 1,5 mm. 

5.2.1 Kracht-wegkrommen voor ronde blank 
Hieronder staan de kracht-wegkrommen volgens ABAQUS-impliciet en ABAQUS

expliciet weergegeven voor een ronde blank. Ter vergelijking is telkens de experimentele 
kromme bijgegeven. 
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figuur 5.5: experimentele en impliciete kracht-wegkrommen voor een ronde 
blank 
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figuur 5.6: experimentele en expliciete kracht-wegkrommen voor een ronde 
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figuur 5. 7: experimentele en expliciete kracht-wegkrommen voor een ronde 
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5.2.2 Kracht-wegkrommen voor vierkant 0° blank 
Hieronder staan de kracht-wegkrommen volgens ABAQUS-impliciet en ABAQUS

expliciet weergegeven voor een vierkant 0 0 blank. Ter vergelijking is telkens de experi

mentele kromme bijgegeven. 
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figuur 5.8: experimentele en impliciete kracht-wegkrommen voor een 
vierkant 0° blank 

+-' 
..c 
u 
0 
L.. 

..os:. 
Q) 
a.. 
E 
Q) ..... 
In 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

t· 
~'" 

/ 

I 
I , 

J 

/ : 
/ , 

I : 
I ./ 

I 
I 

I : , 
I 

- - - experimenteel 
--------- expliciet. Vp=5 m/ s 
-- expliciet. Vp=10 m/s 

\ , 

OfTTrrn~TT~rn"Trrn"TTrn~TTrrno .. ~nri 
o 10 20 30 40 

stempelverploatsing [mm] 

figuur 5.9: experimentele en expliciete kracht-wegkrommen voor een 
vierkant 0° blank 

56 



30000 

,......, 
2:. 20000 
..... 
..c: 
(,) 

o 
1-

.::x: 
<ii 
0.. 

E 
.:£ 10000 

CfJ 

- - - - experimenteel 
--------- expliciet. Vp=30 m/s 
-- expliciet. Vp=100 m/s 

10 20 30 40 
stempelverplaatsing [mm] 

figuur 5.10: experimentele en expliciete kracht-wegkrommen voor een 
vierkant 0° blank 

S.2.3 Kracht-wegkrommen voor vierkant 45° blank 

Hieronder staan de kracht-wegkrommen volgens ABAQUS-impliciet en ABAQUS

expliciet voor een vierkant 45° blank weergegeven. Ter vergelijking is telkens de 

experimentele kromme bijgegeven. 
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figuur 5.11: experimentele en impliciete kracht-wegkromme voor een 
vierkant 45° blank 
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figuur 5.12: experimentele en expliciete kracht-wegkrammen voar een 
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5.3 overzichttsschema maximale stempelkrachten met bijbehorende 
stempelverplaatsingen 

Hieronder staan de maximale stempelkrachten en hun procentuele afwijkingen ten 
opzichte van de experimentele waarden. Ook zijn opgenomen de stempelverplaatsingen en 
hun afwijkingen, behorende bij deze maximale stempelkrachten. 

Fpmu '-. Up (Fp-.) • ... -1 --1 
'-. 0" 

[N] [%] [mm] [%] 

i ROND 

1 experimenteel 20813 ° 13,12 ° 2 impliciet 19824 -4,75 14,17 8 

3 expliciet, vp=5 m/s 17623 -15,33 11,02 -16,01 

4 expliciet, vp' 10 mls 18133 -12,88 12,41 -5,41 

5 expliciet, vp=30 mls 18200 -12,56 14,25 8,61 

6 expliciet, vp=l00 m/s 25515 22,59 10,5 -19,97 

VIERKANT 0° 

1 experimenteel 17750 ° 12,23 ° 2 impliciet 16600 -6,48 12,38 1,23 

3 expliciet, vp=5 m/s 20411 14,99 19,14 56,5 

4 expliciet, vp=10 m/s 20240 14,03 19,39 58,55 

5 expliciet, vp=30 mls 21894 23,35 17,58 43,75 

6 expliciet, vp=100 mls 24390 37,41 9,66 -21,01 

VIERKANT 45° 

1 experimenteel 19969 ° 13,22 ° 2 impliciet 19368 -3.01 14,69 11,12 

3 expliciet, vp=5 mls 22317 11,76 15,7 18,76 

4 expliciet, vp=10 mls 22643 13,39 14,78 11,8 

5 expliciet, vp=30 mls 22455 12,45 15,03 13,69 

6 expliciet, vp=100 mls 23638 18,37 11,93 -9,76 

tabe15.2: stempelkrachten, stempelverplaatsingen en hun afwijkingen. 
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BIJLAGE 6. 
DE KEUZE VAN BET BREUKCRITER1UM 

6.1 De ·grensvervormingskromme 
Met zowel ABAQUS impliciet als expliciet zijn onder gelijke procescondities en geome

trie de optredende rekken (El en E:z) langs het rotatiesymmetrische deel van de cup 
berekend bij stempelverplaatsingen van 10, 20 en 30 mm. De expliciete berekening is 

uitgevoerd met een stempelsnelheid van 30 m/s. De l-richting is de radiale richting in het 

vlak van de blank, de 2-richting is de omtrekrichting in het vlak van de plaat. Deze 
rekken zijn vervolgens geextrapoleerd naar de knooppunten langs de symmetrielijn en 

uitgezet in het EI-El diagram samen met de grensvervormingskromme. In het EI-E1 diagram 
is data punt 20 telkens als arbitrair punt aangegeven. Tevens is de richting aangegeven 
waarin het diagram doorlopen moet worden. De gedeformeerde mesh volgens de 
impliciete methode (die volgens de expliciete methode komt in hoge mate overeen) IS 

telkens bijgevoegd zodat duidelijk is waar de rekcombinaties optreden. 

0.7 Up=10 mm 

0.6 o impliciet 
,. expliciet. Vp,=30 m/s 

0.5 

20' ,. 
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0 t> 
20 • 
~ 0 

0 • 
0 0 • 

1J • 

-0.4- -0.3 -0.2 -0.1 0.0 O. t 0.2 0.3 0.4-

(2 

figuur 6.1: E1-Ez diagram bij up =lO mm figuur 6.2: gedeformeerde mesh by up =10 mm 
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figuur 6.4: gedeformeerde mesh bij up =20 mm 
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figuur 6.5: EI-E2 diagram bij up =30 mm figuur 6.6: gedeformeerde mesh bij up =30 mm 

6.2 De lokale kritische kracht 

Bij stempelverplaatsingen van 10 en 20 mm is het verloop van de lokale wandkracht in 

radiale richting volgens de impliciete methode vergeleken met het verloop volgens de 

expliciete methode, vp=30 m/s. Gekeken is weer naar de symmetrielijn in het rotatiesym

metrische gedeelte. De nummers 1 tim 5 staan voor: 1: de bodem, 2: het gebied langs de 

stempelafronding, 3: de wand, 4: het gebied langs de matrijsafronding, 5: de flens. 
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figuur 6. 7: lokale radiale wandkrachtverdeling bij 
up =10mm 

240 

E 200 
E 
'-z 
...... 160 

1: 
(.) 
o 
~ 120 
"'0 
c: 
o 
3: 80 
~ 
o 

"5 40 
E' 
<IJ 

] 0 
~ 

2 

. . .. . 
-- impliciet: : 
- - explici4 VP:=30 ml.s 

10 20 30 40 50 

5 

afstond t.o.v. blankmiddelpunt [mm] 

figuur 6.8: lokale radiale wandkrachtverdeling 
bij up =20 mm 

60 

61 



BIJLAGE 7. 
BEPALEN VAN DE KRITISCHE GLOB ALE DIEPTREKVERHOUDING 

Hier volgen de formules voor de lokale kritische krachten, uitgaande van model A en 

model B, zoals ze in §4.3 van het hoofdverslag zijn voorgesteld: 

P' - ( R+ 1 ]"+1 "( So So ~ Ii1f+f ))-lC cd. - n -+-+ex n £0 So 
J2R+l Pp Tp R+l 

(7.1) 

P: »=( (R+l) )1I+1(n) lI

exp(1i1f+f £ ) C S 
J2R+l e R+l 0 0 

(7.2) 

In tabel 7.1 zijn voor so=0,5 mm en so=0,75 mm bij vijfverschillende waarden voor de 

stempelhoekafronding, r p, de kritische lokale wandkrachten berekend. 

s,=0,5 mm. so=0,75 mm 
pp=PD=3 mm pp =PD=4,5 mm 

BJso=80 BJso=53,33 

rp BJrp F'cA F'cB F'cA F'eB 
[mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 

20 2 146,80 218,34 

10 4 144,33 212,91 

6,66 6 141,94 168,99 207,75 253,49 

4 10 137,39 198,16 

2 20 127,11 177,62 

tabel 7.1: kritische lokale krachten alsfonctie van B/s. en B/T, 

V~~r al deze combinaties zijn, gegeven de gereedschapsgeometrie, met ABAQUS/Explicit 

simulaties uitgevoerd om de maximale lokale wandkracht voor het kritische element te 

bepalen bij verschillende waarden van 8glob teneinde de kritische globale dieptrekverhou

ding te bepalen. De simulaties zijn allen gedaan met een stempelsnelheid van 30 m/s. 
Voor so=0,5 mm en rp=4 mm zit dit er uit als in figuur 7.1. Steeds zijn zowel de 

werkelijk optredende als de gefilterde krommen weergegeven. Ter bepaling van het 

krachtsmaximum is telkens naar de gefilterde krommen gekeken. 
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figuur 7.1: verloop van de lokale kracht, F', van het kritische element gedurende het dieptrekproces by 
verschillende waarden vanfiglglr (B/s,=80. B/r,=10) 

63 



Na dit voor aIle in tabel 7.1 weergegeven combinaties uitgevoerd te hebben ontstaat het 
volgende overzicht: 

2.40 
Bplso=80 Bp!so=53,33 

2.40 

~c glob f5C glob • breuk 

1 

2.20 
x breuk 

1 

2.20 " veilig volgens model B 
o veilig volgens model B x o veilig volgens model A en B 

2.00 2.00 0 

D veilig vOlgens model A en B 0 
0 

" x x 
1.80 x 1.80 " " " x 

" " " " 0 

" x x " 0 0 
0 " 0 x 0 " 0 

1.60 0 0 0 0 1.60 0 " " " c " 0 
0 0 0 D 

c 
1.40 1.40 

1.20 1.20 

1.00 1.00 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4- S 8 10 12 14 16 18 20 22 

• Bp/rp • Bplrp 

figuur 7. 2: ligging van jJglob au functie van B/sg en B/r, ten opzichte van de breukgrenzen volgens model A 
en B. 
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