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SAMENVATTING. 

In dit verslag wordt het oms1agdieptrekken nader onder

zocht. 

Na een 1iteratuurstudie hebben we een omslagdieptrekma

trijs geconstrueerd volgens vergelijkingen die in de 1i

teratuur vermeld staan. 

Na het vervaardigen van de matrijs hebben we enke1e proe

yen gedaan om de proceskracht te bepalen. 

Tevens hebben we een theoretisch model opgesteld voor het 

bepalen van de proceskracht welke samengesteld is uit een 

deformatie- en een wrijvingskracht. 

Bij het vergelijken van de gemeten kracht met de bereken

de kracht kunnen we concluderen dat het theoretisch model 

betrouwbaar is voor het bepalen van de proceskracht. 



SUMMARY 

The reverse deep drawing has been investigated in this 

research report. 

After a study of literature we have found some data to 

construct a reverse deep drawing die. 

We have done some experiments after making the die because 

we want to find out a process force. 

Further we have developed a theoretical model to calculate 

the process force which consists of a deformation force 

and a frictional force. 

When comparing the measured force with the calculated 

force we can conclude that the theoretical model is well 

enough to determine the process force. 
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1. INLEIDING. 

Wil men een product maken met een trekverhouding p, die echter 
niet in "n trek te bereiken is, dan moet men een volgtrek uit
voeren. Dit volgtrekken kan bestaan uit het even~jdig volgtrekken 
of het omslagdieptrekken. 
Het omslagdieptrekken wordt in dit verslag nader toegelicht omdat 
dit een omvormtechniek is die ze meer willen gaan toepassen voor 
de fabricage van onderdelen voor de machine- en automobielbouw. 
Ben kenmerkend voordeel van het omslagdieptrekken is het achter 
elkaar kunnen uitvoeren van een dieptrek en een stulptrek in ~'n 

machineslag. 

Ben verschil t.a.v. het dieptrekken is dat de trekverhouding 
van het omslagdieptrekken zowel een onder- als een bovengrens 
heeft. 
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2. ALGEMEEN. 

Omslagdieptrekken is het verder vervormen van een hol lichaam 

na een of meerdere voorafgaande trekken. Hierbij is de werk

richting van de stulpstempel tegengesteld gericht aan de werk
rich tlng van de voorafgaande trek. Er vindt een omkering van de 

beweglngsrichting van het materiaal plaats waarbij de buitenwand 

naar binnen en de binne.nwand naar bui ten gestulpt wordt. (t) 

In figuur t ziet men dat het omslagdieptrekken uitgevoerd kan 

worden zonder een matrijs, het zogenaamde vrije omslagdieptrekken, 

of door gebruik te maken van een matrijs waarbij men nog onder

scheid maakt tussen het omslagdieptrekken met of zonder toepas
sing van een plooihouder. 

figuur 1 3:ST P!tINCIPE V;\I~ RET ONSL.A.GDI'::PTREKK~ 

-r----stulpstempel 

a - het vrije omslagdieptre~~en 

b plooihouderloos 
omsl~gdieptrekken 

I 

+---.l rna trij s 
I 

c - met een plooihouder 
omslagdieptre~~en 
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De bij het omslagdieptrekken optredende spanningen in het mate

riaal worden veroorzaakt door het stuiken en rekken, het meerdere 

malen buigen om een trekradius van een matrijs en de wrijving 

tussen de contactvlakken van het product en het gereedschap. In 

literatuur (1) wordt op een eenvoudige wijze de samenhang van deze 
spanningen gegeven. 

~ {totale spanning 
\ \ , 
,\ \ \\ \ 

__ ~~~ _~,<-____________________ ::::_[ ~~~dk:!l~~~i:aran 
\ 

~ : ~_ _£-- , aan ee van de -- -- - ;..--;-.. __ _ - -. . wri jving 

<\.: - - - - i aandeel van het stuikeI 
en rekken 

~ 
'--. ~aandeel van de buiging 

O~--______ ~~ ____ -L ____ L-___ ----____ ~~~;~~ ____ ~ 

1 /l,. '" i II. A MflX _ /;2. 

figuur 2 Samenstelling van de totale spanning bij het omslagdiep
trekken.met een matrijs. 

uit figuur 2 blijkt dat men bij het omslagdieptrekken zowel met 

een minimum-trekverhoudingfi2min. als met een maximum-trekverhou
dingp~max. rekening moet houden. 

De ondergrens van de trekverhouding It wordt bepaald door te sterke 
buigvervormingen, welke bij een te dunne matl'ijswanddikte en zo
doende te kle1ne stulpradius aan het werkstuk optreden. Dit kan 

leiden tot scheuren in de omvormzone. 

De maximumwaa·rde vanfJ1. is vastgelegd door de treksterkte van het 

materiaal. Zijn de totaal optredende spanningen van het stuiken, 

rekken, buigen en de wrijving groter dan de treksterkte van het 

materiaal dan zal dit leiden tot scheurvorming in de overgang van 
de bodem naar de wand. 
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3. OMSLAGDIEPTREKGEREEDSCHAP. 

3.1 ALGEMEEN. 

Voor het ontwerpen van een oms1agdieptrekmatrijs weten we a1 dat 
R.. 0, de trekverhouding (2::: ,:h, zowe1 een minimum- als een maximumwaarde 

heeft. Andere essentie1e gereedschapsafmetingen zijn de radius r z 
aan de matrijs, de stu1pstempe1radius r st als ook de trekspleet uz • 
In figuur 3 wordt de 1igging van deze afmetingen aangegeven • 

matrijs
wanddi1ct;e-t------l 

figuur 3 

.J-..----- STULPSTEl.\iPEL 

/-...-----MATRIJS 

In de artike1en (1,2,3) z~n voor de bepaling van deze afmetingen 

een aantal vergelijkingen en een tabel opgeste1d. 
De trekverhouding his afhankelijk van de relatieve blenkdikte. 

(de verhouding ~ ). Het verband hiertussen wordt gegeven in de s 
volgende tabel. 
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~e relatieve blenkdikte samenstelling van het gereedschap: 
oi, 

sdnder matrijs - --- -- met matrijs Sc 

34 A ..0:: 1,45 1,45< ~2 < 1,55 
40 j32 < 1, 38 1,38 < ~~ < 1,55 
50 ,82 .( 1,33 1,33 < 112 < 1,55 
60 ;92 <; 1,3 1,3 < f2 < 1,58 
80 ;;::. '" 1,24 1,24 < 132 <1,63 
100 p,,<1,2 1,2 < 132 < 1,66 
120 132 < 1,16 1,16 < j3z <,1,7 
200 /32 (1,1 1,1 " )32 < 1,65 

Tabel 1 StulPtrekverhoudingf2 voar cilindrische delen. 

Bij een relatieve blenkdikte fll",sl> kan zonder plooihouder gewerkt 

worden terwijl bij ;. >'50 een ~looihouder beslist noodzakelijk is 
om plooivorming tevoorkomen. 

Bi j het omslagdieptrekken moet voor het verkri jgen van e.en stabiele 

matrijs bij relatieve dikke blenks (:/( 50) de matrijswanddikte 

minimaal 6.s worden en voor relatief dunne blenks ( ~1~100) mini
maal 10.s • 

V~~r de grootte van de trekspleet voor het omslagdieptrekken geldt: 
U:z. = I, J • .s . 
De radius van de matri~s kunnen we berekenen met de vergelijking: 

ltz ::. 0,9 • VCd, -dl ). 5 • 

De grootte van de radius aan een vlakke bodemstempel wordt bepaald 

met: I'r _ "1. (.:s4 - - • 
61 '3 
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3.2 HET CONSTRUEREN VAN EEN OMSLAGDIEPTREKGEREEDSCHAP. 

Als ultgangsproduct voor het omslagdieptrekk.en wordt een diepge

trokken potje gekozen. Het potje wordt diepgetrokken op de Erich

sen testbank. In bijlage 1 kan men enkele gegevens over het diep

getrokken potje terugvinden. Als materiaaldikte nemen we s ... 1 mm. 

en we laten uit het plaatmateriaal blenks ponsen met een diameter 
van¢ 98 mm. 
De binnendiameter van het potje wordt d1 ... 50 mm zodat we een trek

verhouding fit == ~ = 1,96 krijgen. 
1 .9.l Met de verhouding van de relatieve blenkdikte s 

m.b.v. tabel '1 het bereik van /32 bepalen. Door de 
een matrijs wordt het bereik: 1,33<:,82 <1,55'.'" 

De wanddikte van de matrijs wordt:6.s = 6 mm. 

~. .-
== 1~- 50"'kan men' 

toepassing van 

De radius aan de matrijs wordt:rz == ~ = 3 mm. (zie figuur 4). 

figuur 4 

De grootte van de trekspleet: Uz = 1,3.s == 1,3 mm. 

Nu kunnen we de diameter van de stempel berekenen: 

Dstempel = buitendiameter matrijs - 2.x wanddikte - 2 x trekspleet 

Dstempel ... 50 - 2 x 6 - 2 x 1,3 == 35,4 mm_
d 

so . 
De omslagdieptrekverhouding wordt nu: fi2 == d; ... "J;jl:! = 1,41. 
Deze waarde ligt in het bereik. De totale trekverhouding wordt: 

f!.tot =PIJ(f3~ ... 1,96 x 1,41 = 2,76. 
De radius van de matrijs kan bepaald worden met de vergelijking: 

r z = 0,8 V(d1 - d 2>.SI ... 0,8 V{50 - 35,4).1 ... 3,06 mm. 

De aangenomen radius r z = 3 mm is dus goed. 
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d.., 35 4 
De stempelradius wordt: rst = ~ = ~ ~ 5,6 mm. 
Om het potje na het omslagdieptrekken van de stempel af te stropen, 
hebben we de binnendiameter van de matrijs enkele mm voorbij de 

omvorrnzone iets vergroot, zodat het product bij een teruggaande 

stempel achter de on~.iitane:>-~-blfJh--~~eken. 
V~~r de bepaling van de hoogte van de matrijs en de stempel is 
de hoogte van het diepgetrokken en het gestulpte potje van belang. 
In Romanovski (4) vindt men voor de berekening van de hoogte van 
de potjes de volgende vergelijrk~i~n~g~: ______________ ~ ________ -, 

o = Vd~ + 2.rr.r.d1 + S.r2 + 4.d2.h\ 
In bijlage 2 is dit uitgewerkt en het resultaat is: 
- de hoogte van het diepgetrokken potje : Hz 40 mm, 
- de hoogte van het gestulpte potje : Hz 60 mm. 
In bijlage 3 is de matrijs met zijn afmetingen weergegeven. 
De hoogte van de matrijs (de maat 100) is zo gekozen omdat de ma
trijs met een bestaand blok (h = 55) in de pers wordt bevestigd. 
(De opbouw van het gereedschap wordt behandeld in hoofdstuk 4). 

Wanneer men een materiaal metA R toepast, heeft dit oorvorming 
tot gevolg, waardoor plaatselijk 'het product hoger wordt. Hiervoor 
is een speling van 5 mm. 
Ln bijlage 4 zijn de afmetingen van de stulpstempel gegeven. V~~r 
de hoogte van de stempel nemen we 90 mm. Het gestulpte potje wordt 
dan zeker tot achter de afstrooprand geperst en de stempel komt 
niet onder de matrijs uit. V~~r de bevestiging van de stempel 
wordt bovenin een gat met binnendraad MS gemaakt. 
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4. PROEVEN. 

4.1 PROEFOPSTELLING. 

De proeven hebben we uitgevoerd op de Sack en Kieselbachpers. 

In bijlage 5 vindt U een tekening van de proefopstelling. 
De omslagdieptrekmatrijs wordt bevestigd op de ondertafel, die 

in vertikale richting kan bewegen. Hiervoor plaatsen we de matrijs, 

die in een metalen blok zit geperst, op twee andere metalen blokken. 
De hoogte van de blokken is groter dan de hoogte van de gestulpte 
potjes zodat de potjes na het omslagdieptrekken gemakkelijk onder 
de matrijs kunnen worden verwijderd. 
De matrijs wordt vervolgens met twee tapeinden en moeren op de on
dertafel bevestigd en gecentreerd. Het centreren gebeurt echter 
nadat we eerst de stempel aan de bovenkant van het frame bevestigd 
hebben. 

De werking van de pers wordt besproken in (5). 

4.2 HET OPNEMEN VAN EEN KRACHT-WEG KROMME. 

De perskracht wordt gemeten door tussen het frame en de stulpstem
Rel een dynamometer te plaatsen die voorzien is van rekstrookjes. 
Een verandering van de Kracht geeft een verandering van de weerstand 
van de rekstrookjes. Het hiermee verkregen signaal wordt via een 

meetversterker Raar een schrijver gevoerd. Het kalibreren is uitge
voerd door het signaal van de perskracht te vergelijken met de uit
slag van een "Pekel"-drukdoos. 
Op de pers is een meetsysteem bevestigd voor het meten van de ver
plaatsing. De uitgang van dit meetsysteem geeft een signaal af dat 
direct op een schrijver kan worden aangesloten. 
Voor het kalibreren van de afgelegde weg is de persslag opgemeten 
en deze wordt vergeleken met de geschreven afstand 1angs de X-as 
op het papier. Gegevens over de schrijver en de meetversterker zijn 
opgenomen in bijlage 6. 
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4.3 DE UITGEVOERDE PRO EVEN • 

Nadat de matrijs en de stempel gereedgekomen zijn, hebben we het 
gereedschap op de pers bevestigd zoals beschreven staat in hoofd
stuk 4.1 • 

De eerste proef bestond uit het controleren of het proces omslag
dieptrekken met dit gereedschap uitgevoerd kon worden. Hiervoor 
hebben we een diepgetrokken potje van koper genomen, daar koper 
een zacht en goed koudvervormbaar materiaal is. Als smeermiddel 

bij deze proef hebben we schapevet genomen. Dit smeermiddel zullen 
we ook bij de andere proeven gebruiken. 
Nadat het proces met koper is gelukt, hebben we nog twee andere 
materialen proberen te stulpen, namelijk staal en messing. Met 
staal. is het proces ook uit te voeren, echter met messing kregen 
we een bodenreisser. 
Met de apparatuur, die beschreven staat in hoofdstuk 4.2 en waar
van de instelling in bijlage 6 terug te vinden is, hebben we de 
kracht-weg krommen opgenomen van koper en staal. 
Tevens hebben we nog een kracht-weg kromme van messing laten schrij
ven om te bepalen welke kracht nodig is om bij dit materiaal een 
bodenreisser te veroorzaken. 
Vervolgens hebben we een ,aantal diepgetrokken potjes messing, welke 
niet te stulpen zijn, met een gasbrander verwarmd waarna ze onder 

s~romend water werden afgekoeld. Na deze behandeling bleek dat het 

omslagdieptrekproces weI lukte zodat we ook hiervan een kracht-weg 
kromme hebben opgenomen. Deze resultaten zijn in bijlage 7 gegeven. 

In bijlage 8 en 9 hebben we deze kracht-weg krommen opnieuw gete
kend met een betere asindeling. De hiervoor benodigde ijkwaarden 
van de X-as en de Y-as zijn in bijlage 6 vermeld. 
Met koper hebben we nog enkele verdere proeven uitgevoerd. Uit een 
strip van koper hebben we enkele blenks geponst en hiervan de be
ginplaatdikte en de hardheid opgemeten. 
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Op deze blenks hebben we aan beide zijden met een metalen punt 

in een passer cirkels aangebracht. Hierna hebben we uit de blenks 

potjes diepgetrokken. Zie figuur 5. 

rf6 

'~ 
I 1 

! 

I 

I 
I 

I 2 I 
I 

I 

I 
3 

I , 

~ i ,lA'S 
l' ~ I 

I I 

A~ 

de blenk met de hierop 
aangebrachte cirkels 

b 
het diepgetrokken 
potje 

\..1 
het gestulpte 
potje 

figuur 5 
If> 

Op de diepgetrokken potjes gaan we de afstand tussen de aange

brachte cirkels opmetenomdat we een Evan het dieptrekproces wil

len bepalen. Hiervoor wordt ook de toe- of afname van de wanddikte 

opgemeten en de hardheid van de wand. 
Om een ivan het omslagdieptrekken be bepalen, hebben we de diep

getrokken 'potjes gestulpt waarna we weer de afstand tussen de cir

kels, de wanddikte en de hardheid langs de wand gemeten hebben. 
De diktemeting werd uitgevoerd met een meetklokje. 

De afstand tussen de cirkels werd gemeten met een meetloep. 

De hardheidsmeting werd verricht op een hardheidsmeter van Wolpert, 
type: DIA TESTOR 2Rc. De hardheidsmeting werd volgens Brinell uit
gevoerd met een kogeldiameter ~ 1 mm en een kracht van 10 kp = 98 N. 

Met deze kracht wordt de kogel in het materiaal gedrukt waardoor 
er een holte ontstaat. Op het scherm van de hardheidsmeter kan men 
dan de diameter van de holte opmeten. Met "de tabel in bijlage 10 

kan men vervolgens de Brinellhardheid opzoeken en met de tabel in 

bijlage 11 de hierbij behorende treksterkte OB • 

J 

5 

6 
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4.4 RESULTATEN VAN DE PROEVEN 

In bijlage 7 staan de opgenomen kracht-weg krommen afgebeeld. 

Ui t deze krommen kunnen we de benodigde Kracht bepalen van het 
oms1agdieptrekproces. Hiervoor gebruiken we tevens de ijkwaarde 

van de Y-as uit bij1age 6, name1ijk 1 cm. ~ 6,06 kN. 

de proceskraeht 
- . 

materiaa1 gemeten lengte proceskracht opmerking 
elektrolytiseh Koper H .. H. 4,5 em. .' - 27,3 kN 

staal SPD 6,9 em. 
messing KMS 70 
messing KMS 70 

6,3 em. 

4,3 em. 

41,8 kN 

38,2 kN 

26,1 kN 

bodenrei1.sser 

na Korte gloei 
behandeling 

De resterende proeven die we uitgevoerd hebben, betroffen de 

bepaling van een E voor het dieptrekproees en het stulpproees. 

Hiervoor hebben we de rek in de hoogte-richting van de potjes 

uit Koper gemeten als ook de dikteverandering en het hardheids
verloop van de wand. 
De oorspronkelijke plaatdikte van de Koperen blenk is: s ... ,0,98 mm. 
Oe oorspronke],.ijke hardheid is: d = 0,385 mm. ~HB = 82,5-+08 :;= 285 ~m2 
----Na het dieptrekken hepben we de volgende waarden gemeten en 

berekend: 

- de dik temeting: p1aats 

1 2.J.-.::; 1 

1-2 
1 

I 2 

I 3 2-3 
I '1 3 
l .)~ 3-4 

/' L. 5 
I 6 4 

- de lengtemeting 

p1aats oor5pronke1ijke lengte 1 

1-2 5,1 
2-3 5,0 
3-4 5,0 

€ 3 
,51 

s1 = In -s 

1,10 0,12 

1,02 0,04 

0,95 -0,03 

0,90 -0,09 

0,86 -0,13 

0,83 -0,17 

0,82 -0,18 

nieuwe lengte 11 

8,2 
7,8 
7,5 

11 
£1 = In 1 

0,48 
0,44 
0,41 
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- de hardheidsmeting: 

De Brinellhardheid bleek constant van grootte te zijn langs 

de wand, namelijk: 
d = 0,335 mm • .....,. HB = 110 

----De berekende en gemeten waarden na 
- de diktemeting: plaats 

- de lengtemeting: 

1 
1-2 
2 
2-3 
3 
3-4 
4 
4-5 
5 

N OS = 385 mm'l. 

het omslagdieptrekkey: 
2 

s2 £3 = In S 
1,12 0,13 
1,00 0,02 
0,94 -0,04 
0,91 -0,07 
0,89 -0,10 
0,84 -0,15 
0,84 -0,15 
0,89 -0,10 
0,84 -0,15 

plaats oorspronkelijke l,engte 1 nieuwe lengte 12 
1 

~ In ...l ~ 1 ., 1 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 

5,0 
5,0 
5,1 
5,0 
5,1 

11,2 
11,0 
10,2 
8,3 
7,0 

0,81 
0,79 
0,69 
0,51 
0,32 

de hardheidsmeting: De hardheid heeft aan de bovenkant van 
het potje de gcootste waarde en neemt gaande naar beneden af. 
Hieronder wordt nu de hardheid van de verschillende gedeelten 

} 

aangegeven. 

d ::: 0,32 mm HB = 121 

) d ~ 0, 325 ml1l--~KB ;;. 117 

} d ::: 0,33 mmHB = 110 

} d = 0,34 mm HB = 107 

<ii} = 412 ~m!/. 

(h8 = 498 L 
mm~ 

va ::: 38! ;!m'1.:~cc

N 
V'a:: 373 mm'2. 
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5. MODE:L OMSLAGDIEl?TREKKEN. 

5.1 INLEIDING. 

In dit model worden vergelijkingen opgesteld waarmee we de beno
digde kracht voor het omslagdieptrekken kunnen bepalen. Het is van 

belang de grootte van de proceskrachtte weten daar deze bepalend 
is voor de constructie van de gereedschappen en voor de keuze van 
de te gebruiken pers. 

V~~r ik dit model kon opstellen heb ik eerst een intern rapport 
van Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers bestudeerd. 

In dit intern rapport is een model opgesteld voor het gewoon diep

trekken. Ik heb dit rapport uitgewerkt zodat het in deze vorm ook 

voor H.T.S. - studenten te lezen is. Dit uitgewerkt model vindt u 
in bijlage IL 

5.2 DE l?ROCESKRACHT BIJ HET OMSLAGDIEl?TREKKEN. 

De proceskracht in dit model is opgebouwd uit een deformatiekracht 

en een wrijvingskracht. 81j de afleiding van de proceskracht wordt 
gebruik gemaakt van formules uit het artikel "Duntrekken" van Dr. 
Ir. J.A.H. Ramaekers (7). 

5.2.1_ DE DEFORMATIEKRACHT. 

De deformatlekracht kunnen we bepalen met 

F. U = f A 'W S • U. d R2 
A'l 

de formule: 

1(7) - formule 4.5 j 
doordat we het omslagdieptrekken als een stationair proces beschouwen. 

R ' 

I 

d 
figuur 6 De deformatiearbeid bij een stationair proces 
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De in figuur 6 aangegeven eo is de eindige effectieve rek bij 

het ingaan van de deformatiezone en t, is de eindige effectie

ve rek bij het verlaten van de deformatiezone. 
De deformatiearbeid wordt dan: 

F= 
c [(7) - formule 4.4 ] 

De genormeerde kracht 

. r f n·;-I J if r. .;) 2. I - - "n +1 0J:: '" :: __ . __ ',. (!.PRO(ES + Co) - to 
" • 17". Rs • :5. ( ~ -n + I 

(5.1) 

De eindige effectieve rek vah het proces [ is opgebouwd uit proces _ 
een rek voor de· buiging €~ en een 

. - 2 I.!LI -- De grootte van e.t.= 2 • V'? 1 'Z~ 
Dit staat uitgewerkt in het model 

rek voor het stuiken t.:s4. 

(5.2) 

"Dieptrekken" op de bladzijde 2·'}" 

De vergelijking (5.2) is echter volgens figuur 7 aangepast. 

'I 

figuur 7 
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--- Bepaling van de grootte van '.54-' 

z 

figuur 8 
Hierbij wordt aangenomen 
dering van het materiaal 

dat £ = 0 d.w.z. dat er geen dikteveranz 
optreedt. Hierdoor geldt: £f ';-(,&=0 -+ ef= -C'l -De grootte van fs4 wordt dan: 

Hiermee is dan de grootte van 

--proces bekend. 

+ 

5.2.2 DE WRIJVINGSKRACHT. 

de eindige 
£.t. t- €. s4 

2 
V3' £~ 

(5.3) 

effectieve rek van het 

(5.4) 

De wrijvingskracht kunnen we bepalen met de formule: 

f. U =R!.' t,{",. d R", r [(7) - formule 3.51 
V~~r het te integreren oppervlakte ~RlitI nemen we de grootte 

Rw 
van 2.U.Rs_~.rz aan als het kontaktvlak tussen het gereedschap 
en het materiaal. 

De wrijvingskracht wordt dan: 
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De genormeerde kracht 

!.o -- c IT: (5.5) 

We beschouwen de wrijvingsspanning Co als een konstante. We 
werken niet met de wrijvingscoefficient m uit het VON MISES 
wrijvingsmodel (1:1) .:: ~ . VII) omdat het materiaal door het omvor-
men verstevigd:' ,3 (Jv = C' ({ -;- €: ) n 

5.2.3 DE TOTALE KRACHT. 

De totale kracht verkrijgt men door het optellen van de vergelij
kingen van de deformatiekracht (5.1) en de wrijvingskracht (5.5). 

-. n+;j 
Eo 

To 't2, + _. TT. 
C S 

(5.6) 

5 
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6 HET VERGELIJKEN VAN DE GEMETEN KRACHTEN EN DE KRACHTEN 

BEREK END VOLGENS HET MODEL. 

De grootte van de gerneten krachten zijn vermeld in hoofdstuk 4.4 

op bladzijde 11. 

In hoofdstuk 5 is de vergelijking (5.6) afgeleid voor de proces

kracht: 

-if. 52 
F =

.5 
.. -

..,If> 
Om,.. te berekenen moeten de volgende 

s2 
s - a 

+ ( 

'Z2, 
17· -

S 

grootheden bekend zijn: 

- b de C- en n-waarden van de materialen 

- c 
- d 

- e 

f 

au a: Uit metingen van de wanddikte in hoofd5tuk 4.4 blijkt dat 

er enige verandering optreedt. Maar deze t3 is klein t.o.v. de 
andere rekken. We nernen daarom aan dat de wanddikte gelijk blijft, 

-
52 

zodat de term = 1 wordt. s 

ad b: De C- en n-waarden, die in de volgende tabel staan, heb ik 

verkregen na overleg met de heer M. Smeet5. Deze gegevens zijn 
uit eerder uitgevoerde trekproeven gekomen. 

materiaal C 
N 5 mm. n mm 1 

elektrolytisch koper H.H. 1 0,39 332 

staal SPD 1 0,19 564 

messing KMS 70 1 0,50 578 
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ad c: De grootte van r = 3 mm. Deze maat is terug te vinden in z 
de tekening van de omslagdieptrekmatrijs in bijlage 3. 

ad d: We zullen de proceskracht uitrekenen voor verschillende ~~ 

en deze waarden uitzetten in een grafiek. De grafieken van het 
verloop van de proceskrachten vindt U op b1adzijde 22, 23 en 24. 

ad e: De procesrek is opgebouwd uit een rek voor het stuiken en 

het buigen: € proces = ls,4 + i,(, • ( 5.4) 

----De rekverdeling over de plaatdikte van het stuiken wordt be-

paald met de verge1ijking (5.3): ~'S4 = ~ 'IErl 

fZI ELf = 1n 50 = 0,29 3'7:4 

¢so C/>3S,'1 0 ln 52 
Elf = 35,4 = 0,38 

¢'52 ipJ7,'1 

'figuur 9 

Dit geeft de volgende rekverdeling voor het stuiken: 

-----B1j het berekenen van t~ zul1en we onderscheid maken in de 
1igging van de neutrale lijn: 

1 de neutrale lijn 1igt in het midden van de plaatdikte, 

2 - de neutrale lijn ligt op de matrijsradius, 

3 de neutrale lijn ligt bij het ingaan van de deformatie
zone op de matrijsradius en bij het verlaten van de defor

matiezone op de "buitenradius" van de p1aat. 
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1 - De neutra1e 1ijn 1igt in het midden van de plaatdikte. 

Met de vergelijking (5.2) : {t = Z· ~'17[ kunnen we de rekver-

de1ing m.b.t. het buigen bepa1en. 

s = 1 
s 

y = 2' = 0,5 

Men kan nu de rekverde1ing van het p~oces be

palen door de rek van het stuiken en het bui
gen bij e1kaar op te tellen. Dit heeft als 
resul taat: 

Voor het berekenen van de proceskracht zu1len 

we een gemiddelde waarde van Eproces bepa1en. 
Indien de neutrale lijn in het midden ligt 

wordtdeze gemidde1de waarde: 0,56. 

- 2 - De neutrale lijn 1igt op de matrijsradius. 
De rekverdeling van het buigen wordt dan: 

s=,:;=1 

r = r'= 3 z 

0,33 - -

056--- -- --
! 

°l~ Otr} 
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- -
Na het optellen van tt met £54 wordt 

de procesrekverdeling: 

De gemiddelde waarde wordt dan: 0,78. 

1,21 

- 3 - Daar bij het ingaan van de deformatiezone de grootste rek
ken aan de buitenkant optreden, wordt de neutrale lijn hier 

op de matrijsradius gelegd. Bij het verlaten van de defor
matiezone treden de grootste rekken bij de matrijsradius 

OPe Daarom wordt op deze plaats de neutrale lijn op de 

"bui tenradius tt van de plaa t gelegd zoals in figuur 10 

wordt aangegeven. 

figuur 10 

s = 'i = 1 
r

z 
= ri :: 3 

ttbuitenradius" 

s = ~ = 1 
r z :: 3 

r = r z + s = 4 

De rekverdeling van het buigen over de plaat
dik te wordt: 
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Bij de rekverdeling van het buigen wordt de 

rek van het stuiken opgeteld zodat de proces

rekverdeling wordt: 

De gemiddelde waarde: 0,73. 
o,~3 

0,13-------

De berekening van de proceskracht zal uitgevoerd worden 

voor aIle drie de situaties. Voor de procesrek word.t dan in 

ingevuld: 

1 de gemiddelde waarde van tproces ... 0,56 

2 de gemiddelde waarde van Eproces = 0,78 

3 de gemiddelde waarde van €proces = 0,73. 

ad f: Doordat we bij het omslagdieptrekken uitgaan van een diepge

trokken potje is er altijd een Eo aanwezig, mits er geen herstel
gloeien heeft plaatsgevonden. 

V~~r de bepaling van ~ zullen we aannemen dat er geen diktever

andering optreedt bij het dieptrekken, zodat £3 = ° 
~ f,:. - € 2 ----:,. Eo = P, -I E I I 

In hoofdstuk 4.4 hebben we enkele waarden van £, van een diepge

trokken potje bepaald. Echter voor het berekenen van ~ nemen we 

een gemiddelde waarde voor ~ over het gehele potje. V~~r de groot

~te hiervan hebben we aangenomen: ~ ... 0,3. 

Hierdoor wordt: r '2 0 3'-c.o :. vY . 0,3 :=. I :l 

Daar het uitgangsplaatmateriaal ook een ~ kan hebben, zullen we 

de proceskracht ui trek en en voor: Co = 0,35 en eo ... 0,50. 
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Indien men F-if berekeni: met de hiervoor vermelde gegevens dan 

krijgen we een genormeerde kracht uit • We willen echter een ver
gelijking maken met de gemeten kr~chten. Hiervoor moeten we F~ 
vermenigvuldigen met 2.U.R .C.s waarin: 

s 
- 2.Rs = dst = 35,4 , 

s = 1 

C is afhankelijk van het materiaal 
F = 35,4.JT.C. F,lf 

In de grafieken 1, 2 en 3 is f berekend en uitgezet tegen to 
voor de drie gebruikte materialen. 

grafiek 1 

met n = 0,39 en C 

voor elektrolytisch koper H.H. 
= 332 L mm2 



grafiek 2 
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F (Lf; I [ri1OC£S 1(0) 

met n = 0,19 en C 

voor staal SPD 

= 564 ~ mmJ. 
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grafiek 3 F (tD , £pI?O(,ES I (0 J voor messing KMS 70 

met n = 0,50 en C = 578 ~m( 
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7 AAN TE BRENGEN VERBETERINGEN IN HET GEREEDSCHAP 

Omdat bij de gestulpte potjes plooivorming optreedt, is een plooi

houder bij dit gereedschap noodzakelijk. Bij de toepassing van een 

plooihouder is het aan te bevelen de plooihouder niet direct bij 

het begin van het omslagdieptrekken te laten drukken op het potje. 

Dit is niet nodig omdat er dan nog geen gevaar voor plooivorming 

is. Tevens leidt dit tot een onnodige verhoging van de proces
Kracht door de wrijving tussen de plooihouder en het produkt. 
De plooihouder hoeft pas bij dit gereedschap in te grijpen als 

de pers een procesweg van ongeveer 40 mm. heeft afgelegd. Dit is 

afgeleid uit de kracht-weg krommen uit bijlage 8 en 9. De Kracht 

zit dan bijna aan de top en bij deze top zal het resterende gedeel

te van het diepgetrokken potje van de matrijswand loskomen en lood
recht op de wand van het gestulpte potje gaan staan. Bij het los

komen van de matrijs wordt de wrijvingskracht en zodoende ook de 
proceskracht lager. De plooihouder moet echter ingrljpen voordat 

het resterende gedeelte van het diepgetrokken potje van de matrijs

wand loskomt zodat er geen plooien gevormd kunnen worden. Een 

achets van de plooihouder toont figuur 11. 
Met bladveren kan men dan een plooihouderkracht opwekken. 

figuur 11 Schets van een plooihouder. 

Door het persen en de toepassing van een smeermiddel wordt aIle 

lucht tussen de stempel en het potje verwijderd. Hierdoor ontstaat 

er een vacuum zodat het enige moeite kost om het potje van de 

stempel te verwijderen. Soms is de hiervoor be~odigde Kracht zo 
groot dat het potjeniet achter de afstrooprand blijft steken. 

Dit probleem van de vacuum-ruimte kan men oplossen door een lucht

kanaaltje in de stempel aan te brengen zoals in figuur_12 is 
afgebeeld. 
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figuur 12 Stulpstempel met luehtkanaal 

Indien er een bodenreisser optreedt moet men het potje van de 

matrijs krikken. Eehter om deze potjes van de matrijs af te halen 

kan men iets maken zodat bij een neergaande beweging van de onder

tafel de potjes van de matrijs worden afgestroopt. Dit is mis~ 
sehien te combineren met een plooihouder door hieraan een aantal 
armen met haken te maken zoals bijvoorbeeld in figuur 13 wordt 
aangegeven. 

arm met 
haak 

figuur 13 

plooihouder 

stempel 

'""-'>.....:>.~:;-produkt 

matrijs 
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8 CONCLUSI ES 

Een algemene cenclusie is dat het emslagdieptrekken megelijk is 

en zedeende een alternatief veer het velgtrekken is. 

Bij het vergelijken van de berekende kracht en de gemeten proces

kracht kunnen we uit de grafieken 1 en 2 afleiden dat de bereken

de proceskracht en de gemeten kracht evereenkemen veor een 

1:'0= 9~, Eo = 0,35 en een l = 0,56 wat inheudt dat ,..... preces 
de neutrale lijn in het midden van de plaat ligt. 

Bij grafiek 3 treedt echter veer messing een bedenreisser ep bij 
r II - -
(,0 = 9.;.;--r, [Q = 0,35 en E.. = 0,56. 

/h;m preces 
Na de teegepaste warmtebehandeling nemen we aan dat lQ = OJ 

zedat de berekende en gemeten kracht evereenkemen bij een 

Le = 8 ~ en een e = 0, 56. proces 
Uit deze resultaten blijkt dat het epgestelde model veor het 

emslagdieptrekken een geede vergelijking ( 5.6 ) geeft voer 

het bepalen van de preceskracht. 
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BIJLAGE 1 

'l'RU.S'tBMPU.: .ta. 50,0 mm ~'t.= 7,0 _ 

1 
'l'JitUXADIJS: "t. 'ft. cit ... .-·0 . I 

(-} (-) (-) I ~l\ .. ~: 
ell..!. .. ; .. .",..-. 

1 52,3 3,0 I 

',' '3,8 3,5 ' .. 
Ih"-, .,..",,*,,,,,, 

2 5-4,8 3,5 
!il c:i. la' 

1JJL<1i141 !!l 
II' ~ --

'1'REivEllilOUD DIG" DIJSTSMPSLS SJfIJMATlUJS 
•• .0.2.1,0 1,1-2,0 _ 

0'" • .-.2, • ~."'r 2 .. , Itl" 0- oc.-p.>o 
IJ (-) (-) (-) ·t. 

83 82,9+ 82,S, 82,90 1\, 1,6580 2.71+90 
91 90,9+ 90,85 90,90 flI. 1,S180 3,3051 
98 97,9+ 97,15 97,90 ~" 1.,,80 3,8338 

106 105,9+ 105t8~ 105,90 ~ .. 2,1,80 "',At85' 
11"': 11',9+ ~13,8, 11,,90 ~ 2,2780 ,,'193 
_&ftC) OPP. ODD Pl.OOD. PLOOIUUDKIIXRACBT VOOR HET GEYAL: ... 

A-l {.:,. - (dt ... "f._t ).I} 
AraIr.- 12lr.p/ oa- 2 drK- 2 .. kp/ c.... 2 

_ 1 t 1712 )f/_ -2,3," -/ _ 
u. + U. 1 .... St, M., C. 

'. .. ..rk. 1ute~. .erle. 1.u"~. 
<.a) <_2) (N) Of) (N) 00 

1 2726,71 3210 3200 6Jt20 6.ltoo 
}818,17 44'5 4500 8m 9000 
4855,63 5716 5700 11432 11400 
613,,50 7223 7200 1~5 1Jt.400 
"'1',~ 8348 Iloo 17695 1?100 

1,' 2492.98 2935 2900 5869 5900 
3514," 4220 4200 8~0 8500 
4621,90 '~1 5Jt.oo 10882 10900 
5901.76 69'1-8 6900 138'5 '3900 
7282,11 8572 8600 17145 17100 

2 23",74 2821 2800 564, 5600 
,..88,20 4106 4100 8213 8200 
4~5t66 '328 5300 10655 10700 
5805,52 6834 6800 13669 13,00 
7185,., 8459 8500 16918 16900 

.. , UlCUBII 'l'BftlWUC ,At5/ 60 
OVERZICH! G~REEDSCHAPPEN. B2 

ataet1acea,trekyorho_4iDc,opper.l.,plooih.4ra&kea. 

W.T. 
;z <1:rUIt 



BIJLAGE 2 

DE HOOGTE BEREKENING VAN DE POTJES. 

De in deze bijlage gebruikte symbolen voor de vergelijking (4): , 
+ 2. n .r.d1 + 8.r!2 + 4.d2.h 

hebben betrekking op de figuur 1. Voor de wanddikte nemen we aan 

dat deze gelijk blijft. 

dl 

H 

figuur 1 

D = blenkdiameter 

d2 = dstempel + 2.s 

r - rstempel + s 

d1 :I d2 - 2.r 

H = h + r 

rre gegevens voor de berekening van de hoogte van het diepgetrok

ken potje zijn terug te vinden in bijIage 1. Oit heeftals resul

taat: - 0 - 98 mm. 
d2 = 52 Mm. 

r = 8 mm. 

d1 = 36 mm. 
De hoogte wordt t indien we een materiaal toepassen met een 4 R 

zodat er geen oorvorming optreedt: H = h + r terwijl 
1 1. 2 2. "IT D - d1 - 2.ff.r.d1 98 - 36 - 2.11. 8.36 

h = ----::'4...;.~d:-2----~ :: 4.52 :: 31,2 mm. 

H = 31,2 + 8 :: 39,2 mm. 

Indien er weI een A R is: 
212 D - d1 - 2.ff. r .d1 - 8.r 

h = ------~~--------~------. 4.d
2 

H = 28,8 + 8 = 36,8 mm. 

= 

982 _ 36 2. _ 2.JT.8.36 _ 8.8'2. 

4.52 

= 0, 

= 28,8 



vervolg BIJLAGE 2 

Oe gegevens voor de berekening van de hoogtevan het gestulpte 

potje hebben we bepaald in hoofdstuk 3.2 • 

o = 98 mm. 

d 2 = 37,4 mm. 

r = 7 mm. 

d1 = 23,4 mm. 

Indien.6R = 0: 
1 1 o -d1 - 2.~.r.d1 

h == 4.d2 
== 

H == 53,7 + 7 == 60,7 mm. 

Indien er weI een A R is: 

'1 '1 
98 - 23,4 - 2. U.7.23,4 

4.37,4 == 53,7 mm. 

0 2 - d; - 2.n.r.d1 - 8.r'" 
h == ----~~~------~~------

98'1_ 23,4
1

_ 2.~.7.23,4 - 8.7~ 
4.37,4 4.d2 

== 

H == 51 +77 == 58 mm. 

== 51 mm. 

V~~r de berekeningen in het verslag nemen we voor de hoogte aan: 

- het diepgetrokken potje: H -::::. 40 mm. 

het gestulpte potje H ~ 60 mm. 



BIJLAGE 3 

if; so 
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TOLERANTlES VLGS NEN ll6S P!l.OIECTlE BENAMING 

b.y.8 :I: 0,15 8 + 0°,10 ~ 30" 10' :!:: 30" 
- ,15 L-.L AM OMSLAGDIEPTREKMATRIJS 

PASSINGEN VLGS N 802 I !l.UWHEIOSWM!I.OEN VLGS NEN &30 MNTAL MATERIML C 45 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN 
AFOELING: 

GROEP: 

SCHML 1: 1 m m CATUM TEKENINGNIl. 

GET., L. T. 
Gee. : WIIZIGING I I I I I I 
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-
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-
-
-
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TOLERANTIES VlGS NEN 136S PROIECTlE BENAMING 

b., •• I :t: 0,15 8':: ~~ ~ .10' :t: 30" AM 
PASSINGEN VLGS N SOl < RUWH£lOSWMROEN VlGS NEN 630 MNTAL 

~ 
TECHNISCHE HOGESCHOOL EIN-DHOVEN 
AFDELlNG: 

GROEP: 

SCHAAL 

GET. : 

GEe.: 

1 
1 : 1 
L.T. 

BIJLAGE 4 

STULPSTEM PEL 

MATERIAAL C 45 
m m. DATUM TIlKENINGNR. 

WIIZIGING 



OMSLAGDIEPTREK-
NATRIJS - _____ ~ 

METALEN 
BLOK 

ONDERTAFEL 

-+-----DYNANOMETER 

_1----- STULPSTEMPEL 

BSVESTIGING: 
TAPEIND + 
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BIJLAGE 6 

De sehrijver 

In literatuur (6) wordt een afbeelding van de sehrijver gegeven. 
Gegevens: HOUSTON INSTRUMENT 

OMNIGRAPHIC 
2000 RECORDER type 6 

Instelling van de sehrijver: 

Vergroting 
Eenheid 
Kalibratie 
Kalibratie keuzesehakelaar 

De meetversterter 

X-as 
1 x 
em. 
200-100 mV. 
CAL-MV 

Y-as 
1 x 
em. 
500-250 mV. 

CAL 

In literatuur (6) wordt een afbeelding van de meetversterker 
gegeven. 
Gegevens: HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK 

HBM MES3VERSTARKER 
type KW3 / 33-5 

Instelling van de meetversterker: 

Messbereieh Range selector 
Messbereieh fein Range adj. 

Resultaten van de ijkingen: 

X-as 200-100 mV. 

Y-as 500-250 mV. 

38 . . 
813 

3101 

P104 : 

4 V 

Vollbrueke 
2000 

559 

1 em. ; 10, 7 mm. 

1 em. ~ 6,06 kN. 



DE OPGENOMEN KRACHT-WEG KROMMEN VAN: 

X-as 1 em. ~ 10,7 mm. 
Y-as 1 em. ~ 6,06 kN 

- elektrolytiseh koper H.H. 

n == 0,39 N 
C =: 332 mmi 

messing KMS 70 
N 

n = 0,50 C == 578 mm! 
bodenreisser 

- staal SPD 

n == 0,19 

BIJLAGE 7 

N 
C = 564 ~ mm 

messing 

n = 0,50 

KMS 70 
N 

C == 578 mm :t. 
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-------------------------------------------------------------------Tabelle zur Errnitllung der fiJrinellhlrte HB (HBW) (/) 1,0 

d 
F/D2=30 I F/D2=10 I F/D2=5 I F/OJ = 2,5 I F/D2=1.25 

d 
F/oz=30 I F/01=10 I F/O'=5 I F/01=2,51 F/01=1,2S 

mm HB 11 • . . HBW 11 ••• HB 11 . .• mm 
30 10 5 2.5 1.25 30 10 5 2.5 1,25 

0,200 946 315 158 78,S. 39,4- 0.350 . 302 101 SO.3 25,2 12.6 
0,202 926 309 154 n,2 38,6 0,352 298 99,S 49,7 24.9 12.4 
0,204 908 303 151 75.7 37,8 0.354 295 98.3 49.2 24,6 12.3 
0,206 890 297. 148 74,2 37.1 0.356 292 97,2 48,6 24,3 12.1 
0,208 873 291 148 72.8 36,4 0,358 288 98,1 48,0 24.0 12,0 
0.210 858 285 143 71.4 35.7 0.360 285 95.0 47,5 23.7 11.9 
0,212 840 280 140 70,0 35,0 0,362 282 93,9 48.9 23,5 11,7 
0,214 824 275 137 68,7 34,4 0,384 278 92.8 48,4 23,2 11,6 
0,216 809 270 135 67,4 33,7 0,366 275 91.8 45,9 22,9 11,5 
0,218 794 285 132 66,2 33,1 0,368 272 90,7 45,4 22,7 11,3 
0,220 780 280 130 85,0 32,5 0.370 269 89,7 44,9 22,4 11,2 
0,222 785 255 128 63,8 31,9 0,372 266 88,7 44,4 22,2 11,1 
0,224 752 251 125 62,6 31.3 0,374 263 87,7 43,9 21,9 11,0 
0,226 738 248 123 61,5 30,8 0,376 260 86,8 43,4 21,7 10,8 
0,228 725 242 121 60,4 30,2 0,378 257 85,8 42,9 21,5 10,7 
0,230 712 237 119 59.4 29,7 0,380 255 84,9 42,4 21,2 10,6 
0.232 700 233 117 58.3' 29,2 0,362 252 83,9 42,0 21,0 10,5 
0,234 688 229 115 57,3 28,7 0,364 249 83,0 41,5 20,8 10,4 
0,238 876 225 113 56,3 28.2 0,386 248 82,1 41,1 20.5 10,3 
0,238 885 222 111 55,4 27,7 0,388 244 81,3 40,6 20.3 10,2 
0.240 653 218 109 54,5 27,2 0,390 241 8D.4 40,2 20,1 10.0 
0,242 643 214 107 53,5 26.8 0,392 239 79,S 39,8 19,9 9,9 
0,244 632 211 105 52,7 26,3 0,394 236 78,7 39,4 19,7 9,8 
0,248 621 207 104 51,8 25,9 0,398 234 n,9 36,9 19,5 9,7 
0,248 611 204 102 50,9 25,5 0,398 231 n,l 38,5 19,3 9,6 
0,250 601 200 100 SO,l 25,1 0,400 229 76,3 38,1 19.1 9,5 
0,252 592 197 98,6 49,3 24.7 0.402 226 75,S 37,7 18.9 9,4 
0,254 582 194 97.1 48,5 24,3 0.404 224- 74,7 37,3 18,7 9,3 
0,256 573 191 95,5 47,8 23,9 Q,406 222 73.9 37.0 

> 

18,5 9.2 
0,258 564 168 94,0 47.0 23,5 0,408 219 73,2 36,6 18.3 9,1 
0,280 555 185 92,6 48,3 23.1 0,410 217 72,4 36,2 18,1 9,1 
0,262 547 182 91,1 45,6 22,8 0,412 215 71,7 35,8 17,9 9,0 
0,264 538 179 89,7 44,9 22,4 0.414 213 71.0 35,S 17,7 8,9 
0.266 530 ln 88.4 44,2 22,1 0,416 211 70,2 35,1 17,6 8,8 
0,266 522 174 87,0 43,5 21,8 0,418 209 69,S 34,8 17,4 8.7 
0,270 514 171 85,7 42.9 21,4 0,420 207 68.8 34.4 17.2 8,6 
0,272 S07 169 84,4 42.2 21,1 0.422 204 68.2 34,1 17,0 8.5 
0,274 499 166 83.2 41,6 20,8 0,424 202 67,5 33.7 16,9 8,4 
0,276 492 164 81.9 41,0 20,5 0.426 200 66,8 33,4 16,7 8,4 
0,278 485 162 80,8 40,4 20,2 0,428 198 66,2 33.1 16.5 8.3 
0,280 4n 159 79.6 39,8 19,9 0.430 197 65,5 32,8 16,4 8,2 
0,282 471 157 78,4 39.2 19.6 0,432 195 64,9 32,4 16.2 8,1 
0.284 484 155 n,3 36,7 19.3 0.434 193 64,2 32,1 16.1 8.0 
0.288 457 152 76,2 36,1, 19.1 0,436 191 63,6 31,8 15,9 8,0 
0.288 451 1SO 75,1 37,6 18,8 0,436 189 63.0 31,S 15,8 7,9 
0,290 444 148 74,1 37,0 18.5 0.440 187 62,4 31,2 15.6 7,8 
0,292 436 148 73,0 36,5 18,3 0,442 185 61.8 30,9 15,5 7,7 
0,294 432 144 72,0 36,0 18,0 0.444 184 61.2 30,6 15.3 7,7 
0.298 428 142 71,0 35,5 17.8 0,448 162 60,6 30,3 15.2 7.6 
0,298 420 140 70,1 35.0 17,5 0,448 180 60,1 30,0 15,0 7,5 
0,300 415 136 69,1 34,6 17,3 0,450 179 59,S 29.8 14,9 7,4 
0,302 409 136 68,2 34,1 17,0 0,452 ln 59,0 29.5 14,7 7.4 
0,304 404 135 67.3 33,6 16,8 0,454 175 58.4 29,2 14.6 7,3 
0.306 398 133 66,4 33,2 16,6 0,456 174 57,9 28,9 14,5 7,2 
0,306 393 131 65,S 32,7 16,4 0,458 172 57.3 28,7 14,3 7.2 
0,310 368 129 84,6 32.3 16,2 0.460 170 56,8 28,4 14,2 7.1 
0,312 383 128 63,8 31,9 15,9 0,465 167 55,5 27,8 13,9 6,9 
0,314 378 126 62,9 31,S 15.7 0,470 163 54,3 27,1 13,6 6,8 0,316 373 124 62,1 31,1 15,5 

0,475 159 53,0 28.5 13,3 6,6 0,318 368 123 61.3 30,7 15,3 

HB (/) 1,0 

0,320 363 121 60,S 30,3 15,1 0,480 156 51.9 25,9 13,0 6.5 
0,322 359 120 59,8 29,9 14.9 0,485 152 SO.7 25.4 12,7 6,3 
0,324 354 118 59,0 29,S 14,8 0,490 149 49.6 24.8 12,4 6.2 
0,326 350 117 58,3 29,1 14.6 0.495 148 48,6 24,3 12,1 6.1 
0,328 345 115 57.5 28.8 14,4 0,500 143 47,5 23,8 11,9 5,9' 
0.330 341 114 56,8 28,4 14.2 0,510 137 45,5 22,8 11,4 5,7 
0,332 337 112 56.1 28.1 14,0 0.520 131 43,7 21,8 10,9 5,5 
0,334 333' 111 55,4 27,7 13.9 0.530 126 41,9 20.9 10.5 5,2 
0.336 329 110 54,8 27.4 13.7 0,540 121 40.2 20,1 10,1 5,0 
0,336 325 108 54.1 27,0 13.5 0,550 116 36,6 19,3 9,7 4,8 
0,340 321 107 53,4 26,7 13,4 0.560 111 37,1 18.6 9.3 4,6 
0,342 317 106 52.8 26,4 13,2 0.570 107 35,7 17,8 8,9 40,S 
0,344 313 104 52,2 26.1 13,0 0,560 103 34,3 17,2 8,6 4.3 
0,346 309 103 51.5 25.8 12,9 0,590 99,2 33,1 16.5 8,3 4,1 
0,348 306 102 50,9 25,5 12.7 0._ 95.5 31.8 15.9 8,0 4,0 



~ Vergleichstabelle nach DIN 50150 (Vornorm) "BIJLAGE 11 

'm~~.' 
Vickers- Brinefl· Zugfestlgkeit Rockwell- Rockwell- Vickers- Rockwell- Rockwell- Vickers-

hArte hirte GB harte hirte hirte hirte harte harte 
HV HB HAS HAC 

kp/mmJ NlmmJ 
HV HAC HRC HV 

80 80 28 275 36,4 
85 85 30 295 42.4 
80 90 32 315 47.4 
95 95 33 325 52.0 

100 100 35 345 56.4 
105 105 37 365 60,0 

230 19,2 
240 21,2 
250 23,0 
260 24,8 
270 26.2 
280 27,6 
290 29,0 

19 229 

20 234 
21 239 
22 244 
23 250 
24 256 

110 110 39 385 63.4 
115 115 40 390 66,4 
120 120 42 410 69.4 
125 125 43 420 72,0 
130 130 45 440 74,4 
135 135 47 460 76,4 
140 140 48 470 78,4 
145 145 50 480 80.4 
150 150 51 500 82,2 
155 155 53 520 63,8 
180 160 55 540 85,4 
185 185 56 550 86,8 
170 170 58 570 68,2 
175 175 60 590 89,6 
180 180 62 610 SO,8 
185 185 63 620 91.8 
190 190 85 640 93,0 
195 195 67 655 94,0 
200 200 68 665 95,0 
205 205 70 685 95,8 
210 210 72 705 96,6 
215 215 73 715 97,6 

300 30,3 
310 31,S 
320 32.7 
330 33,8 
340 34,9 
350 36,0 
360 37,0 
370 36.0 
380 38,9 
390 39.8 
400 40,7 
410 41,5 
420 42,4 
430 43,2 
440 44,0 

450 44.8 
460 45,S 
470 46,3 
480 47,0 
490 47,7 
500 48,3 
510 49,0 
520 49,6 
530 50,3 
540 50,9 

25 262 
26 269 
27 276 
28 263 
29 290 

30 298 
31 306 
32 314 
33 323 
34 332 

35 341 
36 350 
37 360 
38 370 
39 381 
40 302 
41 404 
42 416 
43 428 
44 440 
45 453 
46 466 
47 480 
48 495 
49 510 

220 220 75 735 98.2 
225 225 77 755 99,0 
230 230 78 765 19,2 
235 235 80 785 20.2 
240 240 82 805 21.2 
245 245 84 825 22.1 
250 250 85 835 23,0 
255 255 87 855 23,8 
260 260 89 875 24.6 
265 265 90 885 25,4 
270 270 92 900 26.2 
275 275 94 920 26,9 
280 280 96 940 27,6 
285 285 97 950 28,3 

290 290 99 970 29,0 
295 295 101 990 ~29.6 

300 300 103 1010 30,3 
310 310 106 1040 31.5 

550 51,5 
560 52,1 
570 52,7 
580 53,3 
590 53.8 
600 54,4 
610 54.9 
620 55,4 
630 55,9 
640 56,4 
650 56,9 
660 57,4 
670 57,9 
680 58,4 
690 58,9 
700 59,3 
720 60,2 
740 61.1 
760 61,9 
780 62.7 

50 526 
51 542 
52 558 
53 575 
54 593 
55 612 
56 632 
57 652 
58 672 
59 693 

60 715 
61 738 
62 762 
63 787 
64 613 
65 840 
66 870 
67 903 
66 940 

320 320 110 1080 32,7 
330 330 113 1110 33,8 

800 63.5 
820 84,3 

340 340 117 1150 34,9 840 65,0 
350 350 120 1175 36.0 
360 359 124 1213 37,0 

860 6S,7 
880 '66,3 

370 368 126 1240 38,0 900 66,9 
380 376 129 1269 38,9 
390 385 132 1301 39,8 

920 67,S 
940 68.0 

400 392 135 1326 40,7 
410 400 138 1354 41,5 
420 408 141 1385 42,4 
430 415 144 1409 43.2 
440 423 146 1438 , 44,0 
450 430 149 1462 44,8 

Dlese Verglelchstabelle wurde emplriseh ermittel! und baslert auf Messungen der Bdnellhitrte HB 10/3000 bzw. 
der Vickershirte mit PriHkriften ~ 5 kp. Sie gibt ledlgUch Niherungswerte fUr nichtauslenitische. un- und nled
rlgleglerte, nicht kaltverformte Stahl- und StahlguBsorten und, kann deshalb nicht zur GrulTdlage von Beans!an
dung en gemacht werden. 



SYMBOL ENLI J ST. 

symbool 

R t tiS 
s 

~s 
fm 
u 

q 

x,y,z 
r,'f,z 
£ 
• 

f.~ 

" f 
c 
n 

m 

j3 

Ws 
F 

F)f 

Pd 
P

f 
P"" 

~' 
Y 

C( 

verklaring 

snelheid van de rand van de flens 

initiele radius (halve diameter) van de flens 

momentane radius van de flens 
initiele dikte van de flens 

momentane dikte van de flens 
snelheid waarmee de flens dikker wordt 
initiele coordinaat van een materieel punt 
momentane coordinaat van een materieel punt 

halve diameter van de stempel 
stempelsnelheid 
afrondingsstraal van de stempel 

afrondingsstraal aan de matrijs 
trekspleet 

constante 

carthesische coordinaten 

cilindercoordinaten 
logaritmische rek 

reI< snelheid 

effectieve reksnelheid 
karakteristieke deformatieweerstand 
verstevigingsexponent 
wrijvingscoefficient 
vloeispanning 
spanning 
trek sterk te 

wrijvingsspanning 

trekverhouding 

specifieke plastische deformatiearbeid 
Kracht 

genormeerde Kracht 

deformatievermogen 

wrijvingsvermogen 

genormeerd vermogen 
radius tot aan de neutrale lijn 
afmeting 
hoek 

dimensie 

mm. 

mm. 
mm. 
mm. 

I1JJ!1-. 1 
mm. 
mm. 
mm. 
J1~ 

mm. 
mm. 

mm. 

mm. 

mm,-,mm 

~ mm 

~ 
~ 

.%lh2 

1v1h 
-s-

.1II"ib 
S 

mm. 

mm. 
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L I INLEIDING. 

Na het opstellen van het schematisch model worden eerSt ae rek-
000 

snelheden t~, cf en tz uitgerekend waarna de effectieve rek be-

paald wordt. 

Hierna is een evenwicht opgesteld met de schillenmethod~ die op

gelost zal worden volgens VON MISES (I) en TRESCA (II). 

Bij I krijgen we drie uitkomsten waarbij (i"'l,., 5!!f en OZ uitgedrukt 
Vv flv (f., 

worden in de grootheden uit het model op bIz. 2 en de constanten 

q en m. Echter komt er voor ~2 een trekspanning uit. Om dit pro

bleem te vermijden wordt het schillenmodel volgens TRESCA opge

lost. Hierbij wordt een vergelijking opgesteld voor de trekspan

ning ~ en de drukspanning v~ • Vervolgens wordt de dieptrek

kracht uitgerekend bij de TRESCA- en de VON MISES methode, 

waarbij de buiging verwaarloosd wordt. De buiging rond de ma

trijsradius wordt in hoofdstuk 10 apart uitgewerkt. 

Om de dieptrekkracht op een andere manier te bepalen, namelijk 

via de vermogensbalans, zal eerst de stempelsnelheid afgeleid 

woraen. 

Het totale vermogen denken we opgebouwd uit een deformatie-

en een wrijvingsvermogen.Door die twee vermogens op te tellen 

en te delen door de stempelsnelheid krijgen we een dieptrekkracht. 

Hierna is nog een vergelijking afgeleid om de toelaatbare be

lasting te bepalen. 



I. 2. MODEL It DI EPTREKKEN " 

I 

..... 1------ Rs t I 
I 

JZ~ 
~ I 

I 
I 

STEMPEL I 

u 

TREKSPLfET 

figuur 1 

Schematische tekening van het dieptrekken met hierin 

aangegeven de optredende snelheden. 
Hierbij geldt: 

{1 CI 
R :: - UR 
c 0 

t :: U
t 

o 0 

Us:: - Ur("'t.:::Rs) 
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Uit metingen voIgt dat de flens planparallel blijft, dus 

(1.1 ) 

De constante 0/ geeft de verhouding aan tussen de snelheid waar
mee de buitenrand van de flens naar binnen getrokken wordt en 
de snelheid waarmee de dikte van de flens toeneemt. De constante 

hoeft niet constant te zij~ in. d: tijd (CV = ~ (R) J . 
Verder wordt aangenomen: U~ * U(z) 
Met volume-invariantie voIgt dan: 

U'7.' 2 .iT. 't. A- + UR. 2.n.A. 4 - k4. iT.(R~-~< J =0 

-uR.2.rr.R.4 1'" U,4..ii.(R.2-i"l) 

'2.17.'t.4 

o ~ (1 1) -ul\.2.rr.R.4 1- 'Y.UR.IT. 1< -'2. 

1..TT.'t.A. 

- ~ R . ( ~. n. 1<. 4. - 'f . ii.R 1. i- '1-.;7. '2.1 ) 

2.n. 'L A 

2.1 DE REKSNELHEDEN 

De reksnelheden worden in het geval van cirkelsymmetrie als 
voIgt gedefinieerd (zie 1 ): 

o/.~ + LV '1. ) 

1. 'z?A 1:7 

(1.2) 

(2.1 ) 

(2.1 ) 



4 

<> I> ~ 

Cit. +- [r 1- t.z = 0 

-(l" rlr) 

(2" U R • f -t':r + 2j J 

I (2 = ~R' t (2.1) 

1.1 DE EFFECTIEVE REKSNELHEID 

~ 2 (.2, "2 0::) Voor de effectieve reksnelheid geldt: C:. 3"' t"l,. t- t..( 1- t~ 

Na het uitwerken van de kwadraten krij men de volgende 
vergelijking: 

+ 

4.4 
q,.R 

Rlf 3] + - +-) 1. 'l 't ~ . 

i- } 

(2.2) 
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.3 RET EVEtr:lI C; HT I 

l .. -I:!'--;-

Ui 
In het evenwicht wordt uitgegaan van: <Tv = konstant 

Evenwicht in de r-richting geeft:. 

/,.., ..-::-
-'VV 

'8 

t 

(;.1 ) 

(;.2) 

-~.'t.J.r- ,4. +- (V'l .... q\.vll).(tttdlZ. ).df4 - 2.(jr.-1~ ~ .dIt.4 -t2.(;o.'1..dr·J.h:O 

Voor kleine hoeken geldt: sin 0( = Q( 

Delen door dr.4 geeft: 

_0\. 't + 't.O'"tt + Ut.dt + 't.otvt+d't.dO'''£....:. 

2. r;). 'l. • oiIt 
CO''! -<r~ ).d't 't. c( <T~ + ::: 0 

+ 4 

V7: - (f~ d 'T't + :{ •. ~.VII =0 + 
t d1( Vi· 4 

~:z. - vv + d (It. + 2.-""" =0 

'to Vv ci. 't . r;.; I/J. -4 

ct0'0v - (j't ... \il.f 2,IM 
(3.3) - -' 

d~ 't (f"v iff.4 



'" .. 
= i (rr~ - tv'f -r<iz - crf 

I 
0"''2 t.'I. - ty + 1 -> 

0'"1.1 
;) " t .( -1 ~~ ) t'l - (r = ([''I.. 3 -

(J"'IJ ~ 1 

'" .. • 
(1-(,( 3 -= E. - . 

l. 

G\ - err .::::: 2 - " 
<J,; J 

I) t1 

Voor de reksnelheden f~ en £r vullen we de vergelijkingen 
van (2.1) in. 

JL U VI i- I (2:.A:. _ I ).~. (~)''1 I A-. R' :3' ~R .1.-

'2. 4 I R 1. . (-.!L + .:t . .!...!L + 'V R + _._._ 
-uR. 1,'l.. t I/. 'l.1. ~A - '1.1. 1.. 4 1.1. - 1.4 ) 

...i . V I -r ....L.( . .30:. - i 
4. 3 ~.R 

3.~1·~(~-~=r~(:~t==='=)====~~ 
.3 j: V / (1..4 _ I )Y~) I.;j 

4' I +- J' ~. Ii lit. 
.1.. .!i 1.. (1.4 _ I 
.3 • 'l.' • 

I ...I... ..L.( :2.4-r.3 - - I 
1· R 



Met de vergelijl~;:ingen (3.3) en (3.4') kan dan afgelei,d ~orden: 

Standaardintegraal: 

I: 

2 • /IN\ 

f3. A 

J 
clx 
V Xl .:t a l I 

'7( 2.~ 
- R J V3 .. 4 

[ 

- '? 
- 2.,4'1') 1.1 R 

\{3.A 



~j 
\ 

f (Hr I " l e~t 
(J't, - i ~ f3'- R. If i- t' :f.R. it + 2 .' 1M • (R -It) -

VT ' uV ~. H + Vi + .l..·I1"t y3'." 4 
:3 

crt :: _i . h t~)2 + ~1r" r (~J"f' + 2", ,,.,..... (R- 1) (3.6) 
V3 (JV ~;ft 6" 4 + t- I 3. 

. lR) ? 
X ~-~ • A 'l~ 

X-= __ i ('1 
.N ,3' 

Controle am te kijken of beide uitkomsten gelijk zijn: 
""""'" " ':",,-"'.' . .:t. 

~I A ~I 
, 

1L _(Rj' + ; ·fI'· ~t - + + l·R? + 
V3 3 Vi' '1. 

+ ~ 1+ ~.R:(~r' VI - Jl·(-B.t -.!L -+ +J.../ll 
VI ft V3 J 

+ + t(~r + J 

I = I Het klopt. 



Ui t de v:ergelijIdng (3 ~4: ~ .. . ~~ men afleiden: 
'2 . (t) l. e-J -/ ) VI( ~ J - - :: i· R 

r:r" G"" 
I 

-+- f·( ;:~ -I ):(~)~ 

~ - v'l 
2. . (~): ( 1. A. - I } - 3·'l, ~ . i3 

Vv <Tv VI -If (~r 
\ 

+ ~-(~-_1 

Uit de LEVI-VON MISES vergelijkingen volgt: 
" 

'" f. ( Vf.2.-f. t12j t7. -=. -. Ut-
0"'1/ 

en 

c.~ - ('2.::: t. (V"L _ <if 1-Vi) -
cr" 2.. . 

i~ - C:z ;-; . t .( Q"'l,. - {crf - t·q-z. 
(j" 

E\ - i.~ ';; i. .( 2,1 <T'''t - ..1...·(Ji ) 
([1/ 2. 

v 
V 

2 

3' .. 
l 

I) • 

V~~r de reksnelheden t'l. en EX vullen we de verg~lijkingen 
van (2.1) in en voor de effectieve reksnelheid E wordt de 
vergelijking van (a~2) ingevuld. 

( 
1\ .:t J R

Z t) 
(j"'~ _ .2.. - ~R • - ii! + ~ "4' ~ + T.7I 

3 ~.,; VI 1 (:1..4 - 1)1, (' D'l,) '1 'A'U~. -+- J' - ~ 
'f f R 

= 2-. 
.=k. _I. it -..L - . .:t.) 
2 4 I(..'t. 1.4 1-

J lUR - VI -j- +-(p -/ r(~( 
j R1. 3 ) 

T' Itl - T 

~/r({t' 

(3.7) 



/0 

_ ..!...(B-) 't _ I 
.3 _ tt J 

(Jv 
L (..a.. d. - J ) : (~ ) I.{ 
J . r.R. (. 

.J.. .(R) '1, (.:hi - I ) i 
~~ : V~ ~3~_=t.==~~=.=R============, 
(J V a-v V J + :f K. ~ -1 r (~r 1 

Met I R = ;.-: -I I word t deze vergelijking: 

02 - v't f . (fr· R J (3.8) 

10 
I 

o 5 
I 

o o ',0 

volgens de vergelijking (3.6) met...8.. =2 • 
'l: 



Zoals uit figuur 2 blijkt is dit een voorbeeld van een onder
grens oplossing. De Ubeste lf oplossing is dan de oplossing met 
de hoogste waarde van r~ dus voor~= O. Dat betekent geen dik
te-verandering van de blenk. Dit is in tegenspraak met metingen. 
Indien we uitgaan van lijnspanning voor r = R geldt op deze . . . 

plaats ~=C2(~:K) en met de vergelijkingen van (2.1) volgt dan: 

-UR.(~ + 'j..R' + 'II) ::- tAR- 'V 
't'l 2. '1..'1..4 l.4 4 

R 4. Rl. _..!..- .- f... 
ij '2 2. R'. 4 '1..,4. 4 

, ::- ~ 

R 4-

..i.:..!L ;:: 
4 l. 

De bij -i:! = 0.5 
4-

behorende <T't wijkt maar gering af t. 0 • v. de 

waarde bij 4 = o. 
Een goede optimum is dan voor A :;: 3 

;;;,0 
figuur 3 

(ttz - Of en U'l -ug 
G"v <TV 

als functie van It. 
R 

voor A = 3 

1,0 

volgens (3.6), ( 3.7) 

en ( 3.8) • 



12. 

figuur 4 G:i : ~~(R/~/n,m) volgens vergelijking (3.6) 

Uit figuur 3 hlijkt dat ~2 een trekspanning is wat echter 

niet mogelijk is. Dit is af te 1 den in samenhang met figuur 4. 

Volgens 

VOlgens 

figllur 3 geldt 

figuur 4 bij 't 

R 

q-(f'Z.= 

<Tv 
= 0,5 

0,44 bij : = 0,5 

en 'ITt!. = ° geldt 
4 

G"'t 
-= 0,76. 
Clv 

- 0,44 = 0,76 - 0,44 = positief ----'3> trekspanning. 



J3 

4 RET EVEN\'iI CRT II . 

Om de ongerijmdheid van een pIooihoudertrekspanning te ver
mijden, zullen we uitgaan van het vloeikriterium van TRESCA 
met correctieiactor. 
Ui t figuur "3 voIgt: 

~ i. i 5" (4.1) 

Substitutie in (3.3) gee!t dan: 

2. ~ 

::: (4.2) 

Met <ht( ,.:1\):: 0 kan men de integralen oplossen. 
v? 1..;-'l.. 

J4r~ - - y;, . J f~ +;). ~ 
. (j'1I 

() 

tt::P, 

; -~f \It 1. r~ + :::: -
\JJ V3 

(~l r.. (~ R 
R A- '!. ) - + .>m. (4.3) 

It 
trR 

Uit (4.1) en (4.3) kan men afleiden: 

V'! ~ 2 -
V'll \Til 1fT 
..::t. 2 . ().., R !W'I. RA-'l. ) '2 = - + V3' 'Vv ~3 . 't 

(5..~= .....3.. . ( ),., 1l + ,/1'1') • 
R-'t I ) (4.4) 

rJ" , Ii 
~)i . "7t 4 
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~ DE DIEPTREKKRACHT. 

Als we het aandeel van de buiging verwaarlozen kan de 
benodigde dieptrekkracht uitgerekend worden, met de formule: 

In deze formule 
(4.3) in. 

F = ~. IT . Rs. 4. 0; ('t=Rs) 
vullen we voor 01. (t:Rs.) de vergelijking van 

F = 2.i7. Rs. A.
V
2-r(k JL + 
3 R.s 

Met de momentane dieptrekverhouding 
f? 

en de genormeerde kracht (oy = konstant 

F 

2. n. Rs.4. V; 

. voIgt: 

F -If :: 

TP.. 
IW\, 

De berekening van de dieptrekkracht volgens VON MISES. 
_ Hiervoor vullen we in de formule (5.1) voor CIi(7.:R

l
} de 

vergelijking (3.6) in. 

(5.1 ) 

(5.2) 

(5.4) 

F:: 2. fi . Rs . A ~ _, • t, (i;j' + V 1ir + (-// 1- 3. . !!l . (II - R, ) j. (J" 

If]" I + Vd. ..,. J i y3 4 
RL 

Met ft = ~ wordt de genormeerde kracht: 

K/l 1:/'.1.. V-hff3'i' 2. ~ ( 
"it h r' I n Rs. f3 -/ ) 

F - V3" I r ~ +- I' ~ Vf'""""4' 

+ (5.6) 



IS 

6 DE STEr-1PELSNELHEID EN DE EFFEGTIEVE REKSNELHEID . 

t;/ ~ (R ..t.~ .i.!L ) lAs - U~· - i" - Rs 2 R'So.4 1 1 

R.: 2 • ;1. 
~ A +1 

:<. ;1. - -I -::. 

i·1< 1'K 
2.4 

~ ::: 
R.(~+I) 

f.1et (5.3) ft = R 
Rs 

wordt daze vergelijking 

'V :: 2. 
1. I 

~~ f3.(r:Jt/) . 
Dit gaan we invullen in de stempelsnelheid ~~ : 

Us;: UR' ( f3 

vis:7 ~R' ( P 

De effectieve reksnelheid kunnen we dan bepalen met: 

+ -L. (,!..J: _ I L(R) Lt I 
:3 ~.R J I'Z 

(2.2) 

Vergelijking (6.2) kunnen we omschrijven in: 
s) _" ;3. eft +- ; ) 
Uft- u~ . , . 

I + A.f3'2 

Dit wordt ingevuld in de vergelijking van de effectieve . 
reksnelheid f . 

(6.1) 

(6.2) 



· cy 
t :: -' 

4 
/3.(/1+ 1) 

j f f.J.j3 t 
..!.. (2. 4 )2/R)Y 

I f' J' 1-R. -I . r;r 

am deze term iets te vereenvoudigen, werken we het volgende 
gedeelte even apart uit. 

l [ f>. ( fJ -r' J J = i .[13.( '1.+_ I 
1- 1·R 

De vergelijking van de effectieve reksnelheid wordt dan: 

:; - . 
Rs 

met R = :b....1 - I 
't. R 

7 RET DEFORMATIE-VERMOGEN . 

. I)t _ 
v -

(6.3) 



-------

" 

II: X ::: -if· H '(~r 
'l - _, 'l i It = f-r·R R 3 . . --

X 

c 

LiT. Rs •. 4. !As . GV 

V If J.fi"t· 
R 

ff' 

IJ,......J-r-·-~ \ -
r Jt 1. . 

/'l. ::. R 

I( = R'5. 

~ 
3 \ J+._ 

n:j/f 

~ X ::. 

===9- X ~ 

(7.1 ) 

I 
- f3"~ 

- --' .~ fY (~) l 



- I - -. 
'13' 

I - -. 

" -;- X 7.' • 01. X 
x"'-

+ VI + 1"(isf' 

-vf'(~J 

Controle om te kijken of beide uitkomsten gelijk zijn: 

l' I ~ V /1. -/rr I _ _I • -I r V J T ir I 
J + V i + ~ 1.. fb 2. - j..,. V I -of ,l: pq' 

:3 _pit +j3Y{I-f J ) -i +J f 
/1 1 = R~P."t 

3 3 
Ret klopt. = 

/11. i71. 



8 RET WRIJVINGS-VERMOGEN. 

Bet \ttijvings-vermogen wordt bepaald met de integraal: 
R pro 2. r 1: •• I &'t I· 1. iT. '1.. olil 

• ~s 
V~~r ~~ wordt de vergelijking (1.2) 

JR ~ . Q (K q, ~l 
P f:: 2. VT . \Iv . U R' ~ - -;:. 1t.-1 

ingevuld en 1:,., = W . OV • 

+ 4.~) .:(.rr.'l.M 
'2. A 

Rs 

A :: '1.4 ~ A+f 2.4 ~ t - ?. A 
-I --- - -

f,R ~·R R.Ft + R 

R 

Pf: 2 ... ~ • Vv. UA ·2.n. r(1? - 4 • ril. 4 ~'l.) oVt + . - . 
VT R.f1+R A R.R+/? 4-

Rs, 

u ~ • ;3. [ Ii +1 ) 
Voor UR vullen we in: u~: ~S' Zie vergelijking (6.2) 

J + Fi.}3? 

.Verder maken we nog gebruik van vergelijking (5.3): j3:: : 
. s 

·111 2. -=; 
3 



10 

R
'l 
~ buiten de haken halen. 

S DEDIEPTREKKRACHT. 

De dieptrekkracht wordt als voIgt bepaaId: 

+Ji 
3J} 

- ~.E1. J 
J R t 

s 

_
Ii 7 

- I J 3 . RJ32 

(8.1 ) 

- het totale vermogen = dieptrekkracht x stempelsnelheid 
"Hier is het totale vermogen opgebouwd uit het vermogen voor 
deformatie en wrijving. 

PTOTllin =ZP == Po + Pf = F. U.s 

F ::: p~ + Pf 
o 

Us 

De genormeerde dieptrekkracht kan nu bepaald worden met (7.1) 
en (8.1). 

Q. R 
+ - 1m s 

VJ ,. "".4 

+ 3 + 
A~f3it 
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lODE BUlGING ROND DE MATRIJSRADIUS 

In dit model wordt aangenomen: £2 = 0 

H' 't 1 t __ 0 01, ((>i;-<j) 
~e:ru~ vo g : Ex ::: - ( ~.I\.In = 

0( ·fi 
Bepaling ~an de eindige effectieve rek: 

V;·([x' 
\ 

[j 
1 

(.2.1. ) :: 7 Cj 1-

V; .( d' 
\ 

VG7 '2 -' + tl) - Ex €£ .- 3 . Ex - VT' ::: -

- ::: 2 ..!L ft '(3' ?' 

V~~r de bepaling van de specifieke 
derormatiearbeid beschouwen het 
gearceerde gebied als een rechthoek. 

V~~r het vermogen geldt: 

r::: 1=. ~~ :.:: f VJs . Us . d S 

Hieruit volgt dan de kracht: 

F:: f W:) • GA S 



De verandering van de kracht t.g.v. de buiging. 

1 
J . k ) r/ .2.. .L .1 

.Do F..t \ - Lt

L
·
o 

(. 'l € (t : <,) . V"J' y' . u $ 

2 x 2 . 
I t..- 2 x buigen 
~ 2 x de berekening uitvoeren over de halve 

plaatdiktew 4 . 

~ F,e) - 4. C.([(~~~,J)""~ ·fr·['1· 2.n. lls.cI~ 
t> 

'" Ftr = ~. c. ([~=R,Jn. VJ';' .2. n.R, [~ '1
1f 

De genormeerde kracht 

2.fT. Rs. . II". ( 

(10.1) 



t I DE TOELAATBARE BELASTING· 

t 

figuur 5 De belasting op de gevormde huls. 

In di t model wordt aangenomen: G""t = 0 

cf = 0 

Uit de LEVI-VON MISES vergelijking voIgt: 

<'j' = ; {cr'f - 0""1
2
+ "2.) = 0 

M.b.v. de vloeivoorwaardevolgens VON MISES kan men afleiden: 

1. av 1 = (o-'t - vr ) 1. + f'f - Ci2. ) 1 + (0;. -<i'tJ l 

~ . <rv'l. :::. f . ~ 2 

:t.o-./ :: ..1.. ~ l 
1 "'" 

Vi. ;: V;loCiv 

I.v.m. de volume-invariantie geldt: E~ -+- EI1. + (2 ::: 0 

r _ € _ p 4' 
C!:.'l - - z. - /Vrt -

4" re~ geldt ". ~ _- \1i
3

. (E J .... c; + c a ) I Voor de eindige effectieve C rJ J' ~ ~ ~A 

-£ :: 

-E :: 



( 
I) ) '1l 

<T:z - ~ • c · ~.,t" 4: 

V~~r de trekkracht op het hulsmateriaal geIdt: 

F: l. iT. Rs. ,4'."2 ,,2.n.i?," 4'"V~'"C "(yf",e., 
De genormeerde trekkracht: 

F~ :::. F 

1. ;1. Rs : Ag. C 

Met £3 I(J?;.,. . -- t"C. KI\ iT ::: -11 

k 4' 
€'l K~iT - .- -n => - 40 

voIgt voor de genormeerde trekkracht 

F.,it' 
T 

,41 -1t 
:: e 

Ao 

( 11 .. 1) 

(11.2) 
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