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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt een methode beschreven en uitgewerkt waarmee 
het mogelijk is stationaire omvormprocessen te beschrijven met 
incompressibel, verstevigend materiaal. Voor het ontwikkelen van het 
model wordt uitgegaan van de drie behoudswetten en wordt gebruik 
gemaakt van de eindige elementen methode. Dit model zal uiteindelijk 
uitmonden in een computerprogramma. 

In hoofdstuk I1 t/m ï V  zal worden ingegaan op de theoretische 
achtergronden. ïn hoofdstuk V zullen enkele simulaties van 
omvormprocessen worden besproken. 

Met dit model zal onder andere worden nagegaan in welke mate het 
meenemen van de temperatuur in het constitutief gedrag van het 
materiaal invloed heeft op de resultaten. 
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I INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

In de vaste stof mechanica wordt bij de mathematische modelvorming 
meestal een Lagrange beschrijvingswijze gehanteerd. Voor het 
analyseren van vloeistofstromingsproblemen gebruikt men veelal een 
Euler beschrijvinyswijze. Omdat bepaalde omvormprocessen 
karakteristieke kenmerken van vloeistofstroming vertonen, wordt ook 
daar de Euler beschrijvingswijze wel toegepast. Men spreekt dan van 
de flowmethode voor het analyseren van omvormprocessen. 

Bij de Lagrange beschrijving wordt een verzameling materiedeelyes in 
de tijd gevolgd. Voor ieder deeltje kunnen dan een aantal fysische 
grootheden berekend worden zoals verplaatsing, snelheid, 
temperatuur, effectieve rek etc. Deze beschrijvingswijze biedt 
voordelen bij instationaire processen. 

Bij de Euler beschrijvingswijze wordt een volume beschouwd, dat in 
de tijd niet van positie verandert. Op iedere plaats in dit volume 
kunnen dan een aantal fysische grootheden berekend worden. Deze 
methode wordt veel gebruikt bij stationaire omvormprocessen waarbij 
dan maar dat ruimtelijk gebied bekeken hoeft te worden waar 
de grootste veranderingen optreden. De rest kan buiten beschouwing 
worden gelaten. Bij het gebruik van de eindige elementen methode 
heeft de Euler beschrijving het voordeel dat de elementen niet van 
vorm veranderen, hetgeen bij Lagrange beschrijving nogal eens tot 
slechte element-geometrieën leidt. 

alleen 

In dit verslag wordt de theorie afgeleid voor de beschrijving van 
stationaire omvormprocessen met incompressibel, verstevigend 
gateriaal waarvan de eigenschappen tenlperatuur afhankelijk zijn. 
De basisvergelijkingen zijn: 
- Wet van behoud van massa. 
- Wet van behoud van impuls. 
- Wet van behoud van impulsmoment. 
- Wet van benoud van energie. 
- De constitutieve vergelijkingen. 
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Verder natuurlijk de bijbehorende randvoorwaarden. Bij de 
formulering van het model wordt gebruik gemaakt van de Euler 
beschrijvingswijze. Hierbij is op iedere plaats van het beschouwde 
volume de snelheid en de druk expliciet te berekenen, de door een 
deeltje afgelegde weg echter niet. Dat laatste is wel nodig om de 
effectieve plastische rek van ieder deeltje te kunnen berekenen 
waardoor het mogelijk is om de geschiedenis-afhankelijkheid van het 
materiaal in rekening te brengen. Daarom zal uit de effectieve 
plastische reksnelheid de effectieve rek berekend worden. Peter 
Wolbert heeft in zijn afstudeerwerk [I] al een werkwijze hiervoor 
beschreven. 

Het uiteindelijke mathematische model bestaat uit vergelijkingen 
voor 

- het berekenen van de snelheden en de drukken, 
- het berekenen van de effectieve rek, 
- het berekenen van de temperatuur. 

Om de vergelijkingen te kunnen oplossen zal gebruik worden gemaakt 
van het principe der gewogen residuen en van de eindige 
elementenmethode. 

In dit verslag wordt een vector genoteerd als 2, een tweede-orde 
tensor wordt aangeduid als a. Scalairen, vectoren en tensoren kunnen 
in een kolom worden geplaatst en kunnen dan geschreven worden als 
respectievelijk ar  a e n a .  Als deze grootheden in een ììiatrix wardeu 

geplaatst worden ze geschreven als respectievelijk g,  3 en&. De 
getransponeerde van een kolom a en een matrix 3 worden geschreven 

als respectievelijk a en 3 . 

., 
. . -  - 

-a 

-, 

T T 
*. 



11 DE OP 'PE LOSSEN VERGELIJKINGEN 

11.1 De beweq~nusverueliiki~q 

De bewegingsvergelijking, ofwel locale vorm van de wet van behoud 
van impuls luidt E2l,t3]: 

in volume 9 .  (11.1 * 1 ) 

De materiële afgeleide van de snelheid kan geschreven worden als: 

in volume Q .  

Voor stationaire stromingen en met verwaarlozing van volumekrachten 
kan (11.1.1) met (11.1.2) als volgt geschreven worden: 

in volume Q.  

De term i$* ($U') wordt de convectieve term genoemd. 

Een tweede behoudswet waaraan moet worden voldaan, is de lokale wet 
van behoud van Impulsmoment. Deze luidt: 

C I D = @  in volume Q (fï. 1.4) 

m.a.w. de Cauchy spanningstensor is symmetrisch. 
Het (11.1.4) kan de bewegingsvergelijking als volgt genoteerd 
worder! : 

-b 6 . m  - Qib(3U') = o in volume Q .  

De randvoorwaarden bij deze vergelijking luiden: 

+ .** u = u  op rand rU. 

(11. I. 5 ) 

(11.1.6) 



x 
t = t  
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op rand rt ( 1 1 . 1 . 7 )  

+* * 
waarbij u de voorgeschreven snelheid op de rand is en t een 
voorgeschreven randbelasting is. Voor de Cauchy spanningstensor 
geldt in een punt het volgende: 

op rand I'. (11. I . a )  

waarbij de eenheidsbuitennormaal is en $ de randbelasting. 

11.2 De eneraieverueliikinq 

De energievergelijking is nodig om de temperatuur in de materie en 
de warmtestroom van de materie naar de omgeving te kunnen berekenen. 
De energievergelijking luidt [4]: 

PQ = m :($U 1' + O - ?e; in volume 8 .  (11.2.11 

Het verband tussen de materiële en de ruimtelijke tijdsafgeleide 
luidt : 

e i5e + +-b e = - + u*(Ve) in volume 8 (n. 2.2 1 at 

zodat (II.2.1) met (11.2.2) voor stationaire processen zonder warmte 
bronnen geschreven kan worden als: 

gii e6e = a :($u' - 3.9 in volume 8. (11.2.3) 

De constitutieve relatie tussen e en T is: 

de = CVdT 

waarbij C, van de temperatuur T kan afhangen. 
Uit (11.2.4) en (11.2.3) volgt: 

(11.2.41 

(I1 .2.5) 
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waarbij de volgende randvoorwaarden gelden: 

(11.2.6) 
(11.2.7) 

* 
* 

T = T  op rand rT. 

q' 
qn= 4, op rand I' 

waarbij qn de warmtestroom in de richting van de buitennormaal is: 

+ +  
4, = 4.n op rand I ' .  ( n .  2.8) 

11.3 Het stelsel sekowelde niet-lineaire differentiaalveruelii- 
kinsen 

De vergelijkingen (11.1.5) en (11.2.5) vormen samen een gekoppeld 
stelsel dat moet worden opgelost: 

randvoorwaarden: 

4 +* u = u  

-D +* tuen = t 

* 
T = T  

4 - D  * 
'n qon = 

in volume R. 

in volume R. 

op rand Tu. 

op rand I't. 

op rand ST. 

q '  
op rand 1% 

(11.3a) 

(II.3b) 

(11.3~) 

( II.3d 1 

(I1.3e) 

(IX. 3f) 

Eehalve a n  bovenstaande vergelijkingen moet ook voldaan worden aan 
de constitutieve vergelijkingen die het materiaalgedrag beschrijven. 
Deze vergelijkingen worden in het volgende hoofdstuk besproken. 
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I11 HET HATERIAALGEDRAG 

111.1 Incomrxessibiliteit 

Verondersteld wordt dat het materiaal incompressibel is. Bij 
plastische deformatie blijkt dat voor veel materialen inderdaad zo 
te zijn [ S I .  Aangezien bij omvormprocessen de plastische deformaties 
veel groter zijn dan de elastische is bovenstaande veronderstelling 
gerechtvaardigd. 

De incompressibiliteitsreïatie kan worden afgeleid uit de lokale 
vorm van de wet van behoud van massa [2],[3]: 

+ + - + $.(QU) = o a t  in volume a. ( 1 1 1 . 1 . 1 )  

Voor incompressibele materie geldt: 

in volume a. ( 3 1 1 . 1 . 2 )  O 
q = o  

Omschrijven van de materiële afgeleide naar de ruimtelijke afgeleide 
en substitueren in (III.1.1) leidt, voor stationaire processen, tot 
de volgende incompressibiliteitsrelatie: 

$4 = o in volume P. ( 1 1 1 . 1 . 3 )  

111.2 Constitutieve wercreliikinuen voor de swnninuen 

In het kader van de flowmethode voor het beschrijven van omvorm- 
processen, wordt de volgende constitutieve relatie gebruikt tussen 
spanningen, snelheden en drukken: 

m = -pl + 2plD ( 1 1 1 . 2  * 11 
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Hierbij is p de hydrostatische druk. Bij Newtonse vloeistoffen is p 

gelijk aan de dynamische viscositeit Q, De deformatiesnelheids- 
tensor D is gedefinieerd als: 

(111.2.2) 

Aangezien het elastische deel van de vervormingen verwaarloosd kan 
worden, geldt hier: ID = IJp, waarbij IDp het plastische deel van de 
deformatie beschrijft. Bij omvormprocessen van metalen en 
kunststoffen hangt p vaak af van onder andere de equivalente rek, de 
equivalente reksnelheid en de temperatuur. Als voor de equivalente 
spanning en reksnelheid de Von Mises spanning 0 en de Von Mises 

reksnelheid E wordt gekozen geldt: 

- 
CI = JI(3/2)*(md:md)f 

(111.2.4) 

waarbij urd het deviatorische deel van de Cauchy spanningstensor is. 
In dit geval geldt: 

Met (IïI.2.31 en (111.2.4) kan worden afgeleid dat: 

(111.2 = 5 )  

waarbij 
kan dus worden geschreven: 

ov de momentane vloeispanning van het materiaal is. Voor p 

V 
p = - 7  

ff 

3E 
(111.2.7) 

- -  
waarbij ov = o ( E , E , T ) .  In de literatuur [5],[6],[71 kunnen 
verschillende constitutieve relaties worden gevonden (Appendix A). 

V 
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- 
Door E mee te nemen in de constitutieve vergelijking, wordt ook het 
yeheugeneffect van het materiaal in rekening gebracht. 

Als de snelheden in ieder punt van de materie bekend zijn kan met 
(11.2.5) in ieder punt de temperatuur worden berekend. Evenzo kan 
met (ïïï.2.2) en de vergelijking voor de Von Mises reksnelheid in 

ieder punt E worden berekend. Echter E is niet zonder meer uit te - 

rekenen. Om E uit te kunnen rekenen zou E langs een stroombaan 
geïntegreerd moeten worden. In [ I 1 3  wordt langs een stroomlijn 
geïntegreerd (stroomlijnen en stroombanen vallen samen bij 
stationaire processen): 

(111.2.8) 

Hier is us(s) de snelheid op de stroomlijn op afstand s vanaf het 
beginpunt van de stroomlijn. Om het verloop x(s) van de stroomlijn 
te vinden moet de volgende differentiaalvergelijking worden 
opgelost : 

+ 

dx = Ú(2)dt in volume R 

met ds = IdXI. De bijbehorende randvoorwaarde luidt: 

+ - b  + x = xo = x(s=O) 'instroom' 

(111.2.91 

- 
Een andere manier om E uit te rekenen is beschreven door Wolbert 

[ I ] .  Voor materiële afgeleide geldt: 

in volume R. (111.2.11) 

S E  
Voor stationaire processen vervalt de term (rt . De effectieve rek i 
kan worden bepaald door het oplossen vaii de? differentiaal- 
vergelijking: 



met als randvoorwaarde: 

- - 
E = EO 
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in volume SZ 

OP 'instroom' 

(111.2.12) 

(111.2.13) 

In dode zônes kan E niet altijd worden bepaald omdat: 
a) er geen randvoorwaarde voor de materiedeeltjes is, aangezien 

in de dode zône geen materiaal komt dat aan de instroomrand 
is geweest, 

bl in de dode zône de snelheden vaak zeer klein zijn. Als = u" 
in een bepaald punt, dan is (111.2.11) niet op te lossen in 
dat punt. 

Omdat de tweede methode om de rekken te berekenen minder rekenwerk 
vraagt, is hier voor deze methode gekozen. 

111.3 Constitutieve verqeliikinsen voor de warmtestroom 

Er zijn meerdere constitutieve vergelijkingen voor de warmtestroom 
beschikbaar. Een veel gebruikte constitutieve vergelijking is de wet 
van Newton deze wordt veel gebruikt voor het berekenen van een 
warmtestroom over de rand van twee gebieden a en b: 

Hierbij is OL de temperatuurvereffeningscoëfficiënt, cjab de 
warmtestroom van a naar b en Ta en Tb de temperatuur van 
respectievelijk a en b. 

De andere constitutieve vergelijking is de wet van Fourier. Deze 
wordt gebruikt voor het berekenen van warmtestromen in continua en 
luidt: 

4 = -A?T ~ I I  .3.2) 
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waarbij A de warmtegeleidingscoëfficiënt wordt genoemd. 
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IV HET MJMERIEKE OPLOSPROCES 

IV.l Recapitulatie van de verueliikinuen en de randvoorwaarden 

Het op te lossen stelsel vergelijkingen met hun randvoorwaarden 
luidt: 

- ? +  + +  +-? c pCvu*VT + V*q = 0:(VU) 

- b +  veu = o 

+ -?- - 
U*VE = E 

a = -pn + 2~10 

+ +* u = u  

+ + +* 
t = aren = t 

* 
T = T  

+ +  * 
qn qen = 

- -  
E O  

in volume R. 

in volume R. 

in volume R. 

in volume R. 

op rend ru. 

op rand rt . 

op rand I'T. 

op rand r 4' 

( I V .  1 .I ) 

(IV. I .2) 

(IV. 1.3) 

(IV.1.4) 

(IV. 1.5) 

(IV. 1.6) 

(IV. 1 . 7 )  

(IV. 1.8)  

(IV. 1.9) 

{IV. l .  IO! 

(IV. 1.1 1 1 

( I V .  1.12) 

(PV. 1.13) 

{IV. 1 F 14) op rand r instroom' 
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Het aantal vergelijkingen is 23: (IV.l.1) zijn drie vergelijkingen, 
(IV.1.5) zes, (IV.l.7) drie, fïV.1.8) zes en de rest t/m (IV.l.9) 
zijn allemaal een vergelijking. Het aantal onbekenden i s  ook 23: m 

(6 onbekenden), 1D (61, 6 (31, (31, ( 1 1 ,  p (I), T (I), i ( 1 )  en E 

( 1  onbekende). Bovenstaande Vergelijkingen kunnen niet exact worden 
opgelost. Wel kan een benaderingsoplossing worden bepaald m.b.v. de 
eindige elementenmethode. Daartoe wordt eerst de gewogen afwijkingen 
formulering besproken. 

- 

IV.2 De csewocsen afwiikinuen formulerinq 

Om tot een eindige elementenmethode formulering te komen wordt het 
stelsels differentiaalvergelijkingen van ( 1 V . l )  op basis van het 
principe der gewogen afwijkingen omgewerkt tot een stelsel 
integraalvergelijkingen. Volgens genoemd principe is de eis dat in 
alle punten van R voldaan wordt aan de bewegingsvergelijking 
(IV.1.1) equivalent met de eis dat voor alle toegelaten weegfuncties 
$ voldaan is aan: 

(IV.2.1) 

Na partiëel integreren, toepassing van de stelling van Gau$ en 
subtitutie van (11.1.8) verkrijgen we: 

(IW. 2.2 ) 

Op analoge wijze luidt de gewogen afwijkingen formulering van de 
incompressibiliteitsvoorwaarde: 

tl.i (IV. 2.3 1 

De gewogen afwijkingen formulering van de differentiaalvergelijking 
voor de berekening van de equivalente plastische rek (IV.1.4) 
luidt : 
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va (IV. 2.4) 

De energievergelijking (IV.1.2) gaat na partieel integeren en na 
substitutie van ( ï V . 1 . ï )  over in: 

Er geldt: 

Substitutie hiervan in (IV.2.5) en vervolgens de stelling van Gaup 
toepassen geeft met gebruikmaking van (11.2.8): 

IV.3 Het iteratieve ovlosvroces 

De integraalvergelijkingen (IV.2.21, (IV.2.31, ( I V . 2 . 4 )  en (IV.2.9) 
zijn gekoppeld en niet-lineair en kunnen daardoor niet direkt worden 
opgelost. Voor het oplossen wordt een iteratieve werkwijze gevolgd, 
waarbij in een aantal opeenvolgende (iteratie)stappen, 
benaderingsoplossingen worden bepaald, die naar men hoopt, de exacte 
oplossing steeds beter benaderen. Als geconstateerd wordt dat de 
afwijking van de benaderingsoplossing t.o.v. de exacte oplossing 
kleiner is dan een vooraf vastgestelde grenswaarde, wordt het 
iteratieproces gestopt. We zeggen dan dat het iteratieproces 
geconvergeerd is. 

We veronderstellen nu dat we de beschikking hebben over een 
schatting voor de onbekende grootheden. Deze schattingen duiden we 
aan met de rechtsbovenindex O .  De waarden die exact aan de 
integraalvergelijking voldoen kunnen we nu schrijven als som van de 
schatting en een nog onbekende afwijking: 
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ar = a' t da 

1 

-b -?o u = u  +d; ; 

T = To i dT 

(ïV.3. la) 

(IV.3.lb) 

De uitdrukkingen voor ID en t worden gesubstitueerd in ( I V . S . 2 )  en 
(IV.2.3) waardoor twee integraalvergelijkingen worden verkregen die 
niet-lineair zijn in dm en du. Met de veronderstelling dat die 
afwijkingen klein zijn, kan vergelijking (IV.2.2) m.b.t. dar en d< 
worden yelineariseerd. Deze iteratiemethode staat bekend als Newton- 
Raphson iteratie en de gelineariseerde iteratievergelijkingen 
luiden : 

(IV. 3 . 2  ) 

f r v .  3.3) 

In (ïV.3.S) worden de vergelijkingen ( I V . l . 5 )  en (1V.l.a) 
gesubstitueerd, hetgeen leidt tot: 

--o c +-? c -Jí-poBtp[(~~o)+(Vü ) 1 1 :  (OW) dR - JeU0*(VUo)*W dR f- 
R R 

t J Z 0 W  dr 
r 

(IV. 3.4) 

p wordt hier constant verondersteld. In werkelijkheid is p = p o t  dp. 
Hoewel alle vier de genoemde integraalvergelijkingen onderling 
gekoppeld zijn, is gekozen voor een oplosstrategie waarbij ze 

(gedeeltelijk) ontkoppeld worden opgelost. Bij het itereren kunnen 
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twee strategien gevolgd worden die weergegeven zijn in figuur 
IV. 3.1. Bij de tweede methode wordt een nieuwe schatting voor o en Û 
bepaald door oplossen van de iteratievergelijkingen (IV.3.3) en 
(IV.3.4). Na substitutie van deze schattingen in (IV.2.4) en 
(IV.2.7) kunnen E en T direkt worden opgelost uit onderstaande 
integraalvergelijkingen: 

- 

( I V .  3.6) 

De verkregen waarden van E en T zijn uiteraard ook benaderingen van 
de exacte waarden. Ze worden gesubtitueerd in iteratievergelijking 
(IV.3.4) - het materiaalgedrag, m.n. is afhankelijk van E en T - 
waarna nieuwe schattingen VQIX m en 6 worden bepaald. Oplossen van Ë 

enlof T uit (IV.3.5) enlof (ïV.3.6) is alleen nodig als IJ afhangt 
van i en/of T. 

Het iteratieproces wordt als geconvergeerd beschouwd en gestopt als 
geldt: 

f I V .  3 ' 7 ) 

waarbij C een te kiezen convergentieparameter is. 

Zoals in figuur IV.3.1 te zien is, wordt bij iteratiemethode I eerst 
een geconvergeerde oplossing voor m en Û bepaald, waarna E en T ,  

indien nodig, worden opgelost uit (IV.3.5) en (IV.3.6). Omdat de 
geconvergeerde waarden voor I en u niet de exacte waarden zullen 
zijn moet deze procedure worden heraald totdat aan het 
convergentiecriterium voldaan is. 
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figuur IV.3.1 

Om een en ander in verkorte vorm te kunnen noteren worden de 
volgende definities gelntroduceerd. 
Voor de bewegingsvergelijking en de incompressibiliteits- 
vergelijking: 

term afkomstig van de visceuze wrijving: 

term afkomstig van de hydrostatische druk: 

(IV. 3.6) 
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term afkomstig van de convectieve versnelling: 

( I V .  3 . 7  ) 

het rechterlid van de snelheidsvergelijking: 

term afkomstig van de incompressibiliteit: 

rechterlid afkomstig van de incompressibiliteit: 

Voor de energievergelijking: 

term afkomstig van warmtetransport door convectie: 

tera afkanstig van warmtetransport door geleiding: 

term afkomstig van warmteproductie door visceuze 
dissipatie: 

( I V .  3 . 8 )  

( I V .  3 . 9  ) 

( I V .  3 .  IQ) 

( I V .  3 . 11  ) 

( ï V . 3 . 1 2 )  

( I V . 3 . 1 3 )  
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term afkomstig van warmteflux door rand: 

Vergelijking voor het oplossen van de rekken: 

linkerlid: 

rechterlid: 

(ïV.3.14) 

( IV. 3.15 1 

(IV. 3.16) 

Het stelsel vergelijkingen voor het oplossen van snelheden en 
drukken kan nu geschreven worden als: 

F + N + H I = R ,  

H2 = Rp 

De vergelijking voor de rekken wordt: 

s = R, 

De vergelijking voor de temperaturen: 

(IV.3.17a) 

(IV.3.17b) 

(ïV.3.18) 

Vergelijking (IV.3.17) heeft d3 en dp als onbekende, vergelijking 
(IV.3.18) heeft als onbekende E, en vergelijking (IV.3.19) heeft T 
als onbekende. 
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IV.4 De eindiae elementenmethode 

Voor het oplossen van de iteratievergelijkingen wordt gebruik 
gemaakt van de methode der eindige elementen. Daartoe wordt het 
volume gediscretiseerd door het volume op te delen in elementen. 
Binnen ieder element worden relevante grootheden en weegfuncties 
geïnterpoleerd tussen hun knooppuntswaarden. De snelheid, de 
effectieve plastische rek en de temperatuur worden binnen een 
element kwadratisch geïnterpoleerd tussen de waarden in acht 
elementknooppunten. De druk wordt bi-lineair geïnterpoleerd tussen 
de waarde in vier elementknooppunten. Een uitgebreidere toelichting 
op de elementen is te vinden in appendix B. 

R 

De integraal over het totale volume R en rand r worden bij het 
toepassen van de methode der eindige elementen geschreven als de som 
van de integralen over de elementvolumes respectievelijk over de 
elementranden. Het aantal elementen wordt aangeduid met ne. De 
integraal over volume van element e wordt aangeduid met een 
benedenindex e. De vergelijkingen (IV.3.17) t/m (IV.3.19) kunnen dan 
geschreven worden als: 

E (Fe+Ne) t ne 1 H q e  = ne 1 Rue 
e= 1 e= 1 e=l 

;e HZe 
e= 1 

n 
Ce se 
e= 1 
n 
ie (CV,+CD, j 
e= 1 

"e = E  R 
e= 1 pe 

e 
e= 1 

n 
= 1 Rse 

= ne i (met HFej 
e= I 

(IW.4.la) 

(IV.4. I b )  

( IV .  4.2 ) 

( ïv ' 4 * 3) 

De weegfuncties, de snelheid, de hydrostatische druk, de rek, de 
temperatuur, hun veranderingen en de elementvorm, dus 2 worden per 
element als volgt geïnterpoleerd: 

e 
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T 

( IV .  4.4a) 

( I V .  4.4c) 

( I V .  4.4e) 

(IV. 4.4g) 

(IV. 4.41) 

( I V .  4.4k) 

T 
* ... ...e dpe(r) = Cl,(r)dp 11V.4.4€) 

T 
... .., ... ,e Tefr) = Z2(r)T (IV.4.4J) 

( I V .  4.5a) 

(IV.4.5b) 

(IV.4.5.c) 

(IV.4.5.d) 

(IV. 4.5e) 

( IW .4.5€ ) 

( I V .  4.5g) 

met C[r) de lokale reciproke basis. ...-. 
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Er is gekozen voor een verschillende interpolatie van de 
weegfuncties (met benedenindex 1) en de onbekenden (benedenindex 2). 
Het blijkt dat er convergentieproblemen ontstaan bij problemen waar 
de convectieve term overheerst. In de literatuur worden 
verschillende oplossingen voor deze problemen aangedragen. In 
Zienkiewicz [ 9 ]  wordt het gebruik van upwind weegfuncties 
aanbevolen. Deze weegfuncties zijn voor te stellen als een 
superpositie van twee soorten weegfuncties: de weegfunctie zoals bij 
het principe van Galerkin, en een weegfunctie die in de knooppunten 
precies nul is, en daarbuiten een waarde ongelijk nul heeft. Bij een 
3 knoopsf eendimensionaal element zou deze extra weegfunctie in het 
middenknooppunt er als volgt uitzien (fig. IV.3.2): 

fig. IV.3.2 

In het stuk tussen de 2 knooppunten die stroomopwaarts liggen is de 
weegfuntie positief, in het stroomafwaartse gedeelte is de functie 
negatief. Een nadere toelichting betreffende de vorm van de upwind 
weegfunctie is te vinden in appendix C .  

Een oplossing van het probleem wordt gegeven door Gersho en 
Lee [ I O ] .  Zij nemen aan dat de problemen ontstaan als de 
e:ementverdelincj te grof is, en dat deze daarom verfijfic! moet worden 
in bepaalde gebieden van de stroming. Omdat de geheugenruimte en de 
rekentijd beperkt zijn, is gekozen voor upwind weegfuncties. 

andere 

Na subtitutie van fIV.4.4) en (IV.4.5) in (IV.4.1 t/m ïV.4.3) 
verkrijgen we: 

{IV. 4.6a) 
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ne T+ 
e= 1 ~ e 3 e  ,e 

e T  n 
E: T {CV +CD IT 
e= 1 -e -e -e -.e 

e T  n 

e= 1 
= 1 y R (IV.4.6b) -.e,pe 

T n 

e= 1 
= le a R (IV.4.7) ,e,se 

e T  n 
= E: 'r IDS,tHFe} (IV.4.S) 
e=l-e -. * 

staan uitgeschreven in appendix D. Na assembleren geven vergelijking 
fIV.4.6) t/m (IV.4.8): 

T = a R  ." -s 

( IV. 4.9a) 

( I V .  4.9b) 

(IV.4. IO) 

Ais eisen dat aan deze realtie is voldaan voor alle componenten 
van w y a en I dan volgt daaruit het volgende stelsel 

vergelijkingen: 

we 

..a -. ". 

-* + 
Hs edu 

* - 

SE 
- 

- 
- Rp 

= R  
* S  

(IW.4.12a) 

(IV.4.12b) 

(IW.4.13) 



- IV.13 - 

= DStHF 
- . - .  

(IV.4.14) 

IV.5 Oplossen van stelsels alsebraische verseliikinsen 

Ma het assembleren, partitioneren en uitschrijven ten opzichte van 
een basis (appendix E) ziet het stelsel (IV.4.12) er als volgt uit: 

(IV.5.1) 

waarbij de bovenindices 1 de niet voorgeschreven componenten van u 

en p aanduiden, en de bovenindices p de voorgeschreven componenten 
aanduiden. Aangezien op de stukken waar de componenten van u en p 
zijn voorgeschreven geldt dat hun veranderingen respectievelijk du 
en dp gelijk aan nul zijn, kan het stelsel vergelijkingen geschreven 
worden als: 

Hi’ dul .., - 

(ïV.5.2a) 

( ï V .  5.2h) 

( IV. 5.2d) 

Met de oplossing van de eerste twee stelsels (dus vergelijking 
(IV.5.2a) en (IV.5.2b)) zouden rechterleden van de laatste twee 
steiseis [vergelijking iïV.5.Scj en iIV.S.2djj berekend kunnen 
worden. 
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Voor de stelsels (IV.4.13) en (ïV.4.14) worden niet zoals in het 
stelsel (IV.4.12) de verandering van de onbekenden berekend, maar de 
onbekenden zelf. Daardoor zullen de randvoorwaarden op een andere 
manier in rekening moeten worden gebracht. De structuur van de 
stelsels (IV.4.13) en (IV.4.14) zijn als volgt: 

(IV. 5 e 3) 

Bij het stelsel (IV.4.13) staat K voor S ,  v voor E en f voor R . Bij 
het stelsel (IV.4.14) staat K voor (CV+CD), v voor T en f voor 

(DS+HF). In uitgeschreven vorm luidt vergelijking (IV.5.3): 

- ." ". ,s - 
* ,., ". - -- 

. . . *  

( I V .  5.4a) 

Na 
vergelijking (IV.S.4a); verkrijgen we: 

in rekening brengen van de randvoorwaarden in het rechterlid van 

( I V .  5.5) 

1 Waaruit v kan worden opgelost. Met de oplossing van dit stelsel kan 
het rechterlid van (IV.5.4b) berekend worden. 

e 

De linkerlidmatrices van de stelsel (IV.5.2a1, (IV.5.2b) en (IV.5.5) 
zijn niet symmetrisch ten gevolge van de convectieve term. Verder 
zijn de matrices volledig gevuld (er is niet een zodanige 
elementverdeling gekozen dat de matrices bandmatrices zijn), en de 
matrices zijn positief definiet. Ket stelsel wordt opgelost met een 
routine uit de MAG-bibliotheek, en wel routine F04ATF. Dit is de 
enige routine die matrices van dit soort kan oplossen. 
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V HET REKENPROGRAMMA 

V.l Korte beschriivins en testuroblemen 

Rond het eigenlijke elementenmethode programma zijn nog twee 
programma's geschreven die voor de behandeling van de in- en uitvoer 
zorgen. In principe zou de gehele invoer met de hand ingegeven 
kunnen worden, echter bij problemen met veel elementen zou dit zeer 
arbeidsintensief zijn met bovendien grote kans op fouten. Om de 
elementenverdeling snel en gemakkelijk te kunnen maken is een 
voorloopprogramma gemaakt (preprocessor) dat een lijst met 
coördinaten en topologie (connectivity) van de elementen automatisch 
aanmaakt (mesh generator) met slechts enkele invoergegevens. De 
randvoorwaarden en de materiaal gegevens moeten echter met de hand 
worden ingegeven. 

Om de resultaten van het eindige elementenmethodeprogramma grafisch 
zichtbaar te kunnen maken is een naloopprogramma geschreven. Hiermee 
kan snel een globale indruk van de resultaten worden verkregen. 

Het eindige elementenproyramma zelf betaat uit drie stukken: 
19 berekenen van de snelheden en drukken, 
2) berekenen van de rekken, 
3 )  berekenen van de temperaturen. 

leder van deze stukken is weer opgedeeld in twee onderdelen: 
1 )  assembleren van de matrix, 
2) oplossen van het stelsel vergelijkingen. 

Allereerst zullen een aantal kleinere simulaties worden besproken om 
de correctheid van het programma te testen. Vervolgens zullen een 
aantal grotere simulaties volgen. Bij alle berekeningen is de 
invloed van de zwaartekracht weggelaten, en gaat het om 2- 
dimensionale modellen. 

Als eerste siirtrrlatie (siwilatie nû. S:] is de Poiseüille strominq 
genomen. Dit probleem dient om de juistheid van de berekende 
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snelheden en drukken te controleren. Er is gekozen voor de stroming 
tussen twee evenwijdige platen. Uit symmetrieoverwegingen is alleen 
de onderste helft van de stroming beschouwd (fig V.l.l). De 
analytische 

i' b o  I vr0 

Y= o 
fig. V.l.la 

fig. V.l.lb 

ECernent verdecirig 

oplossing van het snelheidsveld is: u = 3y(l-0.5y) en voor de druk: 
p = -3qx + po waarbij po de druk op x=O is. In figuur V.1.2 en 
figuur V.1.3 zijn respectievelijk de snelheden en de drukken te zien 

f i g .  v.1.2 
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(exact betekent hier gelijk aan de analytische oplossing voor een 
stroming tussen twee oneindig lange platen). Zoals te zien voldoen 
de snelheden bij x=2.2 aan de analytische oplossing, en de drukken 
al bij x=l . 

-1  21 
U 

r: 
3 
i n 

x CLI 

fig. V.1.3 

De tweede testberekening (simulatie no. 2) dient voor de controle 
van de oplossing van de rekken. fn figuur V.1.4 is het beschouwde 
gebied met de randvoorwaarden te zien. Het voorgeschreven 
snelheidsveld is: u = y, v = -x. De reksnelheden in het hele gebied 

fig. V. 1.4 

zijn dan gelijk aan nul. De vergelijking die moet worden opgelost is 
t e b i  = O. De analytische oplossing is: E = x i y . In figuur V. 1.5a 
en figuur V.1.5b zijn het snelheidsveld, respectievelijk het rekveld 
te zien. ïn figiuur V.1.5~ is de rekverdeling langs y=o uitgezet 
tegen äe x-coördinaat. Er is maar een element gebuikt oradat dit het 

- 2 2  
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snelheids- en rekveld exact kan beschrijven. De rekken blijken de 
analytische oplossing goed te benaderen. 

3 . m 2  

fig. V.1.5a 

Snec heden 

X f - 1  

t"'"l 
I so-rekk.en 

fig. V.1.5~ 

8.8 

6.8 _:I 
5.8 

i, 3.8 

1 .u 

T 1.a 2.5 3.u 4.a 9.8 6.a 7.8 8.a s.a 1u.a t~ I 
APstand X N 

_ _ _ ~  

De laatste twee testsimulaties dienen om de oplossing van het 
temperatuur probleem te verifiëren. Allereerst wordt de 
geleidingsterm getest (simulatie S3). In het hele gebied (fig. 
V.1.8) zijn de snelheden nul. Er is maar Ben element gebruikt omdat 

j - d  

fig. V.1.8 

c-- 
x 'O I X'I 

dit het temperatuurveld exact kan beschrijven. De op te lossen 
vergelijking is: $e?T = O .  Een oplossing die hieraan voldoet is: T = 
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In figuur V.1.9a is het temperatuurveld te zien en in figuur V.1.9b 
de temperatuur verdeling langs x=O. De berekende oplossing en de 
analytische oplossing stemmen exact overeen. 

-1 .  

fig. V.1.9a 

s-i 

B .a 
7.a- 

6.23- 

4.0- 

1.2) 2.0 3.0 4.8 5.8 6.a 7.a 8.a 3.a i0.a MLI 

hFsta?d X CU 

fig. V.1.9b 

De laatste testsimulatie (no. 54) is het testen van de convectieve 
term van de temperatuur vergelijking. Dit probleem is analoog aan 
het testprobleem voor de rekken (simulatie 52). Voor ket temperatuur 
probleem werd de warmtegeleidingscoëfficiënt A gelijk aan nul 
gesteld, en Q en Cv beide gelijk aan 1. De dissipatieve term was 
door het gekozen snelheidsveld gelijk aan nul. De resultaten waren 
ook analoog aan de resultaten van simulatie S2. 

Het eerste grote probleem dat met het programma is doorgerekend is 
een s p ~ i t g i e t s i m l a t i e .  gij Uit spuitgietprohleett! wordt een polymeer 

- 

M,+ r R 3s 

/ / /GI////, 

fig. v.2.1 
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tussen twee evenwijdige platen gespoten (fig. v.2.i 1. Bij de 
modelering wordt alleen de bovenste helft van het probleem 
beschouwd, dit vanwege symmetrie. Om het probleem tot een stationair 
probleem te maken, wordt de matrijs met een snelheid Ufront naar 
links bewogen, terwijl het front van de stroming op zijn plaats 
blijft (u=O) .  Van het totale model wordt alleen de laatste 50 mm 
vanaf het front bekeken. Het nieuwe stationaire model ziet er dan 
als volgt uit (fig. V . 2 . 2 ) :  

fig. V . 2 . 2  

De gegevens voor het instroom-snelheidsprofiel (Uin) en instroom 
temperatuurprofiel (Tin) zijn verstrekt door C. Sitters en zien er 

UE-1 

+.a - 
3.a - 
z a  - 
1.0- 

-za - 
-3.21 - 
4 . a  - 

fig. Q.2.4 Elementverdeling 
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uit zoals weergegeven in figuur V.2.3. De elementverdeling is 
getekend in figuur V.2.4. Er zijn 5 gevallen doorgerekend: 

= 1.2 mm/sec. weegfuncties volgens Galerkin, 'front 
= 1.2 inm/sec. upwind weegfuncties, 
= 12 mm/sec. upwind weegfuncties, 

'front 
'front 
Ufront= 12 

'front 

mm/sec. weegfuncties volgens Galerkin, 
= 120 mm/sec. upwind weegfuncties. 

Om de verhouding tussen traagheidskrachten en visceuze krachten aan 
te geven wordt het (dimensieloze) Reynoldsgetal gebruikt. Dit is 
gedefinieerd als: Re = @VL/q . Hierbij is V de karakteristieke 
snelheid en L de karakteristieke lengte van het model. Bij 
temperatuurproblemen wordt vaak het Peclet getal gebruikt. Dit getal 
is gedefiniëerd als: Pe = @CVVL/h . Dit dimensieloze getal is een 
maat voor de verhouding tussen warmtetransport door convectie en 
warmtetransport door geleiding. De materiaalgegevens voor dit 
spuitgietproces zijn: 

E =  0 .106 * I O 4  kg/m3 
~.i = ri = 0.66995 * IQ Hs/m2 
A =  0.  1295 J/(sm°C) 
e =  0.1733 * j 0 4  J/ (kg°C) 

De upwind factoren M en fl zijn beide I gekozen 
v 

In tabel V.2.1 zijn 
Re en Pe voor de verschillende frontsnelheden weergegeven: 

Re Pe 

1.2 
12 
120 

1.9 * 170 

1 . 9  * 10-5 i 790 

I . 9  * 'I 7000 
Tabel V.2.1 

Bij het oplossen van de snelheids/druk vergelijking kan de 
convectieve term verwaarloosd worden (Re<<l). Echter bij de 
temperatuurvergelijking kan dit niet. Als een doorsnede van het 
gebied wordt gemaakt up de plaats waar de invloed van de convectieve 
term groc j t  is, dan blijkt dat de berekende temperatuur om de exacte 
temperatuur schommelt langs deze lijn [ S I .  Door nu upwind 
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weegfuncties te gebruiken worden deze schommelingen enigzins 
uitgedempt. hoge waarden van Pe (hier al bij Pe>1700] kan zelfs 
het gebruik van upwind weegfuncties geen soelaas meer bieden. 

Bij 

In figuur V.2.5 t/m V.2.9 zijn de resultaten van de berekeningen 
weergegeven. De snelheidsverdeling bij verschillende waarden van 

verandert nauwelijks. De druk in het gebied is nagenoeg 'front 
overal hetzelfde: 2 Pa bij IJfront ~ 1 . 2  mm/s, 20 Pa bij 12 mm/s en 200 
Pa bij 120 mm/s. 

3.8488 

Sne 1 heden 

fig. v.2.5 

Iso-ther. Galerk, UFr,=1 .2 mm/s 

fig. v.2.7a 

Iso-ther. Galerk. UFr,=12 mm/5 

fig. V.2.8a 

Stroom 1 i j  nen 

fig. V.2.6 

Iso-ther. Upwind UFr,=î.2 mm/5 

fig. v.2.7b 

Iso-ther, Upwind UFr.=12 mm/s 

fig. V.2.8b 

Iso-ther. UFront=120 mm/s 

Eig .  v .2 .9  
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Het spuitgietproces speelt zich in werkelijkheid af bij waarden van 
=I20 mm/s. De resultaten van de temperatuurberekening bij deze 'front 

snelheid is, zoals te zien is, bedroevend. Al bij een frontsnelheid 
van 12 mm/s zijn de resultaten in de buurt van het front 
onbetrouwbaar. Een oplossing voor dit probleem zou element- 
verfijning in de buurt van het front zijn. Dit is hier niet 
onderzocht omdat de geheugenrulmte van de computer dit niet toeliet. 

Een tweede simulatie is het extrusieproces. Het model en elementen- 
verdeling hiervoor is weergegeven in figuur V.2.10 en [5]. Uit 
symmetrie-overwegingen is weer naar de helft van het model gekeken 

fig. V.2.10a 

Elementverdeling 

€ig V . 2 . 1 0 ~ ~  

(symmetrielijn is y=O). Het doel van de simulatie is om te 
onderzoeken in hoeverre de temperatuurafhankelijkheid van het 
materiaal invloed heeft op de resultaten. De eerste constitutieve 
vergelijking voor Üv is (dus Üv temperatuur afhankelijk) : 

2 in tN/m ] (v.2.ij 
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waarbij (T in 'E') 

CT = 794 T< 1500'F 
I500<T< 1950'F 2 Y 

U Y = 794+0.0036*(T-1500) -3.25*(T-1500) - -  

D = 60.5 Y 

n = 8.2497 
n = 8.2497-1.37596*?0-2*(T-1800} 

n = 4.1218 

T>1950°F 
(V.2.2a) 

T< 1800'F 
1 800~T(2100'F - -  
T>2 100'F 

iV. 2.3bl 

y = 0.343485*10-8 T< 1800'F 
y = 0.343485*10-8+0.342532*10~15* (T-1500)5 1800(T~2100'F - -  
y = 0.832265*10-8+0.294604*10-10*(T-1500)5 2100<T<2240°F - -  
y = 1.58535 T>240°F 

Hateriaal: Ti-6A1-4V 
(V. 2.2cf 

In figuur V.2.11 is dit nog eens grafisch weergegeven. De tweede 
I 

+E: ---- -6-2 1'. _ _ ^ _ _ _ _  _ _  

fig. V.l.ll 
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constitutieve vergelijking voor 
onafhankelijk): 

l/n - 
' o v = oy(ltE/y) 

V o is temperatuur 

(V.2.3) 

waarbij o y en n genomen zijn als bij vergelijking (V.2.2) maar 
dan bij een temperatuur van 1750°F (=954OC). 

Y' 

Om het effect van de temperatuur op het mode1 beter te kunnen zien, 
zijn verschillende inlaatsnelheden gekozen. De dissipatieve term in 
de temperatuurvergelijking zorgt dan voor extra warmteproductie. De 
verschillende inlaatsnelheden zijn gegeven in tabel fV.2.2). 

350 

Const. vgl. 1 
A 

B 
C 

Const. vgl. 2 
D 
E 
F 

Tabel V.2.2 Nummering van de simulaties. 

Er is ook een simulatie doorgerekend zoals simulatie no. C, maar dan 
zonder convectieve term (@=O Kg/m ) .  Deze simulatie is met letter G 3 
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weergegeven. Voor de verschillende simulaties zijn de temperatuur- 
profielen langs de symmetrielijn weergegeven in figuur V.2.12. In 
figuur V.2.13 is hetzelfde gedaan, maar in plaats van de 
temperaturen is hier het snelheids- en drukprofiel weergegeven. Het 

Afstand X trnrnl 

fig. V.2.13a 

\ i a 1.5-4 \ \ , .  

fig. V.2.13b 

SE2 

aantal iteratiestappen om de oplossing te laten convergeren binnen 
een nauwkeurigheià van 3% is weergegeven in figuur V.2.14. Er is 
gekozen voor de tweede iteratiemethode (zie hoofdstuk IV.3 figuur 
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IV.3.1). Het verschil in convergentiesnelheid tussen de twee 
methoden was minimaal. 

XE1 
18.8 

9.a 

8 8  

7 .B 

6.8 

5.8 

- 4.a 
i : 3.8 
Y 
$ 2.8 

3 1 .a 

7 
.Y 

a l  

U 

2 

z 

Aantal iLerairesìagen 

fig. V.2.14a 

%El 
IB.8- 

9.2- 

8.8- 

7.8-  

6.8- 

5.a- 

4-8- 
iI 

u 
.Y 

2 
$ 3.8- 
cn 
.i 

- 5 v i::] 
U z 

fig. V.2.14b 
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Aantal iteratiesiagen 

Zoals te zien is maakt het nogal veel verschil uit of de temperatuur 
is meegenomen in de simulatie of niet. Dit komt goed overeen met de 
resuitaien in 15:. Hoe de vloeispanningen in dit gebied verenderer, 
is te achterhalen in figuur V.2.11 en vergelijking (V.2.11 en 
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(V.2.2). Hieruit is te concluderen dat het belangrijk is om de 
temperatuur in de constitutieve vergelijking mee te nemen. Het 
meenemen van de convectieve term daarentegen verandert niet veel aan 
de oplossing. 
In figuur V.2.15 zijn enkele resultaten grafisch weergegeven. 

Snelheden Uin=3,5 mm/s Iso-thermen Ui~3.5 mm/s 
fig. V.2.15a fig. V.2.15b 

Is@-thermen Uin=350 mm/s 150-thermen Uin=35 mm/ç 
fig. V.2.15~ fig. V.2.15d 

Een ander soort simulatie is het koudwalsproces. Het model met 
bijbehorende randvoorwaarden is getekend in figuur V.2.16. De 
elementverdeling skaat in figuur V.2.17. De constitutieve 

z= O ?,O fig. V.2.16 
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vergelijking van de vloeispanning is weergegeven in formule (V.2.4) 
en tabel (V.2.31, in figuur V.2.18 is een en ander nog eens 
getekend. Voor de temperaturen tussen de aangegeven waarden van de 

0 = f f  v vo 

- - ( O-Eh)  

1s V = o vo thov(l-exp 1 
& 0 

h E > €  

waarbij ovoi AaVf ch en E de volgende waarden aannemen: 
O 

Temperatuur "C 

21 

Initiële . vloei- 
vloeispanning oVo [PIP~I I 3 I 3 

verstevigingsspannings 
increment hov [Wal 400 

rekverstevigings- 
parameters 

O. 25 

o. 02; 

(V.2.4) 

A = 46 
E = 7830 
c = 444 v 

Tabel V.2.3 Nateriaalgegevens voor staal C15. 

tabel zijn de materiaalparameters lineair geïnterpoleerd. Verder 
zijn dezelfde simulaties doorgerekend met materiaalparameters bij 
een vaste temperatuur van 21 "C. In tabel V.2.4 zijn de 
verschillende walssnelheden weergegeven (dit is de tangentiële 
snelheid van de rol). 
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V U V OV (5 

temp. temp. temp. 
afh. onafh. afh. Q=O 

urol Cmm/Sl Pe 

30 20 A D G 
300 200 l3 E H 
3000 2000 C F K 

2 ,@ 

2 .a- 

l I 1 
1 .o 2 .a 3 . 8  xE2 

TemperaLuur igraden C1 

fig. v.2.19 

- -  Het Reynoldsgetal is niet expliciet uit te rekenen omdat q van E ,  E 

en en zijn 
(karakteristieke hoogte is begindikte, karakteristieke snelheid is 
ro l  snelheid). 

T afhangt. De ordegrootte van Re zal tussen de 

De snelheids- en drukverdelingen langs y=O zijn gegeven in figuur 
V.2.19. Andere walssnelheden verandereii aan ket vrrloop van beide 
figuren (V.2.19a en V.2.19b) maar weinig. De grootte van de maximum 
druk is bij iedere walssnelheid hetzelfde. 
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I I I I i I I I i 
1.8 2.D 3.8 4.8 5.8 6 , 8  7.8 8.8 3.8 ?++El 

Afstand X Cmml 

fig. V.2.19a 

fig. V.2.19b 

Bij een homogene rekverdeling zou een diktereductie van 8.89 mm tot 
6.63 mm een rek van ln(8.89/6.63) = 0.29 tot gevolg hebben. Deze 
schatting is een ondergrens voor de maximum rek in het walsproces. 
Hoe het berekende rekprofiel langs de lijn y=O bij het walsproces 
werkeiijk uitziet is te zien in Eiguur V.2.20. 'riet is t e  zieìì dat de 



- V.18 - 

%E- 1 

fig. V.2 .20  

rek na het walsen hoger is dan bij homogene deformatie. Alle 
grafieken vallen samen. Bet neenemen van de temperatuur en/of 
convectieve term heeft blijkbaar geen invloed op de rekverdeling. 
Dit was te verwachten daar bij de snelheidsverdeling al geen 
significante verschillen waren. 

Het temperatuurverloop langs y=O is te zien in figuur 
XE1 

n- 

P 

11 .a 

i8.a 

s.a 

[ I-- 
[ F  

v.2.21. 
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i' 
I I I I I I I I 1 

1.a 2.a 3.a 4.a 5.3 6.8 7.3  8.a $.a XEI 
Afstand X Lmrnl 

fig. V.2.21b 

De verschillen tussen de temperatuurafhankelijke constitutieve 
vergelijking en de temperatuuronafhankelijke constitutieve 
vergelijking vallen nog snee, het weglaten van de convectieve term 
daarentegen heeft aanzienlijke gevolgen. Bij hogere walssnelheden 
(berekeningen H en K) neemt de maximum temperatuur evenredig toe 
(respectievelijk 12*104 en 12*105 OC) De resultaten van de 
temperatuur berekening zonder convectieve term zijn dus geheel 
onjuist. Dit was ook wel te verwachten vanwege de hoge 
Pêcletgetaflen. 
In figuur V.2.22 zijn nog enkele resultaten weergegeven (A t / m  C). 

- 201.8291 

Iso-rekken Urol=30 mm/s Sneiheden Uro1=38 mm/s 

fig. V.2.22a fig. V.2.22b 

Iso-thermen Uro!=30 mm/s Iso-thermen Uroi=3B0 mm/s 

fig. V.2.22~ fig. V.2.22d 
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Iso-thermen Urol=3000 m m / s  

fig. V.2.22e 

Alle walssimulaties waren na 2 iteratiestappen al tot 4.5 % geconvergeerd. 



VI CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Er kunnen twee conclusies getrokken worden : allereerst over de 
bruikbaarheid van het model, en ten tweede over de berekeningen die 
met het model zijn gedaan. 

Het ontwikkelde model blijkt goed bruikbaar te zijn bij 
omvormprocessen waar de invloed van de convectieve term' in zowel de 
bewegingsvergelijking als de energievergelijking, klein is. Bij 
omvormprocessen waar deze termen overheersen kan het model het 
proces niet altijd goed beschrijven. Bij de spuitgietsimulatie ging 
het fout, terwijl het bij de walssimulatie goed ging. Dat de 
convectieve term in de energievergelijking bij het walsen wel 
degelijk meetelt blijkt als de convectieve term wordt weggelaten: de 
temperaturen worden veel te hoog. Misschien komt dit door het feit 
dat het Peclet getal, dat een maat is voor de invloed van de 
convectieve term, een te grove indruk van het proces geeft. Het 
geeft alleen maar een globale indruk van de stroming, maar de 
invloed van lokale snelheidsgradiënten wordt niet meegenomen zoals 
b.v. in de buurt van het front van het spuitgietproces. Dit zou een 
punt voor verder onderzoek kunnen zijn. 

Over de berekeningen kan het volgende gezegd worden. Zoals te 
verwachten was, is de invloed van de temperatuur op het 
uiteindelijke resultaat van de berekening het grootst als isv sterk 
variëert bij een kleine verandering van de temperatuur. Dit is b.v. 
het geval bij de constitutieve relatie die bij de extrusieberekening 
is gebruikt. Bij het walsprobleem was de temperatuurafhankelijkheid 
van isv gering: de resultaten van het walsproces verschilden 
nauwelijks van elkaar. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek zouden kunnen zijn: 
- Nagaan o€ het verschil uitmaakt als de effectieve plastische rek 
op een andere manier wordt bepaald (d.w.z de manier zoals 
besproken in [ l i ] .  



- Het effect van de verwaarlozing van het elastisch deel van de 
vervormingen, zoals hier is gebeurd. 

- De invloed van de weegfuncties op de resultaten. 
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