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1. Inleiding 

In dit verslag worden drie modellen, die zijn opgesteld voor het bereke

nen van de kritische dieptrekkracht bij cirkelsymmetrische produkten, 

vergeleken met metingen zoals die in het laboratorium zijn gedaan. 

Bekeken is of de theoretisch berekende waarden redelijk overeenkomen 

met de in de praktijk gevonden waarden. 

Als eerste zullen twee modellen kort worden toegelicht aan de hand van 

de afgeleide formules en zal een derde model worden afgeleid. Daarna 

worden de resultaten van de berekeningen en de metingen gepresen

teerd in tabelvorm. 

Om een goede vergelijking te kunnen maken en tot een conclusie te 

komen wordt uiteindelijk een aantal grafieken gepresenteerd die het 

geheel visualiseren. 
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2. Het theoretische model

Bij het dieptrekken ontstaat in de gevormde wand een trekkracht in

axiale richting. Deze belasting op de wand kan zo hoog oplopen

dat de bekerwand gestrekt wordt, waarbij vooral in de overgangszone

tussen wand en bodem gevaar voor insnoering en breuk bestaat. De

stempelkracht waarbij dit optreedt wordt gezien als kritische kracht.

Treedt deze kracht op tijdens het dieptrekken dan zal het produkt niet

gemaakt kunnen worden.

In de maakbaarheidsanalyse in het model wordt de maximaal optredende

dieptrekkracht vergeleken met de kritische kracht volgens Kals [1]. Voor

de afleiding hiervan wordt naar de literatuur verwezen. Hier zullen aIleen

de in het model gebruikte formules gepresenteerd worden.

MODEL I:

* 2 So So '3FIcrlt = (_)n+1 * n n * {_ + _ + exp(n __V_,;} * eJl-1

[3 Pp Rp 2 (1)

Waarbij geldt:

r* FkJit
,/uft =

2· n' c· ,. S.I 0
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Als goede benadering voor formule (1) wordt ook weI eens formule (3)

gebruikt, waarin geen rekening wordt gehouden met de produktgeome

trie.

MODEL II:

(3)

In beide modellen wordt geen rekening gehouden met de wrijving tussen

de wand van het produkt en de stempel. Deze wrijving zorgt ervoor dat

niet aIle kracht die voor het proces nodig is ten Iaste komt van de

overgangszone tussen wand en bodem. Om de berekende kritische kracht

te kunnen vergelijken met de werkelijke kritische kracht moeten we

formule (1) nog uitbreiden met de wrijvings invloed.

Er geIdt:

~krft = Fkrit + F....;/u·
/1lII7NIM ""I).mg

En dus MODEL III:

(4)

(5)

Door uit te gaan van formule (5) kan de kracht ten gevolge van de

wrijving eenvoudig gemodelleerd worden. De gemeten kritische kracht

wordt bepaaid op de Erichsen testbank. Dit wordt gedaan door na

dieptrekken tot voorbij de maximale kracht de pIooihouderkracht zover

op te voeren dat de flens niet meer beweegt en deformeert. Er vioeit dan

geen materiaal meer van de flens in de wand. Nu wordt er getrokken tot

breuk. Deze bepaalt de gemeten kritische kracht. Dit proces is redelijk

eenvoudig te modelleren, in tegenstelling tot het normale dieptrekproces,

waar ook tijdens falen nog materiaal uit de flens komt.
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2.1 Afleiding van de wrijvingskrachten op de wand van een rond pro..

dukt tijdens het bepalen (d.m.v. het kapot trekken) van de kritische

kracht met de Erichsenbank

Vit het evenwicht in radiale richting voIgt:

df9 D-2'0 o_%s + p._odf9o/ = 0
• 2 2

1 Do = _o_op
• 2 s

Hierin is p de druk op de binnenwand van het produkt.

Evenwicht in axiale richting geeft:

-0 "'It ·D·s + P ·~·D2 = 0z punch 4

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Hierin geldt dat Ppunch de druk is die de stempel op de bodem van het

produkt uitoefent.
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Voor de radiale spanning geldt :

voor r= D/2: Ur=-P

en voor r= D/2+s: ur=O

Voor dunwandige cilinders, met D/s> > 1, kunnen we stellen:

a. =0r (11)

Aangenomen wordt dat de bekerwand om de stempel klemt en niet aan

de matrijs raakt.

De rekken:

S
t = Ln(-)

r so

t = 04'

I
t z = Ln (-)

'0

(12)

(13)

(14)

Dit gecombineerd met de spanningsrekrelaties volgens Levy-von Mises

geeft:

1
o = -'0

'" 2 z
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1P = -p ,_....4 PUIIWI

Invullen in (8) geeft

(17)

(18)

Nu de druk op de wand bekend is, is de wrijvingskracht op de wand te

berekenen.

F =u·Fwr I"" n
(19)

f.L '/'FtotFwr = ---
D

(20)

(21)

Alle grootheden uit formule (21) zijn bekend. De Ftot is de berekende

Fkrit, D is de stempel diameter, JL is de wrijvingscoefficient en I is de

lengte van het produkt bij breuk. Deze grootheid is uit de proefgegevens

te halen.

Opgemerkt wordt dat model III alleen kan worden gebruikt als er

proeven zijn gedaan. Enerzijds omdat het model gebaseerd is op een

proefopstelling, anderzijds omdat proefgegevens nodig zijn voor het

toepassen van het model.
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materiaal 13,

materiaal 14,

materiaal 11,

materiaal 12,

3. Resultaten van de metingen en berekeningen

Voor een exacte beschrijving van de gebruikte metingen wordt verwezen

naar het meetverslag van De Groot en Van der Net [2]. Hier voIgt een

korte samenvatting van de belangrijkste punten.

De proeven zijn gedaan op een Erichsen testbank. Op deze bank wordt

tijdens het dieptrekken de maximalekracht bepaald. Als het krachtmaxi

mum is bereikt wordt de plooihouderkracht opgevoerd en wordt er

verder diepgetrokken tot er insnoering of scheurvorming optreedt. Op

dat punt wordt de kritische kracht gemeten.

Bovenstaande proef is gedaan voor elf materialen, te weten:

materiaal1, Cockerill, 8t bekleed;

materiaal 2, 5idmar-Ocas, 5t bekleed;

materiaal3, Cockerill, Novozink;

materiaal 4, Volvo, 8t bekleed;

materiaa15, FOkker, Aluminium Alc1ad 2024-0 TH5.322/1;

materiaal 6, Fokker, Aluminium Pechiney/Rhenalu/Issoire 6061-0;

materiaal10, Hoogovens, 8t tweezijdig bekleed, dompel verzinkt,

laagdikte 10 /Lm, (Hoogovens code 8803);

Hoogovens, 8t onbekleed (Hoogovens code 8921);

Hoogovens, 8t bekleed, Thermische zinklaag 10 /Lm

(hotdip), (Hoogovens code 9121);

Hoogovens, 8t 15 bekleed, Elektrolitische zinklaag 10

/Lm, (Hoogovens code 9122);

Hoogovens, 8t 15 bekleed, Duplexsysteem: Elektroliti-

sche zinklaag 10 /Lm, primer 5 /Lm, Topcoat polyure

thaan, (hoogovens code 9120).
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Er is getest onder een tweetal smeringscondities, te weten met talk of

met finarol.

De materiaalparameters staan in tabel 1 bij de meetresultaten. De

belangrijkste geometrische grootheden staan hieronder vermeld.

ruo =32.5 mm initiele straal blenk;

rd = 17.1 mm binnenstraal matrijs;

Pd = 4.0 mm afrondingsstraal matrijs;

rp = 15.0 mm stempelstraal;

Pd = 4.0 mm afrondingsstraal stempel.

De straal van de blenk was niet in alle gevallen gelijk, omdat in sommige

gevallen de overgebleven £lens na het krachtmaximum niet voldoende was

om de £lens te fixeren. Bij smering met talk is voor de straal van de blenk

van materiaal 10, 59 mm gekozen. Bij smering met finarol is voor de

aluminiumsoorten (materiaal 5 en 6) de straal van de blenk gekozen op

47 mm.

Dit is geen probleem, omdat de berekende kritische kracht onafhankelijk

is van de dieptrekverhouding. Ook uit de metingen blijkt dat de kritische

kracht niet afhankelijk is van initiele blenkdiameter.

De gemeten waarden worden vergeleken met de boven gepresenteerde

modellen.

De berekende waarden zijn met formule (2) omgezet van dimensieloze

grootheden naar werkelijke waarden, om theorie en praktijk met elkaar

te kunnen vergelijken. Daarnaast worden bij het gebruik van dimensielo

ze grootheden parameters weggedeeld waardoor bepaalde fouten in het

model onopgemerkt zouden kunnen blijven.

Op de volgende bladzijde staat tabel 1 met daarin de materiaalparame

ters, de meetresultaten en de berekende waarden voor model I.
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TABEL 1

materi- proef gegevens meetresutaten berekeningen
aal met model I
nummer I ISo Eo n r a C Ppl Fkrit [KN) Fkrit [KN)

[-) [-) [-) [-) [N/mm2
) [N/mm2

)

I I I IJ=O.OO
talk finarol

1
0.69 0.003 0.236 1 490 1 23.00 23.85 18.1

2
0.88 0.0001 0.246 1 498 1 30.58 31.50 22.2

3
0.71 0.004 0.211 1 481 1 21.85 23.19 18.8

4
0.75 0.0001 0.267 1 507 1 24.91 26.66 19.6

5
1.00 0.0001 0.228 1 275 1 12.50 12.71 13.9

6
1.02 0.0001 0.300 1 254 1 10.32 10.94 12.3

Voor de IIliIolraple ita-.,_. omdat bet model is OI'ICIlCId voor ieotroop materiul.



TABEL 1 (vervolg)

materi- materiaal gegevens Imeetresutaten I berekeningen
aal met model I
nummer IFkrit

II I
So Eo n r", C Ppl [KNJ Fkrit [KNJ

[-) [-) [-) [- ) [N/mm2
) [N/mm2

) Italk I finarol

10
0.79 0.007 0.239 1 506 1 26.80 27.88 21.0

11
0.80 0.0001 0.291 1 531 1 25.72 26.50 21.0

12
0.69 0.007 0.246 1 522 1 23.73 24.44 19.4

13
0.70 0.003 0.259 1 495 1 22.63 24.44 18.3

14
0.76 0.003 0.262 1 459 1 22.13 22.22 18.2

Voor de ..u.ocropie II R-I amomeD, omcIat bet modcI i. ClpJCI1eId voor ilOlroOp materiaal.



Als eerste bekijken we model 1. Om een beter inzicht te krijgen in hoe de

gemeten waarden liggen ten opzichte van de berekende waarden is gezocht

naar een grafiek waarin aIle gegevens zijn opgenomen. Gekozen is voor een

grafiek waarin de theoretisch kritische kracht is uitgezet tegen de gemeten

kritische kracht. In deze grafiek is de theoretische ligging aangegeven met

een getrokken lijn. De gemeten waarden zijn als punten in grafiek 1 opgeno

men. Door deze punten zijn voor beide smeringstoestanden onderbroken

lijnen getrokken.

In de grafiek is te zien dat gemeten en berekende waarden niet met elkaar

overeenkomen. Voor de staalsoorten is de theoretisch berekende waarde veel

te laag, terwijl bij de aluminiumsoorten de theoretische waarden te hoog

liggen. Voor staal is het model dus te kritisch, voor aluminium niet kritisch

genoeg. Ret is onmogelijk om met model II of model III voor zowel alumini

um als staal tot een beter resultaat te komen. Om toch nog verder uitspraken

te kunnen doen worden de twee metaalsoorten apart bekeken.

In grafiek 2 (voor waarden zie tabel 2) is gekeken naar model II voor de

staalsoorten. Ret blijkt dat dit model een zeer goede benadering is voor het

interval waarin de staalsoorten liggen. Ret gebruikte model is nog net te

kritisch voor bijna aIle metingen. Dit geeft een extra veiligheid. Model II is

dus een praktisch kriterium om te bepalen of met een vergelijkbaar staal een

produkt is te maken. Theoretisch is het echter niet helemaal juist, omdat een

aantal invloeden wordt verwaarloosd.

13



Model III is het meest compleet, er wordt met de materiaaleigenschappen, de

geometrische grootheden en de wrijving rekening gehouden. In grafiek 3 is

het gebied van de staalsoorten uit grafiek 1 uitvergroot (model n en in

grafiek 4 zijn de onderbroken lijnen de gemiddelde meetpunten die voor

wrijving gecorrigeerd zijn met model III. Voor de wrijvingscoefficient tussen

wand en stempel is JL=0.3 gekozen. Deze is groter dan de wrijving bij de

flens en de matrijsafronding, omdat de snelheden bij het kapot trekken op de

Erichsenbank veel kleiner zijn dan bij het dieptrekken zelf. Bij dergelijke

snelheden heb je niet te maken met de lage bewegende wrijving, maar met

de hoge statische wrijving.

Ook met model III zijn zeer goede resultaten te verkrijgen. Ret nadeel van

dit model is dat met formule (1) berekende waarden niet gecorrigeerd kunnen

worden voor de wrijving als er geen proeven zijn gedaan. De praktische

toepasbaarheid van dit model is dus, afgezien van de vergelijking tussen het

model en de praktijk, zeer gering.

Over de twee aluminiumsoorten zijn moeilijk uitspraken te doen. Model I is

niet kritisch genoeg, model II en model III zijn beide nog minder kritisch.

Voor aluminium kunnen we dus het best model I hanteren. Daarbij moet

men zeer voorzichtig blijven en een veiligheidsmarge van ongeveer 20% aan

te houden.
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TABEL2

mat- F kr F kr Fkritisch

nr. model I model II
[KN] [KN] talk fmarol

1 18.1 21.9 23.0 23.9

2 22.2 28.3 30.6 31.5

3 18.8 22.8 21.9 23.2

4 19.6 23.7 24.9 26.7

5 13.9 18.2 12.5 12.7

6 12.3 15.7 10.3 10.9

10 21.0 26.0 26.8 27.9

11 21.0 25.8 25.7 26.5

12 19.4 23.2 23.7 24.4

13 18.3 21.8 22.6 24.4

14 18.2 22.0 22.1 22.2
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4 Conc1usies

1) Het is gebleken dat voor aluminium en voor staal niet hetzelfde model kan

worden gebruikt om de kritische dieptrekkracht te berekenen.

Model I is voor de stalen veel te kritisch, terwijl het voor de aluminium

soorten te weinig kritisch is. De andere modellen zijn voor de staalsoorten

beter, maar leveren voor aluminium slechtere resultaten Ope

2) Model II bleek voor de staalsoorten een zeer goed kriterium. Het is net

iets te kritisch, wat een bepaalde zekerheid inbouwt. Daamaast is het

eenvoudig te berekenen zonder dat er proeven uitgevoerd hoeven te worden.

Een nadeel is dat niet aIle grootheden, die eventueel invloed op de kritische

kracht uitoefenen, worden meegenomen. Voor de omstandigheden waar hier

naar gekeken is, bleek het echter een zeer goed en vooral praktisch kriteri

urn.

3) Model III, waarin zowel de materiaaleigenschappen als de geometrische

grootheden, als ook de wrijving tussen produktwand en stempel zijn meege

nomen, is ook een goede goede benadering voor de kritische kracht bij het

dieptrekken van ronde produkten van staal. Groot nadeel van dit model is dat

voor de berekening waarden nodig zijn die met de Erichsenproef bepaald

moeten worden.

4) Voor de aluminiumsoorten voldeed model I het best. WeI moet men er op

letten dat het model te weinig kritisch is voor dit metaal. Als veiligheidsmar

ge moet ongeveer 20% van de berekende kracht worden genomen om

redelijk goede voorspellingen van de maakbaarheid te maken.
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