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SAMENVATrING

Tijdens het plastisch buigen van een produkt in een buigstem
pel over een qrote radius t.o.v. de dikte van het produkt, is
er in de doorsnede van dat produkt nog elastische energie
aanwezig. Deze komt na het loskomen van het stempel vrij en
laat het produkt een bepaalde mate teruqveren.
Bij buiging over .en as is het mogelijk om in beperkte mate
een voorspelling te doen omtrent dit teruqveergedrag met de
vloeispanning en E-modulus als belangrijkste parameters. Bij
buiging over meer dan een as kunnen de berekeningen alleen n09
maar worden uitgevoerd met behulp van een dure elasto
plastische niet-lineaire FEM-analyse. Hiertoe wordt in dit
verslag en aanzet toe gegeven.
Bij deze FEM-analyse is het van belang dat het materiaalgedrag
zo nauwkeurig mogelijk bekend is. Uit onderzoek blijkt dat
tijdens het buigen van bepaalde staalsoorten deze een ander
materiaalgedrag vertonen dan uit de trekproef zou moeten
blijken. De oorzaak hiervan is de inwendige metaalstructuur.
De metaalkristallen kunnen dermate groot zijn t.o.v. de dikte
van het produkt dat niet meer gesproken mag worden van een
continuum. Het metaal deformeert niet meer homoqeen. Dit heeft
vergaande gevolgen voor de vloeispanning, die in dit geval
veel lager ligt omat alleen de zwakkere kristallen
deformeren.



- 2 -

SUMMARY

During slightly plastic bending of a product, there always
remains elastic energy in the cross-section. This elastic
energy causes a certain amount of springback.
While bending over just one axis some predictions can be made
about this springback. The yield stress and Youngs modulus are
the most important parameters for these calculations.
calculations for bending over more than one axis only can be
done by means of a very expensive elastic-plastic non-lineair
FEM-analysis. In this report this is tried out.
During this FEM-analysis it is important that the material
properties are known as good as possible. Research shows that
some materials show an other constutive behavior as would ap
pear out of the tension test. The cause of this abnormalty is
the internal structure of the metal. When the cristals in the
metal are large in comparison with the thickness of the
product there are no homogeneous deformations and one can no
longer treat the material as a continuum. In this case the
yield stress is less because only the weakest cristals deform.
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VOORWOORD

Als afsluiting van m~Jn ingenieursstudie aan de TH te
Eindhoven als werktuigbouwkundige werd ik in de gelegenheid
gesteld een opdracht uit te voeren in het bedrijfsleven. Deze
vond plaats in de Philips-vestiging in Tilburg (Volt Tilburg).

In samenwerking met Prof. ire F. Doorschot, ire J. Collette,
ir. G.J. Streefland en ing. P. van Dun alsmede de heren
J. Graafmans en P. smulders werd een opdracht geformuleerd die
als zwaartepunt had het terugveergedrag te onderzoeken van
complex gebogen produkten (zie ook bijlage 16). De opzet was
om deze berekeningen uit te voeren met behulp van een FEM
analyse. Als invoermedium zou het Computervision CAD-systeem
worden gebruikt dat juist in Tilburg was gelnstalleerd. Voor
het ter beschikking stellen van deze faciliteiten alsmede voor
het kunnen volgen van een CAD-cursus wil ik hierbij
ire J. Collette en ing. P. van Dun bedanken.

Tijdens het vooronderzoek leek het erop dat er een redelijke
mogelijkheid bestond dat het probleem analytisch kon worden
opgelost. Later bleek dat de moeilijkheid om het proces te be
schrijven geconcentreerd was rond het materiaalgedrag. Na enig
onderzoek in dit gebied, waaruit bleek dat het materiaalgedrag
niet exact kon worden beschreven voor het buigproces, is be
sloten om eerst te onderzoeken of de elasto-plastische
berekeningen eigenlijk weI uitgevoerd konden worden met een
FEM-analyse. Daardoor is het koppelen van het CAD-systeem met
een FEM-analyse pakket naar de achtergrond geschoven. Na dit
onderzoek blijkt dat er met behulp van een FEM-analyse wel het
een en ander gezegd kan worden over complex gebogen produkten
maar dat er nogal hoge kosten aan zijn verbonden.

Het begin van de opdracht heb ik grotendeels uitgevoerd in
Tilburg waarbij ik de afdeling Stempel5 en Matrijzen wil
bedanken voor hun ondersteuning en nuttige praktische tips.
Het metallurgisch onderzoek dat nodig bleek is ook in Tilburg
uitgevoerd onder deskundige begeleiding van de heer Adriaansen
van het Metaalkundig Laboratorium aldaar.



- 6 -

Het verdere onderzoek dat zich toespitste op het gebruik en
toepassing van FEM-rogrammatuur werd uitgevoerd in Eindhoven
op het CFT (Centrum voor Fabricage Technieken) ear
ing. B. van Bakel mij van het nodige advies voorzag.
Prof. ir. F. Doorschot, verbonden aan de THE en het CFT en
ire G.J. Streefland van het CFT hadden de algehele begeleiding
in handen en voorzagen mij gedurende de hele opdracht op des
kundige wijze van advies.

Als laatste wi! ik Marjon bedanken. ZOnder haar vertrouwen en
ondersteuning was mijn studie aan de TH nooit mogelijk
geweest.

Peter van den Bekerom
Juli, 1986
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H 0 0 F D 5 T U K 1

INLEIDING

Bij Volt Tilburg worden allerlei onderdelen en samengestelde
onderdelen vervaardigd ten behoeve van verschillende
hoofd-industriegroepen (HIG) van Philips.
Een van deze produkten is de deflectie-unit. Dit is een onder
deel dat achter op een TV-buis wordt gemonteerd om door
opwekking van wisselende magneetvelden de electronenstralen af
te buigen zodat het TV-beeld op het scherm kan worden op
gebouwd (deflect=afbuigen).

deflectie-unit

deflectie-unit plus TV-buis

fig 1
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Bij deze deflectie-units is het belangrijk een zo gelijkmatig
mogelijk magneetveld te krijgen. De wikkelingen van koperdraad
die ervoor moeten zorgen dat een correct veld wordt tot stand
gebracht kunnen niet uit ~en stuk worden gefabriceerd.
Daardoor ontstaan er discontinufteiten en onregelmatigheden
die moeten worden gecorrigeerd. Dit kan gebeuren door metalen
plaatjes met goede magnetische eigenschappen tussen het mag
neetveld en de wikkelingen te plaatsen. Omdat het gunstig is
dat de wikkelingen zo dicht mogelijk bij de electronenstralen
komen te liggen, moeten de plaatjes, die hier immers tussen
zitten, de ingewikkelde contour van de TV-buis en de
deflectie-unit zo goed mogelijk volgen. Daardoor is het
mogelijk dat produkten moeten worden gemaakt zoals in fig 2.

gedeeld kunstof huis
van deflectie-unit _

deflectie-unit met correctie plaatje

fig 2

Deze plaatjes worden gebogen in een buigstempel. Omdat het
produkt terugveert nadat het stempel terugkomt, is het van
belang te weten hoe dit terugveergedrag is, om op die manier
het bijbehorende buigstempel te kunnen ontwerpen. Deze
problematiek speelt niet aIleen bij deze complexe vormen maar
ook bij relatief eenvoudige produkten die slechts over 4!en
grote straal zijn gebogen (fig 3).
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enkelvoudig gebogen produkt

fig 3

om enig inzicht te krijgen in het terugveergedrag van zwak
gekromde produkten is eerst een analyse gedaan voor het buigen
over ~en buig-as van rechtheokige produkten.
Daarna is deze theorie uitgebreid voor het buiqen in twee on
derling loodrechte richtingen (hoofdstuk 2). Het blijkt echter
dat deze theorie slechts geldt voor een infinitesemaa:~tukje

dx-dy in de plaat. Wi! men deze theorie toepassen ~r een
echt produkt dan kan dit slecht door middel van een eindiqe
elementen analyse (FEM-analyse) he~__,~_!t_. gebeurt
(hoofdstuk 7,8,9).---'---,-

Uit de analyse van hoofdstuk 2 vo~t dat het materiaalgedraq
een qrote rol speelt. Uit bUiqproev~ blijkt dat het materiaal
waarvan deze plaatjes worden gemaakt (Philips code N023) een
sterk afwijkend gedrag te zien geeft ten opzichte van het
gedrag in de trekproef (hoofdstuk 4).
om dit te verklaren is een metallurgisch onderzoek qedaan
waaruit blijkt dat de korrels van het materiaal N023 dusdanig
qroot zijn ten opzichte van de plaatdikte dat niet meer
gesproken . kan worden van een continuum (hoofdstuk 5). De
manier van belasten-in dit geval buigen-speelt een qrote rol
bij de weerstand die het materiaal heeft teqen die belasting.
De qegevens van de trekproef zijn in dat geval niet meer te
gebruiken.

Nadat toch een schatting is gemaakt wat betreft het materiaal
gedrag, is qetracht het buiqproces te simuleren zodat een
FEM-analyse gedaan kon worden.
Het betreft hier zowel fysisch als geometrisch niet lineaire
berekeninqen die worden toegelicht in hoofdstuk 7. De analyse
en de resultaten ervan worden besproken in hoofdstuk 8 en 9.
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H 0 0 F D 5 T U K 2

ELEMENTAIRE ANALYSE VAN HET ELASTO-PLASTISCHE

BUIGEN VAN BALUN EN PLATEN

Het plastisch buigen van een balk zou op het eerste gezicht
goed beschreven kunnen worden met behulp van een mathematische
analyse. In werkelijkheid is de exacte oplossing niet bekend
en aIle bestaande theorieen zijn slechts veronderstellingen
van een model die leiden tot verschillende benaderingen van
het correcte resultaat.
Het maken van modellen is echter nuttig, vooropgesteid dat het
model aIleen hoeft te gelden binnen de begrenzingen van het
optredende proces. Verder moet het model geverifieerd worden
met behulp van experimenten voor dat specifieke probleem.
De moeilijkheden die ontstaan bij het plastisch buigen kunnen
wellicht goed getoond worden aan de hand van het buigen van
een balk met rechthoekige dwarsdoorsnede (fig 4).
Ais zo'n balk belast wordt met een constant buigend moment
(-dus geen schuifspanningen-), en de vloeigrens wordt nog ner
gens bereikt, dan treedt het volgende Ope

- vR

x

R

anticlastische buiging loodrecht op hoofdbuig-as

fig 4
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Door het constante buigend moment ontstaat er een straal R in
het neutrale vlak. Loodrecht hierop ontstaat dan een krom
testraal van -R*v ( v--dwarscontractiecoefficient van Poisson
). Deze buiging loodrecht op de hoofdbuigrichting wordt de an
ticlastische buiging genoemd.
Wordt nu het moment vergroot dan begint het plastisch vloeien
van het materiaal aan de buitenste vezels met de grootste
rekken. Geleidelijk zal dit vloeien zich uitbreiden naar de
neutrale lijn toe. De rekken blijven vooralsnog volledig be
schreven door de grotendeels elastische kern van de
dwarsdoorsnede.
De dwarscontractiecoefficient is nu echter niet meer constant
over de doorsnede want in het elastische gebied geldt voor de
meeste metalen v=O.3 ; in het plastische gebied geldt v=O.5.
Om nu volledige aansluiting te garanderen stellen sommigen
voor ook in het elastische gebied v=O.5 te laten gelden. Het
materiaal wordt dus volledig incompressibel verondersteld. Dit
heeft dan als resultaat dat het rekenwerk eenvoudiger wordt.
Wordt dit model dan toegepast voor echte metalen dan ontstaan
er afwijkingen in de eindresultaten.
Verder moeten de afmetingen van de balk of plaat dusdanig zijn
dat schuifspanningen een ondergeschikte rol spelen. Gedrongen
constructies gedragen zich heel anders. Verder wordt aan
genomen dat de radii zeer groot zullen zijn t.o.v. de dikte
van het materiaal, zodat de neutrale lijn of vlak op z'n
plaats blijft.

ENKELVOUDIGE BUlGING OVER EEN AS

-Balken

Uit de klassieke buigtheori~en wordt verondersteld dat de rek
verdeling over de dwar sdoor snede van een balk lineair is. Het
maximum van de sPanning is dan in de uiterste vezel, en weI:

M
o =--·z

max I max (2.1)

Hierin is I het oppervlakte-traagheidsmoment tegen buigen.
Wordt nu voor het materiaal hezelfde constitutieve gedrag
genomen zowel voor trek als voor druk dan kan daarbij meteen
de bijbehorende sPanning worden berekend (fig 5). De SPan
ningsverdeling blijft lineair totdat de vloeigrensis bereikt.



- 13 -

Het materiaalgedrag is bepalend volgens welke regels deze
vloeigrens wordt bereikt en wat de waarde ervan is.
Verschillende materiaalmodellen zijn mogelijk:

a) exponentieel verstevigend
b) ideaal plastisch
c) star plastisch

£ max

I
f.- ~ M

I

belasting rekverdeling

o

a . b
spanningsverdelingen

fig 5

c

o

Ais we nu uitgaan van een geldealiseerd model ( b ideaal
plastisch-elastisch ) en met v=O.5 dan kan het moment in de
dwarsdoorsnede eenvoudig worden berekend. omdat verder is aan
genomen dat het materiaal voor druk en trek hetzelfde gedrag
vertoont is bij deze rekverdeling het horizontale krachtenven
wicht gewaarborgd, wanneer wordt aangenomen dat de neutrale
lijn niet verplaatst.
Het moment dat nodig is om de uiterste vezel net te laten
vloeien (trv = Cimax ) is gelijk aan:

=
6

(2.2)

Neemt het moment verder toe dan zal de hoeveelheid materiaal
die plastisch wordt vervormd toenemen en de elasto-plastische
grens zal de neutrale lijn naderen. De hoogte waarop deze
grens zich bevindt is Zvloei. Het totale moment in de
doorsnede is dan gelijk aan:

M
T= - 4Z ~}vloel

(2.3)
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Nu moet het geval worden bekeken van plastisch belasten en
elastisch ontlasten. De totale doorsnede is elasto-plastisch
en het bijbehorende moment dat in de balk werkt is bekend.
Nu kan deze dwarsdoorsnede worden ontlast. Er gold al dat ten
aIle tijde inwendig krachtenevenwicht was gewaarborgd. Wanneer
de doorsnede ontlast is moet ook gelden dat het inwendig mo
ment gelijk is aan nul. Dit kan door te veronderstellen dat er
een even groot elastisch moment in tegengestelde richting
wordt aangebracht. Er ontstaat dan een situatie zoals in fig
6.

°result
a

v

h

av

Mplastisch + Melastisch o

resulterend spanningsbeeld na onlasten

fig 6

In de ontlaste situatie is dus inwendig moment- en krachten
evenwicht. Nu geldt in het belaste geval tot aan de vloeigrens
(-elastisch-):

o=E:"E =_=z_
Rs

. E
(2.4)

Met Rs = (stempel)straal van de neutrale lijn. Voor Zvloei
geldt dan:

Zvloei
0v = R . E

s
(2.5)

Uit 2.3 ontstaat dan:

M
P

b =
(2.6)
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Voor de elastische teruqvering qeldt:

(2.7)

b 12 Rterug

Deze twee momenten Mp en Me moeten aan elkaar gelijk zijn. Als
dan qeldt dat:

E: prod = E: - E:stempel terug

zodat:
1 = 1 1

Rprod Rs Rterug

Dan kan eenvoudig worden afgeleid dat qeldt:

(2.8)

(2.9)

R
s

Rprod
= 1 _ 3 crv ~

E h +

3
4(crv ~)

E h
(2.10)

Met behulp van deze formule kan dus eenvoudig worden bepaald
wat de stempelafmeting moet zijn om een bepaald produkt als
eindresultaat te verkrijgen mits ideaal plastisch materiaal
gedrag en zuivere buiging.

-Platen

Als men deze formule (2.10) wil toepassen voor het buigen van
plaat of strip moet men eerst het volqende in acht nemen. Bij
het buiqen van plaat en strip moet er rekening worden gehouden
met het feit dat de anticlastische buiging niet of nauwelijks
op kan treden omdat de rek loodrecht op de hoofdbuigrichting
onderdrukt wordt.
De sPanningstoestand is complexer van aard en moet nader wor
den bekeken. De klassieke plasticiteitsmechanica biedt hiertoe
de mogelijkheden in de vorm van o.a. de Levy-von Mises
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spannings/rekrelaties.
Deze zijn: dE • 1

dE:l = a 2 ((01- 0 2) + (01-03))

(2.11)

( 1.1."! zijn hoofdspanningsrichtingen )

Voor het buigen van plaat wordt verondersteld dat d£2=0 omdat
de rek in die richting wordt onderdrukt. Verder kan veron
dersteld worden dat 0"3« 0"1 en 0"3 « cr'2 omdat de spanningen
werkend op het oppervlak verwaarloosbaar klein zijn t.o.v. van
de spanningen in de doorsnede ten gevolge van buiging.
Voor de effectieve spanning (voor hoofdsp.) is gedefinieerd:

(2.12)

Deze vergelijking wordt gereduceerd wegens ~3-0 tot:

(2.13)

Wegens dE 2=0 geldt verder dat G"2 = 0"1/2 zodat de effectieve
spanning ~ gelijk wordt aan:

a = /~ • 10 1 I (2.14)

Dit betekent dat de spanning en die opgewekt wordt door het
~uigend moment ongeveer 15% hoger is dan de 0"', = o-v die uit
trekproef wordt verkregen. De theorie tot zover behandeld was
de basis voor een rekenprogrammaatje dat geschreven is door
G.J. Streefland en dat in de praktijk als voIgt wordt
gebruikt.
Omdat het meten van (jv en E-modulus een moeilijke aangelegen
heid is, is gezocht naar een andere manier om deze gegevens te
verkrijgen. Door een aantal proefbuigingen te doen met een
stukje strip weet men wat de produktstraal wordt bij een
bepaalde stempelstraal. Hieruit kan dan de rr'v/E worden
bepaald. Deze materiaalconstante kan dan worden gebruikt als
men van datzelfde materiaal een ander produkt wenst te maken
met een andere straal of een andere materiaaldikte.Op die
manier kan dan een nieuw stempel worden gefabriceerd.
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Ret blijkt dat het met deze rekenmethode niet van belang is te
weten wat de exacte vloeispanning en E-modulus is maar aIleen
hun onderlinge verhouding.Ook het feit dat er ideaal plastisch
materiaalgedrag wordt verondersteld blijkt een redeIijke aan
name te zijn in de praktijk. WeI moet het duidelijk zijn dat
de radii niet te klein mogen zijn in verband met het
verschuiven van de neutrale lijn.
Ret voordeel van deze methode is dat de proefomstandigheid
grote gelijkenis vertoont met de procesomstandigheid. Aannames
zoals v=O.5 en ideaal plastisch materiaalgedrag spelen op die
manier een ondergeschikte rol. Er wordt met gelijke maatstaven
gemeten.
De resuitaten in de praktijk, waarbij op deze manier stempels
worden ontworpen zi jn bevredigend te noemen.

DUBBELE BUlGING

Tot nu toe is er aIleen maar gekeken naar het geval van balken
of platen die over ~en straal werden gebogen. Ret probleem van
dubbele buiging in het elasto-plastische gebied is complexer.
Er kan nu niet meer gewoonweg worden aangenomen dat de rek
bijvoorbeeld bij het buigen van plaat in een richting gelijk
is aan nul. Ook het optredende spanningsbeeld is niet volledig
bekend. Verder moet ook hier weer een splitsing worden aan
gebracht tussen het elastische en plastische gebied.
De gedeformeerde toestand is de situatie in het stempel waar
bij aIleen sprake is van zuivere buiging van een elementair
deeltje dx-dy met een hoogte h (stripdikte).

dx

dy

dx-dy geboqen over twee assen

fig 7



- 18 -

Het neutrale vlak wordt gebogen over de stralen en er wordt
aangenomen dat dit neutrale vlak zich niet verplaatst. Dit
vanwege het feit dat de kromtestralen nogal groot zijn. De in
wendige momenten in de 1- en 2-richting worden berekend
(elastisch + plastisch). Daarna zal de terugvering worden
berekend als zijnde volledig elastisch.

-Elastisch gedeelte

Voor de berekeningen in het elastische gebied worden de basis
formules gebruikt uit de elasticiteitsmechanica. Er zal worden
uitgegaan van isotroop materiaalgedrag.
Dit heeft tot gevolg dat de lineaire uitdrukkingen voor de
drie hoofdspanningen volledig symmetrisch moeten zijn in de
volgende zin. In de uitdrukking voor 0'" 1 zullen de coefficien
ten van ~2 en ~3 gelijk moeten zijn, en de uitdrukkingen
voor (12 en cr3 moet worden verkregen door cyclisch verwissel
ing van de indices 1,2 en 3. Vanwege het isotrope gedrag mag
namelijk de beschouwingsrichting geen enkele rol spelen.
Het resultaat van deze overwegingen is dat de wet van Hooke
met behulp van slechts twee elasticiteitsconstanten (E,v) kan
worden beschreven, en weI in de volgende vorm:

(2.15)

Orndat in het geval van opgedrongen verplaatsingen de rekken
volledig bekend zijn en we gelnteresseerd zijn in de spannin
gen moeten deze spanningen daarui t worden opgelost. Er
ontstaat dan:
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E

(2.16)
02 - ( 1iV) ( 1-2v)

E

Als nu het proces van plaatbuigen wat nader wordt beschouwd
dan mag worden aangenomen dat 0- 3« 0' 1 en 0"'3« 0""2, want de
spanningen in de plaat (0"1 en 0'2) zullen veel groter zijn dan
de spaningen loodrecht op de plaat. Men kan stellen dat ~3-0.

Het stelsel kan dan gereduceerd worden tot:

E
01 = ( 1_vL )

E
02 = ( 1_vZ )

( E: 1 + VE: 2 )

(2.17)

De rekken bij buiging kunnen nu beschreven worden t.o.v. het
neutale vlak volgens:

z
R1

z
R2

(2.18)

z

coordinaten t.o.v. neutrale n-n vlak

fig 8
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Nu moet bekeken worden tot waar het elastische gedeelte Ioopt
in de pIaatdoorsnede. Daarvoor is de vloeispannig nodig. De
vloeispanning heeft slecht ~~n waarde en kan op verschiIIende
manieren worden bereikt. De verschiIIende spanningscomponenten
moeten gecombinerd worden tot slechts ~~n vergeIijkbare
sPanning. Hiervoor kan de Huber/Hencky relatie worden genomen
die de effectieve spanning bepaalt volgens:

Voor zuivere buiging van plaat geldt : l:ij=O en a' 3-0 zodat
overblijft:

(2.20)

Als deze vergeIijking wordt gebruikt en hierin worden de rek
relaties en spannings-rekrelaties gesubstitueerd dan voIgt de
volgende vergeIijking:

= z . konstante ( 2.21 )

Als nu geldt dat vIoeien optreedt wanneer 0" c > 0" vloei dan is
meteen te bepalen welk gedeelte van de plaat nog niet vloeit
en dus elastisch is.
Vaak wordt voor crvIoei de v 0.2 genomen zodat geIdt:

Zvloei= 00 2

konstante (2.22)

De inwendige elastische momenten voor de 1- en 2-richting zijn
dan als volgt te bepalen (alleen boven de n-n lijn):
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Zvloei
M1 = r °1· Z dz

e
0

E
ZV1~ei

=---- (1/
R1

+ V/
Rz

).J z dz
1_\)Z 0

1/3 Z 3 E (1/
R1

+ V/
Rz

)= vloei 1_v2

(2.23)

1/3 Z
3 E (l/

Rz
+ viR1 )Mz = 1- v 2e vloei

Nu z1Jn alle gegevens bekend in het elastische gebied en moet
het plastische gebied worden bekeken.

-Plastisch gedeelte

gelden de Levy-von
incrementele rek
wordt dat 0" 3-0 en

gebied. Bier
Dit zijn

nog gesteld
acht genomen:

In het plastische gebied gelden andere constitutieve relaties
dan in het elastische
Misesrelaties (2.11).
spannigsrelaties. Als ook
volume-invariantie wordt in

(2.24)

dan levert dit op dat de Levy-von Mises relaties voor 3 com
ponenten kunnen worden gereduceerd tot:

dE: 1 dE 1
20 1= 0

. -( oz)2

dE 1
(2.25)

dE:z = a . -( 20 z - oil2

Hieruit kan eenvoudig worden afgeleid dat geldt:

2 a
2dE:1 dE: z )01 = "3 dE ( +

2 0
2dE:z dE: 1)oz = "3 dE( +

(2.26)
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Wil men nu de spanning weten in de eindsituatie dan meet deze
vergeIijking geintegreerd worden van li=O tot li=eindsituatie.
WeI is een verhouding tussen ~1 en ~2 te bepalen. Er blijft
dan over:

dEl + 2dE2
2dEl + dEl (2.27)

Gaat men nu ui t van een rechte rekweg dan mogen de incrementen
vervangen worden door de eindsituatie, zodat ontstaat:

en daaruit bIijkt:

= a (2.28)

(2.29)

De aanname van de rechte rekweg heeft dus een rechte span
ningsweg tot gevolg want er bestaat een rechtevenredig verband
tussen de twee spanningscomponenten. Als nu gerekend wordt met
de effectieve spanningsformule volgens von Mises dan
geIdt:

= .~ (2.30)

of: 01
a=

/1- a + a Z

aa (2.31)
02 =

/1 -a + a Z



- 23 -

Hierin is (f gelijk aan de momentane vloeispanning. Daarvoor
kunnen verschillende theorieen en materiaalmodellen worden
gebruikt. Hierop wordt later ingegaan.
WeI is het zo dat in het plastische gebied altijd wordt
gerekend met effectieve rekken volgens

- /2 2
E = 3( E 1 +d+d (2.32)

Met gebruikmaking van de volume invariantie (2.14) levert dit
op:

(2.33)

Nu doet zich het probleem voor dat door het rekenen met effec
tieve rekken en spanningen het teken van de
spanningscomponenten tr 1 en (J' 2 verloren gaat. Dit teken is
nodig om de juiste grootte van het plastisch buigmoment te
kunnen bepalen.
Is bijvoorbeeld R1 negatief dan zal ook~1 negatief moeten
zijn. In het elastische gebied is dit teken gewaarborgd omdat
hier de spanningen rechtstreeks gekoppeld zijn aan de rekken.
om het correcte teken te hanteren in het plastisch gebied
wordt het volgende gedaan; de plastische spanning wor~t gewoon
berekend volgens de zojuist geschetste methode. Het teken van
de elastische spanning wordt dan overgenomen omdat aangenomen
mag worden dat een elastische druk- of trekspanning bij ver
dergaande deformatie oak een plastische druk- en trekspanning
zal opleveren. Dus:

0
01 = SGN (M 1 )

e / 1-a + a 2

ao
(2.34)

02 = SGN (M 2 )
P 11- a + a 2

Nu kan het plastische moment worden berekend voor 2 onderling
loodrechte richtingen. OOk nu weer aIleen boven de n-n lijn
vanwege symmetrie eigenschappen.
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M
1p = rh/ 2

01 z dz
Zvloei

h/2 (2.35)W =
zvIoei

02 z dz2p

Het hangt er nu van af welk materiaalmodel wordt genomen in
het plastische gebied. Bij het Nadai-model doet zich dan het
probleem voor dat de integralen niet meer analytisch kunnen
worden opgelost. Dit moet dan numeriek gebeuren.

ZVloel"
dz I

n° "

fig 9

plastisch
(numeriek)

}
elastisch

(analytisch)

Voor het berekenen van dit plastische moment worden de in
finitesemale stukjes dz gelijk aan de discrete stukjes Dz. De
integratie gaat over in een sommatie zodat geldt:

M.
lP =

h/2 - Dz/2

L
Zvloei+Dz/2

0. z Dz
l

(2.36)
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- De terugvering

Het totale inwendige moment in de plaat is nu bekend en weI
voor twee onderling loodrechte richtingen.

M1 totaal = M1 elastisch + M1-plastisch
M2 totaal = M2 elastisch + M2-plastisch (2.37)

De terugvering is volledig elastisch en de bijbehorende momen
ten zijn bekend, nl.:

M1_terug = -M1 totaal
M2-terug = -M2-totaal (2.38)

Met de bekende elasticiteitsformules kan dan berekend worden:

M E ~ (.!::) 3= e 1 + ve2lterug 1_v2 3 2 -terug terug

M E 1 (.!:: )'~ (= 1_v 2 e2 + ve 1 )2terug "3 2 terug terug

(2.39)

Hierin z~Jn e1 en e2 de rekgradienten. De echte rek is
z * rekgradient. Vanwege de lineariteit in z is de

rekgradient aIleen voldoende.
om de rekken te berekenen van de terugvering moet dit stelsel
worden opgelost. Dit levert:

-1 (MJ terugjD]
M2teruYD (2.40)
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zodat:

elterug =

e 2terug

( M 1terugjD - \J M2terug/D )

( M\erug/D - \J Mlterug/D ) (2.41)

- De uiteindelijke geometrie

De rekgradienten in het stempel zijn bekend vanwege de bekende
stralen. Deze zijn nl:

e1 = 1/R1
e2 = 1/R2 (2.42)

De rekgradient tijdens het terugveren is ook bekend. Daarmee
is dan de uiteindelijke blijvende rekgradient te bepalen en
daarmee de uiteindelijke produktradius na terugveren. De
uiteindelijke blijvende rekgradient is:

e1yrod = e1 _stempel - e1 _terug
e2yrod = e2_stempel - e2_terug (2.43)

zodat:

produktradius Rp1 = 1/e1yrod
produktradius Rp2 = 1/e2yrod (2.44)

Samenvattend:
Er is nu een rekenmethode voorhanden die het mogelijk maakt om
voor een infinitesemaal stukje dx-dy het terugveergedrag te
bepalen na plastisch buigen.Deze rekenmethode is ondergebracht
in een klein rekenprogramma dat ook verder in bet verslag
wordt gebruikt om zogenaamde analytiscbe resultaten te
verkrijgen.
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H 0 0 F D 5 T U K 3

HET eONSTlTUTIEF GEDRAG BINNEN

HET REKENMODEL

De beschrijving van het constitutieve gedrag van het materiaal
kan op verschillende manieren gebeuren.
Voor zeer kleine rekken wordt het elastisch materiaalgedrag
genomen waarbi j de sPanningen evenredig toenemen met de
rekken. De materiaalconstanten zijn E en v.
Voor het plastisch materiaalgedrag wordt vaak het Nadai model
gekozen. Het materiaal wordt dan exponentieel verstevigend
verondersteld met e,n en Eo als materiaalconstanten, v wordt
gelijk aan 1/2. De vloeispanning is gelijk aan:

n
crv = C(E + ro) (3.1)

van produkten met grote radii wordt het las
rekken z~Jn te groot voor alleen elastische
en te klein voor aIleen plastische

Bij de elastisch
verschil optreedt
elastische geval
0.5 Getracht
verschillen die

Ook ideaal plastisch (niet verstevigend) of lineair
verstevigend materiaalgedrag wordt vaak toegepast bij
modelleringen.
Het vervelende is nu dat de beschrijvingen voor elastisch en
plastisch materiaalgedrag niet op elkaar aansluiten. Dit komt
omdat de gegevens voor het elastische gebied verkregen worden
voor kleine rekken en die voor het plastische gebied worden
juist gemeten bij grote deformaties.
Voor veel toepassingen is dat oak geschikt. Dieptrekken bij
voorbeeld is een proces met grote deformaties waarbij het
Nadai-model (e,n, E. 0) een goede beschrijving is van het
materiaalgedrag.
Bij het buigen
tiger want de
beschouwingen
beschouwingen.

- Elasto-plastische aansluiting

plastische overgang is duidelijk dat er
in de waarde voor ~ ; deze is voor het

glijk aan 0.3 en voor het plastische geval
zal worden een afschatting te maken van de
optreden bij deze overgang in de effectieve
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spanning. Deze spanning moet net onder en net boven de elasto
plastische overgang nagenoeg dezelfde waarde hebben. Voor het
elastische gebied geldt als effectieve spanning de uitdrukking
2.21.
Als dan gesteld wordt dat er een gelijke verhouding bestaat
tussen de twee hoofdrekken:

dan kan geschreven worden met behulp van 2.17

(3.2)

Q.L=
a

c

( 1+\Ii)
(3.3)

Voor het plastische geval was een verhouding berekend voor
~~(vgl 2. 28).Deze kan herschreven worden tot:

=
2i +

2 + i (3.4)

Met 2.30 wordt dan afgeleid dat

(3.5)

Deze twee relaties zijn uitgezet met i als onafhankelijke
variabele tussen -1 en +1: fig 10. Het blijkt dat er voor
negatieve i een maximale afwijking kan ontstaan van !. 10 \.
Deze afwijking geldt dan echter alleen in de elasto-plastische
overgang. Voor gevallen i>O geldt zelfs een afwijking van < 3
\.
De verdere berekeningen gaan er van uit dat in het elastische
gebied geldt V =0.3 en in het plastische gebied v =0.5.
Bij de volgende analyse zullen twee plastische methoden van
aansluiting worden behandeld. Deze twee zijn

- aansluiting met ~ 0.2 als criterium
- aansluiting met £0 als criterium



1.1 plastisch (v=O.5)

1.2

1.

a 1

a
c
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f.2..
El

afwijking in elasto-plastische overgang
van spanningen

fig 10

Bij de eerste methode wordt een arbitraire vloeigrens i.e.
~ 0.2 als aansluitpunt voor de twee verschillende materiaal

gedragingen genomen. Bij de tweede methode worden de gegevens
uit de trekproef genomen waarbij een curve bepaald wordt vol
gens het exponentieel verstevigend model met een bepaalde
voordeformatie.

-Aansluiting met ~0.2 als criterium

als vloeigrens van een materiaal wordt vaak de 0"0.2 grens
genomen (Rp02). Deze cr 0 .2 wordt gemeten m. b.v. de trekproef •
Een eventuele voordeformatie in het materiaal wordt dan nog
niet gemeten maar dat is ook niet zo zeer van belang. Is het
materiaal namelijk voorgedeformeerd dan resulteert dat
automatisch in een hogere waarde voor (r' 0.2 •
Nu worden de twee curves aan elkaar gekoppeld door gebruik te
maken van een fictieve voordeformatie zodat de (f, l' curve
volgens Nadai naar links wordt verschoven op een dusdanige
manier dat geldt:

(- - )n = 002C € + €ofictief (3.6)
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_ 1/n

€ofictief = (o~z) (3.7)

elasto-plastische aansluiting volgens cr 0.2-model

fig 11

Hierin is l de elastische effectieve rek. Deze is in dat geval
gelijk aan de effectieve plastische rek want continuiteit meet
gewaarborgd blijven. Deze effectieve rek werd gedefinieerd
door:

Zvloei I 4
ei e~ eleZ )€ = "3 + +

Hierin is e1 = 1/R1 en e2 = 1/R2.

Zvloei was berekend volgens:
00 ZZvloei- konstante

(3.8)

(3.9)

Hiermee is dus Zvloei bekend en daarmee meteen ook eo fictief.
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Het buigmoment in de plaat kan daarmee volledig worden
berekend.

Voor
Voor

z=O
z=Zvloei

tot
tot

z=Zvloei
z=h/2

elastisch
plastisch

!,~y~' '.-

;) OA">·t y' t'\J;.fA-.t,v< {()

I'

crv

'l~• .,b.vl'v· +~
.) V-v ,"''-

\ ,i"tLJ,!

-Aansluiting met voordeformatie als criterium " \tN'''''''V'''-.(..~(\~;:~~.\,_::·, I '".~(>..' ,~"

\
,1'. {".... \1"J.l,'" '1"-'1 '/.. r...·• ~,'. ,. ~ ~,-,~- "---

,~:.j.\).A''''~'v ( , tY-.--J._~. /- - 6 •._~

Als van een materiaal de C ~n waarde bepaald zijn uit de
trekproef m.b.v. curve-fitting dan is ook de E.o bekend. Deze
C. 0 is dan te interpreteren als een voordeformatie. Met nadruk

een interpretatie want in feite is het een fit-constante die
de exponentiele curve van de spannings-rek relatie beter pas
send maakt.
Nu kan deze 'echte' E 0 worden gebruikt om de elastische
rechte en de Nadai-curve op elkaar aan te laten sluiten.

el sto-plastische aansluiting volgens (.0 model

fig 12

Er moet dan gelden:

Z 1 .• konstantev oel
(3.10)

met (3.8)levert dit:

Z 1 .' konstantev oel (3.11)
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Als uit deze vergelijking Zvloei is opgelost (numeriek) dan
kan ook hier weer het buigmoment in de plaat worden bepaald op
een zelfde manier als bij de vorige methode.

-De twee methoden naast elkaar.

~ 0.2 is een arbitraire waarde die bepaald wordt d.m.v. een
intermitterende trekproef, en is gelijk aan die spanning waar
bij een 0.2\ blijvende rek resteert. In principe heeft het
materiaal al eerder gevloeid maar kleinere rekken dan 0.2 \
z~Jn nogal moeilijk te meten. Daarnaast is de~0.2 grens een
ingeburgerd begrip.
Dit alles betekent dus dat de voordeformatie die bepaald wordt
bij ~0.2 (de fictieve voordeformatie) een hogere waarde heeft
dan de echte voordeformatie. Ook het feit dat de~0.2 grens
hoger ligt dan de berekende spanning (snijpunt) bij de bekende
eO is duidelijk. Als er namelijk 0.2 \ blijvende rek is, dan
is er ook een situatie eerder denkbaar met bijv. 0.1 \ blij
vende rek etc .• Ook hier heeft het materiaal al gevloeid en
zou de Nadai-curve al van kracht moeten zijn in het
rekenmodel •

... €fictief •••

verschil in aansluitings modellen

fig 13

Dit betekent dat de berekende terugvering bij het 'v 0.2
model' groter is dan bij het 'E 0 model' •
Met gebruikmaking van de theorie die is afgeleid voor dubbele
buiging is een programma geschreven dat de elasto-plastische
aansluiting berekend met de ~0.2 als aansluitgrens of met de
e 0 als voordeformatie.
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Er wordt een produkt doorgerekend dat gebogen wordt op een
stempel met R=20 mm (dus R neutr.lijn = 20 + 1/2 dikte). De
terugvering wordt berekend en de resultaten van beide modellen
zijn weergegeven in tabel 1.
Er blijkt dan inderdaad dat de berekening met het rr 0.2 model
een grotere terugvering laat zien dan bij het [; 0 model.

R = 20.255 mmn-n
E = 110.000 N/mm 2

002 = 410 N/mm 2

\! = 0.3

C = 887 N/mm 2

n = 0.184

Eo = 0.0077

to = 0.51 mm

Rprod 28.369= mm (Eo - model

Rprod = 28.661 mm (002- model

tabel 1

Bij het rO.2 model is er nl. minder materiaal plastisch ver
vormd dan bi j het £ 0 model.
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H 0 0 F D 5 T U K 4

PRAKTISCH RESULTATEN

Aan de hand van een produkt dat gebogen werd in een proefstem
pel over een straal werd het volgende gemeten :

n-n radius = 20.255 nun
n-n radius = 25.525 mm

--->
--->

= .51 nun
20 nun
25.275 nun

stripdikte
stempelradius =
produktradius =

Het gebruikte materiaal is N023 (transformatorblik, hoog
siliciumhoudend staal). Berekeningen die worden uitgevoerd met
het E. o-model als basis leveren nogal afwijkende resultaten.
Als materiaalgegevens z~Jn de C,n,£o genomen die verkregen
zijn uit de trekproef die is uitgevoerd door het Metallurgisch
Laboratorium van PMF in Eindhoven. De proeven zijn uitgevoerd
met exact hetzelfde materiaal (dezelfde band).

PROGRAMMA TIMEPS FILE T051 DATUM 25 "RT 86

1 Rl neutr.l [mm] 20.255
2 R2 neutr.l [mm] 10000000.000
3 E nVmm2] 170000
4 Sv 0.2 [H/mm2] 0
5 H po;s [--] .30
6 C [H/mm2] 887
7 n [--] .184
8 Eps-o [--] .0077
9 To [mm] .510

~0 Zst a.p [--] 100
.

Rst n-n 1yn 1
Rst n-n lyn 2

20.255
10000000.000

28.369 Rprod n-n lyn 1
-307.569 Rprod n-n lyn 2

tabel 2
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Ais eerste valt op dat de tweede produktstraal negatief wordt
in de berekeningen. Oit is als voIgt te verklaren: Onder in
vloed van het plastisch buigen ontstaat er net zo goed als bij
het elastische buigen een spanning loodrecht op de
hoofdbuigrichting. Oit komt door de onderdrukte
dwarscontractie wegens t 2-0. Voor het plastische gebied is de
dwarscontractiecoefficient gelijk aan 1/2. Oaardoor ontstaat
er een aanzienlijk moment. Voor enkelvoudige buiging ruwweg 50
, van het buigmoment om de hoofdbuigrichting.
Op het ogenblik van terugveren staat er dan een totaal moment
op de dwarsdoorsnede dat groter is dan het moment dat nodig
zou zijn geweest bij het elastisch buigen. Oit te grote moment
moet worden opgevangen door elastische terugvering waarbij de
dwarscontractiecoefficient = 0.3 • Oat betekent dus een groter
mate van terugveren zodat de negatieve (tegengestelde)
produktradius kan ontstaan.
Bij strip en plaat dat slechts in ~~ richting gedwongen wordt
gebogen blijkt inderdaad een negatieve produktstraal te
ontstaan in het vlak dat eigenlijk vlak had moeten blijven.
Wat dit betreft blijkt het model aan te sluiten op de
praktijk.

Ten tweede is nogal opvallend dat er een aanzienlijke afwijk
ing is in de berekende en gemeten resulaten:

28.369 <---> 10 , <---> 25.525 (gemeten)

Het feit dat de berekeningen een te grote produktradius uit
w1Jzen ligt hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat de
vloeispanning bij de berekeningen te hoog is. Oe vloeispanning
kan eenvoudig worden achterhaald in het programma en blijkt
382 N/mm2 te zijn.
Vreemd genoeg sluit dit redelijk aan bij de waarde die
verkregen wordt uit de trekproef 380-390 N/mm2 (zie
bijlage 1 en 2). Gebruikt men echter de metingen uit de proef
buiging om de materiaaleigenschappen te bepalen m.b.v. het
programma van Streefland (zie ook hoofst. 2 -platen) dat wel
liswaar ideaal plastisch materiaalgedrag hanteert, dan vindt
men dat:

a IE = 1.569 E-03v

zodat met E = 170.000 N/mm2 dat 0'" = 267 N/DlD2

Oit is aanzienlijk lager. Past men echter de gevonden waarde
van 267 N/DlD2 met de bijbehorende E van 170.000 N/DlD2 toe, dan
vindt men mbv de analytische berekening een produktstraal van
24.785 DID hetgeen slechts een afwijking is van 2.8 , • OOk
hier wordt weer onderschreven dat de vloeispanning wellicht
lager is dan uit de trekproef blijKt.
Oe vraag rijst nu: is het materiaalmodel of deformatiemodel
wel goed ? Oit moet nader worden onderzocht.
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H 0 0 F D 5 T U K 5

MATERlAALONDERZOEK

Ter verificatie van het rekenmodel is het absoluut noodzakelik
dat de materiaaleigenschappen exact bekend zijn.De meest
geijkte methode om aan materiaalgegevens te komen is doorgaans
de trekproef.
Het materiaal waarvan de produkten vervaardigd worden is FeSi.
Een hoog siliciumhoudende staalsoort ( C<.006 % Si-3 % ). Het
materiaal heeft dit hoge siliciumgehalte omdat het goede mag
netische eigenschappen dient te hebben. Dit materiaal wordt
aan een nader onderzoek onderworpen.
De gegevens van de trekproef ( bijlage 1 en 2 ) wijzen uit dat
het materiaal zich nagenoeg ideaal plastisch gedraagt. Er is
een redelijk scherpe aftekening te zien van het elastische
naar plastische gebied. Wei is een kleine afbuiging te con
stateren in het bovenste deel van het elastische gedeelte.
Een wellicht betere manier om aan materiaalgegevens te komen
is de buigproef. Dit vanwege het feit dat op die manier de
proefomstandigheden sterke overeenkomst vertonen met de
procesomstandigheden.

-De buigproef

Omdat het van belang is te weten wanneer het materiaal voor
het eerst vloeit moet een nauwkeurige buigproef worden gedaan.
Hiervoor is een volgende meetopstelling gemaakt (fig 14). Een
strip van ongeveer 20 mm breed en 100 mm lang wordt ingeklemd.
Nu wordt deze strip op een afstand van 50 mm belast met een
kracht F. Dit introduceert in de strip terplaatse van de
oplegging een moment ter grootte van 50*F Nmm. Dit is dan te
herleiden tot SPanning die door dit moment wordt opgewekt.
Deze sPanning ~1 moet dan wegens de vlaksPanningstoestand nog
gecorrigeerd worden.
De invloed van de schuifspanning is te verwaarlozen omdat deze
vele malen kleiner is dan de maximaal optredende
buigsPanningen. Zou daarentegen de belastingslengte van 50 mm
kleiner worden dan speelt de schuifspanning een steeds grotere
rol.
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fig 14

De proef wordt nu als voIgt uitgevoerd. Er wordt een kracht
aangebracht en er wordt weer ontlast. Op het moment dat de
strip gevIoeid zou hebben moet er dus een permanente
verplaatsing meetbaar zijn aan het uiteinde van de strip.De
kracht wordt steeds verder opgevoerd totdat er een aanzien
Iijke verplaatsing te constateren is. Omdat voor het meten van
de verplaatsing met een verplaatsingsmeter een bepaalde veer
meetdruk nodig is, is besloten de proef uit te voeren waarbij
de opstelling gemonteerd wordt op een x-y tafel zodat er op
tisch (=krachtloos) gemeten kan worden.
In fig 15 is uitgezet wat de toename van de verplaatsing is
bij een steeds toenemende kracht. In het begin is er ook al
een aanzienlijke blijvende verplaatsing te constateren. Deze
is echter terug te voeren tot twee oorzaken:
Ten eerste zitten er bij de oplegging stofdeeltjes en andere
verontreinigingen tussen de plaat en de oplegging, die dan
speling in het systeem introduceren die er eerst uitgedrukt
moet worden.
Ten tweede zitten er bramen aan de strip ten gevolge van het
knippen. Deze bramen vervormen zeer snel plastisch en sug
gereren dus een plastische vervorming van de strip.
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fig 1S

Op een gegeven moment wordt de blijvende verplaatsing echter
een orde groter zodat aangenomen mag worden dat de strip gev
loeid heeft.
Gemiddeld mag gezegd worden dat Fvloei = S N
zodat:

Als dan ook nog geldt dat:

= 313 N/mm 2

weqens:



zodat: 5 = a ~ 278 N/mm
v
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Deze waarde is aan de hoge kant want bij F = 5 N vloeide het
materiaal zeker. Een lagere vloeispanning is alleszins
mogelijk. Deze waarde ligt echter wel in de buurt van de
267 N/mm2 die bepaald werden aan de hand van een serie proef
buigingen waarbij werd uitgegaan van ideaal plastisch
materiaalgedrag. Dan nog is dit bij lange na niet de
vloeispanning die met de trekproef wordt gemeten (-380 N/mm2
) .
Dezelfde buigproef is daarna ook uitgevoerd met een ander
materiaal met een vloeispanning uit de trekproef van 183 N/mm2
(N312 bijlage 3 en 4) •
Uit de buigproef volgt een vloeispanning van 187 N/mm2. Dit is
nagenoeg exact de waarde uit de trekproef. De vraag rijst nu:
waarom klopt het bij N312 wel en bij N023 niet ?
Een nader microscopisch onderzoek brengt hierin uitsluitsel.

KORRELONDERZOEK

Het feit dat het ene materiaal tijdens het buigen een veel
lagere vloeispanning heeft dan bij de trekproef en het andere
niet, is interessant voor een nader onderzoek.
De oorzaak hiervan blijkt de korrelgroote van het materiaal
ten opzichte van de stripdikte te zijn.
De afmetingen van de korrels van het N023 materiaal zijn dus
danig groot dat er zich over een doorsnede slechts 1 A 5
korrels bevinden. Als men dan ook nog bedenkt dat de doorsnede
waarbij het microscopisch onderzoek plaats vindt de strip op
een willekeurige manier doorsnijdt dan mag worden aangenomen
dat de gemiddelde korrelgrootte in dat geval slechts 1 A 1/3
maal de stripdikte is.
In het geval van N023 betekent dit een korreldiameter van
0.16 tot 0.5 mm • Men kan in ieder geval niet meer spreken van
een homogeen materiaal. Zie fig 16 en 17 a.



Figuren 16, 17 a en b zijn gemaakt aan de hand van foto's
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(N023) grofkorrelig materiaal
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fig 17 b

(N312) fijnkorrelig materia
deformaties zijn homogeen
over de plaatdikte
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Het metaal is opgebouwd uit grote kristallen die allen
verschillend zijn georienteerd in de ruimte. Dat betekent dat
aIle korrels anders ge6rienteerde voorkeursrichtingen hebben
voor de afschuivingen van atomen in deze korrels. Daarnaast
zijn de fysiche eiqenschappen van de korrels niet exact aan
elkaar gelijk. Er zijn korrels met een nagenoeg ideale struc
tuur, anderzijds zijn er korrels met inwendige
onregelmatigheden.
ZOrgt de verschillende orientatie ervoor dat de veschillende
korrels elk een andere E-modulus vertonen in de richting van
de belasting, zo zorgt de al dan niet ideale inwendige struc
tuur voor verschillende vloeisPanningen.
Deze metaalstructuur heeft voor bepaalde belastingsqevallen
nogal wat consequenties. Met name het trek en buiggedrag van
zo'n metaal vertonen nogal wat verschillen. Beide gevallen
worden na elkaar beschouwd. Daarna zal ook de drukbelasting
nog nader worden besproken.

-Trekbelasting

De trekproef is nog steeds de meest qeijkte methode om de
sterkte van een metaal vast te stellen. De qegevens die
hieruit voortvloeien zijn veelal qoed te vertalen naar andere
belastingen.
Bij een grofkorrelig metaal moet echter rekening worden
gehouden met het inwendiqe vervorminqsmechanisme dat optreedt
ten gevolqe van deze trekbelasting.AIs model nemen we een
geldealiseerd rooster dat er als voIgt uitziet (fig 18).

qeidealiseerd qrofkorrelig metaalrooster

fig 18

Hierin geven de arceringen de voorkeursdeformatierichtingen
weer.
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Wordt nu zo'n systeem op trek belast dan moeten aIle korrels
worden gedeformeerd in dezelfde richting. Dit omdat er
aansluiting moet blijven tussen de korrels onderling.
Het volgende deformatiepatroon treedt dan op (fig 19).

--+F

deformatie onder trekbelasting

fig 19

Hierbij waren de horizontale lijnen gemakkelijker te defor
meren dan de bijna vertikale lijnen met een sprong erin. zeals
gezegd moeten aIle korrels op micro-schaal dezelfde deformatie
ondergaan als de trekstaaf op macro-schaal. Dit betekent dat
ook de minder gunstig g~rienteerde korrels moeten deformeren.
Dit vraagt een grote belasting om die weerstand te overwinnen
hetgeen resulteert in een hogere treksterkte van het metaal.

-Buigbelasting

Bij zuivere buiging van de getoonde structuur kan een volledig
ander deformatiemechanisme optreden.(fig 20).

deformatie onder buigbelasting

fig 20
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Een fictieve neutrale lijn (n-n) loopt door het midden van de
plaat. Dit betekent dat op de grens tussen trek en druk geen
wisselwerking is die een verplaatsing voorschrijft zoals bij
de trekbelasting het geval was. Het is dus zeer weI mogelijk
dat korrels die goed georienteerd zijn in de ruimte weI ver
vormen (A en B) terwijl andere korrels (C en D) nauwlijks
vervormen. met als gevolg dat veel minder korrels de vervor
mingen op zich nemen. Verder zijn dit ook nog de zwakkere
korrels in de doorsnede. Dit heeft dan meteen tot gevolg dat
bij een buigbelasting veel eerder plastische deformatie
optreedt dan dat het geval was bij een trekbelasting. De
deformatie is dan weI geconcentreerd in een aantal korrels.
(zie fig 17 a).
Wanneer nu deze bezwijkbelasting M wordt omgerekend naar de
maximale spanning in de doorsnede en men neemt aan dat aIle
korrels meedoen aan de deformatie dan lijkt het alsof de
vloeisPanning veel lager is dan bij de trekproef.
In feite is het zo dat bij het buigproces eerder de zwakkere
schakels bezwijken dan bij het trekproces. Bij een fijnkor
relig materiaal is dit niet het geval. Daar moeten de korrels
microscopisch gezien dezelfde deformatie ondergaan als de hele
doorsnede macroscopisch gezien (fig 17 b).
Dit verklaart dan ook het feit dat het fijnkorrelige metaal
N312 bij het buigen dezelfde vloeispanning vertoont als bij
het trekproces het geval was.

-Drukbelasting

Waar nog geen rekening mee is gehouden is het feit dat van het
grofkorrelige metaal de drukspanning waarbij plastisch defor
meren optreedt weI eens lager zou kunnen zi jn dan de
trekspanning.
Kan een metaal namelijk minder tegen druk dan tegen trek, dan
zal het onder invloed van een zuiver buigend moment een veel
lagere belasting nodig hebben om plastisch te deformeren. De
plastische deformaties zullen zich dan eerst in de drukzone
van het metaal concentreren.
De vloeispanning die gemeten is bij de buigproeven (278 N/mm2)
zou dan niet de treksPanning maar de vloeidruksPanning zijn.
Getracht moet worden om de vloeidrukspanning van dit plaat- \
materiaal te onderzoeken. Orndat het nogal moeilijk is dit via
een stuikproef te doen vanwege het knikprobleem is hiervoor
het volgende experiment opgezet.
De te onderzoeken strip wordt op een dikker stuk strip
gelijDli. De onderliggende strip (basis) heeft een veel hogere
vloeispanning dan de te onderzoeken strip. Dit betekent dat de
te onderzoeken strip eerder zal vloeien. Als basisstrip is
verenbandstaal genomen met een vloeispanning van 1200 N/mm2 of
hoger en een E-modulus van 210.000 N/mm2.
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Doordat er twee materialen met verschillende E-moduli op
elkaar zijn gelijmd, verschuift de neutrale lijn. Daardoor kan
de vloeispanning iets eerder of later worden bereikt dan werd
verwacht.

F7777177774
trek/druk strip

k«<u~/~/)r "'~"~. I
\ basis strip i
\ !
~~\'" \\\\~\l

a ek

E2

E1

r
°druk

twee strips met verschillende E-modulus op elkaar gelijmd

fig 21

Uit horizontaal krachten evenwicht is eenvoudig af te leiden
dat geldt:

y =
o

(5.1)

Met behulp van deze vergelijking en met de hypothese van
Bernoulli dat vlakke vlakken vlak blijven kan een belasting
worden bepaald waarbij vloeien van de uiterste vezels
optreedt.
Nu is de absolute waarde van de vloeispanning in dit geval
niet zo zeer van belang omdat er in de metingen en belastingen
nogal wat afwijkingen kunnen sluipen. Wat weI van belang is,
is het feit of er voor druk en trek verschillen optreden in de
vloeispanning. De trekspanning is immers bekend zodat de
drukspanning hiervan kan worden afgeleid. De uitvoering van
het experiment ziet er als voIgt uit (fig 22):
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proefstrip onder druk proefstrip onder trek

fig 22

De belasting wordt aangebracht en de strip wordt weer ontlast.
Er wordt dan gemeten of er een blijvende deformatie is. Dit is
dan een indicatie of de proefstrip heeft gevloeid. Daarna
wordt de belasting opgevoerd etc •.•
Uit de metingen blijkt dat de eerste echte plastische defor
matie bij de trekbelasting steeds ongeveer 10 a 15 \ later
optreedt dan bij de drukbelasting (tabel 3). Geldt voor de
trekspanning nu dat de vloeispanning = 380 N/mm2 dan betekent
dit dat voor de drukspanning geldt 320 - 340 N/mm2. Dit is nog
lang niet de 278 N/mm2 die gemeten wordt uit andere
buigproeven. 278 N/mm2 was al een bovenschatting.

totale verplaatsing [)AD]

druk trek druk trek druk trek druk trek
F [N]

0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 1 1 1 1
75 0 1 0 1 0/1 2
100 0 1 1 0 1 2
125 2 2 2 2 1 2
150 4 2 4 2 2 3
175 7 5 6 4 4 5
200 10 10 14 9 12 8 10 8
225 30 20 24 16 22 18
250 26 40 50 40 50 30 40 40
275 90 100 90 70 80 70
300 150 120 150 150 150 120 140 130
325 250 240 240 240 200 240 220
350 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300

totale verplaatsing driepunts bUigproef

tabel 3



het fijnkorrelige materiaal N312 dat
is, kan geconcludeerd worden dat er
metaal bij buigen een ander defor-
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CONCLUSIES

Uit de diverse metingen blijkt steeds dat de buigsterkte van
het grofkorrelige N023 aanzienlijk lag~r--:rs-dan de
treksterkte.
Als dan blijkt dat voor
verschil niet aanwezig
voor het grofkorrelige
matiemechanisme optreedt.
Dit mechanisme is enkele pagina's terug uiteengezet. Het ver
moeden dat wellicht de druksterkte lager zou kunnen zijn van
dit metaal wordt niet bevestigd. Temeer daar een zuivere druk
belasting in essentie niet verschilt van een zuiver
trekbelasting.
Het is duidelijk dat de metaalstructuur sterke invloed heeft
op het gedrag in bepaalde processen. Wordt dit niet onderkend
dan kan dat vergaande consequenties hebben.
Uit dit onderzoek blijkt verder dat de materiaaleigenschappen
niet constant zijn. De sterkte van een materiaal kan nogal
varieren afhankelijk van de belastingssituatie.
Het dient daarom de voorkeur om materiaalgegevens te verkrij
gen op gelijksoortige wijze als het proces waarbij het
verwerkt moet worden. Dus een trekproef voor een trekbelasting
en een buigproef voor een buigbelasting, etc ••• Dit lijkt een
open deur in trappen. Echter door de verdergaande mini
aturisering en steeds exotischere materialen is het zeer
zinvol om deze weg te bewandelen, mede door de steeds ingewik
kelder wordende bewerkingsprocessen. Het buigen van
plaatmateriaal dat in het verleden aIleen maar werd geknipt of
gestanst is hiervan een duidelijk voorbeeld.
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DUBBELE BUIGING IN DE PRAKTIJK

De praktijkvoorbeelden die tot dusver werden beschouwd hadden
aIleen betrekking op enkelvoudig gebogen produkten. Het voor
deeI hiervan was dat de berekeningsresultaten snel vergeleken
konden worden met de praktijk door middel van een simpele
buigproef. De resultaten waren bevredigend.
om het rekenmodel met dubbele buiging te verifieren aan de
praktijk wordt uitvoeringstechnisch lastiger want een dubbel
gekromd proefgereedschap maken is nogal duur. Daarnaast is het
meten aan de produkten erg moeilijk en alles behalve
nauwkeurig.
Een ander probleem is het feit dat de plaatgeometrie een grote
rol speelt. ZOals gezegd gingen de berekeningen van de elemen
taire analyse uit van een infinitesemaal stukje dx~y. Deze
rekenresultaten mogen niet klakkeloos vertaald worden naar een
grote plaat.

GEOMETRIE

-Blank vorm

Bij het buigen van een dubbel gekromd oppervlak mag men niet
zonder meer uitgaan van een rechte plaat die dan een produkt
oplevert met rechte randen. Wordt een plaat nameli jk alleen op
buiging belast en niet gestrekt dan kan men eenvoudig inzien
dat het produkt qeen rechte randen heeft (fig 23).
Een lijnstukje over het hart van het produkt heeft een lengte
L. Bij een geqeven straal R2(neq) en een breedte B van de
blank geldt dat de straal R1 niet constant is maar toeneemt.
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dubbel gebogen produkt uit rechte blank

fig 23

Wil men dus een eindprodukt hebben met rechte randen dan moet
de oorspronkelijke blank een andere vorm hebben. De buitenkant
meet langer zijn (fig 24).

dubbel gekromd produkt

fig 24

Voor Le geldt dan:

B '\ J= L l 1 + R2(1-cos ~)Le Rl
(6.1)

De bijbehorende blank heeft dan de volgende vorm (fig 25).
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blankvorm dubbelgebogen produkt

fig 25

nit is belangrijk bij de uitslagberekening van de blank. Is
een produkt ook nog scheef georienteerd in de ruimte en dubbel
gekromd dan wordt de uitslagberekening nog lastiger. Een voor
beeld hiervan is het bestaande produkt van Volt (zie bijlage
5).
Met behulp van enige goniometrie is deze uitslag wel te
berekenen, waarbij moet worden opgemerkt dat het produkt niet
wordt opgerekt.

-Produkt

Het dubbel gebogen produkt heeft naast het feit dat het 2
hoofdkromtestralen heeft nog een vervelende eigenschap. nit
wordt aangetoond in fig 26 (een doorsnede van het produkt).

x-_· -x

doorsnede dubbelgebogen produkt

fig 26
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De buigas in het stempel is niet dezelfde als de buigas van
een elementair deeltje dx-dy. Het neutrale vlak meet steeds
lokaal worden beschouwd en draait dus mee in de ruimte.
Wil men berekeningen uitvoeren met behulp van een vast as
senstelsel in de ruimte dan worden de buigstralen steeds
anders en afhankelijk van de plaats in het produkt. Een verder
bijkomend nadeel is het feit dat het produkt -doordat het ook
nog over een straal R2 gebogen wordt- een grotere
buigstijfheid krijgt die de terugvering zal belemmeren.
De stijfheid tegen buigen i.h.a. Ixx of Iyy genoemd wordt nu
bepaald door de produktafmetingen en de buigstralen. Dit
betekent dat deze effecten meegenomen meeten worden in de
terugveerberekeningen van het stukje dx-dy. Voor elk stukje
van de plaat zijn de omstandigheden anders. OOk meet gekeken
worden naar het spanningsbeeld in de plaat.
Een stukje in het midden van de plaat kan in de eindsituatie
een inwendige spanningstoestand hebben zoals geschetst in fig
6 Een stukje aan de rand kan dit niet hebben omdat daar de
randvoorwaarde geldt dat elke spanningscomponent aan het op
pervlak geIijk meet zijn aan nul.
Dit betekent dat niet aIleen de geometrie overal veschillend
is maar ook nog de spanningstoestand. Met als gevolg dat het
rekenprogramma meet worden ui tgebreid. Er meeten eindige
stukjes Dx-Dy komen ipv infinitesemale dx-dy en deze meeten de
hele plaat bestrijken. Dit betekent niets anders dan dat een
eindige elementen programma geschreven meet worden.
Aangezien het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden
wordt gebruik gemaakt van bestaande programmatuur. Met meet
weI een pakket zijn dat de niet-lineaire elasto-plastische
berekeningen aankan. Het software pakket MARC kan dit. In de
volgende hoofdstukken wordt hier verder op ingegaan.
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EINDIGE ELEMENTEN METHODE ACHTERGRONDEN

De problematiek van het dubbel gebogen oppervlak blijkt dus
danig ingewikkeld, dat een mathematisch analytische benadering
strandt. Een eindige elementen analyse (FEM = Finite Element
Method) kan hierin uitkomst brengen.
Veel van deze FEN-pakketten zijn in de handel, echter niet al
lemaal met hetzelfde toepassingsgebied. Op het terrein van de
niet-lineaire elasto-plastische berekeningen is het FEM pakket
MARC een goed hulpmiddel. De FEN analyse moet alti jd een
hulpmiddel blijven. De resultaten ervan zullen altijd
geverifieerd moeten worden en getoetst op hun geldigheid.
Er zal eerst ingegaan worden op enkele achtergronden van de
FEN analyse. Het zwaartepunt zal liggen op de niet
lineariteiten in de analyse. Enkele voorkennis van de FEM
analyse wordt verondersteld.
In hoofdstuk 8 wordt de aanpak van het probleem behandeld en
beargumenteerd. Een vergelijking van de praktijkresultaten en
de mathematische analyse wordt gevolgd door een FEM-analyse
aan de hand van een re~el produkt van Volt.

ACHTERGRONDEN MaT NIET-LINEARITEITEN IN MARC

Het MARC programma is ontwikkeld op basis van de
verplaatsingsmethode. Door middel van een systeem
stijfheidsmatrix K wordt de relatie gelegd tussen knoop
puntsverplaatsingen y en knooppuntskrachten F. Deze relatie is
lineair en ziet er als voIgt uit: ~

F = K·u,.. -..., (7.1 )

De stijfheidsmatrix ~ is sterk afhankelijk van de geometrie
van de constructie en de constitutieve eigenschappen van het
materiaal. Is de geometrie nagenoeg onafhankelijk van de
krachten (dit betekent dat de stijheidsmatrix niet verandert
in belaste toestand) en verandert het constitutieve gedrag
niet (elastisch) dan is het probleem meteen op te lossen.

-1
U = K • F
IV -,...

(7.2)
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In het geval van buigen van plaat met grote verplaatsingen
waarbij ook nog het constitutieve gedrag verandert naarmate de
verplaatsingen/rekken groter worden treden er sterke afwijkin
gen op in de stijfheidsmatrix. Er ontstaat dan een volgende
relatie:

F = K(F,u)·u
,.., -,." N' ,.",

(7.3)

Dit betekent dat de oplossing van de verplaatsingen en krach
ten niet meteen bekend is. Neemt men nl. een verplaatsing aan
en rekent men de daarbijbehorende kracht uit dan moet deze
berekening meteen weer worden herzien want de stijfheidsmatrix
heeft ondertussen weer een andere waarde/vorm gekregen.
Oplossingen voor een niet lineair probleem moeten in het al
gemeen met behulp van kleine verplaatsingsstappen of
belastingsstappen (incrementen) worden bepaald. Soms zelfs nog
met enkele iteratieslagen binnen een increment indien de
oplossing van het increment nog niet goed genoeg is.
Superpositie van spanningen/verplaatsingen kan natuurlijk
niet.
De belangrijkste oorzaken van niet lineariteiten zijn:

- niet linear materiaal gedrag
- geometrische niet lineariteiten

Beide zullen worden behandeld. Daarna wordt het oplos
singsproces bekeken en de werkwijze.

- Niet lineair materiaalgedrag

De niet lineariteit van het materiaalgedrag kan verschillende
vormen aannemen. Denk maar aan kunststoffen die vaak een niet
lineair elastisch gedrag vertonen of aan constructies zoals
beton met een vervelend kruipgedrag.
In de metaalbewerking is het elasto-plastische materiaalgedrag
van belang. Zoals eerder getoond zijn hiervoor verschillende
mode11en o.a. :

- exponentieel verstevigend
- lineair verstevigend
- ideaal plastisch

Nu worden er tijdens de FEM analyse spanningen berekend met
behulp van de constitutieve eigenschappen uitgaande van de
verplaatsingen en rekken in de constructie. De veschillende
sPanningscomponenten zijn bekend. De sPanningscomponenten
moeten voldoen aan bepaalde criteria. In het algemeen wordt
hiervoor het von Mises spannings/vloei criterium genomen
(2.12).
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Dit betekent dat bij een bekende verplaatsing en
stijfheidsmatrix een krachtvector kan worden bepaald. Xu moet
er aan twee dingen worden voldaan:

- evenwicht
- vloeicriterium

De stijfheidsmatrix suggereert op elk moment een lineair ver
band tussen kracht en verplaatsing. Bij een toenemende
verplaatsing zal de kracht/spanning ook toenemen. In het al
gemeen zal dan niet meer voldaan worden aan de
vloeivoorwaarde, zodat de spanningen/krachten en de stij
heidsmatrix bijgesteld moeten worden. Deze laatste was hiervan
immers afhankelijk.
Door nu met kleine stapjes de verplaatsing of kracht te laten
toenemen is toch een numerieke oplossing te vinden.

-Geometrische niet-lineariteiten

Het feit dat er grote verplaatsingen optreden heeft tot gevolg
dat de constructie zich als geheel anders gaat gedragen. Neem
als voorbeeld maar een slappe buigstaaf (fig 27).

voorbeeld geometrische niet-lineariteit

fig 27

Normaal gesproken treden er in en buigstaaf alleen maar
buigsPanningen en schuifsPanningen op ten gevolge van de in
wendige momenten en dwarskrachten. Is de balk echter zo slap
dat hij ver gaat doorbuigen dan wordt ten eerste het inklem
mingsmoment kleiner omdat de lengte t.o.v. de kracht afneemt
maar er ontstaan trekkrachten in de staaf afhankelijk van de
positie slangs de staaf. De constructie heeft een heel an
dere stijheid gekregen dan in het begin was verondersteld.
om dit te ondervangen moet er steeds in de momentane toestand
een stijfheidsmatrix worden gevormd. Binnen MARC bestaat
hiertoe de mogelijkheid in de vorm van de Updated Lagrange
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Approach. Naast het feit dat de stijfheidsmatrix in de juiste
configuratie wordt bepaald, worden ook de spanningen en rekken
gegeven t.o.v. de lokale coordinaten in het element zelf in
die momentane configuratie.
Deze benadering is zeer nuttig bij het deformeren van platen
waarbij de rotaties en ook de verplaatsingen zeer groot zijn.
Zou er nl alleen maar gekeken worden naar de spanningen en
rekken t.o.v. het oorsprokelijke coordinatenstelsel (normaal
Lagrange benadering) dan zijn de diverse termen vaak moeilijk
te interpreteren. Dit is duidelijk te illustreren aan de hand
van hetzelfde buigbalk probleem (fig 28). Neem 2 richtingen
aan:

lokale coOrdinaten

fig 28

In punt P vindt men op dit moment grote rekken en spanningen
in de 2-richting. Men zou dus kunnen denken dat het hier hand
elt om schuifspanningen. Het zijn echter hoofdzakelijk
trekspanningen. Deze trekspanningen kunnen in di t geval ook
nog veel groter zijn want door de deformaties neemt ook het
oppervlak van de dwarsdoorsnede af hetgeen een hogere spanning
oplevert. Met een lokaal assenstelsel in het element zelf en
een momentane stijfheidsmatrix zoals in de Updated Lagrange
Approach blijkt meteen dat de trekspanningen de hoofdrol
vervullen.

-Oplossingsprocedure

zoals gezegd moet het niet lineaire probleem incrementeel wor
den opgelost. Soms is het zels nog noodzakelijk om binnen elk
increment nog enkele iteratieslagen te moeten toepassen om tot
een voldoend goede oplossing te komen. om dit toe te lichten
wordt een niet lineair verband genomen tussen kracht en
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verplaatsing (fig 29). Verder worden er gedeeltelijk verplaat
singen en gedeeltelijk krachten voorgeschreven.

niet lineair kracht-weg diagram

fig 29

Op elk moment blijft gelden dat:

F = K· u,.., - ....

Nu kan dit stelsel gepartitioneerd worden op een dusdanige
manier dat de bekende en onbekende factoren gerangschikt zijn.

[!1l i!21j [..:~~.~~.~ :.] [:b.~.~~~~]"il;" h:;·; = (7.4)

-bekend -onbek.

Nu worden de bekende verplaatsingen vertaald naar krachten. Er
geldt nl dat:

(7.5)

zodat
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Het stelsel staat nu weer in z'n oorspronkelijke vorm met een
bekend rechterlid en onbekend linkerlid.

K·u = F
N

Dit geldt dan voor de referentietoestand, want op dat ogenblik
is de ~ bepaald (~. ). Oplossen van u levert op:

(7.7)

Doordat de nieuwe u, bekend is kan in deze nieuwe configuratie
een stijfheidsmat~ix worden berekend. De nieuwe krachten in
dat punt worden bepaald door:

(7.8)

~, wordt vergeleken met de oorspronkelijke!o. Het verschil
tussen deze twee wordt bekeken en als dit een voldoend kleine
relatieve waarde heeft t.o.v. de oorspronkelijke belasting dan
is de oplossing goed genoeg.

-Voorbeeld geometrische niet lineariteit

Een trekstaaf wordt belast met een puntkracht aan het
uiteinde. In [3] van P. van Hoogstraten wordt afgeleid voor de
Updated Lagrange Methode dat geldt:

dF = K(F,u) du

Waarbij K de momentane stijfheid is:

K = E A
L

Hierin is:

"\ - 2 \!
A = Aa I\e

L = La le

(7.9)

(7.10)

(7.11)

(7.12)

(zie ook bijlage 15 )
ZOdra dus een verplaatsing bekend is,is ook de verlengingsfac
tor bekend en de momentane stijfheid wordt
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meteen berekend. Voor de kracht/verplaatsings relatie wordt
een volgende relatie afgeleid:

,-2'J 1 'F = E Ao Ae n Ae (7.13)

Met behulp van deze relatie kan dan een punt op de
kracht/verplaatsingskromme berekend worden. Het iteratieproces
wordt toegepast op het volgende voorbeeld.

F = 10.000 N
E = 10.000 N/mm2
Ao = 10 mm2
Lo = 100 mm

" :: O.S

Volgens de normale elasticiteitstheorie zou de berekende
verplaatsing gelijk zijn aan:

u = FLo / EAo = 10 mm

Qmdat bekend is dat de doorsnede afneemt bij belasten en dat
de lengte toeneemt staat ook vast dat de stijfheid afneemt
zodat de uiteindelijke verplaatsing toe zal nemen.
De incrementstap is gelijk aan 10.000 N. Het zal noodzakelijk
blijken enkele iteratieslagen toe te passen voordat de oploss
ing bekend is (fig 30 ).

u

~totaal

Full Newton Raphson Method

fig 30
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werkpunt restkr. stijfheid verpl. tot.verpl. verlenging
F AF K 6'u u A

0,0 10000,0 1000 10,0 10,0 1,1
8664,6 1335,4 751,31 •• 1,1777 •• 11,777 •• 1,11777 ••
9960,8 39,2 716,04 •• 0,0546 •• 11,832 •• 1,11832 ••
9999,7 0,3 714,99 •• 0,0004 •• 11,8325. 1,118325.
9999,99 0,002 714,98 •• 0,000002 11,83255 1,1183255
10000

Oplossing: analytisch MARC

F 10.000 N 10.000 N
u 11,83255912 IIID 11,819 mm
A 8,9419397 1IID2 8,94 mm2
rr 1118,325591 N/1IID2 1118, N/mm2

De Afwijking van MARC komt ourlat de restkracht AF niet gelijk
is aan nul maar een waarde heeft van -10 N (0.1 \ van F). deze
tolerantie werd opgegeven met de CONTROL-card. Daardoor zit de
oplossing van deze verplaatsing iets onder de gevonden
analytische waarde.
Deze manier van oplossen staat bekend ondetde naam Full Newton
Raphson method. Uit het voorgaande blijkt dat elke keer weer
opnieuw een stijfheidsmatrix moet worden geassembleerd en wor
den geinverteerd. In het voorbeeld gebeurt dit door steeds
weer een nieuwe K te bepalen en de bijbehorende verplaatsing
uit te rekenen door 6F te delen door K. Dit is niets anders
dan K inverteren hetgeen bij grote stelsels rekentechnisch een
nogal dure en langdurige procedure is.
Een alternatief is om slechts na het aanbrengen van het belas
tings increment bij de eerste iteratieslag deze stijfheid te
bepalen en de bijbehorende inverse. Deze worden dan voor elke
volgende iteratie gehanteerd. Deze methode van oplossen staat
bekend onder de naam Modified Newton Raphson method en is aan
zienlijk goedkoper in rekentijd. Bij sterke niet-lineariteiten
zal dat echter ten koste gaan van een groot aantal iteraties
lagen om tot een goede oplossing te komen (fig 31).
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Modified Newton Raphson

fig 31

Daarom moet deze methode ook slechts dan worden toegepast wan
neer er sprake is van geringe niet Iineariteiten, zowel
geometrisch ais fysisch.
De methode kan echter weI zinvol zijn bij 3D continua wanneer
de assemblage en inversie van de stijfheidsmatrix een dure
aangelegenheid wordt.
Een flow diagram van deze oplossingsprocedure is getekend in
fig 32 • Deze geldt voor beide oplossingsmethoden, aIleen de
assemblage en oplossing van de matrix verschilt.

-De werkwijze

De niet lineaire analyse is als zodanig niet goed van te voren
te voorspellen. Neemt men de incrementen te groot dan is vaak
geen oplossing mogelijk of het systeem vindt meerdere oplos
singen die niet eenduidig zijn gedefinieerd.
Vaak zijn verschillende runs (analyses) noodzakelijk om tot
resultaat te komen. De eerste run moet een maximum aan infor
matie verstrekken met een minimum aan rekentijd. Dit om een
globaal inzicht te krijgen in het probleem. Dit kan men doen
door toepassing van:

- zo weinig mogelijk vrijheidsgraden
- grote belastingstappen/incrementen
- lage eisen aan de oplossingsnauwkeurigheid
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Input D~ase:

Read Input Data
Space Allocation
Data C~eck

Incre
menta I
loads

Eoui val ent
Nodal Load

Vector

Matrix
Assembly

Matrix
Solution

Stress
Recovery

Output P~ase:

Stresses, Strains
g. Displacements

Yes

oplossingsprocedure MARC

fig 32

Verder kan het rekenproces gestuurd worden door een aantal
CONTROL mogeli jkheden. Te weten:

- tolerantie eisen
- maximum aantal incrementen
- maximum aantal iteraties
- evt Full of Modified Newton Raphson

Deze gegevens zijn nodig om het rekenproces niet uit de hand
te laten lopeno
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Nadat men een redelijk inzicht heeft gekregen in het verloop
van het probleem binnen MARC kan men de run opsplitsen in
verschillende stukken. Door op verschillende momenten een
zogenaamde RESTART-tape te maken kan vanaf dat punt een vol
gende run opnieuw worden gestart. Door een gunstige keuze van
deze RESTART momenten kan de omvang ervan beperkt worden zodat
aan het einde geen grote bestanden aanwezig zijn doch aIleen
de noodzakelijke gegevens.
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H 0 0 F D 5 T U K 8

OPZET EINDIGE ELEMENTEN BEREKENINGEN

De eigenlijke eindige elementen analyse is toegepast voor een
aantal problemen. In eerste instantie moet bekeken worden of
de FEM-analyse aansluit bij de praktijk.
Het probleem dat zich voordoet is, hoe wordt de praktijk
gesimuleerd. De belaste situatie van een plaatje is die waar
bij het plaatje in het stempel zit. Wanneer dit is opgelost
wordt bekeken of dit produkt na ontlasten ook dezelfde
geometrie vertoont als dat in de praktijk het geval is. Twee
analyses wordt gedaan:

- enkelvoudig gebogen produkt
- re~el produkt Volt

Verder moet een keuze gemaakt worden voor de geschikte
elementen.
Blijken de rekenresultaten redelijk overeen te komen met de
praktijkresultaten dan is het mogelijk om met de gestelde
modellering een nieuw produkt door te rekenen en op die manier
te kijken welk stempel nodig zal zijn.

STEMPELSIMULATIE

Wanneer een plaat gemodelleerd is en de geometrie ligt vast 
voor rechthoekige plaat zie fig 33- dan moet nog worden
bepaald wat de positie zal zijn in het stempel. Vanwege de
niet-lineariteiten (geometrisch en fysisch) moet deze positie
stap voor stap worden bereikt. Ret liefst zou men natuurlijk
de stempelgeometrie vastleggen en dan het stempel stukje voor
stukje laten zakken. Het probleem dat zich dan voordoet is dat
sommige elementen weI en andere elementen geen contact hebben
met het stempel. Dmdat het eerst zaak was om te kijken of MARC
de berekeningen eigenlijk weI aankon werd een andere aanPak
gekozen.
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2

9

o

symmetrie asL-. __ . __

8

I? oa In ,.
41 46 51 56 61

17 ... 00 .~ k>

40 45 50 55 10

In I. .? 'D

39 44 49 54 59

10 " '7
,..

38 43 48 53 58

10 .. ,n •• "
37 42 47 52 57

17 ... 10 ..

(I)

'"

plaat-elementen en knooppunten

fig 33

om het stempel te simuleren is het net zo goed mogeIijk om de
eindsituatie van aIle knooppunten te berekenen en deze dan
stap voor stap te laten naderen. Hieraan kleeft echter een
nadeel: ais men met het invoeren van de eindcoordinaten of om
dat er inwendig afrondingen plaatsvinden niet de juiste
deelstappen maakt kunnen deze fouten zich ophopen zodat de
eindgeometrie niet goed wordt beschreven.
Doordat men de knooppunten in de plaat keihard een voor
geschreven verplaatsing oplegt, kan het voorkomen dat sommige
elementen anders worden vervormd dan de bedoeling was.(fig 34)

kleine afwijking in plaats --> grote afwijking in rek

fig 34
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Ook is het mogeIijk dat, doordat de rotaties erg groot kunnen
worden, kleine variaties in z-richting zeer grote trekspannin
gen kunnen introduceren (fig 35).

kleine variatie in z --> grote variatie in ~

fig 35

En dit terwijl de krachtwerking nagenoeg Ioodrecht op het
pIaatoppervlak plaatsvindt, indien de wrijving in eerste in
stantie wordt verwaarIoosd.
Beter is het om de verplaatsing van de plaat wat anders te
Iaten verlopen, zonder deze in de knooppunten van de plaat
zelf voor te schrijven. Dit gebeurt als voIgt:
Het is de bedoeling de plaat in een cirkelvorm te trekken met
straal R. Dit kan ook gebeuren door de plaat op paaltjes te
zetten met een Iengte R. Wanneer nu de onderkant van deze
paaltjes naar een punt wordt getrokken ontstaat een waaiervorm
waarbij de uiteinden van de staven (=plaat) precies op een
straal R Iiggen (fig 36).

stempelsimulatie

fig 36
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Op deze manier worden de verplaatsingen in de plaat in feite
krachtgestuurd. MARC zoekt een evenwichtssituatie waarbij er
zo min mogelijk inwendige potentiele energie aanwezig is in de
totale constructie. De krachtverdeling is echter niet meer
volledig loodrecht op de plaat. Er ontstaan gelijkbenige
driehoeken waardoor er een kleine drukkracht ontstaat in de
plaatelementen. Deze zijn bij een voldoende aantal elementen
en niet al te kleine radii te verwaarlozen. Door de geringe
drukkracht (-10 \ vd staafkracht) ontstaat een kleine
drukspanning die de von Mises vloeispanning iets eerder laat
bereiken. Deze druksPanningen zijn echter veel lager dan de
buigspanningen. Tech zal hierdoor een spanningsbeeld ontstaan
dat zal afwijken van het ideale geval van zuivere buiging. Ook
het feit dat er een dwarskracht in de plaat aanwezig is zorgt
hiervoor.

·Dit alles heeft tot gevolg dat de terugvering iets minder zal
zijn als was verondersteld. De vloeispanning werd namelijk af
geleid uit een buigproef waarbij zuivere buiging werd
verondersteld.

-Dubbel gebogen produkt simulatie

Bij het dubbel gebogen produkt wordt het complexer om de
uiteindelijke geometrie te bereiken. Nu is het nl zo dat de
buigradius overa1 verschillend is (fig 26). Er meet een zo
eenvoudig mogelijke oplossing worden gevonden in die zin dat
voor MARC een zo eenvoudig mogelijk input-deck ontstaat.
Als van een punt op de plaat de coordinaat bekend is dan weet
men ook in welk uiteindelijke situatie dit punt moet komen.
Voor de buiging in de hoofdrichting is de coordinaat van het
plaatpunt in combinatie met de hoofdbuigstraal voldoende als
invoer (fig 37).

x •

R

+ .
-x ~

fig 37
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Voor de buiging in de tweede richting wordt in principe het
zelfde gedaan (fig 38). Er is eenvoudig te bepalen welke
lengte elke staaf moet hebben. Daaruit is dan meteen af te
leiden wat de verplaatsing .1 moet zijn.
Deze twee verplaatsingen worden gecombineerd en door de staven
stap voor stap te laten verplaatsen wordt de eindsituatie
bereikt.

I
I L2,

R' Ll Ll
I

L=R t
I R

,,-
I
I /
I ,,-
I
I

/'

totstandbrengen tweede buigstraal

fig 38

DE TERUGVERING

om het vrije terugveergedrag te simuleren wordt er gebruik
gemaakt van de mogelijkheid binnen MARC om elementen weg te
gooien. Door in de belaste toestand (stempel) een voor een of
met een aantal tegelijk de staven te elimineren hebben de
plaatelementen geen wisselwerking meer met de buitenwereld.
Het krachten/momenten evenwicht meet dan volledig inwendig
worden bewerkstelligd.
Op het einde moeten weI alle randvoorwaarden goed worden aan
gepast, omdat de plaat geen starre verplaatsing of rotatie mag
kunnen ondergaan. Dit gebeurt door voor het weglaten van de
laatste staaf op die plaats een volledige inklemming te maken
(fig 39).
Ook het loslaten mag niet met al te grote stappen gebeuren in
verband met het feit dat ook dan weer geen oplossingen worden
gevonden.
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u

onderdrukte vrijheidsgraden
na loslaten (symmetrie)

fig 39

ELEMENTKEUZE

om de belastingssituatie zoals voorgesteld te simuleren zijn
dus twee typen elementen nodig:

- staven
- platen

Deze moeten aan bepaalde eisen voldoen; beide keuzen worden
toegelicht.
Voor beide elementtypen moet een zo eenvoudig mogelijk element
gekozen worden gezien de benodigde rekentijd. Verder heeft het
geen enkele zin om een zo 'exact' mogelijk element te kiezen
want de rekensituatie kan nooit exact worden gemodelleerd op
deze manier. Ook het benaderde constitutieve gedrag speelt
hierin een grote rol.

- Staaf elementen

Het gedrag dat qesimuleerd moet worden is een continue krom
ming van de plaat. Dit kan door op de uiteinden van de plaat
momenten aan te brengen. Wat men ook kan doen is de plaat aan
de uiteinden vasthouden en er inwendige druk op uitoefenen.
Deze druk kan dan gezien worden als de stempeldruk tegen het
produkt (fig 40).
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plaat met inwendige stempeldruk

fig 40

Door de discretisering van het plaatcontinuum tot kleinere
plaatelementen moeten in de knooppunten ook momenten moeten
kunnen worden overgebracht am de kromming tot stand te kunnen
brengen (fig 41)'

M = 0res

krachten o.i.v. inwendige stempeldruk

fig 41

Door nu de plaatelementen even groot te maken ZJ. In oak de in
wendige momenten even groat zodat geen externe momenten hoeven
te worden aangebracht.
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Het enige moment dat weI meegenomen zou moeten worden is het
moment aan het uiteinde van de randelementen. Nu is het in
werkelijkheid ook zo dat op het einde van de plaat geen krom
ming kan worden opgelegd doch aIleen een verplaatsing omdat
aan de rand het moment altijd nul is. Daarom is het zinvol om
ook in de discrete situatie geen moment aan te brengen aan de
randen. Door pendelstaven te nemen en de plaatelementen equi
distant te verdelen ( de plaat hoeft niet vierkant te zijn )
kan de stempelsituatie gesimuleerd worden.
Verder moet het element de Updated Lagrange rekenmethode
aankunnen. Niet aIle MARC-elementen zijn hiervoor geschikt. De
uiteindelijke keuze is gevallen op MARC element nummer 9. De
benodigde gegevens zijn:

3 coordinaten per knooppunt
1 dwarsdoorsnede
constitutief gedrag

Ais uitvoer krijgt men dan:

3 verpaatsingen per knooppunt
spanningen/rekken
aangepaste doorsnede (mits FINITE-card in invoer)

De staafafmetingen moeten niet dusdanig zijn dat de staaf te
slap of te stijf is t.o.v. de plaat. Zijn de staven te slap
dan wordt de plaat niet voldoende vervormd en wordt de
gewenste stempelsituatie niet bereikt. Zijn de staven daaren
tegen te stijf dan bestaat de mogelijkheid dat er numerieke
problemen optreden omdat er dan in de constructies
tijfheidsmatrix te grote verschillen optreden tussen de termen
onderling.
om nu het aantal staven per breedte eenheid te bepalen of de
doorsnede van de staven als het aantal bekend is wordt als
maat genomen dat de staven slecht 1 a 2 \ van de totale
verplaatsing voor hun rekening mogen nemen (fig 42).

4

R

2 1Ftot

bepaling stijfheidsverhouding

fig 42
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dan:

0 = 0staaf + 0
p1aat

(n+ 1 ) • F· R (n+1 ) • F.1 3
= E' A0 • (n+1 ) +

3E~.b·V

a 2=% n R b·t 3

= 4.1 3n+l Ao (8.1)

met voorbeeld n=5, R=20 mm, b=2 mm, t=0.5 mm, 1=4 mm levert
dit op:
Ao=0.81 mm2 ---> - 1 mm2

-Plaatelementen

Om de plaatgeometrie zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven
moeten elementen worden gekozen die een dubbel gekromde con
tour toestaan. AIle platte, rechte, axisymetrische vallen dan
af.
Verder moet het element op een 3D continuum lijken want er
wordt een nogal ingewikkelde inwendige spanningstoestand
verwacht. Membraan-achtigen vallen af omdat deze geen
stijfheid hebben L vlak en geen inwendige momenten kunnen
weerstaan. Dunne platen vallen af omdat ze geen schuifspanning
i vlak kunnen hebben. Ze zijn weI geschikt om inwendige momen
ten op te nemen.
Voor de plaatkeuze blijven dan aIleen nog de 3D continua en de
dikke plaat elementen over. Het verdient de voorkeur om de 3D
continua te laten vervallen omdat deze een aanzienlijke reken
tijd in beslag nemen. Daarbij komt het dat het dikke
plaatelement redelijk aansluit bij het probleem zelf.
De keuzeis gevallen op MARC element nummer 75. Het element
nummer 22 is ook een dikke plaat maaar is niet geschikt voor
de Updated Lagrang beschrijvingswijze. Een bijkomend voordeel
is dat element 75 een bilineair verplaatsingsveld heeft voor
zowel de verplaatsingen als ook de hoekverdraaingen in de
knooppunten. lou het element alleen maar lineair zijn in de
verplaatsingen dan zou de hoekverdraaing konstant zijn, zodat
een dubbel gekromd oppervlak niet is te beschrijven.
Element 75 is rekentechnisch gezien een goedkoop maar toch
nauwkeurig element. Verder worden aIle grootheden van de plaat
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berekend in lokale elementcoordinaten hetgeen ook het uit
gangspunt was.
de benodigde gegevens zijn:

3 coordinaten per knooppunt
plaatdikte
constitutief gedrag

Als uitvoer krijgt men dan:

3 verplaatsingen per knooppunt
3 rotaties per knooppunt
rekken en krommingen van het middenvlak
afschuivingen van het middenvlak
spanningen
spanningen en rekken van max 11 lagen in de plaat

Waarbij dus de spanningen en rekken worden gegeven in de
lokale elementcoordinaten.
Samenvattend:

- staven
- platen

MARC element 9 (trek/druk staaf)
MARC element 75 (dikke bilineaire plaat)
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UITVOERING VAN DE MARC ANALYSES

om de resultaten van de FEM-analyses te toetsen aan de prak
tijk zijn de volgende analyses uitgevoerd:

- recht produkt enkelvoudig gebogen
- re~el dubbel gekromd produkt van Volt Tilburg

Daarna zijn op de parameters die van belang zijn voor het
uiteindelijke resultaat variaties aangebracht. De dikte van de
strip mag volgens de normspecificaties ! 8 \ varieren en de
vloeispanning (hardheid) evenzo ! 8 \.
Voor beide variaties wordt berekend wat de afwijkingen zullen
worden voor het produkt zodat het effect van de toleranties
duidelijk wordt. Ook worden deze afwijkingen vergeleken met de
afwijkingen die ontstaan wanneer dezelfde toleranties worden
toegepast bij het rekenmodel dat volgt uit de elementaire
analyse.
Er wordt een ideaal plastisch model als constitutief gedrag
gehanteerd. De verhouding tussen vloeispanning en E-modulus
wordt bepaald uit proefbuigingen. In dit geval:

~v = 267 N/mrn2
E = 170.000 N/mrn2
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RECHT ENKELVOUDIG GEBOGEN PRODUKT

- belasten en ontlasten

Tijdens de proefbuigingen werden plaatjes gebogen met de vol
gende afmetingen en eigenschappen:

L = 40 IIID

B = 20 IIID

t = .50 ImII
~v = 267 N/mm2
E = 170.000 N/ImII2
R = 20.25 ImII (neutrale lijn)

Dit z~Jn ook de ingangsgegevens voor MARC. Door gebruik te
maken van symmetrie-eigenschappen hoeft slechts een kwart van
het produkt te worden doorgerekend zodat het aantal elementen
gereduceerd kan worden. Dit betekent weI dat op de sym
metrieassen verplaatsingen en rotaties door het vlak van
symmetrie moeten worden onderdrukt (zie ook fig 39).
De mesh/eiementverdeling is zoals in bijlage 6 • De onderkant
van de paaltjes wordt in 40 stappen naar de buigas toe
getrokken. 40 stappen is een redelijk klein increment zodat
het numeriek gezien nagenoeg geen problemen oplevert. De stem
pelsimulatie is getekend in fig 43 •
Het loslaten van de plaat gebeurt van buiten naar binnen. De
elementen (staven) worden in groepjes tegelijk weggelaten. Op
die manier verandert de inwendige spanningstoestand het meest
gelijkmatig zodat sneller convergentie wordt bereikt binnen
MARC. De eindgeometrie is zoals in bijlage 7.
Bij de berekening van een produkt met een grotere plaatdikte
blijkt echter dat het meteen loslaten van de plaat door een
staaf weg te gooien te grote rekken introduceert zodat het
rekenproces geen oplossing vindt. Voor dat ene geval wordt de
staaf die weggegooid moet worden eerst slapper gemaakt door de
E-modulus te verlagen zodat alvast een gedeelte van de
terugevering wordt verkregen. Daarna wordt deze staaf pas
ge~limineerd. De rekincrementen worden in twee etappes tot
stand gebracht.
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stempelsimulatie enkelvoudige buiging

fig 43

-Berekening van de uiteindelijke straal

De uitvoer van MARC levert verplaatsingen op van elk
knooppunt. Deze kunnen herleid worden tot ruimtelijke
coordinaten. Nu is vrij eenvoudig te bepalen wat de straal van
een cirkel is door drie punten. Steeds zijn van een MARC
analyse zes knooppuntscoordinaten voorhanden omdat een mesh
verdeling van 5 K 5 elementen is gekozen. Door aIle
combinaties te nemen van drie punten (zie fig 43) is een
gemiddelde kromtestraal te bepalen. (tabel 4)

Punt.n 1 2 3 R '" 24.312
Punt.n 1 2 4 R .. 24.386
Punt tm 1 2 5 R 24.261
Punt.n 1 2 6 R .. 24.35
Punt.n 1 3 4 R 24.458
Punt.n 1 3 5 R 24.236
Punt.n 1 3 6 R .. 24.362
Punt.n 1 4 5 R '" 24.828
Punt.n 1 4 6 R .. 24.318
Punt.n 1 5 6 R 24.599
Punt.n 2 3 4 R .. 24.532
Punt.n 2 3 5 R .. 24.211
Punt.n 2 3 6 R 24.375
Punt.n 2 4 5 R .. 23.986
Punt.n 2 4 6 R .. 24.3
Punt.n 2 5 6 R .. 24.691
Punt.n 3 4 5 R 23.681
Punt.n 3 4 6 R '" 24.223
Punt.n 3 5 6 R .. 24.862
Punt.n 4 5 6 R .. 25.554

ROlin 23.681 Rgem 24.378 RMax 25.554

tabel 4
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- overeenkomsten en verschillen tussen rekenen en meten

In tabel 4 is in te zien dat er aan het uiteinde van de plaat
een grotere straal ontstaat. Dit komt omdat het onmogelijk is
om op een randelement een moment aan te brengen. In het stem
pel kan dit ook niet want er is aan het uiteinde van het
produkt geen kromming over te brengen.
WeI is duidelijk dat er gemiddeld een kleinere produktstraal
berekend wordt (4.7 \ lager dan werkelijkheid). Deze afwijking
is terug te voeren op twee oorzaken. Ten eerste is er bij het
bepalen van de verhouding ~v/E uitgegaan van zuivere buiging.
Vanwege het feit dat er ook nog dwarskrachten op de plaat
werken en dat er afschuivingen in het vlak van de plaat plaats
vinden, zitten er in de dwarsdoorsnede ook nog
schuifspanningen. Deze schuifspanningen kunnen blijkens de
MARC-ui tvoer tot ongeveer 15 \ van de maximaal optredende
spanning zijn. Dit heeft tot gevolg dat de vloeispanning eer
der wordt bereikt dan werd verondersteld. Als gemiddelde kan
een schuifspanning worden genomen van ongeveer 7.5 \. Dit
levert dan een toename op van de vloeispanning van 8 a 9 \.
Ten tweede is nu duidelijk te merken dat de vloeispanning,
gemeten volgens een bepaalde rekenmethode (proefbuiging) en
het toepassen van deze waarde op een andere rekenmethode
(MARC) een risico met zich mee draagt. Toepassing van de
proefbuiging om met een bepaalde theoretische/fysiche ach
tergrond de vloeispanning te bepalen en dan met deze zelfde
achtergronden een ander produkt door te rekenen gaat goed.
Andere achtergronden gebruiken levert dan ook snel afwijkende
resultaten.
om dus met MARC te kunnen rekenen meet ook met behulp van MARC
het constitutieve gedrag worden bepaald.

- Optreden negatieve produktstraal

De negatieve produktstraal die verondersteld werd op te treden
wordt nagenoeg niet tot stand gebracht. Dit komt omdat bij de
berekening van de negatieve produktstraal geen rekening is
gehouden met de geometrie van het totale produkt. Er is weI
een kleine mate van terugbuiging te zien bij de rand- elemen
ten (41,46,51,56,61). Deze elementen hebben allen minstens ~~n

vrije rand zodat deze de inwendige spanningen kunnen afbouwen
door te verplaatsen.
Binnen MARC kunnen tot maximaal
zodat op die niveau's de
weergegeven.Aan de hand van de
van de plaat wordt dUidelijk
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terugveert volgens de berekende manier (analytisch). Ais aIle
elementen dit zouden doen dan zouden de elementen die aan de
rand liggen moeten worden opgerekt. Di t is nagenoeg
onmogelijk. Daardoor verschillen de spanningsbeelden van ele
ment 39 en element 41. Element 39 kan niet in die mate
terugveren als het zou willen. De u~-component vertoont dan
ook een afwijkend gedrag (fig 44). Element 41 daarentegen kan
iets meer terugveren zoals verwacht. (zie verplaatsingen bijl.
8 en C"2.-beeld fig 44 )

Ililll.lJ,ll:l:b233

R

11<;""0::==
01 -component

IILLL.....-- 204

WJ.llID~132

0, -component

element 39 element 41

resulterende spanningen in plaatdoorsnede

fig 44

Doordat de elementen 37 tm 40 ook in licht mate terugveren en
door de terugvering van element 41 zelf, wordt element 41 op
en grotere straal gebracht. Dit heeft tot gevolg dat er in
element 41 (en andere randelementen) trekspanningen zullen
ontstaan.
Het blijkt dat de spanningen verre van constant zijn in de
plaat. In de contourplots (bijlage 9 tm 12 ) is dit duidelijk
te zien. Het is meteen waarneembaar dat de spanningen naar de
rand toe afnemen. Doordat het produkt negatief wil terugveren
in de 2-richting is er voor sommige spanningscomponenten ech
ter een toename te zien naarmate men dichter bij de rand komt.
In werkelijkheid is waar te nemen dat het enkelvoudig gebogen
produkt in de richting loodrecht op de hoofdbuigrichting ook
een zeer lichte terugvering in negatieve zin vertoont. Aan de
rand treedt dan een sterke verplaatsing op in de vorm van een
knik in het produkt (fig 45).
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doorsnede enkelvoudig gebogen produkt

fig 45

Als er sprake zou z1Jn van een sterk dubbelgebogen produkt dan
heeft de terugvering van de tweede buigrichting tot gevolg dat
er deeltjes naar een kleinere straal moeten worden gedrukt
zodat het denkbaar is dat er zelfs een kleinere straal kan
ontstaan in de hoofdbuigrichting als die van het stempel !!

REEEL DUBBEL GEBOGEN PRODUKT

Bij de bespreking van het rechthoekige enkelvoudig gebogen
produkt is al even ter sprake gekomen dat een dubbel gebogen
produkt een terugveergedrag kan vertonen dat sterk afwijkt van
dat van een enkelvoudig gebogen produkt. Het terugveergedrag
is slecht te voorspellen en sterk afhankelijk van de geometrie
van het produkt.
Bij de berekening van het produkt van Volt Tilburg (Volt) is
van tevoren een klein hulpprogrammaatje geschreven om de
coOrdinaten en de incrementele stappen te genereren. Er is
uitgegaan van de gegevens die beschikbaar waren van tekening
(bijlage 5). Aan de hand van de stempeltekeningen is bepaald
hoe lang de paaltjes moesten zijn en wat hun totale verplaats
ing moest worden. Het gat in het midden van het produkt is
verwaarloosd.
De geometri~en en eindsituatie zijn weergegeven in bijlage 13
en 14 • om nu te verifieren of het resultaat berekend met MARC
overeen komt met de praktijk zijn slechts enkele waarden ter
beschikking. Bet blijkt nl. erg moeilijk om de contour van het
produkt na te meten. De meetrapporten geven dan ook slechts
zeer sWlllDiere gegevens. Door op een x-y tafel enkele
coOrdinaten vast te stellen langs de gebogen binnen en buiten
radius (R_klein en R_groot) is toch nog te berekenen wat de
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uiteindelijke produktradii zijn geworden. Deze radii z1.Jn
weergegeven in tabel 5. Ook de gegevens van MARC zijn op die
manier te representeren zodat een redelijke af schat ting
gemaakt kan worden omtrent de juistheid van de FEM-analyse
(tabel 6).

Punt.n 2 3 R 22.383 Punt.n 2 3 R 26.571
Punt.n 2 4 R 22.064 Punt.n 2 4 R 26.66
Punt.n 2 5 R 21. 973 Punt"n 2 5 R 26.483
Punt.n 2 6 R 21. 881 Punt"n 2 6 R 26.245
Punt.n 3 4 R 21.767 Punt"n 3 4 R 26.746
Punt"n 3 5 R 21.789 Punt.n 3 5 R 26.442
Punt"n 3 6 R 21.738 Punt.n 3 6 R 26. 151
Punt.n 4 5 R 21.899 Punt"n 4 5 R 26.166
Punt.n 4 6 R 21.725 Punt.n 4 6 R 25.897
Punt.n 5 6 R 21. 651 Punt"n 5 6 R 25.661
Punt.n 2 3 4 R 21. 478 Punt"n 2 3 4 R 26.832
Punt.n 2 3 5 R 21.696 Punt.n 2 3 5 R 26.492
Punt.n 2 3 6 R 21. 595 Punt"n 2 3 6 R 26.056
Punt.n 2 4 5 R 21. 727 Punt"n 2 4 5 R 26.011
Punt.n 2 4 6 R 21. 647 Punt"n 2 4 6 R 25.725
Punt.n 2 5 6 R 21. 575 Punt.n 2 5 6 R 25.472
Punt.n 3 4 5 R 21.848 Punt"n 3 4 5 R 25.637
Punt.n 3 4 6 R 21.7 Punt"n 3 4 6 R 25.404
Punt"n 3 5 6 R 21.565 Punt.n 3 5 6 R 25.195
Punt.n 4 5 6 R 21.436 Punt.n 4 5 6 R 24.996

RIII;n 21.435 Rg elll 21.748 Rlllax 22.383 RIII;n 24.995 Rgelll 26.038 Rlllax 26.832

gemeten
tabel 5

Punt"n 1 2 3 R 22.168 Punt.n 2 3 R 23.782
Punt.n 1 2 4 R 22.318 Punt.n 2 4 R 23.9
Punt.n 1 2 5 R 22.284 Punt"n 2 5 R 23.829
Punt.n 1 2 6 R 21. 983 Punt"n 2 6 R 23.964
Punt.n 1 3 4 R 22.466 Punt.n 3 4 R 24.017
Punt"n 1 3 5 R 22.34 Punt.n 3 5 R 23.851
Punt.n 1 3 6 R 21.926 Punt.n 3 6 R 24.021
Punt.n 1 4 5 R 22.221 Punt.n 4 5 R 23.694
Punt.n 1 4 6 R 21. 683 Punt.n 4 6 R 24.024
Punt.n 1 5 6 R 21.197 Punt.n 5 6 R 24.347
Punt.n 2 3 4 R 22.621 Punt"n 2 3 4 R 24.137
Punt.n 2 3 5 R 22.399 Punt"n 2 3 5 R 23.874
Punt.n 2 3 6 R 21. 867 Punt"n 2 3 6 R 24.082
Punt.n 2 4 5 R 22.188 Punt.n 2 4 5 R 23.623
Punt.n 2 4 6 R 21.524 Punt.n 2 4 6 R 24.056
Punt"n 2 5 6 R 20.923 Punt.n 2 5 6 R 24.49
Punt.n 3 4 5 R 21.974 Punt.n 3 4 5 R 23.371
Punt.n 3 4 6 R 21. 178 Punt.n 3 4 6 R 24.028
Punt.n 3

,
5 6 R 20.454 Punt.n 3 5 6 R 24.711

Punt.n 4 5 6 R 19.759 Punt"n 4 5 6 R 25.451

RIII;n 19.759 Rgelll 21.774 RlIlax 22.621 RIll;n 23.371 Rgelll 24.063 RlIlax 25.45

MARC

tabel 6

Er blijkt uit de metingen dat er aan het uiteinde van het
produkt niet de grootste maar juist de kleinste straal
ontstaat. Er was al voorspeld bij de behandeling van het
rechte enkelvoudig gebogen produkt dat dit zou kunnen
gebeuren. Het produkt vertoont dit verschijnsel aan zowel de
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binnenradius als de buitenradius. De MARC-berekeningen daaren
tegen slechts bij de binnenradius (R_klein).
Dit is te verklaren door het feit dat in de praktijk de
stempelonder- en bovenkant dusdanig zijn ontworpen dat het
produkt aan de uiteinden een beetje wordt geplet fig 46.

F (veerdruk)
~

pletzone

beschouwd wat de invloed is van de
op het eindprodukt. Uitgaande van

produkt in stempel wordt klein beetje geplet

fig 46

Daardoor wordt in de praktijk een andere spanningstoestand in
de uiteinden bewerkstelligd zodat er afwijkingen kunnen
ontstaan met de MARC-berekeningen. Het plaatmateriaal heeft in
de praktijk waarschijnlijk meer gevloeid zodat het effect van
de negatieve teruqvering en de invloed op de hoofdbuigstraal
daardoor groter is dan bij de MARC-berekeningen.
Het blijkt des te meer dat de inwendige spanningstoestand een
dominante rol speelt bij dit soort produkten. Ais de stempel
vorm vast ligt kan het proces nog qestuurd worden door de
veerdruk (=stempelkracht) te veranderen en op die manier de
spanning te veranderen. ZO kan de vloeispanning eerder/later
worden bereikt met als qevolg een produkt dat beter voldoet
aan de elsen.

VARIATIES OP try EN DIKTE

De produkten in de prakti jk moeten gemaakt worden binnen een
bepaalde tolerantie. Deze tolerantie is op papier geen
probleem; in de praktijk echter weI.
Soms is het zo dat aan de produkten nauwere toleranties worden
gesteld dan de toleranties die op het ingangsmateriaal van
toepassing zijn.
In deze paraqraaf wordt
verschillende toleranties
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het feit dat de vorm van de blenk en de stempelgeometrie juist
zijn, zijn twee parameters nog van belangi O'v en de
plaatdikte. Beiden worden gevarieerd met als maximum en mini
mum die waarde die nog net voldoet aan de eisen van het
ingangsmateriaal. Beide mogen 8' varieren rond de nominale
waarde. In fig 47 tm SO en tabel 7 zijn de resultaten
weergegeven.

Tolerantie analyse

a -t t -t Dominaal t t a t

a t t = 0.50 mm
t a

246 N/mm 2 0.46 mm = 267 N/mm 2 0.54 mm 288 N/mm 2

a

R=24.000 R=24.845 RECHT R=24.010 R=24.799
-1.6 % +1.9 % R=24.378 -1.5 % +1.6 %

R=21 .981 VOLT R=21.588 R=22.042
+0.95% Rkl =21.774 -0.85% +1.2 %

R=24.299 R =24.063 R=23.852 R=24.357
+1.0 % gr -0.88% +1.2 %

R=24.451 R=24.865 ANALYTISCH R=24.112 R25.338
-0.98% +0.32% R=24.887 -2.72% +2.23%

tabel 7

De diverse MARC analyses wijzen uit dat de variaties van ! 8 ,
op de dikte en vloeispanning niet in die mate doorwerken dat
er erg grote verschillen optreden in produktafmetingen.
OOk de analyse van een infinitesemaal stukje dx-dy levert
slechts kleine verschillen Ope Bij deze analyse was al bekend
dat het effect van de plaatgeometrie en de daarbij behorende
toename van de stijfheid niet was meegenomen. Daardoor worden
de verschillen bij deze analyse iets te groote
In het verleden werden in de praktijk veel grotere verschillen
waargenomen. Dit kwam omdat het stempel volledig star was
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geconstrueerd. Als de instelling van de pers niet goad was
bijv. door thermische uitzetting ervan tijdens bedrijf, of als
het plaatje iets dikker was dan de nominale maat dan traden er
zeer grote belastingsverschillen Ope Het produkt kon dan sterk
worden geplet zodat meer materiaal zou vloeien of de
vloeispanning vanwege versteviging hoger zou worden. Daardoor
konden dan aanzienlijke afwijkingen ontstaan. Vaak gaat een te
dikke plaat ook nog samen met een te lage vloeispanning. omdat
de laatste walsgang geen grote reductie heeft teweeg gebracht
hoeft de vloeisPanning niet noemenswaardig toe te nemen van
wege een geringe voordeformatie.
Bij de MARC berekeningen is steeds het belastingspatroon het
zelfde, en kleine variaties zijn het gevolg. Tegenwoordig
heeft men de stempels dusdanig geconstrueerd dat er gebogen
wordt op veerdruk. Kleine variaties in dikte bijvoorbeeld kun
nen dan worden opgevangen door indrukking van het verenpakket
(fig 46). Op die manier is het belastingspatroon
gelijkmatiger. Het blijkt ook in de praktijk dat er sindsdien
minder produkten afwi jkende maten hebben. De berekeningen Ii j
ken op dat punt aan te sluiten bij de praktijk.
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CONCLUSIES

De oplossing van het vraagstuk om het terugveergedrag te
bepalen van complex gebogen produkten is niet een, twee, drie
voorhanden.

Het probleem heeft zich op verschillende gebieden toegespitst.
Tijdens de elementaire analyse werd duidelijk dat er voor
zuivere buiging een redelijke afschatting gemaakt kan worden
voor het terugveergedrag van rechthoekige enkelvoudig gebogen
produkten. Het fenomeen negati eve terugvering wordt daarin
duidelijk gemaakt.

om het proces te simuleren is een verplaatsingsmodel aan
genomen waardoor een FEM-analyse mogelijk wordt. Dit model is
slechts een benadering van de werkelijkheid. De resultaten
zijn dan ook niet exact gelijk aan de realiteit.

De tendens van de berekeningen aan de hand van een tolerantie
analyse maakt weI het een en ander duidelijk.
Met name het feit dat afhankelijk van de geometrie van het
gerede produkt de uitendelijke afmetingen meer of Minder kun
nen varieren. Vooral bij dubbelgebogen produkten speelt op die
manier een afwijking van het ingangsmateriaal t.o.v. van het
gewenste materiaal een kleinere rol dan werd verwacht.

Wanneer een buigproces kracht-gestuurd wordt dan is de belast
ing op het produkt gelijkmatiger. Dit heeft voordelen beven
een star buigproces. Door de gelijkmatigere belasting is het
kracht-gestuurde buigproces niet meer zo gevoelig voor afwij
kingen in het ingangsmateriaal, zodat een hogere
nauwkeurigheid kan worden bereikt.

Vanwege de produktafmetingen t.o.v. de korrelafmetingen blijkt
dat de inwendige structuur van het materiaal bij het
buigproces een grote rol kan spelen omdat de korrels bij die
dunne plaatafmetingen niet meer homogeen deformeren. Dit heeft
vergaande consequenties voor het constitutieve gedrag.
DUidelijk is dat bij dunne plaat of strip niet meer gesproken
mag worden van een continuum en dat het materiaalgedrag
vastgelegd dient te worden op een manier die grote ver
wantschap vertoont met het te onderzoeken proces.Wil men dus
met enige zekerheid van tevoren een voorspelling doen omtrent
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de stempelgeometrie dan is op dit materiaalkundige gebied nog
het nodige onderzoek te verrichten.

ZOlang echter het materiaalgedrag niet exact bekend is kan
echter ook met de meest ingewikkelde meshverdeling en
randvoorwaarden niet precies voorspeld worden wat de stempel
vorm moet zijn voor een bepaald nieuw te ontwerpen produkt.
In de praktijk werkt de methode van proefbuigingen doen,
waaruit het materiaalgedrag wordt bepaald zodat daarmee een
stempel kan worden berekend, goed. Het zou wellicht ook
mogelijk moeten zijn om voor produkten van ingewikkelder aard
zoiets op te zetten om op die manier een duur materiaalonder
zoek te voorkomen.
Door dan op iteratieve m.b.v. een FEM-analyse het con
stitutieve gedrag te bepalen opent het wellicht mogelijkheden
om toch nog een nieuw produkt te kunnen berekenen.

De vraag die echter gesteld dient te worden is of het voor dit
soort produkten rendabel is om vele FEM-analyses te moeten
doen want echt goedkoop is dat niet. Elasto-plastische
niet-lineaire berekeningen zijn al snel een factor 100 tot
1000 maal duurder dan gewone lineaire elastische analyses.
voorbeeld:

- elastisch produkt Volt
- plastisch belasten

ontlasten

: - 17 sec
- 2300 sec
- 1000 sec

+

(. 3300 sec "
_-" __ ._.. .,' .' \,.. ,v , .. A . " (' r t ([.'\.1

'-L,,; • -'/ ~,;- _~ J " I ,,- r~; !;., [i /.'.. ',)." !

VoOr het redelijk eenvoudige geval met ~ plaat op paaltjes
vraagt dit per run (analyse) ongeveer f. 1000,=. Wordt daarbij
ook nog het uurtarief betrokken van de FEM-specilaist dan komt
dit bedrag aanzienlijk hoger uit. Daarnaast is het van tevoren
afschatten van de duur van het project in de praktijk een
nogal moeilijke aangelegenheid, en vaak komt men hoger uit.
Vooral bij ingewikkelde niet lineaire berekeningen is niet
vooraf aan te geven waar de moeilijkheden zich zullen
voordoen.
Daarnaast wordt een berekeningswijze op deze manier niet
toegankelijk voor de constructeur zelf. Het werken met
FEM-pakketten en dan ook nog elasto-plastisch en niet lineair
is voorlopig aIleen nog weggelegd voor specialisten die er
dagelijks mee bezig zijn.

Enkele aanbevelingen kunnen worden gedaan:

In de praktijk is gebleken dat een proefbuiging doen, en aan
de hand daarvan via een eenvoudige berekening een ander
produkt ontwerpen, tot een goed resultaat leidt. Door in de
toekomst dergelijke kleine stempels te bewaren is het moqelijk
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om voor verwante produkten snel een nieuw stempel te
ontwerpen.
Deze methode biedt vooral voordelen wanneer er ander in
gangsmateriaal wordt aangeboden. Als eerst via ingewikkelde
proeven/berekeningen het materiaalgedrag hiervan moet worden
bepaald om er dan eventueel via een FEM berekening een stempel
bij te ontwerpen dan wordt er veel tijd en geld verspild.

Ondanks het feit dat de berekeningen aantonen dat een spreid
ing in materiaalkwaliteit afhankelijk van het produkt niet
zo'n grote invloed heeft, moet er toch op worden toegezien dat
er een zo constant mogelijk materiaal wordt ingekocht.
Wordt er een ander materiaal bijvoorbeeld gekocht vanwege zln
betere magnetische eigenschappen dan is het best mogelijk dat
de mechanische eigenschappen dusdanig veranderd zijn dat er
een nieuw produktiestempel ontworpen moet worden vanwege te
grote produktafwijkingen.

Wat de FEM-analyse betreft kan overwogen worden om het model
zoals in dit verslag voorgesteld te vervangen door een model
waarbij de echte stempelgeometrie wordt ingevoerd en het
plaatje echt wordt omgevormd. Op dit ogenblik zou dit mogelijk
zijn m.b.v. zogenaamde GAP-elementen (gat-element). Het
rekenen met deze elementen is echter nogal ingewikkeld. In de
toekomst is er sprake van een procedure binnen MARC om met be
hUlp van aIleen de stempelgeometrie een omvormproces te
simuleren waarbij het programma zelf gap-elementen genereert
daar waar nodig. Of de analyse daardoor eenvoudiger of goed
koper wordt is zeer de vraag.
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Bijlage 16

,,!~'d. Wf·rktuigbouwkunde

::; f~t~lcepr'hoogleraar: Prof ir. F. Doorscho

Opdracht: Bescr.riif '?"'L :-7'.e~.:-.c·~c, '/l"=~' ~'" :>"'pb'r.': :'W.: van ter'lgvering

van complex geb~gen ~ppervla~ker:. Deels practische oplcssing

is toegestaan.

Onderzoek aan de hand van een concreet voorbeeld het mechanisch

gedrag van dubbel gebogen oppervlakken nadat deze uit het

stempel zijn gekome:l.

Di t. met behulp var. voorha:lden ziinde FH1 programmatuuur.

Tracht dit algemener toepasbaar te maken voor een scala van

gebogen oppervlakken.

Aanpak: - Stel een model op en beschouw met de plasticiteitsmechanica

het terugveerprobleem.

- Leer de mogelUkheden v~n het CAD systeem kennen en onderzoek

de communicatiemogelUkheden met de FEM pakketten in Eindhoven.

- BeschrUf met het CAD systeem het gebogen oppervlak.

Gebruik dit als invoer voor het FEM programma.

- De uitvoer hiervan moet weer worden teruggevoerd naar het

CAD systeem.

- Probeer hiprbU zoveel mogeli~ gebruik te maken van de

integratie van verschillende aanwezige hard- en software.

Eindhoven 5 dec 1985



- 111 -

VERZENDLIJST

Bakel ing. B. van CFT SAQ-l
Beukering ire H. van CFT SAQ-p
Collette ir 0 J. Volt Tilburg ND
Deugd ire J. Philips RAF-2
Doorschot Prof. ire F. THE/CFT SAQ-p
Dun ing. P. van Volt Tilburg NO
Graafmans J. Volt Tilburg NO
Houtackers ir 0 L0 THE
Ramaekers dr. ir. J. THE
Rooda Prof. dr. ire Jo THE
Smulders P. Volt Tilburg NO
Streefland iro G.J. CFT SAQ-l
Tournoy ir. J 0 eFT SAQ-l
afd. Stempels & Matrijzen Volt Tilburg NO
TH-administratie THE


	Voorblad
	Samenvatting
	Summary
	Inhoudsopgave
	Voorwoord
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Hoofdstuk 9
	Hoofdstuk 10
	Literatuurlijst
	Bijlagen

