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Samenvatting

In dit verslag is gekeken naar de invloed van de verschillende parameters die het

dieptrekken van axisymmetrische dieptrekprodukten bei'nvloeden. De nadruk hierbij

ligt op de benodigde- en de kritische kracht.

Het bestaande model voor de benodigde dieptrekkracht is hiervoor uitgebreid met

een model dat de anisotropie voor ronde produkten beschrijft. Er wordt ingegaan op

bet begrip anisotropie en de kwalitatieve effecten hiervan op het dieptrekken.

Daarnaast worden de berekeningen met het model van Van Ueshout en met het

model van Du Bois met elkaar vergeleken en wordt de kwantitatieve invloed van de

anisotropie op de maximaal benodigde dieptrekkracht berekend.

De invloed van de anisotropie op het krachtmaximum blijkt volgens deze modellering

zeer klein te zijn en niet voldoende om tot een veel grotere haalbare dieptrekverhou

ding te komen.

Ook is gekeken naar de invloed van de verstevigingsexponent en enkele andere

parameters op de dieptrekkrachten. Bestudeerd zijn de matrijsafronding, de stempel

afronding, de dieptrekverhouding, de karakteristieke deformatieweerstand, de

voordeformatie en de wrijving. De resultaten hiervan zijn in verschillende grafieken

gepresenteerd.

Het meest opvallende resultaat is de invloed van de verstevigingsexponent op de

maximaal haalbare dieptrekverhouding. Deze verhouding blijkt niet aIleen voor grote

maar ook voor zeer kleine waarden van de verstevigingsexponent toe te nemen. In

het interval waar de verstevigingsexponenten van staal liggen blijkt een variatie in

versteviging weinig invloed te hebben op de maximaal haalbare dieptrekverhouding.

Opgemerkt moet worden dat het gebruikte model voor de kritische dieptrekkracht, in

tegenstelling tot het model voor de benodigde dieptrekkracht, niet geheel overeen

komt met de werkelijkheid. Het is een te streng kriterium. Dit heeft geen gevolgen

voor de gevonden trends, absolute getalwaarden moeten echter met enige voorzichtig

beid worden gehanteerd.
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STEMPEL

stempelstraal
stempelafronding

MATRIJS

[mm]
[mm]

ro
Po

matrijs binnenstraal
matrijsafronding

[mm]
[mm]

PLOOIHOUDER

PERS

F

plooihouderkracht
plooihouderdruk

door de pers te leveren kracht

[N,kN]

[N,kN]/[mm2
]

[N,kN]

PRODUKT

OORSPRONKELlJKE BLENK

So oorspronkelijke blenk- of plaatdikte
oorspronkelijke straal buitenrand blenk
momentane straal van een willekeurige
plaats in de oorspronkelijke blenk
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PRODUKT MET FLENS (beginfase)

s momentane blenk- of plaatdikte
momentane straal buitenrand flens
momentane straal van een willekeurige plaats

[mm]
[mm]
[mm]

DEFINITIES/AFSPRAKEN

Po oorspronkelijke dieptrekverhouding [ruojra
POmax maximale dieptrekverhouding [ruojrj]max
P momentane dieptrekverhouding [ruirj]

Opmerking: In de CIRP normen wordt p=rujrp gedefinieerd

MATERIAAL

UfO initiele vloeispanning
O'f momentane vloeispanning
C karakteristieke deformatieweerstand
n verstevigingsexponent
Eo voordeformatie
E natuurlijke of logarithmische rek
Ef plastische deformatie
Ra anisotropiefactor in aO met de wals-richting
~R planaire anisotropiefactor
R normaalanisotropie
E Elasticiteitsmodulus

PROCES

p, wrijvingscoefficient flens volgens Coulomb
P2 wrijvingscoefficient radius volgens Coulumb
Fmax maximaal benodigde dieptrekkracht
P vermogen
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INDICES IOPM-DIEPTREKKEN-TUE

o
c
m
max

min

a
*
f

begin, initieel, oorspronkelijk

kritisch

gemiddeld

maximaal

minimaal

hoek in graden met de walsrichting
dimensieloze grootheid met behulp van rj

vloei

8



1. Inleiding

Dit verslag is gemaakt binnen het dieptrekonderzoek dat op de TU in Eindhoven
wordt gedaan in het kader van het IOPM-D projekt. Het verslag is de afronding van
de onderzoeksopdracht.
Er is gekeken naar het dieptrekken van ronde produkten. Er waren al verschillende
onderzoeken naar dit onderwerp gedaan. Een van de onderzoeken had een in Pascal
geschreven programma opgeleverd om de maximaal benodigde en de kritische kracht
te bepalen. Het model hiervoor hield echter geen rekening met de effecten van
anisotropie.
De opdracht die aan dit verslag ten grondslag ligt is om dit model zodanig uit te
breiden, zodat het geschikt is om de gevolgen van anisotropie op de benodigde
dieptrekkracht te bestuderen.

Om deze gevolgen te berekenen zijn een aantal programma's geschreven die het
mogelijk maken ook de effecten van andere procesgrootheden te onderzoeken. In het
verslag zal worden ingegaan op verschillende parameters die het dieptrekken
beinvloeden. Naast de anisotropiefaktor zijn dit de verstevigingsexponent, de wrijving,
de dieptrekverhouding, de voordeformatie, de afrondingsstralen en de karakteristieke
deformatieweerstand.

Voordat deze resultaten worden besproken, zal eerst het model worden gepresenteerd
zoals dat voor de berekeningen is gebruikt. Hierbij zal vooral aandacht worden
besteed aan de anisotropie.
Naast aandacht voor de anisotropie in het model wordt ook ingegaan op de prakti
sche effecten van de anisotropie op de omvormeigenschappen en het dieptrekken.

Als afsluiting wordt, voordat de conclusies worden getrokken, in een korte evaluatie
gekeken naar de verdere mogelijkheden van de programma's en naar de overeen
kornst tussen de met het programma berekende waarden en de praktijk.
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2. Theorie

2.1 Het bestaande model

Ret model waar vanuit wordt gegaan berekent de kracht die nodig is voor het diep
trekken van een axisymmetrisch dieptrekproduct tijdens het verloop van de krachtweg
van B=Bo, de initiele dieptrekverhouding, tot B= 1. Hierbij staat P voor de lopende
dieptrekverhouding, oftewel de verhouding tussen de stempel- en de blenkdiameter.

Tevens wordt de kritische kracht berekend. Als output wordt een grafiek getekend
met het kracht-wegverloop en wordt er uitspraak gedaan over het al dan niet maak
baar zijn van het produkt aan de hand van de kritische kracht.

2.1.1 Het gebruikte theoretische model

Voor de berekening van de dieptrekkracht is gebruik gemaakt van een eenvoudig mo
del.
In dit model wordt de totale dieptrekkracht opgedeeld in vier delen :
a) de kracht in de flens ten gevolge van stuiken en rekken,
b) de kracht ten gevolge van wrijving tussen de flens en matrijs en flens en plooihou

der,
c) de kracht ten gevolge van wrijving tussen flens en matrijsafronding,
d) de kracht ten gevolge van de dubbele buiging.

1.2.2 De formules

Rier zullen kort en zonder uitgebreide uitwerking de gebruikte formules worden
behandeld. Voor de afleiding van de formules zie [4].

a) De dimensieloze kracht ten gevolge van stuiken en rekken van de flens:

F,' = 1,04 • ~ Po • (wn~ + tal" - 1) • (1 _.1.) + Inp)
~ ~ ~

10
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b) De dimensieloze kracht ten gevolge van wrijving tussen £lens en matrijs en £lens en
plooihouder:

F - 2 rp * (f3 - 1) * PpI
2 = * JI. *

So C

(2)

c) De dimensieloze kracht ten gevolge van £lens en matrijs afronding:

F- - 1t * Il * (F- + F.-)3 - roo 1 2 (3)

De in formule (2) en (3) gebruikte term voar de wrijving JI. is de wrijvingscoefficient
tussen de £lens en de matrijs en de £lens en de plooihauder. In de afleiding is voor de
wrijvingscoefficient tussen matrijsafronding en £lens Jl.flena-matrijsafrooding = 2*JI. genomen.

d) De dimensieloze kracht ten gevalge van buigen en terug buigen van de £lens:

F
4 = {«(1n~ + £0>"-1) * 1.+1}

P P
1 Po*-*-*----
/3 P (4)

De totale kracht wordt berekend door de vier deelvermogens te sommeren.

F - =F- +P* +P* +F*
~ 1 234 (5)

Deze totale dieptrekkracht wordt ill de maakbaarheidsanalyse vergeleken met de
kritische kracht volgens Kals [1].

2 1 So So '3F/ = (-)"+ * nil * {- + - + exp(n - _v_~ * eo>}-1
/3 ~ ~ 2

11
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2.2 Theorie van de anisotropie

In de omvormteehnologie wordt de anisotropie gezien als een van de faetoren die van
invloed zijn op het omvormen van een materiaal.
De anisotropie oefent invloed uit op het deformatieproees en door gebruik te maken
van deze eigensehap kunnen we de omvormresultaten bemvloeden. Aan de andere
kant kan anisotropie ook zorgen voor onregelmatigheden op het produkt (oorvor-

. ')nung..
De hier besehreven theorie geeft ons een gereedsehap om deze eigensehappen
kwantitatief weer te geven, zodat de gevolgen voor het omvormen aan de hand
hiervan kunnen worden afgeleid.
De theorie definieert een aantal grootheden die gebruikt kunnen worden in het
rekenmodel, zodat de effecten veroorzaakt door anisotropie meegenomen kunnen
worden.

2.2.1 Definitie van de anisotropiefaktor

Tijdens de produetie van plaatmaterial onstaat er door het gieten en het walsen een
geriehtheid van het materiaal. Dit betekent dat de meehanisehe eigensehappen
afhankelijk zijn van de riehting waarin gemeten wordt. Dit noemt men anisotropie.
Deze anisotropie is, naast de verstevigingseigensehappen, van invloed op het omvorm
proees. Om deze anisotropie te kunnen meten en de invloed ervan te kunnen bepalen
hebben we een eenheid nodig waarmee we de grootte van de anisotropie kunnen
uitdrukken. We gebruiken hiervoor de R-faktor.

Ben ronde doorsnede van een proefstaaf zal door anisotrope eigensehappen van het
materiaal tijdens rekken van de staaf een elliptische doorsnede worden. De dwarsrek
ken in deze staaf zijn dus ongelijk.
De R-faktor is nu gedefinieerd als de verhouding van de natuurlijke dwarsrekken
evenwijdig aan en loodreeht op het plaatoppervlak (resp. Ed en En).

(7)
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De op deze manier gedefinieerde anisotropiefactor is afhankelijk van de voorge
schiedenis van het materiaal en de langsrek van het plaatmateriaal. Daamaast is ook
de hoek tussen de trekrichting en de walsrichting van bepalend belang.
De grootste afwijking ten opzichte van de plastische eigenschappen in de walsrichting
treden doorgaans op onder een hoek van 45° met de walsrichting. In de praktijk is

het gebruikelijk om in drie richtingen een trekproef te nemen en aan de hand hiervan
de anisotropie te bepalen. Gemeten wordt in de walsrichting en onder 45° en 90°
biermee. Met de op deze wijze verkregen metingen kunnen we twee begrippen
definieren die de eigenschappen van anisotropie weergeven in een getalwaarde.

Als eerste definieren we de normaalanisotropie. Dit is de gemiddelde waarde van de
anisotropiefaktoren in de drie richtigen.

R = Ro + 2 * R45 + ~
4

(8)

De op deze manier gedefinieerde grootheid geeft inzicht in het materiaalgedrag in
dikterichting. Voor isotroop materiaal geldt R =1. Normale waarden van R liggen
tussen 0,4 en 1,4.

Daamaast kunnen we de planaire anisotropie definieren. Dit is de gemiddelde
grootste variatie van R-y in het vlak van de plaat en is verantwoordelijk voor het
onstaan van 'oren' aan het produkt.

(9)

De oren aan het produkt onstaan in de richting waarin R-y maximaal is. De hoogte
van de oren is groter naarmate de planaire anisotropie groter is. Aan deze planaire
anisotropie zuHen we verder niet veel aandacht besteden, de oorvorming is in dit
verband niet van direkt belang, omdat dit effekt geen invloed heeft op de krachten.

Naast de bier beschreven normale en planaire anisotropie 'worden ook de termen
'geometrische anisotropie', 'struktuur anisotropie' en 'textuur anisotropie' gebruikt om
inhoud te geven aan de verschillende anisotropie eigenschappen. Deze termen
benaderen de anisotropie meer vanuit de natuurkundige en kristallografische kant.
Hierdoor zijn deze gedefinieerde grootheden minder interessant om mee te werken in
een rekenmodel, ze geven meer een kwalitatieve indruk van het fenomeen.
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2.2.2 Gevolgen van anisotropie voor het omvormen

De eigensebappen van anisotropie komen tot uitdrukking bij bet omvormen. Vit de
praktijk is bekend dat materialen met een bogere R-waarde beter dieptrekbaar zijn.
Met anisotroop materiaal kunnen veel grotere diepte-breedteverboudingen bereikt
worden. Daamaast blijkt het, dat als een produkt met isotroop materiaal niet kan
worden gemaakt, het soms weI lukt met anisotroop materiaal met R> 1. In deze
paragraaf worden deze effekten kort verklaart. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
eigensebappen van anisotropie die verder op in dit verslag zullen worden bestudeerd.
De bedoeling is om de relevantie en de invloed van de eigensehapppen aan te geven.

Als een plaatmateriaal een R heeft die groter is dan 1, heeft dit materiaal een
grotere weerstand tegen dikteverandering dan isotroop materiaal. Omgekeerd geldt
dat als R <1 het materiaal een kleinere weerstand heeft tegen dikte verandering dan
isotroop materiaal.Bij het dieptrekken wordt de flens naar binnen toe getrokken. De
rek in <p-riehting veranderd niet afuankelijk van de anisotropiefaktor. Deze rek wordt
voornamelijk bepaald door de geometrie van het produkt. Ten gevolge van de grotere
dikteveranderingsweerstand bij R.. >1zal de Ez (rek in z-richting, loodreeht op de
plaat) weI veranderen. De dikte zal minder toenemen en de rek in deze riehting zal
dus kleiner zijn. De deformatie t.g.v. de stuik in tangentiale riehting moet weI ergens
blijven. Met volumeinvariantie weten we dat deze zal komen uit de rek in radiale
richting. Deze rek zal sterk toenemen en voor een hoger produkt zorgen.
De winst in de grotere diepte-breedteverhouding dus moet vooral gezocht worden in
de grotere rek in radiale-richting.
Dit is ook te zien bij oorvorming. Voor een gelijke uitgangssituatie (gelijke dieptrek
verhouding) onstaat binnen bet zelfde produkt een aanzienlijk verschil in diepte
breedteverhouding die geheel moet worden toegeschreven aan verschillende opgetre
den rekken in radiale-riebting.

Dit wordt nog versterkt doordat de benodigde dieptrekkracht kleiner is. Hierdoor zal
ook f30 groter gekozen kunnen worden, voordat de krachten zo hoog zijn opgelopen
dat de wand van de beker onder invloed van een te hoge trekspanning insnoert en
scheurt. Vooruitlopend op de resultaten wordt opgemerkt dat de invloed hiervan
klein blijkt te zijn.

De veel grotere maximaal haalbare diepte-breedteverhouding bij het omvormen van
materiaal met anisotropie (R> 1) kunnen we dus toeschrijven aan twee faktoren, te
weten de grotere rek Er en (in mindere mate) de lagere benodigde kraeht.
In de resultaatbespreking zal worden gekeken in welke mate de benodigde kraeht
beinvloed wordt door de anisotropie.

14



2.3 Het aanpassen van het nlodel

In deze paragraaf zal worden gekeken welk gedeelte van het model zal moeten
worden aangepast om de invloed van de anisotropie mee te nemen in de bereke
ningen en hoe dit moet gebeuren.

2.3.1 Waarop oefent R invloed uit

Als eerste is van belang te weten welk gedeelte van het model moet worden aange
past. Duidelijk is dat beide wrijvingstermen door de aanwezigheid van anisotropie niet
zullen veranderen. Ook kan de invloed op de dubbele buiging worden verwaarIoosd.
In de gebruikte term voor deze buiging komt aIleen de initiele dikte So voor. Dat de
kracht door buiging sterk afhankelijk is van R, door grotere dikteveranderingsweer
stand, is hier dus niet waarschijn1ijk.

De invIoed van de anisotropie zoals die wordt waargenomen in de praktijk moet dus
verklaard kunnen worden uit de kritische kracht of de krachten die optreden bij het
naar binnen trekken van de flens.
De kritische kracht speelt een rol bij de overgangszone tussen wand en bodem, waar
de vervorming overeenkomt met een strekbewerking. Vit [2] blijkt dat bij strekken de
invloed van R zeer gering is en dat proces vooral beinvloed wordt door de verste
vigingscoefficient. Hier van uitgaande lijkt het dus niet nodig de kritische kracht in het
model aan te passen, als we R willen meenemen in de berekening.
De invloed van R op het dieptrekken van plaat komt dus vooral bij het vervormen
van het randmateriaal tot uitdrukking. We zullen dus de kracht ten gevolg van het
stuiken en rekken van het materiaal in de flens moeten aanpassen.

2.3.2 Het theoretische model

Om de anisotropie in de kracht voor het rekken en stuiken van de flens op te nemen
gebruiken we de afleiding voor de dimensieloos geschreven dieptrekkracht zoals die
wordt gemaakt door Dubois [3] in model (I). Dit model Iuidt als voIgt:

A B 1
Fl· = y * 1.1 * {- * lnP + -(1 - -)}

C C P
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1

1

Met 1':

S
T (_1_)

Y = (-) = {~} 1 + R

So T"

Met A en B:

A = __1_ * {0j.T=T) - T"*Oj.T=To)}
T,. ,. T

i
I

Ti

T,.

Ti
B = --- * {O!-T=Ti) - o!-T=T)1

Tu

Ti

(11)

(12)

(13)

Voor de in deze coefficienten gebruikte term voor de vloeispanning geldt:
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De hier gebruikte plastische deformatie is ais voIgt afgeleid:

De eindige rekken E", en En worden als voIgt gedefinieerd:

(15)

T"
E = -In{- *

• T

T
(_"0)2 _ (1 ( T )2) }- - *y

r" T"

(16)

(17)

De in deze formules gebruikte dieptrekverhoudingen zijn ais voIgt gedefinieerd:

De momentane dieptrekverhouding 13

(18)

De initiele dieptrekverhouding 130

(19)

Voor de volledige uitwerking wordt verwezen naar het werk van Dubois, waar de
afleiding stap voor stap staat uitgewerkt. Opgemerkt dient te worden dat in deze
afleiding een fout staat. Formule (45), blz.17 moet vervangen worden door formule
(10) zoals die hierboven staat geschreven.
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3. De Pascal Programma's

3.1 Het bestaande programma

De structuur van het programma is simpel. Het is opgebouwd uit drie onderdelen.
Het hoofdprogramma is het deel dat met de gebruiker communiceert en de berekin
gen uitvoert. De berekende data wordt op geslagen in datafiles. Deze files worden
door het grafische programma gelezen en verwerkt in een grafiek. Een derde apart
onderdeel van de programmatuur zorgt voor de interne declaratie van alle variabelen.

Het programma vraagt als eerste om de procesgrootheden in te voeren, om vervol
gens aan het rekenen te slaan. Het programma geeft de mogelijkeheid om met aile
deelkrachten te werken of er eventueel een of meerdere weg te laten. Als uitkomst
wordt dan de maximaal benodigde kracht gegeven met daarbij de mededeling of het
produkt in deze vorm al dan niet gemaakt kan worden. Als kriterium hiervoor geldt
dat de maximale kracht kleiner moet zijn dan de kritische kracht.
Als laatste geeft het programma de mogelijkheid om de krachtwegkromme van het
berekende proces op het beeldscherm weer te geven. In deze grafiek worden de
veschillende deelkrachten, de totaalkracht en de kritische kracht weergegeven.

3.2 Het nieuwe programma

Het hierboven gepresenteerde model is gelmplementeerd in het bestaande program
ma. Voor deze aanpassing hoefde de programmastructuur niet veranderd te worden.
Het programma is opgenomen in de appendix.

Bij het gebruik van dit programma bleek dat het programma niet erg handig is om
mee te rekenen. Het programma is erg beperkt wat betreft de output en ook de
invoer moet voor elke verandering van een variabele weer helemaal opnieuw worden
ingevoerd. Daarnaast berekent het programma de gehele kracht-wegkromme, terwijl
we vooral gelnteresseerd zijn in de maximale kracht.
Als we de dieptrekkracht echt willen onderzoeken, moeten we de verschillende
parameters eenvoudig kunnen varieren en moeten we de verschillende formu1es met
elkaar kunnen vergelijken, zonder al te veel tijd te hoeven stoppen in het telkens
opnieuw invoeren van de parameters. Daarnaast moeten ook de verkregen gegevens,
overzichtelijk worden opgeslagen in verschillende datafiles zodat deze kunnen worden
gebruikt om een grafische weergave van het berekende te kunnen geven.
Om dit te bereiken zijn een aantal programma's gemaakt.
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Het programma GENERATO geeft de mogelijkheid om snel de verschillende
parameters te varieren. De basisgrootheden zoals produktgeometrie en enkele
materiaaleigenschappen moeten in een aparte file worden ingevoerd. Dit maakt het
mogelijk deze snel te veranderen door een andere file in te voeren. De verstevigings
coefficient en de anisotropiefaktor worden standaard door het prodramma gevarieerd.
De andere variaties kunnen in een tweede file worden opgegeven.
Als output levert dit programma een file met daarin voor aIle variaties de maximale
dieptrekkracht en de kritische kracht.
Om de berekende waarden in grafieken te kunnen uitdrukken is het programma
DG_GRAPH geschreven. Dit programma zet de file, gemaakt door GENERATO,
waarin aIle waarden staan, om in kleinere files die eenvoudig gebruikt kunnen
worden in een grafisch programma.

Daamaast zijn nog een aantal programmaatjes geschreven om het krachtwegverloop
te varieren voor verschillende waarden van de anisotropie faktor en om het oude en
het nieuwe model met elkaar te vergelijken.

Verder is het mogelijk om met de data die geleverd wordt door GENERATO 'isoto
pen' te maken. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor isotopen van
gelijke wrijving of isotopen van maakbaarheid.
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4. Resultaten

In deze paragraaf worden de resutaten van de berekeningen gepresenteerd die
gemaakt zijn met het nieuwe programma, waarin rekening is gehouden met de
anisotropiefaktor.
Eerst zal de invloed van de anisotropie worden bepaald en worden de twee modellen
met elkaar vergeleken. Daama worden de resultaten van een parameter onderzoek
gepresenteerd dat is uit gevoerd met het nieuwe model.

Aile berekeningen zijn gedaan met een set basisgrootheden.
Deze zijn als voIgt:
So= 0.8 nun
ruO =49.0 nun
rp = 27.2 nun
rd = 25.0 nun
Pp= 7.0 nun
Pd= 3.3 nun
eo= 0.0
Pp1= 2.0 N/nun2

C =531.0 N/mm2

n= 0.3

4.1 Het effect van anisotropie

AIs eerste is opgenomen grafiek 1 die de verschillende deelkrachten weergeeft
uitgezet tegen de dieptrekverhouding. In deze grafiek komt het verschil met het oude
model en de verschillen tussen met en zonder anisotropie nog niet tot uitdrukking.
Om deze verschillen te zien zijn een aantal andere grafieken opgenomen.

In grafiek 2 staan het oude en nieuwe model in dezelfde grafiek uitgezet. Voor het
model met de anisotropie is R =1 genomen, zodat beide grafieken met elkaar te
vergelijken zijn.
Beide grafieken vallen redelijk samen. Het maximum van het oude model ligt bij een
iets grotere dieptrekverhouding dan het maximum van het model met anisotropie. De
maxima liggen weI even hoog. Hierbij moet opgemerkt worden dat in het model
wnder de anisotropie een andere gekorrigeerde vloeivoorwaarde volgens Tresca
wordt gebruikt. De korrektiefaktor in deze vloeivoorwaarde is voor dit model zo
gekozen dat het verloop van de krachtwegkromme op gelijke hoogte komt te liggen
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met andere berekeningen (zie [4]).
De noodzaak van deze aanpassing en het verschuiven van het krachtmaximum naar
een grotere dieptrekverhouding kan misschien verklaard worden met een verschil in
de modelvorming. Er is in het originele model van van Lieshout namelijk uitgegaan
van een iets ander verloop van de vloeispanning over de flens.

Grafiek 3 en 4 laten de invloed van de anisotropie op de krachtwegkromme zien.
Grafiek 3 laat alleen de kracht in de flens zien (Fl), terwijl grafiek 4 de totale kracht
laat zien. Het valt op dat de ligging van het krachtsmaximum nauwelijks beinvloed
wordt door anisotropie. Het maximum voor R =1.5 komt slechts enkele procenten
hoger te liggen op ongeveer dezelfde dieptrekverhouding.

In de praktijk wordt anisotroop materiaal beschouwd als beter dieptrekbaar. Vit
grafiek 4 blijkt echter dat door gebruik van anisotroop materiaal met R =1.5 de
maximaal benodigde kracht slechts vier procent lager ligt dan voor isotroop materiaal.
Dit is veel minder dan verwacht. In grafiek 5 is de maximaal benodigde dieptrek
kracht voor isotroop- en anisotroop materiaal en de kritsche kracht uitgezet tegen Po
Het blijkt nu dat bij een vier procent lagere maximaal benodigde kracht een maxima
Ie initiele dieptrekverhouding gekozen kan worden, die slechts twee procent groter is.
Met dit model is dus niet te verklaren dat met anisotroop materiaal een aanzienlijk
grotere dieptrekverhouding bereikt kan worden. De voordelen van anisotropie voor
het dieptrekken moeten dus vooral gezocht worden in de grotere rekken die in axiale
richting optreden en dus leiden tot produkten met kleinere wanddikte en grotere
wandhoogte.
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4.2 Parameteronderzoek

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van het parameter onderzoek
in de vorm van grafieken. In deze grafieken worden maximaal benodigde- en kritische
dieptrekkracht uitgezet tegen de verschillende parameters.

4.2.1 De matrijsafronding

In grafiek 6 zijn de dimensielozekrachten uitgezet tegen de dimensieloze matrijsafron
ding. Er is te zien dat dat de maximaal benodigde dieptrekkracht voor kleine
afrondingsstralen zeer groot is maar dat deze voor iets grotere waarden onder de
kritische kracht duikt. Vit deze grafiek blijkt,. zoals bekend, dat als veilige waarde
pd/so>4 is aan te nemen.

4.2.2 De stempelafronding

In grafiek 7 zijn de dimensieloze krachten uitgezet tegen de dimensieloze stempelaf
Tonding. Duidelijk is te zien dat de maximaal benodigde kracht niet door de afron
dingsstraal van de stempel wordt beinvloed. De kritische kracht echter weI. Deze is
voor kleine waarden zeer klein om daama snel groter te worden. Daamaast is te zien
dat een veilige waarde voor is pp/so> 5 a 6. Voor kleine waarden van de verstevi
gingsexponent moet deze iets groter worden gekozen.

4.2.3 De dieptrekverhouding

In grafiek 8 en 9 is gekeken naar de dieptrekverhouding.

In grafiek 8 zijn kritische en maximaal benodigde dieptrekkracht uitgezet tegen de
dieptrekverhouding met als parameter de verstevigingsexponent.

In grafiek 9 zijn de punten uitgezet waar benodigde en kritische kracht elkaar raken.
Op de x-as staat nu de maximaal haalbare dieptrekverhouding. Voor een maakbaar
produkt moet de dieptrekverhouding voor een bepaalde n-waarde zodanig gekozen
worden dat men links van de getrokken lijn in de grafiek zit. De met deze grafiek te
bepalen maximale dieptrekverhouding blijkt in de praktijk veel te laag te zijn. Er
kunnen veel grotere dieptrekverhoudingen gehaald worden. Dit komt omdat een te
kritisch model is gebruikt voor de kritische kracht. De trend van de curve geeft echter
weI een goed beeld van het verloop van de maximaal haalbare dieptrekverhouding bij
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oplopende n-waarde.
Voor een grotere n kunnen zoals bekend steeds grotere dieptrekverhoudingen worden
gekozen. Het lijkt erop dat bij zeer lage waarde voor de verstevigingsexponent ook
een grotere dieptrekverhouding haalbaar is dan bij n-waarden die voor stalen normaal
zijn.
Bij deze lagere n-waarden moet echter weI in de gaten worden gehouden dat er
andere faaloorzaken kunnen ontstaan. In dit geval zou het kunnen dat het buigen in
de flens kritisch wordt.
Verder blijkt uit de grafiek dat in het gebied waar de meeste staal soorten zitten er
maar een zeer geringe variatie in maximaal haalbare dieptrekverhouding mogelijk is.

4.2.4 De karakteristieke deformatieweerstand

De karakteristieke deformatieweerstand C blijkt voor normale waarden geen invloed
te hebben op het al dan niet maakbaar zijn van een produkt (grafiek 10). Aileen bij
extreem lage C-waarden stijgt de benodigde dieptrekkracht zeer sterk. Dermate lage
waarden komt in de praktijk echter niet vaak voor. Aileen bij het dieptrekken van
een metaal met een lage C- en n-waarde zouden we uitgaande van deze grafiek
problemen kunnen verwachten.

4.2.5 De voordeformatie

Grafiek 11 is in eerste instantie niet interessant, omdat de normale voordeformatie
zeer klein is. Meestal blijft deze waarde zelfs onder een honderste. De invloed
hiervan is nagenoeg te verwaarlozen.
Een dergelijke grafiek kan weI interessant worden bij vervolgtrekken. De kritische
kracht is bij vervolgtrekken afhankelijk van de voordeformatie van het uitgangsmateri
aal omdat het kritische deel van de wand bij de stempel afronding gevormd wordt uit
de onvervormde bodem. De benodigde kracht bij een vervolgtrek is echter weI
afhankelijk van de voordeformatie van eerdere trekken. Deze benodigde kracht blijkt
bij lagere n-waarden een kleinere invloed van de voordeformatie te ondervinden dan
voor hogere n-waarden. Voor n=O.5 verdubbelt de benodigde dieptrekkracht over het
trajekt van Eo=O tot 1, terwijl over het zelfde trajekt de benodigde kracht voor n=0.1
slechts met ongeveer 20% toeneemt.
Op basis hiervan kan worden aangenomen dat vervolgtrekken vooral interessant is als
materialen met een lage n-waarde worden gebruikt.
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4.2.6 De wrijving

De wrijving is altijd een parameter die moeilijk te meten is. Uit grafiek 12 zijn echter
weI een aantal zaken aangaande wrijving op te maken.
Het blijkt dat als de verstevigingsfaktor lager is de wrijving er eerder voor zorgt dat
het produkt met maakbaar is. Dit kan met een voorbeeld worden gei1lustreerd
worden.
Als voor de wrijving geldt p. =0.08 dan zal een product met te maken zijn met een
materiaal met n =0.3. Het produkt is weI maakbaar als een materiaal wordt gebruikt
met n=0.5.
Als we dus produkten willen maken van een materiaal met een lage verstevigings
exponent moeten we de smeringscondities extra in de gaten houden.
In paragraaf 5.2 wordt nog wat verder op de wrijving en de wrijvingscoefficient
ingegaan.
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5. Evaluatie

5.1 Het model en de praktijk

In een aparte studie is bet model zoals dat bier gebruikt is confronteerd met metin
gen. Hierbij bleek dat bet model zoals bier gebruikt om de benodigde dieptrekkracbt
te berekenen zeer goed met de praktijk overeenkomt. Anders ligt dat voor de
gebruikte formulering voor de kritiscbe kracbt. Deze bleek veel lagere waarden op te
leveren dan in werkelijkheid bet geval is. Het model is dus te kritiscb. Dit verklaard
ook waarom de maximaal baalbare dieptrekverboudingen zoals die in de grafieken
wordt aangegeven veel te laag liggen.

5.2 Bepalen p mogelijk met behulp van programma

De onnauwkeurigbeid van bet programma wordt sterk bepaald door de gebruikte
wrijvingscoefficient. Deze is moeilijk objektief te bepalen en is afbankelijk van veel
factoren. De belangrijkste zijn de meetmethode, het gebruikte materiaal, de ruwheid
van het oppervlak, de deklaag van het materiaal en in sterke mate het gebruikte
smeermiddel en de hoeveelheid smering. Van deze laatste is niet alleen de invloed
groot, maar is ook de opgebracbte hoeveelheid en verdeling moeilijk te meten en te
reproduceren.
Momenteel wordt de wrijvingscoefficient bepaald m.b.v. de striptrekproef. Bij de
striptrekproef wordt gemeten met een spanningssituatie met buigen en rek. Bij
dieptrekken is de spanningssituatie echter complexer, want er wordt ook gestuikt.
Dit stuiken zorgt voor een dikte vergroting in het gebied waar de wrijving actief is.

Deze dikteverandering kan invloed hebben op de normaalkrachten en op de verdeling
van de smering. En zoals boven aangegeven wordt de wrijving mede bierdoor
bepaald.
Om deze invloeden op de wrijving mee te kunnen nemen is bet nodig om tijdens bet
dieptrekken te meten. Dit is mogelijk met behulp van een programma.

Uit praktijk is de krachtcurve te meten voor het dieptrekken van een proefcupje. Met
deze curve kan bet kracbtmaximum bepaald worden. De voor bet model benodigde
parameters zijn goed te bepalen binnen nauwe grenzen (evt. in 'ongevoelig' gebied).
Als deze grootheden bekend zijn, is p. de enige onbekende en dus met behulp van
goed programma te bepalen. Voordeel is dat p. bepaald wordt in de situatie waarin bij
later weer nodig is. Het is zo mogelijk om te meten met een spanningstoestand, waar
buig en rek maar ook stuik plaats vindt. Een voorbeeld van deze mogelijkheid staat
bescbreven in [5].
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5.3 Verdere mogelijkheden van de programma's

De programma's zoals die er nu liggen zijn vrij spartaans van opbouw. Dat wil zeggen
dat ze nog niet erg gebruikersvriendelijk zijn en er is een hoop kennis voor nodig om
de verschillende programma's met elkaar te laten samenwerken. Met enige kleine
aanpassingen is het echter eenvoudig mogelijk om een programma te schrijven dat
menu gestuurd de verschillende berekeningen kan uitvoeren.
Hiermee is het mogelijk om de parameter omgeving van een bepaald proces op
eenvoudige manier te bestuderen en bewuste keuzes te maken bij het kiezen van de
procesgrootheden.
Ook zou een dergelijk programma gebruikt kunnen worden in een studieomgeving,
omdat de geplotte grafieken een duidelijk beeld geven van de invloed van de
verschillende grootheden op het dieptrekproces.
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6. Conclusies

1) De waarden, berekend met bet oude model van Van Uesbout en bet volgens Du
Bois voor anisotropie aangepaste model, komen redelijk met elkaar overeen. Het
maximum van bet oude model ligt bij een iets grotere dieptrekverbouding dan bet
maximum van een model met anisotropie. De maxima liggen weI even boog. Hierbij
moet opgemerkt worden dat in bet model zonder de anisotropie een andere gekorri
geerde vloeivoorwaarde volgens Tresca wordt gebruikt. De korrektiefaktor in deze
vloeivoorwaarde is voor dit model zo gekozen dat bet verloop van de kracbtweg
kromme op gelijke boogte komt te liggen met andere berekeningen (zie [4]).
De noodzaak van deze aanpassing en het verscbuiven van het krachtmaximum naar
een grotere dieptrekverbouding kan misschien verklaard worden met een verscbil in
de modelvorming. Er is in bet originele model van van Uesbout namelijk uitgegaan
van een iets andere verloop van de vloeispanning over de £lens.

2) Het valt op dat de ligging van het krachtsmaximum nauwelijks beinvloed wordt
door anisotropie. Het maximum voor R =1.5 komt, in vergelijking met isotroop
materiaal, slechts enkele procenten hoger te liggen op ongeveer dezelfde dieptrekver
bouding.

3) Met dit model is dus niet te verklaren dat met anisotroop materiaal een aanzienlijk
grotere dieptrekverbouding bereikt kan worden. De voordelen van anisotropie voor
bet dieptrekken moeten vooral gezocht worden in de grotere rekken die in axiale
ricbting gehaald kunnen worden.

4) Vit grafiek 6 blijkt, zoals bekend, dat als veilige waarde pd/so>4 is aan te nemen.

5) Daarnaast is in grafiek 7 te zien dat een veilige waarde voor is pp/so>5 a 6. Voor
kleine waarden van de verstevigingsexponent moet deze iets groter worden gekozen.
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6) Voor grotere n-waarden kunnen zoals bekend steeds grotere dieptrekverhoudingen
worden gekozen. Het blijkt echter dat bij zeer lage waarde voor de verstevigingsexpo
nent ook een grotere dieptrekverhouding haalbaar is dan bij n-waarden die voor
stalen normaal zijn.
Bij deze lagere n-waarden moet echter weI in de gaten worden gehouden dat er
andere faaloorzaken kunnen ontstaan. In dit geval zou het kunnen dat het buigen in
de flens kritisch wordt.
Verder blijkt uit de grafiek dat in het gebied waar de meeste staalsoorten zitten er
maar een zeer geringe variatie in maximaal haalbare dieptrekverhouding is.

7) Bij het dieptrekken van metalen met een lage C-waarde in combinatie met een
lage n-waarde zouden we uitgaande van grafiek 10 problemen kunnen verwachten.

8) Als we producten willen maken van een materiaal met een lage verstevigings
exponent moeten we de smeringscondities extra in de gaten houden.

9) Het model voor de benodigde dieptrekkracht blijkt in de praktijk zeer goed te
voldoen. Het model zoals dat hier is gebruikt voor de kritische kracht voldoet niet in
de praktijk. Het is veel te kritisch. Dit blijkt onder andere nit de waarden die
berekend zijn voor de maximaal haalbare dieptrekverhouding. Deze berekende waar
den zijn veel te laag. De trend in de verschilende grafieken is echter weI goed

10) Het is mogelijk om met behulp van het programma de invloeden van de wrijving
te meten tijdens het dieptrekken. Hierdoor kan de wrijvingsinvloed bepaald worden
voor de spannings- en de geometriesituatie zoals die zich daadwerkelijk voordoet
tijdens dieptrekken.
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