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Toelichting
Bij het ontwerpen van produkten en gereedschappen wil men graag vooraf weten of een
produkt wellniet maakbaar is ("design for manufacturing").
Indien een voorspellingsmethode wordt geformuleerd dient deze te worden vertaald in
handige en toepasbare richtlijnen voor de/een praktijk.
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen diverse processen en het daarmee
verbonden faalgedrag, bijvoorbeeld:
massiefomvormen --- > gereedschap- of produktbreuk
dieptrekken --- > insnoering en plooien
plaatstrekken --- > insnoering

Opdracht
Onderzoek een aantal aspecten van omvormbaarheid gerelateerd aan insnoering (instabiele
rekconcentratie) bij plaatstrekken en dieptrekken.
Schenk hierbij aandacht aan literatuur en eigen onderzoek in de sectie ten aanzien van de
grensvervormingskromme en de maximale dieptrekverhouding. Maak hierbij gebruik van
eindige elementen simulaties. De afsluiting dient te bestaan uit een hieruit af te leiden,
eenvoudig hanteerbare voorspellingsmethode voor de praktijk (o.a. de produktontwerper).
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SAMENVATIING

Veel produkten worden door middel van plaatomvormende bewerkingen vervaardigd. Ben

ontwerper of een produktiemanager wil vooraf een indruk hebben over de maakbaarheid

van een produkt ("design for manufacturing").

In dit verslag zal een nieuw insnoeringscriterium worden gepresenteerd en worden

vergeleken met reeds bestaande insnoeringscriteria (Hill, Swift, Marciniak en Kals). Deze

criteria zijn alleen geldig indien sprake is van een rechte rekweg (q = jel = constant).

Er wordt een werkwijze gepresenteerd om processen die niet volgens een rechte rekweg

verlopen toch op insnoering te kunnen toetsen. Ben proces met een niet rechte rekweg

wordt benaderd door een combinatie van deelstappen met rechte rekwegen.

Ais er grote afwijkingen tussen theorie en experimenten optreden zal worden gekeken of

de faaloorzaak insnoering is of dat een ander faaltype aan de orde is. Daartoe wordt naar

de ontwikkeling van de effectieve rek en de spanningstoestand gekeken. Vooral bij

rekwegen G = ± 1) kan het voorkomen dat er geen sprake is van insnoering maar van

breuk. Duktiliteit kan dan als faalcriterium worden gehanteerd.

Ben aantal dieptrek- en kraagtrekprocessen zijn door middel van eindige elementen

methode gesimuleerd, om te onderzoeken of het door processturing (beinvloeding van de

rekweg en de spanningstoestand) mogelijk is, om produkten die in eerste instantie niet

maakbaar waren, toch te vervaardigen.
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SYMBOLENLIJST

F kracht [N]

Fp stempelkracht [N]

Fp1 plooihouderkracht [N]

Fteg tegenhouderkracht [N]

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2
]

n verstevigingsexponent [-]

R anisotropiefactor [-]

~R planaire anisotropie [-]

/Lp wrijvingscoefficient van het stempel [-]

ej maatrek in de richting i (1, 2, 3) [-]

E· logaritmische rek in de richting i (1, 2, 3) [-]
I

e effectieve of equivalente rek [-]

Go voordeformatie [-]

Gier kritische rek in de richting i (1, 2, 3) [-]

J rekweg [-]

<1j spanning in de richting i (1, 2, 3) [N/mm2
]

- effectieve of equivalente spanning [N/mm2
]<1

<1f vloeispanning [N/mm2
]

<1m hydrostatische spanning [N/mm2
]

f vloeifunctie [-]

1 spanningsweg [-]

T "tension" of "unit force" [N/mm]

rp stempelstraal [mm]

Pp stempelradius [mm]

Pop overgangsafronding conisch stempel [mm]

rDi inwendige straal van de matrijs [mm]

dDi inwendige diameter van de matrijs [mm]

Pn matrij safronding [mm]

s, So momentane respectievelijk initiele wanddikte [mm]

ro initiele staal van het gat [mm]

do initiele gatdiameter [mm]

f uo initiele buitenstraal van de blank [mm]

f3, f30 momentane respectievelijk initiele dieptrekverhouding [-]

a,b,c afmetingen van de plaat [mm]

H kraaghoogte (inclusief flensdikte) [mm]
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HOOFDSTUK 1: Inleiding

Ben groot aantal produkten wordt door middel van omvormende bewerkingen vervaar

digd. Voor de massafabricage is dit een zeer geschikte produktiemethode, de produkten

worden namelijk relatief snel en zonder veel materiaalverlies gemaakt.

Binnen de omvormende bewerkingen wordt onderscheid gemaakt [1] tussen massief- en

plaatomvormen. Bij massiefomvormen worden vaste lichamen in aIle drie de coordi

naatrichtingen planmatig vervormd. Meestal betreft het werkstukken waarvan alle hoofd

afmetingen dezelfde orde van grootte bezitten. Voor het massiefomvormen zijn relatief

grote krachten nodig. Voorbeelden van massiefomvorm-produkten zijn: schroefsleutels,

munten, krukassen, zuigerstangen, schroeven, etcetera.

Over plaatomvormen wordt gesproken indien een afmeting, de plaatdikte een rol van

ondergeschikt belang speelt, ze verandert doorgaans weI, maar slechts aIs gevolg van

bedoelde veranderingen in beide andere coordinaatrichtingen en niet, omdat deze

dikteverandering gewenst is. De belasting in deze richting is verwaarloosbaar.

Voorbeelden zijn: stalen meubels, autoplaatwerk, wielvelgen, kookpannen, etcetera.

Plaatomvormende processen kenmerken zich door een relatief geringe gereedschapbelas

ting. Overbelasting van het gereedschap komt zelden voor, de levensduur is begrensd

door slijtage.

De meeste in de praktijk voorkomende problemen hebben betrekking op de maakbaarheid

van produkten. Produkten moeten zonder faIen (insnoering, breuk of plooien) worden

vervaardigd. Verder zijn produkt- of kwaIiteitseisen van belang (wanddikte en oppervlakte

gesteldheid) .

Figuur 1 Dieptrekprodukten.
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Figuur 2 Procesgrenzen volgens Marciniak.

Plaatomvormprocessen kunnen worden

weergegeven in een 81 - 82 diagram. Dit is

mogelijk omdat lokaal volumeinvariantie

geldt. Tijdens het proces kunnen de rek

ken worden bepaald, hiermee kan een

procesvector worden geconstrueerd, zie

figuur 2. Marciniak [2] heeft in het 81 - q

diagram verschillende begrenzingen aan

gegeven. De grenslijnen zijn de insnoe

rings-, de breuk- en de plooigrens respec

tievelijk tearing, fracture en wrinkling.

Ret is nu zaak om ervoor te zorgen dat de

procesvector van een omvormproces in

het "safe forming" gebied blijft.

Voor het beschrijven van de insnoering

[3] en duktiliteitsbegrenzingslijnen [4,5] zijn theoretische modellen opgesteld [6]. Ret

verloop van de grenslijnen is atbankelijk van verschillende materiaaleigenschappen.

Rastertechnieken worden gebruikt om de rekken experimenteel (achteraf) te bepalen. Met

eindige elementen simulaties en bovengrensanalyses is het mogelijk om vooraf onder

andere de rekken te bepalen, en hiermee een voorspelling van de maakbaarheid te doen.

De rekentijden verbonden aan E.E.M.-simulaties zijn vele malen groter dan de rekentij

den van bovengrensanalyses. Ret voordeel van de eindige elementen methode is de

informatie die over de rekken en spanningen tijdens het proces wordt verkregen.

Ben van de begrenzingslijnen in figuur 2 is de insnoeringslijn ("tearing"), in hoofdstuk 2

zullen verschillende insnoeringscriteria worden besproken.

Ben tweede begrenzing in figuur 2 is breuk ("fracture"). Dit is een van de afwijkings

oorzaken die in hoofdstuk 3 zullen worden besproken. Verder zullen overeenkomsten en

bruikbaarheid van de theorieen worden besproken.

Van het dieptrek- en kraagtrekproces zijn E.E.M.-simulaties uitgevoerd. De resultaten

hiervan zijn in hoofdstuk 4 opgenomen.

In hoofdstuk 5 zullen conclusies worden geformuleerd die uit het onderzoek naar voren

zijn gekomen gebleken.
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HOOFDSTUK 2: De grensvervormingskromme

De grensvervormingskromme kan bij verschillende plaatomvormende bewerkingen, als

hulpmiddel voor het bepalen van een van de grenzen van het deformatieproces worden

gebruikt. In figuur 2 is de begrenzingslijn "tearing" weergegeven.

Als eerste worden in §2.1 de basisrelaties uitgewerkt. In §2.2 worden reeds bestaande

formuleringen voor het beschrijven van de grensvervormingskromme gegeven.

§2.1 Basisrelaties voor anisotroop materiaalgedrag

. de 2
] = - , deze is constant en j < 1.

dEl

met: el~e2 en e1>0.
- De rekweg j wordt gedefinieerd als:

b

Figuur 3 Basis deformatie model.

In deze paragraaf zul1en de basisrelaties worden aangereikt. Er wordt gebruik gemaakt

van de vereenvoudigde relaties volgens Hill [7] en Backofen/Hosford [8].

In figuur 3 zijn de hoofdrekrichtingen, de krachten en de geometrie van het plaatmateriaal

weergegeven. Ten aanzien van het proces kunnen de volgende aannames worden gedaan:

- De schuifspanningen zijn verwaarloosbaar

- De hoofdrekken worden gedefinieerd als:

- Bij een rechte-rekweg geldt:

(2)

- De spanning loodrecht op het plaatoppervlak is verwaarloosbaar: 0'3 = O.

- De twee laatste veronderstellingen hebben een rechte-spanningsweg i tot gevolg:

. °2 (3r=- =constant )
°1

- Het materiaal vertoont normaalanisotropie, dat wi! zeggen de planaire anisotropie,

~R = O.
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- De anisotropiefactor wordt door middel van de trekproef bepaald, dus:

(e2lR= -
e3 (i=O)

De effectieve rek en de effectieve spanning worden geschreven als:

(4)

R+1 (1 +R+2jR+(R+1)j2)
2R+1

1 .2R ·2-z--+z
R+l

(5)

(6)

Daar de spanning loodrecht op het plaatoppervlak gelijk aan nul is, kunnen de spanning

rek relaties volgens Levy-Von Mises worden vereenvoudigd tot:

£1 = ~(OI-::'102) , e2 = ~(02-R~101) en e3 = - ~ R~l (01+02 ) (7)

Ret materiaalgedrag wordt exponentieel verstevigend verondersteld en kan op de volgende

wijze worden beschreven:

(8)

met (Jf de vloeispanning, C de karakteristieke deformatieweerstand, n de verstevigingsex

ponent en Go de voordeformatie. De voordeformatie wordt soms verwaarloosd.

Ais vloeicriterium geldt: 0: = (Jf.

Met behulp van bovenstaande veronderstellingen kan de rekweg G) als functie van de

spanningsweg (i) en omgekeerd worden geschreven. Dit levert de volgende uitdrukking

voor de rekweg en de spanningsweg:

J
. -_ (R+ 1)i-R (R+ 1)j+Ren i = ~........;;.:.-

R+l-iR R+l+jR

11
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§2.2 Beschrijvingen voor het verloop van de GVK

In deze paragraaf worden enkele formuleringen, voor het beschrijven van het verloop van

de grensvervormingskromme, gepresenteerd. Er wordt een algemeen insnoeringscriterium

voor de trekproef gegeven. Afleidingen die ter sprake zullen komen zijn afkomstig van

Hill, Marciniak, Swift, Kals en Ramaekers. Rierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de

linker- en de rechterzijde van de grensvervormingskromme.

§2.2.1 Een Algemeen insnoeringscriterium voor de trekproef

Uit een trekproef kan een kracht-weg diagram worden verkregen. Op het moment dat de

kracht maximaal (belasting instabiliteit) is, treedt insnoering op. In figuur 4 is een stukje

trekstaaf met <rio Ai en Fi weergegeven. Ret insnoeringscriterium luidt:

A1 V1, ~
Figuur 4 Modelweergave.

dFI-=0 (10)
del

Uitwerking van dit criterium geeft als eindresultaat:

e =n-~ (11)
ler J

R

I
160 ~

BRASS

o loc.ali zed ~ ;.
• lood inst.

o L __.a.•--..1. _

-60 -40 -20

o II

80

R·0.81
n : 0.53

~ I

40 0 localized

• load insf .

o -'-- .-'---------'---'--
-40 -20 0 20 40 6060

o
t:t;U 0,.0

-~, -----'--.
20 40

00

o
~ I
.. I

I
40 ~

Figuur 5 Experimenten ter bepaling van de GVK van Staal en Messing [9].

De experimenten om de linkerzijde van de GVK te bepalen, worden uitgevoerd door

middel van trekproeven. Rierbij is de rekweg in de strip gevarieerd door geometrische

veranderingen aan de trekstaaf. Het blijkt dat voor messing de belasting instabiliteit Ooad

inst.) en de insnoering (localized) bijna samenvallen en bij staal niet. Het verschil is

materiaal en rekweg afuankelijk zoals uit figuur 5 blijkt.
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§2.2.2 Insnoeringscriterium voor de linkerzijde van de GVK volgens Hill

Hill [10] heeft het volgende insnoeringscriterium geformuleerd:

(
a.t+a.t

1~ ~l ~ ~
_._<~~-~

u tIe a.t(a,0)

au

hierin is f de vloeifunctie, iT is de equivalente spanning en eeffectieve rek.

Verstevigingsfunctie, vloeivoorwaarde etcetera komen overeen met de aannames zoals

deze in §2.1 zijn gedaan. De uitwerking van dit criterium staat in bijlage 1.

Als eindresultaat voIgt voor de kritische rek:

l-~i
R+l

1
R.

---I
R+l

E leT = ---------n - -;:::========= to

(l-~)+i(l-~) 1'2 2R.R+l R+l +1 ---I
R+l

(13)

§2.2.3 Insnoeringscriterium voor de linkerzijde van de GVK volgens Marciniak

(14)

(15)n
E =-

leT 1+j

dTl-=0
TI

Dit leidt tot de volgende kritische rek:

c
Figuur 6 Modelweergave.

De afleiding maakt gebruik van de zogenaamde "unit force" of "tension" [2], zie bijlage

2. Als "tension" (Tt ) wordt gedefinieerd: het produkt van de spanning (O"t) en de

plaatdikte (c), zie figuur 6. Bij deze afleiding wordt een rechte rekweg verondersteld. Het

criterium voor insnoering luidt:

§2.2.4 Insnoeringscriterium voor de linkerzijde van de GVK volgens Kals

Ret instabiliteitscriterium voor de linkerzijde is voor isotroop materiaalgedrag uitgewerkt

[11]. In bijlage 3 is deze afleiding uitgewerkt voor anisotroop materiaalgedrag. In de

afleiding wordt gesproken over een lokale- ofweI oppervlakte-instabiliteit, te weten:

13



(16)

()1

Figuur 7 Modelweergave.

d(dWs )_- ---0
dAdA

Hierin is dWs de incrementele specifieke arbeid en

dA een oppervlakte-element van de plaat.

Uitwerking van dit criterium levert de volgende

formulering voor de kritische rek in de 3-richting:

1+i
£3er = - n + -----;==========£0

(R+l) 1- 2R i+i 2

R+l

(17)

(18)

Met behulp van volumeinvariantie kan de kritische rek in de l-richting worden bepaald

(C3 =-(1 +j)Cl)'

§2.2.5 Insnoeringscriterium voor de linkerzijde van de GVK volgens Ramaekers

In bijlage 4 (third formulation) wordt de kracht als functie van verschillende variabelen

geschreven. Indien de kracht wordt geschreven als (18), kan met het insnoeringscriterium

(19) de lijn voor de linkerzijde van de GVK worden gevonden.

Choco(JR )n t +tF =-- --£ +£ e 2 3
I I

R
1+j 3 0

Met de randvoorwaarde dC2=O voIgt als insnoeringscriterium:

aFI- =0
a£3

De kritische-rek is dan:

n eo
e =---

leT 1+' JJ R

§2.2.6 Insnoeringscriterium voor de rechterzijde van de GVK volgens Kals

(19)

(20)

Voor de rechterzijde van de GVK wordt gesproken over een globale instabiliteit [11].

De uitwerking van het criterium voor de globale instabiliteit is in bijlage 5 opgenomen,

hierin is eveneens anisotropie verwerkt.

14



Het insnoeringscriterium luidt:

Figuur 8 Modelweergave.

dFI-=0 (21)
del

Uitwerking van dit criterium geeft als eindresultaat:

(22)

Hierbij kan worden opgemerkt dat dit eigenlijk de algemene formulering voor insnoering

bij de trekproef is. In [11] wordt aangenomen dat deze juist voor de reehter zijde van de

GVK geldig is. Deze eindoplossing kan ook volgens de theorie van Ramaekers worden

verkregen, zie bijlage 4 (first formulation). Het belang van deze insnoeringslijn zal later

aan de orde komen.

§2.2.7 Insnoeringscriterium voor de rechterzij de van de GVK volgens Marciniak

De afleiding [12,13] is nogal complex en ondoorzichtig. In figuur 9 is een dikteverschil

aangegeven, dit komt overeen met de zogenaamde

initiele inhomogeniteit (T = CB/CA)o, deze wordt

gemodelleerd door een groef in een strip. In de aflei

ding waren enkele stappen niet duidelijk te volgen.

In bijlage 6 zijn weI verschillende GVK's opgenomen

met n, R en T. De eindoplossing is de volgende

differentiaal-integraal vergelijking:
~

Figuur 9 Modelweergave.

(23)

Voor de termen u, A, B, C, D en E geldt:

B 4 4 =-.,.,....."..---,-,-

u=~' y3(2R+l) A= Eoy3(2R+l) ,B=.! ,

jjS J2 (R +1)' 2nVY2(R + 1)a.2 + a. + 1 n

c= {flf+I D= EO

R+l •
n~ 2 .~ 2R+l

R+l 3

en E= Ia. +_1_ 1
R+l
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Het superschrift B duidt erop dat het handelt om een toestand in de groef. De ex in de

termen A en E is de verhouding van de dikte- en breedte rek. Dit is niet de anisotro

piefactor.

§2.2.8Insnoeringscriterium voor de rechterzijde van de GVK volgens Ramaekers

(24)

In bijlage 4 (second formulation) is de insnoeringslijn voor de rechterzijde van de GVK

afgeleid. Hiertoe wordt de kracht geschreven als:

Cbc ~
F = ~(-J (e +e )+e )n e l+j

1 I R 2 3 0
R

Met de randvoorwaarden voIgt het volgende insnoeringscriterium:

aFt
- =0ae3

waarmee als kritische-rek wordt gevonden:

(25)

e
e = (I+J)n-~

lcr J
R

(26)

§2.2.9 Insnoeringscriterium voor de GVK volgens Swift

Het insnoeringscriterium volgens Swift [14] is opgesteld voor het bepalen van de diffuse

insnoering. Het verschil tussen diffuse en lokale insnoering is in figuur 10 weergegeven.

Het insnoeringscriterium luidt:

(27)

(28)eo

1 2R··2---1+1
R+l

b

diffuse insnoering

lokale insnoering

c

( )
2 ( )2° Of +0 Of

.!.. dO < 1 aO I 2 a02

o at (0/ 0/) 0/(0,0)
°1-+°2- -

a01 a02 ao

Tijdens een proces zal het materiaal eerst een diffuse

insnoering vertonen en vervolgens zal een lokale

insnoering in de dikte-richting volgen. De uitwerking

van dit insnoeringscriterium is in bijlage 7

opgenomen. Voor de kritische rek voIgt:

= (1-ihi)(1-~i+i2) n- l-ih i

tIer 1 2R. ( R )2 [.2 2R. ( R )2].---1+ -- + 1 ---1+ -- 1
R+l R+l R+l R+l

Figuur 10 Diffuse en lokale
insnoering.
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HOOFDSTUK 3: Bespreking van de verschillende theorieen en verklaringen voor

de afwijkingen met experimenten

§3.10vereenkomsten

men.
0.1

&0- 0.05

R-1.5
n-0.25

De basisvergelijkingen die in de verschillende theorieen worden gebruikt zijn vrijwel

identiek. Verschillen in de eindoplossingen kunnen optreden omdat er al dan niet gebruik

wordt gemaakt van voordeformatie en/of anisotropie. Verder blijkt dat ondanks de

verschillende insnoercriteria de eindoplossingen voor de linkerzijde identiek zijn. Ben

uitzondering hierop is de afleiding volgens Swift, die voor diffuse insnoering geldt en niet

voor lokale insnoering. De eindoplossing van Hilllijkt in eerste instantie totaal niet op de

andere eindvergelijkingen. Na enig rekenwerk, zie bijlage 8, kan echter worden aange

toond dat de eindvergelijkingen in dezelfde vorm kunnen worden herschreven. In figuur

11 is voor de verschillende criteria het verloop van de grensvervormingskromme in beeld

gebracht. De lijn voor de rechterzijde volgens Marciniak (differentiaal-integraal

Hill, Ramaekers vergelijking) is vanwege de
Kals, Marciniak o.e complexiteit niet in de figuur

Swift £1

0.5 Ramaekers opgenomen. Bij wijze van uit-

0.4 zondering, is hier voor de

grenslijn voor de linkerzijde

volgens Marciniak anisotropie

en voordeformatie meegeno-

Figuur 11 Verschillende insnoeringslijnen.

Afsluitend kan worden gesteld dat processen met een negatieve rekweg (j <0) meestal een

goede overeenstemming met de theorieen leveren. Processen waarbij de rekweg positief is

(j > 0), is deze overeenstemming niet eenduidig.

§3.2 Afwijkingen

Enkele oorzaken van afwijkingen worden in de volgende subparagrafen gegeven.
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§3.2.1 Effectieve rek

Processen, met een positieve rekweg leveren vaak afwijkingen met de theorie. De reden

hiervoor is onder andere gelegen in de aan zo'n procesveetor verbonden effeetieve rek.

In figuur 12 is de effeetieve rek als functie van de

rekweg, met R als parameter, weergegeven. Voor
R-2.0

j >0 is een sterke stijging van de effeetieve rek zicht-

baar. Ret gevolg hiervan is dat problemen kunnen

ontstaan indien de effeetieve rek een grotere waarden

bereikt dan de verstevigingsexponent. Dit is in feite

de horizontale lijn in de GVK. Vandaar dat ook hier

experimentele waarden voor de kritische rek worden

gevonden.

Figuur 12 Effectieve rek.

§3.2.2 Spanningen en duktiliteit
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Uit figuur 13 blijkt dat indien een proces overgaat naar dq=O (insnoering), de spannings

toestand ook verandert. Ret is juist de combinatie van de spanningen en de effeetieve rek

die tot een andere faaloorzaak kan leiden, namelijk breuk. Bij het voorspellen van breuk

kan gebruik worden gemaakt van de duktiliteitskromme [4,5].

d~~>O
de 1 / -

0",_ --, / / . j = 0
~ 

0".........

-- /-/...

Figuur 13 De vloeiellips. Figuur 14 Duktiliteitskromme.

De effeetieve rek tot breuk is afuankelijk van de hydrostatische spanning. Deze afuan

kelijkheid is in figuur 14 weergegeven als reehte lijnen. Door reeente ontwikkeling in de

theoretische beschrijving van breuklijnen [6], is het mogelijk de breuklijnen uit ~guur 14

om te werken naar duktiliteitslijnen. In figuur 15 is een duktiliteitslijn weergegeven.
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Figuur 15 Twee theoretische procesgrenzen.

0.5 ~ 1.0
2

j = 1.0

I
ductility/

0.0

1.0

1.5

~,

-0.5-1.0-1.5-2.0

De experimentele waarden van de breuklijn worden namelijk benaderd door middel van

een logaritmische functie. De triaxialiteit wordt dan als functie van de effeetieve rek

geschreven en de breuklijnen kunnen als functie van de rekweg worden herschreven.

In figuur 15 is een 81 - 82 diagram weer

gegeven met hierin een theoretische in

snoeringslijn [3] en een breuklijn [4].

De doorsnijding van de breuk- en insnoe

ringslijn is afhankelijk van de ligging van

de experimentele breuklijn. Deze doorsnij

ding is niet noodzakelijk eehter weI moge

lijk [15].

Tijdens experimenten is het erg lastig om

onderscheid te maken tussen insnoering en

breuk. Ret kan dus ook voorkomen dat

hierbij fouten worden ge"introduceerd.

§3.2.3 Processen met niet rechte-rekweg

Bij omvormende processen is het mogelijk dat de opgelegde vervormingen tot stand

komen via een niet reehte rekweg. De eindtoestand van het proces en de daarmee

verbonden rekken zijn in dit geval niet representatief voor de kritische rek.

In de literatuur wordt het verschijnsel, dat de kritische rektoestanden afhankelijk zijn van

de procesweg, meerdere malen teruggevonden [16,17,18 en 19].

Ret is mogelijk dat gedurende het proces een overgang van de ene naar de andere

procesveetor optreedt. Dit kan tot gevolg hebben dat de effeetieve rek inmiddels een

dermate grote waarde heeft bereikt, dat bij het vervolgen van het proces volgens een

andere procesveetor falen het gevolg kan zijn.

... ... ...

"

......

...

Figuur 16 Rekweg van een proces.
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In figuur 16 is een eindtoestand van een omvormproces opgenomen.

Eindtoestand 1 is volgens procesvectoren 1 en 2 bereikt. Nu wordt eerst per stap bekeken

welke toestand met de procesvector wordt bereikt. Vervolgens wordt de effectieve rek be

paald die in de volgende deelstap als voordeformatie moet worden verdisconteerd. Deze

werkwijze is in figuur 17 door middel van een flow-chart weergegeven.

In tabel 1 zijn enkele procestoestanden voor eindtoestand 1 opgenomen. De effectieve rek

wordt met behulp van onderstaande formule verdisconteerd:

R+1 (1 +R+2jR+(R+ l)j2)
2R+l

(5)

De nieuwe begrenzingslijnen in de GVK zijn na elke stap, met behulp van de gegevens in

de tabel, opnieuw berekend. Na de eerste stap wordt een voordeformatie van 0.25

bereikt. Wanneer het tweede procesdeel dus volgens de verticale procesvector zou

verlopen dan treedt vroegtijdig falen op.

Tabel 1: Rekenvoorbeeld

I processmp II £, GIJ £0 I

§ 0.00 0.00 - 0.00

0.15 0.10 0.25 0.00

0.10 0.00 0.12 0.25

I towl I 0.25 0.10 0.37 -

Figuur 17 Flow-chart.

Ten gevolge van de zojuist beschreven invloed van de procesweg (afwijking van rechte

rekweg) kan vroegtijdig falen optreden.
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§3.3 Bruikbaarheid

De GVK kan op experimentele wijze worden bepaald. Aan de hand van deze resultaten

kan de juistheid van de theorieen worden geverifieerd. Br dient weI rekening te worden

gehouden met het feit dat een aantal factoren die de GVK belnvloeden in de afleidingen

niet zijn verwerkt. Afleidingen worden dan te complex of zelfs onoplosbaar. Voorbeelden

hiervan zijn reksnelheidsgevoeligheid, inhomogeniteit en afwijkend materiaalgedrag

(logaritmische materiaalversteviging) [2,3,4,5 en 20]. Het is weI mogelijk om een

uitspraak over de invloed van deze factoren te doen.

Verder dienen randeffecten (plaatrand) in beschouwing te worden genomen. In [3] wordt

vermeld dat de afleiding alleen in de plaat geldig is. Bij de gatverwijdingstesten blijkt dat

de wijze waarop het initiele gat is vervaardigd, voor het ene materiaal weI en voor het

andere geen invloed te weeg brengt, zie figuur 23.

Alleen voor processen, die voldoen aan de aannames uit paragraaf 2.1, is het zinvol om

het proces met de GVK te benaderen. Ais de rekweg niet constant is, mag de eindrektoe

stand niet als bepalend worden gezien. In paragraaf 3.2.3 is de invloed hiervan bespro

ken.

Voor de linkerzijde van de GVK wordt ren eindoplossing gevonden, met uitzondering van

Swift. Aan de rechterzijde is deze eenduidigheid niet aanwezig. Br blijkt zelfs tegenspraak

te bestaan over de invloed van de anisotropie.

De theoretische beschrijvingen dienen hanteerbaar te zijn, de vertaling van praktijk naar

theorie en vice versa dient eenvoudig uitvoerbaar te zijn. De eindoplossing volgens

Marciniak levert een complexe eindvergelijking. Deze kan alleen numeriek worden

opgelost tot kritische rekken.

Tussen de eindvergelijkingen voor de linkerzijde bestaat een verschil in schrijfwijze. Kals,

Hill en Swift verkrijgen eindoplossingen, die functies zijn van de spanningsweg. De

eindvergelijkingen van de nieuwe theorie en de linkerzijde volgens Marciniak leveren de

kritische rek als functie van de rekweg, dit heeft voordelen. Het is erg lastig of zelfs

onmogelijk om tijdens een proces de spanningstoestand te bepalen. Het is weI eenvoudig

mogelijk om de rektoestand met rastertechnieken te bepalen. De eindvergelijkingen

volgens Hill en Kals kunnen ook als functie van de rekweg worden herschreven, hierdoor

worden deze vergelijkingen bruikbaarder. Het verdient dus de voorkeur om de kritische

rek te schrijven als een functie van de rekweg.
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HOOFDSTUK 4: Dieptrekken en kraagtrekken

In dit hoofdstuk wordt in § 4.1 en § 4.3 naar het dieptrekproces respectievelijk het kraag

trekproces gekeken. In § 4.2 komt de gatverwijdingstest aan de orde.

§4.1 Beschrijving van het dieptrekproces

Figuur 18 Het dieptrekproces.

Voor het maken van een eenzijdig hoI, cilindrisch produkt kan als fabricagemethode voor

dieptrekken worden gekozen. Dit plaatomvormproces is in figuur 18 weergegeven.

Bij dieptrekprocessen kan door de flensdeforma

tie, wrijving en buiging de proceskracht derma

te hoog oplopen, dat in de afronding van een

produkt een insnoering ontstaat. Het is van

belang om dit vooraf te weten, het is dan nog

mogelijk om proces- en/of materiaalparameters

te wijzigen waardoor problemen in de produktie

kunnen worden voorkomen.

Van dit proces zijn met behulp van Abaqus eindige elementen simulaties uitgevoerd [21].

De blank is verdeeld in drie lagen van tachtig elementen van het type CAX4R. Om de

wrijving te modelleren worden interface elementen van het type IRS21A gebruikt.

§4.1.1 Toetsing aan rechte rekweg

1.-0

I

0
"10

I 0 170

0 ...
I
. 0 H50

1>
0 145

I ••

Figuur 19 Rekweg-verloop.

Indien een proces in relatie tot de grensvervormingskromme wordt gebracht is het van

belang om te weten of het proces zich volgens een rechte-rekweg heeft voltrokken. Om

dit te achterhalen is het dieptrekken van een rond produkt in zeven stappen gesimuleerd.

De rekontwikkeling van verschillende elementen gedurende het proces is bekeken. Dit is

voor zes elementen gedaan. In figuur 19 zijn de voorlaatste punten de rektoestanden in het

leo 170 o.a produkt bij het optreden van de maximale

E, kracht. Uit de resultaten kan geconcludeerd

0.2 worden dat het dieptrekproces, met uitzondering

van de kritieke zone volgens een rechte-rekweg

verloopt. Voor de kritieke zone nabij element

145, dient de procesweg te worden opgesplitst.

In de volgende subparagraaf zal deze zone

nauwkeuriger worden bekeken.
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§4.1.2 Dieptrekken in relatie tot de GVK

£2. ttl

Figuur 20 Rekweg voor een element.

In § 4.1.1 is aangetoond dat de rektoestand bij het bereiken van de maximale kracht niet

als representatief kan worden gezien. De rekontwikkeling voor de kritieke zone moot in

twee delen worden gesplitst, zie figuur 20. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de

experimenten spreiding vertonen. Ret volgen

van een niet rechte-rekweg kan hiervoor de

verklaring zijn. In figuur 19 is een simulatie

uitgevoerd waarbij de f30 = 1.85 hetgeen geen

problemen oplevert. In figuur 21 en 22 is

f3o=2.12 genomen. Deze dieptrekverhouding is

bijna maximaal. De procesvectoren zijn niet

recht, opsplitsing is noodzakelijk. Bij deze

figuren wordt aangetoond hoe de procesweg in positieve zin kan worden beinvloed. Uit de

praktijk is bekend dat met een verruwd stempel grotere dieptrekverhoudingen kunnen

worden bereikt. Naar aanleiding van de veronderstelling dat de verruwing te simuleren is

met een vergroting van de wrijvingscoefficient zijn een tweetal simulaties uitgevoerd

Vtp=0.3 was 0.05).
OA 0.4

~.1
~.2 ~.1 E 2 0.1

Figuur 22 Rekweg-verloop met f'p =0,3.

e=Oo

136
131

0.2

141
145

e
2

0.2

Figuur 21 Rekweg-verloop met f'p=0,05.

In figuur 21 zijn de optredende rekken bijna kritisch. Ret materiaal ter plaatsen van de

afronding rekt meer bij een geringe wrijving. Dit levert een rekweg j >O. Ben vergroting

van de wrijvingscoefficient levert een duidelijke verbetering. Ret materiaal wordt belet

om over de afronding naar buiten te bewegen, de rekweg blijft voornamelijk negatief. De

rekken rond de positie 82 = 0 zijn lager en de bereikte effectieve rek is ook kleiner.
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§4.2 De gatverwijdingstest

II

• aep<lllllt
o aeboord & aeruimcI

• aeboord & aehooDd

[J ,evonkt

tj t _·_·t·_~·_- B

t •
'-'-'-'-'-'--B t. t

.------------A• _·_·_·_·_·_·-B

------------- ~

2

2.5

1.5

In paragraaf 4.3 zal het kraagtrekproces aan de orde komen. Omdat de gatverwijdingstest

veel overeenkomst met het kraagtrekproces vertoont wordt deze test eerst besproken. Ben

aantal jaren geleden zijn verschillende gatverwijdingstesten uitgevoerd [22]. Ben viertal

materialen zijn destijds getest. De bewerking van het initiele gat is van groot belang bij

deze testen. De gaten zijn dan ook op vier verschillende manieren gemaakt en/of

nabewerkt. De resultaten van de testen zijn in figuur 23 opgenomen.

GatverwtUdingstesten Voor de lijnen A en B gelden

de volgende formules:

Figuur 23 Gatverwijdings-resultaten.

1+----..,---------,--------,------,
T668 AlMg31 R020 Messing I N325 Staal I Cr-Ni Staal I

11 • 0.301 11 • 0.56% D - 0.2:52 11 - 0.392
• • 0Jl01 e • 0.01 eo • 0.001 ... 0.00

·--.o.-·+--.a-A
-------------A Lijn A komt overeen met de

horizontale lijn in de GVK en

lijn B komt overeen met de

schuine lijn aan de linkerzijde

in de GVK.

Uit deze experimenten blijkt dat de overeenstemming met thoorie en experimenten sterk

varieert. Bij het materiaal T668 is geen invloed van de bewerking van het initiele gat

zichtbaar terwijl deze invloed bij andere materialen weI duidelijk aanwezig is. Overeen

stemming met de theoretisch verwachte insnoeringslijnen en de experimentele data is zeer

slecht. Waarschijnlijk speelt het verloop van de krachtweg-kromme uit de trekproef een

grote roL Bij sommige materialen treedt insnoering en breuk gelijktijdig op, terwijl dit bij

andere materialen niet het geval is. De invloed van randeffecten is bij deze test duidelijk

aanwezig, het is namelijk een vrije rand. Hiervoor mag het insnoeringscriterium eigenlijk

niet worden gebruikt. Tijdens het gatverwijden zullen aan de rand overal dezelfde

procescondities geldig zijn. Gezien het verplaatsingsveld, dient het materiaal continu naar

buiten toe te bewegen en te verdunnen. Na verloop van tijd treedt echter toch ergens een

insnoering op. Waarschijnlijk is dit dan geen insnoering maar een breuk. Immers alleen

indien de continuiteit van het materiaal wordt verbroken ontstaat een niet uniforme

deformatie. Voor het kraagtrekproces zal dan ook niet insnoering maar duktiliteit als

faalcriterium worden gehanteerd.
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§4.3 Bescbrijving van bet kraagtrekproces

In de massafabricage is het kraagtrekken een veel toegepaste produktiemethode. Het

kraagtrekproces is in figuur 24 weergegeven.

Figuur 24 Geometrische parameters
van het dieptrekproces.

H

Figuur 25 Enkele toepassingsvoorbeelden.

Toepassingen van het kraagtrekproces zijn gelegen in de fabricage van elektronische

componenten, het maken van bevestigingspunten op platen en buizen, etcetera. Ook het

verkrijgen van grotere stij:fueid in een plaat of een balk kan door middel van kraagtrekken

worden gerealiseerd. Afuankelijk van de toepassing zijn de kwaliteitseisen zoals,

wanddikte, rechtheid en rondheid, verschillend.

In figuur 25 zijn o.a. de volgende toepassingsvoorbeelden weergegeven [23]: het verstevi

gen van plaatmateriaal, het in een pijp aanbrengen van een koppelflens, het maken van

bevestigingspunten tussen twee voorwerpen, voorspanringen, etcetera.

§4.3.1 Bespreking van de eindige element simulaties

In [24] zijn een aantal eindige elementen simulaties van het kraagtrekproces uitgevoerd.

De resultaten hiervan zijn geverifieerd aan de hand van experimentele data, die door de

afdeling "Philips CFT" (Eindhoven) ter beschikking zijn gesteld. De simulaties zijn in

eerste instantie met een conisch stempel uitgevoerd. Tijdens het eindige elementen

onderzoek bleek dat bij een conisch stempel ten gevolge van de overgangsafronding aan

de binnenzijde van de kraag een indrukking wordt veroorzaakt. Bij een bolvormig stempel

treedt deze indrukking veel minder of niet op. De resultaten die worden gepresenteerd,

hebben betrekking
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Figuur 26 Duktiliteitskromme.
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Figuur 27 Gescheiden tegen

stempel.

op simulaties die zijn uitgevoerd met een bolvormig stempel.

De voorspelbaarheid van de kraaghoogte van produkten met behulp van de eindige

elementen methode is zeer goed. De gesimuleerde produkten hebben zeer kleine afmetin

gen ten opzichte van de plaatdikte. Rierdoor is de spanningscomponent loodreeht op het

plaatoppperviak niet verwaarloosbaar. In [23] wordt vermeld dat wanneer de verhouding

dolso<40 is, de spanningscomponent loodreeht op het plaatoppervlak niet verwaarloosbaar

is. Nu wordt het faalcriterium duktiele breuk nader bekeken. Riertoe dient voor

verschillende elementen de hydrostatische

spanning, de vloeispanning en de effeetieve

rek te worden bepaald. Deze kunnen vervol

gens worden uitgezet in een duktiliteitsdia-

gram. In figuur 26 zijn twee mogelijke

breuklijnen opgenomen. Ret verloop vane[-I

deze lijnen wordt als een reehte lijn veron-

dersteld, dit verloop is niet experimenteel

bepaald. De ligging en de richtingscoefficient

van een breuklijn is atbankelijk van de tem

peratuur, voordeformatie en micro-scheur-

tjes. De kritische punten (elementnummers 1, 101, ... , 601) van het produkt bevinden

zich aan de rand van het te verwijden gat. Van de elementen die zich op deze plaats

bevinden is CTm , CT en "8 bepaald. Als deze punten aan de linkerzijde van de breuklijn liggen

is het produkt maakbaar anders niet.

Uit figuur 26 blijkt dat juist de elementnummers 1, 101 een hoge positieve hydrostatische

spanning hebben. Om de hydrostatische spanning naar lagere of zelfs negatieve waarden

te sturen kan een tegenstempel worden gebruikt. Door een tegenstempel kan een druk

spanning worden aangebracht. Rierdoor

wordt een gunstige spanningstoestand geere

eerd. Ret is aan te bevelen om de tegen

kracht tijdens het proces te varieren omdat

de spanningstoestand gedurende het proces

niet constant is. Ret nadeel van een tegen

kracht is de verhoging van de effeetieve rek

ten gevolgen van de indrukking van de rand

elementen. Soms kan eehter ondanks dit

nadeel toch een beter resultaat worden be

reikt. Bij de simulaties is het mogelijk om de

gereedschappen in elkaar te laten
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doordringen. In de praktijk, is dit niet mogelijk, het tegenstempel kan in twee of meer

delen worden gesplitst, zie figuur 27.

Het is op deze manier eenvoudig mogelijk de tegenkracht te varieren. De diameter waar

het tegenstempel wordt gescheiden, dient zo gekozen te worden dat het materiaal zich

helemaal boven tegenstempel 2 bevindt alvorens het tegenstempel 1 wordt weggedrukt.

In figuur 28 en 29 wordt voor een kraagtrekproces zonder en met een tegenstempel

gekeken wat de verbetering is. Hierin geven - en 0 de spanningstoestand en de

effectieve rek weer bij een stempelverplaatsing van enkele millimeters. Dit is ook gedaan

als het produkt gereed is, maar weI noch in het gereedschap zit, • en D.
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Figuur 28 Urn en emet Fteg=O N. Figuur 29 Urn en emet Fteg=1500 N.

Het is duidelijk zichtbaar dat de effectieve rek toeneemt ten gevolge van de tegenkracht.

De hydrostatische spanning komt op een gunstiger niveau dan voorheen.

Indien op de rand van de maximale verwijding wordt gewerkt, kan dit juist voldoende

zijn. Hier blijkt dat de tegenstempelkracht tijdens de beginfase van het proces iets hoger

genomen had moeten worden om een nog beter resultaat te krijgen.
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ROOFDSTUK 5: Conclusies

Ret rechte-rekweg criterium voor het beschrijven van het verloop van de grensvervor

mingskromme levert eenvoudig te interpreteren eindvergelijkingen. Dit in tegenstelling tot

de reeds bestaande beschrijvingen.

Toestandseigenschappen kunnen, bij produkten die door middel van meerdere bewerkin

gen worden vervaardigd, veranderen. Indien de reksnelheidsinvloed en andere invloeds

factoren op eenvoudige wijze in de criteria kunnen worden verwerkt, stijgt de bruikbaar

heid.

De maximale dieptrekverhouding {{3o.naJ kan voor ronde produkten met behulp van

verschillende formules worden voorspeld [25]. Ais echter op de rand van de procesgren

zen wordt gewerkt is het verstandiger om met eindige elementen simulaties het proces

nader te analyseren. Rektoestanden en rekontwikkeling kunnen nader worden bekeken.

Plaatsen waar eventueel problemen ontstaan, kunnen eenvoudig worden getraceerd.

Verbeteringen van de procescondities kunnen in de ontwerpfase al worden bekeken.

Plaatselijke verhoging/verlaging van de wrijvingscoefficient kan tot gevolg hebben, dat

een produkt dat in eerste instantie niet maakbaar is, in tweede instantie weI maakbaar is.

In de praktijk kan dit worden gerea1iseerd door verruwing van het dieptrekstempel,

hierdoor kan een verandering van de rekweg worden bewerkstelligd.

Processen met een niet rechte-rekweg kunnen in relatie worden gebracht met de grensver

vormingskromme. Ret proces moet dan weI in verschillende stappen worden verdeeld.

Bij het kraagtrekken van zeer kleine produkten (doiso <40) is geen sprake van plaatomvor

men. Koppeling met de grensvervormingskromme is niet zinvol. Bij deze processen kan

weI duktiliteit in beschouwing worden genomen.

Ret gebruik van een tegenstempel bij het kraagtrekken zorgt voor gunstige beinvloeding

van de procescondities. Voor optimale processturing moet de tegenstempelkracht kunnen

worden gevarieerd gedurende het proces. Dit zou gerea1iseerd kunnen worden door het

tegenstempel uit ren of meerdere delen te vervaardigen.
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BIJLAGE 1: Kritische rekken volgens Hill.

Rill heeft het volgende insnoeringscriterium geformuleerd [9]:

(
af af

1 do ao 1 + a02-"- < ->----:=--~o de a./(0,0)

a'O

Hierin is f de vloeifunctie voor anisotroop materiaal in geval van vlakspanning:

f
-2 2 2 2R=0 =0 1 + O2 - -- 0 0

R+ 1 1 2

Ret materiaalgedrag wordt exponentieel verstevigend verondersteld:

De afzonderlijke factoren in (1) worden uitgewerkt:

(1)

(2)

(3)

1 do_0_=
a de (4)

a./ a./ 2R 2R- + - =(2 0 - --0 ) + (2 0 - --0 )ao ao 1 R + 1 2 2 R + 1 1
1 2

Door substitutie van i = uiuh kan (5) worden geschreven als:

a./ a./ [ 2R . 2R]-+- = 0 (2---)+l(2---)
a01 a02 1 R+l R+l

Differentieren van de vloeifunctie (2) levert:

af - 2 2 2R- =20 =2 0 1 +02---0 0aa R+l 1 2

(5)

(6)

(7)

=201 1 ·2 2R.+l ---l
R+l
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2 1 '2 2R.+l ---l
R+l

Substitutie van (4), (6) en (7) in (I) geeft:

(2- 2R )+i(2- 2R)
n R+l R+l- - ----;:=========-

£ +£0
(8)

Veranderingen in de grootste incrementele hoofdrek del kunnen worden geschreven als:

Omdat deze afleiding geldig is voor plaatmateriaal, kan 0"3 =0 worden verondersteld.

Hierdoor kan (9) worden vereenvoudigd tot:

de [ 2R]del = ----= 20'1 ---0'2
20' R+l

= d~.O' [2- 2R i]
20' I R+l

Op gelijke wijze als bij (1O) geldt voor de kleinste incrementele hoofdrek de2:

de = de [2 0' _ 2R 0' ]
2 20 2 R+l I

=de.O' [2i- 2R]
20 1 R+l

Sommatie van de incrementele rekken levert de totale grootste hoofdrek el :

.1 "J~:::l=-=R=~=l=i=]='e
1 -2 2R.+l ---l

R+l

en voor de kleinste hoofdrek e2:

.2 " J;::::::i=-=R=~=l=]= .E

1 '2 2R.+l ---l
R+l
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De rekweg kan worden geschreven als:

_ R
1---

R+l--
I

R_
---I

R+l

Voor de effectieve rek voIgt:

1 -2 2R_
+1 ---I

- R+l
e =--'------ .e1

1
R_

---I
R+l

Substitutie van (15) in (8) Ievert:

(14)

(15)

2 1 -2 2R_+z ---z
R+l

n =

2 1 +;2 - _2_R_; (2 _ _2_R_) + i (2 _ _2_R_)
R+l R+l R+l

--''------ e1 + eo •--;::=:=:=:=:=:--
2- 2R i

R+l

(16)

Na uitwerking en vereenvoudiging van vergeIijking (16) voIgt voor de kritische rek

in de 1- en 2-richting:

1 R - 1 R_---I ---I
R+l R+l

£ leT :;; -------- n - --;::::::=:::=:::=:== eO

(l-~)+i(l-~) 1 -2 2R_R+l R+l +1 ---I
R+l

. R . R
1--- 1---

R+l R+l
£2eT = --------n - --;::::==::=:==== eo

(1-~) +i(I-~) 1-2 2R.R+l R+l +1 ---I
R+l
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BULAGE 2: Linkerzijde GVK volgens Marciniak.

In [2] wordt de volgende afleiding gegeven voor de kritische rek aan de linkerzijde van de

GVK. Als eerste worden bij een deformerende plaat de zogenaamde "unit forces"

gedefineerd als zijnde:

T = 0 ·C· T. = 0 ·c
1 1 ' 2 2

Als criterium voor lokale insnoering wordt gegeven:

dT=O

(1)

(2)

In figuur 1 is een deformerende plaat weergegeven, hierin zijn de hoofspanningen en de

"unit tensions" opgenomen.

De hoofdspanningen zijn:

0 1

o =;·02 2
o =03

De hoofdrekken zijn:

(3)

(4)

Figuur 1 Modelweergave.

Alleen als i en j constant zijn, dan kan (1) gedifferentieerd worden en wordt het

maximum bereikt. Dit levert:
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Omschrijving levert:

Ret materiaal voldoet aan:

(6)

Voar een willekeurig uniform proportioneel deformerend proces kan de verstevigingsfunc

tie worden geschreven als:

C1 =C'£ n ·C'=C·jiU n)I l' ,

Differentieren van (8) geeft:

Als T 1 het maximum bereikt worden de kritische rekken:

(9)

n
£ =--

ler 1 +j
• £ = jn
, 2cr 1 .

+J
(10)

Dit kan ook geschreven worden als:
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U2 Aan de hand van nevenstaande figuur 1

voIgt voor het oppervlak A en de verande

ring van het opperviak dA:

BDLAGE 3: Lokale instabiliteit volgens Kals.

De afleiding verloopt analoog aan de afleiding zoals deze in [10] is uitgewerkt.

Anisotropie wordt in de afleiding toegevoegd.

b dA

A =a'b; dA =b'da +a·db

Figuur 1 Modelweergave.

De opperviakteverandering kan in de vorm van rekken worden gesehreven:

dA da db
-=-+-=de +de =-de
A a b 1 2 3

De inerementele effectieve rek wordt gesehreven als:

(1)

(2)

de = R+l
-1-i

1 2R. ·2 d---1+1 . e
R+l 3

(3)

Met de aanname van een reehte rekweg kan (3) worden geintegreerd:

- R+l
e=--

-1-i
1 2R" 2 L(A)---z+z . n -

R+l Ao
(4)

De inerementele specifieke deformatie arbeid (Ws) luidt:

dW =0'£
8

Met exponentieel verstevigend materiaalgedrag gaat (5) over in:

[ J
ft [ JR + 1 2R .. A R + 1 2R . . dAdW =C -- l---z+z2 'Ln(-)+t . -- 1---1+,2.-

s -1 -i R + 1 Ao 0 1+ i R + 1 A
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Volgens de instabiliteitsvoorwaarde moet de specifieke arbeid per oppervlakte-eenheid

maximaal zijn. Dus er geldt:

Uitwerking van (7) levert de volgende gelijkheid:

[

Ln _A + ---;:::::::::::£0]P1 = [Ln _A +

Ao R+l 1 2R ..2 Ao R+1
---1+1 --

1+i R+1 1+i
]

P1-1EO ·n

1 2R·· 2---1+1
R+1

(7)

(8)

De oplossing van (8) levert de kritische rek in de 3-richting:

1+i
e3cr =-n+ EO

(R+1) 1- 2R i+i 2

R+1

Met behulp van de Levy-Von Mises relaties kan e1 worden uitgedrukt in e3:

(9)

e =1
R+ 1-Ri---oe

1+i 3
(10)

R+1-Ri

De kritische rek in de l-richting wordt dan:

R+l-Ri
e = n - ----;::=========Elcr 1+i 0

(R+1) 1- 2R i+i 2

R+l
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BIJLAGB 5: Globale instabiliteit volgens Kals.

De afleiding voor de kritische rekken is uitgewerkt voor isotroop materiaalgedrag [10]. In

de afleiding die nu voIgt is anisotropie toegevoegd.

De incrementele effectieve rek kan wor

den geschreven als:

Figuur 1 Modelweergave.
de = R+l

R+l-Ri
1 2R. ·2 d---1+1 ° e

R+l I

(1)

Door de aanname van een rechte rekweg kan (l) geintegreerd worden tot:

- R+le=---
R+I-Ri

1 2R - -2
---I +1 °e

R+l I

(2)

De effectieve spanning volgens Von Mises Iuidt:

1 2R - -2
---1+1

R+l
(3)

Als vloeivoorwaarede geldt U = lTf.

De kracht in de staaf wordt geschreven als het produkt van de spanning (lTt) en het

oppervIak (At). Brvan uitgaande dat het materiaalgedrag exponentieel verstevigend is kan

de kracht als voIgt worden geschreven:

F=I
CAo [R+1
2R R+1-Ri

1---i+i2

R+1

)

11

2R . . -I1---z+z2 oe +e °e I
R+ 1 I 0 (4)

Als instabiliteitsvoorwaarde geldt dat de kracht maximaal moet zijn, dus:

dFI-=0
del

De oplossing van (5) geeft:

R+1-Ri
eler =n - eo

(R+1) 1- 2R i+i 2

R+1
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BULAGE 6: Invloedsfactoren op de GVK-lijnen volgens Marciniak.

(1)

In de theorie volgens Marciniak [11, 12] wordt in het materiaal een initiele inhomogeni

teit verondersteld. De lokale instabiliteit ontstaat op de plaats waar zich de inhomogeniteit

bevindt. Deze zone staat loodrecht op de maximale hoofdspanning.

Figuur 1 is een weergave van een stuk plaat

materiaal met een initiele inhomogeniteit en de

spanningen welke op dit plaatje werken. De

inhomogeniteit is weergegeven door een gerin

gere plaatdikte. De initiele inhomogeniteit

wordt gedefinieerd als:

~
Figuur 1 Modelweergave.

De initiele inhomogeniteit is lastig te bepalen. In het algemeen wordt daarom To=O.98

genomen. In de afleiding zijn de volgende aannames gedaan:

- De theorie volgens Hill voor anisotroop materiaal is geldig

- Het vloeigedrag kan worden beschreven met behulp van Swift

- De Levy-Von Mises relaties voor anisotroop materiaal kunnen worden gebruikt.

Na veel rekenwerk voIgt als oplossing een integraal-differentiaal vergelijking:

du
u

1__1_+ [cu- 1 ]_I_-Ej£2
A+B£2 D+Bf d&2 ~

VI -u 2

(2)

Voor de termen u, A, B, C, D en E geldt:

B 4 4 =-=-=---::-:-
u=~. V3(2R+l) A= &ov3(2R+l) • B=..!.

CiB .j2(R+l)· 2nVY2(R+l)a2+a+l n

c={iR+f
R+l •

&0 1
D= en E=I«+--I

n~ 2 .~ 2R+l R+l
R+l 3
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qe

Het superschrift B duidt erop dat het handelt om een toestand in de groef. De ex in de

termen A en E is de verhouding van de dikte- en breedte rek. Dit is niet de anisotro

piefactor.

Om de invloed van de verstevigingsexponent (n), de anisotropie (R) en de initiele

inhomogeniteit (To) in beeld te brengen volgen enkele grafieken.

De verstevigingsexponent is een maat voor de

totale op te nemen rek in een stuk materiaal.

Hier blijkt dat voor kleinere verstevigings

exponent eerder de insnoeringsgrens wordt

bereikt.

Figuur 2 Invloed van de verstevigings
exponent.

0,1 f---+--f--

Bij kleinere waarden van anisotropie kunnen

grotere rekken bereikt worden.

Dit is enigszins vreemd omdat bij een R> 1

veel rek uit de breedte van de plaat wordt

gehaald en niet zo zeer uit de dikte. Insnoering

zou dan later moeten optreden.
0,1 0,8

0'----'----'----'-----'----'---'-----'--'
o ql 0) 0.3 0,4 0,5

Nnt, Itnl ~ I,nin f..

Figuur 3 Invloed van de anisotropie.

Grotere inhomogeniteit heeft tot gevolg dat een

materiaal minder rek kan opnemen dan zou

worden verwacht. Het nadeel is dat een getal

waarde hiervoor lastig is te bepalen.
R" a l.509

+-----1f-----{ 1\ a 0)98
B,'0.Ol2

motet.,1 , RRSt 1'05
-- _....-. -_·-t---+-:::;;>",~'--P9

0,8.-----

0.1

0.6
.:;

itf-r-76,..e:::.::1--.::::;r:
10,2~~~?

Figuur 4 Invloed van de initii!le inhonwgeniteit.
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BULAGE 7: Kritische rekken volgens Swift.

Swift [13] heeft het volgende criterium voor diffuse insnoering opgesteld:

Rierin is f de vloeifunctie voor anisotroop materiaal in geval van vlakspanning:

f
-2 2 2 2R

=0 =°1+°2---0 °R+l 1 2

Ret materiaalgedrag wordt exponentieel verstevigend verondersteld:

De eerste term in vergelijking (1) wordt:

(1)

(2)

(3)

1 do
-'-=o de (4)

Met de spanningsweg i = (12/(11 kunnen de factoren aan de rechterzijde van vergelijking

(1) worden vereenvoudigd tot:

( ::V)2 [ ()2 ]VJ 2 8R. 2R .2
01 - =01 4---z+ -- Z 01

a01 R+ 1 R+ 1

(
::v )2 [ ()2]VJ 2.2 8R. 2R

02 - =01 4z ---1+ -- 02
a02 R+l R+l

(5)

(6)

a~ 
-~ =20 =2ao (7)

=201 1 ·2 2R.
+1 ---I

R+l
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o (YLJ +0(YLJ = 2 0~[1 -~ i +(~)2]
1 aO

l
2 a0

2
R+l R+l

Substitutie van (4), (5), (6), (7) en (8) in (1) levert:

3(4 8R. (2R )2] 4'2 8R. (2R )2].J0 1 ---'+ -- + , ---'+ -- ,
n R+l R+l R+l R+1____.....l.Io.. ----:!.....-....-----''---'!............... ~_~~

4 3[(1 2R. '2) 1 2R. ,2]
0 1 ---'+' ---'+'R+l R+l

Veranderingen in de grootste hoofdrek del worden geschreven als:

Omdat 113=0 kan (10) worden vereenvoudigd tot:

de = de r20 _ 2R 0 ]
1 20l 1 R+l 2

Voor dez kan op gelijke wijze het volgende resultaat worden verkregen:

d £ = de h0 - 2R 0 ]
2 20l 2 R+l 1

= de .0 hi _2R ]
20 Il R+1

Sommatie van de incrementele hoofdrekken levert voor el :

Jl-~i]R+1 -
£1 = • £

1 '2 2R.
+~ ---,

R+1
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-.&
1 02 2R.+l ---l

R+1

De rekweg kan worden geschreven als:

. R
l---

&2 R+1--
&1 l-~i

R+1

De effectieve rek wordt dan:

1 '2 2R.+l ---l
- R+1
& = -!..------ . & 1

l-~i
R+1

Substitutie van (16) in (9) Ievert:

(14)

(15)

(16)

1 2R. ·2---l+l
R+1

n= ---'-----&1 +&0

1 R.
---l

R+1

Voor de kritische rek voIgt:

( 1 2R. ,( R )2 02] 02 2R 0 ( R )2] oj---l+ -- l + l ---l+ -- l
R+1 R+l R+1 R+1

(1 2R. 0 2) 1 2R. 02---I +1 IA ---l +1
R+1 1\ R+1

(17)

1
R 0

---l
R+1

1 2R 0 02---l+l
R+1

(1 R 0) (1 2R 0 02)- -R-+-1 l - -R-+-1 l + 1

, &ler = - n - ---;:::========= &0

1 2R 0 ( R )2'2 [02 2R 0 ( R )2].---l+ -- l + l ---1+ -- 1
R+1 R+1 R+1 R+1
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BULAGE 8: Omwerking van de rechte-rekweg theorie naar de theorie volgens Hill.

In deze bijlage wordt een vertaalslag van de rechte-rekweg theorie [3] naar de theorie

volgens Hill [9] gemaakt. In bijlage 2 is voor de kritische rek in l-richting gevonden:

1
R.

---I
R+l

1 R.
---I

R+l
Etc = ---------n - --;:::========= EO

(l-~) +i(l-~) 1'2 2R.R+l R+l +1 ---I
R+l

In bijlage 7 is de volgende formulering voor de kritische rek afgeleid:

1 EO
Etc = --n--

j+1 JR

(1)

(2)

De vergelijkingen (1) en (2) hebben beide een factor die voor de verstevigingsexponent

(n) staat en een factor voor de voordeformatie (eo). Nu wordt afgeleid dat beide factoren

identiek zijn.

Ais eerste wordt de factor voor de verstevigingsexponent nader bekeken. Voor de rekweg

j geldt:

. R
1---

R+l

1 R.
---I

R+l

dus geldt voor

(3)

=--------

j+l =

en

1
j+l

. R 1 R.1---+ ---I
R+l R+l

l-~i
R+l

1 R.
---I

R+l

l-~+i(l-~)
R+l R+l
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= --;::====================

Ret blijkt volgens (5) dat beide factoren identiek zijn_

Ten tweede wordt aangetoond dat de factor voor eo in beide situaties gelijk is_

Er moet gelden dat,

1
R_

---I
R+l

-2 2R - 11 ---1+
R+l

en

1

R+ 1 (1 +R+2Rj +(R+ l)j2)
2R+l

gelijk zijn_

Kwadrateren van (6) en (7) en vervolgens substitutie van (3) geeft:

(6)

(7)

R+l
2R+l

1
_ R
1--

R+l1+R+2R- + (R+ 1)-
1

R_
---I

R+l

. R
1---

R+l

1
R_

---I
R+l

2 -2 2R - 11 ---1+
R+l

(8)

Uitwerking van (8):

1

[
1 ]2-~-(R + 1)-(1-~i)2+2R-(i _~)'(l-~i) + (R + 1)' (i _~)2)

l-~i 2R+l R+l R+l R+l R+l
R+l
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Vereenvoudiging van (9) levert:

R+l '(R+ 1)'(1_~i)2+2R'(i-~)'(1-~i)+(R+1)'(i-~)2l
2R+1 R+1 R+1 R+1 R+1

·2 2R. 1=l ---l+
R+1

Nu wordt getoetst of de afzonderlijke factoren overeenkomen.

Eerste deel:

(10)

(
R)2 (iR - (R + 1»)2(R+l)' 1---i = =

R+1 R+l

;2R2 -2R(R+ 1); +(R + 1)2

R+1
(11)

Teller en noemer worden met R+1 vermenigvuldigd:

;2R3 +i2R2-2R3 i -4R2; -2Ri +R3 +3R2+3R+ 1

(R+ 1)2

Tweede deel:

(12)

(R+1)'(i_~)2 = (i(R+l)-Rl =
R+1 R+1

;2(R+ Ii -2R(R+ 1); +R2

R+1
(13)

Zelfde vermenigvuldiging van (13) als zojuist, geeft:

;2R3 +3i2R2+3i2R +i2-2R 3 ; -4R2i -2Ri +R3 +R2

(R + 1)2

Derde deel:

2R(i-~)'(I-~i) = -2R (iR-(R+ 1»)'[i(R+ 1) -Rl
R+l R+l (R+1)2

Vereenvoudiging van (15) geeft:

-2i 2R3 -2R 2 i 2+4iR3 +4iR2 +2iR -2R3 -2R2

(R+ 1)2
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Optellen van (12), (14) en (16) geeft:

(2R+ 1)·[i 2 (R + 1) -2Ri +R+ I}

(R+ 1)2

De rechterzijde van vergelijking (10) kan worden geschreven als:

2R+1('2 2R. 1)- 2R+1·z 2R(2R+l) 2R+l--l---l+ - l- +--
R + 1 R + 1 R + 1 (R + 1)2 R + 1

Uit (18) kan worden geconcludeerd dat beide factoren identiek zijn.

De beide totale oplossingen zijn dus ook identiek.
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