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1. Introduktion 
 

Vid design av industriella plåtformningsprocesser ger prediktering av processparametrar på 

teoretisk väg stora fördelar gentemot experimentella försök som är tidskrävande och 

kostsamma. För detta ändamål är FEA (Finita Element-Analys) dominerande. I samband med 

att höghållfasta stål till större grad har börjat konkurrera med mer lågkolhaltiga dito har nya 

problem genererats som en konsekvens av de höghållfasta stålens mikrostrukturer och 

deformationsbeteenden. Graden av överbockning för att kompensera för återfjädring är en 

parameter som både är kritisk och problematisk att förutsäga vid plåtformning. Detta kan 

antas bero på brister i nuvarande materialmodeller med avseende på beskrivningen av de 

fenomen som leder till återfjädring. Arbetets syfte var att undersöka relevanta 

materialmodeller som kan beskriva återfjädring vid V-bockning av olika höghållfasta stål av 

typen DP (Dual Phase) samt att utvärdera vald modell i en FE-kod för jämförelse med 

experimentella resultat.  

 

1.1. Metodik 
 

För att nå syftet undersöktes tre stålsorter: Docol 600DP, 800DP samt 1000DP. Arbetsgången 

beskrivs schematiskt i Figur 1 och innehöll följande huvudsakliga moment: 

• Framtagning av materialmodell och passning till data från enaxlig dragprovning. 

• Bockning till tre olika vinklar samt mätning av återfjädring.  

• FE-analys av operationen och jämförelse med experimentella data. 

 

 
Figur 1. Schematisk arbetsgång 

1.2. Avgränsningar 
 

Studien avgränsades till en närmare granskning av tre isotropa och tre kinematiska modeller. 

Tillverkning av ritade verktyg utfördes av HDa/Bearbetningscentrum. Programmering av 

materialmodell samt provning och simulering av kinematiskt hårdnande utfördes av 

IMPETUS-Afea. Simuleringsdelen avgränsades till en stålsort, 600DP. 

  

Dragprovkurvor → Materialmodell                                     

Verktygsgeometri → Pre-processor 

                              ↓  
                    

                 Solver         

                             ↓ 
                              

Återfjädringsvinklar ↔ Post-processor 

 

 

 

Experimentell del  Teoretisk del 
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2. Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie genomfördes med i huvudsak två syften: dels att ge en genomgående 

förståelse för de teoretiska koncept som innefattas av uppgiften, dels att undersöka resultaten 

av tidigare forskning i ämnet. 

 

2.1. Bockning och återfjädring 
 

Bockning uppstår i alla plåtformningsoperationer och representerar ofta huvudinslaget i 

dessa. Ren böjning kan betraktas som en operation i plan töjning då plåtens bredd vida 

överstigen tjockleken, � ≫ �. Detta motsvarar �� � 0, �	 � 
��, där y-led är riktningen 

parallell med provets bredd, x-led parallell med provets längd och z-led parallell med 

tjockleken. (1) Töjning till följd av plasticering har två komponenter: en plastisk och en 

elastisk. Återfjädring definieras som återgången av den elastiska deformationen efter 

avlastning. Detta är en konsekvens av ett inducerat restspänningstillstånd vars storlek beror 

av plasticeringsgraden. Vid bockning är den elastiska zonen lokaliserad till plåtens 

neutralplan, det vill säga de plastiska zonerna komprimeras respektive förlängs under 

bockning. (2) Den elastiska zonen krymper med minskad bockningsradie. Vid för skarpa 

bockningsradier kan brott uppstå på grund av dragspänningar på bockens utsida. (1) 

 

2.2. Deformationsbeteendet hos ferrit 
 

Vid deformation av en metall i vilket tvärglidning lätt uppstår ordnar sig dislokationer i en 

systematisk struktur av så kallade celler eller subkorn. I detta fall motsvarar dislokationernas 

fria medelväglängd cellernas diameter. (3) Subkorn är en följd av ökad dislokationsdensitet 

men motverkas samtidigt av annihilering av dislokationer då dislokationer med motsatt 

Burgers vektor möts. En härdningseffekt uppstår på grund av elastisk växelverkan mellan 

dislokationers spänningsfält (4). Isotropt hårdnande är benämningen på den härdningseffekt 

som uppstår då belastning endast sker i en riktning, medan effekten av ändrad 

belastningsriktning benämns kinematiskt hårdnande. Ludwiks modell är det vanligaste 

spännings-töjningssambandet för att beskriva isotropt deformationshårdnande (3):  

 � � � � � ∙ ���      [1] 

 

där σ0 är initialspänning, k konstant, εp plastisk töjning och n konstant exponent för 

deformationshårdnande. Ludwiks modell kan även förenklas till ett samband av Ludwik-

Hollomon-typ med villkoret � � 0. Ludwik samt Ludwik-Hollomon bör ej användas för 

töjningar under 0,01. (4) Vid ändring i töjningshastighet kan det resulterande bidraget till 

flytspänningen uttryckas enligt (1): 

 � � ����       [2] 

 

där C är konstant, �� är töjningshastighet och m en hastighetsexponent, som beskriver hur fort 

hårdnandet sker med avseende på ökad töjning. Återhämtning definieras som minimering av 

lagrad energi i deformerade korn. Denna process sker genom eliminering eller omfördelning 

av defekter i kristallstrukturen. För enfasiga material kan återhämtningen beskrivas enligt (3): 

 ���� � ���� 
��      [3] 
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där � är remobiliseringshastigheten vid konstanta yttre förhållanden, ��  den genomsnittliga 

Taylorfaktorn och L den fria medelväglängden som antas vara konstant för BCC-metaller. 

Ashby har föreslagit en modell för dislokationsgenerering i polykristallina material baserad 

på en uppdelning i två typer av dislokationer (3):  

• statistiskt lagrade, ρ , som är oberoende av kornstorlek. 

• geometriskt nödvändiga, ρ!, som är kornstorleksberoende och kompenserar för 

plastisk inkompatibilitet mellan korn:  

 ���� � ��� ∙ "#$� � #%� &     [4] 

 

där c1,2 är konstanter och d korndiameter. Vid stora kornstorlekar blir dock termen 
#%�  

försumbar. Taylorfaktorn för ferrit, som har BCC-struktur, är ��	= 2,8 vilket motsvarar ett 

relativt stort antal glidriktningar för ferritens (texturfria) enkristaller. Dislokationer kan delas 

upp i två partialer vid en så kallad dissociation. Energin som skiljer dessa åt betecknas 

staplingsfelsenergi. BCC har relativt hög staplingsfelsenergi vilket gynnar tvärglidning. 

Tvärglidning innebär glidning av skruvdislokationer från ett glidsystem till ett annat och är en 

mekanism som påverkar deformationsegenskaperna i mycket hög grad. Vid deformation av 

ren ferrit kan en relativt fin cellstruktur förväntas som en konsekvens av detta. Kol löses 

interstitiellt i ferrit vilket medför ett asymmetriskt spänningsfält runt varje C-atom. Detta 

medför en stark växelverkan med både kant- och skruvdislokationer. Kolinlösningens bidrag 

till härdningseffekten varierar linjärt med kolhalten. (3)   

 

2.3. Härdningsmekanismer 
 

En rad olika härdningsmekanismer förekommer på mikronivå, se Tabell 1. Den kritiska 

skjuvspänningen som krävs för atomplanglidning i polykristallina material kan approximeras 

genom addition av de olika termerna från respektive härdningsbidrag enligt (4): 

 (# �	() � (* � (+ � (� � (∗     [5] 

 
Tabell 1. Härdningsmekanismer i polykristallina material ()  Korngränshärdning (Hall-Petch) (*  Partikelhärdning (Orowan) (+  Lösningshärdning (�  Deformationshärdning (∗  Gitterfriktion (Peierls-Nabarro) 

 

För korngränshärdning gäller Hall-Petch-sambandet: 

 () � -.√0      [6] 

 

där k2 approximeras enligt: 

 k2 3 	456�789       [7] 
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där (# är den kritiska skjuvspänningen för att initiera dislokationsglidning i ett angränsande 

korn, b är magnituden av Burgers vektor och G skjuvmodulen. Hall-Petch-sambandet är inte 

kompatibelt med Ashbys modell då kornstorleksberoendet redan inkluderats. 

Partikelhärdning sker enligt Orowan-mekanismen: 

 (* � 	!:;        [8] 

 

där L är avståndet mellan angränsande partiklar. Lösningshärdningen kan uttryckas enligt:  

 (+ � ∑=>?@AB � ∑ =C?@DBE/G    [9] 

 

där Me och Mi representerar substitutionella respektive interstitiella atomer. => och =C är 

proportionalitetskoefficienter som beror av koncentrationerna av respektive atom. 

Deformationshårdnandet uttrycks enligt (3): 

 (� � HIJK�L�M      [10] 

 

där N är en konstant med värdet 3 0.5 för många material och ρ dislokationsdensitet. 

Friktionsbidraget enligt Peierls-Nabarro kan uttryckas: 

 (∗ � (Q " R�R�S&T/TS       [11] 

 

där U�  är hastighet för dislokationsglidning, V temperatur och (Q, U� samt V 

materialkonstanter. Den totala flytspänningen kan då erhållas genom: 

 �� � �� ∙ (#       [12] 

 

2.4. Kinematiskt hårdnande 
 

Då byte av belastningsriktning föreligger i en operation ändrar hårdnandet karaktär. 

Flytspänningarna sjunker, i normala fall, i andra riktningar än den ursprungliga vilket orsakas 

av att cellstrukturen förändras (4). Detta fenomen benämns kinematiskt hårdnande eller 

Bauschingereffekten. Kinematiskt hårdnande förekommer i material som innehåller utskiljda 

partiklar eller makroskopiska restspänningar (3). I en bockningsprocess inträffar ett byte av 

belastningsriktning när plåten återfjädrar. Tidigare forskning inom plåtformning visar att den 

kinematiska komponenten ger ett betydande bidrag till deformationshårdnandet och bör 

således beaktas vid formuleringen av en rimlig materialmodell. Effekten av ändringar i 

töjningsväg kan ej predikteras i simuleringar som enbart tar hänsyn till isotropt hårdnade, 

även om den ekvivalenta plastiska töjningen är låg. (5) Vid användning av endast isotropa 

modeller har överskattning av predikterad spänning observerats, samt ett ökande fel med 

antal byten av belastningsriktningar vid cykliska belastningsfall (6). I tvåfasmaterial är 

Bauschingereffekten proportionell mot skillnaden i flytspänning mellan faserna (7). Förutom 

Bauschingereffekten förekommer även fenomenet ”cross-hardening” som innebär en ökning 

av flytspänningen vid en vinkelrät ändring i belastningsriktning (8).  
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2.5. Flytvillkor 
 

Ett flytvillkor är en metod för att matematiskt beskriva spänningstillståndets tensorer på 

skalär form. Denna skalär betecknas effektivspänning. En grafisk 2-dimensionell presentation 

av detta villkor med huvudspänningsriktningar som axlar benämns flytyta och har ett visst 

karaktäristiskt utseende beroende på valt villkor. (1) Med hjälp av ett flytvillkor kan 

initieringen av plasticering beräknas för godtyckliga spänningstillstånd med hjälp av data från 

enaxlig dragning. Följande kan sägas om hur flytytan påverkas av vald materialmodell (9): 

• Isotropt hårdnande expanderar flytytan. 

• Kinematiskt hårdnande förskjuter flytytan i spänningsrymden. 

• Modeller som inkluderar tillväxt av anisotropi orsakar en formförändring av flytytan. 

Det vanligaste flytvillkoret för återfjädringsprediktering vid plåtformning är Hill (8), som tar 

hänsyn till anisotropin genom R-värden. 

 
2.6. DP-stålens materialegenskaper 
 

Stål av DP-typ kombinerar höghållfasthet med formbarhet (1). Formbarheten orsakas av 

förmågan att fördela plastisk deformation tack vare ett relativt stort gap mellan sträckgräns 

och brottgräns, det vill säga ett stort deformationshårdnande (10). DP-stålen uppvisar en 

relativt hög duktilitet i jämförelse med HSLA (high strength low alloy) (3). Det höga 

deformationshårdnandet i DP-stål förknippas med ett initialt högt n-värde (vid användning av 

Ludwik-samband), se Tabell 2, som dock sjunker vid stora töjningar. 

 
Tabell 2. Karaktäristiska materialdata för DP-stål (1) 

n 0,25 

R0 0,84 

R45 0,97 

R90 0,90 WX 0,92 

m 0,004 

Ref. 1 

 

Det bör påpekas att begreppet DP kan innebära olika kombinationer av hård- och mjukfaser 

(11). I detta arbete används dock begreppet DP synonymt med ferritiskt DP-stål med 

martensitisk hårdfas om inte annat anges. DP-stålens unika egenskaper kan i princip 

tillskrivas dess grova tvåfasstruktur: en omgivande matris av ferrit med mindre dispergerade 

områden av relativt hård martensit. Hårdheten är proportionell mot andelen martensit (10). 

Egenskaperna är resultatet av en speciell värmebehandling där man först kyler till en 

mellantemperatur för att sedan hålla materialet en kort tid och slutligen kyler snabbt till låg 

temperatur. Tvåfasstrukturen uppstår då materialet släcks från fasregionen α+γ. Andelen 

martensit beror på kolhalt och temperatur vid släckning (1). Trimvalsning genomförs bland 

annat för att eliminera Lüdersfenomen (3). För DP-stål är bockbarheten bättre tvärs 

valsriktningen (10). Vid bockning längs valsriktningen kan utdragna inneslutningar orsaka 

brott i klippta kanter (1). En begränsning av pressbarheten av DP-stål relativt t.ex. HSLA är 

dess motstånd mot gynnsam texturbildning (3). Detta beror på att WX-värdet ligger nära 1, se 

Tabell 2. 

 W � ��YZ[[��\]^8_`a_      [13] 
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Ett lågt R-värde motsvarar ett relativt lågt motstånd mot tjockleksreduktion. Medelvärdet av 

R i olika riktningar uttrycks som: 

 WX � bSc	Gbdec	bfS5       [14] 

 

2.7. DP-stålens deformationsbeteende 
 

DP-stål uppvisar ett materialbeteende som är betydligt mer komplicerat än vad som skulle 

kunna förväntas av en superponering av de två fasernas separata egenskaper. Under 

deformation av DP-stål uppstår en töjningsskillnad mellan matrisen och den dispergerade 

fasen. Formförändringar runt de hårda partiklarna kompenseras då av generering av 

geometriskt nödvändiga dislokationer vilket bidrar till ett kraftigt deformationshårdnande 

relativt rent ferritiskt material. Dislokationsgenereringshastigheten på grund av denna 

mekanism kan beskrivas enligt (3):  

 ��g�� � ��� ∙ Ehg       [15] 

 

där i6är det geometriska glidavståndet. För likaxliga partiklar gäller:  

 i6 � jk       [16] 

 

där r är partikelradien och f volymfraktionen partiklar. För deformerbara partiklar kan ett 

modifierat samband formuleras (3):  

 ��g�� � ��� ∙ Ehg ∙ l1 
 ��nop\Z_a`��qprs[touuov     [17] 

 

Deformation av DP-stål kan sägas undergå tre olika stadier (12): 

1. Elastisk deformation av ferrit och martensit 

2. Plastisk deformation av ferrit och elastisk deformation av martensit 

3. Plastisk deformation av ferrit och martensit 

 

2.8. Empiriska kontra fysikaliska modeller 
 

Enkla empiriska spännings-töjningssamband exempelvis av Ludwik-typ anses inte vara 

tillräckligt avancerade för att beskriva det komplexa deformationsbeteendet i tvåfasmaterial 

(13). Li et al. (14) har exempelvis visat att ett exponentbaserat isotropt hårdnande ger bättre 

reslutat än en modell baserad på linjärt hårdnande, något som kan antas bero på en högre grad 

av fysikalisk sanning.  

 

2.9. Modellering av isotropt hårdnande 
 

Bergström (15) har utvecklat en dislokationsbaserad modell för det isotropa beteendet hos 

BCC-metaller. Modellen beskriver det genomsnittliga beteendet hos ett stort antal 

dislokationer. Dislokationerna delas upp i två grupper: mobila och immobila, där densiteten 

hos mobila dislokationer antas vara töjningsoberoende och alltså konstant. Dislokationer kan 

genereras, immobiliseras, remobiliseras samt annihileras. Annihilation försummas dock på 

grund av frånvaro av hög temperatur. Under töjning uppstår en substruktur inuti kornen som 
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består av celler med konstant diameter. Dislokationer uppstår vid cellväggar, färdas genom 

celler och immobiliseras vid motsatta cellväggar. Vidare kan immobiliserade dislokationer 

remobiliseras efter immobilisering. Vid en viss kritisk töjning upphör bildningen av 

substruktur. Flytspänningen formuleras enligt: 

 � � �C � NIJK�L�M      [18] 

 

där �C är friktionsspänning på grund av härdningseffekter. Dislokationsdensiteten beskrivs 

enligt:  

 ���� � wL�M 
 ��      [19] 

     

där wL�M beskriver hastigheten för dislokationers immobilisering medan � är ett mått på 

hastigheten för remobilisering.  

 wL�M � ���>L�M � �xyz�Ny�	{ö}	� ~ 0,05    [20] 

 

där s är fri medelväglängd, som är relaterad till cellstorlek. När cellbildning inträffat gäller 

approximativt z � �, där d är celldiameter, i BCC-struktur på grund av den höga 

staplingsfelsenergin som möjliggör passering av alla hinder förutom cellväggar.  

 ����  integreras med randvillkoret � � � då � � 0: 

 � � �� L1 
 A���M � �A���      [21] 

 

där � är initial dislokationsdensitet vilken styr storleken hos s och d. Vidare analyserades 

temperatur- och töjningshastighetsberoendet hos �. Remobiliseringstermen delades upp i en 

termisk och en atermisk komponent: 

 Ω � Ω �ΩLε� , TM      [22] 

 

där T är temperatur och �� töjningshastighet. Den termiska komponenten härleddes som: 

 �L�,� VM � �1,85 ∙ 10�K2��G/� ∙ A�� "
 �t�bT& ∙ L��M�E/�   [23] 

 

där � är konstant, ��migrationsenergin för vakanser och R allmänna gaskonstanten. Även 

kornstorlekens inverkan på modellens parametrar undersöktes. Resultaten tydde på att U och � är oberoende av kornstorleken, vilket medför att hela kornstorleksberoendet innefattas i 

friktionsspänningen �C.  

 

Bergström et al. (16) vidareutvecklade senare modellen för att beskriva DP-stål. Följande 

samband, som uppvisat mycket god beskrivning av den fria medelväglängden i enfasiga 

metaller, används: 

 zL�M � z � LzE 
	zM ∙ A���     [24] 
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där z är slutlig fri medelväglängd, zE initial fri medelväglängd och k en hastighetskonstant. 

Stålet antas bestå av endast ferrit och martensit:  

 {� � {� � 1       [25] 

 

Ferriten plasticeras lokalt omkring martensitöar. Tillväxten av denna fraktion beskrivs enligt: 

 �ko�� � }L{ 
 {�M      [26] 

 

där r är en materialkonstant som beskriver utbredningen av plastisk deformation. Lösning av 

ekvationen ger: 

 {� � { � L{E 
 {M ∙ A�j�      [27] 

 

där {E är den ferritfraktion som initialt deltar i deformationsprocessen. För att relatera 

makroskopisk töjning till lokal töjning i ferritfasen definieras en töjningskvot enligt: 

 � � ��o���� � Eko.      [28] 

 

Detta möjliggör separering av det initiala och slutliga skeendet, vilket ger: 

 �C�C�C�+ 3 Eko 3 Ek$      [29] 

 �>+*�+C) 3 Eko 3 EE�kt  (gäller då töjningen närmar sig töjning till midjebildning) 

 

Dislokationsdensiteten för ren ferrit uttrycks enligt tidigare samband: 

 ����o � ���>o 
 ���      [30] 

 

Detta uttryck kan skrivas om enligt: 

 ������ ∙ ������o � ���>o 
���      [31] 

 

Insättning av 
��o���� ger: 

 ������ � Eko � ���>o 
 ����      [32] 

 

Insättning av uttrycken för {�  samt z� resulterar i följande slutgiltiga samband: 

 ������ � EkScLk$�kSM∙��p� � ��� >ScL>$�>SM��_�¡ 
�¢�£    [33] 

 

Bergströms modell ger mycket goda resultat vid passning mot dragprovkurvor, i de flesta fall 

bättre än ¤0,15 MPa (16). 
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Bouaziz och Embury (7) har föreslagit en modell för DP-stål som tar hänsyn till följande 

punkter: 

• Volymfraktioner 

• Statiska och dynamiska längdskalor för respektive fas 

• Interaktion mellan faserna. 

Den totala spänningen uttrycks som en uppdelning av komponenter:  

 � � � � �k � {� ∙ ��      [34] 

 

där σ0 är sammansättningsberoende gitterfriktion på grund av fast lösning, {�  är 

martensitfraktion och �� spänning i partiklar som inducerar motriktad spänning i matrisen. �k 

är isotropt hårdnande på grund av ”forest”-effekt och/eller geometriskt nödvändiga 

dislokationer: 

 �k �	��HIJK�¥ � �)      [35] 

 

För de geometriskt nödvändiga dislokationerna formuleras: 

 �) � 6 ∙ kt��t ∙ §L�M      [36] 

 

där dm är partikelstorlek då hårdfasen approximerats till homogent fördelade partiklar. 

Termen h uttrycks som: 

 §L�M � E�¨©ª	L�j���Mj       [37] 

 

där r är en okänd parameter som utvärderas vid passning mot dragprov. Den lokala 

partikelspänningen uttrycks som: 

 �� � ��I�∗       [38] 

 �∗ � 4�QL�M�t        [39] 

 

Modellen uppvisade rimliga resultat vid återfjädringssimulering. Bouaziz och Embury 

föreslår att senare modeller bör inkludera form och fördelning av hårdfas samt dekohesion 

och skadeprocesser i fasgränserna. 

 

Delince et al. (17) har utvecklat en dislokationsbaserad modell för DP-stål. Syftet var att 

genom en parameterstudie undersöka optimering av egenskaper i DP, inklusive sorter med 

ultrafin kornstorlek. Modellen användes för analys av enaxlig dragning. Det isotropa 

beteendet hos ferrit och martensit behandlas separat för att sedan kombineras med hjälp av en 

homogeniseringsmetod. Det kinematiska hårdnandebidraget från ferriten formuleras separat. 

Homogeniseringen inkluderar den kinematiska delen som uppstår på grund av plastisk 

inkompatibilitet mellan ferrit och martensit. 

 

Modellen inkluderar specifika lagar för ackumulering och mättnad av dislokationer i α/α-
korngränser samt dess nominella bidrag till den komponent som styr det kinematiska 

hårdnandet, backspänningen. Bidragen till deformationshårdnandet tillskrivs tre mekanismer: 
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• Det inre hårdnandet i ferriten som styrs av Peierls-spänning och kolhalt. 

• Ferritens kornstorlekseffekt. 

• Kompositeffekten som uppstår på grund av närvaro av sekundärfas. 

Plasticeringens initiering tillskrivs en Hall-Petch-effekt som orsakas av pile-ups. Det 

kornstorleksberoende deformationsbeteendet hos ferriten beror av ackumulering och 

strukturering av korngränsdislokationer, vilket orsakar två härdningseffekter:  

• Ökad dislokationslagring vilket leder till ökning av ”forest”-dislokationer. 

• Tillförsel av nominell backspänning. 

På den makroskopiska nivån bidrar den första mekanismen till isotropt och den andra till 

kinematiskt hårdnande. Korngränsdislokationernas densitet är begränsad och på grund av 

detta nås ett mättnadsvärde vid stora töjningar. Densiteten hos dislokationslooparna vid 

korngränserna antas geometriskt oberoende av kornstorleken. Linjelängden per ytarea för 

dislokationer i korngränser ges då av 1/λ, där λ är medelavståndet som separerar två 

korngränsdislokationer, parallellt med korngränsen, i gränsen där dessa befinner sig på olika 

glidplan. Denna linjelängd är proportionell mot den lokala plastiska töjningen enligt: 

 d "E¬& ∝ 0®¯:        [40] 

 

Proportionaliteten blir identitet om alla mobila dislokationer nått korngränsregionen. 

Korngränser betraktas som ogenomträngliga hinder upp till en viss kritisk spänning. När 

denna överstigs passerar antingen nya dislokationer eller tillför tillräckligt stor energi för att 

kärnbilda en ny dislokation som rör sig bort från korngränsen. Detta leder till en 

jämviktsliknande regim. Om 1/λ* är den maximala densiteten hos platser som kan acceptera 

korngränsdislokationer kan proportionen lediga platser, där en extra korngränsdislokation kan 

lagras, uttryckas enligt: 

"1 
 h∗h &       [41] 

 

Tillväxten av det genomsnittliga avståndet mellan korngränsdislokationer kan då skrivas:  

 °LE/hM°R� � ±� "1 
 h∗h &      [42] 

 

där β är relaterad till andelen segment av mobila dislokationer som når korngränsregionen. 

Ett medelvärde för korngränsdislokationernas densitet härleds från ytdensiteten 

korngränsdislokationer och ytdensiteten korngräns per volymenhet enligt: 

 �6²³ ∝ �%́�µ́ Eh ∝ E�´h      [43] 

 

där �k är korndiameter. Tillväxten av dislokationsdensiteten innefattar ett lagringsbidrag på 

grund av dislokation-dislokations-pinning samt en annihilationsterm på grund av dynamisk 

återhämtning. Den senare är temperatur- och töjningsberoende. Sambandet för 

dislokationsdensitetens tillväxt använder de tidigare sambanden och är en modifikation av 

teorier enligt Kocks och Mecking: 
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����� � �� "�EK� 
 �G� � ��g¶��R� & � �� ·�EK� 
 �G� � �µ��´ "1 
 h∗h &¸  [44] 

 

där � är total dislokationsdensitet, ��¹ och �U¹  är medelvärdet av de plastiska 

töjningsinkrementen i ferriten respektive de lokala plastiska töjningsinkrementen vid 

kornnivån. �E är en lagringskonstant, �G en återhämtningskonstant och �� en geometrisk 

faktor. Den sistnämnda relaterar till kornform, andel dislokationer som anhopas vid 

korngränsen samt andel segment av korngränsdislokationer som verkar som effektiva 

”forest”-hinder. 

 

Jämfört med standardmetoden enligt Kocks-Mecking innehåller modellen tillagda effekter av 

korngränsdislokationer enligt två parametrar; karaktäristisk längd w och kritisk densitet 
Eh∗. 

Flytspänningen antas följa det klassiska Taylorsambandet: 

 �C>��j�� � � ���NIJK�      [45] 

 

där N är konstant, I skjuvmodul, J magnituden av Burgers vektor och � hårdnandetermen. 

σ0 beror av småskaliga egenskaper och innehåller bidrag från Peierls-kraften och 

lösningshärdning. Dessutom innefattar σ0 korngränseffekten på plasticeringsinitieringen som 

krävs för att utveckla en kontinuerlig väg av plasticerade korn. Därmed kan σ0 uttryckas som: 

 � � � � �º�K�´      [46] 

 

där σ00 är bidraget från Peierls-kraften respektive lösningshärdning och kHP är en konstant 

Hall-Petch-faktor för plasticeringsinitieringen.  

 

Martensitens beteende antas vara elastiskt/idealplastiskt. Dess flytspänning betraktas som en 

kritisk spänning som antingen kan innebära plasticering eller brott. Ett litet 

deformationshårdnande på 100 MPa per töjningsenhet antas. Flytspänningens värde beror på 

martensitens kolhalt, Cm, vilken ges av: 

 �� � »�LE�¼tM»´¼t       [47] 

 

Där � är total kolhalt och �k är genomsnittlig kolhalt i ferritfasen. Flytspänningens beroende 

av kolhalt antas vara linjärt i det aktuella intervallet vilket är i enighet med experiment: 

 �½,� � �½,� � ¾»��      [48] 

 

där �½,� är extrapolerad ”kolfri” flytspänning och ¾»  en känslighetsfaktor. Studien visar att 

kolhalt ger en mycket större effekt på flytspänningen i de undersökta legeringarna än en 

varierad storlek på martensitöarna.  
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2.10. Modellering av kinematiskt hårdnande 
 

Banu et al. (18) har modellerat kinematiskt hårdnande baserat på Frederick-Armstrongs 

samband. Detta beskriver icke-linjär tillväxt av backspänningen ¿ och kan uttryckas som:  

 

 ¿� � �À �Àuo\Á� LÂÃ 
 ¿M 
 ¿� �̅�� ¿L0M � 0   [49] 

 

där �X är ekvivalent effektivspänning, ÂÃ spänningstensorns deviator, �̅�� ekvivalent plastisk 

töjningshastighet, Å>�� backspänningens mättnadsvärde och �À en konstant. Modellen är 

likvärdig med Frederick-Armstrongs ursprungliga samband då Von Mises flytkriterium 

används (19).  

 

Segle och Larsson (20) har formulerat kinematiskt hårdnande enligt:  

 { ÂÆÇ , ÈÉ¡ � 4�G  zÆÇ 
 ÉÆÇ��Ê¡ zÆÇ 
 ÉÆÇ��Ê¡ 
 ÂË � 0    [50] 

 { ÂÆÇ , ÈÉ¡ representerar flytvillkoret där ÂÆÇ är spänningstensorn och ÈÉ är 

hårdnandeparametrarna. 

Vidare är zÆÇ den deviatoriska spänningstensorn och ÉÆÇ��Ê den deviatoriska delen av 

backspänningstensorn medan ÂË definierar flytytans storlek. 

 

Delince et al. (17) formulerade en modell för ferritens kinematiska hårdnande vilken 

innefattades som ett bidrag till den isotropa delen. Backspänningen antas öka med 

dislokationsdensiteten, men når ett maxima och minskar slutligen. Detta sker på grund av 

skärmningseffekter som uppstår på grund av specifika arrangemang av dislokationer. 

Dislokationer som ackumuleras längs korngränsen bildar spänningar med lång räckvidd på 

grund av polarisation. Värdet av backspänningens komponent i dragspänning erhålls genom 

att summera spänningarna av lång räckvidd skapade av varje korngränsdislokation. 

Spänningen associerad med en dislokationsloop är proportionell mot 
6�G9j, där r är avståndet 

mellan den avsedda punkten och loopen. Generellt är medelvärdet av backspänningen per 

dislokation, närvarande vid korngränsen, i skala med inversen av kornstorleken vilket medför } � �k. I ett korn är antalet ackumulerade geometriskt nödvändiga dislokationer df/λ. Den 

totala makroskopiska polariserade spänningen från backspänningar med lång räckvidd kan 

därmed skrivas: 

 �C���j� � �� Ã �h́ ∙ Ì�G9�´ � �� Ã Ì�G9h  (utan skärmningseffekter)  [51] 

 

där ��′ är en generaliserad Taylorfaktor som beror på kornform, lastväg och kristallografisk 

struktur. Ett mer rigoröst tillvägagångssätt skulle kräva representation med Tensorer, vilket ej 

inkluderades eftersom enbart monotona enaxliga lastvillkor undersöktes. I och med att detta 

lastfall användes togs ingen hänsyn till backspänningens tecken. Vid härledning av 

ekvationen antogs att varje dislokation ger ett fullständigt bidrag till den interna spänningen. 

Skärmning tar dock plats vilket beror av många faktorer; exempelvis glidplanets orientering 

relativt korngränsen och närvaro av sekundära glidsystem. Då enbart närvaron av 

dislokationer med omvänt tecken på andra sidan gränsen betraktas, beror mängden skärmning 

av dislokationernas arrangemang som beskrivs genom den kritiska längden w. Att avgöra w 
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är komplext, och parametern antas vara en kornstorleksoberoende materialparameter. När 

bidragen från två motsatta dislokationer separerade med avståndet w adderas, ges 

backspänningen av: 

 �C���j� � �� Ã Ì�G9h l �´�´�Î% 
 �´�´cÎ%v  (maximal skärmning)  [52] 

 

� �� Ì�G9hÏ Î[´
E�·Î[´¸%

Ð 3 �� Ã Ì�G9h lÑ�´v     [53] 

 

Sannolikheten för ett par motsatta dislokationer introduceras genom faktorn "1 
 h∗h &: 

 �C���j� � �� ÒG9 ∙ Ì�h l1 
 l1 
 Ñ�´v h∗h v  (genomsnittlig skärmning)  [54] 

 

Ekvationen används som en statistisk representation av all form av skärmning även fast den 

fysikaliska grunden är specifikt motsatta dislokationspar. För kornstorlekar under w 

föreligger ingen skärmning.  

 

Det genomsnittliga avståndet mellan korngränsdislokationer ges av: 

 Eh � Eh∗ �1 
 A�� "�h∗����� &�      [55] 

 

 

2.11. Homogenisering 
 

Homogeniseringsmetoder syftar till att kombinera de isotropa bidragen från matris respektive 

hårdfas för att beskriva interaktionsfenomen mellan faserna. Metoden som Delince et al. (17) 

använt beskriver även den kinematiska delen som uppstår på grund av plastisk 

inkompatibilitet mellan ferrit/martensit. Denna homogenisering bygger på teorier enligt 

Eschelby och Mori-Tanaka och behandlas i detta avsnitt.  

 

Modellen tar ej hänsyn till töjningsgradienters plasticeringseffekt och beskriver därmed ej 

någon inverkan av sekundärfaspartiklars storlek. Partiklarna antas vara ellipsoida och 

homogent fördelade. Von Mises flytvillkor samt radiellt lastfall antas. Följande samband 

relaterar den genomsnittliga pålagda spänningen �X	 till den genomsnittliga spänningen i 

matrisen �Ó förutsatt att den plastiska töjningen i sekundärfasen �¹Ô  är känd: 

 �Ó 	� Õ>,Ó�X 	� Ö>,Ó�¹Ô       [56] 

 �Ó , �X och �¹Ô  är tensorer av andra ordningen. Õ>,Ó och Ö>,Ó är tensorer av fjärde ordningen 

som uttrycks enligt: 
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Õ>,Ó � �>,Ó ×Ø 
 ÙÔ ×¾>,Ó 
 ØÚÈ>,ÓÛ�>Ú×�>,ÓÚ�E   [57] 

 Ö>,Ó � �>,ÓÙÔ ×¾>,Ó 
 ØÚÈ>,Ó�Ô     [58] 

 

där �>,Ó är ferritmatrisens sekantstyvhet, Ø en enhetstensor av fjärde ordningen, ÙÔ 
volymfraktion sekundärfas, ¾>,Ó Eschelbytensorn, och �Ô partiklarnas elastiska styvhet. 

Analytiska uttryck används för Eschelbytensorn, vars komponenter är funktioner av 

ellipsoidens höjd/breddförhållande s och Poissons tal Ü>,Ó för ferritmatrisens sekant. È>,Ó 

och ∆�¥ är tensorer av fjärde ordningen som uttrycks enligt: 

 

È>,Ó � 
 Þ∆�¥ ßL1 
 {M¾>,Ó � ÙÔØà � �>,Óá�E    [59] 

 ∆�¥ � �Ô 
 �>,Ó      [60] 

 

Den genomsnittliga pålagda spänningen �X är det viktade medlet av spänningarna i matrisen �Ó samt sekundärfasen  �Ô: 
 �Ô � 	Á�� E�¼â¡Áãäå       [61] 

 

Den plastiska töjningen i sekundärfasen relateras till spänningen genom följande samband: 

 �¹Ô � �G " Ôæu,â 
 Ôæâ& ·�Ô 
 �j"Áâ&� Ø¸     [62] 

 

där ç>,Ô och çÔ är sekundärfasens sekant- respektive E-modul. Von Mises flytvillkor 

tillämpades för att härleda sekantmodulen ç> ur von Mises-spänningen. 

Sekantstyvhetsmatrisens komponenter beräknas från två oberoende konstanter; ç>,Ó och è>,Ó � èÓ med antagen inkompressibilitet. Kombination leder till ett system med sex okända 

variabler och sex ekvationer, é "�Ó	& � 0, vilket löses numeriskt med Newtons metod: 

 �Ó	Li � 1M � �ÓLDM 
 lë "�Ó	LiM&v�E é "�Ó	LiM&    [63] 

 ë, som utvärderas numeriskt, uttrycks enligt: 

 

 ë¢± � �)ì�Áíã  LH, î � 1,2,3,4,5,6M    [64] 
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När �Ó har konvergerat erhålls �Ô ur det tidigare sambandet. Den genomsnittliga töjningen i 

matrisen beräknas genom: 

 

 �Ó � L�>,ÓM�E�Ó      [65] 

  

och den genomsnittliga töjningen i sekundärfasen enligt: 

 �Ô � l�Ôv�E �Ô � �¹Ô       [66] 

 

Den makroskopiska töjningen erhålls genom följande blandningslag: 

 

 � � L1 
 ÙÔM�Ó � ÙÔ�Ô     [67] 

 

Den sanna spännings-töjningskurvan beräknas genom en kontinuerlig spänningsökning. Den 

slutliga modellen innefattar 19 oberoende enhetslösa materialparametrar: 

 

ÁL�MÁSS � {
ñò
ó��,H, h∗�´ , �EJ, �G, ��, ÁSSæã , �º�ÁSSK�´ , Ñ� , �� Ã, ��́ , ôk, �k,	ætæ´ , ô� , Áõ,tSæt , ¥öæt ,Ù� , z ÷ø

ù
   [68] 

 

� { ß {A}}D�Ayz	�A�NyDz�N	AéAyz�N�A},�N}�AyzD�Ayz	�A�NyDz�N	AéAyz�N�A},�N}�AyzD��x}yAyz	éAx�A�}D à  

 

Parametrarna �� , H, J, çk , ç�, ôk, ô� och ¾»  har väl dokumenterade värden, medan �k,	�k, Ù� och z kan erhållas ur kemisk analys och metallografi. Resterande parametrar;	i∗, �,	�� Ã,	�E,	�G, ��, �, �ú¹ samt �½,� identifierades experimentellt genom en invers 

procedur. Dessa parametrar är relativt standardmässiga förutom i∗och �.  

 

Kornen antogs vara likaxliga varför höjd/bredd-förhållandet z sattes till 1 i enighet med 

observation. Då de numeriska resultaten jämfördes med dragprovkurvor observerades en 

diskrepans innan flytgränsen som är typisk vid användandet av homogenisering. En analys av 

de relativa bidragen från de olika mekanismerna i de olika mikrostrukturerna gjordes. De 

viktigaste termerna är lagring av statistiskt lagrade dislokationer, kompositeffekten samt 

friktionsspänningen. De fysikaliska mekanismerna som orsakar kornstorlekseffekten på 

hårdnandet var, ordnade efter sjunkande betydelse: 

1. Den direkta Hall-Petch-effekten 

2. Den totala backspänningen 

3. Ökad lagring på grund av densitetsökning av korngränsdislokationer/”forest”-

dislokationer. 

Följande punkter konstaterades av Delince et al. baserat på analys av modellen:  

• Om modellen är sann sker ingen skärmning av backspänningen för kornstorlekar 

mindre än ca 500 nm. Vid väldigt stora kornstorlekar sker maximal skärmning och 

parametern w behöver ej beaktas. 
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• Lagringskonstanten k1 är relaterad till stadium II i hårdnandet.  

Även modellens begränsningar diskuterades: 

• Kornstorlek större än 100-200 nm krävs. För mindre korn kan kärnbildning av 

dislokationer och korngränsglidning bli betydande faktorer. 

• Inget skalberoende hos martensitöarna beaktas. Detta storleksberoende existerar på 

två sätt; dels inneboende genom skalberoendet hos martensitens flytspänning, dels 

genom töjningsgradienter som orsakar storleksberoende hos 

inkompatibilitetsspänningarna. Denna yttre effekt kan ej beskrivas med det använda 

homogeniserings-schemat. Använt data innehåller ingen betydande variation i 

partikelstorlek. 

• Kristallplasticitet försummas. 

• Modellen är i princip endimensionell. 3D kräver en utvecklad metod för kinematiskt 

hårdnande (tensornotation) samt ett inkrementellt baserat homogeniserings-schema. 

De experimentella data (monoton enaxlig dragning) som undersökts tillåter ej 

separering av isotropt och kinematiskt hårdnande. För att avgöra det kinematiska 

bidragets magnitud krävs försök med omvänd lastriktning. En ytterligare 

experimentell metod är att mäta gitterparametern i martensitfasen som en funktion av 

plastisk töjning genom diffraktionsmetoder. 

• Det generella beteendet hos modellen beror huvudsakligen på volymfraktion 

martensit men även på uppnåendet av flytvillkoret i sekundärfasen. Flytgränsen beror 

av kolhalten som minskar med ökad fraktion martensit vid konstant kemisk 

sammansättning. Vid lägre kolhalt plasticeras martensiten vid lägre töjningar och vid 

en viss punkt kontrollerar denna mekanism lokaliseringen. När denna punkt nås blir 

ökningen i hållfasthet mindre med ökad volymfraktion. Flytspänningen observerades 

öka markant med minskande kornstorlekar inom det undersökta intervallet. Under en 

viss kornstorlek är spänningen tillräckligt hög i ferriten för att martensiten ska 

plasticeras. I BCC-material reflekterar den kinematiska termen inte enbart 

ackumuleringen av icke relaxerade töjningar vid sekundärfasen, utan även den 

temperaturberoende återhämtningen av dessa töjningar som initieras vid fasgränser. 

Temperaturberoendet är troligtvis olika för korn- och fasgränserna.  

 

2.12. Inverkan av mikrostrukturella parametrar 
 

El-Sesy et al. (20) har undersökt inverkan av C/Fe3C i DP-stål. Det konstaterades att Vickers-

hårdheten varierade linjärt med martensitens kolhalt. Martensitfraktionen är även av stor 

betydelse för egenskaperna. Beroende på legeringsämnen kan antingen platt- eller 

lattmartensit närvara. Martensittransformationen inducerar spänningar som i sin tur skapar 

dislokationer i ferriten, något som kan förklara DP-stålets unika flytegenskaper. Dessa 

dislokationer antas vara mobila. Slutsatserna drogs att deformationshårdnandet hos DP-stål 

påverkas märkbart av C-innehållet hos ferrit- och martensitfaserna, samt att plasticering kan 

uppskattas baserat på växelverkan mellan C/Fe3C och mobila dislokationer.  

 

Al-Abbasi och Nemes (12) har studerat effekten av partikelstorlekar i DP-stål. En 

mikromekanisk modell utvecklades med syftet att undersöka deformationsbeteendets 

beroende av skillnader i partikelstorlek. Enligt litteraturen genomgår små partiklar ingen 

märkbar deformation utan beter sig som fasta partiklar i matrisen. Större partiklar genomgår 

dock en mindre plastisk deformation. En homogen fördelning av två olika partikelstorlekar av 

hårdfasen formulerades och FE-analys genomfördes i 2D. Fördelningseffekten visade sig 

vara försumbar vid låg martensitfraktion. När en av storlekarna minskas vid konstant 

volymfraktion martensit ökade fördelningens inverkan mer och mer och nådde maximal 
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effekt då förhållandet mellan små och stora partiklar var omkring ½. Förutom att väl beskriva 

trenden för ökande styrka och minskande uniform töjning med ökande volymfraktion 

martensit, kan modellen beskriva olika partikelstorlekars inverkan samt förutsäga 

förekomsten av två deformationsmekanismer under deformationsprocessen. Genom detta 

beskriver modellen även initieringen av den plastiska instabiliteten samt den intressanta 

branta ökningen i deformationshårdnandehastighet som beteendemässigt skiljer DP-stålen 

från andra stål. 

 

Al-Abbasi och Nemes (11) har vidare studerat martensitens egenskaper med mikromekanisk 

modellering. Hänsyn togs till volymfraktion, kornstorlek, mjuknande hos martensiten på 

grund av kolinlösning samt distribution av partikelstorlekar. Vid beskrivningen av de 

individuella faserna beror ferritbeteendet på många olika faktorer såsom legeringsämnen och 

kornstorlek. Martensitens beteende beror dock enbart av kolhalt. Passning till dragprovkurvor 

gav acceptabla resultat. Tidigare litteratur har visat att en ökning av volymfraktionen Vm 

leder till ökad flytspänning samt brottgräns. Detta gäller dock bara upp till en viss gräns. I 

experiment observerades att inhomogen töjningsfördelning inte bara förekommer mellan 

faser utan även i individuella korn i respektive fas. Vid ökad Vm vid konstant kolhalt 

minskade töjningsskillnaden mellan faser. Mjuknande av martensit på grund av mättnad av 

kol visade sig ha en betydande effekt på DP-stålets deformationsbeteende. Detta sker dock 

vid högre Vm-värden efter kraftig plastisk deformation av ferritmatrisen genom töjningar som 

utökas genom fasgränserna, vilket är i enighet med observationer. Tidigare studier är ej eniga 

angående martensithårdhetens förhållande till kolhalt, något som författarna tror beror på 

skiljande förutsättningar under experiment. Det har visats att martensitstyrkan även är 

beroende av lattstorleken i lattmartensit. Två mekanismer för martensitpartiklar föreligger. 

Stora partiklar plasticeras vid medelhög och hög Vm, medan mindre partiklar inte undergår 

någon plasticering. Med andra ord visar större partiklar en duplex deformationsmekanism 

medan mindre enbart uppvisar en partikelhärdningsmekanism.  

 

Enligt Vegter et al. (13) förekommer deformation av hårdfaspartiklar då volymfraktionen är 

högre än 30 %. 

 

2.13. FE-analys i litteraturen 
 

Du et al. (21) listar flera parametrar som påverkar återfjädringsprediktering vid FE-analys; 

elementformulering, friktion, kontaktalgoritmer och numeriska parametrar som antal noder, 

antal integrationspunkter i tjockhetsled, verktygshastighet samt kontaktparametrar. En 

parameterstudie för en dragningsoperation i FE-analys visade att masskalning, antal adaptiva 

nivåer och ”mesh coarsening” är bland de nyckelfaktorer som kan påverka precisionen hos 

återfjädringsprediktering.  

 

Schikorra et al. (6) har identifierat otillräcklig beskrivning av ändringar i belastningsriktning 

som en orsak till bristande återfjädringsprediktioner. Författarna anser att simuleringarna i sig 

inte är problematiska, utan föreslår otillräcklig prediktering av det slutgiltiga 

spänningstillståndet innan avlastning. Detta spänningstillstånd beror på en rad faktorer. Det 

konstateras att en ökad förståelse för deformationshårdnande bör leda till mer korrekta 

predikteringar. Predikteringsprecision beror i huvudsak på det aktuella spänningstillståndet 

samt en distinktion av det elastiska respektive elastisk-plastiska området. Således är även en 

precis beskrivning av dessa spännings- och töjningskomponenter nödvändig. Vid 

undersökning av flytkurvans förändring i skjuvprovning observerades att von Mises 

flytvillkor gav ett överskattat värde på flytspänningen. För en mer precis prediktion, 
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synnerligen under första belastningen rekommenderar författarna ett mer anpassningsbart 

flytvillkor som Vegter, vilket kan anpassa flytytan med avseende på töjningshastighet.  

 

Enligt Oliviera et al. (5) är en korrelation möjlig mellan spänningsgradienterna i tjockleksled 

innan avlastning och efterföljande återfjädring. Författarna jämförde olika modeller för 

isotropt hårdnande vid simulering av djupdragning. Det observerades att ju mindre de 

predikterade gradienterna var, desto mindre blev den predikterade återfjädringen. Oliviera et 

al. drog även slutsatsen att skillnaden mellan predikterad och verklig återfjädring inte 

påverkas märkbart av storleken hos den ekvivalenta plastiska töjningen. 
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3. Experimentell studie 
 

På grund av eventuell plananisotropi användes prover uttagna både längs och tvärs 

valsriktningen. Samtliga prover hade dimensionerna 30 x 200 mm. Två plåttjocklekar 

användes; 1,2 mm respektive 2,0 mm. Stålsorternas kemiska sammansättning redovisas i 

Tabell 3. 

 
Tabell 3. Kemisk analys för de använda materialen (10) 

[atom-%] C Si Mn P S Altot Nb 

600DP 0,10 0,20 0,80 0,010 0,002 0,040 0,015 

800DP 0,13 0,20 1,50 0,010 0,002 0,040 0,015 

1000DP 0,15 0,50 1,50 0,010 0,002 0,040 0,015 

 

3.1. Dragprovning 
 

Proverna hade midjelängden 120 mm och midjebredden 12 mm. Dragprovning genomfördes 

med den initiala hastigheten 3 mm/minut för proverna med 2 mm tjocklek och 2 mm/minut 

för de med 1,2 mm tjocklek. Efter 3 % töjning ökades hastigheten till 10 mm/min för 

samtliga prover. Teknologisk spänning och töjning konverterades till respektive sanna 

storheter enligt följande samband (4): 

 � � zL1 � AM      [69] 

 � � ûyL1 � AM      [70] 

 

där s och e är teknologisk spänning respektive töjning.  

 

Samtliga spännings-töjningskurvor redovisas i Bilaga A. Tre prover drogs av varje stålsort 

och tjocklek, samt längs och tvärs valsriktningen. Vid jämförelse av de genomsnittliga 

kurvorna för prover uttagna längs respektive tvärs valsriktningen (Figur 11, Figur 14, Figur 

18, Figur 21, Figur 25 och Figur 28) kan ingen generell trend observeras. Vidare jämfördes 

graferna för respektive tjocklek (Figur 15, Figur 22, Figur 29). I detta fall användes 

medelvärden av kurvorna längs och tvärs valsriktningen. Inte heller här syns dock någon 

generell trend. Figur 30 visar de slutgiltiga genomsnittliga kurvorna.  

 
3.2. Kinematiskt hårdnande 
 

För att undersöka det kinematiska hårdnandet genomfördes provning under cyklisk 

belastning. Uppställningen möjliggör en böjning av provet med reversering av 

belastningsriktningen i cykler tills brott uppstår. Kraft loggades under varje belastningscykel 

och på så sätt kunde information om det kinematiska hårdnandet erhållas. Ett exempel för 

600DP redovisas i Bilaga B. Efter reversering av lastriktningen uppstår en lasttopp som är 

högre än den första. Detta beror på att provet vid andra belastningen bockas i en dubbelt så 

stor vinkel som vid första belastningen, i motsatt riktning, eftersom provets position utgår 

från nolläget. Bauschingereffekten observeras genom att loggad last inte tillväxter efter varje 

cykel. I den här typen av provning är det dock inte möjligt att se hur mycket eventuell 

skadetillväxt påverkar uppmätt last. 

 

  



20 

 

3.3. Bockningsprovning 
 

Bockningsprovning genomfördes i så kallad V-bockning, en relativt enkel operation där ett 

V-format verktyg pressas vertikalt mot en plåt som placerats på en dyna. Tre olika 

bockningsvinklar; 30, 60 samt 90˚ användes. Fem prov bockades för varje kombination av 

material, riktning och tjocklek. Resultat i form av medelvärden redovisas i Bilaga D. 

 
Dimensionering av bockningsuppställning 
 

Målet var en operation som ger märkbar återfjädring men samtidigt en accepterbar statistisk 

stabilitet, det vill säga minimal spridning. För att nå detta mål användes en dyna (elastiskt 

mothåll) av Polyuretan (Slitan 80A-71) som ger en kontakt med provet under bockning. 

Mothållet var begränsat i alla led utom i arbetsytans normal vilket möjliggjorde omslutning 

av bocken. Vid design av uppställningen var följande punkter centrala: 

• Inträngningsdjupet bör maximalt vara 30 % av mothållets tjocklek för att undvika 

förkortad livslängd (22). Tjockleken dimensionerades efter den största vinkeln som 

ger störst inträngningsdjup. Samma tjocklek, 100 mm, användes i samtliga försök.  

• Mothållets bredd valdes till verktygets bredd projicerat i arbetsytan vid maximalt 

inträngningsdjup och vinkel multiplicerat med två (120 mm). Detta minimerar 

töjningarna i arbetsytan (22).  

• På den andra ledden anpassades verktyget efter mothållet så att skärning som kan 

skada arbetsytan undviks.  

• Hållaren dimensionerades så att 1 mm mellanrum fanns mellan vägg och mothåll. 

Mothållets arbetsyta och hållarens yta placerades på samma plan.  

• En luftficka användes under mothållet för att minska belastningen. Detta gjordes med 

hjälp av två cylindrar under mothållet. 

• Utbytbar stans möjliggjorde enkelt byte av bockningsvinkel. 

• Bockningsradien sattes till 3.0 mm för samtliga vinklar.  

Fullständiga ritningar gjordes i 3D-CAD. Uppställningen redovisas i Bilaga C. 

 

Definition av standardtillstånd i bockningsprovning 
 

Vid testkörning visade det sig att återfjädringen påverkades märkbart då pressdjupet 

varierades. För att uppnå verktygskontakt för de tre olika vinklarna ökades pressdjupet i 

efterhand. Vid 30⁰ bockningsvinkel togs luftfickan bort av samma anledning. För de olika 

verktygen skiljer sig således presskraften i operationen; för samtliga fall gäller dock att 

verktygskontakt nåddes vid respektive vinkel. 
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Analys av experimentella resultat 
 

Återfjädringen definierades enligt: 

 

 1 
 ¢S¢$  

 

där H betecknar bockningsvinkeln och HE den slutliga vinkeln efter återfjädringen. 

 

Följande kan observeras ur de erhållna graferna (Bilaga D): 

• Återfjädringen ökar med ökande sträckgräns 

• Över lag är återfjädringen högre i proverna uttagna längs valsriktningen. 

• 1,2 mm plåttjocklek uppvisar generellt högre återfjädring än 2,0 mm.  

• I vissa fall avviker återfjädringen från de generella trenderna. En möjlig orsak är att 

prover av olika material har blandats ihop vid klippningen. 
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4. Val av materialmodell 
 

Samtliga identifierade fenomen som kan påverka deformationsmekanismer i DP-stål 

sammanfattas i Tabell 4. Detta ger en grund för att analysera de studerade 

materialmodellerna. 

 
Tabell 4. Identifierade fenomen som påverkar deformationsbeteendet i DP-stål vid rumstemperatur 

Makronivå Ferritens plasticitet 

Lokal plasticering av ferrit 

Martensitens plasticitet 

Töjningsfördelning ferrit/martensit 

Spänningsfördelning ferrit/martensit 

Plastisk inkompabilitet 

Partikeleffekt – motriktad spänning 

Backspänning 

Skärmningseffekter 

Mikronivå Härdningsmekanismer 

Statistiska dislokationer 

Geometriskt nödvändiga dislokationer 

Effekt av korngränsdislokationer 

Dislokationsgenerering 

Immobilisering 

Remobilisering 

Annihilering 

 

De studerade modellerna från litteraturstudien analyserades för att ge underlag till en lämplig 

modell baserat på den fysikaliska relevansen, se Tabell 5.  

 
Tabell 5. Analys av undersökta modeller. B= Bergström, BE= Bouaziz-Embury, ID= Isotropt hårdnande enligt 
Delince, KD= kinematiskt hårdnande enligt Delince, FA= Frederick-Armstrong, HD= Homogenisering enligt Delince. 

 B BE ID KD FA HD 

Ferritens plasticitet x x     

Lokal plasticering av ferrit x      

Martensitens plasticitet   x    

Töjningsfördelning ferrit/martensit x     x 

Spänningsfördelning ferrit/martensit      x 

Plastisk inkompabilitet  x     

Partikeleffekt – motriktad spänning  x     

Backspänning    x x  

Skärmningseffekter    x   

Härdningsmekanismer x x x    

Statistiska dislokationer  x     

Geometriskt nödvändiga dislokationer  x     

Effekt av korngränsdislokationer   x    

Dislokationsgenerering x      

Immobilisering x      

Remobilisering x      
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4.1. Hypotes 
 

Baserat på tidigare avsnitt presenteras följande hypotes: 

• En dislokationsbaserad modell innehåller en relativt hög grad av fysikalisk sanning 

och ger därför en rimlig beskrivning av materialets deformation. 

• Hänsyn till det kinematiska hårdnandet krävs för en korrekt prediktering av 

återfjädring i bockning av höghållfasta stål. Skillnaden i flytspänning mellan 

sekundärfas och matris påverkar det kinematiska hårdnandet. 

 

4.2. Flytvillkor 
 

För karaktärisering av flytytan valdes Von Mises flytvillkor. Detta anses vara en god 

approximation eftersom R-värdena för DP-stål ligger nära 1 vilket innebär en låg grad av 

anisotropi. Von Mises flytvillkor kan uttryckas enligt (23): 

 �� �	4EG L�E 
 �GMG � EG L�G � ��MG � EG L�� 
 �EMG    [71] 

 

där �� är effektivspänning. För plasticering gäller �� � 	�> där �> är flytgränsen. 

 

4.3. Isotropt hårdnande 
 

För att beskriva isotropt hårdnande valdes Bergströms modell. Denna modell har fördelarna 

att den är relativt enkel, fysikaliskt baserad samt ger god materialbeskrivning. 

Tvåfasmodellen visade sig vara komplicerad att hantera matematiskt, varvid enfasmodellen 

användes då denna variant visades ge rimliga flytspänningsvärden. Enfasmodellen har 

fördelen att den inte innehåller differentialtermer som måste lösas vid parameterpassning. 

 

[18]+[21]: 

 � � �C � NIJ4�A��� � ��� ∙  E���ü�¡�>     [72] 

 

 

4.4. Kinematiskt hårdnande 
 

Ett av fallen simulerades med isotropt hårdnande enligt uppmätt spännings-töjningskurva 

samt kinematiskt hårdnande enligt en redan inbyggd modell i Impetus programkod. Se rubrik 

5, FE-analys. 

 

4.5. Parameteranpassning 
 
Passning av dragprovkurvor mot isotropt hårdnande utfördes med hjälp av modulen Curve 

Fitting Tool i MatLab. Spänningen enligt [72] förenklades och uttrycktes enligt:  	 	
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		{L�M � 	zDé0	 	 	 	 	 [73] �L1.3A 
 05Mzý}�L}x0 ∗ A��L
x� ∗ �M � L80A � 08M ∗ L1 
 A��L
x� ∗ �MM/Lx� ∗ zMM 
 

där zDé0 motsvarar �C, }x0 motsvarar � och x� motsvarar �. 

 

Följande	konstantvärden	användes	i	parameteranpassningen:		

• I � 80	000	@�N	
• J � 2,5 ∙ 10�E�	
• ���2	
• α=0,65	

Exempel på kurvanpassningar redovisas grafiskt i Bilaga E. De erhållna parametervärdena 

redovisas i Tabell 6. 

 
Tabell 6. Parametervärden, isotropt hårdnade 

 Material Tjocklek 

(mm) 

Orientering relativt 

valsriktning 

om s sig0 

1 600DP 1,2 Längs 72.03 9.274E-08 252.40 

2   Tvärs 93.30 5.519E-08 193.50 

3  2,0 Längs 67.75 9.175E-08 233.70 

4   Tvärs 84.94 6.350E-08 175.20 

5 800DP 1,2 Längs 98.25 4.966E-08 330.00 

6   Tvärs 146.10 2.373E-08 202.80 

7  2,0 Längs 114.00 4.229E-08 306.70 

8   Tvärs 119.60 3.525E-08 284.10 

9 1000DP 1,0 Längs 196.40 8.548E-09 231.30 

10   Tvärs 283.90 7.302E-09 247.60 

11  2,0 Längs 229.60 1.082E-08 358.90 

12   Tvärs 203.00 8.462E-09 232.80 

 

Differensen mellan dragprov och anpassade kurvor redovisas i Figur 2, Figur 3 samt Figur 4. 

Generellt kan observeras att avvikelsen ökar med ökande sträckgräns i dessa fall, samt att de 

största avvikelserna inträder i början och slutet av de aktuella töjningsintervallen. 
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Figur 2. Differens dragprov – anpassning: 600DP.  Prov uttagna längs/tvärs valsriktning. 

 

 

 
Figur 3. Differens dragprov - anpassning: 800DP. Prov uttagna längs/tvärs valsriktning. 
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Figur 4. Differens dragprov - anpassning: 1000DP. Prov uttagna längs/tvärs valsriktning. 
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5. FE-analys 
 

FE-analysen utfördes i Impetus Solver, en explicit kod utvecklad av IMPETUS-Afea. För att 

rita 3D-geometrin användes Open Source-mjukvaran Gmsh (25). Gmsh skapar geometrifiler 

(.geo) som konverteras till mesh-filer (.msh). Dessa filer editeras sedan manuellt i en 

textbehandlare för att kunna hanteras av solvern. Figur 5 visar en del av ett rutnät genererat i 

Gmsh. Exempel på geometrifil redovisas i Bilaga F. Indata läses in i solvern via en main-fil, 

exempel redovisas i Bilaga G.  

 

 
Figur 5. Rutnät representerat i Gmsh - Spetsradie på verktyg, 90⁰ bockningsvinkel 

 
5.1. Simulering av bockning 
 

Simulering avgränsades till stålsorten 600DP. På grund av symmetri simulerades endast en 

kvadrant av bockningsoperationen, vilket innebär ¼ antal beräkningar samt beräkningstiden 

för Solvern. Mothållet i polyuretan (Slitan 80A-71) hade följande egenskaper:  

 

• Densitet: 1250	�é/�� 

• E-modul: 20	@�N 

• Poissons tal: 0,499 

 

De högsta spänningskoncentrationerna uppkommer nära bocken. På grund av detta användes  

8-noderselement i detta område för att öka precisionen i beräkningarna. Detta visas grafiskt i 

Figur 6.  

 

Simuleringen utfördes i två steg: 

1. Formning. Här specificeras kontaktvillkor mellan ytor. 

2. Återfjädring. I detta steg tas verktygen bort och deformationen är helt elastisk. 
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Figur 6. Skärmdump från Impetus PostProcessor. Området i provgeometrin närmast bocken innehåller högre 
ordningens element .  

 

6. Utvärdering 
 

För att utvärdera simuleringsresultaten jämfördes beräknad återfjädring med uppmätt. Figur 7 

visar simuleringsresultaten då endast isotropt hårdnande använts. Jämförelsen visar en 

differens mellan ca 3,5 – 9,0 % återfjädring. Skillnaden ökar med minskande 

bockningsvinkel. Vidare kan observeras att den simulerade återfjädringen ökar med 

minskande bockningsvinkel vilket även gäller för de uppmätta värdena (trenden är dock 

knappt märkbar för 1,2 mm). De beräknade värdena för 2,0 mm tjocklek är högre än för 1,2 

mm, vilket är ett omvänt förhållande gentemot de uppmätta värdena. 

 
Figur 7. Jämförelse mellan uppmätt och beräknad återfjädring (endast isotropt hårdnande) - 600DP, prov uttagna 
längs valsriktningen. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Uppmätt

återfjädring

Beräknad

återfjädring enligt

FE-analys

30⁰ 60⁰ 90⁰

1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm



29 

 

För kombinationen 600DP uttaget längs valsriktningen med tjockleken 1,2 mm och 

bockningsvinkel 60⁰ gjordes en simulering med kinematiskt hårdnande. Modellen som 

användes var en redan befintlig modell i Impetus FE-kod. För det isotropa bidraget i denna 

simulering användes dragprovkurvan som inmatning. Figur 8 visar en jämförelse mellan 

uppmätta resultat, simulering med endast isotropt hårdnande samt simulering med 

kinematiskt hårdnande. 

 

 

 
Figur 8. Jämförelse av uppmätt och beräknad återfjädring. 600DP, prov uttagna längs valsriktningen. t=1,2 mm. 
Bockningsvinkel 60⁰ 

 

  

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Å
te

rf
jä

d
ri

n
g

Uppmätt

Beräknad, kinematiskt

hårdnande

Beräknad, isotropt hårdnande



30 

 

7. Diskussion 
 

Den uppmätta återfjädringen ökar med minskande bockningsvinkel. Detta är konsekvent med 

teorin då en större utbredning av plasticering innebär mindre elastisk energi som bidrar till 

återfjädring är lagrad i materialet vid avlastning. Samma resonemang kan även förklara 

skillnaderna mellan de olika stålsorterna. För ett material med lägre sträckgräns kommer en 

större energimängd att förbrukas för plasticering, och en mindre elastisk energimängd 

kvarstår.  

 

Generellt är avvikelsen från uppmätta resultat stor då endast isotropt hårdnande använts. Den 

beräknade återfjädringen är låg vilket tyder på lägre plasticering under avlastningssteget än i 

det verkliga fallet. Då hänsyn till kinematiskt hårdnande tas, sänks flytspänningen vid 

avlastning i deformationszonerna ovanför/under neutralplanet, vilket ökar plasticeringen och 

därmed återfjädringen.  

 

För det fallet då kinematiskt hårdnande använts är den beräknade återfjädringen betydligt 

närmre den uppmätta, men predikteringen underskattar ändå återfjädringen. Detta kan tyda på 

det att den verkliga Bauschingereffekten är större än vad den använda modellen predikterar. 

Även andra tänkbara felkällor än en korrekt beskrivning av det kinematiska hårdnandet kan 

ha betydelse. I den experimentella delen förekommer vissa variationer i resultaten för 

uppmätt återfjädring och dragprovning.  

 

I beräkningsdelen utgör passning av isotrop materialmodell en felkälla som kan minimeras 

genom val av en mer fysikaliskt korrekt modell, exempelvis Bergströms tvåfasmodell. Ett 

alternativ är att direkt använda uppmätta data från dragprovkurvor för att utesluta denna 

felkälla. I FE-simuleringen kan rörelseenergi vara en källa till variationer beroende på 

förloppets tid som matas in i koden. Geometrier och rutnät bedöms inte vara någon stor 

felkälla i detta fall, eftersom många noder har använts för god precision och geometrierna 

överensstämmer väl med den experimentella utrustningen. 
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8. Slutsatser 
 

• Den utvecklade uppställningen för bockningsprovning uppfyllde målet med att kunna 

producera prov med en mätbar återfjädring för de undersökta materialen.  

 

• Simuleringsresultaten bekräftar hypotesen att kinematiskt hårdnande måste inkluderas 

i återfjädringsprediktering för den aktuella typen av bockning.  

 

• För att korrekt kunna prediktera återfjädring med en liknande metodik måste vidare 

studier göras. Simulering av ett av de undersökta fallen med kinematiskt hårdnande 

ger en lägre predikterad återfjädring än uppmätt. Med endast ett fall är möjligheten att 

identifiera felkällor låg. Beräkningar för fler fall med varierande parametrar skulle 

kunna möjliggöra en grundligare analys över möjliga felkällor. 

 

• För att nå en djupare förståelse återfjädringsfenomenet på mikroskala måste vidare 

studier göras. Ett tillvägagångssätt för nå detta mål är att använda relativt enkla 

modeller för att ta hänsyn till de fenomen som inverkar på återfjädring på makroskala 

och på så sätt nå en korrekt prediktering. Efter detta är det möjligt att expandera 

modeller och antaganden till en större fysikalisk trovärdighet med en korrekt 

prediktering som referens. Det förefaller troligt att en fysikaliskt baserad modell för 

kinematiskt hårdnande (exempelvis baserad på dislokationsrörelser) kan vara mer 

flexibel än en empirisk modell, det vill säga mindre beroende av de specifika 

förutsättningar som råder under just det fall som studeras. 
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Bilaga A. Resultat: dragprovning 
 

 
Figur 9. 600DP: t = 1,2 mm längs valsriktning 

 
Figur 10. 600DP: t = 1,2 mm tvärs valsriktning 
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Figur 11. 600DP: genomsnitt t = 1,2 mm 
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Figur 12. 600DP: t = 2,0 mm längs valsriktning 

 
Figur 13. 600DP: t = 2,0 mm tvärs valsriktning 
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Figur 14. 600DP: genomsnitt t = 2,0 mm 

 
Figur 15. 600DP: genomsnitt längs/ tvärs valsriktning 
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Figur 16. 800DP: t = 1,2 mm längs valsriktning 

 
Figur 17. 800DP: t = 1,2 mm tvärs valsriktning 
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Figur 18. 800DP: genomsnitt t = 1,2 mm 
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Figur 19. 800DP: t = 2,0 mm längs valsriktning 

 
Figur 20. 800DP t = 2,0 mm tvärs valsriktning 
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Figur 21. 800DP: genomsnitt t = 2,0 mm 

 
Figur 22. 800DP: genomsnitt längs/ tvärs valsriktning 
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Figur 23. 1000DP: t = 1,2 mm längs valsriktning 

 
Figur 24. 1000DP: t = 1,2 mm tvärs valsriktning 
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Figur 25. 1000DP: genomsnitt t = 1,2 mm 
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Figur 26. 1000DP: t = 2,0 mm längs valsriktning 

 
Figur 27. 1000DP: t = 2,0 mm tvärs valsriktning 
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Figur 28. 1000DP: genomsnitt t = 2,0 mm 

 
Figur 29. 1000 DP: genomsnitt längs/ tvärs valsriktning 
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Figur 30. Totalt genomsnitt: t = 1,2 mm/ t = 2,0 mm - längs/ tvärs valsriktning 
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Bilaga B. Resultat: cyklisk provning för kinematisk hårdnande, exempel 
 

 
Figur 31. Cyklisk provning av kinematiskt hårdnande. 600DP, prov uttagna längs valsriktningen. 
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Bilaga C. Bockningsuppställning 
 

 
Figur 32. Bockningsuppställning, 3D CAD 
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Bilaga D. Resultat: bockningsprovning 
 

 
Figur 33. Genomsnittlig uppmätt återfjädring, 600DP 
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Figur 34. Genomsnittlig uppmätt återfjädring, 800DP 
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Figur 35. Genomsnittlig återfjädring, 1000DP 
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Bilaga E. Kurvanpassningar 
 

 

 
Figur 36. Kurvanpassning 1. 600DP 1,2 mm – Prov uttaget längs valsriktning 

 

 
Figur 37. Kurvanpassning 2. 600DP 1,2 mm - Prov uttaget tvärs valsriktning 
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Figur 38. Kurvanpassning 3. 600DP 2,0 mm – Prov uttaget längs valsriktning 

 

 
Figur 39. Kurvanpassning 4. 600DP 2,0 mm – Prov uttaget tvärs valsriktning 
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Figur 40. Kurvanpassning 5. 800DP 1,2 mm – Prov uttaget längs valsriktning 

 

 
Figur 41. Kurvanpassning 6. 800DP 1,2 mm – Prov uttaget tvärs valsriktning 
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Figur 42. Kurvanpassning 7. 800DP 2,0 mm – Prov uttaget längs valsriktning 

 

 
Figur 43. Kurvanpassning 8. 800DP 2,0 mm – Prov uttaget tvärs valsriktning 
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Figur 44. Kurvanpassning 9. 1000DP 1,2 mm – Prov uttaget längs valsriktning 

 
Figur 45. Kurvanpassning 10. 1000DP 1,2 mm – Prov uttaget tvärs valsriktning 
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Figur 46. Kurvanpassning 11. 1000DP 2,0 mm – Prov uttaget längs valsriktning 

 
Figur 47. Kurvanpassning 12. 1000DP 2,0 mm – Prov uttaget tvärs valsriktning 
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Bilaga F. Geometri-filer, exempel 
 

Koden nedan har använts för att skapa geometrier, inklusive rutnät, som hanteras av FE-

solvern.  

 

F1. Dyna.geo 
 

// 

// (enhet: m) 

// 

//dim 

mh_x=0.060; 

mh_y=0.100; 

mh_z=0.060; 

//script 

Point(1) = {0, 0, 0}; 

Point(2) = {0, -mh_y, 0}; 

Point(3) = {mh_x, -mh_y, 0}; 

Point(4) = {mh_x, 0, 0}; 

Line(5) = {1, 2}; 

Line(6) = {2, 3}; 

Line(7) = {3, 4}; 

Line(8) = {4, 1}; 

Transfinite Line{5,7}=11;   // 10 element i y-led 

Transfinite Line{6,8}=7;   // 6 element i x-led 

Line Loop(9) = {5, 6, 7, 8}; 

Ruled Surface(10) = {9}; 

Transfinite Surface{10}; 

Recombine Surface{10}; 

Extrude {0,0,mh_z} // automatisk numrering av nya punkter, linjer och ytor 

{   

 Surface{10}; 

 Layers{6};  // 6 element i y-led vilket ger kubiska element 

 Recombine; 

} 

Physical Volume(111) = {1}; // id volym 

//
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F2. Prov_1_2.geo 
 
// 

// (enhet: m) 

// 

//pos 

pr_pos_z=0.045; 

//dim 

pr_x=0.110; 

pr_y=0.0012;  // plåttjocklek 

pr_z=0.015; 

//script 

Point(21) = {0, 0, pr_pos_z}; 

Point(22) = {0, 0, pr_pos_z+pr_z}; 

Point(23) = {pr_x, 0, pr_pos_z}; 

Point(24) = {pr_x, 0, pr_pos_z+pr_z}; 

Line(46) = {21, 22}; 

Line(47) = {23, 24}; 

Line(48) = {22, 24}; 

Line(49) = {21, 23}; 

Transfinite Line{46,47}=21;      

Transfinite Line{48,49}=147;      

Line Loop(50) = {-46, -48, 47, 49}; 

Ruled Surface(52) = {50}; 

Transfinite Surface{52}; 

Recombine Surface{52}; 

Extrude {0,pr_y,0}     

   

{  

 Surface{52}; 

 Layers{2};      

 Recombine; 

} 

Physical Volume(333) = {1}; // id volym 

//  
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F3. Verktyg_30.geo 
 
// 

// (enhet: m) 

// 

// Verktyg, 30 graders vinkel 

// 

sl=30;  // godtyckligt stämpelläge 

y=90;  // godtycklig höjd verktyg 

// 

// Segment 1 

// 

Point(1)= {0.0000, sl+0.0000, 0.0000}; 

Point(2)= {0.0000, sl+y, 0.0000}; 

Point(3)= {0.0776, sl+0.0010, 0.0000}; 

Point(4)= {0.0776, sl+y, 0.0000}; 

Line(1) = {1, 3}; 

Line(2) = {3, 4}; 

Line(3) = {4, 2}; 

Line(4) = {2, 1}; 

Transfinite Line{1,2,3,4}=1; 

Line Loop(1) = {1,2,3,4}; 

Plane Surface(1) = {1}; 

Transfinite Surface{1}; 

Recombine Surface{1}; 

// 

// Segment 2 

// 

Point(5)= {0.1556, sl+0.0040, 0.0000}; 

Point(6)= {0.1556, sl+y, 0.0000}; 

Line(5) = {3, 5}; 

Line(6) = {5, 6}; 

Line(7) = {6, 4}; 

Line(8) = {4, 3}; 

Transfinite Line{5,6,7,8}=1; 

Line Loop(2) = {5,6,7,8}; 

Plane Surface(2) = {2}; 

Transfinite Surface{2}; 

Recombine Surface{2}; 

// 

// Segment 3 

// 

Point(7)= {0.2336, sl+0.0090, 0.0000}; 

Point(8)= {0.2336, sl+y, 0.0000}; 

Line(9) =  {5, 7}; 

Line(10) = {7, 8}; 

Line(11) = {8, 6}; 

Line(12) = {6, 5}; 

Transfinite Line{9,10,11,12}=1; 

Line Loop(3) = {9,10,11,12}; 



xxviii 

 

Plane Surface(3) = {3}; 

Transfinite Surface{3}; 

Recombine Surface{3}; 

// 

// Segment 4 

// 

Point(9)=  {0.3116, sl+0.0160, 0.0000}; 

Point(10)= {0.3116, sl+y, 0.0000}; 

Line(13) = {7, 9}; 

Line(14) = {9, 10}; 

Line(15) = {10, 8}; 

Line(16) = {8, 7}; 

Transfinite Line{13,14,15,16}=1; 

Line Loop(4) = {13,14,15,16}; 

Plane Surface(4) = {4}; 

Transfinite Surface{4}; 

Recombine Surface{4}; 

// 

// Segment 5 

// 

Point(11)= {0.3816, sl+0.0250, 0.0000}; 

Point(12)= {0.3816, sl+y, 0.0000}; 

Line(17) = {9, 11}; 

Line(18) = {11, 12}; 

Line(19) = {12, 10}; 

Line(20) = {10, 9}; 

Transfinite Line{17,18,19,20}=1; 

Line Loop(5) = {17,18,19,20}; 

Plane Surface(5) = {5}; 

Transfinite Surface{5}; 

Recombine Surface{5}; 

// 

// Segment 6 

// 

Point(13)= {0.4676, sl+0.0360, 0.0000}; 

Point(14)= {0.4676, sl+y, 0.0000}; 

Line(21) = {11, 13}; 

Line(22) = {13, 14}; 

Line(23) = {14, 12}; 

Line(24) = {12, 11}; 

Transfinite Line{21,22,23,24}=1; 

Line Loop(6) = {21,22,23,24}; 

Plane Surface(6) = {6}; 

Transfinite Surface{6}; 

Recombine Surface{6}; 

// 

// Segment 7 

// 

Point(15)= {0.5456, sl+0.0500, 0.0000}; 

Point(16)= {0.5456, sl+y, 0.0000}; 
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Line(25) = {13, 15}; 

Line(26) = {15, 16}; 

Line(27) = {16, 14}; 

Line(28) = {14, 13}; 

Transfinite Line{25,26,27,28}=1; 

Line Loop(7) = {25,26,27,28}; 

Plane Surface(7) = {7}; 

Transfinite Surface{7}; 

Recombine Surface{7}; 

// 

// Segment 8 

// 

Point(17)= {0.6236, sl+0.0650, 0.0000}; 

Point(18)= {0.6236, sl+y, 0.0000}; 

Line(29) = {15, 17}; 

Line(30) = {17, 18}; 

Line(31) = {18, 16}; 

Line(32) = {16, 15}; 

Transfinite Line{29,30,31,32}=1; 

Line Loop(8) = {29,30,31,32}; 

Plane Surface(8) = {8}; 

Transfinite Surface{8}; 

Recombine Surface{8}; 

// 

// Segment 9 

// 

Point(19)= {0.7016, sl+0.0830, 0.0000}; 

Point(20)= {0.7016, sl+y, 0.0000}; 

Line(33) = {17, 19}; 

Line(34) = {19, 20}; 

Line(35) = {20, 18}; 

Line(36) = {18, 17}; 

Transfinite Line{33,34,35,36}=1; 

Line Loop(9) = {33,34,35,36}; 

Plane Surface(9) = {9}; 

Transfinite Surface{9}; 

Recombine Surface{9}; 

// 

// Segment 10 

// 

Point(21)= {0.7765, sl+0.1020, 0.0000}; 

Point(22)= {0.7765, sl+y, 0.0000}; 

Line(37) = {19, 21}; 

Line(38) = {21, 22}; 

Line(39) = {22, 20}; 

Line(40) = {20, 19}; 

Transfinite Line{37,38,39,40}=1; 

Line Loop(10) = {37,38,39,40}; 

Plane Surface(10) = {10}; 

Transfinite Surface{10}; 
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Recombine Surface{10}; 

// 

// Segment 11 

// 

Point(23)= {60.000, sl+15.970, 0.0000}; 

Point(24)= {60.000, sl+y, 0.0000}; 

Line(41) = {21, 23}; 

Line(42) = {23, 24}; 

Line(43) = {24, 22}; 

Line(44) = {22, 21}; 

Transfinite Line{41,42,43,44}=2; 

Line Loop(11) = {41,42,43,44}; 

Plane Surface(11) = {11}; 

Transfinite Surface{11}; 

Recombine Surface{11}; 

// 

Extrude {0,0,60} 

{  

 Surface{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; 

 Layers{1};   

 Recombine; 

} 

 

Physical Volume(444) = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; // id volym 
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F4. Cylinder.geo 
 
// 

// 2. cylinder 

//pos: 

cy_pos_x=0.045; 

cy_pos_y=-0.115; 

//dim: 

cy_rad=0.015; 

cy_z=0.120; 

//script: 

Point(1) = {cy_pos_x, cy_pos_y, 0}; 

Point(2) = {cy_pos_x-cy_rad, cy_pos_y, 0}; 

Point(3) = {cy_pos_x, cy_pos_y+cy_rad, 0}; 

Point(4) = {cy_pos_x+cy_rad, cy_pos_y, 0}; 

Point(5) = {cy_pos_x, cy_pos_y-cy_rad, 0}; 

Circle(1) = {2, 1, 3}; 

Circle(2) = {3, 1, 4}; 

Circle(3) = {4, 1, 5}; 

Circle(4) = {5, 1, 2}; 

Transfinite Line{1}=6; // 20 element i omkretsled 

Transfinite Line{2}=6; 

Transfinite Line{3}=6; // 20 element i omkretsled 

Transfinite Line{4}=6; 

Line Loop(1) = {1, 2, 3, 4}; 

Plane Surface(1) = {1}; 

Recombine Surface{1}; 

Transfinite Surface{1}; 

Extrude {0,0,cy_z} // automatisk numrering av nya punkter, linjer och ytor 

{   

 Surface{1}; 

 Layers{1}; 

 Recombine; 

} 

Physical Volume(222)={1}; // id volym 

// 

 

  



xxxii 

 

Bilaga G. Main-fil, exempel 
 

# ------------------------------------------------------------------ 

#### 30 graders bockningsvinkel. 1,2 mm plåttjocklek 

# 

## Villkor: ej luftficka. 14,0 mm pressdjup 

# 

## Stål: 600DP 

# 

## Prov: uttaget längs valsriktningen 

# ------------------------------------------------------------------ 

# 

*PARAMETER 

%term = 0.01 

*TIME 

[%term], 0.9 

*GPU 

1, 1 

*OUTPUT 

[%term/20], [%term/100] 

0, 0, 0, 1 

# 

### Geometri: 

# 

## Dyna och plåt 

*INCLUDE_TRANSFORM 

die_plate_1_2.k 

*SET_PART 

1 

333 

*OUTPUT_NODE 

NS, 1 

*SET_NODE 

1 

# 

## Verktyg 

*INCLUDE_TRANSFORM 

verktyg_30.msh 

1e-3, 1e-3, 1e-3, 15000, 15000, 0 

0, 0, 0, 0, -0.027, -0.06 

# 

### Materialdata: 

# 

## Dyna 

*MAT_ELASTIC 

111, 1250.0, 20.0e6, 0.499 

*PART 

111, 111 

# 

## Prov 



xxxiii 

 

# Line 1: material, density, Young's modulus 

# Line 2: sigy0, a, b, rho0, m, ohm, s 

*MAT_USER  

333, 7800.0, 207.0e9, 0.3, 1, 0, 0, 10  

252.40, 0.65, 2.5e-10, 1.5e14, 2.0, 72.03, 9.274e-08  

# 

*PART 

333, 333 

# 

## Verktyg 

*MAT_RIGID 

444, 7800.0 

*PART 

444, 444 

# 

### Tredje ordningens element i prov och dyna: 

# 

*CHANGE_P-ORDER 

P, 111, 3 

*CHANGE_P-ORDER 

P, 333, 3 

# 

### Randvillkor: 

# 

## Symmetriplan 

*BC_SYMMETRY 

0, 921, 810, 1678, 1.0e-4 

# 

# 

## Verktyg 

*BC_MOTION 

P, 444, ZX, XYZ 

D, Y, 400 

# kurva: tid vs. förflyttning 

*FUNCTION  

400 

smooth_d(-0.017, 0, %term) 

# 

### Dämpning 

*LOAD_DAMPING 

PS, 2, 123 

*CURVE 

123 

0.0, 1.0e3 

1.0, 1.0e3 

*SET_PART 

2 

111, 333, 444 

# 

### Kontaktvillkor: 
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# 

*CONTACT 

PS, 2, PS, 2 

*END 
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Bilaga H. Springback-fil, exempel 
 

# ----------------------------------------------------- 

#### 30 graders bockningsvinkel. 1,2 mm plåttjocklek 

# 

## Villkor: ej luftficka. 14,0 mm pressdjup 

# 

## Stål: 600DP – prov uttaget längs valsriktningen 

# 

# ----------------------------------------------------- 

# 

*PARAMETER 

%term = 0.01 

*TIME 

[%term], 0.9 

*GPU 

0, 1 

*OUTPUT 

[%term/20], [%term/100] 

*INCLUDE 

impetus.restart1 

# 

## Prov 

# Line 1: material, density, Young's modulus 

# Line 2: sigy0, a, b, rho0, m, ohm, s 

*MAT_USER  

333, 7800.0, 207.0e9, 0.3, 1, 0, 0, 10  

252.40, 0.65, 2.5e-10, 1.5e14, 2.0, 72.03, 9.274e-08  

# 

*PART 

333, 333 

*OUTPUT_NODE 

NS, 1 

*SET_NODE 

1 

# spårade noder:  

650 

600 

# 

*BC_SYMMETRY 

XZ, 0, 0, 0, 1.0e-4 

# 

### Dämpning 

*LOAD_DAMPING 

P, 333, 123 

*CURVE 

123 

0.0, 1.0e4 

1.0, 1.0e4 

*END 
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