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parameteronderzoek bij dieptrekken

VOORWOORD

Gedurende het einde van mijn vierde en het begin van mijn vijfde jaar heb ik mij

gewijd aan mijn onderzoeksopdracht. De opdracht luidde : "Ontwerp een nieuw

praktikum, waarin tweedejaars studenten nader kennis maken met dieptrekken en

waarin zij zelf onderzoeken hoe dit proces beinvloed wordt door de dieptrekgroothe

den." Omdat ik op dat moment bijna twee jaar werkzaam was als student-assistent in

de omvormtechniek leek mij dit een uitdagende opdracht, omdat ik hierin mijn eigen

ervaringen en inzichten kwijt kon. Bovendien kon ik zo niet aIleen mijn technische

kennis uitbreiden, maar kwam ik ook met de onderwijskundige aspekten in aanraking.

Hierbij wil ik mijn begeleider, de heer Ramaekers, hartelijk danken voor de waarde

volle samenwerking.

Bijzondere dank wil ik uiten aan de heer de Groot, met wie ik nu reeds tweeeneen

half jaar zeer plezierig samenwerk en wiens inspanningen van groot belang zijn

geweest voor het vervullen van deze opdracht.

Het succes van dit praktikumontwerp zal pas in de praktijk zichtbaar worden,

wanneer de studenten ermee te werk gaan.

Als laatste wil ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft deze opdracht tot een

goed einde te brengen.

Rob Vloemans
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SAMENVATI1NG

In een nieuw op te zetten praktikum moeten tweedejaars studenten kennis maken

met dieptrekken en tevens hoe dit proces beinvloed wordt door de dieptrekgroothe

den, de zogenaamde dieptrekparameters. Daartoe wordt de middag in drie delen

gesplitst:

-de theoretische inleiding

-bet rekengedeelte

-het machinegedeelte

Het theoretische gedeelte begint met algemene beschouwingen over dieptrekken,

waama ingegaan wordt op aktuele behoefte vanuit de industrie: het vroegtijdig

voorspellen van de maakbaarheid van dieptrekprodukten. Een van de mogelijkbeden

om deze maakbaarheid te toetsen zijn de plastische modellen, welke de benodigde en

de kritische dieptrekkracbt berekenen.

In bet rekengedeelte gaan de studenten zelf werken met een van deze modellen,

welke geprogrammeerd is in een TURBO-PASCAL programma. Zij zullen dan

onderzoeken welke invloed de parameters hebben op de dieptrekkracbten en ook of

een gegeven produktontwerp maakbaar is.

In het machinegedeelte bepalen de studenten langs empirische wijze de benodigde en

de kritische kracht door middel van de Engelhardt test. Hierbij zullen de afrondings

stralen van de matrijs en de stempel als parameter dienen.

lUEfWPA Laboratorium voor Omvormtecbnologie 4



SYMBOLENLQST

parameterondenoek bij dieptrekken

So = dikte van de blenk [mm]

S = momentane dikte van de flens [mm]

I uo = straal van de blenk [mm]

I u = momentane straal van de flens [mm]

I p = stempelstraal [mm]

Pp = afrondingsstraal van de stempel [mm]

I Di = binnenstraal van de matrijs [mm]

PD = afrondingsstraal van de matrijs [mm]

13 = momentane dieptrekverhouding [rjrp] [-]

13 0 = initiele dieptrekverhouding [ruo/rp] [-]

13 0max = maximale dieptrekverhouding [-]

C = karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2
]

n = verstevigingsexponent [-]

to = voordeformatie [-]

t CI = kritische rek [-]

I = anisotropiefactor [-]

a f = momentane vloeispanning [N/mm2
]

't f = wrijvingsspanning [N/mm2
]

On = normaalspanning [N/mm2
]

PpL = plooihouderdruk [N/mm2
]

J.L = wrijvingscoefficient volgens Coulomb [-]

JoLt = wrijvingscoefficient tussen flens en matrijs en tussen flens en plooihouder [-]

TUEfWPA Laboratorium voor Omvormtechnologie 5



F*

= wrijvingscoefficient ter plaatse van de matrijsradius

= wrijvingscoefficient tussen stempel en produktwand

= lengte van het produkt bij breuk

= maximaal benodigde dieptrekkracht

= kritische dieptrekkracht

= kracht t.b.v. stuiken en rekken van de flens

= wrijving plooihouder/flens en flens/matrijs

= wrijving flens/matrijsafronding

= kracht t.b.v. dubbele buiging

= dimensieloze kracht

parameteronderzoek bij dieptrekken

[-]

[-]

[rom]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[-]
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1. GRONDSLAGEN VAN BET PRAKTIKUM

1.1.INLEIDING

Een algemene definitie van dieptrekken zou kunnen zijn: Het vormen van holle

ruimtelijke lichamen uit plaatmateriaal, waarbij de wand gevormd wordt door het

toevloeien van materiaal uit de flens, zie figuur 1.

Figuur 1: Dieptrekken.

1

6

1. stempel

2. matrijs

3. plooihouder

4. flens

5. gevormde wand van het produkt

6. bodem van het produkt

Een andere manier om soortgelijke produkten te maken is strekken, waarbij het

plaatmateriaal aan de rand ingespannen wordt en de holle vorm tot stand komt door

strekking van de wand, zie figuur 2.

TIJEfWPA Laboratorium voor Omvonntechnologie 7
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Figuur 2: Strekken.

Door middel van dieptrekken kunnen uiteenlopende holle vormen worden bereikt,

zoals cylindrische, konische, vierkante en rechthoekige, maar meestal komen tussen

vormen voor. Enkele dieptrekprodukten worden gegeven in figuur 3.

Figuur 3: Enkele dieptrekprodukten.

Bet tot stand komen van de produktvorm, door strekken of door dieptrekken, is niet

ruEfWPA Labaratorium voor Omvormtecbnologie 8
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altijd direkt zichtbaar aan de hand van het eindprodukt. Vaak wordt ook een

combinatie van beide methoden toegepast.

Dieptrekprodukten kunnen vaak op verschillende manieren tot stand komen.

In figuur 2 zijn een aantal dieptrekprocessen weergegeven.

a) Dieptrekken met plooihouder, eerste trek. b) Dieptrekken zonder plooihouder.

c) Dieptrekken met volgtrek. d) Omslagdieptrekken.

Figuur 4: Verschillende dieptrekprocessen.

Het praktikum zal zich beperken tot het dieptrekken met plooihouder in de eerste

trek van een cylindrisch produkt in verband met de moeilijkheidsgraad en de beschik

bare kennis, zie figuur 4a. Bovendien kan de mogelijkheid benut worden van processi

mulatie

TUEfWPA Laboratorium voor Omvormtcchnologie 9
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1.2. DIEPTREKKEN VAN EEN CYLINDRISCH PRODUKT

Het wordingsverloop van een cylindrisch produkt is weergegeven in figuur 5. Tevens

geeft deze figuur de geometrische grootheden weer die bij dieptrekken met plooihou

der een roI spelen.

ru
rp

(;)
\1\

Figuur 5: Het dieptrekken van een cylindrisch produkt.

De geometrische parameters zijn dus:

- So = initiele dikte van de blenk

- S = momentane dikte van de flens

- r uO = straal van de blenk

- r u = momentane straal van de flens

- I p = stempelstraal

- pp = afrondingsstraal van de stempel

- PD = afrondingsstraaI van de matrijs

11JEfWPA Laboratorium voor Om1lOrmtechnoiogie 10
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Bij dieptrekken spelen ook materiaalgrootheden mee. Bij de modellering is gebruik

gemaakt van het verstevigingsmodel volgens Swift, namelijk:

De materiaalgrootheden zijn dus:

- C = karakteristieke deformatieweerstand

- n = verstevigingsexponent

- eo = voordeformatie

(- I = anisotropiefactor, zie 07. Aan deze grootheid wordt in dit praktikum

geen aandacht besteedt)

(1)

Verder zal er wrijving optreden tussen flens en plooihouder en tussen flens en matrijs

en langs de matrijsafronding. Hierbij wordt uitgegaan van het wrijvingsmodel volgens

Coulomb:

De grootheden die deze wrijving bepalen zijn:

- IJ. f = wrijvingscoefficient in kontaktvlak flens-plooihouder en flens-matrijs

- IJ.D = wrijvingcoefficient in het afrondingsvlakvlak van de matrijs (IJ.D=2·~f)

- Ppl = plooihouderdruk (= on)

(2)

Vit experimenteel onderzoek is gebleken dat IJ.D ongeveer twee keer zo groot is als IJ.f.

Dit wordt verklaard door de veel grotere kontaktdruk rond de matrijsafronding.

In het vervolg wordt alleen IJ. gebruikt, waarbij IJ. = IJ.f

TUEfWPA Laboratorillm voor Omvormtechnologie 11
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1.3. BET DIEPTREKPROCES

1.3.1. PROCESBEHEERSING

Het doel van technologisch onderzoek naar dieptrekken is erop gericht dit proces

beter te beheersen. Met andere woorden: het procesverioop te voorspellen met de

ingangsgrootheden ais uitgangspunt. Schematisch kan dit verloop als voIgt worden

weergegeven, zie figuur 6:

UIT

D1EPTREK·
PROCES

IN

-blenk -geometr1e
-materlaal

-smering
-ger88dSchap
-materlaal I :>

Produkt:

-vorm
1.-------''''. -oppervlak
I~----,V .kwaJlteft

FALfN?

-lnsnoerIng
-bmLlk
-oppervlakte-ver-
ruwlng

-pIooivonnlng
«c

Figuur 6: Schematische weergave van het procesverloop bij dieptrekken.

Een dergelijke weergave van het procesverloop heeft een algemene geidigheid voor

fabrikageprocessen.

lUE/wpA Laboralorium voor Omvormlcchnologie 12
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1.3.2. BENODIGDE PROCESKENNIS

Ter beoordeling van de sIaagkans van het dieptrekproces is technologische kennis

nodig. Deze benodigde kennis is van tweeerlei aard, namelijk:

-ervaringskennis

-procesmodellen

De ervaringskennis is afkornstig van de vakman. Deze stelt met zijn kennis voor een

gevraagd produkt een trekschema op. Zie figuur 7.

Ie trek ze trek

Figuur 7: Voorbeeld van een trekschema voor een dieptrekprodukt.

Procesmodellen worden ontwikkeid met behulp van de technische plasticiteitsleer,

waarbij een relatie gezocht wordt tussen input-parameters en procesgrootheden zoals

optredende rekken, spanningen, krachten en arbeid. Met behuip van faalcriteria kan

dan beoordeeid worden of bij bepaalde ingangsgrootheden weI of geen falen op zal

treden en dus of het produkt weI of niet maakbaar is. Bij de trekproef Iuidt het

faaiciterium voor insnoering bijvoorbeeId: tcI=n-t o (3)

In het praktikum zal wat betreft de faaloorzaken aIleen worden ingegaan op breuk.

TUEfWPA Laboratorium voor Omvormtecbnologie 13



Als breukcriterium geldt: Fben~Fcr

parameterondenoek bij dieptrekken

(4)

Fben is de kracht die maximaal nodig is om het betreffende produkt diep te trekken.

Fcr is de kracht die maximaal door de wand van het dieptrekprodukt kan worden

opgenomen. Indien F ben kleiner is als Fer zal er dus geen scheurvorming optreden. Het

produkt is nu maakbaar indien er geen ander faalgedrag, bijvoorbeeld plooivorming,

optreedt.

TUE/wpA Laboratorium \IOOr Omvormtechnologie 14
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1.4. SCHEMATISCHE WEERGAVE PARAMETERONDERZOEK

Schematisch kan het parameteronderzoek als voIgt worden weergegeven:

INPUT I

1::W·:~M 11;a I~
mateziaaJ

Ct n, EO~tSO

MODEL

wijzig
INPUT-data

OUTPUT

I
Fben

I I
Fer

I

~
Fben< Fer Fben ~ Fer
produkt produkt niet

maakbaar maakbaar

Figuur 8: INPUT-OUTPUT schema parameteronderzoek.

Het model rekent aan de hand van de ingegeven parameters de Fben en de Fcr uit.

Zolang Fben < Fcr treedt er geen breuk op en kan het produkt worden diepgetrokken.

Indien Fben ~ Fct" dan treedt insnoering en vervolgens breuk op. Ben of meerdere

parameters moeten gewijzigd worden.

TUE/wpA Laboratorium voor Omvormtec:hnologie 15
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1.5. HET MODEL

1.5.1. DE KEUZE VAN HET MODEL

De door het model uitgerekende Fben is opgebouwd uit vier deelkrachten:

-F1 : de kracht ten behoeve van stuiken en rekken van de flens.

-F2 : de wrijving tussen plooihouder en flens en tussen flens en matrijs.

-F3 : de wrijving tussen flens en matrijsafronding.

-F4 : de kracht ten beboeve van de dubbele buiging van de flens over de

matrijsafronding.

Er geldt: Fben = F1+F2+F3 +F4 (5)

In figuur 9 staat weergegeven waar deze deelkrachten veroorzaakt worden.

Figuur 9: Lokaties van de deelkrachten.

Voor FbeD zijn in de loop van de tijd verscbillende modelleringen opgesteld, onder

andere door:

-Siebel, Romanowski

-TNO

-TUB

TUEfWPA Laboratorium voor Omvormtcchnologie 16
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Op de TUE zijn voor F1 zes modellen ontwikkeld.

Model 6, afgeleid door dr. ir. J.AH. Ramaekers, is het vereenvoudigde evenwichts

model volgens de schillenmethode en onderdeel van een TURBO-PASCAL pro

gramma waarin ook de overige deelkrachten zijn gemodelleerd. Met dit programma

kan de totale benodigde dieptrekkracht, evenals de afzonderlijke deelkrachten, met

de dieptrekverhouding B als lopende variabele worden uitgerekend. De maximaal

benodigde dieptrekkracht, de Fben max , met de bijbehorende 6 worden dan op het

scherm weergeven. Desgevraagd kan de funktie grafisch worden weergegeven.

B en 60 zijn hierbij gedefinieerd als:

p = IUD
o I

p

: momentane dieptrekverhouding

: initiele dieptrekverhouding

(6)

(7)

Tevens rekent dit programma de kritische kracht uit

In dit parameteronderzoek wordt voor model 6 gekozen vanwege het aanwezige

TURBO-PASCAL programma en de snelle rekentijd:+ /- 5 seconden.

Andere modellen vragen rekentijden van 20 seconden tot 15 minuten.

De krachten in dit programma zijn steeds dimensieloos gemaakt op de volgende

manier:

(8)

TIJE/wpA Laboratorium voor Omvormtechnologie 17
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1.5.2. DE MODELLERING VAN DE DEELKRACHTEN

Voor het aandeel van de flensdeformatie in de benodigde dieptrekkracht geldt:

Bij de afleiding van deze kracht is uitgegaan van versteviging en niet uniform

verdeelde vloeispanning in de flens. Zie verder literatuur[l,4].

Uitgaande van het wrijvingsmodel van Coulomb:

is voor het wrijvingsaandeel in de flens afgeleid:

(9)

(10)

(11)

Let hier vooral op de term rp/so• Dit impliceert dat het wrijvingsaandeel afhangt van

de grootte van het produkt. Zie figuur 10. Zie verder literatuur[l].

2,2

2,0

/

'.8
°max=....Q..ds 1,6

1.2 Yvoor normaal st. plaat
en rvs. type 430

1.00~""""100;-----::;;20:;;;:0-'::':30~O-40":7:::0---:S;:::OO:r-~6::-::0~O

stempeldiameter-.!!L
ptaatdikte - t •

Figuur 10: Vanuit de praktijk bekende verband tussen de stempel
diameter/blenkdikte-verhouding en de maximale dieptrekverhou
ding

TUEfWPA Laboratorium voor Omvonntechnologie 18
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Voor de wrijving langs de matrijsafronding is afgeleid:

(12)

Voor bet aandeel van de kracbt ten behoeve van de dubbele buiging langs de

matrijsafronding is afgeleid:

(13)

Bij de afleiding van bovenstaande formules is gebruik gemaakt van een zekere

modellering van het deformatieproces, het materiaalgedrag en de wrijving. De

modelmatig berekende kracht behoeft dus niet exact gelijk te zijn aan de gemeten

waarde. Belangrijker is echter de mogelijkheid tot het uitvoeren van een parameter

onderzoek of gevoeligheidsanalyse.

1.5.3. DE MODELLERING VAN DE KRITISCHE KRACHT

Kals [1,5] heeft voor de kritische kracht afgeleid:

(14)

Hierin is rekening gehouden met de invloed op de spannings- en rektoestand ten

gevolge van de dubbele kromming rond de stempelradii rp en Pp.

Deze Fcr geeft de kracht aan die de wand van de cup maximaal kan opnemen.

Overschrijdt de benodigde kracht deze kritische kracht, dan zal insnoering en

vervolgens breuk optreden in de wand. Dit zal altijd gebeuren vlak boven de bodem,

waar de stempelradius overgaat in de wand, aangezien de wand daar het dunst is.

Dit model voor de kritische kracht is echter niet voor aIle soorten metaal bruikbaar.

Dit wordt duidelijk wanneer de modelmatig berekende kritische krachten voor een

aantal verschillende metalen vergeleken worden met de experimentele waarden. Voor

11JEfWPA Laboratorium voor Omvormtechnologie 19



parameterondenoek bij dieptrekken

staal bijvoorbeeld, geeft dit model (vee!) te lage waarden, zie tabel 3 par. 2.2, terwijl

voor aluminium te hoge waarden worden berekend.

Hoewel de exacte waarden bij het model van Kals voor staal fout zijn geeft de

formule weI de juiste tendens weer, zie figuur 11.

I
., Pp,/s ---

Figuur 11: Invloed stempelafron
dingsstraaljblenkdikte-verhouding op de kriti
sche kracht, afgeleid door Kals.

Voor staal is door Ramaekers [1] een eenvoudiger en toch nauwkeuriger benadering

afgeleid:

(15)

Bij meting zal oak hier blijken dat de werkelijke kritische kracht hoger ligt. Dit wordt

toegeschreven aan de wrijving tussen wand en stempel. Dit wordt uitgedrukt door een

verbeterde vergelijking van Ramaekers en de Winter [9]:

(16)

Omdat de kontaktlengte (1) tussen stempel en wand niet eenvoudig te bepalen is, is

deze vergelijking niet in het TURBO-PASCAL programma opgenomen.

Vergelijking (15) wordt gehanteerd voor staal maar geeft enigszins te lage waarden.

Hierbij moet bovendien altijd de juiste waarde voor de stempelafronding, Pp

gekozen worden. (pp >3So)

Voor aluminium geeft vergelijking (14) een enigszins te grote waarde. Berekende

TUEfWPA Laboratorium voor Omvonntechnologie 20



paramctcrondcnoek bij dicptrckkcn

maxirnale dieptrekverhoudingen moeten dus iets kleiner genomen worden.

De benodigde en kritische kracht worden dus bepaald door de volgende 10 parame

ters (deze parameters staan ook vermeld in het INPUT-OUTPUT-schema voor het

parameteronderzoek, zie paragraaf 1.4):

De geometrische parameters :

- So = initiele dikte van de blenk

- I uo = straal van de blenk

- I p = stempelstraal

- pp = afrondingsstraal van de stempel

- PD = afrondingsstraal van de matrijs

De materiaalparameters:

- C = karakteristieke deformatieweerstand

- n = verstevigingsexponent

- to = voordeformatie

De wrijvingsparameters :

- ~ = wrijvingscoefficient

- Ppl = plooihouderdruk

TUEfWPA Laboratorium voor Omvormtcchnologie 21



parameterondenoek bij dieptrekken

1.5.4. DE BEPERKINGEN VAN HET MODEL

Een model geeft de werkelijkheid nooit volmaakt weer. Met enkele belangrijke zaken

is geen rekening gehouden:

* Er is uitgegaan van isotroop materiaal. In de praktijk hebben we altijd te

maken met anisotropie, syrnbool r, wat een gevolg is van het walsproces. Bij

anisotropie geldt het volgende: Hoe groter de r-waarde, hoe groter de te

bereiken maximale dieptrekverhouding BOmax•

* Het model geldt voor dieptrekken met plooihouder, vandaar de parameter Ppl'

Maar het model waarschuwt niet voor plooivorrning indien indien de plooihou

derdruk een te lage waarde heeft. Hierdoor loopt in de praktijk de cup vast en

loopt de dieptrekkracht zo hoog op dat scheuring op zal treden. Het model

rekent hier gewoon verder.

• Bij de berekening wordt niet gecontroleerd of de dikker wordende flens vast

zal lopen in een te klein gekozen trekspleet, hetgeen ook breuk kan veroorza

ken
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2. DE INVULLING VAN DE PRAKTIKUMMIDDAG

Tijdschema praktikummiddag dieptrekken:

Duur: 13.30-16.15.

.. Theoretische inleiding: ± 30 min.

groep 1:

.. Rekenen aan PC: ± 45 min.

• Demonstraties aan Erichsenbank: ± 45 min.

• Maken van opgaven: ± 45 min.

2.1. HET REKENGEDEELTE

groep 2:

* Demonstraties aan Erichsenbank

* Rekenen aan PC

Het rekengedeelte bestaat uit het maken van twee opgaven met behulp van het

computerprogramma. De formules voor de vier deelkrachten, tezamen de totale

benodigde dieptrekkracht vormend, evenals de formule voor de kritische kracht zijn

geprogrammeerd in een TURBO-PASCAL programma. Na het ingeven van waarden

voor de tien dieptrekparameters rekent dit programma de maximale benodigde

dieptrekkracht uit met bijbehorende dieptrekverhouding B en tevens de kritische

kracht en beeld deze waarden af op het scherm. Wanneer de benodigde kracht groter

is dan de kritische kracht dan vermeldt het programma dat het produkt met deze

geometrie Diet kan worden diepgetrokken. Desgevraagd kunnen de dimensieloze

kracht-wegkrommes grafisch worden afgebeeld.

Opgave 1 dient om per parameter na te gaan welke invloed deze heeft op Fben en aan

welke deelkracht deze invloed kan worden toegeschreven. Ook de invloed op Fcr kan

zo bepaald worden. Deze opgave vormt de voorbereiding op opgave 2, waarin

gevraagd wordt of een gegeven produkt maakbaar is door middel van dieptrekken. Bij

deze opgave moet gebruik worden gemaakt van het ontwerpstroomschema, zie bijlage
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Deze vraag is van het grootste belang bij de koppeling tussen produktontwerp en

produktievoorbereiding. Bij dieptrekken speelt wat betreft maakbaarheid ook de

beperkte vorm- en maatnauwkeurigheid een ro!. De wanddikte van een dieptrekpro

dukt is namelijk van bodem tot bovenrand bekeken Diet constant, zie figuur 5, en

altijd zal de onvermijdelijke stempelradius een afgeronde overgang van bodem naar

wand tot gevolg hebben. Meestal zullen dus een of meerdere nabewerkingen nodig

zijn, zoals afsteken van de oren, calibreren van de bodem of het afstrijken van de

wand naar een geeiste, constante dikte. Wanneer dit Diet leidt tot het gewenste

eindprodukt of te duur wordt, zal naar een andere produktiemethode gezocht moeten

worden.

Zie voor de opgaven de bijlagen.
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2.2. HET MACHINEGEDEELTE

In de praktijk kunnen de benodigde en de kritische kracht voor een axisymmetrisch

rond produkt gemakkelijk en snel bepaald worden met behulp van de Engelhardttest,

zie figuur 12.

F

t P,.

;71
I. h

Figuur U: De Engelhardt test.

F

1
F.

------------------

-.-I.... h

De uitvoering van deze test is als voIgt:

Vit een blenk wordt een cupje getrokken tot het moment waarop de benodigde

dieptrekkracht zijn maximum heeft bereikt. De pers slaat dan automatisch af. Het

kracht-weg verloop wordt hierbij geregistreerd door een X-Y schrijver.

De dieptrekring wordt vervangen door een ring met rillen. Dit dient om de nog

aanwezige flens goed vast te houden.

De flens wordt vastgeklemd tussen de pIooihouder en de geribbelde dieptrekring. De

plooihouderkracht wordt verhoogd.
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de pers wordt weer aangezet en de stempel blijft de wand strekken totdat scheuring

optreedt. Het vervolg van het kracht-weg-verloop wordt geregistreerd.

Tijdens de demonstraties, die de studenten zelf in groepjes van twee uitvoeren, zal de

invloed van de matrijsafronding en van de stempelafronding in de praktijk aange

toond worden. Hieruit zal blijken dat bij grotere matrijsafronding de benodigde

kracht afneemt, terwijl de kritische kracht onveranderd blijft, zie tabel 2. Een grotere

stempelafronding zal een hogere kritische kracht bij gelijkblijvende benodigde kracht

te zien geven, zie tabel 3. Vergroting van matrijs- en stempelstraal komt dus de

maakbaarheid ten goede. Vanwege tijdgebrek zal de praktische invloed van de

overige dieptrekgrootheden getoond worden aan de hand van een demonstratiebord.

Het betreft hier 21 proefcupjes, waarmee Engelhardt tests zijn uitgevoerd. Hiermee

wordt getoond welke invloed een dieptrekgrootheid heeft door deze te varieren onder

verder gelijke omstandigheden. Bij elk cupje wordt de bijbehorende benodigde en

kritische kracht vermeld evenals aIle waarden voor de dieptrekparameters. Zo wordt

dus een duidelijk totaalbeeld verkregen van de invIoed die elke parameter in de

praktijk heeft op de benodigde en kritische kracht. Zie de bijIagen voor de opgaven,

behorende bij het machinegedeelte.

Hieronder voIgt een overzicht van de resultaten van deze tests. Zie voor de waarden

van de parameters het demonstratiebord.

materiaal I C [kN] n f O Fben [kN] Fer [kN]

SPD 580 0,23 0 21,50 31,75

AI 254 0,30 0 7,50 11,38

RVS 1370 0,51 0,05 35,75 55,50

Tabel1: Invloed materiaalgrootheden op Fbe!l en Fcr

PD {mm] 2 4 6 8 10

Fben [kN] 21,00 20,38 19,25 18,25 15,00

Tabel 2: Invloed matrijsafronding op Fbe!l'
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~ Pp [mm] 2 4 6 8 10

Fben [kN] 20,00 n.b. 19,75 20,00 19,63

Fer [kN] 28,88 30,88 29,75 30,13 30,25

Tabel 3: Invloed stempelafronding op FIleD en F....

Bij waarden van pp , die groter zijn dan drle keer de blenkdikte neemt de kritiscbe

kracbt nauwelijks toe. Het is dus zinvol om deze serle tests uit te breiden met

waarden voor pp , die kleiner zijn dan drie keer de blenkdikte, bijvoorbeeld 1 of

1,5 mm, (so=0,8 mm). Zo wordt beter inzicbt verkregen in de invloed die Pp beeft

op de kritische kracht. Zie hiervoor ook figuur 11.

I smeermiddel II J.I. I Fben [kN] Fer [kN]

Talk 0,109 19,07 25,72

Fynarol 0,132 20,05 26,50

Tabel 4: Invloed smering op Fllen en Fcr'

IEo =(ruo/rp) I 52/30::::1,73 65/30::::2,16

Fben [kN] 15,63 25,25

Fer [kN] 28,00 28,25

Tabel 5: invloed initieJe dieptrekverhouding op Fllen en Fcr"
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BIJLAGEN

OPGAVEN REKENGEDEELTE

Ogave 1

Ga uit van de volgende parameterwaarden, behorende bij een gegeven cup.

parameterwaarden:

-blenkparameters:

So = initiele dikte van de blenk

I uo = straal van de blenk

-materiaalparameters:

C = karakteristieke deformatieweerstand

n = verstevigingsexponent

£0 = voordeformatie

-gereedschapsparameters:

I p = stempelstraal

Pp = afrondingsstraal van de stempel

PD = afrondingsstraal van de matrijs

-wrijvingsparameters :

J.L = wrijvingscoefficient

-machineparameter

Ppl = plooihouderdruk

o
VI

ruG I .
rp

8. Bereken met behulp van het computerprogramma F;er. en F;r •

b. Varieer acbtereenvolgens elke parameter en ga na wat hiervan de invloed is op

F;er. en F;r • Bekijk ook aan welke deelkracht(en) de verandering aan F;er;
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kan (kunnen) worden toegeschreven. Gebruik de bijgevoegde tabel.

effect parameter op deelkrachten

begin-
F;er. • Fl· F2• F3• F4•Fer

waarde

So

I uo

I p

Pp

PD

C

n

to

J.L

PpL
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200

I

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

c = 520 N/mm2

n = 0,23

c;:)
N-

to = 0,00

Opgave 2

8. Onderzoek of het volgende produkt maakbaar is.

materiaal: SPD 1

Bepaal hiertoe alle dieptrekparameters.

Maak gebruik van het bijgevoegde ontwerpschema.

Bepaal de straal van de blenk door middel van volume invariantie:

Maak voor de onbekende parameters een schatting.

Aanwijzingen:

P =(3-5)5p 0

11:::: 0 ,10-0,15

Is het produkt in eerste instantie niet maakbaar (Fben ~ Fcr), verander dan

-eerst de machineparameter,

-dan de wrijvingsparameter,

-dan de gereedschapsparameters.

b. Waarom deze volgorde?

-Leveren deze veranderingen geen maakbaar produkt op, dan moet bet produkt

gemodificeerd worden naar materiaal of naar geometrie.
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ON1WERPSCHEMA

gegeven produkt

geometrie: D, H, s

materiaal: C, D, Eo

4
blenkparameteIs:

so,rl1O

3
gereedschapsparameters:

I p ' Pp ' PD

2
wrijvingsparameter:

J.L

1machineparameter:

Ppl

wijzig

voer in in computer: parameters

Fben< Fer Fben~ Fer

~~
I maakbaar I I niet maakbaar I
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OPGAVEN MACHlNEGEDEELTE

Opdracht

gegevens: -instelling X-Y-schrijver: -Y =500 mV/ern, 1V=5kN
-X=3,9 mm/cm in kalibreerstand

-plooihouderkracht tot Fben bereikt is: 6 kN
-plooihouderkracht tot Fcr bereikt is: 30 kN
-stempelsnelheid: 0,4 mm/s
-plooihoudersnelheid: 1,0 mm/s
-materiaal: SPDD
-smering: Talk
-dieptrekgrootheden:

- So = 1 mm

- I uo = 30mm

- I p = 16,25 mm

- Pp = 1,1.5,2,4,6,8,10 mm

- PD = 2,4,6,8,10 mm

- C = 530 N/mm2

- n = 0,23

- to = 0,00

- j.1 = 0,11

•

Groep 1: Elk tweetal voert de Engelhardt test uit, waarbij voor elke test een andere

afrondingsstraal voor de matrijs wordt genomen. Neem Pp =4 mm. Registreer het

kracht-wegverloop met behulp van de X-Y-schrijver. Zorg dat deze goed is ingesteld!

Noteer de schaalwaarden en de afrondingsstraal van de matrijs op het registratievel.

Groep 2: Elk tweetal voert de Engelhardt test uit. Elk tweetal neemt echter een

andere afrondingsstraal voor de stempel. Neem PD =4 mm. Registreer het kracht-

wegverloop met behulp van de X-Y-schrijver. Zorg dat deze goed is ingesteld! Noteer

de afrondingsstraal van de stempel, evenals de schaalwaarden van de schrijver.
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Opgave 1

Bepaal uit de geregistreerde kromme F ben en Fer Wat valt op wanneer je de krommes

van groep 1 vergelijkt? Maak een diagram, waarin je Fben en Fer uitzet tegen PD

Met welke PD kun je in een trek de hoogste cupjes maken? Verklaar.

Opgave 2

Wat vah op wanneer je de krommes van groep 2 vergelijkt? Maak een diagram,

waarin je Fben en Fer uitzet tegen Pp • Welke waarde is een praktische richtlijn

voor

Opgave 3

Bepaal uit je eigen test de dieptrekpotentiaal T.

Opgave 4

Bepaal uit de kromme van je eigen test de absolute en de relatieve arbeidsreserve.

Relatieve arbeidsreserve (A) = opp (2)
opp(1+2)

Absolute arbeidsreserve = opp (2 )

F

t

-It
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