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SAMENVATTING

Dit rapport beschrijft de lokale effecten die optreden wanneer een vlakke strip over een

afronding wordt getrokken. Dit striptrekken wordt beschreven door middel van een rechte

rekweg model, twee bovengrensmodellen en de eindige elementen methode.

De modellen worden onderling en met experimenten vergeleken. Hiertoe worden

experimenten gebruikt die zijn uitgevoerd op de striptrekunit, zoals deze op de TUE,

laboratorium voor de omvormtechnologie aanwezig is.

Er wordt een uitspraak gedaan over de kwaliteit van de verschillende modellen ten

aanzien van berekende vermogens en de verdunningen zoals die in het proces optreden.

De contactdrukverdeling over de rol wordt bepaald met de eindige elementen methode.

Met behulp van de gegevens uit de E.E.M.-modellering kan een uitspraak worden gedaan

over de verschillende methoden die gebruikt worden om uit het striptrekproces een

wrijvingscoefficient te bepalen.

Met als doeI de contactdrukverdeling, berekend met de E.E.M., te controleren, wordt een

meetmethode ontwikkeld waarmee de contactdruk over de rol kan worden bepaald.

2



EINDSTUDIEOPDRACHT

Naam student:

Begintijdstip:

Begeleider:

Afstudeerhoogleeraar:

Onderwerp:

R.A.A. Smits

September 1992

Ir. R.J.J.M. Sniekers

Prof.Ir. J.A.G. Kals

Striptrekken

Toelichting:

Opdracht:

Binnen de omvormtechnologie is er een groeiende aandacht voor
contactfenomenen. Ret optreden van wrijving oefent invloed uit op
de maakbaarheid van produkten, gereedschapsslijtage en heeft
invloed op de kwaliteit van het produkt (oppervlakteruwheid, maat
nauwkeurigheid). Wrijving is een interessant gebied binnen de
omvormtechnologie, dat vrij complex is. Vele invloedsfactoren
spelen een rol, bovendien belnvloeden de verschillende invloeds
factoren elkaar onderling.

Bovenstaande vraagt om een meetmethode die zo eenvoudig moge
lijk is en waarbij zoveel mogelijk invloedsfactoren worden uitgeslo
ten. Daar onze interesse uitgaat naar het dieptrekken is het wenselijk
dat de testrnethode binnen bepaalde grenzen naar dit proces kan
worden vertaald.
De aangewezen testrnethode is de striptrektest. Met behulp van deze
test kunnen wrijvingscoefficienten worden bepaald. Bovendien kan
de invloed van verschillende invloedsfactoren op de wrijvings
coefficient en de verschillende ruwheidsparameters worden bekeken.

Modelleer d.m.v. ABAQUS het striptrekproces.
Verifieer d.m.v. verschillende modellen en experimenten de m.b.v.
ABAQUS verkregen resultaten.
Bereken met behulp van ABAQUS het verloop van de contactspan
ning over de rol. Om deze berekeningen te kunnen verifieren dient
een meetrnethode te worden ontwikkeld die het meten van de span
ning in het contact mogelijk maakt.
Bekijk de mogelijkheid de optredende spanningsverlopen bij het
striptrekproces analytisch te berekenen.
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SYMBOLENLUST

ALGEMEEN

geometrie
R
to
t

te
b

Materiaalgedrag
C

-
(J

-e
-e

n

Krachten, spanningen
Fc

Fo

0"0

snelheden

coordinaten
x
y
z
cp
r
s

radius van de rol
uitgangsdikte
dikte na buigen
dikte na strekken
breedte van de strip

karakteristieke deformatieweerstand
vloeispanning
effectieve spanning
effectieve rek

effectieve reksnelheid
verstevigingsexponent
voordeformatie
rek in x-richting
rek in y-richting
afschuiving in het xy vlak
Coulombse wrijvingscoefficient
von Mises wrijvingscoefficient

trekkracht
remkracht
remspanning

ingangssnelheid

treksnelheid

x-coordinaat
y-coordinaat
z-coordinaat
cp-coordinaat
r-coordinaat
coordinaat langs de afronding

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

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

[N]
[N]
[N/mm2]

Dimensieloze geometrische grootheden (dimensieloos gemaakt door ~)

K dikte na buigen
o dikte na strekken
p radius

4



Dimensieloze vermogens (dimensieloos gemaakt door uCtob)
Pd· deformatievermogen
Pw • wrijvingsvermogen
po· vermogen verricht door de remkracht
Ptot· totale vermogen
Pr • vermogen gedissipeerd over de discontinuYteitsvlakken

Dimensieloze snelheden (dimensieloos gemaakt door u)
A snelheid langs de afronding
f} ingangssnelheid

Snelheidsvelden
ai

{3i
'Yi

parameters in het snelheidsveld
parameters in het snelheidsveld
parameters in het snelheidsveld

HET RECHTE REKWEGMODEL

dimensieloze y-coordinaat in de strekzone
lengte van een elementair deeltje in de buigzone
lengte van een elementair deeltje in de strekzone
hoek van een elementair deeltje op de rol

rek bij buigen

rek bij strekken

BOVENGRENSMODELI

BOVENGRENSMODEL 2

{3
'!'
r·

grootte van het buiggebied
grootte van het strekgebied
grootte van het buiggebied, dimensieloos door to
grootte van het strekgebied, dimensieloos door t
dikteverloop in de buigzone
dikteverloop in de strekzone
dikteverloop in de buigzone, dimensieloos door to
dikteverloop in de strekzone, dimensieloos door t
x-coordinaat in de buigzone, dimensieloos door ab

y-coordinaat in de buigzone, dimensieloos door to
x-coordinaat in de strekzone, dimensieloos door as
y-coordinaat in de strekzone, dimensieloos door t

grootte van de buigzone
grootte van de strekzone
dimensieloze coordinaat
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OVERIGE SYMBOLEN

P
T

D

dikteverloop in de buigzone, dimensieloos door R
dikteverloop in de strekzone, dimensieloos door R

druk
afsehuifspanning
dwarskraeht
drukeoefficient
soortelijke weerstand
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1 INLEIDING

stempel,

I
I

I

product

Afbeelding 1 Dieptrekken.

Zoals beschreven door onder andere Lange [l], bestaat er een groot aantal omvonn

processen. Deze kunnen ruwweg worden opgedeeld in twee groepen, namelijk enerzijds

het massief omvonnen, welk processen herbergt zoals extrusie en smeden, en anderzijds

het plaatomvonnen, waaronder bijvoorbeeld buigen en dieptrekken vallen. Met betrekking

tot het genoemde dieptrekken wordt door het laboratorium voor omvonntechnologie op de

TUE onderzoek verricht. Atbeelding 1 is een schematische weergave van het bekende

axisymmetrische dieptrekken. In deze atbeelding zijn

enerzijds de gereedschappen (stempel, matrijs en

plooihouder) te herkennen, en anderzijds het deels

gevonnde produkt.

Ret produkt wordt gevonnd door een vlakke plaat

door middel van een stempel de matrijs in te trekken.

Om plooivonning te voorkomen wordt een plooihou

der toegepast. De materiaaltoevoer is gericht vanuit

de flens, het gedeelte tussen matrijs en plooihouder

naar de wand, het gedeelte tussen matrijs en stempel.

Uit eerder onderzoek [2,3] blijkt dat de wrijving, die optreedt tussen de verschillende

gereedschappen en het produkt, van grote invloed is. Ben kleine toename van de

Coulombse wrijvingscoefficient kan een dramatische reductie van de maximale dieptrek

verhouding betekenen, vooral bij grote produkten.

Bij de ontwikkeling van produkten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van modellen om

de materiaalstroming en dergelijke in de pre production fase te voorspellen. Indien goede

modellen voorhanden zijn kan de dure trial and error methode op den duur worden

vervangen door deze modellen. Dit levert aanzienlijke besparingen op omdat de vele

experimenten die de trial and error methode vergt achterwege kunnen blijven.

In de simulatiemethoden moeten verschillende grootheden worden ingevoerd. Ben van

deze grootheden is de reeds genoemde wrijvingscoefficient /L uit de Coulombse relatie

T=/Lp. Om deze wrijvingscoefficient te bepalen zijn een aantal testen mogelijk, waaronder

de striptrektest, zie atbeelding 2. Deze laatste test is het onderwerp van deze afstudeer

scriptie.
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Bij de striptrektest wordt een strip over

een afronding getrokken, onder langsspan

flfsl.1ning. Deze langsspanning is nodig om te

fPJu'", .. realiseren dat de strip goed aanligt over de

radius van het afrondingselement.

In dit verslag wordt behandeld hoe de

striptrektest werkt en hoe uit de gemeten

krachten een wrijvingscoefficient wordt

afgeleid. Tevens wordt bekeken hoe uni- Ft
form de contactcondities (b.v. de con-

Afbeelding 2 Striptrekken.
tactdruk) in de striptrektest zijn. Om de

lokale grootheden (deformaties, grootte van de deformatiezones en de contactdruk) te

kunnen bepalen, worden modellen, numerieke analyses en experimenten gebruikt.
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2 MODELLEN EN ANALYSE

?
indien de verhoudingen tussen de hoofdreksnelhe e constant zijn en wa er de hoofd

rekrichtingen ten opzichte van het matenaa ezelfde richting behouden. D' betekent een,

In dit hoofdstuk wordt het striptrekken op drie verschillende manieren beschreven. In

eerste instantie wordt een rechte rekweg modellering uiteengezet. Vervolgens wordt het

striptrekken d.m.v. twee bovengrensmodellen beschreven. De laatste modellering is een

E.E.M. model.

2.1 Het<§.~;k~ model

Het rechte rekweg model gepresenteerd door W.A.M. Brekelmans en M. Hoogenboom

[4] is van de in dit hoofdstuk behandelde modellen de eenvoudigste mode ering. Voor de

volledige modellering wordt verwezen naar ( ijlage 1. Er is sprake van een rechte rekweg
~- - --- --iio-~----'

vereenvoudiging waarbij wordt verondersteld dat geen afschuiving optreed . Een uitgangs

punt van de modellering is vlakke~e breedterichting van de strip. et model met

K
t

<5
te t e

~ 10
R y

p - r;
to te/ 2

u

Het benodigde procesvermogen wordt geleverd

door de trekkracht Ft. Dit vermogen is opge

bouwd uit het deformatievermogen, het wrij

vingsvermogen en het vermogen verricht door

de remkracht Fo • De dikte na buigen en strek

ken wordt beschreven door de symbolen t en teo

Deze dikten (in dimensieloze vorm) vormen de

vrijheidsgraden van dit model. Indien de ver-

de erin voorkomende parameters is weergegeven in afbeelding 3. Verondersteld wordt dat

zich een stationaire toestand heeft ingesteld.

schillende vermogenstermen zijn beschreven,

kan het totale procesvermogen worden geopti-
Afbeelding 3 De rechte rekweg modelle

maliseerd naar deze twee vrijheidsgraden. De ring.

juiste oplossing is die combinatie van de vrij-

heidsgraden waarvoor het vermogen minimaal is. De oplossing wordt gevonden d.m.v.

numerieke optimalisatie. Voor de beschrijving van de numerieke methoden (integratie,

optimalisatie) wordt verwezen naar~
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Afbeelding 4 Deformatie bij striptrekken.

Een rechthoekig stukje strip zal bij buigenI respectievelijk strekketdeformeren zoals weer

gegeven in afbeelding 4. Wanneer een deeltje

gedurende het proces wordt gevolgd, blijkt dit

deeltje voor de rol rechthoekig te zijn. Op de

rol is dit deeltje gekromd, tijdens het buigen

heeft de eerste verdunning plaatsgevonden. Na

het passeren van de rol is het deeltje weer

rechtgezet, tijdens dit strekken treedt de tweede

verdunning op. Uit de gedeformeerde geometrie

na buigen en strekken kan d.m.v. volume

Invariantie de rek in x- richting worden bepaald (Ex)' Vanwege de rechte rekweg, vlakke

deformatie in de breedterichting van de strip en volumelnvariantie geldt voor de effectieve

rek per gebied:

Met behulp van de dimensieloze grootheden kan de totale rek (e tot) van het proces

worden berekend. Voor het deformatievermogen van een stationair proces met verstevi

gend materiaalgedrag geldt:

{(e +e )n+l -e n+l} iJ b dYtot 0 0

De uitdrukking voor het deformatievermogen wordt numeriek gelntegreerd. Het wrij

vingsvermogen wordt berekend door middel van het 'constant friction model'. Tezamen

met het vermogen verricht door de remkracht is dan het totale ve ogen bekend.

De output van het model is vrij summier. Wat de gedeformeerd geometrie betreft bevat

deze slechts de dikten na buigen en strekken. Er wordt dus ge informatie aangeleverd

over de grootte van de buig- respectievelijk strekzone. Verde worden de verschillende

vermogenstermen berekend. Overige resultaten zijn te vinden i hoofdstuk 4 en bijlage 1.
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2.2 Bovengrensmodellen

Bij de bovengrensanalyse wordt de strip in een aantal gebieden opgedeeld. Deze gebieden

worden van elkaar gescheiden door middel van zogenaamde afschuifvlakken. Voor elk

gebied wordt nu in afhankelijkheid van de proces- en vrije parameters een snelheidsveld

opgesteld. Met behulp van het snelheidsveld kunnen de reksnelheden worden bepaald.

Met behulp van deze gegevens worden de verschillende vermogens bepaald:

-Po: Het in de verschillende gebieden gedissipeerde vermogen.

PD = f a, edV

V

-Pr: Het over de discontinuIteitsvlakken gedissipeerde vermogen.

Pr = -'- r a, I !:1u I dr
13f

-PwHet ten gevolge van wrijving gedissipeerde vermogen.

Pw = m a, lit dS
13

Het totale vermogen wordt verkregen door middel van het somrneren van de verschillende

vermogenstermen.
>

Ptot = PD + Pr + Pw' Ptot ~ P

Het totale vermogen (PloJ zal altijd lager zijn dan het werkelijke vermogen. Het gedefi

nieerde snelheidsveld zal het werkelijke snelheidspatroon slechts kunnen benaderen. Dit

betekent dat het berekende deformatievermogen in alle gevallen hoger is dan het werkelijk

optredende vermogen. De oplossing wordt weer gevonden door (numerieke) optimalisatie

naar de vrije parameters.

2.2.1 Bovengrensmodel 1

Dit model werd opgesteld door S.M. Hoogenboom en R.J.J.M Sniekers [5]. Het model

met de erin voorkomende parameters is weergegeven in afbeelding 5. De buig- en

strekzone zijn respectievelijk voor en na de rol gekozen. In de gebieden 1,111 en V is de

snelheid uniform. In gebied II en IV is de snelheid in x- richting afhankelijk van de beide

coordinaten. Toepassing van volumei'nvariantie levert voor laatstgenoemde gebieden de

snelheden in y-richting op. In de gebieden gelden de volgende snelheden:

Gebied I : Uxt=uo,Uyt=O
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Gebied II :

Gebied III :

Gebied IV :
Gebied V :

uXI/=(1 +ofl<; +Pfl<; 2+Vfl<b* Yb*)UO

. r·· 0
ulpll/= RUt' u,lI/ =

ux1v=(1 +O;Cs* +P;CS* 2 +V;CS* ynu
UxV=Ue,UYV=O

as

K:L °b
?jJ ~ Qb ?jJ _ Q5

to b to 5- t

c5~k t' ~ lXb t' ~ lX5
to xb to xs t

A~1dJ x~~ ~b x·~ ~5
U °b 5 as

1J~~ y.~ 2'b y •~ 2's
u b to s t

Rp: fo

CT0 ------'\_

De strip verdunt bij buigen aan

de bovenzijde, bij strekken

treedt de verdunning aan de

kant van de rol op. Na toepas

sen van de aansluitvoorwaar-

den tussen de verschillende

gebieden resten zes vrije para

meters. Twee ervan zijn vrije

parameters in de snelheidsvel- Afbeelding 5 Bovengrensmodellering 1.

den. Twee andere beschrijven

de grootte van de deformatiezones. De laatste twee zijn de verdunningen die optreden na

buigen en strekken.

De oplossing van het geheel komt stapsgewijze tot stand. Aanvankelijk heeft de strip

overal een gelijke dikte (to) en is de effectieve rek overal gelijk aan nul. Door optimalisa

tie wordt de waarde van de vrije parameters bepaald. Met behulp van deze gegevens en

volumei'nvariantie kan een afschatting worden gemaakt van de dikteverlopen in de buig

en strekzone. Zo worden ook de gemiddelde effectieve rekken in beide deformatiezones

afgeschat. Vit deze waarden kan de gemiddelde effectieve spanning per gebied worden

bepaald. Nu voIgt de volgende optimalisatie-stap. Er wordt dus geoptimaliseerd met de

gegevens verkregen uit de vorige stap. Dit proces zet zich voort totdat de dikteverlopen

Diet meer veranderen en het proces stationair is geworden. De oplossing is bereikt. De

volledige modellering van dit model is te vinden~

2.2.2 Bovengrensmodel 2

In model 1 is het buiggebied voor de rol geplaatst. Het strekgebied ligt in dit model na de

rol. Model 2 veronderstelt dat zowel de buig- als de strekzone op de rol liggen. In dit

model wordt gerekend met ideaal plastisch materiaalgedrag, wrijving is in eerste instantie

14



Afbeelding 6 Bovengrensmodellering 2.

verwaarloosd. De verdunning bij buigen treedt

weer aan de bovenzijde op, de verdunning bij

strekken aan de rolzijde (afbeelding 6).

In de gebieden 1,111 en V is de snelheid uni

form. In de overige gebieden is de snelheid

afhankelijk van de beide coordinaten. Voor de

sne1heidscomponenten in de gebieden geldt:

Gebied I :

Gebied II :

Gebied III :

11 = ld1
u

19-=ld9
u

* rr =-
R

* - £.soRrp- R j

Volumei'nvariantie voor gebied II en IV geeft de snelheidscomponenten in r-richting.

Binnen het model zijn vier vrije parameters aanwezig. Twee daarvan beschrijven de

verdunningen die optreden bij buigen en strekken. De andere twee beschrijven de grootte

van de buig- en strekzone. Voor een volledige afleiding van dit model wordt verwezen

naarEge],)

2.2.3 Numerieke verwerking van de bovengrensmodellen

Ten behoeve van de berekening van het totale vermogen moet enkele malen worden

gei'ntegreerd. Voor de berekening van de vermogens gedissipeerd over de discontinu

i'teitsvlakken dient een lijnintegraal te worden opgelost, de berekening van het deformatie

vermogen vergt het oplossen van een oppervlaktei'ntegraal (per gebied). In bovengrensmo

del 1 is deze oppervlaktei'ntegraal analytisch op te lossen in een richting. Numerieke

lijnintegratie voldoet dus in dat geval. Het analytisch oplossen van de oppervlaktei'ntegra

len uit model 2 in een richting is niet mogelijk. Voor dit probleem dient dus daadwer

kelijke numerieke oppervlakteintegratie te worden uitgevoerd.

Hiervoor zijn twee numerieke integratiemethoden beschikbaar, trapeziumintegratie dan

weI Gauss-integratie. ~l~worden de beide integratiemethoden met elkaar vergele

ken. Uit deze vergelijking blijkt dat Gauss-integratie orden sneller is dan trapeziuminte

gratie bij een bepaalde nauwkeurigheid. De nauwkeurigheid van de Gauss-integratie wordt

15



bepaald door het aantal gebieden waarin de beide deformatiezones zijn opgedeeld. De

nauwkeurigheid waarmee het totale vermogen dient te worden berekend, is afhankelijk

van de te optimaliseren functie. Ben vlakke functie vereist een nauwkeurigere berekening

van het totale vermogen en stelt dus hogere eisen aan de nauwkeurigheid waarmee de

integratie wordt uitgevoerd. Omdat de aard van de te optimaliseren functie niet bekend is,

dient te worden onderzocht wat de invloed van de nauwkeurigheid van de integratiemetho

de op de optimalisatie is. Dit is gedaan door het aantal gebieden te varieren en te

optimaliseren. Afbeelding 7 geeft de resultaten. Bij vergroten van het aantal gebieden

1 1 gebied 4 : 64 gebieden
2 : 4 gebieden 5: 256 gebieden
.3 : 16 gebieden 6 : 1024 gebieden

0.5481
c::
Q)

0'

/
0

E 0.5480
'-
Q)

>

0.5479

0.5478

oontol gebieden

0.9735

K
0.9730

0.9725

0.9720

0.9715

0.9710

0.9705

0.9700

0.9695

°o/e =0.25
P = 5

3

oontol gebieden
6

Afbeelding 7 Invloed van de nauwkeurigheid van de numerieke integratie op de optimalisatie.

neemt het totale vermogen af. Dit leidt dus tot een nauwkeurigere bepaling van het

minimum. Met een toenemend aantal gebieden wordt deze afname kleiner. In de afbee1

ding is ook de invloed van de nauwkeurigheid van de integratiemethode op de vrije

parameter K (dimensieloze dikte na buigen) gegeven. Uit de afbeelding blijkt dat de

afwijking in alle gevallen onder de waarde 0.005 [-] blijft. De oplossing convergeert snel,

bij een verdeling in 16 gebieden is de afwijking al verwaarloosbaar. Omdat de toename in

rekentijd bij 16 gebieden gering is, worden de berekeningen met dit aantal gebieden

uitgevoerd. Het verloop van K is karakteristiek voor alle vrije parameters, de resultaten

zijn opgenomen in bijlage 5.
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2.2.3 Vergelijking model 1 en model 2

Afbeelding 8 geeft de resultaten van enkele berekeningen uitgevoerd met beide modellen.

o. 93 'j,-;.,.~rrrrc~rrTTT~rrrrr~rrrrrTTTTO-rrrrn
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

*P 0.80
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C = 580 N/mm2 p = 512

n = 00
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Vermogens
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020
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0.40

0.30 j

0.000.'.b00C"',",0:,!.l;:CO~;:r0. 2:C::O
rrrrc-r;:0'T.30~~0;:'.4""0~o;:'}O.50

model 1
model 2

model 2

model

....... ..... ......

~K

Dikten no buigen en strekken
( dimensieloos)

0.96

0.98

0.99

097

0.95

0.94

K

<5

Afbeelding 8 Resultaten.

Ret totale vermogen en de dikten na buigen en strekken zijn uitgezet tegen de remspan- 7
ning (alIe grootheden in dimensieloze vorm). Omdat model 2 is opgezet voor ideaal \

plastisch materiaalgedrag, heeft de verstevigingsexponent in model 1 de waarde 0 gekre- '

gen. De dikten na buigen en strekken, berekend met model 2, vertonen bij benadering

dezelfde hellingshoeken. De K-waarden liggen lager dan modell, de o-waarden liggen

hoger dan model 2. Ret totale vermogen berekend met model 2 ligt op een hogere (

waarde. Dit wi! zeggen dat model 1 het procesvermogen op grond van het bovengrens

theorema beter benadert. Model 1 voldoet dus beter.

De bovengrensmodellen berekenen behalve de verdunningen na buigen en strekken en de

verschillende vermogenstermen ook het dikteverloop in de deformatiezones. Model 1

levert bovendien de gemiddelde effectieve spanningen en rekken in de deformatiegebie

den.
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a

Afbeelding 9 E.E.M. modellering.

van deze berekeningen wordt de strip in een aantal

elementen opgedeeld. De knooppunten ter plekke a

en b worden voorzien van randvoorwaarden zoals

2.3 De eindige elementen methode

De laatste modellering is een E.E.M. modellering m.b.v. 'ABAQUS implicit'. Abaqus is

een eindige elementen pakket waarmee niet-lineaire berekeningen kunnen worden

uitgevoerd. Er wordt gerekend met niet-lineair

materiaal gedrag (elastisch-plastisch). Ten behoeve

aangegeven in afbeelding 9. De remkracht wordt

aangebracht op de knooppunten aan het uiteinde

van de strip (rernzijde). Aan de knooppunten aan

het andere uiteinde wordt een verplaatsing in negatieve y-richting toegekend (trekzijde).

2.3.1 Elementkeuze

Ten behoeve van deze berekeningen dient zowel een deformatie- als een contactelement te

worden gekozen. Een logische keuze voor het deformatieelement is een 'plane strain'

element. Er zijn berekeningen uitgevoerd met zowel 4- als 8-knoops elementen (resp.

CPE4R en CPE8R). Voor het contactelement, hetgeen de interactie van het deformatie-

element met het starre gereedschap beschrijft t wordt het bijbehorende element gekozen )<

(IRS21, IRS22). Er wordt gerekend met Reduced Integration.

In de eerste plaats zijn berekeningen uitgevoerd waarmee wordt bepaald wat de invloed is

weg [mm]

Afbeelding 10 Kracht-weg verloop.

___ weg = 0.25 • omlrek

I
-r---------

C = 580 N/mm 2 p - 2.5
(;0 = 0.006 J.-L = 0.0

n = 0.23 °0/C = 0 25
R = 5 mm to = 2 mm

van de elementgrootte op de nauw

keurigheid van de berekening. Het

criterium dat hiervoor wordt ge

bruikt zijn de twee verdunningen die

optreden tijdens het striptrekken.

Alvorens de dikteverlopen kunnen

worden bepaald, moet eerst bekend

zijn wanneer het striptrekproces

stationair wordt. Initieel ligt er

namelijk ongedeformeerd materiaal

over de radius. In afbeelding 10 is

3400

Z 3300

L
u

32002
-'"

3100

3000

2900

2800
0 5 10 15 20 25
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het kracht-weg verloop van het striptrekproces weergegeven. Ret kracht-weg verloop

wordt snel stationair. Na een afgelegde weg van een kwart van de omtrek van de rol

treedt er een sprong op in het verloop. Deze sprong wordt veroorzaakt door het feit dat

voor de eerste maal materiaal dat is verstevigd ten gevolge van buigen, de strekzone pas

seert. Kort hiema wordt het proces stationair.

\"--'-.r-~ 4

~=6
5

c ~ 580 N/mm 2 p = 2.5
Eo ~ 0.006 j.J- = 0.0

n = 0.23 °ole = 0.25
R = 5 mm to = 2 mm

4
6

-knoops

elementgrootte
0.92 (mm)

4 05
5 033
6 025

'"
~ 0.96

(4' -<0"'"'"""' 8

~I 100r-~_...

2

4 -knoops

1
elementgrootte

092 (mm)

1 0.33
2 : 0.25
3 : 0.2

~
"-0 0.96

0.88 +=~'fTTT~TfTT'~"TTTT'~rrrrr~rTl
-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00

0.88 +rrn~~~~~~~~~
-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00

s - coordinaat [mm] s - coordinaal [mm]

Afbeelding 11 Dikteverlopen.

Afbeelding 11 geeft voor verschillende berekeningen de dikteverlopen weer. Er is

gerekend met vierkante elementen, de afmetingen zijn in de afbeelding aangegeven.

Een verkleining van het element levert zowel voor de 4- als 8-knoops elementen een

betere bepaling van de dikten na buigen en strekken op. De waarden voor de dikten na

buigen en strekken convergeren met toenemend aantal elementen naar een bepaalde

waarde. De reeks berekeningen met de 8-knoops elementen convergeert echter sneller.

Bovendien is dit type element geschikter om buigproblemen te beschrijven. Berekeningen

dienen dus doorgevoerd te worden totdat het proces stationair is. De elementgrootte

bepaald de nauwkeurigheid van de oplossing.

Ook de E.E.M. berekeningen leveren de verdunningen na buigen en strekken, het

deformatievermogen en het dikteverloop op. Ook de gedeformeerde geometrie van de

strip en gedetailleerde informatie over de spanningen en rekken in de strip worden

aangeleverd (bijlage 4). Verder is het mogelijk de contactdrukverdeling over de rol te

bepalen. De rekentijd is vergeleken met de andere modellen aanzienlijk.
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3 EXPERIMENTEN

8

11

10

3---w===n~~1
5 ----H----..

Voor de verschillende experimenten wordt gebruik gemaakt van de striptrekunit zoals

afgebeeld in atbeelding 12. Het apparaat

bestaat uit een behuizing (1). In de behui-

zing bevinden zich een remmechanisme

(3) en de rol (2) waarover de strip (11)

dient te worden getrokken. Het rem

mechanisme Ievert de voor het proces

benodigde remkracht. Deze remkracht

wordt aangebracht door de strip door
II II .

enkele drawbeads t~ laten lopeno Dlt

levert n v;;;;;-op van~ een stationair

- --------De grootte van de remkracht Afbeelding 12 Striptrekunit.

kan worden ingesteld door middel van

twee bouten (6) die zich aan de buitenzijde van de unit bevinden. Hiermee kunnen twee

verstelbare ~~~~ (5) 1. O. V. drie vast gepositioneerde~ (4) worden ingesteld. De strip

wordt door de losse kop (10) over de radius getrokken. Door middel van piezo-elementen

worden de remkracht (8), het wrijvingsmoment (7) en de trekkracht (10) gemeten.

Er zijn experimenten uitgevoerd waarmee de dikten na buigen en strekken en de vermo

gens, berekend met de modellen, kunnen worden gecontroleerd. Verder. is er een eerste

aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een methode waarmee de contactdrukverdeling-over de rol kan worden bepaald.

3.1 Een meetmethode ter bepaling van de contactdrukverdeling op de rol

Uit de hydrauliek zijn twee methoden bekend die geschikt zouden kunnen zijn voor de

contactdrukmeting bij striptrekken. Deze methoden berusten op hetzelfde principe. De

soortelijke weerstand van materialen verandert namelijk als functie van druk en tempera-- "

tuur. Bij temperatuur- en drukverhoging wordt de soortelijke weerstand grater ten gevolge

van de toenemende temperatuurbeweging van de elektronen. Door het bijmengen van

elementen kan de temperatuurinvloed (drukinvloed) worden verkleind. In het uiterste

geval kan de temperatuurinvloed tot nul teruggebracht worden en resteert een opnemerma

teriaal dat alleen een drukafhankelijkheid heeft. Een voorbeeld van zo'n materiaal is
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manganine. Manganine is een legering die 85% Cu, 12% Mn en 3% Ni bey t. Met

behulp van dit principe kunnen dus op twee manieren drukken worden gemeten.

In het ene geval zoals beschreven door Schouten [6] worden drie lagen opgebrac t. Een

isolatielaag op het oppervlak, een laag opnemermateriaal en een weer een laag die contact

tussen de opnemer en de strip dient te voorkomen. De lagen worden opgebracht door

middel van opdampen. De laagdikten zijn in de orde van een ILm~. Op die manier

kan een grote weerstand worden bereikt. Wanneer nu een strip over de rol wordt

getrokken, verandert de weerstand van de opnemer.

Nadeel van deze methode is het feit dat de opnemer gevoelig is voor slijtage. Bij het

striptrekken wordt slechts grenssmering bereikt. Er zal dus contact bestaan tussen de

opnemer en de strip. Het gevaar van falen door slijtage wordt dan bijzonder groot. Dit is

anders wanneer in plaats van een opgedampte opnemer een draad wordt ingebed in de rol

d Deze methode van drukmeting wordt in dit hoofdstuk verder besproken. >(
~

3.2 Contactdrukmeting met behulp van een ingebedde draad

In dit geval wordt in plaats van een opge

dampte opnemer een draad ingebed in een

groef die zich aan het oppervlak van de

rol bevindt. Op deze manier is de opne

mer redelijk ongevoelig voor slijtage.

Voor de metingen wordt een draad va!30 \ contactpunten )<

ILm gebruikt. In afbeelding 13 is het prin- groef met draad

cipe van de meting weergegeven. Het mes Afbeelding 13 Drukmeting.

is bevestigd aan de behuizing van de

striptrekunit. De houder is met twee paspennen aan de rol bevestigd zodat de rol los

bewerkt kan worden. Het drukverloop over de hoek adient te worden bepaald. Daartoe

zijn in een aantal rollen groeven gemaakt die steeds een bepaalde hoek maken met de

? verticaal. Op deze wijze kan met deze verschillende rollen het contactdrukverloop over de-
rol worden bepaald. Om het signaal van de opnemer te vergroten wordt een draad

viervoudig getwijnd en in de groef ingespannen. De groef heeft een diepte van 0.2 mm en I
de schuine zijden maken een hoek van 90 0 met elkaar. Om de draden goed onder in de

groef te krijgen worden ze strak getrokken. De rol heeft echter een lengte van 60 mm en
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hulpdraad

de strippen zijn 30 mIn breed. Daarom

worden twee hulpdraden toegepast (atbeel

ding 14). Met behulp van deze hulpdraden

kan de getwijnde draad onder in de groef

worden ingespannen. De uiteinden van de

opnemerdraad worden op de eontaetpunten

gesoldeerd. De draden zijn geisoleerd en

worden ingebed. In eerste instantie is als

inbedmiddel epoxyhars gebruikt. Probleem

met dit inbedmiddel is dat de heehting niet
Afbeelding 14 Opnemerdraad.

bijzonder goed is. Na het inbedden dient

de overtollige hars te worden afgesehuurd. Veelal laat dan de hars los van de rol en wordt

opnemer met inbedmiddel uitgesehuurd. Deze problemen treden niet op indien als inbed

middel een uithardende lijm wordt gebruikt (Cyanoaerylaat, Loetite 415).

3.3 Het ijken van de opnemer

Manganine heeft een soortelijke weerstand van 43*10-06 Oem. Dit betekent betrokken op

de lengte van de opnemer dat de totale weerstand zal uitkomen op ongeveer 80 O. De

drukeoefficient van een materiaal is als voIgt gedefinieerd : op = _1 fJp
PR fJp

In theorie wordt aangenomen dat het verband tussen de druk en de relatieve weerstands-

verandering lineair is. Tot 1000 bar blijft de weerstandsverandering onder een kwart

proeent. Dit wi! zeggen dat een drukverandering van duizend bar sleehts een weerstands

verandering van 0.2 0 tot gevolg heeft. Voordat aangevangen kan worden met de

metingen moet de opnemer eerst worden geijkt. Dit ijken gebeurd in een drukvat. De

opnemer wordt in een drukvat geplaatst en op druk gebraeht d.m.v. een pomp. De

bijbehorende druk wordt gemeten m.b.v. een nauwkeurige manometer. Via een Wheatsto

ne brug wordt het signaal van de opnemer naar de versterker gestuurd. Deze meet

versterker is speciaal ontworpen om kleine weerstandsveranderingen te kunnen meten. De

versterker wordt middels een voeding van spanning voorzien. In de versterker bevindt

zich een stroombron die een nauwkeurige, zeer kleine stroom levert. Door de weerstands

verandering van de opnemer ontstaat er een spanningsversehil in de beide takken van de
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Wheatstone brug. Dit spanningsverschil

moet worden versterkt omdat de weer

standsverandering onder belasting gering

is. Deze versterkte spanning is af te lezen

op een universeel meter (atbeelding 15).

0.00 -f'rr,,~-,-rrrc~TTTTTrrrrrrrrrr1CTTTTl-rrrr]o 50 , 00 150 200 250 JOO 350 400 450
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2: 2.25

.c 2.00
()

~ 1.75
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> 1.50(fJ

0'
.~ 1.25
c:
c:

1.000
"-
(fJ

0.75

0.50

0.25

Afbeelding 15 Ijkopstelling.
In atbeelding 16 zijn twee ijkcurven van

ingelijmde opnemers weergegeven. Met de

huidige opstelling kan gemeten worden tot

een druk van 400 bar. In het gemeten

gebied zijn de curven lineair en reprodu

ceerbaar.

Bij eerdere pogingen met opnemers inge

bed in epoxyhars deden zich problemen
druk [bar]

voor met de reproduceerbaarheid van de Afbeelding 16 Ijkcurven.

ijkcurven. Ook was er sprake van een

hysterese effect. Bij het wegnemen van de druk bleef er een aanzienlijke spanning over.
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4 RESULTATEN EN DISCUSSIE

In dit hoofdstuk worden de verschillende modellen met elkaar en experimenten vergele

ken. Omdat uit hoofdstuk 2 bleek dat bovengrensmodel 1 beter voldeed dan bovengrens

model 2, wordt in dit hoofdstuk model 1 gebruikt om de bovengrensmodellen te represen-

teren.

Afbeelding 17 Vermogens tegen de rem
spanning, modellen en experimenten.
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De eerste vergelijking van de modellen en de

verschillende experimenten vindt plaats aan de

hand van het totale vennogen (atbeelding 17).

In deze atbeelding is het totale dimensieloze
~u~

vennogen uitgezet tegen de dimensieloze rem-

spanning. In de eerste plaats dient te worden

opgemerkt dat bepaald is dat het defonnatie

vennogen binnen bepaalde grenzen onafhan

kelijk is van de grootte van de remspanning.

Het lijkt erop dat het toenemende defonnatie

vennogen bij hogere remspanningen teniet

gedaan wordt door de afnemende 'volume

stroom' (Bijlage 1,3). Bij gelijkblijvende trek

snelheid en toenemende remspanning zal de hoeveelheid materiaal dat de defonnatiezones

passeert namelijk afnemen. Het vennogen berekend met het bovengrens-model ligt op

Go
C

0

• ~ K
l>

+ l> l> jol>

'"

e ~ 580 Nlmm' p ~ 5.12

Eo = 0.006 m, IL = 0.0

n = 0.23 °o/e ~ 0.25
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- - bvngrns

0.80 ~~,...,...,.-r~~rrrr~~..."...,...~.,..,..,..,
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

O,K

hogere waarden dan dezelfde vennogens bere

kend met het rechte rekweg model. De verhou

ding is constant en ongeveer 1.6. Het hoge
---------------

totale vennogen berekend met de bovengrens-

methode duidt op een overschatting van de

totale hoeveelheid afschuiving. Zowel de

E.E.M. berekeningen e;?bet verloop uit de

rechte-rekweg-modellering komen goed met de

experimenten overeen.

In de volgende atbeelding zijn de dimensieloze
Afbeelding 18 Dikten na buigen en

dikten na buigen en strekken uitgezet tegen de strekken tegen de remspanning, modellen

remspanning (dimensieloos). De verlopen bere- en experimenten.
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kend met de bovengrensmethode en het rechte

rekwegmodel vertonen een lineair karakter.

Ook hier geeft het bovengrensmodel de grootste

afwijking te zien. Hier komen de E.E.M. bere

keningen goed met de experimenten overeen.

Waar het bovengrensmodel een overschatting

van de dikte maakt, onderschat het rechte rek

weg model de dikten na buigen en strekken.

Ais laatste is een vergelij~gemaakt van het

dikteverloop over de rol. Hier worden boven-
. Afbeelding 19 Dikteverlopen, model/en

grens- en E.E.M.-model met expenmenten ver- en experimenten.

geleken. Het dikteverloop uit de experimenten

is verkregen door een metingen aan een sterk vergrote foto van de contour van de strip.

Het buigen en strekken speelt zich af in gebieden die in de orde grootte van de plaatdikte

liggen. Vooral de E.E.M. en het verloop uit het experiment komen goed met elkaar over-

een.

4.1 Opmerkingen omtrent de bovengrensmodelleringen

Uit de resultaten blijkt dat de bovengrensmodellen niet voldoen. De bovengrensmodellen

veronderstellen dat de deformaties respectievelijk voor en na de rol plaatsvinden (model

1) of op de rol (model 2). Zoals uit de E.E.M. berekeningen blijkt, verdunt de strip een

stukje voor en een stukje op de rol bij buigen (en een stukje op en een stukje na de rol bij

strekken). Dit is de eerste vereenvoudiging die tot fouten kan leiden.

Ten tweede kan worden opgemerkt dat de verdunning bij buigen aan de buitenzijde van

de strip plaatsvindt, bij strekken vindt de verdunning aan de rolzijde van de strip plaats

(beide modellen). Indien in de strekzone de randvoorwaarde aan de rolzijde van de strip

wordt opgelegd (aan deze zijde mag de strip niet verplaatsen) verdunt de strip niet na

strekken maar levert dit een verdikking op. De randvoorwaarde dat de strip aan de

rolzijde in de strekzone niet mag verplaatsen kan slechts gehandhaafd blijven indien de

strip aan de buitenzijde verdikt.
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Omdat het buig- en strekgedeelte respectievelijk voor en na de rol ligt in modell, kan

door middel van evenwicht de resulterende druk op de strip worden bepaald. Uit

evenwicht voIgt:

p = _ dD
bdx

Uit het snelheidsveld volgen t XY en e, met Levy von Mises kan uxy worden bepaald.

De kracht D voIgt dan op de volgende manier.

tx

D{x) = b f
o

In afbeelding 20 zijn deze drukverlopen weergegeven. Omdat de strip (in de buig- en

y
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Afbeelding 20 Drukverlopen.
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strekzone) niet in contact is met andere lichamen zou er geen resulterende druk mogen

optreden. Wanneer we de strekzone nader aanschouwen dan blijkt dat de optredende druk

hier positief is. Hierbij treedt deze druk op aan de buitenzijde van de strip. Dit komt

overeen met de verwachting. Uit de E.E.M. berekeningen is immers bekend dat het

gedeelte van de strip dat over de rol is getrokken los komt van de rol (de strip verplaatst
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zich naar buiten). Indien de strip hier zou worden tegengehouden, hetgeen in de boven

grens-berekening feitelijk gebeurt door de daar geldende randvoorwaarde, zou dit een ~

positieve druk opleveren. In de buigzone heersen trekspanningen. Dit zou dus kunnen

duiden op een verkeerde randvoorwaarde. Aanpassing van het model zodat de verdunning

ook in deze zone aan de onderzijde (rolzijde) zou plaatsvinden, zou een verbetering van

de resultaten kunnen opleveren.

0.25 * omtrek

c ~ 580 N/mm 2 p - 2.5
[.0 = 0.006 IJ.- % 0.0

n = 0.23 °o/e = 0.25
R = 5 mm to = 2 mm
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'---C-~----'ri58IBOiIlN/limliilm2~lIpiI'I=-5-11I.-1
[0 = 0006 }-[ = 00
n = 023 (Jo/c = 0.25
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Afbeelding 21 Gedeformeerde geometrie.
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S - coordinoot
Afbeelding 22 Kromtestraal.

4.2 Resultaten verkregen uit de eindige elementen analyses

Uit E.E.M.-berekeningen voIgt een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie, hier

worden resultaten ten aanzien van de gedeformeerde geometrie en de contactspanningsver

deling over de rol gepresenteerd. Voor overige resultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

In afbeelding 21 is de gedeformeerde geo

metrie rondom de rol weergegeven. In dit

geval betreft het een berekening met vier

lagen over de dikte. In de uitgangssituatie

waren de elementen vierkant van vorm.

Wat in de eerste plaats opvalt is dat de

strip niet over negentig graden aanligt.

Verder kan worden opgemerkt dat er

weinig afschuiving optreedt. Rechte door

sneden blijven bij benadering recht.

In afbeelding 22 is het verloop van de

kromtestraal tegen de coordinaat s weerge

geven. De kromtestraal is berekend met

behulp van de onderste knooprij uit de

E.E.M. berekening. Ook uit deze afbeel

ding blijkt dat de kromming niet over 900

constant is, de rol ligt dus niet over een

kwart van de omtrek aan. Ook blijkt dat

de strip al een bepaalde kromtestraal

vertoont ver voor het contactpunt in de

buigzone. Er is sprake van elastische
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vervormingen die zich over een groot gebied uitspreiden. Dit effect is minder uitgespro

ken aanwezig na de strekzone. Het loslaten en het krommingsverloop zijn aspecten die

niet door de bovengrensmodellen worden beschreven. Dit is inherent aan het rekenen met

star plastisch materiaalgedrag en de toepassing van vereenvoudigde randvoorwaarden.

Omdat er bij een deformatie van 0 een sprong optreedt in het spannings-rek verloop kan

de kromming niet geleidelijk naar een bepaalde waarde verlopen. Ook kan een element

van de strip geen starre verplaatsing ondergaan. Op dit moment is aIleen de E.E.M. in

staat de beschreven effecten goed te beschrijvenjVln1'~~

In afbeelding 23 is de contact

drukverdeling over de rol

weergegeven. Het door ABA

QUS gehanteerde wrijvingsmo

del is Coulombse wrijving (1"fr

- ILP). Uit de afbeelding

wordt duidelijk dat de drukver

deling geen constante waarde

heeft over de ro!. Dit zelfde

geldt dus ook voor de verde- Afbeelding 23 Cantactdrukverdeling over de ral.

ling van de afschuifspanningen

over de ro!. Ter plaatse van de twee deformatiezones nemen de contactdrukken hoge

waarden aan. In het tussenliggende gebied zijn de contactdrukken lager. Juist na de eerste

en voor de laatste piek is de druk iets kleiner dan in het middengebied.

De striptrektest is een methode waarmee wrijvingscoefficienten kunnen worden berekend.

Dit b=ckeR "aft ae T'Vfijviftgseeeffici~llteR: kan op verschillende wijzen geschieden. Met

behulp van de remkracht en de trekkracht kan met de 'touwtjes'-formule [8] een wrij

vingscoefficient worden berekend. In [9] stellen Sniekers en Ramaekers een andere

berekeningswijze voor (bijlage 6). Bij deze berekening wordt het moment dat ten gevolge

van wrijving wordt overgebracht op de rol meegenomen in de berekening.

Bij de ABAQUS berekeningen wordt een wrijvingscoefficient ingevoerd. Uit de bereke

ning voIgt de trekkracht en de remkracht. Het wrijvingsmoment kan worden bepaald met

behulp van de afschuifspanningsverdeling over de ro!.

Met behulp van deze gegevens is het mogelijk de berekeningsmethoden te controleren.
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Afbeelding 24 Vergelijking wrijvingscoefficienten.
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Met behuip van de gegevens (krachten

en momenten) kan de wrijvingscoeffi

cient op de twee genoemde manieren

worden bepaaid. De berekende wrij

vingscoefficient kan worden vergeleken

met de wrijvingscoefficient die is inge

voerd bij de E.E.M. berekeningen. In

het ideaIe geval zal de berekende wrij

vingscoefficient gelijk zijn aan de

ingevoerde wrijvingscoeffient. Op deze wijze zijn verschillende berekeningen uitgevoerd.

Hierbij is de ingegeven wrijvingscoefficient en de remspanning gevarieerd. In afbeeiding

24 zijn de .resuitaten van deze berekeningen weergegeven. De afbeeiding bevat de

wrijvingscoefficienten berekend met de touwtjes formule (2) en de wrijvingscoefficienten

berekend volgens Sniekers en Ramaekers (1). Op de horizontale as zijn de wrijvings

coefficienten die zijn ingevoerd in de E.E.M. berekeningen uitgezet, op de verticale as

de, met de uit de E.E.M. verkregen data (remkracht, trekkracht en afschuifspannings

verdeling) berekende wrijvingscoefficienten. Indien de punten op de 45 0 lijn zouden

vallen dan zouden de resuitaten uit de berekeningen met de wrijvingscoefficient ingevoerd

in de E.E.M. overeenkomen. In de figuur zijn acht berekeningen weergegeven. Vier

berekeningen bij een remspanning van O.2*C en vier berekeningen bij een remspanning

van O.4*C. Hierbij zijn dan nog de wrijvingscoefficienten gevarieerd.

In eerste instantie kan worden opgemerkt dat de wrijvingscoefficienten berekend volgens

Sniekers & Ramaekers de kleinste afwijking vertonen. Resuitaten verkregen uit de bereke

ningen met de Iaagste remspanning komen voor deze berekeningsmethode beter overeen.

Verder worden de afwijkingen bij grotere wrijvingscoefficienten absoIuut gezien groter.

4.3 Drukmetingen

Bij het meten van de druk op de rol treden een aantal problemen op. Het eerste probleem

ontstaat bij het afschuren van de overtollige hoeveelheid Iijm. Doordat het opperviak van

de rol na schuren niet meer perfect rond is (ter plekke van de opnemer is de rol afgeplat

ten gevolge van het schuren), is het contact tussen de rol en de strip matig. Opnemers

vervaardigd op deze manier geven dan ook nauwelijks signaal. Wanneer de overtollige
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lijm niet wordt afgeschuurd, in dit geval ligt er een dun laagje lijm op de rol ter plaatse

van de opnemer, reageert de opnemer weI. Indien de remkracht wordt verhoogt wordt het

signaal groter. Door de beperkte ter beschikking staande tijd was het niet mogelijk deze

effecten verder te onderzoeken.

Ten tweede kan worden opgemerkt dat de versterkingsfactor waarmee de ingangsspanning

wordt versterkt vrij hoog is (10.000*). Deze hoge versterkingsfactor is nodig omdat de

weerstandsverandering van de opnemer onder belasting zeer gering is. Ten gevolge van

deze grote mate van versterking wordt de meetmethode erg gevoelig voor verstoringen.

Deze invloed is bij het striptrekproces groter dan bij het ijken. Bij het ijken bevindt de

opnemer zich namelijk in het drukvat, dit drukvat biedt een prima afscherming van de

omgeving. Bij het striptrekken bevindt de rol zich vrij in de ruimte. Daarom hebben

allerlei factoren een storende invloed op het proces. Dit kan leiden tot onnauwkeurighe

den.
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Het striptrekproces kan op drie manieren worden beschreven. Het totale vermogen en de

verdunningen in beide deformatiezones worden goed beschreven door het rechte rekweg

model en de E.E.M.. Met behulp van het rechte rekwegmodel is het mogelijk snel inzicht

te verkrijgen in de invloed van de invoer parameters op het totale vermogen en de

verdunningen in beide gebieden. Het E.E.M.-modellevert behalve het totale vermogen en

de verdunningen in de buig- en strekzone gedetailleerde informatie over het striptrekpro

ces. Het verkrijgen van deze informatie kost echter relatief veel tijd. Voor elke specifiek

geval zal een nieuwe modellering moeten worden opgezet (pre-processing). De rekentijd

voor de daadwerkelijke berekeningen is relatief lang. Ook de post-processing (het

verwerken van de gegevens) is relatief bewerkelijk.

Het striptrekproces is ook beschreven door twee bovengrensmodelleringen. Het striptrek

proces wordt door deze bovengrensmodellen niet goed beschreven. Het totale vermogen

ligt veel te hoog. Het aandeel van het totale afschuifvermogen in het totale vermogen is

aanzienlijk. Dit is te wijten aan de onjuiste modellering van de randvoorwaarden. Uit de

E.E.M. blijkt namejijk dat de strip niet over 90° aanligt. De strip vertoond een bepaald

krommingsverloop. Het plastisch gedeelte van de deformatie geschiedt in kleine gebieden,

deels op de rol en deels los van de rol. Het ene bovengrensmodel veronderstelt dat de

deformatiezones resp. voor en na de rol liggen. Het andere model veronderstelt dat de

deformatie op de rol plaatsvindt. Per gebied wordt gekozen om de verdunning aan de

buitenzijde of de rolzijde te laten plaatsvinden. Door deze wijze van modelleren kunnen

effecten als loslaten en het verlopen van de kromming van de strip niet worden beschre

ven, de modellen zijn te star.

Met behulp van de E.E.M.-methode kan de contactdrukverdeling over de rol bij striptrek

ken worden bepaald. Het verloop kenmerkt zich door hoge smalle drukpieken ter plaatse

van de deformatiezones en een lagere druk in het middengebied.
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Uit de striptrektest kan een wrijvingscoefficient worden bepaald. Dit kan op twee

manieren gebeuren. Met behulp van de E.E.M. kunnen deze berekeningsmethoden

worden gecontroleerd. Uit deze controle blijkt dat de berekeningsmethode volgens

Sniekers & Ramaekers voldoet. De resultaten uit de 'touwtjes' -fonnule wijken af.

Het principe van de contactdrukmeting werkt. Epoxyhars is niet geschikt als inbedmiddel

ten gevolge van hysterese effecten en een slechte reproduceerbaarheid bij het ijken. Indien

een uithardende lijm wordt gebruikt treden deze problemen niet op. Bij het ijken is

gebleken dat de opnemer goed functioneert. Het meten van de optredende contactdrukken

bij het striptrekken is nog niet volledig uitgewerkt. Het probleem is het afschuren van de

overtollige lijm. Indien de lijmlaag niet wordt afgeschuurd kunnen de contactdrukken

worden gemeten. Dit levert een stabiele meting op. De contactsituatie wordt echter

verstoord door de dunne lijmlaag op het oppervlak van de ro!.

5.2 Aanbevelingen

Ten aanzien van de bovengrensberekeningen kunnen een aantal aanbevelingen worden

gedaan.

Het opdelen van de beide defonnatiegebieden in twee gebieden (een los van de rol

en een op de rot). In totaal wordt er dan gerekend met 7 gebieden. Door dat de

defonnatie zowel op als voor (na) de rol wordt beschreven, wordt de werkelijkheid

beter benaderd.

Het opzetten van een elastisch-plastische berekening waarbij loslaten van de rol

kan worden beschreven. Op deze wijze kan het verloop van de kromming van de

strip worden beschreven.

Ten aanzien van de drukmeting kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan.

Er dient aandacht te worden besteed aan het afschennen van de meetopstelling

zodat stoorinvloeden tot een minimum worden beperkt.

Onderzocht dient te worden wat de invloed van het inbedmiddel is. Het afschuren JI
van het overtollige inbedmiddel dient anders te geschieden zodat de ronde vonn

van de rol behouden blijft.
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De mogelijkheid van het toepassen van dunnere draad moet worden onderzocht.

Op deze manier kan het signaal worden vergroot en kan de verhouding stoorsig

naal, signaal worden verbeterd.
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1 HET RECHTE REKWEG MODEL, ERN VOLLEDIGE MODELLERING

In deze bijlage worden de drie vermogenstermen afgeleid die tezamen het totale vermogen

volgens het rechte rekweg model bepalen. Er wordt uitgegaan van vlakke deformatie in de

breedterichting van de strip, het probleem wordt dus volledig beschreven in het x-y vlak.

Tijdens buigen en strekken zal de strip verdunnen. De dikten na buigen en strekken

vormen de vrijheidsgraden van het model. Door deze dikten als vrije parameter te kiezen

en aan te nemen dat de deformaties volgens een rechte rekweg verlopen kunnen de rekken

in de buig- en strekzone worden bepaald aan de hand van de oorspronkelijke en gedefor

meerde geometrie. Deze deformaties worden dus opgesteld in afhankelijkheid van de vrije

parameters.

De berekening van het deformatievermogen vergt het oplossen van een integraal in de

dikterichting van de strip. Deze integraal wordt numeriek opgelost. De wrijving wordt

beschreven d.m.v. het 'constant friction model'. Hierbij wordt verondersteld dat de

wrijvingsspanning een fractie is van de maximale afschuifspanning die een materiaal

volgens het vloeicriterium van Von Mises kan hebben (symbool m). De laatste vermo

gensterm bestaat uit het vermogen verricht door de remkracht. Er wordt gerekend met

verstevigend materiaalgedrag.

Wanneer dan het totale vermogen (som deformatievermogen, wrijvingsvermogen en het

vermogen verricht door de remkracht) bekend is, wordt het minimum in afhankelijkheid

van de vrije parameters gezocht. Ook dit gebeurt numeriek d.m.v. numerieke optimalisa

tie.

In het model wordt het volgende ingevoerd:

-De wrijvingscoefficient m.

-De voordeformatie Eo.

-De verstevigingsexponent n.

-De dimensieloze straal van de ral p.

-De dimensieloze remspanning (JoiC.

Het model levert de dikten na buigen en strekken en de verschillende vermogenstermen.

1.1 Het defonnatievennogen

Om het deformatievermogen te kunnen berekenen wordt in eerste instantie de effectieve

rek in de buigzone en de strekzone bepaald. In afbeelding 1 zijn de oorspronkelijke
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t
2"

t
2"

R

Afbeelding 1 Defonnatie bij buigen.

geometrie en de geometrie na buigen van een deeltje weergegeven. Hieruit wordt op de

volgende manier de effectieve rek bepaald.

Vanwege de rechte rekweg,vlakke deformatie en volumeinvariantie geldt:

Waarin:

1:1.1
e =Ln-Y

A: 1:1.1

.A.ly is gelijk aan de lengte van een materieel vlak op y, er geldt dus:

1:1.1 =a ( R + !.. +y )
Y 2

Hieruit afgeleid:

Hetgeen met volumeinvariantie het volgende oplevert:

Eliminatie van 1:1.1y =0 uit (4) en (5) geeft
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t t
t11=a ( R+- ) -

2 to

(3) en (6) in (2) geeft:

{ Y to}e =Ln ( 1+2--) -
z 2R+t t

Voor de effectieve rek bij buigen (plaats A) :

- 2 { ~ teA,=-ILn (1+
2

)~} I
{f R+t t

In atbeelding 2 is de deformatie bij strekken weergegeven:

(6)

(7)

(8)

t
"2

t
"2

R

Atbeelding 2 Defonnatie bij strekken.

Nu geldt:

t11
e =Ln_e

z t11
y

Met volumeinvariantie is:

Eliminatie van t1ly=o uit (4) en (10) geeft

t tt11 =a ( R+- ) -
e 2 t

e
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met (3) en (11) wordt (9):

2y t
£ =-Ln{( 1+--) ~ }

z 2R +t t

Voor de effectieve rek t.g.v. strekken ter plaatse B geldt dus:

- 2 { 2y te } I£B=- I LN (1 +-- ) -13 2R+t t

De totale effectieve rek is dan gelijk aan:

(12)

(13)

(14)

In geval van stationaire processen en exponentieel verstevigend materiaalgedrag geldt

voor het deformatievermogen:

(15)

hierin is b de breedte van de plaat en Y geeft de positie van het materiaal in de plaat na

het strekken (zie figuur 2). De totale effectieve rek was gevonden atbankelijk van de

plaats y in de gebogen plaat. Het verband y=y(Y) kan worden gevonden door twee keer

toepassen van volume'invariantie.

(16)

en

(17)

14 geelimineerd geeft omgewerkt
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1 +~ = _2_ { R 2 + (te + Y)( t+2R ) !.. }1/2
2R+t 2R+t 2 te

Substitutie in (8) en (13) geeft met gebruik van de nu volgende dimensieloze

grootheden:

voor de totale effectieve rek:

Gesubstitueerd in (15) met toepassing van:

geeft:

-1

1.2 Ret wrijvingsvennogen

Voor het wrijvingsvermogen geldt:

p = mujo 7r R b it... .f3 2 I

Voor de snelheid langs de afronding geldt:

(23) in (22) en dimensieloos geschreven geeft:
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· 2R te •
U =---u

t 2R +t t

p. = 7(' m (Jjo {) p2

IV {3 C K ( 2p + K )

Waarin (Jfo de initiele vloeispanning is.

1.3 Het vennogen verricht door de remkracht

Voor dit vermogen geldt:

t
P=Fu=(Jbt...!!.u

o 0 0 0 t
o

In dimensieloze vorm:

Riermede is het totale vermogen bekend:

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1.4 Het vermogen als functie van de vrije parameters

Ret verloop van Ken {) tegen de remspanning is weergegeven (midden links) in atbeelding

3. Omdat er slechts twee vrije parameters zijn, kan het verloop van het totale vermogen

worden weergegeven d.m.v. isocurven. Deze isocurven zijn voor vier waarden (0.0,

0.25, 0.5 en 0.75) van de remspanning uitgerekend. Ook deze curven bevinden zich in

afbeelding 3. In het geval van een dimensieloze remspanning van 0.25 is het gebied

rondom het minimum vergroot weergegeven.

Ret doen van functieonderzoek op deze wijze geeft inzicht en de mogelijkheid de

numerieke optimalisatie te controleren.
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Voor elke remspanning neemt het vermogen hoge waarden aan in het gebied links boven.

Daar in dit gebied geldt: K < 0, is een oplossing dan niet reeel (de strip verdikt in dit

geval tijdens strekken).

In het gebied rechts boven tekent zich een stabiele oplossing af. Er bevindt zich een

minimum dat voor grotere waarden van de remspanning naar lagere waarden voor K en 0

verschuift.

Lage waarden voor het vermogen bevinden zich ook in de buurt van de lijn ,),=0.

Bij grotere waarden van de remspanning (<To =0.75*C) verdwijnt het minimum. De

oplossing loopt af naar het randminimum, het model geeft aan dat de strip onder deze

remspanning zal bezwijken.

In de uitvergroting rechts onder in de figuur is te zien dat de isocurven rond het minimum

de vorm van ellipsen aannemen. De oplossing loopt dus afhankelijk van de richting met

een verschillende snelheid het minimum in. De ellipsen hebben een bepaalde orientatie, ze

maken een hoek van ongeveer 450 met de horizontaal. Het minimum is vrij vlak.

1.5 Resultaten

Het voordeel van dit model is dat invloeden van de verschillende parameters op het

vermogen en de verdunningen op eenvoudige wijze en relatief snel kunnen worden

bepaald. In het onderstaande wordt onderzocht wat de invloed is van de vijf invoergroot

heden. Telkens worden de effecten op de dimensieloze vermogens en de beide dimensielo

ze dikten na buigen en strekken, bekeken. In onderstaande atbeeldingen zijn de effecten

weergegeven.

In eerste instantie wordt naar de invloed van de remspanning gekeken (atbeelding 4). Bij

toenemende remspanning neemt het vermogen verricht door de remspanning toe, ten

gevolge daarvan neemt ook het totale vermogen toe. Het deformatievermogen blijft bij

benadering constant. De deformatie in de zones neemt toe, de afgenomen volumestroom

vlakt deze toename bijna helemaal uit. De verdunningen na buigen en strekken nemen

zoals verwacht af bij toenemende remspanning.

In atbeelding 5 is de grootte van de radius gevarieerd. Doordat de strip bij grotere radii

minder scherp wordt gebogen, neemt het deformatievermogen af bij toenemende radius.

Dit verloop loopt voor grote waarden van de radius asymptotisch naar een bepaalde

waarde. Het vermogen verricht door de remkracht neemt iets toe bij toenemende radius.
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Afbeelding 4 Invloed van de remspanning.
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Afbeelding 5 Invloed van de grootte van de radius (dimensieloosl.

Door de sterkere afname van het deformatievermogen neemt het totale vermogen af bij

toenemende radius. Bij grotere radiI veranderen de vermogenstermen niet meer. De

dimensieloze dikte na buigen en strekken nemen sterk toe met toenemende radius in het

gebied van de kleine radiI. Ook hier loopt de oplossing bij grote waarden van de radius

voor de beide dikten naar een bepaalde waarde.

Afbeelding 6 geeft de invloed van de verstevigingsexponent weer. Omdat de vloeispan-

ning afneemt met toenemende verstevigingsexponent ( (1/ = Ce: ), neemt het deformatie

vermogen af met toenemende verstevigingsexponent. Ook de dikten nemen af met

toenemende verstevigingsexponent. In eerste instantie komt dit vreemd over omdat de
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Atbeelding 6 Invloed van de verstevigingsexponent.

verwachting is dat een grotere verstevigingsexponent de deformatie za1 tegengaan. Omdat

materiaal met een hogere verstevigingsexponent echter initieel 'zwakker' is nemen de

dikten af met toenemende verstevigingsexponent.

Atbeelding 7 geeft de invloed van de 'wrijvingscoefficient' (m) weer.

en 0.60 totool K,a 0.88

c
(j)

0.86 K
(]"I

0
E o.~

wrijving
0.84

(To C s 0.25 n =0.23
L P =5 to = 0.006
(j) 0.82

>

~0.20 remkrocht 0.80

0.811
deformotie

0.86
O.JO 0.00

M M

Atbeelding 7 Invloed van de 'wrijvingscoiHficient'.

De invloed van de grootte van de wrijvingscoefficient op het deformatievermogen en het

vermogen verricht door de remkracht, is nagenoeg afwezig. Het totale vermogen neemt

toe ten gevolge van de toename in het wrijvingsvermogen. De invloed van een toenemen

de wrijvingscoefficient op de dikten is het sterkst voor de dikte na strekken. Dit verloop

toont een afname met toenemende wrijvingscoefficient. Het verloop van de dikten na
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Afbeelding 8 Invloed van de voordeformatie.
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buigen vertoont een kleine toename met toenemende wrijvingscoefficient.

Als laatste wordt de invloed van de laatste parameter, de voordeformatie bekeken.

De invloed van de voordeformatie op zowel de vermogens als de dikteverlopen is klein.

Zowel het totale vermogen als de dimensie10ze dikten vertonen een lichte toename met

toenemende voordeformatie. Ben grotere voordeformatie leidt tot een kleine toename van

de vloeispanning, dit resulteert dan in deze effecten.
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2 ARTlKEL

Deze bijlage bevat het artikel 'Analyses of stationary bending and straightening during

stripdrawing' geschreven door S.M. Hoogenboom en R.J.J.M. Sniekers. Het artikel bevat

ondermeer het rechte rekwegmodel en het bovengrensmodel zoals deze zijn behandeld in

hoofdstuk 2 van het hoofdverslag. Omdat dit afstudeerwerk een bijdrage leverde aan het

artikel (vooral in de vorm van E.E.M. berekeningen), is het opgenomen in de bijlagen.

•
Analysis or stationary bending and straightening during stripdrawing.

S.M. Hoogenboom, R.J.J.M. Sniekers.
Eindhoven University of Technology, Netherlands.

Summary

This paper describes the research carried out at the Eindhoven University of Technology
for solving questions about the analysis of stationary forming processes. The process
"stationary bending and straightening during stripdrawing" is the subject of this particular
research. The concepts of power balance and upper bound are used in conjunction with
finite element method and some experiments. It appears that the FEM and power balance
both give good results, while the upper bound overestimates the total power.

I: Introduction II: Modelling and analysis

2.1

FIg. 2.1: Mo" 'Olt,alll qualflldt,.

2.1 Introduction

The most relevant dimensionless terms in the
process are, Fig. 2.1.

• P,. R
P =-- Q=-

.. Cboto" to

t t,
JC=- 3=-

to to

", "0A,=- 8=-
" Ii

where:
- p..=F,Ii is the total
power derived from the process model which was
used.
- C is the specific stress from the exponential

strain hardening model of=C(£+tor .
- U, is the tangential velocity around the curva
ture. Since no defonnation takes place between the
bending and straightening zones, the velocity u. in

that area is linear in r and U,=0

- bo is the width of the strip in the z-direction.ln
the case of a steady state, it follows from continui
ty that:

3= A.tc(I+ 2:) =8

The process of sheet :A
bending at the begin
ning of a curvature
( A in Fig. 1.1 ) follo
wed by straightening
when leaving this (B
in Fig. 1.1 ), often
occurs as a sub-pro- FIg. 1.1: Slrlpdrawln,.

cess in sheet metal
forming. For instance, near the radius of the die
for all kinds of deep drawing processes and within
draw-beads. Furthennore it can happen in a fricti
on test where a strip is pulled over a cylinder. In
most of those cases a counteracting force Fo is
present. Although there is much literature on sheet
metal forming processes, only a little deals with
the subject of bending and straightening. The first
detailed study was made in 1987 [1]. The present
work is an extension of that.
Here, the process to be analysed concerns the
drawing of a flat rectangular strip around a cylin
der at an angle of 9ff. Provided that the strip is
long enough, the stationary state is the object of
t1tis study.
From experiments, it was found that both bending
and straightening led to a reduction in the thick
ness of the strip in relatively small areas. This
reduction is mainly affected by the curvature to
thickness ratio and by the counteracting force.
Friction is neglected as it is of minor influence.
The thickness reduction could become critical in
the sense that unallowed stretching or even crac
king of the sheet took place.
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2.2 Power balance method. (PBM)

TIle assumption that a stationary stale has been
achieved makes it possible to use the power balan
ce. [1,2]

P".=Po+Po 2.2
where:

- Po the power delivered by Fo'

- Po the total deformation power due to the total

effective strain in the sheet (t,) when leaving the
straightening zone.

real one will mInimize the total power. It then
follows, with respect to the independent variables

A and 6, that :

ap~ ap~
-=-=0 2.10
aA ae

which leads to A, 8 and consequently, P;. The
relative thickness reduction in the bending and
straightening zone are given by :

K = Q~ 1+ 28 - Q 2.11
. QA

and:

2.6

2.5

The relevant process can be regarded as an uncon
tained steady state problem; consequently, the
concept of the steady state kinematically admissi
ble velocity field which was introduced by Oh and
Kobayashi [4J, can be used. That concerned the
velocity field which did not alter the present surfa
ce shape after minimizing the total energy rate. In
that case the velocity field as wel1 as the surface
shape could be regarded as solutions to the uncon
tained steady state problem. The application of a
stepwise calculation makes it possible to determine
the steady state surface shape as well as the mean
flow stresses in the diverse areas. For the sake of
simplicity when describing the velocity field and
the boundary conditions, the bending and straigh
tening zones were located just before and just after
the curvature ( see Fig, 2.2 ). This leads to five
areas with the following velocity fields.

Area I : "xl=UO' ",1=0
Area II : ux11=(I+Clr : +Pr:2+Yr:Y:)"0
A III . r.. 0 2 13rea : u,m=liu"urm = •

Area IV: "xlY=(I+Clr :+Pr:2+yr:y.")u
Area V : U.,,=". ,u,,,=O
In this the fol1owing dimensionless terms are used:

a" a.
ljr =- ljr=-

" ~ • t

• t." • tat.,,=- t =-
1
0

a t

2.3 Upper Bound Method. mBM)

2.12

. X"x,,=-
a"

" y"y,,=-
10

2.4

11le power of the restraining force is given by :

Po = Fo"o = (Joboto"o 2.3
The power balance with respect to the total defor
mation power leads to :

'.-2"
where y is a coordinate in the straightened strip

( y=O located in the middle of it, Fig. 2.1 ) and

W. is the specific deformation energy due to the

total effective strain E,; it follows that :

W - C (It - )0+1_-0+1)- -- £ +£0 £0
• n+l '

Where: Y· =ylt.
Substituting Eq. (2.3) and (2.4) into Eq. (2.2) and
rewritting in dimensionless terms leads to :

1(2

P • - (J°a a f ~(t - )0+1 -0'1)dy.-- +-- £ +£ -£0
". C n+1 I 0

-1/2

where: y. = ylt.
The assumption of a straight strain path, means

that £, can be expressed in Y·, Q, A and 6.
It follows that :

£, = ~ IIn(A) I +~ IIn(alA) I 2.7
.f3 .f3

where:

A=~(~+1+2Y") 2.8
a a 212

Substituting Eq. (2.7) into Eq. (2.6) leads to the
following relationship:

p~ = p;( '1, ~,A,a ) 2.9

Now, the assumption that, among all deformation
modes, the one that approximates nearest to the
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v ""Ie

a llllllill

Obviously plane strain has to be assumed for every
area.
Application of local volume invariancy, boundary
conditions, and. continuous normal velocity at the
r surfaces leads to :

(
. (A )...2 A 0.) .

"Ill= 1+II~, + "6-1- II'f' +Ol! x.Y, Uo
Ii "=-1-(".+,{~ -I-II,},,; +_A-y;"';lio 2.14

y 1Ir, 10 20" r
u..rv=(1+1I;t: +(A+~K +11. -1}:2+~ x:Y:~

-1( ~ AK y. KA .y..Ii w=- ex + A+-+ex -1 • +-y• • "
Y lJI.· I!' 21!

The free parameters in this velocity field are:
global ones : a and A
bending wne : 1Ir, and II,

slraightening wne: 1Ir. and ".
Using the effective strain rate definition:

2.17

2.18

2.22
I r~

+ J Jfqlx;dy;
:%;-0 ,;-0

. " f, ( • .)-';11' = - 11' X. ,Y.
t1lT.

where:

and:

In which:

1 J11 A 0/ ..A,=-- II,+--Y, y,dy,
v'3lJ1. 0 201!

f),x:,y;)=J..-/4G; +H;
{j

~
h f. AK •G = ex + A+--l+1I • +-Y. 2 19. . " . " .

dlJl•• ~ AIC· )Y;H = --x - A+--l+ex -
• Q' Q • lJI.

Subsequently, the total power can be calculated :

p..=PO+PDrb+Por. 2.20
where:

- Porepresents the power by Fo' see Eq. (2.3).

- Por. and Por. represent the total deformation
power in the bending and straigthening wnes,
including the power dissipated at the various dis
continuity surfaces.
Written dimensionless the total power becomes :

• 00 0jIJ { 0) 0jIIP =-O+-OA "h'lJIh'- +-ICA la.,lJI..A)
.. C CAe '"

2.21

11,. 2.2: Upptr 80u"" Mod,UbI,.

... 2~2.2.. =- £ +£
{j U X'1

11 follows for region II and IV that :

2.15

2.16

1 J"I A A.' ..+-- 2--2-a,+--y, y,dy,
{jlJl, 0 a 20I!

and (Eq. (2.23»:
I

1 JI 2AIC KA ·1 0fly.A. = -- 2-a.-2A---+-y. Y. •
v'311r. 0 I! 21!

o

o '.
+ J Jfll'dx; dy;

:%,·.-1 ,:-0

+ : ila.+;Ay:ly:dy:
v3lJ1. 0 Q
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0jIJ and aft are the mean flow stresses in Eq.
(2.21) in the bending and straightening zones. The

next step is to find the boundaries tm andt...

(and, accordingly, t and t. and the correspon

ding mean flow stresses 0jIJ and aft ) for which,
after optimization, the translation of the bounda
ries in a normal direction will be zero.
Additionally Eq. (2.1) must be satisfied.
In order to do so a stepwise calculation has to be
carried out, the obvious state to start with is

a.. a... -11t_L=t =t and _,_u = ~ = !
...... 0 ceo

Subsequently a good estimation of the current
shapes of tm and t... ( and thus for t and t. ) can
be obtained from a previous step in the calculation
by using the global volume invariancy, which
strictly speaking is only valid in the stationary
situation. Thus:

r... '.

J"#Y.=Ju~s=uo'o 2.24
o 0

it follows (Eq. (2.25»:

t';'= -a'l! (1 +u:,x; +( A' -1-U~};2)+
}..'x; . a'

a'I! (1 +u:,x; ..(}.., _1_U.};2)2+2A'~;
}..'~; a' 0'0

and (Eq. (2.26»:

t":=~(1+U;/~:+(A'+ A'K' +u~-1 '-:2)+ .
KA'~. I! r

o ( ,. ( ,A't:,' , } '2)2 2A'e'~:--. l+u~... A+-+u.-l. +---
IC:A'~. l! 0

From those equations, the estimation of t:, and &
can be obtained; however, it is easier to use Eq.
(2.1). The primes in the equations emphasize the
fact that those quantities follow from the previous
step and, as far as it concerns the free parameters,
were not used in the optimization of the current
step. Obviously a prime is applicable to K and &
in Eq. (2.17) to Eq. (2.23).
With respect to estimating the mean flow stresses,
0jIJ and aft, the following equations apply, becau
se in terms of a power balance similar to Eq.

(2.4), the deformation powers, PDr. and PDr.' can
be written as :

and:

2.28

2.29

2.31

2.30

2.35

aft
C

t.

PlIDI = oftbouJe.dy.
o

and:

where:

- £". is the total effective strain due to the disconti

nuity surfaces r, and r2 and the integrated £11
inside area II.

- e. is the same for r3 and r. surfaces and Ell' in
area IV.
Again these equations are only valid in the steady
state; however for estimation purposes, they are
sufficient with respect to the effective strains.
The following definitions apply for the mean
effective strains :

'0- o1J-
t"", = - r..dy.

to 0

t.

- 1J-t.". = - t.dy.
t. 0

In dimensionless terms it then follows Eqs. (2.27)
and (2.28) can be written as :

• 0jb_
por• = -Oe...

C
and:

and:

• 0/4-
P~ = - &! 2.32u.. C ...

If those equations are compared with the deforma
tion terms in Eq. (2.21), the conclusion can be
drawn that the mean effective strains can be ex
pressed by :- ,

t"", = A. 2.33

t:,' ,
!.". = -A 2.34

&' •
It then follows for the mean effective stresses that:

0jb =

C

and:

__6_'_/( t:,>:+A~+eo)"" -(A~ +eo)"")
(n+1)t:,~. ~ 6

2.36
Again the prime has been introduced in these
equations in order to indicate the values that were
calculated in the previous step. The iteration has to
be repeated until the calculated t:, and 6 values
for the subsequent iterations are stable within a

2.27
'0

por• = ojIJbouoJ,&.dy.
o
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certain accuracy, and thus Eq. (2.1) is satisfied.

2.4: Finite element method. (FEM)

The finite element analysis is carried out with
ABAQUS implicit, version 4.9 [3]. The strip is
modelled with an 8 nodes, plane strain, reduced
integration element, named CPE8R. In order to
deal with contact phenomena, interface element
IRS22 is used. Over the thickness of the strip 4
layers of elements are used. The thickness to
lenght ratio of an element is 0.25. As well the ele
ment type as the number of layers are very impor
tant to the accuracy of the calculation.

III; Results and discussion

the r -surfaces.
-With respect to the iteration in UBM the steady
state is reached quickly and seldom more than five
steps are necessary. However, when 0rlC bec0
mes critical ( i.e. cracking is about to occur ),
more steps are needed.

t O~
D exp / .* 0.40 • fem /

Pm /
_pbm /

__ ubm /
0.30 /

/
/

/
0.20 /

/
/

/
0.10 /

3.1 Results

The results of many calculations concerning UBM
and PBM led to the following general remarks :

- The total deformation power (= p~ - po') for
both UBM and PBM is nearly independent of
0rlC ( max. 4% variation ). This could be due to
an increase in the total mean effective strain being
compensated by decreased total volume flow and
vice versa..-----------------,

FIg. 3.2: M'asuntl 11114 cll1eu1JJJ'tl pow., ,.,.'" IN
COUttI,rtJclbr, """. MllUrltJI t1IIJIIlICcortlln, '" /llbk 3.1.

With respect to the comparison of UBM and PBM
with FEM and the experiments [I] the following
can be observed :

-Fig. 3.1 and 3.2 shows the values of P~ related

to 0rlC. PBM and FEM were in good agreement
with the experiments, while UBM gave Jarger
values.

-The values of It and ~ are given in Fig. 3.3 and
3.4, once again UBM deviates most.

/
/

0.30

0.20

:f:r~v//_ pbm / /
__ ubm /

/

"/
/

.
,//

0.10/

t 0.50

* 0.040

Pm

p=3.41

SP-EDD (SI.12)
n=0.2J
C=5BO Nmm
"0=0.006
to =1.5 mm
1:0=20 mm
T~3.1

~ ----
Fir. 3.1: Calcu1ol~4dM m~asundpo'Wtl'S ftrrw tOUrrltr

"e/In, .tr<II. M"urltJI4JJIJJ oceordln, to 1JJh1,3.1.

- The ratio between the UBM and
PBM deformation powers is about
1.6 ( see for instance Fig. 3.1 or
3.2 for 0 0 =0), which is almost
constant ( max 5% variation );
thus does not depend on orle, Q and n. That
factor can be regarded as some measure of the
power due to shearing included in the UBM.
About 1/3 of this shearing power is contributed by

000
+••

• exp <5
+ fem <5 6

0.85 o exp K
• fem K

_pbm p=3,41__ ubm
0."

0 0.0 o.
Qll ..
C

FIg. 3.3: CJJ/cu1JJJ'tl IIIIt1 ..,tBlITt!tl ,..tluetkJ", ,.,.'"
coullUrtJCihlr _. MaI.rltJI4JJIJJ IICcordlllr to to1JU 3.1.

-In Fig. 3.5 the geometry of the strip in a steady
state is presented. There is strong similarity
between the measured geometry and FEM, and
obviously, the shifted UBM geometry is inherent
to the UBM model. This figure clearly shows the
local character of the bending and straightening
process.
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IV; Concluding remarks

Rg. 3.#: M.as..,.d and ealeuJaI.d ,.dutl/"'.. ..nUl
eoun/.tOetbr, <IFf... MaI.riaI daItJ a«ardill, to lobi. 3.1.

0.800 .00 ~~~oTTJO~'~T~OTT.1i~~O"".~O

~ ----

,:: ~'"o:.'~~I\~
¥too

n I '1 ~
0.88 .. - - -

, exp I I'"
0.8' -fern R=5.8 mm

0.80 --ubmJ~2.g~,~~J.... ,....
-2.00 0.00 2.00 X;to~

- From a fundamental point of view, the UBM is
more valid than the PBM. This makes it even
more important to find an explanation for the large
values of the UBM power.
- Both PBM and FEM show good agreement with
the experimental results.
- The deformation power is almost independent of
the counteracting force. This makes it easier to
eliminate it in the power balance for a frictiontest.

In order to get more insight into the shearing
phenomena and, more importantly, into the possi
ble limitations of the UBM, additional experiments
and calculations will be necessary, in which two
conditions are of special interest: .
-small values of Q resulting in a more pronounced
shearing.

-Exceedingly small values for oJe and friction so
that the drawing force is more directly related to
the deformation.
The foregoing conditions require a special experi
mental procedure.
Finally, a comparison of the calculated and experi
mental deformation patterns inside the strip will
give more detailed information.

6 .4 6 <5

p=6.78

• exp <5
+ fem <5
a exp K
, fem K

_pbm
__ ubm

0.90

0.85

6,K 095

Rg. 3.5: M.as..,.d and ealcuJaI.d 1Jrk'~..< dlslrlbul/o~.

Mat.riaI dala a«ordill, 16 lobi. 3.2. Acknowledgement

References

The authors wish to express their thank to Mr. de
Groot and Mr. Smeets, for supervising the experi
ments, Mr. Perduijn for his valuable advice and
Mr. Smits for the FEM calculations.

[1 ) B~kel"",,,", W. oncl Hoogenboom. 5.: SlOuonory "'eedH:nclinll one!
....i'h...."'.!'roc. oflh< Sec. ICTP, pp. 171-177,1987
'2) Hoogenboom. S. : Enrineerina Pluticity, Eindhoven Univenily or
Technology Report (in dutch), ISBN 9G-6808~12·I, 19'8.
(3) Hibbil, KAorl...n &. So~ ....n, Inc: : ABAQUS Uter'., Ilumpl.. oncl
Theory manual•• venian 4.9.
(4) OIl, 5.1. oncl Koboy..hi, 5.: An opproximote melbncl for 0 Ibree
dimensionalanslYlil of Rolling. lntJ.Me<:h.Sci. Pergamon prea, vol 17. pp
293·30S, 1975.

AI.2S (DIN 1747)
n=0.033
C=137 Nmm"
'0=0.001
<;,=30 Nmm-2

'" =20 mm
Tab/.3.2

3.2 Discussion

-The power calculated with UBM
( implying shear and probably
redundant work ) was expected
to be larger than that for the PBM. However, the
ratio of 1.6 seems to point to a substantial and so
far not understood overestimation of the shear
phenomena.
-In general, the calculated UllM powers do not
differ much for the various models, however an
improvement might be obtained by using velocity
fields where continuity is required with respect to
the tangential velocity component within the r
surfaces.
-Finally, the real boundary conditions may be
more complex than those used in the present UBM
model.
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3 RET ALTERNATIEVE BOVENGRENSMODEL

Dit bovengrensmodel veronderstelt dat de verdunningen plaatsvinden op de rol. De

verdunning na buigen resp. strekken en de grootte van de beide gebieden vormen de

vrijheidsgraden van het model. Er wordt gerekend met ideaal plastisch materiaalgedrag.

Er is sprake van vijf gebieden, in de twee deformatiezones is het snelheidsveld niet

uniform. Na enig rekenwerk voIgt uit de snelheidsvelden de effectieve reksnelheid per

gebied. Met behulp van deze effectieve reksnelheden wordt middels een oppervlakteinte

graal het deformatievermogen uitgerekend. Deze integraal wordt middels een drie punts

Gaussintegratie in twee richtingen opgelost (bijlage 5). Wanneer dit vermogen wordt

vermeerderd met het vermogen dat over de r-vlakken wordt gedissipeerd, is het totale

vermogen bekend. (Ret vermogen Lg. v. wrijving wordt buiten beschouwing gelaten). De

r-vermogens worden verkregen middels numerieke trapeziumintegratie in een richting.

Ret totale vermogen is nu bekend als functie van de vrije parameters. De oplossing wordt

bereikt door het totale vermogen numeriek te optimaliseren. Er wordt gerekend met ideaal

plastisch materiaalgedrag.

In het model worden de radius en de remspanning (beide dimensieloos) ingevoerd.

Na optimalisatie is de snelheid op ieder punt in de deformatiezones bekend. De verschil

lende vermogenstermen, de dikten na buigen en strekken en de grootte van de gebieden

worden berekend.

Ret model met de erin voorkomende parameters is weergegeven in hoofdstuk 3 van het

hoofdverslag. In deze bijlage wordt het volledige model afgeleid.

3.1 Snelheidsvelden

GEBIED II

In gebied II is de snelheid in rp-richting als voIgt gedefinieerd:

. ( ') .u = a +a • rp +a • in • - • U
ll'. I 2 b 3 Tb R I

D.m.v. de aansluitvoorwaarden worden ai' a2 en a3 bepaald:

(1)

Uo- - = A
U,

(2)
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(3)

(4)

(5)

Met behulp van volumeinvariantie kan nu de snelheid in r-richting worden bepaald:

u = -(a
2
+a

3
• _1_)u + C

r 2R I r

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Wanneer aIle parameters worden ingevuld, levert dit uiteindelijk voor de twee snelheids

componenten het volgende op:

. ('" A ({)b r) .
U = 1\--({)b+-- U

'P. {3 {3 R I
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GEBIED IV

In gebied IV is desnelheid in <,O-richting als voIgt gedefinieerd:

Toepassing van de aansIuitvoorwaarden Ievert het volgende op:

(13)

(14)

(15)

- a -a .f. = - a4 s~ 5
(16)

Met behulp van volumeinvariantie kan dan de snelheid in r-richting worden bepaald.

(r-u \r = -14rI f(J"f(J,

( .) (A Ir).
r· u" 'r = - Ot/J - t/J 2R u,

(17)

(18)

(19)

-(~-.!.~)ru +C
Ot/J t/J 2R '

(20)

Uiteindelijk Ievert dit voor het sneIheidsveId:

22
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i , A R+t A 1 K •
It = -{---+-(---(1+-»}u

r. 1/1 2R 6 , 6 2 p I

(22)

(23)

3.2 Verbanden snelheden en dikten

D.m.v. volumeinvariantie kunnen de verbanden tussen de snelheden en dikten aan de in

en uitreezijde van de strip worden bepaald.

(24)

Volumeinvariantie tussen gebied I en III levert het verband op tussen de snelheden in

gebied I en III en de dikten in deze gebieden.

R+t

3.3 Effectieve reksnelheden

GEBIED II.

(25)

De effectieve reksnelheid is opgebouwd uit de effectieve reksnelheid in rp-richting, deze

reksnelheid is tegengesteld aan de reksnelheid in r-richting Ookaal), en de reksnelheid in

rrp-richting. Door differentiatie van de snelheidscomponenten worden deze reksnelheden

verkregen.

t = -t = It
"" f{Jf(J r,r

. 1(1 . . It",)e = - -u +u --r", 2, r.", ""r ,

t = __1_(1 + R
2
(1_2A»u

"" 2R{3,2 I

Dit levert dan voor de effectieve reksnelheid in gebied II:
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i; = ~(<'ob_l)u
rip 2r {3 I

Waarin:

GEBIED IV.

(29)

(30)

(31)

Ook hier wordt de effectieve reksnelheid bepaald uit twee componenten (r-richting en r<,O

richting). Deze componenten volgen na differentiatie uit de snelheidsvelden.

i; = -i; = u
" fPfJ r,r

. _ 1 {I R(R+t) (1 K -2 >.)} .e - -- + +- - U
rr 2Rl/t r2 pO'

. _ 1(1 . . ulp)
e - - -u +u --

rip 2 r r,lp Ip,r r

De effectieve reksnelheid in gebied IV:

(32)

(33)

(34)

(35)

1
...& _ 2 ....2 .... 2 '7
e - -(e rr + e r ) ={3 Ip

Waarin:

U,
Rl/t I lV (r· ,<,0,>', l/t)
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(37)

3.4 Dikteverlopen in de deformatiezones

GEBIED II.

De ondergrens van gebied II Iigt vast, deze is namelijk geIijk aan de straal van de rol.

Aan de bovenzijde verdunt de strip. Ret verloop van bovengrens van het gebied kan

worden bepaald d.m. v. voIume"invariantie. Dit Ievert een kwadratische vergelijking in V'

waarmee het verband van Rl"b*(V') kan worden bepaald.

.!!!....R * 2 + (1- V'b)R * - 1+ It'b -~-.!.
2A{3 1". {3 1". {3 2"A{3 p

(38)

(39)

Deze vergeIijking vorrnt een kwadratische vergeIijking in RI"* en de oplossing is als voIgt:

. R * = -b+Vb2-4ac
I" 2a

GEBIED IV.

It'b 1 1 1 1c = -( --- --)
{3 2"A p

(40)

In gebied IV Iigt de bovengrens vast, deze is geIijk aan de straal van de rol vermeerderd

met de dikte na buigen. De strip verdunt in de strekzone aan de onderzijde. Wederom

wordt de ondergrens als functie van It' gevonden door het toepassen van volume"invarian

tie. De oplossing voIgt uit:

Uclo =

. R+t
"A "A 1 r.

(-+-It' -_a, -)u dr
(J Ot/t S t/tTs R I

(41)

1 *2 "A "A "A "A 1 K K"A
-It' R -{-+-It' )+(-+---It' (l +-))(1+-)-- = 0
2t/t S 1". (J Ot/t S 0 Ot/t 2t/t S p P P .
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R - - -b+Jb 2 -4ac
Il'. 2a

waarin:

(43)

f{)s
a=-

21/1
A A 1 K K Ac = (-+-cp --cp(I+-»(I+-)--
() ()'J; s 2'J; s P P P

(44)

3.5 Dimensieloze vennogens

Het deformatievermogen wordt verkregen middels oppervlakteintegratie uit de effectieve

reksnelheden die per gebied zijn afgeleid. De vermogens, gedissipeerd over de r-vlakken

worden verkregen door integratie van het tangentiele snelheidsverschil over het desbetref

fende afschuifvlak. Uitgewerkt geeft dit:

(45)

P

{3f3

- PPD/V = -
'J;

R 0
'1'.

J J Iw r -dcpdr -
r - =1 CPs=-'J;

11+-

J PIA-!:..:.+(.!-A)_1 Idr-
2 2 r-

I

(46)

(47)

- PPro =--
{3f3

- PPr/D : --

{3'J;

K1+-

J P IA-!:..:.+(~-A)_1 Idr-
2 2 r-

I

K1+-

J Plr- A 1 K A 1 K I ----+-(1+-)(---(1 +-» dr
1 2 () r- P () 2 P
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• p
Prw =--

{3'f;

K1+-

f P Ir· A 1 K A 1 K Id·---+-(1+-)(---(1+-» r
K 0 2 e r· p e 2 p

1+-+-
P P

Het vermogen verricht door de remkracht:

Nu is het totale vermogen bekend, optimalisatie geeft de oplossing.

(50)

(51)

3.6 Resultaten

Ook voor dit model zijn de invloeden van de

invoergrootheden op de verschillende vermo

genstermen en de vrije parameters onderzocht.

In eerste instantie wordt gekeken naar de invloed

van de grootte van de remkracht op de verdun

ningen na buigen en strekken. Afbeelding 9 geeft

de verlopen weer. De afbeelding geeft de ver

wachte afnamen van de dimensieloze dikten bij

toenemende remspanning te zien. De dikte ver

loopt vrij vlak met toenemende remspanning.

K 0.98

<5 0.98

~0.97

K
0.97

0.96

0.96

~ <50.95 P = 5
0.95

0.00 0.10 0.40 o. 0

Afbeelding 9 Invloed van de remkracht op
de dimensieloze dikten.
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Atbeelding 10 Invloed van de remspanning op de
verschillende vermogenstermen.

0.20

gamma

remkracht

totaal

deformatie

0"0

C

O.BO
C
Q)

P 50>
0
E

0.60I-
Q)

>

0.40

In afbeelding 10 is het verloop van de

verschillende vermogenstermen tegen de

remspanning weergegeven. Ten gevolgen

van de toenemende remspanning neemt het

totale vermogen toe met toenemende

remspanning. Ook hier vertoont het defor

matievermogen een constant verloop met

toenemende remspanning. Het vermogen

gedissipeerd over de r-vlakken verandert

ook nauwelijks indien de remspanning van

waarde verandert. De waarde van dit

vermogen is ongeveer een vijfde van het deformatievermogen.

Atbeelding 11 geeft de invloed van de

remspanning op de grootte van de defor

matie gebieden. Uit deze atbeelding blijkt

dat de buigzone vrij sterk toeneemt bij

toenemende remspanning. De strekzone

neemt licht af met toenemende remspan

ning.

{3 0.084

1/1
0.08J

0.082

0.081

p

0.080

0.40 O. 0O.JO0.20
0.079 +n-rrrr\'"TTTrrrr................TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT................

0.00 0.10

0"0

C
Atbeelding 11 Invloed van de remspanning op de
grootte van de deformatiegebieden.
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De dikte na buigen en strekken nemen toe

met toenemende radius van de rol. Bij

kleine radii is de toenamen het grootst.

Met toenemende radius neemt de toename

in de dikten na buigen en strekken steeds

minder toe.

K

<5

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

era
C

K

<5

0.25

O.75 +:m.....".,T':""~!""""''":"'!'':""'~......Tn''I''TTTTT'!'''T''.......",
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

p
Afbeelding 12 Invloed van de grootte van de
radius (dimensieloos) op de dikten na buigen resp.
strekken.

0.25
tatoo I

1.50

0.50

-~~~--- remkrocht

0.00 -h="':"':!""~;:;;;;;;;;~~~~~om m a
0.00 2.00 4.00 6.00

c
Q)

g' 1.00

E
~

Q)

>

Het totale vermogen neemt af met toenem

de radius. Dit is het gevolg van het afne

mende deformatievermogen en het afne

mende vermogen t.g.v. dissipatie over de

r-vlakken. Het remvermogen laat bij

kleine radii een kleine afname zien. Over

het geheel bezien blijft dit vermogen

nagenoeg constant.

p

Afbeelding 13 Invloed van de grootte van de
radius (dimensieloos) op de grootte van de verschil
lende vermogenstermen.
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\

De grootte van de gebieden (buigzone,

strekzone) neemt af met toenemende

radius. Voor grootte radii wordt de groot

te van de buigzone gelijk aan de grootte

van de strekzone.

0.40

0.30

0.10

(Jo

C
0.25

0.00 i':""'""!:"'J["C""":"T~':"'!':'""'"!:"!':"""""!''T!!""'"'!'"':'"':."''''''''
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

p
Afbeelding 14 Invloed van de grootte van de
radius (dimensieloos) op de grootte van de gebieden.

Afbeelding 15 laat de dikteverlopen in de buig- en strekzone zien. Uitgezet is de

dimensieloze straal tegen de hoek. Hier is voor de dimensieloze radius de waarde 5

1.191 ±:n"TTT'r!:,,!!,'TTTT~C""'"'"~[!'T'~T.:"TTTT"!"'1
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

* {3 *1/1

0.4
0.3
0.2
0.1

p = 5

1.000 .~"TTT'r"!1:!:!:"'"''"'"!T:![!'T'TTT'!'''!'!'"'''''''''~'TTTT!''J
-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 O.

1.002

1.001

Q. 1.004 strekzone
o
o
L
Q)

~ 1.003.....
..:::t.

"0

0.1
0.2
0.3
0.4

buigzone

p = 5

1.196

1.194

Q.I.200
o
o

L
Q)

~ 1.198.....
..:::t.

"0

Afbeelding 15 Dikteverlopen in afhankelijkheid van de remspanning.

gekozen. De remspanning is gevarieerd. De buigzone verdunt aan de buitenzijde, de

strekzone verdunt aan de rolzijde. De dikteverlopen in de buigzone verschuiven naar

lagere waarden wanneer de remspanning toeneemt. De verlopen hebben een lineair

karakter. In de strekzone verschuiven de dikteverlopen naar grotere waarden indien de

remspanning toeneemt. De verschillen zijn uiterst klein. Deze verlopen zijn echter niet

direct aan de verdunningen na strekken te koppelen.
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Atbeelding 16 geeft ten slotte de dikteverlopen weer indien de radius (dimensieloos)

wordt gevarieerd. Bij toenemende radius verschuiven de verlopen naar kleinere waarden.

De afname over de buigzone wordt kleiner bij toenemende radius. Het verloop in de

strekzone stijgt het sterkst voor kleine radiI.

1.004
5

1.0021~~~~~~~;:~;:~~7.510
1.000

-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 O.

1.014 strekzone p
a. CT

O0 2.50 1.012 = 0.251: Cv
> 1.010
V
+J
~

"0
1.008

1.006

1.00

buigzone
2.5

0.80

1.10

CTo = 0.25
C

1.00
0.00 0.20 0.40 0.60

1.40

a.
o
o
1:
V 1.30
>
V
+J
~

\J
1.20 1------------5

~----------7.5

,----------10

P

* {3

Atbeelding 16 Dikteverapen in afhankelijkheid van de straal van de ral Idimensieloosl.
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4 DE EINDIGE ELEMENTEN METHODE

Het doorrekenen van processen m.b.v. de E.E.M. bestaat uit drie gedeelten. In de eerste

plaats de pre-processing. In deze fase wordt de mesh aangebracht en de randvoorwaarden

ingegeven. De volgende fase is de main processing. In deze fase wordt het eigenlijke

rekenwerk gedaan. De laatste fase is de post-processing fase. In deze laatste fase worden

de resultaten verwerkt en geinterpreteerd.

Bij de berekeningen in het hoofdverslag IS gebruik gemaakt van twee verschillende

materialen. Ben staalsoort (SPEDD) en een aIuminiumsoort (AL.2s). Deze aluminium

soort is gebruikt om de contour van de strip te vergelijken met een experiment. Het

materiaalgedrag wordt ingevoerd d.m.v. een aantal discrete punten (spanning,rek). Deze

punten bepaIen mede de nauwkeurigheid van de oplossing. In het gedeelte waar de functie

flink stijgt, worden daarom veel punten geplaatst. In het gedeelte waar de functie vrij vlak

verloopt, is volstaan met minder punten. Hieronder volgen de spannings-rek relaties van

de beide materiaIen.

BOO Materiaal II,........, 140
Materiaal IN

E 135

E

"'" 130Z
L.-l

CJl 125
C

C 120
C
0
0-

IlSUl AI.2s (DIN 1747)
n = 0.033

110 C = 137 N/mm
C;o = 0.0001

,........,
N

E
E

"'" 600
Z
L.-l

(J'l

C 400
C
C
o
Q.
Ul 200 SP_EDD (St.12)

n = 0.23 2
C = 580 N/mm
C;o = 0.006

105 'f-,-."T'T"1...,...,....,...,...,....,"""'T"'.,....,...,...,....,..,.......,..,...,..............-rrT""T""T"l
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

rek [-]

Afbeelding 17 Spannings-rek relaties.

o-f-,-,...,....,..,...,...,...,"""'T"''''''''T'''...,...,...................................T''T''T"T''T''T"T"T"''l'''1

0.00 0.25 0.50 O. 5 1.00 1.25 1. 0 1.75

rek [-]

De volgende tabel geeft een overzicht van aIle uitgevoerde E.E.M. berekeningen. In de

tabel is aangegeven in welke atbeeldingen de resultaten zijn opgenomen. Verder is

aangegeven met welk element is gerekend, wat de afmetingen van het element zijn en

welk materiaal is gebruikt.
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Hoofdstuk afbeelding element breedte dikte Materiaal

2 10 CPE8R 0.5 0.2 II

2 11 CPE4R 0.33 0.33 II

2 11 CPE4R 0.25 0.25 II

2 11 CPE4R 0.2 0.2 II

2 11 CPE8R 0.5 0.5 II

2 11 CPE8R 0.33 0.33 II

2 11 CPE8R 0.25 0.25 II

4 21 CPE8R 0.5 0.5 II

4 17,18 CPE8R 0.75 0.25 II

4 19 CPE8R 0.65 0.745 I

4 22 CPE8R 0.5 0.5 II

4 23 CPE4R 0.25 0.25 II

Bijlage 4 19,20,21, CPE8R 0.5 0.5 II

22,23,24,25

Bijlage 4 26 CPE8R 0.25 0.25 II

Bijlage 4 27,28,29, CPE4R 0.25 0.25 II

30,31,32,

33,34

Er IS gerekend met IS0troOp matenaalgedrag. Het door ABAQUS gehanteerde wnJvmgs

model is het Coulomb wrijvingsmodel: Tfr = i'p.

In de eerste afbeelding is de mesh in de ongedeformeerde toestand weergegeven.De mesh

is in totaal opgedeeld in vier 'mesh areas'. De eerste en belangrijkste mesh area is degene

voor de roi. Dit gebied wordt voor een groot gedeelte over de rol getrokken. De volgende

mesh area bestaat uit de elementen die initieel in contact zijn met de roi. Geen van deze
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IV I

a

b

ill
p = 2.5
J-1 = 0.0

crolc = 0.25
to = 2

C = 580 N/mm 2 .
[0 = 0.006

n = 0.23

R = 5

Atbeelding 18 Ongedeformeerde mesh.

elementen zal aan de totale deformatie meedoen. Hier kan dus voor een iets grovere

elementverdeling worden gekozen. De laatste twee meshareas bevinden zich onder de rol

en uiterst links. Deze elementen zijn aanwezig om er voor te zorgen dat een stationaire

toestand ontstaat en dat effecten kunnen uitdempen. De onderste elementen uit mesharea

I,ll en III die in contact kunnen komen met de rol, worden voorzien van interface

elementen. De berekening bestaat nu uit vier stappen. In de eerste stap worden de beide

knooprijen aan de uiteinden van de strip vastgezet, de rol wordt in totaal I mm in

negatieve x-richting en I mm in negatieve y-richting verplaatst. In de tweede stap wordt

de rol weer tegen de strip gedrukt (uiteinden worden vastgehouden). Deze twee stappen

zijn wenselijk om contactproblemen te voorkomen. De derde stap voorziet in het

aanbrengen van de remspanning op de strip. Hiertoe wordt de knooprij uiterst links

losgelaten en voorzien van de remspanning. Deze spanning wordt aangebracht door de

totale kracht te verdelen over de knooppunten die de laatste knooprij uiterst links vormen.

In de laatste stap wordt de onderste knooprij een negatieve verplaatsing in y-richting

gegeven. In deze stap worden twee knopen voorzien van een randvoorwaarde. Dit is de

knoop ter plaatse van punt a in afbeelding 18, deze knoop mag niet in vertica1e richting

verplaatsen. De andere knoop (ter plaatse b) mag niet in horizontale richting bewegen.
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Elke stap wordt onderverdeeld in een aantal incrementen.Binnen een increment kan nog

meerdere malen geitereerd worden alvorens de oplossing van dat betreffende increment

wordt bereikt. Normaal gesproken wordt elk volgende increment gestart met een

stapgrootte die anderhalf maal zo groot is als de stapgrootte waarmee het vorige incre

ment is afgesloten. Dit om de berekening zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor een

stationair proces is dit echter zinloos. Hier bestaat namelijk een ideale stapgrootte.

Indien deze stapgrootte is bereikt en de stapgrootte wordt desondanks vergroot, dan zuBen

extra iteraties nodig zijn om de stapgrootte weer te verkleinen. Dit proces van vergroten

en verkleinen van de stapgrootte zal zich blijven herhalen wanneer geen vaste stapgrootte

wordt ingegeven. Ten gevolge daarvan za1 dan de rekentijd fors oplopen. De striptrekbe

rekeningen worden dus uitgevoerd met een vaste, zo groot mogelijke stapgrootte.

4.1 GedeConneerde geometrie

In de afbeelding 19 is de gedeformeerde geometrie weergegeven.

C = 580 N/mm 2

[0 = 0.006

n = 0.23
R = 5

Afbeelding 19 Gedeformeerde mesh.

p = 2.5
f.J- = 0.0

ao/ c = 0.25
t o = 2

Deze afbeelding maakt duidelijk dat de strip niet over 90° aanligt. De gedeelten van de

strip voor en na de rol zijn niet recht maat vertonen een bepaald krommingsverloop. De

kromming heeft een verloop van nul aan de uiteinden tot de waarde lIR op de roL

35



c = 580 N/mm 2 p • 2.5
f;, = 0.006 IJ- = 0.0
n - 0.23 "ole - 0.25
R - 5 10= 2

4.2 Het diktever]oop

In afbeelding 20 is het dikteverloop weergegeven. De afbeelding geeft het bekende ver

loop weer. De oorspronkelijke dikte van de strip is gelijk aan 2 mm. Ongeveer bij een x

coordinaat van -5 mm begint de dikte van

de strip af te nemen. Dit afnemen van de E 2.00

E
dikte in de buigzone is te verdelen in twee 1.95

eu
~ 1.90

gedeelten. In het eerste gedeelte neemt de .. d' t

dikte van de strip langzaam af. In het 'D 1.85 ---cqscoor moo
1.80

laatste gedeelte sne1. Hiema bereikt de
1.75

dikte weer een constante waarde. Dit zijn
1.70 'l:crr""""'-Tr""T""""""""""""""""'TTI""''''''''''''''''''''''''''de elementen die over de rol liggen Hier- -25 -20 -15 -10 -5•• O. 5 10 15 20

• s coordlnoot [mm]

na neemt de dikte weer snel af in de strek- Afbeelding 20 Dikteverloop.

zone. Het dikteverloop wordt bepaald

d.m.v. de coordinaten van de onderste en de bovenste knooprij. Steeds wordt een lijn

getrokken door elkaar opvolgende knopen. Dit gebeurt voor zowel de onderste knooprij

als de bovenste knooprij. Er wordt een lijn getrokken vanuit de eerste knoop aan de

onderzijde loodrecht op het lijnstukje tussen de twee knopen aan de onderzijde. Het

snijpunt met het lijnstukje aan de bovenzijde wordt bepaald. De dikte is nu gedefinieerd

als de afstand van de eerste knoop aan de onderzijde tot het snijpunt met het bovenste

lijnstukje. Verwerking geschiedt middels programmatuur.

a+-r-,...,...,..,...,....,...,...,..,...,....rr-r.,...,....,...,...,..,...,....,...,...,..,...,...........,
o 5 10 15 20 25 JO

weg [mm]

Afbeelding 21 Kracht-weg verloop.

p - 2.5
J.1- = 0.0

"ole = 0.25
to = 2

4.3 Kracht-weg ver]oop

In afbeelding 21 is een karakteristiek

kracht-weg verloop weergegeven. De

verplaatsing is verkregen uit de verplaat

sing van de knooppunten aan de trekzijde.

De kracht is de sommatie van de krachten

op de onderste knooprij.

Na een afgelegde weg van 13 mm wordt

het verloop stationair. Er treedt een

.......... 6000
Z.........

~ 5000
u
o
'-
~ 4000

JOOO

2000

1000
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sprong op in het verloop doordat voor de eerste rnaal rnateriaal, dat is verstevigd t.g.v.

buigen, de strekzone passeert.

4.4 Von Mises spanningen en plastische equivalente rek (peeq)

In afbeelding 22 zijn de MISES spanningen weergegeven. In de afbeelding bevinden zich

C - $llO N/mm2 p • 2.5
Eo - 0.0011 J' - 0.0
" - 0.23 ..../C - 0.25
R ~ 5 to- 2

1

2
3

Ir--- 4

1'>. 10.00 11'>.00

S coo·rdinaat

N"""""' 110O ,........., 0.30 peeqE mlses I
E L....-.J

........... 400
0.25

Z 1 ..:::s:.......... Q)

2 L 0.20
0' 300C
·c 4 0.t5

C
0 2000.. 4(I) 0.10

3 3
100

1 0.05

2
0 0.00

-30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.0 0 -I .00 -10.00

S coordinaat

Afbeelding 22 Von Mises spanningen. plastische rek.

vier lijnen. Lijn 1 is de onderste elernentlaag, lijn 4 de bovenste.

De spanningsverlopen vertonen een grillig verloop. De spanningen lopen op ter hoogte

van de buigzone. Op de rol nernen ze sterk af om in de strekzone weer toe te nernen.

Laag 1 en 4 (de buitenste elernentlagen) leveren in de pieken de hoogste waarden op.

De plastische rek levert een beter overzicht. In twee fasen wordt de totale plastische rek

per elernentlaag bereikt. Na buigen en strekken hebben elernentlaag 1 en 4 de grootste

deforrnatie ondergaan. Na enkel buigen heeft laag 3 een grotere deforrnatie ondergaan dan

laag 1. Dit duidt op een verschuiving van de neutrale laag richting drukzijde.
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4.5 Spanningsverlopen

In atbeelding 23 zijn de spanningsverlopen in de verschillende richtingen weergegeven.

Hierbij is een 'meeroterend' assenkruis gebruikt. Dit wil zeggen dat de spanning in x

richting aItijd de spanning in de lengterichting weergeeft. De y-richting is de richting in

de dikterichting van de elementen. De z-richting staat hier loodrecht op.

NE z - richting
E ...

........ 1

'='2004~2C'> 3 3
"§ • 2
[-. 1 4
III

s coordinoat

e

y - richting

xy - richting

200

...... 100
N E

E ...
........
Z.......200
C'>
c:·c 0
c:
c
~-

C'>
c:

"c
c:
c
a.
III -2DD

4

x - richting
,~~1

2

3

10 20 JO

S coordinaat
'DO

NE
100

E ...........
z.......

4200
C'> 3c:
"i: • 2c:
c 1a.
III -.

s coordinaat

~

s cocirdinaat

Atbeelding 23 Spanningsverlopen.

De spanningsverlopen in x-richting vertonen een typisch buigverloop. In de buigzone zijn

de spanningen in de onderste twee elementlagen negatief (compressie). De bovenste

elementlagen leveren een positieve spanning op (trek). Op de rol gaan aIle verlopen door

nul. Nu hebben de onderste lagen een positieve spanning (trek), en de bovenste een

negatieve (druk).

De spanningsverlopen in z-richting hebben een soortgelijk verloop, de waarden van de

spanningen zijn kleiner. In y-richting treden slechts spanningen op rondom de de

formatiezones. De waarden van de spanningen zijn klein. Ditzelfde kan gezegd worden

van de spanningen in xy-richting.

4.6 Rekverlopen

Als laatste zijn de rekverlopen weergegeven. De lagen 1,3 en 4 nemen langzaam in

waarde toe. Dit begint voor het contactpunt van de strip met de rol. Elementlaag 2 blijft
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de waarde 0 behouden tot voorbij s =0. Deze elementlaag bevindt zich het dichtst bij de

neutrale laag. Na het passeren van de deformatiezones zijn de rekken van aile lagen aan

elkaar gelijk.

y - richting

s cooordinaat

0.1.

0.10

0.20

-o.tl

-0.00

-0.10

~

I............
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-o'~""',""'oo~-"",o.""'oo~-""'&.oo""""""o"'• .,..........",•• .,..........''''''0.00".,.......,.".,'5.00
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<I.l
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-0.10

-o.tl

~
0.20

I 0.10............

..::.:. 0.10

<I.l
0_~

-0.00

-0_
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~.'o
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s cooordinaat

Afbeelding 24 Rekverlopeno

Het verloop in de y-richting is bij benadering tegengesteld aan het verloop in x-richting.

De afschuifrekken hebben kleine waarden.

+

4.7 Contactdrukverloop over de rol

Voor verschillende remspanmngen en

wrijvingscoefficienten zijn de drukverlo-

pen over de rol bepaald. Voor deze bere

keningen is gerekend met 4-knoops ele

menten. Bij het bepaIen van de contact

drukken m.b.v. 8-knoopselementen treden

problemen op omdat de middelste knoop

(per element) door het gereedschap heen Afbeelding 25 Drukverloop bepaald met 8-knps

elementeno
slaat (afbeelding 25). Op deze wijze wordt

dan een verloop verkregen waarbij de contactdruk om de knoop de waarde 0 krijgt. In de
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volgende afbeeldingen zijn de met de 4-knps elementen bepaalde drukverlopen weergege

Yen. De weergegeven getalwaarden hebben de eenheid N/mm2•

c-~N/_

to. 0.006

n _ '0.2.1

.. '.73E ..a,

.7.0ge"01

.. 6, ...... e .. o 1

.S.Boe .. Ot

.:!i.15E.. 01

... Ste .. Ot
·3.B5E.. 01
.3.22E .. Ot
.2.57E .. Ot
·1,93E.. Ot
.. 1, 28e .. o,
.s .....e .. oo

p - •
~ • 0.05

°a/c ~ 0.2
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n - 0.2.3
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p ~ 5

I' ~ 0.05
°olc .0.'

+
Afbeelding 26 Drukverloop 1. Afbeelding 27 Drukverloop 2.
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n ; 0.23
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Afbeelding 28 Drukverloop 3. Afbeelding 29 Drukverloop 4.
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Afbeelding 30 Drukverloop 5. Afbeelding 31 Drukverloop 6.
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Atbeelding 33 Drukverloop B.Atbeelding 32 Drukverloop 7.
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M.b.v. deze berekeningen is het mogelijk de berekeningsmethode te verifieren. Resultaten

bevinden zich in het hoofdverslag. Hier worden nog enige conclusies getrokken t.a.v. de

drukverlopen met betrekking op de grootte van de wrijvingscoefficient en de grootte van

de remspanning.

Duidelijk zichtbaar is de grotere contactlengte bij de grootste remspanning. Bij deze

remspanning is de tweede piek kleiner dan de eerste piek. Voor de kleine waarde van de

remspanning (0.2) is de tweede piek groter dan de eerste piek.

Voor een remspanning van 0.4 is de tweede piek smaller vergeleken met een remspanning

van 0.2.

Voor de remspanning van 0.4 treedt er eerst een piek op. Hiema zakt de druk om weer

iets toe te nemen in het middengedeelte. Voor de tweede piek daalt de druk weer

enigszins. Dit inzakken van de druk voor de tweede piek is bij de lagere remspanning

verdwenen. Hier verloopt de overgang van middengedeelte tot tweede piek geleidelijker.

Met toenemende wrijvingscoefficient verschuift de druk voor de laagste remspanning naar

hogere waarden. De verschillen zijn echter gering. Bij de hoogste remspanning levert de

kleinste waarde voor de wrijvngscoefficient de hoogste waarden op.

Bij deze remspanning zakt de tweede piek in bij toenemende wrijvingscoefficient.

41



5 NUMERIEKE METHODEN

Binnen de modelvorming van omvormprocessen worden numerieke aspecten steeds

belangrijker. Doordat ingewikkeldere processen worden gemodelleerd en de kwaliteit van

de modelleringen steeds beter wordt, zijn numerieke methoden onmisbaar geworden voor

het oplossen van verschillende modellen. In deze bijlage worden de numerieke methoden

behandeld die in de verschillende modellen, die in het hoofdverslag zijn beschreven,

worden benut. Deze bevatten de lijnintegratie, oppervlakteintegratie en de optimalisatie.

5.1 Numerieke optimalisatie

De bovengrensmethoden beschrijven o.a. middels enige vrije parameters de verschillende

vermogenstermen. De oplossing is die combinatie van vrije parameters die het laagste

totale vermogen oplevert. Indien een model slechts twee vrije parameters bevat, dan

spannen deze parameters een vlak op. Bij elke combinatie van de vrije parameters hoort

nu een bepaald vermogen. Er is sprake van een soort hoogtekaart. Het absolute minimum

(dal) is de oplossing van het probleem. Het rechte rekwegmodel is zo'n probleem met

slechts twee vrije parameters. In afbeelding 34 is het vermogen uitgezet tegen de vrije

9

8

7

6

5

4

3

2

1

<5

e.4 e.6 e.8 1

/(

0.9 0.95

/(

Afbeelding 34 Hoogtekaart.

parameters. In het eerste gedeelte van de afbeelding is voor het interval voor K en a van
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o tot 1 gekozen. In het tweede gedeelte is het gebied rond het minimum uitvergroot

weergegeven. Een andere wijze van weergeven van de hoogte van het vermogen tegen de

vrije parameters is d.m.v. isocurven. Dit geeft vaak meer inzicht. Voor hetzelfde geval

als in afbeelding 34 de hoogtekaarten zijn weergegeven, zijn in afbeelding 35 de isocur

yen weergegeven.

c = 580 N/mm2
&0 = 0.006
n = 0.23
p = 3.41

ao = 0.25 * C

K

1.00
'.00 2.00 1.00 _1.00

0 0
0.60

\
0.60 \

\ 0.90

0.40 \
\

0.20
\

\
0.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.60 1.00

K

Afbeelding 35 Iso curven.

Op deze manier kan dus het minimum worden gevonden. Optimalisatie is een methode

waarmee 'automatisch' het minimum wordt gezocht. Indien een modellering meer dan

twee vrije parameters bevat is een ruimtelijke voorstelling zoals bij het rechte rekweg

model niet meer mogelijk. Ook hier wordt die combinatie van vrije parameters gezocht

waarvoor het totale vermogen minimaal is. Duidelijk is dat dit zoeken moet gebeuren via

een bepaalde strategie. De gebruikte minimalisatiemethode is de methode van Powell, de

programmatuur staat bekend onder de naam 'Minifun' (Rekencentrum PP-5.1).

Optimalisatie van problemen met meer dan een vrijheidsgraad berust altijd op stapsgewij

ze lijnoptimalisatie (optimalisatie in een richting) in een bepaalde richting.

Aangenomen wordt dat de optimalisatie start in een bepaalde vector P in de n-dimensi

onale ruimte. Vanaf hier wordt verder geoptimaliseerd in een bepaalde richting n. Nu is
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x

start

een bepaalde strategie nodig waarmee wordt bepaald wat de volgende richting n zal zijn.

Dit zoeken naar de beste volgende richting wordt als voIgt gedefinieerd:

Gegeven de functie f en de vectoren P en n. Gezocht wordt die scalar ~ die f(p+~n)

rninimaliseert. Vervang P door P+~n en doe de volgende stap.

Bij het zoeken van de volgende richting ligt het voor de hand gebruik te maken van de

afgeleiden van de functie. Op deze wijze optimaliseren, vergroot de snelheid aanzienlijk.

Deze werkwijze is echter niet altijd toepasbaar op bovengrensproblemen. Het optimalisa

tiealgoritme werkt dus zonder gebruik te maken van gradienten. Ben eerste eenvoudige

methode zou zijn: neem de set van hoofdrichtingen (de vooraf bekende vrije parameters),

minimaliseer over de eerste richting,

minimaliseer over de tweede richting etc,

totdat naar alle hoofdrichtingen is gemini

maliseerd. Herhaal dit proces cyclisch

totdat de oplossing is bereikt. De effectivi

teit van deze methode hangt af van de

functie f. Dat deze methode slecht kan

zijn blijkt uit een voorbeeld waarbij het

minimum wordt bepaald door een lang,

smal 'dal'. In afbeelding 36 is de hoogte

kaart van zo'n functie weergegeven. De

enige manier om in het minimum te gera-
Afbeelding 36 Hoogtekaart.

ken is nu langs de hoofdrichtingen d.m.v.

vele tijdstappen.

Er zijn echter betere optimalisatiealgoritmen voorhanden.

5.2 Methode van de geconjugeerde richtingen

Deze methode berust op het vinden van N (bepaald door het aantal vrije parameters)

lineair onafhankelijke, geconjugeerde zoekrichtingen. Wanneer deze set richtingen bekend

is, wit dit zeggen dat een set van N minimalisaties direct naar het minimum van de

kwadratische vorm van de Taylor reeks van de functie convergeert. In een bepaald punt P

ziet deze Taylor reeksontwikkeling er als voIgt uit:
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(1)

Indien een functie voldoet aan de beschrijving (in het minimum) d.m.v. een Taylor reeks

tot en met de tweede orde, convergeert de methode naar het minimum. Zijn meer termen

in de Taylorreeks nodig om de functie in het minimum te beschrijven, dan zijn opeenvol

gende stappen nodig om in het minimum te geraken. De minimalisatie convergeert dan

kwadratisch.

De methode waann het principe van de geconjugeerde richtingen is toegepast, is de

volgende:

-Bewaar de startpositie als Po.

-Voor i=1..N verplaats Pi-1 naar het minimum langs de richting Uj, noem

dit punt Pi.

-Voor i=1..N-l maak Uj U1+l

-Maak UN PN - Po

-Verplaats PN naar het minimum langs de richting UN en noem dit punt Po

Powell toonde in '64 aan dat k iteraties van de bovenstaande procedure een set richtingen

Uj opleveren van conjugerende richtingen (de laatste k richtingen). Hiervoor zijn N

iteraties van de procedure benodigd. In totaal dus N(N+1) lijnminimalisaties.

Helaas neigt het Powell kwadratisch convergerende algoritme tot het vinden van een set

richtingen die lineair afuankelijk zijn. In dit geval wordt het minimum gevonden van

slechts een deelruimte van de N-dimensionale ruimte. Dit wordt veroorzaakt door het

verwaarlozen van de afzonderlijke richtingen Uj ten bate van de richting (PN - Po). Voor

dit probleem zijn weer verschillende oplossingen.

1) Het reinitialiseren van de richtingen Uj, naar de basisvectoren ej na elke N

of N+1 iteraties.

2) Het opgeven van de kwadratische convergentie door steeds de richting van

de grootste afname bij de volgende lijnoptimalisatie niet mee te nemen. Er

wordt dus nog steeds gebruik gemaakt van (Po - PN). Alleen wordt deze

vector gevonden zonder dat in de procedure de richting van de grootste
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(2)

afname is meegenomen. Op deze manier wordt relatief snel geminimali

seerd en het gevaar van lineaire afhankelijkheid uitgesloten.

5.3 Numerieke integratie

5.3.1 Trapezium lijnintegratie

Door middel van trapeziumintegratie wordt een afschatting gemaakt van een integraal op

de volgende manier:

b

fJtx)dx = ~h[f(X)+j(X,)]- l~hYII (0
a

Waarin : xo=a, Xl =b, h=(b-a).

De integraal over het interval wordt dus afgeschat door de gewogen som van de functie

waarden op de eindpunten van het interval te vermenigvuldigen met de grootte van het

interval. Er resteert een fout waarvan een afschatting kan worden gemaakt.

Vaak varieert de integrant te vee! over het interval zodat dit interval in meerdere stukken

dient te worden opgesplitst. [a,b] wordt verdeeld in N gelijke intervallen.

h=(b-a)/N, xj=a+i*h en fj=f(x;).

Er geldt:

b N Xi (3)

I j{x)dx = L I j(x)dx
a i=l Xi-I

Op elk interval de integraal toepassen levert de samengestelde trapeziumregel:

b

IJtx)dx = h[¥: +.h
a

(4)

N

RJJ) = - 1~h3L f" (~i)
i=1
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Als f(x) twee maal differentieerbaar is, dan bestaat er een ~ op [a,b] waarvoor geldt:

Dit is een Riemann-som, de limiet hiervan voor h naar 0 is een integraal.

(7)

b

= -...!- Jf" (x)dx= -"'!-[fl (b) -I' (a)]
12 12

a

(8)

Hieruit voIgt:

(9)

Trapeziumintegratie is een methode met orde 2.

De numerieke integratie begint met als interval het totale gebied te kiezen. Vervolgens

wordt het interval verdeeld in 2 gelijke delen. Wederom wordt numeriek de waarde van

de integraal bepaald. Nu kan voor het verschil van de opeenvolgende foutschattingen

(indien het interval is gehalveerd) het volgende worden gezegd:

(10)

Hierin staat R voor de foutschatting van de betreffende berekening, T voor de waarde van

de integraal.

Omdat het interval is gehalveerd kan over de restterm RN het volgende worden gezegd:

(11)

Nu kan een reele afschatting worden gemaakt van de restfout na halvering van het

interval:
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(12)

Dit proces van halvering gaat door totdat het verschil van twee opeenvolgende oplossin

gen kleiner is geworden dan de opgegeven nauwkeurigheid.

5.2.2 Numerieke oppervlakteintegratie met de trapeziumregel

De trapeziumregel kan op eenvoudige wijze worden uitgebreid tot een oppervlakteinte

graal. In dit geval worden de hoekpuntensom, de zijvlakkensom en de midvlakkensom

z

z

z

c

cz

z

z

z

z

z

m--m--m

l-l-l
I I I
m--m--m

c

c

z

z

berekend. De hoekpuntensom (c) wordt

vermenigvuldigd met 1, de zijkantensom

(z) met 2 en de midpuntensom (m) met 4.

Deze totale som wordt vermenigvuldigd

met de oppervlakte van een subgebiedje en

het totaal wordt gedee1d door 4. Dit levert

een schatting van de integraal over een

bepaald oppervlak (afbeelding 37). Elke Z

volgende berekening herverdeelt het totale

gebied in vier maal zoveel sub-gebieden.

Er wordt wederom een afschatting van de
Afbeelding 37 Punten bij oppervlakteintegratie.

fout gemaakt zoals bij de lijnintegratie. De

berekening stopt indien de restfout kleiner is geworden dan de opgegeven nauwkeu

righeid.

5.3.3 Numerieke lijnintegratie volgens Gauss

Wanneer Gaussintegratie wordt toegepast, worden de vaste punten (begin,midden en einde

interval) losgelaten. Door het slim kiezen van deze integratiepunten kan de orde van de

methode twee maal zo hoog zijn als de orde van een integratie methode met vooraf

ingegeven equidistante punten. Deze integraal met de integratiepunten gekozen volgens de

adaptieve methode ziet er dan als voIgt uit:

Het betreft hier een 3-punts Gauss methode.
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h

lh = ~{5khg )+8J\O)+5J\hg) }+RJ

Ook hier kan het interval worden verdeeld in een aantal deelintervallen.

de integraal convergeert bij het halveren van het interval zeer snel.

(13)

De waarde van

5.3.4 Oppervlaktei"ntegratie Gauss

Ook deze integratiemethode kan worden uitgebreid naar een oppervlakteintegraal.

Dit gaat dan als voIgt:

In eerste instantie wordt de integraal opgesteld in de eerste richting (x):

h ~ ~l~ = ;{5J{x,-h
YJ

"5 )+8J(x,O)+8J(x,h
YJ

"5 )} (14)

De integraal over het oppervlak wordt dan als voIgt berekend:

(15)

In dit gebied
heeft de integrand
de waarde O.

Rep
b

kenen van het deformatievermogen. De R SSdxdy

integraal is niet analytisch oplosbaar in

ren richting. Dit probleem dient dus nu

meriek te worden opgelost d.. m. v. een Afbeelding 38 Gebiedsbepaling.

oppervlakteintegraal. Probleem hierbij is

dat de bovenzijde van het gebied niet vastligt (in geval van buigen). Deze bovengrens be

schrijft namelijk de verdunning die in de buigzone optreedt en is dus afbankelijk van de

~-coordinaat. Dit probleem is niet direct oplosbaar d. m.v. trapeziumintegratie. Bij deze

integratiemethode kunnen de integratie grenzen namelijk niet afbankelijk zijn van de

5.4 Praktische toepassing

Het bovengrens model waarbij buigen en

strekken op de rol plaatsvindt, vereist een

integratie over het oppervlak van beide

deformatiezones ten behoeve van het bere-
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coordinaten. Dit probleem kan worden ondervangen door er voor te zorgen dat de

integrant over het gebied waar de strip verdunt de waarde 0 aanneemt. Atbeelding 38

verduidelijkt dit. De integraal wordt over het totale gebied uitgerekend. Probleem bij deze

methode is dat het functieverloop omtrent het verdunningsverloop R"'b een grote gradient

kent van een bepaalde waarde voor de integrant naar 0 in het gebied aangegeven in

atbeelding 38. Op deze manier zal de verviervoudiging van het aantal gebieden vaak

moeten plaatsvinden alvorens de oplossing aan de gewenste nauwkeurigheid voldoet.

Probleem is hierbij dat de verfijning over het hele gebied plaatsvindt (niet alleen in

gebieden waarin de integrant een grote gradient kent). Dit Ieidt tot onaanvaardbaar grote

rekentijden.

In tegenstelling tot trapeziumintegratie kan bij een Gaussintegratiemethode de bovengrens

van een gebied weI athangen van een co6rdinaat. Door de hogere orde van de Gaussinte

gratiemethode convergeert de oplossing veel sneller. Er zijn dus maar een beperkt aantal

gebieden noodzakeIijk. De formules die voor de Gaussintegratie zijn gepresenteerd

kunnen gehandhaafd bIijven. Hierin dient hy slechts vervangen te worden door hy(x).

5.4.1 Numerieke integratie

Om de betrouwbaarheid van de Gaussintegratie te kunnen controleren en te bepalen hoe

groot het aantal gebieden dient te zijn, zijn enkele berekeningen uitgevoerd. Resultaten

hiervan zijn weergegeven in de volgende atbeelding.

In deze atbeelding is de waarde van het deformatievermogen in gebied II d.m.v. numerie

ke integratie bepaald. Hiertoe zijn de vrije parameters vastgezet. " en 0 hebben de waarde

0.9, {3 en 1/1 hebben de waarde 0.1. De waarde van het deformatievermogen is berekend

met zowel Gauss- als Trapeziumintegratie. In beide atbeeldingen is de nauwkeurigheid

gevarieerd. Beide reeksen berekeningen convergeren naar exact dezeIfde waarde. In eerste

instantie is het deformatievermogen berekend m.b.v. Gaussintegratie. Hier is het aantal

gebieden gevarieerd. Een berekening met 16 gebieden voldoet. Vergroten van het aantal

gebieden heeft nauwelijks nog invIoed. Trapeziumintegratie met een nauwkeurigheid van

10-5 geeft dezeIfde waarde als de waarde van de integrant berekend met Gauss. Bereke

ningen bij de geeiste nauwkeurigheid met Gaussintegratie is orden sneller dan dezeIfde

berekeningen met Trapeziumintegratie.
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nauwkeurlgheld

Tro.peZiuM

1 I nouwk 0.Q1
2 I no.uwk 0.001
3 I nouwk 0.0001
4 I no.uwk 0.00001
5 I nouwk 0.000001
6 I nauwk 0.0000001

6

Go.U55

0.211J11 0.211<40

0.21120
0.21136

0...-0- 0...-0- 0.21100

0.21134 1 : 1 geloied
0.210802 I 4 geloleden

3 I 16 geloleden

0.21132
4 I 64 geloleden 0.21060
5 I 256 geloleden
6 I 1024 geloleden

0.21040

0.21130
0.21020

0.21128 0.21000
2 3 4 5 6

aan1:al gelo1eden

Afbeelding 39 Nauwkeurigheid verschillende integratiemethoden.

craie =0.25

P = 5
0.5480

c
Q)

CJ1
o
E
......
Q)

>

5.4.2 Invloed integratie op de optimalisatie

De nauwkeurigheid waarmee de oppervlaktelntegratie moet worden uitgevoerd, is

afhankelijk van de te optimaliseren functie. Om de invloed van de nauwkeurigheid

waarmee de oppervlaktelntegratie wordt uitgevoerd op de optimalisatie te onderzoeken,

wordt de nauwkeurigheid van de oppervlaktelntegratie gevarieerd en geoptimaliseerd. De

invloed op het totale vermogen is in afbeelding 40 weergegeven.

Ret vermogen wordt bij toenemende 0.5481

nauwkeurigheid kleiner. Dit wil dus zeg

gen dat door het nauwkeuriger uitvoeren

van de integratie het minimum beter wordt

benaderd. Door de 'onnauwkeurigheid' 0.5479

die optreedt bij het rekenen met 1 gebied

wijkt het eerste punt af van de algemene

trend. De maximale afwijking in het

vermogen ligt in de orde van 0.001. Bij

64 gebieden verandert er nauwelijks iets

meer. In afbeelding 41 en 42 is weergege

yen hoe het nauwkeuriger integreren

doorwerkt in de vrije parameters.

0.5478
1 1 gebied 4 64 gebieden
2 4 gebieden 5 256 gebieden
3 16 gebieden 6 1024 gebieden

0.5477
0 2 J 4 5 6

aantal gebieden

Afbeelding 40 Invloed van de integratie op het
totale vermogen bij optimalisatie.
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Atbeelding 32 geeft de dimensieloze dikte na buigen en strekken. De grootste afwijking (1

gebied) ligt in de orde van 0.005. De oplossingen convergeren snel naar de oplossing. Bij

16 gebieden is de afwijking zeer klein geworden.

0.9735 0.9600

K 0
0.9730 0.9590

0.9725 0.9580

0.9720 0.9570

0.9715 0.9560

0.9710 0.9550

0.9705 0.954-0

0.9700 0.9530

0.9695 0.9520
0 2 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6

aantal gebieden aantal gebieden

Atbeelding 41 Invloed van de integratie op de vrije parameters (dikten na buigen en strekkenl na
optimalisatie.

Atbeelding 33 geeft het beeld voor de grootte van de deformatieszones. Hier is de

grootste afwijking 0.002 [rad]. Ook hier is een verdeling in 64 gebieden meer dan

voldoende.

0.0850 0.0812

~ 'ljJ
0.0845 0.0811

0.0810
0.0840

0.0809

0.0835

0.0808

0.0830
0.0807

0.0825
0.0806

0.0820 0.0805
0 2 3 4 5 6

aantal gebieden
2 6

aantal gebieden

Atbeelding 42 Invloed van de integratie op de vrije parameters (grootte van de gebiedenl na optimalisa
tie.
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6 MEmODEN VOOR RET BEPALEN VAN WRIJVINGSCOEFFICIENTEN

In de omvormtechnologie wordt steeds meer aandacht besteed aan het fenomeen wrijving.

Wrijving heeft invloed op de kwaliteit van produkten (geometrie, oppervlakte gesteldheid)

gereedschapsslijtage en de maakbaarheid van produkten. Door de grote invloed van

wrijving op omvormprocessen bestaat er behoefte aan numerieke waarden met betrekking

tot de wrijvingscoefficienten die relevant zijn voor hette beschouwen proces.

Wrijving is een complex verschijnsel. Dit heeft te maken met het grote aantal invloedsfac

toren op het wrijvingsgedrag.

Ben greep uit de vele invloedsfactoren op de wrijvingscoefficient is hieronder weergege

yen:

- Ruwheden van de verschillende gereedschappen en produktmateriaal.

- Geometrie van de verschillende gereedschappen.

- Materiaaleigenschappen van gereedschappen en produktmateriaal.

- Coatings (zowel gereedschappen als deformerend materiaal).

- Smering.

- Temperatuur.

- (Deformatie)snelheden.

- etc.

Onderzoek op het gebied van wrijving richt zich op de ontwikkeling van smeermiddelen,

coatings en gereedschappen.

Om de invloed van verschillende ontwikkelingen op de grootte van de wrijvigscoefficient

te bepalen is een test noodzakelijk waarmee de wrijvingscoefficient kan worden bepaald.

Bovendien is een goede afschatting van de wrijvingscoefficient bruikbaar voor modellerin

gen van verschillende processen.

Uit de literatuur zijn verschillende methoden bekend waarmee een wrijvingscoeficient kan

worden bepaald. Enkele ervan worden hieronder behandeld.

6.1 Flat die simulator

Deze test is een veelgebruikte test waarbij een strip tussen twee plooihouderhelften wordt

getrokken. Ben voordeel van de test is de eenvoud ervan. Er lijken op elk punt uniforme

condities te zijn. Wanneer de test echter nader wordt aanschouwd, lijkt het door kleine

vervormingen van de strip niet logisch dat de oppervlakken over de gehele lengte contact
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hebben. Over relatief grote opperviakken za1 geen

contact bestaan, smeermiddel kan ingesioten worden.

Dit is weI een situatie die ook tijdens dieptrekken· in

de flens optreden kan. Ben ander nadeel is dat er

geen plastische deformatie plaatsvindt.

Afbeeiding 43 Flat die simulator.
6.2 Stripstrektest

Bij deze test wordt een strip over een rol getrokken zodat deze

over 180 0 aanligt. Aan een zijde wordt de strip gefixeerd, aan

de andere zijde wordt aan de strip met een bepaalde snelheid

getrokken. Er is ook een mogelijkheid ingebouwd de contacthoek

tussen de strip en de rol te varieren. Het grote voordeel van deze

test is dat de wrijvingscoefficient tussen rol en de[ormerende

strip kan worden bepaald. Dit strekken is een situatie die bij

voorbeeid ook bij het strekken van de flens over de stempeiradi

us bij dieptrekken optreedt. Een andere test waarmee de wrij

vingscoefficient kan worden bepaaid is de striptrektest.

6.3 Striptrektest
. kt' h d .. . ffi . Afbeeiding 44 Strips-

De stnptre est IS een met 0 e waarmee een wnJvmgscoe lClent trektest.

kan worden bepaaid. Voordelen van het gebruik van striptrektest

als wrijvingscoefficientbepaling is onder meer dat er slechts aan een zijde contact is

(afbeeiding 44).

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat die methode moet worden gekozen die de

situatie in de praktijk het best benadert. In deze bijiage wordt de bepaling van de

wrijvingscoefficient m.b. v. de striptrektest nader uitgewerkt.

6.3.1 Bepaling van de wrijvingscoHficient uit de striptrektest

Voor de bepaling van de wrijvingscoefficient uit de striptrektest zlJn twee methoden

mogelijk. Ten eerste kan de wrijvingscoefficient worden bepaald met de touwtjesformule.

Dit gaat als voIgt:
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Voor de bepaling van de wrijvingscoefficient volgens

Sniekers en Ramaekers wordt het krachtenspel op de

rol nader aanschouwd (afbeeiding 45). De kracht Fo

vermenigvuIdigd met de arm D geeft het wrijvings

moment. FeiteIijk is dit wrijvingsmoment de opteI

som van de afschuifspanningen ter plaatse van de

radius R, werkend over de breedte b van de strip.

Uitgewerkt Ievert dit het volgende op:

2 F,
J.L = - Ln-

1r Fo

(1)

Afbeeiding 45 Gemeten krachten.

7r/2

Fo • D = b • R 2 J T(<p) d<p
(2)

Maar de verde1ing van de schuifspanning over de rol is onbekend. Er wordt aangenomen

dat de afschuifspanning constant is over de ro!. Dan voIgt daaruit het volgende :

Met de definitie:

of

voigt

Fo D
T = ----

b R 2 7r12
(3)

(4)

Gezocht worden de resuiterende krachten op de strip t.g.v. de afschuifspanning over de

rol en de resuiterende kracht t.g. v. de druk over de ro!. Indien de strip wordt losgemaakt

van zijn omgeving dan is de totale resulterende 'contact'kracht te bepalen uit de trek

kracht en de remkracht. Omdat de grootte van de wrijvingskracht bekend is, kan de

grootte van de resulterende 'druk'kracht (Fc) m.b.v. Pythagoras bepaald worden.

Uiteindelijk voIgt dan voor de wrijvingscoefficient:

(5)
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