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VQQRWOORD.

Tijdens mijn stageperiode ben ik werkzaam geweest op de T.U.E., afdeling W.P.A.,

sectie omvormtechnologie. In de groep omvormtechnologie wordt ondermeer onderzoek

verricht naar plastische omvormprocessen zoals dieptrekken, extrusie, buigen en striptrek

ken.

De stage-opdracht bestond uit het opstellen van een eenvoudige modellering voor het

striptrekken, gebruik makende van de kennis binnen het IOPM-D project.

Nu wil ik nog graag van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van de

W.P.A. te bedanken voor de prettige manier van samenwerken.

Aerts P.I.H. Hogeschool Venia 1992



SAMENVATTING.

In het verlengde van afstudeerverslag: "striptrekken met de aspecten diktereductie en

ontsteviging" lit. [1] is dit onderzoek tot stand gekomen. Binnen het IOPM-D bleek er de

behoefte te zijn aan een eenvoudige manier voor het bepalen van de plaatverdunningen bij

het striptrekken. De huidige manier voor het bepalen van die verdunningen is complex

van vorm, wat resulteert in lange rekentijden.

Het rapport beschrijft allereerst de plaats van het striptrekken binnen de omvormtech

nologie. Tevens wordt in het kort het striptrekprincipe uit de doeken gedaan. Vervolgens

wordt een relatie tussen de remspanning en plaatverdunning afgeleid. Als Iaatste wordt

deze relatie getest met behulp van experimenten.

Uit die relatie voIgt een formule. Deze formule blijkt in staat te zijn de plaatverdunnin

gen, voor ferro-metalen, met een redelijke nauwkeurigheid voorspellen.

Via deze manier van moduleren zijn de plaatverdunningen, en later (deel twee) totaa!

benodigde vermogen binnen enkele seconden te berekenen.

Aerts PJ.H. Hogescbool Vento 1992



SUMMARy~

In the expansion of my BSc thesis: "stripdrawing with the aspects of thickness reduction

and softening" lies the basis of the current research [lit. 1]. Within the IOPM-D research

project a need was felt for a simple way of determining thickness reductions in stripdra

wing and related problems. The current method of determining theckness reduction is

quite complicated, resulting in long CPU-times.

Within the scope of this projects, firstly the place of stripdrawing within forming

technology is evaluated, together with a description of te actual stripdrawing proces.

The underlying project consisted of constructing such a simple empirical formulation of

the problem. The results of this formulation are compared with experimental data. It

appears that this method works well for ferrous metals.

Ael1s P.I.H. Hogescbool Venlo 1m



SYMBOLENL...I.ISL

PD buigcilinderradius [mm]

bo beginbreedte van de strip [mm]

b momentane breedte van de strip [mm]

s momentane stripdikte [mm]

So begindikte van de strip [mm]

Se einddikte van de strip [mm]

F .. trekkracht [N]

Fran remkracht [N]

F lief deformatiekracht [N]

F fr wrijvingskracht [N]

PFa vermogen ten gevolge van de trekkracht [W]

PFran vermogen ten gevolge van de remkracht [W]

PFdef vermogen ten gevolge van de deformatiekracht [W]

PFfr vermogen ten gevolge van de wrijvingskracht [W]

Eo voordeformatie

E natuurlijke (logaritmische) rek

E effectieve rek

U momentane stripverplaatsingssnelheid [mm/s]

C1 momentane spanning [N/mm2]

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2]

n verstevigingsexponent

a hoek [rad]

Aertll PJ.H. Hogeaehool Veolo 1992
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HOOFDSIUK 1 STRIYfREKKEN.

1.1 Plastisch omvormen.

In de metaalverwerkende industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van plastische

omvorm processen. Deze processen berusten op het vermogen van een groot aantal

materialen om, onder vaak hoge mechanische belasting, plastisch te vervormen. Plastisch

wi! zeggen dat het materiaal blijvend van vorm verandert.

Fpers

Figuur 1: Dieptrekprincipe.

Ben groot voordeel van plastische omvorm processen is dat het geschikt is voor massa

fabricage. Met hoge productiesnelheden kunnen diverse vormen uit staaf- en plaatma

teriaal gevormd worden. Andere voordelen zijn: gering materiaal verlies, hoge nauwkeu

righeid, grote stijfheid en goede reproduceerbaarheid.

Dieptrekken is een kenmerkend voorbeeld van een plastisch omvorm proces. Dieptrekken

is een proces waarbij een vlakke plaat (blank), met behulp van een stempel, door een

matrijs geperst wordt, zie figuur 1. In het dieptrekproces is het o.a. van belang te weten

hoe het plaatmateriaal over de matrijsafronding wordt getrokken.

Aerts P.I.H. Hogescbool Vento 1992 7



Om een beter inzicht te verkrijgen hoe het materiaal vervormd, ter plaatse van de afron

ding, is de striptrek-unit ontwikkeld. De striptrek-unit maakt het mogelijk om proces

parameters afzonderlijk te kunnen onderzoeken. Ben beperking van het striptrekproces is

dat er sprake is van een vereenvoudigde simulatie van het dieptrekproces. Dit komt

doordat de breedte rek, die ontstaat door stuik in de blank, wordt uitgeschakeld. WeI

blijft er de dikte-rek aanwezig die de plaatverdunning veroorzaakt.

1.2 Strjptrektest.

De experimenten worden uitgevoerd met behulp van een standaard trekbank van het merk

Universal Hounsfield Tensometer [lit. 6]. Op deze trekbank wordt een gereedschap

geplaatst, lit 7, waarin een buigrol en een remmechanischme zijn gemonteerd ( zie ook

figuur 2).

remmechanisme

Frem

~ T- -1'---__~
Ladingsversterker

+
I
~

Display

F(Fr)

~~--~-----t_ Fex

buigcilinder

Figuur 2: Meetopstelling van striptrekken.

Aerts P.I.H. Hogeschool Venlo 1992 8



Over de buigcilinder (figuur 3) moet het materiaal, analoog aan de matrijsradius bij het

dieptrekken, gebogen en gestrekt worden. De buig-, strek- en remkracht, met in mindere

mate de wrijvingskracht, bepalen het deformatie verloop.

So

bUig-cilinder

+

strip

Figuur 3: Striptrekken.

1.2.1. Krachten verloop striptrektest.

De trekkracht die nodig is om de strip met een constante snelheid iT (onder 90 graden)

over de buigcilinder te trekken wordt geleverd door de trekbank. Na het inlopen ontstaat

een stationair proces. Op dat moment nemen de trek- en remkracht een constante waarde

aan. De trekkracht is afhankelijk van de remkracht, wrijvingskracht en de kracht die

nodig is om de strip langs de buigcilinder te bewegen.

De remkracbt is de kracht die nodig is om de strip door het remmechanischme te

trekken. Het is mogelijk om de remkracht in te stellen door de remcilinderpennen (A), zie

figuur 2, naar elkaar toe te bewegen. De krachten Fa en Frem worden gemeten met behulp

van piezo krachtopnemers. Deze sturen een elektrisch signaal naar de ladingsversterkers.

De ladingsversterkers zetten op hun beurt het elektrisch signaal om naar een kracht die af

te lezen is op het display.

Aerts P.I.H. Hogeschool Vcnla 1992 9



De wrijvingskracht kan niet direct afgelezen worden (de kracht die op het display

verschijnt is Fwrijv dit is dus niet de wrijvingskracht Ffr ).

Fwrijv

F tr ~-----='---- ------'

1-°-
Figuur 4: Buigcilinder met wrijvings-correetie.

Via figuur 4 kan met behulp van momenten evenwicht de Ffr berekend worden.

Q
F" = - • Fwrljv

Po

Aerts P.J.H. Hogeschool Venlo 1992 10
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HOOFDSTUK 2 PLAATVERDUNNING BU RET STRIPTREKKEN.

In de praktijk gaat de interesse vooral uit naar het voorspellen van het totaal benodigde

vermogen. Ben van de onbekenden in de vermogensbalans is het deformatie vermogen.

Ben aspect dat hierbij van belang is, voor het deformeren van de strip, is de mate van de

stripverdunning als functie van de remspanning. Uit metingen wordt in dit hoofdstuk de

relatie tussen de plaatverdunning en remspanning en buigradius afgeleid.

2.1 De diktereductie s/so en seLso..

Als het verloop van de diktereductie (K) als functie van de dimensieloze remspanning

«(J"mJ voor verschillende radii van de buigcilinder (Pn) wordt vergeleken valt onmiddellijk

het verschil in richtingscoefficient ('Y) op. Met het toenemen van de buigradius neemt de

richtingscoefficient af, zie figuur 5.

II:

I "..................; j ··:··················1
; ~ , ,

.., ... ... ...
--_.-a,/c

Figuur 5: Dikte-reduetie (K) als funetie van
(1, en PD'

In deze paragraaf zal met behulp van de richtingscoefficient ('Y) het verband worden

aangegeven tussen diktereductie (K) en de dimensieloze remspanning «(J"rem). Eerst wordt

voor verschillende buigradii gekeken naar de diktereductieten gevolge van het buigen.

y = tan «

Met behulp van figuur 5 is nu in te zien dat:

°rem

c

[1]

[2]

Aerts P.l.H. Hogeachool Vcolo 1992 11



Zodat:

0,.",
K=1-y--

C

2.2 FormuJe [3] verder uitwerken voor SPEDD:

Tabel met de waarde voor 'Yen lip (So!PD) voor verschillende K-waarden.

[3]

•

On Km A\ 'V SolOn

2.5 0.880 0.300 0.60

5.0 0.934 0.165 0.30

6.0 0.941 0.148 0.25

7.5 0.949 0.128 0.20

9.0 0.957 0.108 0.16

10.0 0.961 0.098 0.15

12.5 0.968 0.080 0.12

15.0 0.973 0.068 0.10

0.35

y

t

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

. 0.00 ~'"":"'TTTTTlTC"T':'TTTTT:''T::"'''"'':"'TTTTTlTC"T':'TTTTT:''T::"''"l'T!"J
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

So/po

Figuur 6: ('Y) als funetie van S!PD'

Aerts P.J.H. Hogeschool Venlo 1992 12



Uit figuur 6 blijkt dat er een rechtlijnig verband bestaat tussen de "I en lip.

De richtingscoefficient (KJ van de Iijn in figuur 6 is gelijk aan 0,6± 0.05. Daaruit is

af te Ieiden dat: "1= 0,6 * (sJPD). Op dezelfde manier kan er nu voor verschillende

materiaalsoorten de richtingscoefficient Kt bepaald worden.

2.3 De formule voor de dikte-reductie ten gevolge van buigen.

S So
=1-Kt *-

So PD

0"""*--C
[4]

2.4 De formule voor de totale dikte-reductie.

S8 __ 1 2 [K So- * t *-
So PD

Aerts P.I.H. Hogescbool Venlo 1992
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HOOFDSTUK 3. TOETSING AAN DE PRAKTlIK.

In elk van deze paragrafen worden de uitkomsten van de formule, beschreven in hoofd

stuk 2, getest aan de werkelijkheid. De formule wordt getest aan de hand van een EEM

simulatie en experimenten.

3.1 Grafiek volgende uit formule [4] en [5] in hoofdstuk 2.

~ijtt~!i:~;iif1ii;;iii!I;!!!ii!j!li;i!!!!
bo==2q I mm].. i< .
so=JlrrutH .

Figuur 7 geeft weer dat de formule [4] en [5] een lineair verband weergeeft tussen de

remspanning en de plaatverdunning. De symbolen, in deze grafiek, stellen de berekende

waarden yoor Oet op dit geldt niet yoor de symbolen in de YoIgende grafieken).

1.05

'1<:, a
1.00 :r----=~__

t095

0.90

0.85

0.10 0.20 0.30 0.40- ......~
(Treml c

Figuur 7: Formule uit Hoofdstuk 2.

Aerts P.I.H. Hogescbool Veolo 1992 14



3.2 Grafiek volgende uit experimenten lit. 10.

············~·~~f(l~t~~>l.,··;?II··.··,
Eo=; 0,OO87[-}»<

•••• ··~·~· ••••·(),55.·.··••••·I-li••••••••• •.· .• ···•·•••• ·· ••••••••• S.··\)) ... <S\·
..•.. •·· ••bo.;#.·••··20 •.•.•. ·•••.••••• rmml.......................................< i>··

••••••••••••~~! ••••~'~ ••••••••••••••••(@~] ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••.........

Figuur 8: De theoretisch en experimenteel (lit. 10) bepaalde dimensieloze plaatverdunning

(K en 0) uitgezet tegen de dimensieloze remspanning (u·rem).

De waarden berekend met de diktereductieformule komen goed overeen met de waarde uit

de experimenten. De afwijking is gemiddeld 12% op de totale dikte vermindering (0) wat

neer komt op ongeveer O,OO7mm.

1.05
1:J. + EXPERIMENTEN

THEORIE

1.00

0.95

0.90

0.85

0.400.300.200.10
o.80 +T..,.....,..T"T"'1"'T"'T"""""'''''''''''''T"'T"'''''''''''''''''''......-r..,.....,......,..,''''T"'T"'''''''''''''''''''r-T''T''T''T"T"'I

0.00

Figuur 8: Experimenten lit.]0 t. o. v. dikte-reduetie Jormuk.

Aet1B P.I.H. Hogeacbool VenIa 1992 15



3.3 EEM Simulatie Lit 4.

Figuur 9: De theoretisch en experimenteel (EEM) bepaalde dimensieloze plaatverdunning

(K en 0) uitgezet tegen de dimensieloze remspanning {u*mJ.

De punten C3 en D3 mogen in twijfel genomen worden omdat voor die punten het

proces, binnen de EEM-analyse, niet stationair geweest kan zijn.

De lijnen voortkomend uit de EEM-analyse Jiggen in het geheel te laag. Ret blijkt

namelijk dat de strip binnen de EEM al verdunt, voordat die gebogen wordt. Voor dit

verschijnsel kan tot op heden nog geen verklaring gegeven worden.

1.05
K,O

* + simulatie .. EEM

I
THEOAIE

1.00

0.95

0.90

0.85

Figuur 9: E.E.M.-simulatie t.o. v. dikte-reduetie fonnule.

Aerts P.I.H. Hogescbool Venia 1992 16



3.4 Experimenten E.H.T.H. Tenbult Lit. 1.

•·•••• ••·••~h~ ••••~ ••• ••••••••••••••••••••{[%~\· •••••••••••••••••••••.•••••••••••...••••••••••...•.•...•.................................................................

Figuur 10: De theoretisch en experimenteel (lit. 1) bepaalde dimensieloze plaatverdunning

(K en 0) uitgezet tegen de dimensieloze remspanning (u*reoJ.

De waarden berekend met de diktereductieformule komen goed overeen met de waarde uit

de experimenten. De afwijking is gemiddeld 8% op de totale dikte vermindering (0) dat

komt neer op ongeveer O,OO9mm.

1.05

K, 0 t:. + EXPERIMENTEN

I
THEORIE

1.00

0.95 'Ie

0.90

0.85

0.400.300.200.10
0.80 -n-T"'T'"TT'T"l"TT'"1"TT'T""T"T"TT1M"T'"T"'T'"TT'T"l0T'T'"T"T'TT'T"l"TT'"n"T'l

0.00

Umit Ie

Figuur 10: Experimenten van E. Tenbult t. o. v. dikJe-reduetie jormule.
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Figuur 11: De theoretisch en experimenteel (lit. 1) bepaalde dimensieloze plaatverdunning

(K en 0) uitgezet regen de dimensieloze remspanning (u·mJ.

De waarden berekend met de diktereductieformule komen goed overeen met de waarde uit

de experimenten. De afwijking is gemiddeld 5% op de totale dikte vermindering (0) dat

komt neer op ongeveer O,OO6mm.

1.05

K, 0 -:. + EXPERIMENTEN

1

THEORIE

1.00

0.95

0.90

0.85

0.500.400.300.200.10
0.80 -tn"TT'TTT'T"rTI""l"TT'TTT'T"rTI""l"TT'TTT'T"T'TT'1r'TTTTT'T"T'TT'1rTTTTTTT"1

0.00

-uremic

Figuur 11: Experimenten van E. Tenbult t. o. v. dikte-reduetie formule.

AertB PJ.H. Hogeschool Vco1o 1992 18



3.5 Experimenten I.A.H. Seelen Lit. 6.

Figuur 12: De theoretisch en experimenteel (lit. 6) bepaalde dimensieloze diktereductie (K
en 5) uitgezet tegen de dimensieloze remspanning (elmo>.

De waarden berekend met de dikte-reductie formule komen redelijk overeen met de
waarde uit de experimenten. Bij dit materiaal is er twijfel over de nauwkeurigheid
waarmee de C en de n bepaald zijn. De afwijking is gemiddeld 15 % op de totale dikte
vermindering (5) dat komt neer op ongeveer O,015mm. Opmerking: Hier wordt de
ondergrens overschreden, Po/So= 4, van het geldigheids criterium van de diktereductiefor
mule.

~ 1.05
'K, u

I 100

0.95

0.90

* + EXPERIMENTEN
THEORIE

0.85

0.30 0.40

O"rem I C

0.200.10
0.80 +'rrTT'TTT"T'T"'I'TT"rTT'TTT"TT"1"'TT"rTT'T"T"T"TT"1r"'T'T'"TTTTT"1

0.00

Figuur 12: Experimemen van J. Seelen t. o. v. dikte-reduetie formule.
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Figuur 13: De theoretisch en experimenteel (lit. 1) bepaalde dimensieloze plaatverdunning
(K en 5) uitgezet tegen de dimensieloze remspanning (u*mJ.

De waarden berekend met de diktereductieformule komen redelijk overeen met de waarde
uit de experimenten. Bij dit materiaal is er twijfel over de nauwkeurigheid waarmee de C
en de n bepaald zijn. De afwijking is gemiddeld 10% op de totale dikte vermindering (0)
dat komt neer op ongeveer 0,OO8mm.

1.05

* +'K, 0 EXPERIMENTEN

1

THEORIE

1.00

0.95

0.90

0.85

0.400.300.200.10
0.80 -+-r-T"'T"T"TT'"I"'T'T"T"T"1r-r-T"T'T"''''T"T'T"'T"T""'I'''T'"rT'T"T''T''1I'''T'TTT''Ir-r-T"'''''''

0.00

aJ.c
Figuur 13: Experimenten van J. Seelen t. o. v. dikte-reduetie formule.
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CONCLUSIE.

Uit diverse experimenten blijkt dat de diktereductieformule een goede indicatie geeft in

welke mate de strip za1 verdunnen. Uit de experimenten voIgt dat deze formule in het

algemeen geldig is voor staalsoorten. Hoe de uitwerking van de formule za1 zijn voor non

ferro metalen za1 nader onderzocht moeten worden.

De grafieken vertonen allen het beeld dat de plaatverdunning in gebied II beter beschre

yen wordt dan de totale plaatverdunning. KenneIijk zijn de deformaties bij het terugbuigen

niet exact gelijk aan de deformaties bij het buigen.

Experimenten, met dezelfde buigcilinderradius, materiaal en materiaal dikte, gedaan door

verschillende personen geven een bepaalde spreiding. De grootte van de spreiding is te

vergelijken met de onnauwkeurigheid van de dikte-reductie formule. Het streven naar een

nauwkeuriger beschrijving zou dus weI eens zinloos kunnen zijn. Het wordt natuurlijk

heel anders als er nauwkeuriger gemeten zou worden.

Het verband tussen de remspanning en de totale diktereductie wijkt enigszins af. Bij

benadering kan dit verband nog wellineair worden beschouwd. Wordt echter een grotere

nauwkeurigheid verlangd dan zou het wenselijk kunnen zijn om een hogere orde term in

te voeren. Dit wil niet zeggen dat er dan een beter resultaat wordt gevonden!!! De

oplossing hiervoor zou gevonden kunnen worden door gebruik te maken van een hogere

orde functie bijvoorbeeld [Uren/C] lin.

De diktereductieformule geeft een betrouwbaar resultaat als de buigcilinderradius (PD) 4

maal groter is dan de oorspronkelijke plaatdikte (So). Ditkomt ongeveer overeen met de

geadviseerde grootte van de matrijsradius bij dieptrekken.
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