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VOORWOORD.

Tijdens mijn stageperiode ben ik in het kader van het IOPM-dieptrekproject werkzaam

geweest op de Technische Universiteit Eindhoven. Het IOP-M dieptrekproject is een

onderzoeksproject waarin wordt samengewerkt door het Laboratorium voor Omvormtech

nologie TUE, TNO en enkele grote Nederlandse bedrijven.

Het IOPM-D project is opgestart, omdat binnen de plaatomvormende industrie behoefte

bestond naar meer informatie met betrekking tot de maakbaarheid van dieptrekprodukten.

Mijn bijdrage in dit project bestond uit het opstellen van eenvoudige modellen, voor het

bepalen van de proceskrachten en de bijbehorende dikteveranderingen, die optreden

tijdens het striptrekproces.

Na het vergelijken van het beschreven procesmodel met de experimenten bleek dat het

model een goede schatting geeft van het totale proces vermogen.

Verder wi! ik via deze weg iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de

totstandkoming van dit rapport.

Aerts PJ.H. Hogeschool Venlo 1992



SAMENVATTING.

Het striptrekproces is een omvonnproces waar al geruime tijd onderzoek naar wordt

verricht. De daaruit tot nu toe ontwikkelde modelleringen zijn complex van vonn en

hebben daardoor een lange rekentijd.

Uit literatuurstudie is naar voren gekomen dat het striptrekproces op elegante wijze

beschreven kan worden met behulp van het rechte rekweg principe. Het principe van een

rechte rekweg modellering is gebaseerd op het feit dat het proces stationair kan worden

beschouwd, dat wi! zeggen dat de rekken en spanning als functie van de plaats, en niet als

functie van de tijd, gedefinieerd kunnen worden.

In de vennogensfonnule, PT = Po+ Prem (+ PPr), zijn nog enkele vrijheidsgraden aanwe

zig die berekend moeten worden. Deze vrijheidsgraden worden bepaald met behulp van

empirische relaties voor de dikteverandering (lit. 9).

Ben uitbreiding op dit onderzoek rou kunnen zijn, het toevoegen van het wrijvingsvermo

gen (PPr), want dit wordt niet uitgewerkt in dit rapport.

Aeltl PJ.H. Hogescbool VeoIo 1992



SUMMARY.

The stripdrawing process around a die radius is a forming process for wich a large

amound of research has been performed. One of the problems in using the resulting

theoretical formula's is due to their complexity; they result in vast amounds of the CPU

time.

From a literature study it has become obvious that the stripdrawing process can be

modelled quite accurate bij means of a straightstrain path assumption. In this the material

is assumed to transform from the original geometry tho the final geometry by following a

straight strain path, in which no shearing is observed. Furthermore it is possible to

determine strains as a function of the place rather than time due to the process being

stationary.

In the analysis, free parameters have to be determined, normally this is done by means of

a powerconsumption minimalisation, but now this is done by substitunary an empirial

formula, derived from experiments.

Extensions of the presented research can be done by including the work rate due to

friction, this part has not been investegated yet.

Aerts P.I.H. HOCescbool Vento 1992



SYMBOLENLUST,

Pn 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]

FT trekkracht [N]

Fran remkracht [N]

Fn deformatiekracht [N]

Fpr wrijvingskracht [N]

PT vermogen ten gevolge van de trekkracht [W]

Pran vermogen ten gevolge van de remkracht [W]

Pn vermogen ten gevolge van de deformatiekracht [W]

PPr vermogen ten gevolge van de wrijvingskracht [W]

fo voordeformatie

f natuurlijke (logaritmische) rek
.-

effectieve rekf

- totale effectieve rekfI;

ii momentane stripverplaatsingssnelheid [mm/s]

(J momentane spanning [N/mm2
]

(Jran remspanning [N/mm2
]

(Jr momentane vloeispanning [N/mm2
]

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2
]

n verstevigingsexponent

r radiale coordinaat [mm]

10 beginlengte van het lijnstuk [mm]

l(r) momentane lengte van het lijnstuk [mm]

Ie eindlengte van het lijnstuk [mm]

Aerts PJ.H. Hogcschool Vm10 1992
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING.

So

A

S

B

Figuur 1: procesparameters.

Beschrijvin& van het proces:

Bij het plaatomvormen, waarbij "dieptrekachtige" bewerkingen worden toegepast, wordt

de plaat in het algemeen langs een matrijsafronding getrokken. Ben proefopstelling, waar

mee dit proces gesimuleerd kan worden, is uitgewerkt in lit. (9). Tijdens het proces

Daarbij wordt de plaat eerst gebogen (figuur I, ter plaatse A), en vervolgens na het

passeren van de matrijsafronding weer terug gebogen (figuur 1, ter plaatse B). Bij het

dieptrekproces zal het materiaal in de bocht nog enigszins deformeren t.g.v. de tangenti

ele stuik (diameterreductie). Bij de striptrektest is deze deformatie niet aanwezig.

In het algemeen wordt, om er zeker van te zijn dat de strip over de afronding aanligt,

gebruik gemaakt van een tegenhoudkracht (Prem>. Deze kracht wordt gerealiseerd door

gebruik te maken van een remmechanischme, zie lit. (7). Door het varieren van deze

tegenhoudkracht kan het deformatieverloop in de plaat aanzienlijk beinvloed worden.

Bij de procesmodellering kunnen een drietal gebieden (zie figuur 1) worden onderschei

den. De grootheden So, s, Sc en Po worden gebruikt om de effectieve deformatie te

beschrijven.

Aerts PJ.H. HogClChooI Ven10 1992 8



BOOFDSTUK 2. BET RECBTE REKWEG BUIG- EN STREKMODEL.

2.1 Buif:model.

--t---_-+80

10

....
PDi

t.1 ////
i //'/

Figuur 2: buigen van de strip.

De rekken die optreden bij het buigen kunnen uit figuur 2 afgeleid worden.

Er wordt aangenomen dat r,'P en z hoofdrichtingen zijn, en dat er vlakke deformatie in de

z-richting optreedt, dus ez = 0 en -e", = e, ,

- 2e = -Ie I [1]
/3'"

Voor de tangentiele rek geldt:

I
e = InJ.!:!.

'" Io

Omdat het volume tijdens een plastisch proces niet veranderd geldt:

Door gebruik te maken van b= bo, wordt de oorspronkelijke lengte gevonden:

[2]

[3]

[4]

Aerts P.I.H. Hogcaehool VeoIo 1992 9



De momentane lengte is:

I = 0·',tI

Substitutie van [4] en [5] in [2]. geeft:

e = In So + In( 2r )
~ S 2po+s

Substitutie van [6] in [1] geeft:

2.2 Strekmodel.

_--- -S ..._[__j-se
Ie

Figuur 3: het terug buigen van de strip.

Herhaaldelijk toepassen van volumeinvariantie levert:

Als gebruik wordt gemaakt van be=bo, kan de eindlengte worden gevonden:

I =1 . So
e 0 S

e

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Aerts P.I.H. Hogescbool Venia 1992 10



substitutie van [5] en [9] in [2], geeft:

Substitutie van [4] in [10] geeft:

S Sa( PD + - )0-
2 ~ S 2r

8 = In ---__ = In- - In( )
rp a or se 2PD+S

Substitueer [12] in [1]:

Tota1e effectieve deformatie:

- - -··eE .=8A +8B +80

[10]

[11]

[12]

[13]

Aerts P.I.H. Hogcscbool Vrnlo 1992 11



ROOFDSTUK 3. RET PROCESMODEL.

Uitgaande van de eenvoudigste wijze van deformeren, namelijk het reehte rekweg model,

kan op een relatief eenvoudige manier, via een vermogensbalans, voor het striptrekken de

benodigde kracht berekend worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in lit. (9)

afgeleide vergelijkingen voor het beschrijven van de plaatdikteveranderingen tijdens het

buig- en stekproces:

Empirische relatie voor de plaatverdunning, buigdeel:

S = 1 _ K .2. (Jrem

So I PD C

Empirisch relatie voor de plaatverdunning, strekdeel:

Se = 1 _ K.2. (Jrem

S I P
D

C

Empirische relatie voor de totale plaatverdunning:

[14]

[15]

(Jrem 2.-)
C

[16]

3.1 Berekening totaal vermogen.

·······~T··...~.· ...l'~ •••+.}>~.·+.P~; •..·•·. [17]

Hierin is PT het totale vermogen waarvoor geldt FT * U =PT , en Pmn het vermogen

verricht door de remkracht Pmn = Fmn * Uo , en Pn het deformatie vermogen waar voor

In dit rapport wordt de wrijvingsloze situatie bekeken zodat de wrijvingsterm (PpJ buiten

beschouwing blijft.

Aerts PJ .H. Hogeachool Veolo 1992 12



3.2 Deformatie vermogen.

P =f fu ."8 ·dV =f f u ·tli dV
D f f dt

t V t V
[18]

met uf = C . (e)1I voIgt, P =~f(e)II+1IdV .
D n+l to

Voor stationaire processen kan worden afgeleid m.b.v. dV= b' du' dr, dat:

[19]

3.2.1 Deformatie kracht.

[20]

- 11+13.3 De £I: als functie van (rls):

t 0.36

e·-I 0.32
1:

0.28

0.24

0.20

....·..·k·~7si··~3,· .

......·~7~Bo:g~~~ ·..·.
§!!l~ri:::O;~9'<

3.86 4.06 4.26

(rIs) -

3.663.46
O. 16 -+rrTTTTTTTTTTT1CTTT"rTTTTTTTTTTTTTT1,..,..,..,...,..,..,...,..TTTTTTTTTl

3.26

Figuur 4: het defonnatiediagram zoals dit voIgt uit her buig
strekmodel.

Aens P.1.H. Hogeschool Venlo 1992 13



3.4 Deformatiekracht.

_ a+l

I
e IV

_ a+l

_ a+l e l
ell

_ .+1

em
_ .+1

eo

(rls)

Figuur 5: Defonnatiediagram.

Via figuur 5, kan de totale deformatie kracht berekend worden (voor het oplossen van de

integraal wordt de trapeziumregel toegepast):

[21]

-11+1 -11+1
C e + en [22]F(lI_1) = bo S [ I ] [(r !s)/-(r !S)l1]

n + 1 2

-11+1 -11+1

F(111-Il)
C b s [ell + e111 ][(r !s)II-(r !s)m] [23]=

n + 1 o 2

-11+1 -11+1

F(IV_l1l)
C em + eIV [24]= n + 1 bo S [ 2 n(r !s)m-(r !s)/V]

Aerts PJ.H. Hogcschool Venia 1992 14



3.5 Effectieve deformatie als functie van (Tis).

3.5.1 Beschrijving punt I.

Voor (rls)} geldt:

P S
(rls)1 = -.£.~

So S

Voor het effectieve deformatie punt (rls)} geldt:

PD

+ In S I
PD SO 1
--+-
So S 2

PD

2 ISS+ - In- - 10 1 I'3 se PD SOV:J + _
So S 2

3.5.2 Beschrijving punt n.

Voor (rls)n geldt 8A =0

~ 2r ~
• = 1 => (rls) =-

s 2p +s II SD 0

1 S
+ -'-

2 So

Voor het effectieve deformatie punt (rls)n geldt:

3.5.3 Beschrijving punt m.

Voor (rls)m geldt 88 =0

Aerts P.I.H. Hogeacbool Vcnlo 1992 15



S 2r I PD SO 1 So
- = 1 => (r s)1l1 = (_o_ + -)-
SO 2PD +S So S 2 S

Voor de effectieve deformatie punt (rls)m geldt:

3.5.4 Beschrijvin/: punt IV.

Voor (rls)IV geldt:

Voor de effectieve deformatie punt (r/s)IV geldt:

1
( PD + S )-

+ In S I
PD SO 1

+ -
So s 2

2 S
+ -Iln-

f3 se

1
( PD + S )-

_ In S I
PD SO 1

+-
So S 2

3.6 Dimensieloos deformatie vermo/:en.

3.7 Dimensieloos vermo/:en ten/:evol/:e van remkracht.

:.«:>::: :.. ::-..:.:.:.. .:.:-..: :-.-:.:- -:-:-:-::.-:: :-.-: :.:...:::::.:':.- .

~~:!~iii~jiriiGi~;~~I;

[25]

[26]

[27]

Aerta P.I.H. Hogeschool Venlo 1992 16



HOOFDSTUK 4. TOETSING AAN DE PRAKTlIK.

In dit hoofdstuk worden de theoretische uitkomsten vergeleken met experimenteel

bepaalde uitkomsten. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de experimenten die door E.

Tenbult en J. Seelen gedaan zijn, respectievelijk lit. (1) en (6).

4.1 Experimenten E.H.T.H. Tenbult.

Figuur 6: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de

experimenteel (lit. 1) bepaalde dimensieloze trekkracht.

De waarden berekend met behulp van het reehte rekweg model komen redelijk overeen

met de experimenteel bepaalde waarden. De afwijking is gemiddeld, dimensieloos

bekeken, 0,06.

0.60

F*
T

*

)IO~ *

*

*
*

*
0.20

apaimeaIeeI F *
T

Figuur 6: Experimenten van E. Tenbult t. o. v. berekende
waarden.

Aerts P.1.H. Hogeachool Veolo 1992 17



Figuur 7: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de

experimenteel Oit. 1) bepaalde dimensieloze trekkracht.

De waarden berekend met behulp van het rechte rekweg model komen redelijk overeen

met de experimenteel bepaalde waarden. De afwijking is gemiddeld, dimensieloos beke

ken, 0,06.

0.60

F*
T

*
*]I0.40 *j

*
*

*
0.20

0.600.400.20
0.00 -+'-'-r-T"'T"T"T""T-'-'r"""T""T"""T""T""'T...,.....,-r-r-r-T"T"'T""'T-'-'r"""T""T""T"""I

0.00

exp«imenteel F *
--_.- T

Figuur 7: Experimenlen van E. Tenbull I. o. v. berekende waarden.

Aerts P.I.H. HogetCbooI Veolo 1992 18



Figuur 8: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet regen de

experimenteel (lit. 1) bepaalde dimensieloze trekkracht.

De waarden berekend met behulp van het rechte rekweg model komen redelijk overeen

met de experimenteel bepaalde waarden. De afwijking is gemiddeld, dimensieloos

bekeken, 0,04.

0.60

p*
T

0.40 *
*

*

0.600.40

*

0.20
o.00 -f-t-.-~T""T'""T""T""T""'T-'-~T""T'""T""T""T""'T""""'~T""T'""T""T""T""'T"""'T""1

0.00

0.20

~. p*
T

Figuur 8: Experimenten van E. Tenbult t. o. v. berekende waarden.

Aerts PJ.H. Hogeac:hool Venlo 1992 19



4.2 Experimenten I.A.H. Seelen.

••••••••.•.•~ ••••~.••••.~.••.•...

Figuur 9: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de
experimenteel (lit. 6) bepaalde dimensieloze trekkracht.

De waarden berekend met behulp van het rechte rekweg model komen redelijk overeen
met de experimenteel bepaalde waarden. De afwijking is gemiddeld, dimensieloos
bekeken, 0,06.

0.60

p*
T

j 1
*

*
0.40 *

*
**

0.20

0.600.400.20
0.00 -i"-1-r-T"""T"""T'"'"T""""",..-r"T""T'""'T"""T""""',..-r"....-r"""""""T'"""r-r-....-r"'T"'1-r-"

0.00

Figuur 9: Experimenten van J. Seelen t. o. v. berekende waarden.

Aerta P.1.H. Hogeachool Venlo 1992 20



··..·•.··.··c.·•.~ .•.•·••·....·.··

Figuur 10: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de
experimenteel (lit. 6) bepaalde dimensieloze trekkracht.

De waarden berekend met behulp van het rechte rekweg model komen redelijk overeen
met de experimenteel bepaalde waarden. De afwijking is gemiddeld, dimensieloze
bekeken, 0,05.

0.60
p*

T

0.40

*

0.20

0.600.400.20
o.00 -h~T""T'",.,...,...,r-r-r-r,.,..,......,r""'T'"T"'T'''T''""I'....,-T''"T'",.,...,...,r-r-."

0.00

experimaIteeI p *
T

Figuur 10: Exper;menten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden.
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Figuur 11: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de
experimenteel Qit. 6) bepaalde dimensieloze trekkracht.

De waarden berekend met behulp van het rechte rekweg model komen redelijk overeen
met de experimenteel bepaalde waarden. De afwijking is gemiddeld, dimensieloos
bekeken, 0,04.

0.60
p*

T

J I
*0.40

*

0.20

0.600.400.20
0.00 "'1"-1-.-r-r-"""""T""T""T"'"'1-r-r-r-"""""T""T""T"'"'1I""T""T""T'""T""T"'T""'T-'-"""

0.00

aperimcutccl p *
T

Ftguur 11: Experimenten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden.
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HOQFDSTVK s. CONCLUSIES.

Uit de experimenten blijkt dat de rechte rekweg modellering een goede indicatie geeft van

de benodigde dimensieloze proceskracht (poT). Deze modellering is getoetst voor

staalsoorten. Of de modellering ook geschikt is voor "non ferro" metalen zal nader onder

zocht moeten worden.

Uit de grafieken komt duidelijk naar voren dat er een rechtlijnig verband bestaat tussen de

experimenteel bepaalde dimensieloze trekkracht en de berekende dimensieloze trekkracht.

Als er een lijn door de in de grafiek aangegeven punten getrokken zou worden heeft deze

een richtingscoefficient van 1, de lijn loopt echter niet door de oorsprong van het

assenstelsel. Waaruit geconcludeerd kan worden dat het berekende totale dimensieloze

procesvermogen groter is dan het experimenteel bepaalde dimensieloze procesvermogen.

De in dit rapport beschreven rechte rekweg modellering geeft een betrouwbare uitkomst

voor het dimensieloze procesvermogen als de buigcilinderradius groter is dan vier maal de

begin plaatdikte. Dit komt ongeveer overeen met de geadviseerde grootte van de matrijs

radius bij dieptrekken.

Aerts PJ.H. Hogeschoo1 Vm10 1992 23
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