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SAMENVATIING

In dit verslag wordt een eerste aanzet gedaan om tot een

systematische maakbaarheidsanalyse te komen.

uit de literatuurstudie komt naar voren dat de kennis die

bekend is, vaak niet gebas eerd is op theorie, en dat er

weinig of geen rekening wordt gehouden met parameters die het

dieptrekproces beYnvloeden.

Bij het doorlopen van de checklist gaan we voor de bepaling

van de blankuitslag uit van de formules van Romanovski.

Bij de eerste trek komen we tot de conclusie dat wouters de

werkelijkheid goed benaderd.

Voor de vervolgtrek is de formule van Lanters goed bruik

baar.

Er is grote behoefte aan een methode die een SMA mogelijk

maakt. Op het ogenblik wordt de keuze van het fabrikage proces

en dus de maakbaarheidsanalyse op ervaring en produkten uit

het verleden gebas, eerd. In de toekomst wordt een meer voor

spellend karakter gevraagd. Dit kan aan de hand van een SMA.

Deze SMA zal voor een werkvoorbereider een hulpmiddel (hand

leiding) zijn voor het uitvoeren van een maakbaarheidsanalyse.

Om tot een systematische maakbaarheidsanalyse te komen is er

een zekere systematiek nodig. Aan de hand van deze systematiek

kan de analyse doorlopen worden.



VOORWOORD

Wat een verademing! Eindelijk eens een voorwoord zonder al die

bedankjes, zoals de dank aan onze begeleiders van de TUE

dr. ire J.A.H. Ramaekers en M.Th. de Groot, onze begeleiders

ire P.L. Cornelissen en ing. J.M. van Kessel van de HTS-Oen

Bosch en natuurlijk J.W.I. v/d Zande voor de prettige samen

werking en aIle anderen die we nog vergeten zijn.

In het kader van onze afstudeeropdracht zijn wij geplaatst

op de TUE Eindhoven bij de vakgroep W.P.A. afdeling omvorm

techniek. Hier is op het ogenblik onderzoek gaande naar de

maakbaarheid van dieptrekprodukten. uit dit onderzoek is een

indeling gekomen, die nu verder op maakbaarheid uitgewerkt

dient te worden. oit zullen we doen aan de hand van een lite

ratuur studie om te bekijken wat er reeds bekend is, en hoe op

dit moment gebruik wordt gemaakt van de formules, normen en

tabellen die reeds bekend zl.Jn. Vervolgens stellen we een

checklist op, waar stap voor stap is vermeldt hoe men tot een

dieptrekprodukt komt. deze checklist moet een verantwoorde

keuze van de gehanteerde formule en/of norm geven, en hoe we

deze hanteren.



SYMBOLENL..lIST

STEMPEL

r p

Pp

Fp

V

stempelstraal

stempelafronding

stempelkracht

stempelsnelheid

[rom]

[rom]
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[rom/s]

MATRIJS

r~ matrijs binnenstraal

r~ matrijs buitenstraal

Pn matrijsafronding

PLOOIHOUDER

[rom]
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[rom]

F

u

inwendige plooihouderstraal

plooihouderkracht
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door de pers te leveren kracht

stempelslag

[rom]

[N,kN]
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[rom]

[N,kN]

[rom]

PRODURT

1.00RSPRONKELIJKE BLANK

So oorspronkelijke blank- of plaatdikte

oorspronkelijke straal buitenrand blank

momentane straal van een willekeurige

plaats in de oorspronkelijke blank

[rom]

[rom]

[rom]

2.PRODPKT MET FLENS

s momentane blank- of plaatdikte [rom]



r u momentane straal buitenrand flens

r momentane straal van een wiIIekeurige

plaats

ri binnenstraal van de flens

3.EINDPRODUKT

Sb bodemdikte

Sw wanddikte

h produkthoogte

~h oorhoogte [hmn -hmm]
r wux uitwendige produktstraal na XC trek

rw~ inwendige produktstraal na r trek

r mx gemiddelde produktstraal na XC trek

Pu uitwendige bodemafronding produkt

Pi inwendige bodemafronding produkt

PRODUKT/GEREEDSCHAP

DEFINITIES/AFSPRAKEN

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

[rom]

a

oorspronkelijke dieptrekverhouding

[ruo/rj]

maximaIe dieptrekverhouding [ruo/rJmax

momentane dieptrekverhouding [ru/r j ]

kritische dieptrekverhouding [ru/rJc

hoek

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

Opmerking: In de CIRP normen wordt ~=ru/rp gedefinieerd

KATERlAAL

n

beginvIoeispanning

momentane vloeispanning

karakteristieke deformatieweerstand

verstevigingsexponent

voordeformatie

natuurIijke (Iogarithmische) rek

[N/rom2
]

[N/rom2
]

[N/rom2
]

[--]

[--]
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R,(Ra ) anisotropiefaktor in aO met de wals

richting

AR planaire anisotropiefaktor

PROCES

PI wrijvingscoefficient flens volgens Coulomb

P2 wrijvingscoefficient radius volgens Coulumb

T. trekspleet (enkelzijdig)

F~ wrijvingskracht

Fw kracht in de wand

F_ kritische dieptrekkracht in de wand

Fmu maximaal benodigde dieptrekkracht

DIMENSIELOZE GROOTHEDEN

1. DIMENSIELOZE KRACHT

[--]

[--]

[--]

[--]

[rom]

[N,kN]

[N,kN]

[N,kN]

[N,kN]

dimensieloze

kracht
~= F
C. A 2 .1t • r i • so' C
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1 INLEIDING

Om een systematische maakbaarheidsanalyse te maken is er een

zekere systematiek nodig. De eerste aanzet hiertoe is gegeven

door J.W.I. van der Zande (zie WPA:1222).

Deze heeft het hele skala aan dieptrekprodukten ingedeeld in 5

produktfamilies (zie bijlage 2).

Aan de hand van deze indeling zl.Jn we naar een systematiek

gaan zoeken om de gegevens, die noodzakelijk zijn voor het

bepalen van een maakbaarheidsanalyse, in een vloeiend geheel

te laten doorlopen. We zijn tot een zgn. checklist gekomen die

doorlopen moet worden om tot een dieptrekprodukt te komen.

Deze checklist is opgenomen in de bijlage (bijlage 1).

De volgorde waarin deze doorlopen moet worden ligt nog niet

definitief vast. Deze volgorde vinden we door elk punt af te

werken en te bekijken welke parameters noodzakelijk zijn.

Doel van ons onderzoek is om een systematiek op te zetten,

zodanig dat een ontwerper zonder de noodzakelijke achtergrond

kennis, toch een produkt zodanig kan ontwerpen, en dat als

mogelijke fabrikagemethode dieptrekken in aanmerking kan

komen. Bovendien moet deze het gereedschap kunnen ontwerpen

volgens een vast stramien.

Wij zullen ons beperken tot rotatiesymmetrische produkten,

te weten de groepen 1A1, 1A2 en 1A3 (zie bijlage 2).
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2 BEPALING VAN BLANKUITSLAG

Voor het bepalen van de blankafmetingen wordt in de literatuur

uitgegaan van volumeYnvariantie. In de literatuurstudie is

gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

- Romanovski (bIz. 115 tim 123).

Lange (oud; bIz. 231 tim 236),

(nieuw; bIz. 489 tim 592).

Oehler/Kaiser (bIz. 251 tim 255).

Hilbert (bIz. 203-204, 320-323).

- Semlinger (bIz. 172 tim 174).

Bij de bepaling van dergelijke afmetingen wordt met een aantal

faktoren geen rekening gehouden.

INVLOEDSFAKTOREN.

1) In de bodem wordt geen rek verondersteld. In de praktijk

blijkt dat deze rek op kan lopen tot ongeveer zeven

procent. Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van het

produkt hoger zal zijn dan berekend is.

2) Binnen de literatuur wordt in principe een onnauwkeurige

notatie gehanteerd. Er wordt gewerkt met de buitendiame

ter van een produkt, daar waar de gemiddelde diameter

gehanteerd moet worden ( neutrale lijn ).

Dit zorgt ervoor dat het produkt hoger wordt dan berekend

is.

3) De wand wordt konstant van dikte verondersteld .( de oor

spronkelijke plaatdikte so). Deze zal door het stuiken in

de flens echter verdikken en niet konstant zijn. Hier

door ontstaat een lagere hoogte dan berekend is.

4) Er wordt geen rekening gehouden met anisotropie. De nor

maalanisotropie ( Ra ) is verantwoordelijk voor het mate

riaalgedrag in dikterichting van de wand. Als deze waarde

groot is zal het materiaal weinig neiging tot verdikken

vertonen. In dit geval zal de hoogte van de pot beter

overeen komen met de berekende waarde. Is deze waarde in

de ordegrootte van een dan zal de hoogte van het produkt

kleiner zijn dan berekend is.
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5) De planaire anisotropie ( ~R ) is verantwoordelijk voor

de oorvorming van het produkt. Door deze oorvorming zal

de effektieve hoogte van het produkt lager zijn dan de

berekende hoogte.

Uit het voorgaande voIgt dat de berekende hoogte door

middel van volumeYnvariantie niet exakt de hoogte zal zijn die

het produkt aan het einde van het proces heeft. De verwaar

loosde optredende verschijnselen zullen elkaar echter weI ten

dele opheffen.

AIleen Romanovski maakt gebruik van een maattoegift voor de

blankafmetingen om de mogelijk te kleine blank te vergroten.

Deze toegift wordt echter gerelateerd aan de afmetingen van

het produkt en niet aan de eigenschappen van het materiaal.

Een kort experiment zou hier de geldigheid van deze maattoe

gift kunnen aantonen.

Een punt dat extra aandacht verdiend is de trekspleet. Als

deze kleiner wordt gekozen dan de maximaal optredende wanddik

te zal duntrekken optreden aan het eind van het proces. Dit

duntrekken heeft tot gevolg dat de produkthoogte toe zal

nemen. De wanddikte aan het einde van het proces kan bepaald

worden door middel van de formule uit WPA-rapport 0992 :

( )

1I (--)
8 = Y 8 0 = :: 1 +R.

Hieruit volgen de trekspleetafmetingen die benodigd zijn om

een produkt te duntrekken. De krachten die daarvoor benodigd

zijn zullen in de krachtweg-kromme na het eerste maximum voor

een tweede maximum zorgen. Dit maximum heeft uiteraard een

uiterste waarde waarbij gelet moet worden op bodembreuk of een

ontoelaatbare beschadiging aan produkt of gereedschap.

We zullen ons beperken tot de formuleringen van Romanovski

met maattoegift.

-3-



3. BEPALING VAN {jomax~

3.1 LITERATUURSTUDIE

om te kunnen bepalen of een produkt in een trek maakbaar is

zal een maximaal haalbare dieptrekverhouding bepaald moeten

worden. Deze {3Omax is gedefinieerd als de verhouding van de

maximaal toegestane straal van de oorspronkelijke blank en de

straal van de stempel ( [roo/rp]mu ). Om {3~ te bepalen zijn in

de literatuur verscheidene methoden gehanteerd. Deze lopen

uiteen van een {3Omax die slechts afhankelijk is van het materi

aal tot een methode die zelfs de anisotropie meeneemt.

Hieronder voIgt een overzicht van de onderzochte literatuur.

3.1.1 PLASTISCH BEWERKEN VAN METALEN (HOOFDSTUK 7)

Om {3~ te bepalen zijn de formules van de maximaal toelaatbare

kracht op de bekerwand (Fwc ) en de maximaal benodigde kracht om

de flens te deformeren (Ftbnax ) nodig. Gelijkstelling van deze

krachten levert een {3~ Ope In veel literatuur is het gebrui

kelijk om grootheden dimensieloos te bepalen.

Formule voor het bepalen van de benodigde kracht om de flens

te deformeren:

Formule voor het bepalen van de kritische kracht in de wand,

zonder de invloed van dubbele buiging in de bocht:

. (2 )n+l( n)n ( ..[3 )F wc =..[3 e exp 2 'eo

Formule voor het bepalen van de kritische kracht in de wand

met dubbele buiging volgens Kals:

-4-



·, I· = .!..E.
p So

Pp - 3 a 5 So

Als nu de formules voor de wand gelijk gesteld worden aan de

formule voor de flens voIgt voor ~ als vrije parameter dat bij

Fw~=F~ de ~~ bepaald kan worden.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: C, n, fa, (fJt en fJ2) •

Geometrie: So, r p ' pp •

Te bepalen: ru~' hieruit voIgt de ~~.

Opmerkingen

Bij deze methode wordt geen rekening gehouden met anisotropie

en de afrondingstraal van de matrijsring (Po). Om deze formu

lering op te lossen moet de maximaal doorlaatbare kracht

uitgerekend worden en daarnaast de ~ gevarieerd worden. Er

moet eerst een constante ~o gehanteerd worden, daaruit ~oet een

~ komen waarbij een krachtsmaximum optreedt. Deze waarde voor

~ moet ingevuld worden in de formule voor de flensberekening.

3.1.2 ROMANOVSKI (bIz. 144 tIm 149)

Romanovski maakt gebruik van tabellen die op basis van prak

tijkgegevens gegenereerd Z1Jn. Een eerste eenvoudige tabel

staat op pagina 146, die geen enkele parameter meeneemt. Op

de pagina's 146 tIm 149 wordt een indikatiegrafiek gepresen

teerd die afhankelijk is van de relatieve materiaaldikte. De

bandbreedte die optreedt hangt af van:

- smeringSkondities.

- de vorm en de grootte van het te trekken

materiaal.
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- de afrondingsstralen van stempel en matrijs

Op pagina 148 wordt een tabel gepresenteerd die van de grafiek

is afgeleid. Hierbij kan worden geYnterpoleerd tussen de

uiterste waarden, afhankelijk van de gebruikte afrondigsstra

len.

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: Dieptrekstaal of zachte messing

(e, n, £0)

Geometrie: so, roo.

Te bepalen: De maximale dieptrekverhouding ~~ en de

maximaIe dieptrekverhouding per trek ~x.

opmerkinqen

Romanovski heeft in Z1Jn boek geen rekening gehouden met de

Dateriaalparameters. Er wordt weI uitgegaan van dieptrekkwali

teit, Daar de bandbreedte is experimenteel bepaald. Gezien het

grote aantal parameters dat hier niet in formulevorm verwerkt

is, is het moeilijk de geldigheid van de grafiek te onderzoe

ken.

3.1.3 OEHLER/KAISER

Tijdens het bestuderen van OehlerIKaiser bleek, dat er nogal

wat verschil bestaat tussen de verschillende drukken.

Daarom worden ze ook apart behandeld.

ZWEITE AUFLAGE 1954 (bIz. 266 tIm 275)

Als eerste wordt een formule genoemd van Spahrkuhl, waar de

p~ in verborgen zit. Na omschrijving levert dit:

100
Pomax= X+O" OS"d

De konstante X is afhankelijk van so. Bij goede dieptrekkwali

teit wordt Xmm aangehouden en bij slechte kwaliteit x.u..x (zie

tabel 1, z.o.z.).
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TABEL 1

Plaatdikte

I

x I
So [nun] min. II max. I
0.4-0.45 61 68

0.5 58 65

0,55-0,6 56 63

0,7 54 60

0,8 50 56

1,5 47 53

3,0 46 51

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: Dieptrekkwaliteit (e, n, Eo)

Geometrie: r p ' So

opmerkinqen
Deze aanpak

parameters en

is waarschijnlijk te

dus vrij onnauwkeurig.

oppervlakkig: Te weinig

Daarna wordt een grafiek gegeven ( z ie blz • 268). Als de

boldeukdiepte (t) en So bekend zijn, kan men hieruit de (3omax

bepalen. Eigenlijk had de diepte van de AEG-proeven in de

grafiek verwerkt moeten zijn, daar deze proeven nauwkeuriger

zijn. Maar de boldeukproef (Erichsenproef) is simpeler in de

praktijk uit te voeren en is in de industrie ook ingeburgerd.

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: t (=boldeukdiepte)

Geometrie: So

opmerkinqen

Deze methode neemt ook weinig parameters mee.

-7-



Vervolgens wordt verwezen naar tabel 39 (bIz. 458 tIm 467),

waarin richtwaarden uit de praktijk worden gegeven. Hierbij

wordt vermeldt dat deze waarden gelden voor so=l mm.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, £0 )

Geometrie: So

opmerkingen

Zoals al eerder is gezegd, is deze methode waarschijnlijk te

onnauwkeurig.

VIERTE AUFLAGE 1962 (bIz. 341 tIm 346)

De formule van Spahrkuhl wordt niet meer genoemd. Nieuw is de

volgende formule:

e 2·x
It - (It +e) - • p
t"Omax- t"100 100 -s

o

Hij geldt voor (2*rp}/so<300. Voor deze formule staat de opmer

king dat uit de laatste proeven blijkt, dat een (3Omax aIleen

betrokken op het materiaal, niet voldoende is. De (3lOo-waarden

worden uit tabel 41 (bIz. 484 tIm 592) gehaald. Deze tabel is

overigens exakt gelijk aan tabel 39 uit de "Zweite AUflage"!

De konstante e hangt niet aIleen af van het omvormvermogen van

het materiaal, maar ook van de oppervlaktegesteldheid, ruw

heid, smering, enz. en is: 0.05 < e < 0.15.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, £0)' e

Geometrie: r p' So

Opmerkingen

De methode uit de "Zweite Auflage" is verbeterd door middel

van voorgaande formule, zodat de aanpak nu algemener geldig

is. oit lijkt echter nog steeds te onnauwkeurig.

Als laatste is de grafiek uit de "zweite AUflage" , waarbij

-8-



So en de boldeukdiepte bekend moeten zijn, overgenomen.

SECHSTE AUFLAGE 1973 (bIz. 357 tIm 363)

Dezelfde P1oo-formule staat hier weer vermeld. Ook wordt er weer

verwezen naar dezelfde tabel (tabel 36 bIz. 687 tIm 695). Maar

nu wordt er ook een formule gegeven om de P100 te berekenen:

WIn - 1 . R+l
~100- 1+J.L -2-

Hierin is, zoals te zien is, de normaalanisotropie (R) en de

wrijving (~) verwerkt. Welke wrijving dit moet voorstellen, is

niet duidelijk. Voor deze wrijving wordt aangenomen:

0.2 < ~ < 0.3. Daar de proeven, waaruit deze vergelijking

volgde, gelden voor een kleine (2*rp)/so-verhouding wordt

~=0.27 gehanteerd.

Benodigde parameters
Bekend: Materiaal: R

Geometrie: r p' so, ~

opmerkingen
In plaats van de P100 uit een tabel te halen, kan hij nu worden

berekend. In deze formule zitten helaas aIleen de normaalani

sotropie en de wrijving en dat is waarschijnlijk niet genoeg.

Verder is weer de grafiek uit de "Zweite Auflage" gewoon

overgenomen.

3.1.4 LANGE (bIz. 186 tIm 190)

Lange spreekt niet echt een voorkeur uit voor een bepaalde

aanpak of formule, maar hij noemt verschillende methoden van

anderen en geeft daarbij een uitleg. Eerst noemt hij Siebel

(zie bIz. 15). Dan geeft hij enkele praktijkwaarden:

Staalplaat P~=1,8-2,2

(afhankelijk van dieptrekkwaliteit)

AI, CU, AICuMg-plaat P~=2,1

(afhankelijk van dieptrekkwaliteit)
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Messingplaat

(afhankelijk van de f o)

Deze waarden gelden voor 2*r~/so.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, fo)

Geometrie: roo' So

{3Omax=1,7-2,2

Opmerkingen

De bandbreedte wordt hier echter niet verklaard. Deze tabel is

waarschijnlijk niet zeer betrouwbaar daar de geometrie niet in

rekening wordt gebracht.

Vervolgens noemt hij de formule van Oehler (zie bIz. 9).
Via ZUnklec laat hij zien dat {3~ van de n-waarde afhangt.

Uitgaande van de vloeikromme KFC~D en de maximale trekkracht:

[
1 1'1 3'a (I )]F. = 1t'd 'S' • • fo In (----!!£) - 0 .25

max mo 11 I
f p

In deze formule is Clm=2*rp+so en '1f is de omvormwerkingsgraad en

ligt tussen 0,5 en 0,7. Hieruit voIgt een betrekking voor de

intrekspanning ar aan de trekringkant:

a =I

Door differentiatie krijgt men als vormverandering, waarbij de

intrekspanning maximaal wordt:

<1>* =n'l~ (~)
n+1

Hierbij ziet men dat bij kleine n-waarde het kracht- respec

tievelijk spanningsmaximum eerder optreedt dan bij grotere n.

Voor ar geldt met aB=a(n/e)D

a = 1.1' ab .(_e_) n._1_. (lnl3) n+l
Imax 11 F n+1 n+1

Stellen we de voorgaande vergelijking gelijk aan de bodem
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scheurspanning:

Dan krijgen we:

n+l

InPmax = n + 1
e (n/n+l)

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: n, ~F

Geometrie: r p , so, n

Opmerkinqen

Deze formule lijkt redelijk betrouwbaar, omdat zowel matriaal

parameters als geometrische parameters z1Jn meegenomen. De

anisotropie daarentegen is niet meegenomen, evenals de stempel

en de matrijsradius. De formule wijst uit dat de p~ toeneemt,

naarmate de n-waarde groter wordt. Dit is volgens Lange bewe

zen door middel van ongeveer 400 proeven.

Lange geeft daarna in tabel 5.1 (pag. 192) praktijkwaarden

voor de eerste respektievelijk vervolgtrek(ken) , met of zonder

tussengloeien voor de belangrijkste dieptrekplaten. Deze tabel

is overgenomen van oehler/Kaiser (tabel 39, zie bIz. 9).

Geometrische grootheden zijn hier dus niet in verwerkt.

In de vernieuwde druk' (Zweite AUflage 1990) geeft hij een

tabel, waar de bereikbare trekverhouding van verschillende

materialen gegeven is (tabel 7.1 pag.329 tim 332). Deze waar

den zijn soms empirische waarden uit de industrie, soms uit

andere literatuur en soms door de auteur zelf aangedragen.

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, Eo)

Geometrie: Vaste waarden, afhankelijk van de proef
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opmerkinqen

Deze aanpak is waarschijnlijk, zoals al eerder qezeqd is, te

onnauwkeurig. De tabel is een samenraapsel van proeven uit de

industrie en waarden uit de literatuur.

3.1.5 HILBERT (bIz. 324)

Hilbert geeft een tabel met richtwaarden voor de eerste trek

en vervolgtrekken.

Op dezelfde pagina geeft Sparkuhl minimum en maximum waarde

voor de eerste trek en de vervolgtrek gerelateerd aan de

plaatdikte. Dit wordt voor een bepaalde materiaalsoort gedaan,

namelijk MR st 1 304. Deze tabel vertoont verdacht veel

overeenkomst met tabel 1 gegeven bij Oehler/Kaiser. In kombi

natie met de formule die hierbij gegeven is, is waarschijnlijk

deze "tabel van Sparkuhl" gemaakt.

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, €o)

Geometrie: So (Sparkuhl)

opmerkinqen

Onnauwkeurige aanpak daar met geen enkele invloedsfaktor

rekening wordt gehouden.

De waarden van Sparkuhl z1Jn iets 'betrouwbaarder' daar hier

rekening wordt gehouden met de materiaaldikte.

3.1.6 SEMLINGER (bIz. 242)

Deze geeft een tabel voor verschillende materialen, uitgezet

tegen de 2rp/so verhouding.

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, €o)

Geometrie: r p ' So

opmerkinqen

Weer relatief weinig parameters.
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3.1.7 TNO

THEORETISCHE FORMULE

De hoofdformules volgens TNO zijn vereenvoudigde theoretische

formules:

Stempelkracht:

F = 2 0 e l&zY ('It of +Il of ) -2 S (0 1SoF +'It°F)p t 1'"1 pl - ° ° pl t

Met 'Y wordt de hoek van de trekring bedoeld en deze wordt

gesteld op 1T/2. Met J.Ll en J.L2 wordt de wrijvingscoefficYent

tussen resp. de blank en de plooihouder (en trekring) en de

blank en de trekringradius bedoeld. Voor beiden wordt 0.15

aangehoudeno

Kritische stempelkracht:

F = k"'lt°20x os O~ln( SO))n =7 oSox os O~ln( SO))n
we pw S pw S

w w

Hierin is k=O'BR/O'B=l. 2 en sw=so/ (€m+1). Voor So wordt o. 02*rp

genomen.

Plooihouderkracht:

In deze formule is t/t een materiaalkonstante, die voor staal

0.8 is en t/tl de dieptrekkwaliteit, die voor staal 1.1 bedraagt.

De matrijsradius (=PD) wordt gesteld op 5*so en rDi=rp • Voor O'B

wordt aangenomen: O'B=(C*nn)/(€m+1).

Tangentiaalkracht:

p -x
F t = C (lnx) n020x ° 0 os

uo 2PaX 0

In deze formule is x2=1,2.

Nu wordt de plooihouderkracht gedeeld door de tangentiaal

kracht en deze verhouding gesubstitueerd in de stempelkracht,

waarbij het varieren van de dieptrekverhouding Po en de verste

vigingsfaktor n nauwelijks invloed uitoefent op het resultaat.

Na gelijkstelling van de stempelkracht aan de kritische kracht
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krijqt men de volgende formule voor ~~:

Hierin geldt voor:

3080(ln(~)r +1

8 0
0 (lnx+ 0 5*10·

S
( ::r+"]

- I uoX=-
I'

Hierin is r' is de straal waarop de vervormingskracht maximaal

is. Voor de €m (maximale regelmatige maatrek) qeIdt:

n=0,4

n=O,l

€m=49,0%

€m=10,6%

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: k, C, n, ~, ~l' €m

Geometrie: 'Y, J.Ll' J.L2t Po, so, rOil r p •

Opmerkingen

De formules die gebruikt worden door TNO lijken redeIijk be

trouwbaar, omdat er veel parameters worden meegenomen. Verder

zijn weloverwogen vereenvoudigingen gemaakt en aannames ge

daan. Deze formuleringen worden in de praktijk bevredigend

qevonden.

EMPIRISCHE FORMULE

TNO heeft ook een formule die qebaseerd is op de praktijk.

Deze formule is een rekenkundiq qemiddelde van de expirimente

Ie bandbreedte, die het qevolq is van de spreidinq in de

proeven.

1 2·x13omax=1+-
2

4-0.004. uO
So

Wanneer deze formule wordt omgeschreven naar r p ontstaat de
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volgende vergelijking voor een rechte lijn:

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (dieptrekstaal)

Geometrie: r p ' So

opmerkingen

Deze formule, die niet theoretisch is onderbouwd, heeft in de

praktijk zijn waarde bewezen en is geldig voor dieptrekstaal

plaat.

3.1.8 SIEBEL (bIz. 13 e.v.)

Siebel gaat bij de berekening van ~~ uit van de

grootste trekspanning en de bodemscheurspanning. Deze laatste

wordt aangenomen als zijnde gelijk aan de uitgangstrekvast

heid. Door gelijkstelling van de volgende formule (bIz. 14)

aan Oro geeft dit:

1 . 1 '1 . 3 '0 fo (1 (I uo ) )
0, = n -- - 0.25 =Of..max" I 0F P

Dan valt Oro eruit en als dan TIp gelijk aan 0.7 wordt gesteld

krijgen we:

1n( ~::)max = 0.74 oftewel: Pmax = (IU~) = 2.1
Iar~ max

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal Soort (= c, n, £0)

opmerkingen

Deze waarde is echter aIleen voor staalplaat een geldige grove

richtwaarde. Hij wordt door verschillende parameters beYn

vloed. Er worden weer vrij weinig parameters (vooral geometri

sche) meegenomen.
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3.1.9 WOUTERS

De P~ bepaalt Wouters, net zoals Ramaekers, door middel van

het vergelijken van de benodigde kracht (F~) met de kritische

kracht (F_). De benodigde kracht wordt berekend met het flens-

d 1 • (. • • •mo e: F~ = Famv +Fbuig +FPr,radius +FPr,t1ens )

Voor Fomv wordt gebruik gemaakt van de formule van Ramaekers.

Hierin is de konstante 1,1 na overleg vervangen door 1,04:

F::"'=l, 04~ Pp. (In ( ~.) +£.) nInp

In deze formule is po=ruo/rp en p=ru/rp •

Ook voor FOOig wordt weer gebruik gemaakt van Ramaekers:

Voor Fpr,radius wordt de TNO-formule gehanteerd:

11:

* _ ( 2" 'I&z ) (* * )PFr,radius- e -1 Pomv+PFr,flens

Voor Fpr,t1ens wordt het wrijvingsmodel van Coulomb gehanteerd. Het

flensoppervlak wordt uitgedrukt in de momentane dieptrekver

houding p: -Fpr,t1ens=2*JL1*Fpl

- Fpl=Attens*Ppl

Voor P¢ wordt de formule van Siebel genomen:

Voor de kritische kracht tenslotte wordt weer de formule van

Ramaekers genomen:

2 ..i! 'e
p* =(_ )n+l ( n) n.e 2 0

we.f3 e

Door gelijkstelling van F~· aan Fwc• wordt de p~ gevonden.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: C, n, €Ol UB, 1"1' 1"2
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opmerltinqen

Dit lijkt op een redelijke bepaling. De formules nemen heel

wat parameters mee en zijn goed theoretisch onderbouwd.

3.1.10 V. LIESHOUT

Evenals wouters gebruikt v. Lieshout het flensmodel. De deel

krachten zijn als voIgt (1,1 is 1,04 geworden):

Dit is dezelfde formule als Wouters gebruikt.

In tegenstelling tot Wouters neemt v. Lieshout versteviging

van het materiaal tijdens het buigen mee.

Benodiqde parameters

Bekend: Materiaal: C, n, €o, C1ro , "'I' "'2

Geometrie: PD' so, r p

opmerltinqen

Net als Wouters lijkt dit een goede methode om de {30mAx te

bepalen. Er worden hier ook relatief veel parameters gebruikt.

3.2 DEFINITIEVE KEUZE

Er zijn meerdere manieren om de {3~ te bepalen, zoals in het

vorige hoofdstuk te zien is. Een bepaling door middel van op
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theorie gebaseerde formules lijkt echter het meest betrouw

baar. De empirische formules, of zelfs vaste waarden uit de

praktijk voor de POmax ' blijken meestal aIleen te gelden voor

een specifiek materiaal of op een andere manier te beperkt.

Een theoretische formule moet natuurlijk zo veel mogelijk van

de bepalende parameters bevatten. Het aantal parameters is

volgens Siekirk [20] 30. Na overleg en uitvoerige studie van

de beschikbare literatuur werden er 3 formules uitgekozen om

met elkaar vergeleken te worden. Oat zijn de formules van

wouters [16], van v. Lieshout [15] en de praktijkformule van

TNO (12].

De formules die wouters en van Lieshout gebruiken z1Jn

formules voor de benodigde dieptrekkracht. Deze kracht is bij

beiden bepaald door middel van een flensmodel. Met een flens

model kan via optelling van deelkrachten de totaal benodigde

dieptrekracht worden bepaald. De formules van de deelkrachten

van beiden vertonen een gelijkenis, doordat ze beiden in

overleg met Ramaekers zijn opgesteld. De vergelijking van de

omvormkracht van v. Lieshout lijkt nauwkeuriger, daar deze

uitgebreider is. Het verschil in de buigkracht is dat v.

Lieshout de versteviging van het bochtgedeelte meeneemt en

daarom misschien preciezer is. De vergelijkingen voor de

radiuswrijving zijn hetzelfde, afgezien van de vereenvoudiging

die van Lieshout toepast: e a
-,. = 1 + a*J.l..

In beide vergelijkingen voor de flenswrijving zit de plooihou

derdruk p¢. Voor deze parameter is de formule van Siebel

gebruikt (zie 3.9). Zoals al vermeld is in 3.9 wordt bij deze

vergelijkingen de POmax bepaald door F~.mu gelijk te stellen aan

de Fwc ' Voor de Fwc is in beide gevallen dezelfde vergelijking

genomen, die hieronder aan bod komt.

Om de keuze tussen Wouters en van Lieshout te bepalen, zijn

de formules voor Fben met elkaar vergeleken met de verschil

lende proeven die zijn gedaan door M.Th. de Groot volgens de

Engelhardt-methode (bijlage 4). Na vergelijking hiermee bleek,

tegen de verwachting in, dat wouters in aIle gevallen dichter

bij de praktijk ligt dan van Lieshout. De afwijking van Wou

ters bedraagt gemiddeld over aIle materialen 15,4%. De gemid-
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delde afwijking van de formule van v. Lieshout bedraagt 27,3%.

uit recentelijk onderzoek behorende bij dit projekt blijkt,

dat bij het buigen om de radius geen versteviging optreedt

zoals v. Lieshout heeft aangenomen, maar juist ontsteviging.

Dit verklaart waarschijnlijk de grotere afwijking van v.

Lieshout ten opz ichte van Wouters. De definitieve keuze is

hierbij gevallen op de formule van wouters.

Voor de bepaling van de Fwc wordt de aangepaste vergelij

king van Ramaekers [11] gebruikt (bijlage 7):

Deze vergelijking is ook getoetst aan de Engelhardt-proeven

(bijlage 8). De gemiddelde afwijking bedraagt hier 11% en dat

is inclusief de extreme afwijkingen van aluminium. Zonder deze

waarden komt de gemiddelde afwijking op 3%! en dat is zeer

goed! !

Door gelijkstelling wordt de p~ bepaald. Door nu meerdere

p~-en uit te rekenen voor verschillende rp/so-verhoudingen

ontstaat de p~-grafiek (bijlage 9). Dit soort grafieken past

zeer goed in de opzet van de systematische maakbaarheidsanaly

se. Hieruit is namelijk in een oogopslag te zien of een pro

dukt maakbaar is of niet: Boven de lijn ~ niet maakbaar,

op de lijn ~ net (wel/niet) maakbaar en onder de lijn ~ weI

maakbaar. In de onderstaande figuur is voor materiaal 1 de

grafiek getekend volgens wouters en van Lieshout. De onderste

lijn is volgens de praktijkformule van TNO.
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Zoals uit deze grafiek blijkt komt de formule van Wouters

redelijk dicht in de buurt van de praktijk en van Lieshout

ligt daar weer iets boven.

3.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De conclusie is dan ook dat de formule van Wouters redelijk

bruikbaar lijkt. De grafieken moeten ook nog voor de overige

materialen bepaald worden', zodat een algehele conclusie moge

lijk is. Aangezien het feit dat de rekentijd van het programma

nogal groot is, hebben wij dit moeten laten liggen voor onze

eventuele opvolger(s). Vergelijking voor een materiaal (staal

soort) heeft in ieder geval laten zien, dat de formule zeer

dicht bij de werkelijkheid komt. Hierbij valt nog op te mer

ken, dat de formule van Ramaekers voor Fwc zeer goed bruikbaar

is.
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4 REPALING VAN TREKSCHEMA.

4.1 LITERATUUR STUDIE

Indien een produkt niet maakbaar is in 1 trek, moeten we meer

dere trekken toepassen. Hiervoor zijn tabellen beschikbaar die

ervaringswaarden bevatten.

Het is echter niet altijd duidelijk waar de waarden op

gebaseerd zijn. Vaak is dit op ervaring, soms op theorie.

Hieronder krijgt u een overzicht van de onderzochte litera

tuur.

4.1.1 ROMANOVSKI

Deze geeft een formule om het aantal trekken te bepalen:

n=log Ppu- log m(2*ro) n=aantal trekgangen

m=trekverhouding van de 2c

trekgang resp. volgende trekgang

De tabellen die hij geeft voor de gunstigste trekverhoudingen

zijn voor produkten met flens en zonder flens. De waarden voor

produkten zonder flens z1Jn afhankelijk van de relatieve

materiaaldikte. De minimale waarden gelden voor grote afron

dingsradia van de trekring (PD= 8-15 So ), de maximale waarden

voor kleine afrondingsradia (PD= 4-8 So ).

Voor produkten met flens is de waarde afhankelijk van de

relatieve materiaaldikte en van de relatieve flensdiameter.

Tabel 71 geldt voor de eerste trek. Tabel 72 geldt voor de

vervolgtrekken (mat. zacht staal).

Bij de vervolgtrek is niet altijd een plooihouder nodig.

Romanovski zegt dat voor een so/2*rp>2 weI een plooihouder

nodig is, voor een so/2*rp<2 niet.

Romanovski geeft ook een tabel met praktische formules om

de dieptrekkracht uit te rekenen op bIz. 193. Met behulp hier

van kunnen we ook de maximale dieptrekkracht uitrekenen voor

de vervolgtrekken.
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Benodigde parameters
Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, €o)

Geometrie: Blankuitslag, So

Te bepalen: Px

opmerkingen

Romanovski gebruikt veel praktijk gegevens. Deze gegevens

gelden echter voor een beperkt aantal materialen. Voor deze

materialen zijn de gegeven waarden een goede indikatie van wat

mogelijk is. Hoe men moet korrigeren voor andere materialen

wordt niet vermeld.

4.1.2 OEHLER/KAISER

Oehler/Kaiser geeft een grafiek waaruit blijkt dat de eerste

trek van invloed is op de vervolg trekken. Het blijkt dat

indien Po dicht bij P~ ligt de totale trekverhouding kleiner

wordt (voor staalplaat). Dit is in tegenspraak met Siebel. Ze

geven zelf nog aan dat ze dit voor andere materialen nog

moeten bewijzen.

De tabel die ze geven bevat richtwaarden voor de eerste

trek en vervolgtrekken. Hierbij gaan ze er van uit dat de P100

bekend is (Pl00 is de POmAw voor de verhouding 2*rp/so=100).

Indien deze niet bekend is, is deze uit te rekenen aan de hand

van de R-waarde. Dit kan met behulp van de volgende formule

(z ie ook 3. 1. 3) :

WIn - 1 R+l
~100- 1+~ -2-

Hierbij ligt de ~ tussen 0.2 en 0.3.

In de tweede oplage geven ze de vergelijkingen van Sparkuhl

Deze luidt voor de eerste trek:

X*2*I uo2 *I =-------::;.~-~
p 10 0 - ( 0 . 025 *I uo)
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en voor vervolgtrek:

y*2 *Ip _12 *I = --~~---"'-""';;""----:-
p 100- (0. 025*Ip _1 )

Hierbij hangen de x en y waarden af van de plaatdikte en het

materiaal. In latere drukken is dit verhaal vervallen.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, £0)' So

Te bepalen: De trekverhouding per trek door aflezen of door te

interpoleren (Px).

opmerkingen
Deze manier om de trekverhoudingen te bepalen is waarschijn

lijk onnauwkeurig, omdat er totaal geen invloedsfaktoren

worden meegenomen die de P kunnen beYnvloeden (zoals anisotro

pie,afrondingsstralen, plooihouderdruk enz.).

4.1.3 LANGE

Lange geeft de Romanovski tabel voor staal- en messingplaat.

Hij geeft ook nog aan dat, doordat de kwaliteit van de materi

alen is toegenomen, door goede smering de waarden verhoogd

kunnen worden. Er is geen plooihouder meer nodig indien so>

O.Oll*2rp*po·

Volgens Lange kan men een zo groot mogelijke Pta krijgen

door bij de eerste trek zo dicht mogelijk bij POmax te gaan

zitten. Dit is in overeenstemming met wat siebel zegt.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, £0)' So

Te bepalen: Px

opmerkingen
Zoals reeds bij Romanovski vermeldt zl.Jn dit waarschijnlijk

praktijkwaarden. Toch moet men bij deze waarden voorzichtig

heid betrachten, daar veel invloedsfaktoren niet worden meege

nomen.

-23-



4.1.4 HILBERT

Om het aantal trekken te bepalen gebruikt Hilbert de formule:

h

n= d
0.97

Hierbij z1Jn h en d de afmetingen van het eindprodukt.

De tabel die Hilbert geeft voor de eerste en tweede trek is

aIleen materiaal afhankelijk.

Ook geeft Hilbert een tabel volgens Sparkuhl; hierin staan

minimale en maximale waarden voor de eerste en tweede trek.

Deze waarden hangen af van de plaatdikte (zie ook Oehler/Kai

ser).

Benodigde parameters

Bekend: materiaal: Soort (= C, n, f o)' So

Te bepalen: Px

opmerkingen
De tabel van Sparkuhl is in principe de formule zoals Oeh

ler/Kaiser die geeft in de tweede oplage. In Hilbert is deze

echter omgewerkt voor de dieptrekverhouding. In de volgende

oplagen van O./K. is deze formule verdwenen. Daarom kunnen we

een vraagteken plaatsen bij de tabel van Sparkuhl.

4.1.5 SEMLINGER

De grafiek die Semlinger geeft geldt voor de eerste en tweede

trek voor verschillende materialen, afhankelijk van 2rp/so

verhouding.

Benodigde parameters
Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, f o)

Geometrie: r p ' So

Te bepalen: Px
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opmerkinqen

De waarden zijn slechts afhankelijk van het soort materiaal en

van de 2rp/so verhouding. Hoe men de waarden moet aanpassen bij

andere materialen wordt niet vermeld. Indien men de desbe

treffende materialen gebruikt, kan men aan de tabel een aardi

ge indikatie hebben welke waarde mogelijk zijn.

4.1.6 SIEBEL

Deze geeft grafieken voor St-VIII 23, Ms 63 en Al 99.8. Hierin

staan waarden voor de eerste tot de ne trek. Het blijkt dat de

qrootst mogelijke trekverhouding mogelijk is, als de eerste

trek zo dicht mogelijk bij (3Omax ligt. Met tussengloeien zijn

nog grotere (3~ mogelijk.

Siebel geeft voor bovenstaande materialen en voor roestvast

staal Nr. 304 op blz.129 een tabel voor de maximale toelaatba

re 2e trekverhouding. Deze waarde is afhankelijk van de stem

peldiameter, trekringhoek en de stempelafronding.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, £0)

Geometrie: trekringhoek, r p

Te bepalen: (3XJIIAX

opmerkinqen

Siebel komt tot een andere conclusie wat betreft de grootst

mogelijke dieptrekverhouding. Hij beweert het tegenovergestel

de van wat Oehler beweert. Wie nu gelijk heeft is niet duide

lijk. Bij grote dieptrekverhoudingen wordt de fJ~ hoger bij

kleine trekringhoek. Bovendien komt Siebel tot de conclusie

dat de bodemscheurspanning tot de tweede trek niet wezenlijk

verandert ten opzichte van de eerste trek.

Ook komt Siebel tot de conclusie dat de fJOmax niet beYnvloed'

wordt door de stempelafronding. Een gunstige afronding is

aIleen gunstig voor de fJ~van de eerste en tweede trek.
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4.1.7 TNO

Deze gebruiken een ervaringstabel. Deze tabel is voor materi

aal met redelijk tot goed gekwalificeerde dieptrekkwaliteit.

Benodigde parameters

Bekend: Materiaal: Soort (= C, n, f o)

Geometrie: r p ' So

Te bepalen: {jx

opmerkingen
De tabel die TNO gebruikt lijkt verdacht veel op de tabel van

Romanovski, aIleen de "ingang" is anders. Om het aantal trek

ken te bepalen kijken ze bij TNO naar de totale trekverhou

ding. Aan de hand hiervan schatten ze het aantal trekken dat

nodig is.
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4.1.8 HEINER

Net als bij de eerste trek is het ook mogelijk om de maximale

dieptrekverhouding te berekenen. Lange noemt voor de maximale

optredende kracht bij het volgtrekken een formule van

Beisswanger en Schwandt:

I 'l- I '2 J.I. tF =n (2I . ) *t*k [2 e JlCll * w~ w~ (1 1+ ) +--]zmax w~2 fm • t 2
I Wil+ I wi2 ana Pd

De faktor k~ is de gemiddelde vloeispanning in de omvormzOne.

Deze kracht stellen we gelijk aan de kritische dieptrekkracht

in de wand:

Dit kunnen we ook toepassen door de formule voor de maximale

toelaatbare kracht [11]

gelijk te stellen aan de benodigde dieptrekkracht volgens

J.M. Heiner. Deze luidt:
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I

\_-------

figuur 4.1 geometrie volgtrekgereedschap

Hieruit kan men afleiden of de gekozen tweede trekverhouding

te groot is, of dat men nog wat groter kan kiezen. De waarde

die we hier uit krijgen is aan de lage kant (P2=1.15), dit zou

hoger moeten zijn. Het is mogelijk dat de formule van Heiner

niet helemaal klopt. Na , diverse berekeningen en beschouwen

zijn we tot de conclusie gekomen, dat deze formule van Heiner

niet bruikbaar is voor ons onderzoek.

We vermoeden echter dat waarschijnlijk aIle PDOlAX waarden,

die in de literatuur worden vermeldt, te laag zijn, omdat door

de jaren heen de materialen en de werkkondities verbeterd

zijn.

De formule volgens Heiner komt niet goed uit, maar deze

heeft echter nog een 'eenvoudige' formule. Deze luidt:
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Indien we deze gelijk stellen aan de kritische kracht komt het

resultaat dichter bij de praktijk waarde.

Deze formule is echter niet zomaar in te vullen, daar men 2

vloeispanningen moet weten (na de 1e en de 2e trek). Dit vinden

we ook niet gebruiksvriendelijk en met de onduidelijkheden

meegenomen gebruiken we deze ook niet.

4.1.9 LANTERS

We hebben nog een tweede formule voor de benodigde kracht,

namelijk die van Lanters. Deze luidt:

F 1t • C (n+l n+l) (2 2)
d=--' tb -ta . I wu2-Iwi2

n+1

I
e =In ( -----!!£... ) +ea 0I Wi1

(zie bijlage 10 ).
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4.2 DEFINITIEVE KEUZE

De formule van Lanters is zeer eenvoudig van opbouw en aIle

variabelen zijn bekend. Na overleg en door deze feiten hebben

we besloten om met deze formule verder te gaan.

De kracht van Lanters stellen we gelijk aan de kritische

kracht in de wand (zie Heiner).

Er geldt dus:
II II

'I

De F_ is slechts afhankelijk van de stempelstraal daar de rest

konstant is. De £0 verandert niet omdat de zwakste schakel (de

bodem) nog steeds onverstevigd is.

Deze twee formules hebben we in DERIVE (een rekenprogramma)

aan elkaar gelijk gesteld. Hierbij hebben we r p2 als variabele

aangenomen. De oplossing hebben we daarna gezocht met het MeAD

(ook een reken-) programma. Deze programma's zijn echter niet

gebruiksvriendelijk en men kan de resultaten niet omzetten in

qrafieken. De twee vergelijkingen hebben we vervolgens in een

TP (Turbo Pascal) programma aan elkaar gelijk gesteld. Zie

voor dit programma en een uitdraai hiervan bijlage 16.

De term voor de plooihouderkracht in de formule van Lanters

is bij het gereedschap op de TUE niet van toepassing, daar er

tussen de twee overgangen geen rechte aanwezig is.

We schrappen deze term, mede ook omdat de afwijking met of

zonder deze term ~lo/oois (berekend).

Om de formules te kontroleren hebben we experimenten uitge

voerd. We zijn gaan werken met 4 materialen van 1 mm plaatdik

te te weten aluminium, koper, messing en SPEDD staal. (voor

qegevens zie bijlage 12).

Daar de Fwc tijdens de proeven moeilijk bepaald kan worden,

hebben we eerst potjes getrokken die allen kapot gingen om de

F_ te bepalen. (voor gegevens zie bijlage 14).

Vervolgens hebben we, uitgaande van een blank van (21 60

potjes getrokken naar een diameter van 33mm (130=1,818). Deze

potjes hebben we vervolgens verder getrokken naar een diameter

van 26mm. (13 1=1.27). Voor de afmetingen van het gereedschap zie

bijlage 13. De resultaten van de experimenten zijn verwerkt in
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bijlage 11.

Uit de experimenten blijkt dat de afwijking tussen theorie

en praktijk van de F~ ~3.6% is (zonder koper en messing. zie

voor reden de conclusie). De Fwc wijkt ~13. 4% af.

4.3 AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES

Indien men niet hoeft te kijken naar het aantal trekken, is de

tabel van TNO zeer bruikbaar voor het bepalen van een trek

schema· (zie bijlage 15). Deze tabel is reeds in de praktijk

uitvoerig gebruikt en heeft zijn waarde bewezen.

Is men gebonden aan een bepaald aantal trekken uit b. v.

kostentechnische redenen, dan kan men berekenen wat maximaal

haalbaar is per trek, om zodoende het produkt in zo min moge

lijk trekken te produceren.

De F~ volgens Lanters schat de werkelijke kracht vrij rede

lijk af (3.6%1). De afwijking is waarschijnlijk te wijten aan

de wrijvingsterm. Deze term moet nog nader bekeken worden.

De F_ ligt verder van de werkelijkheid af. De afwijking wordt

waarschijinlijk veroorzaakt door het feit, dat er bij de

afleiding van de formule wordt uitgegaan van de vloeivoorwaar

de Oz =2/ J3 af • Er is reeds aangetoond dat een waarde van

1.04af beter voldoet aan de werkelijkheid.

Vergelijken we de ervaringsgrafiek van TNO met de Pmu

volgens Lanters, dan blijkt dat de waarden van TNO iets lager

liggen als het maximaa.l haalbare. Dit is ook een aanwijzing

dat Lanters in de buurt ligt van de werkelijkheid.

De waarden voor messing en koper kloppen waarschijnlijk

niet, doordat bij de bepaling van de C, n en Eo waarden, de 45°

niet bepaald is door tijd gebrek. Ook is de meting waarschijn

lijk onbetrouwbaar door de te grote Eo waarde, waardoor ·bij

omzetting in een log grafiek de uitgezette lijn niet recht is,

maar nog een kromme is. Hierdoor worden de C en n-waarde fout

berekend.

Er moeten echter meer experimenten worden uitgevoerd om

deze en de F~ te staven aan de werkelijkheid.

Dit is eventueel in een vervolgprojekt, of voor een opvol

ger aan te bevelen.
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ID.ILAGE 1 STROOMDIAGRAM

Bekend: C, n, Gro , so, R, Fwc , fa-

-BLANKUITSLAG

-131« BEPALEN

-I3N BEPALEN

-I3N,MAX BEPALEN

-1-

-AANTAL TREKKEN

-TREKSCHEMA



IDJLAGE 2 INDELING IN PRODUKTFAMILIES

4

figuur 1.1 Produktfamilie 1: RONDE PRODUKTEN
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figuur 1.2 Produktfamilie 2: HOEKIGE PRODUKTEN
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~---)

figuur 1.3 Produktfamilie 3: HOEKIGE PRODUKTEN MET
STREKZONE IN DE FLENS (a > 180°).

L __- ------..--'i_-__f

figuur 1.4 Produktfamilie 4: PRODUKTEN MET ONGELIJKE BODEM
DIEPTE

l rr

figuur 1.5 Produktfamilie 5: "OEILLET" PRODUKTEN
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BlILAGE3 MATERIALENGEGEVENS

:----------------
l Materiaal 1
j----------------
: Materiaal 2
1----------------
I Materiaal 3
1----------------
1 Materiaal 4
1----------------
1 Materiaal 5
1----------------
I Materiaal 6
\----------------
I Materiaal 7.3
1----------------

--------------:-----------------1-------------------------
Cockerill : St bekleed 1

--------------1-----------------1-------------------------
Sidmar-Ocas : St bekleed I

--------------1-----------------:-------------------------
Cockerill I Al. Novozink I HC .. XSZ .. 58112

--------------1-----------------1-------------------------
Volvo I Bekleed I Hr.Hamers bekend

--------------1----------------- 1
-------------------------

Fokker I Al. Alclad 2024-0 TH5.322/1
--------------1----------------- -------------------------

Fokker 1 AI. Pechiney/Rhenalu/Issoire--------------;----------------- ---------------------~~~=

Hoogovens I St.15 Bekleed code nr: 8803
--------------1----------------- -------------------------

Materiaal 7.3 (10) St.15 :tweezijdig bekleed
:dompel verzinkt
:laagdikte 10 mu
:door warmtebehandeling lijkt veel op St.14

Tussen haakjes codenummer gebruikt voor stiptrekproef .

.Materiaal nabesteld door TNO voor iopm dieptrekprojekt bij hoogovens.

Materiaal 11 Hoogovens St 15 onbekleed 0.8 mm code 8921

Materiaal 12 Hoogovens St 15 bekleed 0.7 mm code 9121
Thermische zinklaag 10 mu (hotdip).

Materiaal 13 Hoogovens St 15 bekleed 0.7 mm code 9122
Electrolitische zinklaag 10 mu.

Mareriaal14 Hoogovenns St 15 bekleed code 9120
Duplex systeem: 10 mu electrolitische zinklaag.

5 mu primer
topcoat polyurrethaan

Codering Hoogovens plaatotheek: 9122

-5-
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IDJLAGE 4 DE ENGELHARDT-PROEVEN

De Engelhardt-proef is een dieptrekproef die, na het maximum

van de Fben-grafiek, wordt stopgezet. Dan worden de "gewone"

plooihouder en matrijs omgewisseld voor gekartelde exemplaren

en de plooihouderdruk wordt sterk verhoogd. Nu wordt de proef

voortgezet totdat de bodem scheurt en dus de Fwc bepaald is.

De geometrie van het gereedschap is gegeven in figuur 4.1.

De afmetingen van de gebruikte gereedschappen zijn als voIgt (zie
onderstaande figuur):

* rDi, binnenstraal matrijs: 31.3 mm.
* PD, matrijsafronding: 4.0 mm.
* ro, straal blank: 65.0 mm.
* rp, stempelstraal: 15.0 mm.
* Pp, stempelafronding: 4.0 mm.

deksel

matri is

-"",
'"'---l!.:bI,::.an::..k__

plooihouoer

fig. 4.1
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De Engelhardt-proeven leveren door middel van de xy-schrijver

grafieken zoals in fig 4.2.

l.
!

o
i

j"

i,,

- -I- ...

fig. 4.2

t - ~ .... -

i.- 'r'
.1

i.,
,

.:
..~ .... ----r·-

Een gemiddelde waarde van 4 dezelfde proeven is bekend. Deze

waarden zijn vermeld in tabel 4.1 (smering met talk) en tabel

4.2 (smering met finarol). Ook zijn in deze tabellen de mate

riaalparameters C, n, en €o (45 0 op de walsrichting) vermeld

evenals de uitgangsdikte so. De standaard po-instelling bij de

proeven is r uO/rp=26/15=1, 733. Bij de meeste proeven is de Po

groter dan 1,733, omdat de bodem niet wilde scheuren. In tabel

4.3 en 4.4 zijn de gemeten kritische krachten opgenomen.
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Jr.! Maximale kracht bij smering met talk

MEETRESULTATEN:

I
00
I

MAXIMALE KRACHT; FmllX in kN MATERIAALPARAMETERS. (45" t.o.v. walsrichting)

MAT. Po I 2 3 4 gem. C n Eo So

I 2 16 16 16 15.75 15.95 490 0.236 0.003 0.69

2 2.17 26.25 26 26.13 26.13 498 0.246 0 0.88

3 2 15.75 15.88 15.25 15.75 15.66 481 0.211 0.004 0.705

4 2 18.25 18.25 18.25 18.5 15.31 507 0.267 0 0.750

5 2 12 11.75 11.88 11.88 11.88 275 0.228 0 1.00

6 2 9.25 9.38 9.38 9.25 9.32 254 0.300 0 1.02

to 2.17 21.38 21.25 21.13 21.25 506 0.239 0.007 0.79

II 2 19 19.13 19 19.13 19.07 531 0.291 0 0.80

12 2 16 16 16.26 16.38 16.16 522 0.246 0.007 0.69

13 2 15 15 14.88 14.25 14.78 495 0.259 0.003 0.70

14 2 13.75 13.75 13.88 13.75 13.78 459 0.262 0.003 0.76



I
\D
I

'I. 2 Maximale kracht bij smering met linarol

MAXIMALE KRACHT; Fmax in kN MATERIAALPARAMETERS
(45 0 t.o.v. walsrichting)

MAT. Po 1 2 3 4 gem. C n £0 So

1 2 20 20.25 20.88 21.13 20.32 490 0.236 0.003 0.69

2 2 25.25 25 25.13 498 0.246 0 0.88

3 2 18.75 18.75 18.88 19 18.85 481 0.211 0.004 0.705

4 2 20 20.25 20.25 20.25 20.19 507 0.267 0 0.750

5 1.733 10 10 9.75 10.25 10 275 0.228 0 1.00

6 1.733 9 9 8.38 8.5 8.72 254 0.300 0 1.02

10 2 20.35 20.25 20.38 20.75 20.43 506 0.239 0.007 0.79

11 2 19.5 20.5 20.88 21.13 20.5 531 0.291 0 0.80

12 2 18.38 18.63 18.5 18.28 18.47 522 0.246 0.007 0.69

13 2 18.25 20 20 20 19.12 495 0.259 0.003 0.70

14 2 15.75 15.75 15.38 15.25 15.53 459 0.262 0.003 0.76



1. '3 Kritische kracht bij smering met talk

I
~

o
I

KRITISCHE KRACHT; Fe in kN MATERIAALPARAMETERS
(45 0 t.o.v. walsrichting)

MAT. Po I 2 3 4 gem. C n eo So

I 2 23 23 23 23 23 490 0.236 0.003 0.69

2 2 30 31 30.75 30.58 498 0.246 0 0.88

3 2 22 22.13 21.5 21.75 21.85 481 0.211 0.004 0.705

4 2 24.63 25 25 25 24.91 507 0.267 0 0.750

5 2 12.5 12.63 12.63 12.25 12.50 275 0.228 0 1.00

6 2 10.25 10.25 10.38 10.38 10.32 254 0.300 0 1.02

10 2.17 26.25 27.0 27.13 26.8 506 0.239 0.007 0.79

It 2 25.38 25.88 25.75 25.88 25.72 531 0.291 0 0.80

12 2 23.63 23.75 23.63 23.88 23.73 522 0.246 0.007 0.69

13 2 23 22.63 22.63 22.25 22.63 495 0.259 0.003 0.70

14 2 22 22.25 22.25 22.13 459 0.262 0.003 0.76



'i /-1 Kritische kracht bij smering met finarol

I........
I

KRITISCHE KRACHT; Fe in kN MATERIAALPARAMETERS
(45 0 t.O.V. walsrichting)

MAT. (:lo 1 2 3 4 gem. C n fo So

1 2 24 23.75 23.75 23.88 23.85 490 0.236 0.003 0.69

2 2 31.5 31.5 31.5 498 0.246 0 0.88

3 2 23 23.25 23.25 23.25 23.19 481 0.211 0.004 0.705

4 2 26.25 26.75 26.75 26.88 26.66 507 0.267 0 0.750

5 1.733 12.75 12.75 12.75 12.63 12.71 275 0.228 0 1.00

6 1.733 11.25 11.25 10.75 10.50 10.94 254 0.300 0 1.02

lO 2 27.50 28 27.75 28.25 27.88 506 0.239 0.007 0.79

11 2 26 25.50 27.25 27.25 26.50 531 0.291 0 0.80

12 2 23.75 24.5 24.75 24.75 24.44 522 0.246 0.007 0.69

13 2 24.25 24.5 24.5 24.5 24.44 495 0.259 0.003 0.70

14 2 22.38 22.13 22.13 22.25 22.22 459 0.262 0.003 0.76



IDJLAGE 5 RESULTATEN STRIPTREKPROEF

Met de striptrekunit [23] z1Jn de wrijvingscoefficienten van

de verschillende materialen bepaald over een buigrol met r=6.

Hieronder voIgt tabel 5.1, waarin de mu's zijn vermeld.

Bij de niet vermelde waarden trad stick/slip op.

IMateriaal II Smering I p.

1 Talk 0,1

Finarol 0,32

2 Talk 0,12

Finarol 0,18

3 Talk 0,13

Finarol 0,21

4 Talk 0,15

Finarol 0,19

5 Talk 0,086

Finarol 0,128

6 Talk 0,1

Finarol 0,17

10 Talk 0,167

11 Talk 0,105

Finarol 0,111

12 Talk 0,19

13 Talk 0,177

Finarol 0,207

14 Talk 0,102

Finarol 0,123

Tabel 5.1
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BULAGE 6 CONTROLE Fben

Met de Engelhardt-proeven z~Jn de formules van Wouters en v.

Lieshout voor de Fben gekontroleerd. Daarom is er eerst een

pascal-programma geschreven om de Fbco.max uit te rekenen. Deze

zijn afgedrukt op de volgende 2 pagina's. De momentane diep

trekverhouding ~ wordt met stappen van 0,01 gevarieerd van 1

tot ~o en steeds vergeleken met de vorige berekende waarde. Dit

wordt herhaald, totdat het maximum is bereikt. Daartoe dienen

eerst de benodigde parameters te worden ingegeven. Hierbij

worden de stempelstraal en de matrijsradius overgeslagen, daar

deze bij aIle proeven konstant zijn (rp=15 en PD = 4). De

waarden voor de mu's komen uit bijlage 5.

Voor ~1 wordt 0,5*~2 aangenomen. Voor de plooihouderdruk is de

formule van Siebel [2] genomen. Na het geven van het resultaat

van de Engelhardt-proef wordt o.a. de afwijking met de formule

bepaald. De resultaten van deze programma's vormen de rest van

de bij lage. De gemiddelde afwijking van Wouters is 15,4% en

van v. Lieshout 27,3%.
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PROGRAM BEPALINGJFben_max_WO[input,output);

uses crtj
const a=lE-6j
var Fben_ster,Fben,luF,betaO,beta,betamax,m,epsilonO,n,luD,C,rp,sO,sigmaB,rhoD,lIIax,resultaat,afwijking :realj

BEGIN
clrscrj
writeln('BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOL GENS WOUTERS');
writelni
writelni
write('Materiaalnummer = ');
read(.)j
writeln('Geef de waarden van de volgende parameters:');
writeln;
write('Dieptrekverhouding 60: ');
read(betaO);
write('Karakteristieke deformatieweerstand C: ');
read(C)j
write('Verstevigingsexponent n: ')i
read(n)i
write('Voordeformatie co: ');
read(epsilonO) j
write('Uitgangsdikte blenk so: ');
read(sO)j
write('Wrijvingsco~ffici~nt u: ');
read[lIIuD);
write('Resultaat Engelhardt-proef in N Fben,lIIax: 'I;
read(resultaat)i
lIIax:=O; beta:=l;
lIIuF:=O.S·muD; rp:=lSj rhoD:=4;
sigmaB:=C·exp(n·ln(n/2.718282)); Fben_ster:=O.OOS;

BEGIN
WHILE Fben_ster } max DO

BEGIN
max: =Fben_ster;
Fben_ster:=exp(pi·lIIuD/2)·[1.04·sQrt(betaO/beta)·exp(n·In(ln(betaO/beta)tepsilonO))'ln(beta)t(lIIuF'rp)/(C'sO,
(exp(2·ln(betaO))-1)·0.002S·(exp(2·ln(betaO-l))trp/(lOO'sO))'sigmaB)t(sO'betaO)/(3'rhoD'beta)i
betamax:=beta-O.Ol;
beta:=betatO.Oli

END;
Fben:=lIIax'2'pi'rp'sO'Cj
afwijking:=abs((Fben-resultaat)/resultaat'lOO);
writelni
writeln('Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters Fster,ben.lllax = ' ,lax:6:2)i
writeln('Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max = ',Fben:6:2,' N');
writeln('Dieptrekverhouding bij Fben.max 6max = ' ,betalllax:6:4);
writeln('Afwijking van de Engelhardt-proef ' ,afwijking:4:2,' ,');

END;
readlnj
readlnj

END.
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uses crtj
var sD.rp,rhoD,verschil,beta,luD,luF,betamax,betaD,n,Fben_ster:realj

epsilonO,max,C,m,Ftot,resuItaat,afwijking,Fl,F2,F3,F4,Fben:real:
nep:charj

BEGIN
clrscr;
writeln('BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOL GENS VAN LIESHOUT')j
writeln:
IIriteln;
write('Materiaalnumler = '):
read(m) :
IIriteln('Geef de lIaarden van de volgende parameters:');
writelnj
write('Dieptrekverhouding 60: ')j
read(betaO)j
write('Karakteristieke deformatieweerstand C: ' 1;
read(C) :
write('Verstevigingsexponent n: ')j
read(n)j
write('Voordeformatie co: '1;
read(epsilonO);
IIrite('Uitgangsdikte blenk so: ')j
read(sO);
IIrite('Wrijvingsco~fficient u: ')j
readlmuD) j
write('Resultaat Engelhardt-croef in N Fben,Dlax: ') j
read(resultaat):
write In j
max:=O; beta:=l.l: Fben_ster:=O.JOOl;
mUF:=O.S'muDj ro:=lS; rhoD:=4:

BEGIN
WHILE Fben_ster } max DO

BEGIN
max: =Fben_ster:

Fl:=1.04'sort(betaO!beta)'((exo(n'ln(ln(betaO!beta)tepsilonO))-l)'(l-(l!beta)ltln(beta)):
F2:=2'muF'O.002S'(sQr(betaO-lltrp!(sO'lOO))'C"exp(n'ln(n!2.7l8282))'rp'(beta-l)!(C'sOl;
F3::pi'muF'(FltF2):
F4:=((exp(n'ln(ln(betaO!beta)tepsilonO))-1)'l!betatl)'l!sQrt(3)'betaO!beta'l!(rhoD/sOtO.S'sQrt(betaO/beta):
Fben_ster:=Fl+F2+F3+F4j
betamax:=betaj
beta:=betatO.Olj

ENDj
Fben:=max'2'pi'C'sO'rpj
writeln('Max. ben. dilensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fster,ben.Dlax=' ,lax:4:2):
writeln('Max. ben. dieptrekkracht vIgs van Lieshout Fben.lax= ' ,Fben:6:2,' N'):
writeln('Dieptrekverhouding bij Fben.lax 8max= ',betalax:3:2):
Afwijking:=abs((Fben-resultaat)!resultaat'lOO);
write('Afwijking van de Engelhardt-proef ' ,afwijking:4:2,' ,')j

ENDj
readln(nep)j

END.

-15-



3EPALING VAN JE ~AXIMAAL 3ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaal~um~er = 1
Gee! de ~aarden van de volgende para~e~ers:

13 0: :2

.."
• i ..

.1
15940

c: 496
~: .:14

.006~ 0 :
so:

iJ:
Fben,:nax:

~iep~rekverhoudi~g

~arak~eris~ieke defor~a~ieweers~and

Vers~evigingsexponen~

'foordef ::r:::'.a tie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficien~

Resul~aat Engelhardt-preef in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkrach~ vlgs Wouters Fster,ben.max =
~ax. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Diep~=ek7erhouding bij Fben.~ax ~nax =
Afwi:ki~g van 1e Engelhardt-proef

0.15
18406.50 t'l
1. 7000
15.47 .~

BEPALING VAN JE MAXIMAAL BENCDIGDE DIEP~REKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaalnum:ner = 1
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Ui~gangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proet in N

130: 2
C: 496
n: .214

EO: .006
sO: .71

iJ: .32
Fben,max: 20570

Max. ben. di~ensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
Max. ben. dieptrekkrach~ vlgs Wou~ers Fben.~ax =
Dieptrekverhouding bij Fben.max p~ax =
Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster,ben.:nax = 0.78
25723. 42 ~l

1.iOOO
25.05 %
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3EPALING VAN DE ~AX!MAAL 3ENODIGDE JIEPTREKKRACHT VOLGEIlS WOUTERS

Ma~eriaal~u~~e= = :
Gaef de ~aarden van de vcl~ende par~neters:

~iept~ekve~houding

~arakte~~stieke defor~at~awee~stand

Ve~stev~;ingsexponent

':oordefo~~atia

~i~gangsdikte blenk
Wrijvin;scoefficient
Resultaat Sngelhardt-proef ~n N

~ 1 -....... e,
c: : 10

sO: '"
• 1 ~,.. . ....

Fben,:::ax: :6130

~ax. ben. dimensiel. diept~ekkracht vlgs Wouters Fste~,ben.~ax =
Max. ben. dieptrekk~acht v:gs Wouters Fben.~ax =
Diep~~ekverhoudinq bij Fben.~ax arnax =
Afwijking van de Engelhardt-proef

BEPALING VAN DE XAXIMAAL 9ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnumme~ = :2
Geef de waarden van de 701gende para~ete~s:

'). '14
2i606.96 N
:."':'400
5.65 %

Dieptrekverhouding
Karakteristieke detor~atieweerstand

Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proet in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
'Max. ben. diep~rekkrach~ vlgs Wouters Fben.rnax =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-prosf

-17-

13 0: 2
c: 510
n: .245

EO: 0
sO: .9

!J: .18
Fben,:nax: 25130

Fster,ben.:nax = 0.61
2632;.78 N
1.5600
4.7; %



3EPALING VAN JE MAXIMAAL 3ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGErrS WOUTERS

~a~ariaalnu~~e~ = J
Geer de ~aarden van de volgence para~e~ers:

Dieptrekverhoudi~g

Karak~eris~ieke defor~a~iawee~s~and

Ve~s~avigingsexponen~

Vocrdef:;r:::a~ie

Ui~gangsdik~e blenk
Wrijvingscoefficient
Resul~aa~ Engelhardt-proef in N

~ax. ben. dimensiel. diep~rekkracht vlgs Wouters
Max. ben. diepcrekkrach~ vlgs Wou~ers Fben.~ax =
Diept~ekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proet

30: :
~. 481

~o: .J04
sO:

I.l: ._~

Fben.::!ax: 15660

Fs~errben.~ax = O.~8
18426.02 N
1.7000
17.66 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaalnummer = 3
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deforma~ieweerstand

Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoef:icient
Resultaat Engelhardt-proef in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
Max. ben. diept~ekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Sngelhardt-proef

-18-

13 0: 2
C: 481
n: .211

eO: .004
sO: .7

IJ: .21
Fben,max: 18850

Fster,ben.max = 0.66
20802.58 N
1.7000
10.36 %



BEPALING VAN ~E MAXIMAAL 9ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaalnummer = 4
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karak~eris~ieke defornatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Ui~gangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Diep~rekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef

~O: 2
c: 507
n: .276

£ 0: 0
sO: .76

1.1: .15
Fben,max: 18130

Fster,ben.max = 0.35
19842.65 N
1.6300
9.45 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnummer = 4
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef

-19-

~O: 2
C: 507
n: .276

£0: 0
sO: .76

1.1: .19
Fben,max: 20130

Fster,ben.max = 0.58
21039.35 N
1.6400
4.52 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaalnummer = 5
Geef de waarden van de volgende parameters:

Diep~rekverhouding

Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeforna~ie

Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
Max. ben. diep~rekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max amax =
Afwijking van de Engelhardt-proef

~O: 2
C: 275
n: .228

EO: 0
sO: 1

1-1: .086
Fben,~ax: 11880

Fster,ben.max = 0.~6
14397.54 N
1.6600
21.19 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnummer = 5
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~O: 1.733
C: 275
n: .228

EO: 0
sO: 1

1-1: .128
Fben,max: 10000

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters Fster,ben.max =
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef

-20-

0.46
11797.87 N
1. 5100
17.98 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL 3ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaalnummer = 6
Geef de waarden van de volgende parameters:

Diep~rekverhouding

Karak~eris~ieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordefor::latie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

13 0: 2
C: 254
n: .3

EO: 0
sO: 1
~: .1

Fben,:nax: 9320

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters Fster,ben.:nax =
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max 13max =
Afwijking van de Engelhardt-proef

o.~
12348.05 U
1.6000
32.49 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnummer = 6
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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~O: 1.733
C: 254
n: .3

EO: 0
sO: 1
~: .17

Fben,max: 8720

Fster,ben.max = 0.43
10339.10 N
1. 4700
18.57 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL 3ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

~a~eriaalnummer = 10
Geef de waarden van de volgende parameters:

Diep~rekverhouding

Karak~eris~ieke defor~a~ieweerstand

Vers~evigingsexponen~

Voordeforrna~ie

Uitgangsdik~e blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaa~ Engelhardt-proef in N

Max. ben. dimensiel. diep~rekkracht vlgs Wou~ers

Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wou~ers Fben.max =
Diep~rekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef

130: 2.167
C: 506
n: .239

£0: .007
sO: .78

IJ: .167
Fben,max: 21250

Fster, ben.max = O•.fa
25448.28 N
1.7600
19.76 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnummer = 12
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karak~eris~ieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2
C: 522
n: .246

£0: .007
sO: .7

IJ: .19
Fben,max: 16160

Max. ben. dimensiel. diep~rekkracht vlgs Wouters Fster,ben.max =
Max. ben. dieptrekkrach~ vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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0.60
20824.40 N
1. 6700
28.86 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnummer = 11
Geef de waarden van de volgende parameters:

Diep~rekverhouding

Karakteristieke defor~a~ieweerstand

Verstevigingsexponent
Vcordefor:!!atie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

i3 0: 2
c: 531
n: .291

:: 0: 0
sO: .8

lJ: .105
Fben,max: 19070

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters Fster,ben.max =
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~rnax =
Afwijkinq van de Engelhardt-proef

o. rJJ.
20241.62 N
1. 6200
6.14 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaalnummer = 11
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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13 0: 2
C: 531
n: .291

EO: 0
sO: .8

lJ: .111
Fben,max: 20500

Fster,ben.max = 0.51
20414.56 N
1.6200
0.42 %



BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Ma~eriaalnummer = 13
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Dieptrekverhouding
Karak~eris~ieke deformatieweerstand
Vers~evigingsexponen~

Voordeformatie
Uitgangsdik~e blenk
Wrijvingscoefficien~

Resultaat Engelhardt-proef in N

~O: 2
c: 495
n: .259

EO: .003
sO: .7

IJ: .177
Fben,:nax: 14780

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters Fster,ben.max =
Max. ben. diep~rekkrach~ vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef

O.~

18913.81 N
1. 6500
27.97 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnummer = 13
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~o: 2
C: 495
n: .259

EO: .003
sO: .7
~ : .207

Fben,max: 19120

Max. ben. dimensiel. diep~rekkracht vlgs Wouters Fster,ben.max =
Max. ben. dieptrekkracht vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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0.61
19787.29 N
1. 6600
3.49 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Materiaalnummer = 14
Geef de waarden van de volgende paramecers:

Diepcrekverhouding
Karakceriscieke deformacieweerscand
Verscevigingsexponent
Voordeformacie
Uicgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

13 0: 2
C: 459
n: .262

eO: .003
sO: .76

;.I: .102
Fben,max: 13780

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs Wouters Fster,ben.max =
Max. ben. diepcrekkracht vlgs Woucers Fben.max =
Diepcrekverhouding bij Fben.max 13max =
Afwijking van de Engelhardt-proef

O.~

17138.57 N
1. 6500
24.37 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS WOUTERS

Maceriaalnummer = 14
Geef de waarden van de volgende paramecers:

Dieptrekverhouding
Karakteriscieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2
c: 459
n: .262

£0: .003
sO: .76

1-1: .123
Fben,max: 15530

Max. ben. dimensiel. diepcrekkracht vlgs Wouters Fster,ben.max =
Max. ben. dieptrekkrachc vlgs Wouters Fben.max =
Dieptrekverhouding bij Fben.max 13max =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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0.54
17668.91 N
1.6500
13.77 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Ma~eriaalnummer = 1
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karak~eristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~O: 2
C: 496
n: .214

eO: .006
sO: .71
~: .1

Fben.max: 15940

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max emax=
Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster, ben.max=O'.~62
20591.84
1. 79
29.18 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 1
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte b1enk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

eO: 2
C: 496
n: .214

£0: .006
sO: . 71

IJ: .32
Fben,max: 20570

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max emax=
Afwijking van de Engelhardt-proef

-26-

Fster,ben.max=0.79
26239.03
1.81
27.56 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 2
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Vers~evigingsexponent

Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2.167
C: 510
n: .245

£ 0: 0
sO: .9

1.1: .12
Fben,max: 26130

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max 13max=
Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster,ben.max=~!71

30839.49
1. 87
18.02 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 2
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvinqscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2
c: 510
n: .245

£0: 0
sO: .9

IJ: .18
Fben,max: 25130

Max. ben. dirnensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.rnax 13rnax=
Afwijkinq van de Engelhardt-proef
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Fster,ben.rnax=0.67
28889.32
1. 76
14.96 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 3
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~O: 2
C: 481
n: .211

eO: .004
sO: .7
~: .13

Fben,max: 15660

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max emax=
Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster,ben.max=0~4

20419.99
1. 79
30.40 !Is

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 3
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

eO: 2
C: 481
n: .211

eO: .004
sO: .7
~: .21

Fben,max: 18850

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max=

Afwijking van de Engelhardt-proef

-28-

Fster,ben.max=0.71
22379.71
1. 80
18.73 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 4
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karak~eris~ieke deformatieweers~and

Vers~evigingsexponent

Voordeformatie
Ui~gangsdik~e blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2
C: 507
n: .276

EO: 0
sO: .76

IJ: .15
Fben,max: 18130

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max I3max=
Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster,ben.max=O.~l

22093.02
1. 75
21. 86 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 4
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2
c: 507
n: .276

EO: 0
sO: .76

\.I: .19
Fben,max: 20130

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max I3max=
Afwijking van de Engelhardt-proef
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Fster,ben.max=0.64
23099.97
1. 75
14.75 %



BEPALING VMI DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

~a~eriaalnummer = 5
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Dieptrekverhouding
Karak~eristieke defor~a~ieweerstand

Vers~evigingsexponent

Voordefor:natie
Uitgangsdik~e blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2
C: 275
n: .228

£ 0: 0
sO: 1
~: .086

Fben,:nax: 11880

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.rnax=
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max=

Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster, ben .:nax=0·.~62
16168.53
1. 76
36.10 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 5
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteris~ieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~O: 1.733
C: 275
n: .228

£0: 0
sO: 1
~: .128

Fben,max: 10000

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.rnax ~max=

Afwijking van de Engelhardt-proef
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Fster,ben.max=0.50
13013.89
1. 57
30.14 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 6
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Diep~rekverhouding

Karakteris~ieke defor~atieweerstand

Vers~evigingsexponen~

Vocrdeforma~ie

Ui~gangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~O: 2
C: 254
n: .3

eO: 0
sO: 1

IJ: .1
Fben,max: 9320

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max=

Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster, ben .max=O'!58
13911.99
1. 72
49.27 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 6
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 1.733
C: 254
n: .3

£ 0: 0
sO: 1

IJ: .17
Fben,max: 8720

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~max=

Afwijking van de Engelhardt-proef
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Fster,ben.max=O.47
11315.11
1. 54
29.76 %



BEPAL:i:NG VAN DE ~AXIMAI.L 3ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VI.:1 ~IESHOUT

Ma~eriaalnum~er = :0
Geer de waarden van de 701gende parame~ers:

~ieptrekverhoudi~g

~arak~er~s~ieke jef~r~atieweers~and

Vers~evigir.gsexpcr.ent

'lccrdef cr~a t ie
0itgangsdikte blank
Wrijvingsccefficien~

Resultaa~ Engelhard~-proef in N

~O: 2.167
c:: 506
n: .239

eO: .007
sO: .78

;.J: .167
Fben,:onax: 21250

Max. ben. di~ensiel. diep~rekkrach~ vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.~ax=

Diep~rekverhoudi~gbij Fben.~ax 3nax=
A=wijking van de Engelhardt-proef

'-
Fs~er,ben.~ax=O~~5

27938.44
:.90
31. 48 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 12
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteris~ieke defor~atieweers~and

Verstevigingsexponent
Voordefor:':latie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~O: 2
C: 522
n: .246

EO: .007
sO: .7
~: .19

Fben,max: 16160

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max ~rnax=

Afwijking van de Engelhardt-pr~ef
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Fster,ben.max=O.66
22747.83
1. 78
40.77 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL 3ENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VM1 LIE SHOUT

Ma~eriaalnummer = 11
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karak~eristieke defor~atieweerstand

Verstevigingsexponent
Voordefor~atie

Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

i3 0: 2
c: 531
n: .291

e: 0: 0
sO: .3

IJ: .105
Fben,:nax: 19070

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Diep~rekverhoudingbij Fben.~ax ~max=

Afwijking van de Engelhardt-proef

Fster, ben.:nax=a/~i
22858.05
1. 73
19.86 %

BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaaln~~er = 11
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte b1enk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

~o: 2
c: 531
n: .291

£0: 0
sO: .8

IJ: .111
Fben,::lax: 20500

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.:nax ~max=

Afwijking van de Engelhardt-proef
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Fster,ben.~ax=0.57

23019.29
1. 73
12.29 %



BEPALING VAN DE MAXIMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Ma~eriaalnummer = 13
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Diep~rekverhouding

Karak~eristieke deforrnatieweerstand
Verstevigingsexponen~

Voordefor::na't:ie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficien~

Resultaat Engelhardt-proef in N

13 0: 2
C: 495
n: .259

eO: .003
sO: .7
~: .177

Fben,rnax: 14780

Max. ben. dirnensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max I3max=
Afwijkinq van de Engelhardt-proef

Fster,ben.max=Q~t4
20806.09
1. 77
40.77 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 13
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Engelhardt-proef in N

130: 2
C: 495
n: .259

EO: .003
sO: .7
~: .207

Fben,max: 19120

Max. ben. dimensiel. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlqs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max I3max=
Afwijking van de Engelhardt-proef
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Fster,ben.max=O.66
21511.13
1. 77
12.51 %



BEPALING VAN DE MAX!MAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Ma~eriaa1nummer = 14
Geef de waarden van de volgende pararne~ers:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke defor~a~ieweerstand

Verstevigingsexponent
Voordefor:natie
Ui~gangsdikte b1enk
Wrijvingscoefficient
Resu1taat Enge1hardt-proef in N

13 0: 2
c: 459
n: .262

eO: .003
sO: .76

1-1: .102
Fben,max: 13780

Max. ben. dimensie1. dieptrekkracht v1gs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht v1gs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.~ax I3max=
Afwijking van de Enge1hardt-proef

Fster, ben. max=0/.f.59
19311.13
1. 76
40.14 %

BEPALING VAN DE MAXlMAAL BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS VAN LIESHOUT

Materiaalnummer = 14
Geef de waarden van de vo1gende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blenk
Wrijvingscoefficient
Resultaat Enge1hardt-proef in N

130: 2
C: 459
n: .262

EO: .003
sO: .76

IJ: .123
Fben,max: 15530

Max. ben. dimensie1. dieptrekkracht vlgs van Lieshout
Max. ben. dieptrekkracht vlgs van Lieshout Fben.max=
Dieptrekverhouding bij Fben.max I3max=
Afwijking van de Enge1hardt-proef
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Fster,ben.max=0.60
19798.27
1. 76
27.48 %



BIJLAGE 7 AANPASSEN Fwc

Ramaekers [11] heeft een formule voor de dimensieloze kriti
sche wandbelasting (F_·) opgesteld:

F:C= (2) D+l. (.Q) D-exp (.i1. "eo)
13 e 2

Daar deze vergelijking lager uitkwam dan de praktijkwaarden,
werd de formule aangepast. De formule houdt namelijk geen
rekening met de wrijving tussen stempel en produkt. Het pro
dukt wordt, nadat de stempel de blank heeft geraakt, strak om
de stempel heen getrokken. Deze normaalkracht veroorzaakt een
wrijvingskracht (fig. 7.1).

v I

~I1
, !

3 l2

l I
h

F fr
I

r p

l
I

I
I

"- )

It
F

fig. 7.1

Deze wrijvingskracht ontlast de kritische plaats net boven de
stempelradius in de wand van het produkt. Deze F& is als voIgt

bepaald. Er wordt uitgegaan van de ketelformule (fig. 7.2):
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met a2 = ad J3 qeldt:

fiq. 7.2

T& = ~*p. Mu wordt aangenomen op 1,5*~2' omdat de stempel niet
qesmeerd wordt.

Na dimensieloos maken en substitueren in Ffr=2*"*rp*h*T& volgt:

Er qeldt af = c* (£) D en voor £ wordt een rek van 0,01 toegela

ten omdat deze plaats weI plastisch vervormt, maar niet in
snoert.

De formule voor h wordt berekend met de Pan uit bijlage 6. Uit
volumeinvariantie (in dit geval hetzeIfde als oppervlakteinva
riantie omdat So konstant verondersteld wordt)volgt dan:

Met Po = r",,/rp en Pan = r_/rp qeIdt dan:

Wordt deze in F; gesubstitueerd krijgt men:
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Ffr =1'~2' ( 0 , 01) n. ( ~ 0
2

- ~ 2 )

De aangepaste dimensieloze kritische wandbelasting luidt nu:

Deze aangepaste vergelijking is ook getoetst aan de Engel

hardt-proeven in bijlage 8.
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BlILAGE 8 CONTROLE Fwc

De aangepaste vergelijking uit de vorige bij lage wordt ook

gekontroleerd met de proeven uit bi j lage 4, door middel van

het pascal-programma op de volgende pagina. De resultaten

hiervan volgen daarna. De gemiddelde afwijking is 11% maar dit

is inklusief de grote afwijking van de twee aluminiumsoorten.

Zonder aluminium bedraagt de afwijking 3%!
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PROGRAM BEPALING-Fwc~amaekers(input,output)j

uses crt;

var C,n,epsilonO,Fwcster,Fwc,rp,sO,betaO,I,luD,betalax,Ffrster,Ffr,resultaat,afwijking: realj

u: ') j

n: ');

C: ' 1;

co: ' 1j

',ffr:6:2,' N'):
J ,Fwcster:6:2);

',Fwc:6:2, I N');
',afwijking:,:2, I ,')j

so: 'J;

80: ');

Fwc: ') j

Bmax: ');

BEGIN
clrscr;
writeln['BEPALING YAN DE KRITISCHE WANDBELASTING YOLGENS RAMAEKERS');
writeln;
writeln;
write('MateriaalnuI.er = ');
read(I);
writeln('Geef de waarden van de volgende parameters:');
writeln;
write('Dieptrekverhouding
read(betaO);
write('Karakteristieke deforlatieweerstand
read(C)j
write('Yerstevigingsexponent
read(n);
write['Yoordeformatie
read(epsilonO) ;
write('Uitgangsdikte blank
read(sO) ;
write('Wrijvingscoeficient
read(luD)j
write('De 8 waarbij Fben laxilaal is
read(betamax);
write('Resultaat Engelhardt-proef in N
read(resultaat);
rp:=15;
BEGIN

Ffrster:=sQrt(31/"muD'exp(n*ln(O.01))*(sQr(betaO)-sQr(betamax));
Fwcster:=exp((n+l)*(ln(2/sQrt(3))))*exp(n*ln(n/2.718282))'exP[sQrt(3J*epsilonO/2)+Ffrster;
Ffr:=Ffrster'2*pi'rp'sO'Cj
writeln;
writeln('Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting =
writeln('De dilensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
Fwc:=Fwcster*2'pi'rp'sO'C;
Afwijking:=abs([Fwc-resultaati/resultaat*100);
writeln('De kritische wandbelasting Fwc =
writeln('Afwijking van de Engelhardt-proef
readln;

END;
readlnj

END.
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BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

~a~eriaalnumrner = 1
Gee! de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdik~e blank
Wrijvingscoeficient
De e waarbij Fben rnaximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef

130: 2
c: 496
n: .214

!o: .006
sO: .71

IJ : .1
13rnax: 1.7

Fwc: 23000 ,,,
= 595.~4 N

0.71
23656.28 N
2.85 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE W~iDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnumrner = 1
Geef de waarden van de volgende parameters:

Die9trekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De e waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

He~ wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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~O: 2
C: 496
n: .214

to: .006
sO: .71

IJ: .32
Smax: 1.7

Fwc: 23850

= 1905.39 N
0.75

24966.24 N
4.68 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDB5LASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 2
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaac Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef

130: 2.167
C: 510
n: .245

EO: 0
sO: .9

IJ : .12
f3max: 1. 74

Fwc: 30580
if

= 1213~49 N
0.69

29908.19 N
2.20 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 2
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De f3 waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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130: 2
C: 510
n: .245

£0: 0
sO: .9

IJ : .18
f3max: 1.66
Fwc: 31500

= 1357.74 N
0.69

30052.44 N
4.60 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Ma~eriaalnummer = 3
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Dieptrekverhouding
Karak~eris~ieke deformatieweerstand
Vers~evigingsexponent

Voordefor::na~ie

Ui~gangsdik~e blank
Wrijvingscoeficien~

De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kri~ische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef

~o: 2
C: 481
n: .211

eO: .004
sO: .7
~ : .13

I3max: 1.7
Fwc: 21850

If

= 750.38 N
0.72

22853.65 N
4.59 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 3
Geef de waarden van de volgende parame~ers:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelas~ing Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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130: 2
C: 481
n: .211

eO: .004
sO: .7
~ : .21

I3max: 1.7
Fwc: 23190

= 1212.15 N
0.73

23315.42 N
0.54 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WAND8ELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Ma~eriaalnummer = 4
Geef de waarden van de volgende parameters:

Diep~rekverhouding

Karak~eris~ieke defor~atieweerstand

Vers~evigingsexponen~

Voordefor::latie
Uitgangsdik~e blank
Wrijvingscoeficien~

De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaa~ Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef

60: 2
C: 507
n: .276

eO: 0
sO: .76

IJ : .15
I3max: 1.63

Fwc: 24910
if

= 888.J.8 N
0.66

24096.32 N
3.27 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WAND8ELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnumrner = 4
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke defornatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De 13 waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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130: 2
C: 507
n: .276

£0: 0
sO: .76

IJ : .19
I3max: 1.64

Fwc: 26660

= 1098.38 N
0.67

24305.92 II
8.83 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 5
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordefor:natie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De e waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De di:nensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef

~o: 2
c: 275
n: .228

EO: 0
sO: 1

IJ : .086
13max: 1. 66

Fwc: 12500

= 420.30 N ", .
0.9 9

17995.74 N
43.97 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 5
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient·
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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130: 1. 733
C: 275
n: .228

£0: 0
sO: 1

IJ: .128
j3max: 1. 51

Fwc: 12710

= 363.55 N
0.69

17938.99 N
41.14 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Ma~eriaalnummer = 6
Geef de waarden van de volgende parameters:

Diep~rekverhouding

Karak~eris~ieke deforma~ieweerstand

Verstevigingsexponen~

Voordeformat:ie
Ui~gangsdik~e blank
Wrijvingscoeficien~

De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat: Engelhardt-proef in N

Het: wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcst:er =
De kritische wandbelast:ing Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef

~O: 2
C: 254
n: .3

EO: 0
sO: 1

IJ : .1
I3max: 1.6

Fwc: 10320 ,r
= 374.~5 N

0.64
15274.15 N
48.01 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 6
Geef de waarden van de volgende paramet:ers:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke defor~at:ieweerstand

Verstevigingsexponent:
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De 13 waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelast:ing Fwc ~

Afwijking van de Engelhardt-proef
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130: 1. 733
C: 254
n: .3

EO: 0
sO: 1

IJ: .17
I3max: 1.47

Fwc: 10940

= 372.88 N
0.64

15272.08 N
39.60 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 10
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijkinq van de Engelhardt-proef

130: 2.167
C: 506
n: .239

eO: .007
sO: .78

IJ: .167
13max: 1. 76

Fwc: 26800
r

= 1430.-17 N
0.71

26444.53 N
1.33 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 12
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhoudinq
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitganqsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De 13 waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelastinq Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef
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130: 2
C: 522
n: .246

eO: .007
sO: .7

IJ: .19
13max: 1. 67

Fwc: 23730

= 1105.28 N
0.70

24058.46 N
1. 38 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Ma~eriaalnummer = 11
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karak~eristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelastinq
De dimensieloze kritische wandbelastinq Fwcster =
De kritische wandbelastinq Fwc =
Afwijkinq van de Enqelhardt-proef

130: 2
C: 531
n: .291

eO: 0
sO: .8
~ : .105

13max: 1. 62
Fwc: 25720

,I(

655.6.0 N
.

=
0.64

25815.95 N
0.37 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnumrner = 11
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhoudinq
Karakteristieke deformatieweerstand
Versteviqinqsexponent
Voordeformatie
Uitqangsdikte blank
Wrijvinqscoeficient
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Enqelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelastinq =
De dimensieloze kritische wandbelastinq Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Enqelhardt-proef
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eO: 2
c: 531
n: .291

to: 0
sO: .8
~: .111

13max: 1. 62
Fwc: 26500

693.06 N
0.65

25853.41 N
2.44 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 13
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhouding
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordef ormatie·
Uitgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvingsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijking van de Engelhardt-proef

130: 2
C: 495
n: .259

£ 0: .003
sO: .7

\.I : .177
amax: 1.65

Fwc: 22630
!f

= 970.().8 N
0.68

22315.96 N
1.39 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 13
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhoudinq
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uitganqsdikte blank
Wrijvinqscoeficient
De ~ waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvinqsaandeel in de kritische wandbelastinq
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijkinq van de Enqelhardt-proef
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aO: 2
c: 495
n: .259

EO: .003
sO: .7

\.I: .207
l3max: 1. 56

Fwc: 24440

= 1105.11 N
0.69

22450.99 N
8.14 %



BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Ma~eriaalnummer = 14
Geef de waarden van de volgende parameters:

Diepcrekverhouding
Karakteristieke deformacieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie
Uicgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De e waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvinqsaandeel in de kritische wandbelastinq
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcster =
De kritische wandbelastinq Fwc =
Afwijkinq van de Engelhardt-proef

~O: 2
C: 459
n: .262

EO: .003
sO: .76

IJ : .102
emax: 1.65

Fwc: 22130 ,
= 555. Q.8 N

0.67
21967.81 N
0.73 %

BEPALING VAN DE KRITISCHE WANDBELASTING VOLGENS RAMAEKERS

Materiaalnummer = 14
Geef de waarden van de volgende parameters:

Dieptrekverhoudinq
Karakteristieke deformatieweerstand
Versteviqingsexponent
Voordeforma~ie

, Ui tgangsdikte blank
Wrijvingscoeficient
De e waarbij Fben maximaal is
Resultaat Engelhardt-proef in N

Het wrijvinqsaandeel in de kritische wandbelasting
De dimensieloze kritische wandbelasting Fwcscer =
De kritische wandbelasting Fwc =
Afwijkinq van de Enqelhardt-proef

-50-

130: 2
C: 459
n: .262

EO: .003
sO: .76

IJ: .123
13max: 1. 65

Fwc: 22220

= 669.37 N
0.67

22082.09 N
0.62 %



?ROGRA" GRAF!EK-Fben_LHlinDut,outDut)j

USES crt:
CONST 3=lE-';j

tl=lQCOO:
TYPE e1i=record t:real :ND:
'YPE ;r32b = ARRAY [l •. Dj OF :11:
VAR su.rp.rnoD,verschil.bet3,~uO ••uF.~eta.ax.betaO,n,Fben_oter:re!l:

eosilor.O,~ax,C,~.Fben:real:

"eD:ch!lr;
i : integer;
Ft : ·~ra_lh;

out : text;
!lEG IN

~lrscrj

writelni'8EPALING VAN SEGEVENS VOOR OE ~RAFIEK VAN Fben VOLGENS VAN LIESHOUT'1: f
writeln:
writeln:
writelnl'Geef de waarden van de vo1gende Daraleters:'J:
IIri teln;
write{')ieotrekverhouding 30: 'Ji
read(betaO):
IIrite('Karakteristieke deforlatieveerstand C: 'I;
read(C):
write('VerstevigingseIDonent n: '1;
read(n);
write{'Voordeforlatie ~O: ');
read(eosi!onO) ;
write('Uitgangsdikte blenk so: ')j
read(sO);
write('Wri$vingsco!ffici!nt U: ')j
readlluOJ;
writelnj
lal:=Oj verschil:=1j beta:=1.!:
luF:=O.S"IUO: ro:=1S; rhoO:=~j

i := 0:
ASSIGN(out,'a:\gra_lh.dat')j
ilEIiRITE(out) j

BEGIN
WHILE beta ( betaO-o.Dl 00

BEGIN
Fben_ster:=1.04 I sort(betaO/beta)"((exo(n1 ln(ln(betaO/beta)+eosilonO))-l)"!l-(l/beta))+ln(beta))+

2"luF I O.002S I (sor(bet!lO-1)+ro/(sO"100))"C"!xo(n"ln(n/2.718282lJ"ro l (beta-1)/(C"sO)+oi".uF"
(1.04"sort(betaO/beta)"((exo(n1ln(ln(betaO/beta)+eosilonO))-1)1(1-!1/bet!l))+lntbeta))+2"IUF"
O.002S*(sor{betaO-1)tro/(sO"100)IC"exo(n1 ln!n/2.718282l)J"ro l fbeta-11/(C"sO)+
(((eIP{n*ln(ln(betaO/beta)+eosilonO))-1)11/bet!l+1)"1/sort(3)lbetaO/beta*1/(rhoD/sO+O.S"sort(betaO/beta))))j
verschil:=Ftot_ster-lalj
i:=i+1;
Fben:=Fben_ster I 2"oi"C"sO"ro;
Ft[i i. t: =Fben;
writeln(out,beta,Ft[i].tl;

beh:=bet!+O.Ol;
END

END:
readln(neo) :
CLOSE(out);

END.
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US!S crt:
c~r.st 0=:000:
~ype eil=record ::resl ~nd;

'¥ce ;rb=ARRAY (l .. b] of ~ll:

iaf ~u,ro.betaO.betaOlax,r:real:

MP: crUlr:
i:integer:
betaOlx:;ro_:no:
out::ext:

SEErN
clrscr;
wri~elr.('SEPALING VAN ~E 30MAX-SRAfrEK VOLGENS TNO'):
\/riteln:
\/riteln:
write('~steriaslnu.ler = 'J:
read (I) :
write('Uitgangsdikte blenk
read(sO):
writeln:
rp:=50·s0:
i:=O:
ASSIGN(out,'s:\grbtno.jat'):
REWRITE (out l j

WHILE rp ( bOO·sO DO
BEGIN

bet30Isl:=(2 I sQ-O.002"ro)/sOj
rp:=rp+l0"s0;
r:=rp/sO;
writeln(out,r,betaOlsx):

END:
rUdIn(nep):
close(out) :

END.

so: 'l;
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m.JLAGE 9 BEPALING t30max-GRAFIEK

Om de formule van wouters en v. Lieshout met TNO te vergelij

ken zijn weer twee pascal-programma's geschreven. Hierin wordt

de P~ bepaald door eerst het maximum van de F.-vergelijking

te berekenen (bijlage 6) bij een bepaalde gekozen Po. De Pmax

(momentane dieptrekverhouding waarbij F. maximaal is) die

hieruit komt wordt ingevuld in de vergelijking voor Fwc • Dan

wordt F•.max vergeleken met Fwc • Is de F•.max < Fwc dan wordt de Po

opgehoogd en de voorgaande procedure herhaald, totdat F•.max =

F_. De Po bij deze uitkomst is dan de p~.

Als men dit bij verschillende rp/so-verhoudingen uitrekend, is

de uitkomst een DAT-file. Deze wordt dan ingelezen in grapher

waar dan een p~-grafiek getekend wordt (fig. 9.1). Ook deze

formule is weergegeven in fig. 9.1. Zoals te zien is komt

wouters dichter in de buurt dan v. Lieshout.

2.eo

J2.00

t
"'.eo

'.00
';;;

~

·Io.eo

"an Lieshout

T~O (emp.)

fig. 9.1
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IDJLAGE 10 AFLEIDING MODEL VOLGENS LANTERS

10.1 DIEPTREKKEN

Plaatomvormen is een plastisch proces, de plaat wordt blijvend

gedeformeerd. Zo is dieptrekken een omvorm proces waarbij uit

vlakke plaat holle produkten worden gefabriceerd, zie fig

lO.lb. Een stempel perst de blank (uitgangsplaat) in een ma

trijs, zie fig ID.la.

stempel.

_plooihoudtr
_blink- _

trtkrlng

Fig 10.la: dieptrekproces Fig 10.lb: dieptrekprodukt

De kracht wordt door de stempel via de wand om de matrijs

afronding op de flens overgedragen. Het materiaal wordt dus

als het ware de trekmatrijs ingetrokken. Om te voorkomen dat

het materiaal gaat plooien wordt er een plooihouder toegepast,

zie fig ID.la.

Het dieptrekprodukt is na de eerste trek axisymetrisch, zie

fig ID.lb. Dit is de uitgangsvorm voor volgtrekken.

Om nu uit een blank een hoger produkt te kunnen vervaardigen

wordt een tweede trek in dezelfde richting uigevoerd, dit is

volgtrekken, zie fig ID.lc.
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I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

fig 10.lc: volgtrekprodukt

Het produkt heeft 3 gebieden (I,ll en III) waarin het vermogen

gedissipeerd word, zie bijlage 10.1. De condities in het

materiaal om de punt van stempel worden konstant veronder

steld. De optredende spanningen zijn niet hoog genoeg om het

materiaal plastisch te vervormen. Het materiaal wordt dus niet

blijvend gerekt en blijft de dikte (s) konstant. WeI wordt het

materiaal aan het begin van de tweede trek om de stempelradil

getrokken, maar dit wordt buiten beschouwing gelaten.

Een deeltje in de wand van het eerste dieptrekprodukt

(gebied IV) zal dus door het materiaal (eerste bocht, flens,

tweede bocht) stromen en na de tweede bocht tot stilstand

komen in de wand van het tweede dieptrekprodukt (gebied V).
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10.2 VOLGTREKKEN

Bij het volgtrekken volgt er na de eerste trek een tweede in

dezelfde richting. De tweede (kleinere) stempel vormt uit het

eerste dieptrekprodukt een tweede potje naar buiten, zie fig

10.2a. Wanneer het volgtrekpodukt in een slag gemaakt wordt,

komt uit de eerste stempel, die voor de tweede trek als plooi

houder kan dienen, een tweede (kleinere) stempel. De tweede

trek kan natuurlijk ook als een losse bewerking op een reeds

diepgetrokken potje toegepast worden. Dit heeft geen gevolgen

voor het opgezette model.

1e prod u kt

plooihouder

200 stempel

trekmatrijs

volgtrek produkt

Fig 10.2a: model volgtrekproces

Op bijlage 10.1 worden de gebruikte symbolen weergegeven. Een

coordinaten stelsel is niet gegeven omdat de modellering

alleen gebruik maakt van lokale assenstelsels.
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10.3 DE MODELLERING

Het omvormproces wordt in deelprocessen opgesplitst. Van deze

deelprocessen zijn de modelleringen bekend. Het totaalrnodel is

dan een sommatie daarvan.

Het proces wordt stationair verondersteld. Dit houdt in dat

een materiaaldeeltje volgens een vaste baan door de deforma

tiegebieden zal stromen. De vaste baan is gelijk aan de vorm

van het dieptrekprodukt en bestaat uit drie deformatiegebie

den, nl: de eerste en de tweede bocht (I en III) en de flens

(II), zie bijlage 10.1 en10.2. Het materiaal stroomt uit de

wand van het eerste in de wand van het tweede dieptrekprodukt.

Om de punt van de tweede stempel stroomt het materiaal niet.

Het deeltje wordt dus door verschillende deformaties ge

rekt. De effectieve rek is dan een maat voor de deformatie

kracht (Fd). Het is dan van belang dat de eindige rekken per

deformatie stap ( 2 keer buigen, 2 keer strekken en stuiken in

tangentiele richting) bekend zijn.

10.3.1 REKVERDELING

De effectieve rekken kunnen gesommeerd worden, dit is een maat

voor het gedissipeerde vermogen. De afzonderlijke rekken

worden weergegeven in een verstevigingsdiagram.
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I

,.
€~ tl t> b £4 C{f<"'0 e:

€a.. E
I

0 £&1- Eo

Fiq lO.3.la: deformatie qescbiedenis

Effectieve rekken:

I
= voordeformatie Co I

Eo I
Ell = lC trek (gem. ) ,

I
Ea = lC proces (gem. ) ~1

I

I
E I = buigen lC bocht 2 J I

I£2 = strekken 1C bocht .,

£3 = buigen 2dc bocht I
C4

,
£4 = strekken 2dc bocht rd I,
Es = tangentiele stuik I

I

E6 = 2dc proces (gem. ) I
Eb = totaal rek

Ea = Eo + Ell

E6 = £1 + £2 + E3 + £4 + Es
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Bij een stationair proces zijn de rekken een maat voor de

benodigde kracht (Fd ). Deze deformatie kracht voIgt uit een

integraal die wordt geYntegreerd over het oppervlak van de

tweede trek, zie bijlage 10.2.

F
d

= 7t *C * (e n+l _ e n+l) * (I 2 _ I . 2)
n+1 b a ~2 ~2

De totale rek van het tweede proces, €6' is een funk tie van

r over de plaatdikte. De rek zal aan de buitenkant minder zijn

dan aan de binnenkant. Bovendien rekt de neutrale lijn (in het

midden) niet met buigen en strekken. De rek is niet aIleen in

het tweede proces variabel maar ook in het eerste. Daarom

wordt voor €. en €b een gemiddelde rek genomen, zodat de inte

graal van de benodigde deformatiekracht (Fd ) eenvoudig oplos

baar is. In H. 10.4,10.5 en 10.6 wordt het bepalen van de

gemiddelde rek verder uitgelegd.

10.3.2 OPZET PROCES

Het proces wordt opgedeeld in 4 deelprocessen:

1. Eerste trek

2. Buigen en strekken

3. Tangentieel stuiken

4. Wrijving

Dit is fysisch gezien ook juist. Nadat een deeltje gedefor

meerd uit het eerste proces komt wordt het gekomprimeerd, twee

keer gebogen en gestrekt en ondervindt het wrijving.

De totale kracht (Fp) wordt dan een sommatie van de deforma

tie kracht (Fd ) en de wrijvingskracht (Fw).
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10.4 RET EERSTE PROCES

Elk proces start met het vormen van een produkt uit een blank.

In dit geval is dat produkt axisymmetrisch (rond). Meestal is

op het materiaal een voordeformatie aangebracht.

10.4.1 DE VOORDEFORMATIE

De waarde van f o wordt verstrekt door de fabrikant of kan zelf

bepaald worden door een stukje materiaal te beproeven. Met de

resulterende gegevens wordt dan een spannings-rek diagram

getekend, zie fig 10.4.la.

De eerste resulterende

karakteristiek (b) kan

doorgetrokken worden en

en daarmee is fo bepaald.

Bij de tweede karakteris

tiek (a) is fonul.

fig 10.4.1a: de vloeikromme van materiaal, met (b) en

zonder (a) voordeformatie

10.4.2 DE EERSTE TREK

uit een blank wordt een a~isymmetrisch potje getrokken, dit is

de eerste trek, zie fig 10.4.2b en 10.4.2c.
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rwu1

Z

r
ruo

"I

rwi1

r -

De dieptrekverhouding «(30)

radius (roo) gedeeld door de

plaatdikte (rwil + ~s) of

halve plaatdikte is vooral

dikke plaat (5 > 3mm).

Fig 10.4.2b: blank Fig 10.4.2c:axisymmetrischpotje

van de eerste trek is de blank

radius van de stempel en de halve

(rwil + rwud /2. De sommatie van de

van be lang bij het dieptrekken van

Po = 2*x uo

X wil+ X wul

De geldigheid van de formules beperkt zich tot het deformeren

van relatief dunne plaat. De term ~s vervalt daarom, bovendien

is het effect op het proces verder zeer gering. De effektieve

rek van de eerste trek (€u) is wordt dan:

t tlmax (x 0 = x uo en x = x wil) = In ( x uo )
x Wi1

x·
ttlmin (x 0 = X wil en x = x wil) = In (----'!!.!.) = 0x Wi1

Een deeltje aan de rand van de blank zal maximaal deformeren

en daarmee de rek (€umax), terwijl een deeltje meer naar

binnen gelokaliseerd minder zal deformeren, zie fig lO.4.2d.

De deeltjes in de blank die binnen een straal van rwil liggen

zullen niet deformeren, de rek is daar nul.
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max < F-t1 < 0

£t1 max

r wi1

£t1 = 0
I

Fig 10.4.2d: min en max rek

Aangezien de interresse uitgaat naar een maximale proceskracht

wordt de voordeformatie-rek voor de tweede trek €t\max en €o'

Dus:

10.5 BUrGEN EN STREKKEN

Een deeltje in de wand van een diepgetrokken potje zal bij een

volgtrek over twee bochten getrokken worden. In de bocht zelf

'gebeurt niets', het deeItje wordt weI gedeformeerd in de

overgang van een rec.ht stuk in een radius en in de overgang

van de radius in een recht stuk. Het deeItje wordt dus gebogen

en gestrekt. De eerste en tweede bocht hebben een straal van

respectieveIijk PI en P21 zie fig 10.5a en 10.5b.
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I
I
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Fig lO.Sa: eerste bocht

I

I
I

I
I

U I
m

Fig lO.Sb: tweede bocht

Het buigen vindt plaats in de overgang en daarmee is de ver

plaatsing in de radiale richting praktisch nul (€", = 0). De

rek voor buigen in x-richting (Ex) is:

£x = In( 11 ) = In( (p+y) *cx) = In(l + y)
o P *cx P

y varieert van -~s tot +~s.

Eerste bocht: P = PI + ~s

De effektieve rek in de

Tweede bocht: P = P2 + ~s.

overgang wordt dan:

Totaal (twee keer buigen en strekken):

= -.!..- * ( Iln (1 + Y ) I + Iln (1 + Y ) I )
{3 Pl+0 • 5s P2+0 • 5s

Het model is afgeleid van volgtrekken, waar een deeltje in

de wand van het dieptrekprodukt in de bochten een trek en
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druk- belasting ondergaat. Bij omslagtrekken ondervindt een

deeltje in de binnenkant twee keer een drukbelasting en een

deeltje in de buitenkant twee keer een trekbelasting.

De rekken zijn lineair verdeeld over de plaatdikte, zie

fig 10.5e. De formule voor buigen (€b) kan worden herschreven,

dan blijkt dat deze lineair is. AIleen bij een kleine straal

en dikke plaat wordt de afwijking onaanvaardbaar groot.

C:b( 1,2,3,4)

gem ._._.

u
~S

m
o

Fiq 10.Sc: rekken in de wand

De gemiddelde rek (€~~)Mgem) zit dan op een kwart plaatdikte

van de neutrale lijn, dus Iyl = ~s. Door nu de rek voor twee

keer buigen en strekken op ~s te nemen krijgt €~~)M een vaste

gemiddelde waarde:

eb (1,2,3,4) gem = --.!.. * ( In (1 + 5 ) + In (1 + 5 )
..[3 4Pl +25 4P2+2s
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10.6 TANGENTIEEL STUIKEN

Een deeltje

verkleint tot

trek produkt,

in de wand van het dieptrekprodukt

een deeltje in de wand van het volg

zie fig lO.6a.

(lC trek),

of omslag-

I
I

~r r.p
z

I

I
I

I

z
r__.... rn

,'"

r.....2

I

Fig 10.6a: tangentieel stuiken

De deformatie in de wand kan worden beschouwd als een ring die

naar een kleinere diameter gestuikt wordt. De ring-deformatie

is gelijk aan een flens-deformatie. De rek wordt dan:

€s = rek tangentiele stuik.
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Er is een miniem verschil in tangentHHe stuik tussen een

deeltje in de binnenkant(i) en de buitenkant(u) van het potje.

= In ( I wil )
I Wi2

Binnenkant:

= In ( I wil + I wul )

I Wi2 + I WU2
Midden:

Buitenkant:

Het verschil tussen f Si en f su is verwaarloosbaar klein, vrij

exakt is dan de gemiddelde rek (fsm) genomen.

€Sm is de laatste rek van het tweede proces. De rek van het

tweede proces, €6, is dan een sommatie van €b (1,2,3,4) gem + €Sm.

De totale rek wordt dan: €b = fa + €6.
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10.7 DE DEFORMATIEKRACHT Fd

Nu de afzonderlijke rekken bekend z1Jn kan de deformatiekracht

berekend worden. Van de effektieve rekken zijn de gemiddelden

genomen.

F - 1t *C * ( ( In ( I uo ) 4 (1 (1 s)d - -- + to + - * n +
n+1 I Wi1 {3 4Pl+2s

+ In (1 + s » + In ( I wil + I wul » ) n+l

4 P2 +2 S I wi2 + I wu2
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10.8 PROCESKRACHT Fp

De deformatiekracht is niet gelijk aan de proceskracht omdat

er ook wrijving werkzaam is. De wrijvingskracht (Fw) is afhan

kelijk van de deformatiekracht (Fd). De sommatie van deze twee

Ievert de proceskracht Fp •

De wrijving ontstaat onder de plooihouder en in de tweede

bocht. In de eerste bocht waar veel minder wordt getrokken

ontstaat weI wrijving, maar omdat het materiaal niet aIleen

minder wordt getrokken en een materiaaldeeltje de 'baan' van

het materiaal voIgt, wordt deze wrijving verwaarloosd.

In de tweede bocht werken de volgende krachten, zie fig

10.Sa.

F..wpl

•
Fwpl

~PI

1
Fpl

Fwb

fLPI/\
Fn fLrp j

Fp == Fd + Fw

Fw = FWpl + FWb

Fwp\ = 2*J.Lpl*Fpl

Fiq 10.8a: tweede bocht krachten

F) : de deformatiekracht minus de kracht die in de bocht werkt

ten gevolge van buigen, strekken, stuiken en wrijving.

FWb : de wrijvingskracht die werkt in de bocht.

Fa de kracht werkend in de bocht.

FWpl : de wrijvingskracht die werkt onder de plooihouder.

Fpl : de plooihouderkracht.

J.L_ en J.L. zijn wrijvingsco~fficignten, J.L. = 2*J.L_ = 0,10.
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F = JF 2 + F 2n 1 P

F l is kleiner dan Fp en zij bezitten onderling een nog onbeken

de verhouding, faktor k. Door deze in te voeren kan Fp expli

ciet worden geschreven. De waarde van k kan afgeschat worden

aan de hand van voornamelijk de gereedschap-parameters.

deze faktor is een verhouding en afhankelijk van

aIle voorgaande variabelen.

De plooihouderkracht kan eenvoudig worden berekend met een

vastgestelde plooihouderdruk (Ppl ) en het plooihouder oppervlak

(1\.) • Fpl = Ppl * 1\1

De plooihouderdruk is erg laag, een gangbare waarde hiervoor

is 3 N/mm2 •

Api = 1t * (I d1
2

- I d2
2

)

r dl = r wil - PI en r d2 = r wu2 + P2

Praktisch blijkt dat een potje voor de tweede trek geen plooi

houderkracht nodig heeft. Deze term wordt verder weggelaten.

De faktor k kan een minimale (0) en een maximale waarde (1)

aannemen. Het uiteindelijke effekt op Fp is gering:

Fp (k = 0) = F d + 2 *J.Lpi *Fpi

0.9 De totale kracht wordt

gedissipeerd in de bocht.
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F p (k = 1) = F d + 2 *IJ.pi *Fpi

0.858

Geen deformatie kracht

in de bocht.
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10.9 BIJLAGEN

10.1 SYMBOLEN VOLGTREK

10.2 INTEGRAALAFLEIDING
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SYHBOLEN VOLGTREK

10.1

BIJLAGE

.
U I

m

rw 1

rwi1

I

·1

..-t---IV

I

I
I

" I II
V I

rwu2 I

I

. l

()

o
::J
(J)
r+
Q
::J
r+

II
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INTEGRAALAFLEIDING

10.2

BIJLAGE

Het proces wordt stationair verondersteld, de effektieve rek

is dan een maat voor de deformatiekracht Fd •

A

F d =f~ * (£ n+l - £ n+l) dA
n+1 b a

o

Het oppervlak A is de wand van de tweede trek, zie fig 4b.

b

Fig 4b: integraalafleiding

---..E...- * (£ n+l - £an +.1 ) *x dq> dx
n+1 b

I.i2 0

Indien wordt veronderstelt dat €b en €. geen funKtie van r zijn

(over de plaatdikte) is de integraal eenvoudig oplosbaar.

I W2

F d = ---.£. * (£ n+l - £an +1 ) * f 21t *x dx
n+1 b

I'lli2
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ID.ILAGE 11 PROEFGEGEVENS

KATERlAAL Fben* F ver- Fltrit* Fltrit ver-

schil schil

[N] [N] [%] [N] [N] [%]

11000 2.3

11500 2.0

10750 4.6

ALUMINIUM 11266 11200 0.6

10450 7.2 12712

10900 3.2

11250 11. 5

9500 25

19100 12.4

19050 12.6

19400 11

KOPER 21801 I 19200 11. 9

18000 17.4

20000

18900

19400

tabel 11.1

Fben* volgens lanters Fkrit* volgens 'Ramaekers'
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PROEFGEGEVENS

MATERlAAL Fben* F ver- Fkrit* Fkrit ver-

schil schil

[N] [N] [%] [N] [N] [%]

23000 4.5

25000 3.3

25100 3.7

24194 25000 3.3 28726

SPEDD 25150 4.0
I

25150 4.0

25100 3.7

25300 12

27750 26.7

26500 24.6

26500 24.6

MESSING 35147 I 26000 26

27500 22

27100 23

27500 22

27400 22

tabel 11. 2

Fben* volgens lanters Fkrit* volgens 'Ramaekers'
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IDJLAGE 12 MATERIAALGEGEVENS VOLGTREK

MATERIAALGEGEVENS

KATERIAAL C-waarde n-waarde €o-waarde

[N/mm2
] [--] [--]

ALUMINIUM 241 0.267 0.000

IKOPER
II

452 i 0.475
I

0.1475

ISPEOO
II

520
II

0.23
II

0.000
I

IMESSING II 742
II

0.429
II

0.1065
I

tabel 12.1
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BlILAGE 13 GEREEDSCHAPS GEO:METRIE

r p1=16.5

r p2=13.0

pp2=4.5

PD3=3.0
r p1

r pi

r 02

figuur 13.1:geornetrie gereedschap
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JllJLAGE 14 KRITISCHE WAARDEN

MATERI AAL Fwc bepaald Fwc berekend afwijking

[N] [N] [%]

20500 16

20000 18

21750 11

ALUMINIUM 21300 24446 13

23000 6

20500 16

21000 14

tabel 14.1
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BlILAGE 15 rno TABEL VOOR VERVOLGTREKKEN

trekver- stempeldiameter/plaatdikte
houding 24-33 33-53 53-90

1e trek 2.08-2.00 2.00-1. 89 1.89-1.80
2e trek 1.39-1.34 1. 34-1. 32 1.32-1.28
3e trek 1. 32-1. 28 1. 28-1. 26 1. 26-1. 25
4e trek 1.25-1.22 1. 22-1.19 1.19-1.28

stempeldiameter/plaatdikte
90-190 190-400 400-800

1e trek 1. 80-1. 72 1. 72-1.65 1. 65-1. 59
2e trek 1.28-1.26 1. 26-1. 24 1. 24-1. 23
3e trek 1. 25-1. 24 1. 24-1. 22 1. 22-1.19
4e trek 1.18-1.16 1.16-1.15 1.15-1.14

tabel 15.1
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ID.ILAGE 16 TP PROGRAMMA

Met behulp van onderstaand TP programma wordt het punt gezocht

waar Fben en Fwc aan elkaar gelijk zijn. Oit doen we door r p2 als

variabele te nemen. Oeze laten we van r p2 aflopen naar de

gezochte waarde.

oit aflopen doen we door r p1 door beta te delen. oit omdat

(31=rpt/rp2 is ~ r p2=rpt/beta.

Indien dit punt bekend is wordt de kritische stempelstraal en

bijbehorende kracht afgedrukt.

Op de volgende pagina wordt het programma gelist en worden

de uitdraaien voor de 4 materialen afgebeeld.
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PROGRAM BEPALING_F_ben(input,output) ;

uses crt;
var F_4, F_krit, F_ben, F_l, F_4, F_3, verschil

ruo, sO, rwil, rwi2, rhol, rho2 : real;
C, n, epsilonO : real;
betaO, beta1, beta, betamax : real;

real;

: ' ) ;
,
• , ). ;

, ) ;

, ) ;

, ) ;

, ) ;

, ) ;

, ) ;

, ) ;

BEGIN
clrscr;
writeln('BEPALING VAN BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS LANTERS');
writeln(' (zonder plooihouderkracht) ');
writeln;
writeln('Geef de parameters van uw experiment:');
writeln;
write('Blenkradius ruo [rom]
readln(ruo);
write('Uitgangsdikte blenk sO [rom]
readln(sO);
write('Sternpelstraal le trek rwi1 [rom]
readln (rwi1) ;
write('stempelradius le trek rhol [rom]
readln(rhol);
write('Stempelstraal 2e trek rwi2 [rom]
readln(rwi2);
write('Matrijsradius 2e trek rho2 [rom]
readln(rho2);
write('Karakteristieke deformatieweerstand C [N/rom2]
readln(Cl;
write('Verstevigingsexponent n [ - ]
readln (n) ;
write('Voordeformatie EO [ -
readln(epsilonO);
F_oen := pi*C/ (n+1l * (exp(2*ln(rwi2+s0l) - exp(2*ln(rwi2») *

( exp( (n+ll * In( In(ruo/rwi1) + epsilonO +
4/sqrt(3)*( In(1+sO/(4*rho1+2*sO» + In(l+sO/(4*rho2+2*sO» ) +
In«2*rwi1+s0)/(2*rwi2+s0» » -
expC (n+1l * In( In(ruo/rwi1) + epsilonO ) ) ) / 0.88;

writeln;
writeln('Benodigde kracht is :' ,F_ben:6:0,' N');
betaO := ruo/rwi1;
beta1 := rwi1/rwi2;
beta := betaO*beta1;
writeln;
writelnC'Dieptrekverhouding:');
writeC'eerste trek: ',betaO:2:2,' tweede trek: ',betal:2:2);
writeln(' totaal:' ,beta:2:2);
writeln;
beta := 1;
verschil := 101;

WHILE verschil > 100 DO
BEGIN

F_krit := 4/sqrt(3)*pi*C*sO*(rwil/beta)*exp(n*lnCC2/sqrt(3»)*n))
*exp(-n+(sqrt(3)/2)*epsilonO);

F_l .- pi*C/(n+l)*(exp(2*ln«rwil/beta)+sO»-exp(2*ln(rwi1/betal)~;

F_2 == exp«n+l)*ln(ln«2*rwil+sO)/«rwil/beta)+(rwil/beta)+s0»
+In(betaO)+epsilonO+4/sqrt(3)*(ln(1+(sO/(4*rhol+2*sO)))+
In(1+(sO/(4*rho2+2*sO»»»;

F_3 .- exp«n+1)*ln(ln(betaO+epsilonO»);
F_ben := F_l*(F_2-F_3)/0.88;
verschil := ABS(F_krit-F_ben);
beta := beta+O.Ol;
betamax := beta;

END;
writelnC'Extreme waarden :');
writelnC'dieptrekverhouding tweede trek max ~max = ',betamax:6:2l;



BEPALING VAN BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS LANTERS
(zonder plooihouderkracht)

Geef de parameters van uw experiment:

Blenkradius
Uitgangsdikte blenk
Stempelstraal 1e trek
stempelradius 1e trek
Stempelstraal 2e trek
Matrijsradius 2e trek
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie

ruo (mm]
sO (mm]

rwi1 (mm]
rho1 (mm]
rwi2 (mm]
rho2 (mm]
C (N/mm2]

n ( - ]
to [ - ]

30
1
16.5
4.5
13
3
244
.275
o ,

•
Benodigde Kracht is 11266 N

Dieptrekverhouding:
eerste trek: 1.82 tweede trek: 1.27 totaal: 2.31

1.36
11977 N

= 12.13 mm

~max =
Fmax =

rwi2(min)

Extreme waarden :
dieptrekverhouding tweede trek max :
Maximale Kracht:
Minimale stempelstraal:



BEPALING VAN BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS LANTERS
(zonder plooihouderkracht)

Geef de parameters van uw experiment:

Blenkradius
Uitgangsdikte blenk
Stempelstraal 1e trek
stempelradius 1e trek
Stempelstraal 2e trek
Matrijsradius 2e trek
Karakteristieke deformatieweerstand
Verstevigingsexponent
Voordeformatie

ruo (mm] 30
sO [mm] 1

rwi1 (mm] 16.5
rho1 [mml 4.5
rwi2 [mm] 13
rho2 [mm] 3
C (N/mm2] 520

n [ - ] .23
EO [ - ] 0 r

Benodigde kracht is 24194 N

Dieptrekverhouding:
eerste trek: 1.82 tweede trek: 1.27 totaal: 2.31

1.40
26309 N

= 11.79 mm

max: f5max =
Fmax =

rwi2(min)

Extreme waarden :
dieptrekverhouding tweede trek
Maximale kracht:
Minimale stempelstraal:



BEPALING VAN BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS LANTERS
(zender pleoihouderkracht)

Geef de parameters van uw experiment:

Blenkradius
Uitgangsdikte blenk
Stempelstraal 1e trek
stempelradius 1e trek
Stempelstraal 2e trek
Matrijsradius 2e trek
Karakteristieke deformatieweerstand
Versteviqingsexponent
Voordeformatie

ruo [rom] 30
sO [rom] 1

rwil [rom] 16.5
rhol [rom] 4.5
rwi2 [rom] 13
rho2 [rom] 3
C [N/rom2] 742

n [ - ] .429
eO [ - ] .1065

,.
Benodigde Kracht is 35147 N

Dieptrekverhoudinq:
eerste trek: 1.82 tweede trek: 1.27 totaal: 2.31

1.26
37563 N

= 13.10 mm

13max =
Fmax =

rwi2(min)

Extreme waarden :
dieptrekverhouding tweede trek max :
Maximale Kracht:
Minimale stempelstraal:



BEPALING VAN BENODIGDE DIEPTREKKRACHT VOLGENS LANTERS
(zonder plooihouderkracht)

Geef de parameters van uw experiment:

Blenkradius
Uitgangsdikte blenk
Stempelstraal 1e trek
stempelradius 1e trek
Stempelstraal 2e trek
Matrijsradius 2e trek
Karakteristieke deformatieweerstand
Versteviginqsexponent
Voordeformatie

ruo [mm] 30
sO [mm] 1

rwi1 [mm] 16.5
rho1 [mm] 4.5
rwi2 [mm] 13
rho2 [mm] 3
C [N/mm2] 452

n [ - ] .475
to ( - ] .1475

,.
Benodigde kracht is 21801 N

Dieptrekverhouding:
eerste trek: 1.82 tweede trek: 1.27 totaal: 2.31

1.23
23419 N

= 13.41 rom

13max =
Fmax =

rwi2(min)

Extreme waarden :
dieptrekverhouding tweede trek max :
Maximale kracht:
Minimale stempelstraal:
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