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IOPM-DIEPTREKKEN -1- PROCESBEBEERSING 

1. INLEIDING 

In de metaalindustrie wordt vaak de nadruk gelegd op produktkwaliteit. Voor 

dieptrekprodukten betekent dit, dat er geen fouten, zoals plooien, scheuren of andere 

defects, mogen voorkomen. Maar om een dieptrekprodukt zender fouten te kunnen 

produceren is veel ervaring en kennis van het dieptrekproces vereist. Er zijn namelijk 30 

variabelen die het proces beinvloeden (lit[I]). Deze variabelen kunnen worden 

onderverdeeld in 5 hoofdgroepen, dit zijn: 

- Blank variabelen 

- Smering 

- Pers variabelen 

- Produktmateriaal variabelen 

- Matrijs/stempel variabelen 

Een wijziging van een variabele uit een van de hoofdgroepen heeft invloed op het 

uiteindelijke dieptrekprodukt. De grote hoeveelheid variabelen enerzijds en de nauwe 

tolerantie van iedere variabele anderzijds, zijn er de oorzaak van dat het dieptrekken 

zo'n ingewikkeld proces is. In het rapport "DEFECTS bij axi~ymmetrische 

dieptrekprodukten" worden de fouten besproken die bij het dieptrekken kunnen 

voorkomen. Per defect wordt een oorzaak en een oplossing voorgesteld. 

Bet nu volgende rapport behandelt de afzonderlijke procesvariabelen met hun uitwerking 

op het al dan niet slagen van het dieptrekproces. AIle gegevens en resultaten uit dit 

rapport zijn uit de literatuur gehaald, a.l dan niet aangevuld met kennis uit de 

deelnemende bedrijven van het IOPM-dieptrekonderzoek. Bet rapport over defects en 

dit rapport kunnen naast elkaar worden gebruikt en vullen elkaar aan. 

Er moet verder in gedachten worden gehouden dat het effect van iedere variabele apart 

wordt beschouwd. De onderlinge afhankelijkheid van de variabelen wordt in dit rapport 

buiten beschouwing gelaten. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -2- PROCESBEHEERSING 

2. BLANKV ARIABELEN 

2.1 blanklokatie en -grootte 

De lokatie van de blank in de pers en de grootte van de blank hebben fysisch gezien 

deze1fde invloed op het dieptrekproees. In beide gevallen moot meer of minder materiaal 

langs de plooihouder getrokken worden. In elke situatie zullen de rekken anders verdeeld 

zijn. Wanneer de blank te ver uit het midden wordt gelegd of wanneer de blank te groot 

is, kunnen de rekken hun maximale waarde bereiken. Ret gevolg is dat de bodem uit de 

blank scheurt. Om de rekken in verschillende situaties met elkaar te vergelijken kan 

gebruik worden gemaakt van "Strain Percent Safety" grafieken (lit[I]). De "Strain 

Percent Safety" geeft het percentage aan die de rek in de hoofdrichting mag toonemen 

voordat de kritische rek wordt bereikt. Ter verduidelijking is in £iguur 2.1.1 een 

grensvervormingskromme te zien voor een willekeurig dieptrekprodukt. 
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fig ~.1.1 Crens vervormingskromme 

Stel de rek in de twee-richting is -10% en de rek in de hoofdrichting is 20%. De 

kritische rek zal in dit geval 40% bedragen. De "Strain Percent Safety" is gedefinieerd 

als de kritische rek minus de hoofdrek. In het voorbee1d bedraagt de Safety-marge dan 

20%, dus 40 - 20. 

Siekirk [1] heeft voor een produkt (fig. 2.1.2) bepaald welke invloed de blanklokatie en 

-grootte uitoefenen op de "Strain Percent Safety" (resp. 2.1.3 en 2.1.4). De aan het 

begin van dit hoofdstuk gedane uitspraak over de overeenkomst van beide wordt met de 

figuren 2.1.3 en 2.1.4 nog eens bewezen. De grafieken hebben namelijk nagenoeg hetzelfde 

verloop. Er kan voor de blanklokatie en -grootte een tolerantie worden bepaald door een 

minimale "Strain Percent Safety" in te voeren. Siekirk heeft gekozen voor een 10% 

marge. In beide figuren loopt het tolerantiegebied van ca. -1.6 to 4.0 mm. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -3- PROCESBEHEERSING 

fig J.1.J 4ieptrekpro4ukt 
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fig J.1. 8 Iffeet blanklokatie 
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fig J.l . ./ Iffeet blankgroot te 

Uit de grafieken blijkt een kleine verandering van de lokatie of de grootte een grote 

verandering van de "Strain Percent Safety" te veroora.ken. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -4- PROCESBEHEERSING 

In de praktijk wordt voor grote dieptrekprodukten (carosserie-delen) een tolerantie 

aangehouden van +/- 2mm, ten aanzien van de positionering van de blank. De blanks 

van produkten die worden gemaakt met een volggereedschap (bandmateriaal) worden 

zeUs nauwkeuriger gepositioneerd. 

In het algemeen zal de vorm en grootte van de blank een konstante parameter in het 
dieptrekproces vormen. 

2.2 blankdikte 

De invloed van de dikte van de blank op de "Strain Percent Safety" wordt aangetoond 

met behulp van figuren 2.2.1 en 2.2.2. Er wordt weer gebruik gemaakt van het 

dieptrekprodukt zoals te zien is in figuur 2.1.1. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -5- PROCESBEHEERSING 

Wanneer weer wordt uitgegaan van een minimale "Strain Percent Safetyll van 10%, 

blijkt dat bij een plooihouderkracht van 245 ton (300 ton) en een blankdikte van 0.86 

mm de t'Strain Percent Safety" 14% (6%) te bedragen. Het verkleinen van de blankdikte 

met 0.0012 mm, heeft een verlaging van de marge tot gevolg van ongeveer 6% (5%). 
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IOPM-DIEPTREKKEN -6- PROCESBEHEERSING 

3. SMERING 

3.1 algemeen 

Bij dieptrekken beweegt de fiens tussen de plooihouder en de matrijs. Ten gevolge van de 

plooihouderdruk en de sne1heid waarmee de fiens langs het gereedschap beweegt, treden 

er twee verschijnse1en op. Enerzijds is dit slijtage doordat er materiaal verloren gaat, 

anderzijds is dit het aanladen van de fiens met de plooihouder c.q. matrijs. Deze 

verschijnse1en kunnen worden verhinderd door een geschikte keuze van het 

gereedschapmateriaal en van de warmtebehandeling. Met geschikt materiaal wordt, een 

materiaal met, t.O.V. het produktmateriaal,een afwijkende struktuur bedoold. Een andere 

moge1ijkheid om slijtage en aanladen te voorkomen is een geschikt smeermiddel toe te 

passen. Het smeermidde1 zal een ononderbroken film vormen tussen de fiens en het 

gereedschap waardoor de wrijving wordt verminderd. 

Het optreden van wrijving gaat altijd gepaard met het dissiperen van energie, omdat er 

in het smeermiddel of de oppervlaktelaag (coating) afschuiving optreedt. De door het 

gereedschap op te brengen kracht wordt hierdoor vergroot. Vooral voor grote produkten 

zal de wrijving invloed uitoefenen op het procesverloop. 

3.2 wri jving bij dieptrekken 

Bij dieptrekken is de eerste trek gekenmerkt door een lage relatieve sne1heid van de 

blank langs het gereedschap. In de Stribeck-curve is dit het gebied van de gemengde 

wrijving (Mischreibung, zie fig. 3.2.1). Dit gebied is een combinatie van grens-wrijving 

en hydrodynamische wrijving (zie fig. 3.2.2). Ten opzichte van de ruwheidsprofie1en op 

werkstuk en gereedschap kan over een deel van het oppervlak metallisch kontakt 

opt reden , wat leidt tot aanladen. Om dit te voorkomen moot er een vaste, niet 

metallische oppervlakte1aag aanwezig zijn. Dit kan worden bereikt door: 

o fosfateren van staal 

o toevoogingen in de olie (dopes) 
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IOPM-DIEPTREKKEN -7- PROCESBEHEERSING 

De laatst genoemde toevoegingen in de olie hebben een aantal funkties, namelijk: 

-Preservering van het blankmateriaal (corrosiebestendig maken) 

-Hechting van de smeerfilm op het metaaloppervlak 

-Uitvloeien van de smeerfilm over het metaaloppervlak 

- Vorming van een niet-metallische laag ter voorkoming van het aanlaad-ef£ect 

Zuivere hydrodynamische wrijving is daarentegen het geval wanneer de wrijving in z'n 

geheel wordt bepaald door de smeerstof-viskositeit (lit [5]). Het gereedschap en het 

werkstuk worden dus geheel gescheiden door een smeerfilm. Bij visceuze smeermiddelen 

is de wrijving over het algemeen zo klein dat deze bij benadering gelijk aan nul gesteld 

kan worden. Dit verschijnsel komt bijvoorbeeld voor bij hydrostatische extrusie. 
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/iguur 9.1.1 Stribek-curve 

Het is zaak om het gereedschap dusdanig ruw te maken, dat het oppervlak geheel uit 

kleine draagpuntjes bestaat, waardoor het smeermiddel minder anel tussen blank en 

gereedschap weggedrukt wordt. Een andere methode hiervoor is het maken van kleine 

"putjes" in het blankmateriaal, met behulp van laserlicht. Evenals in het eerste geval zal 

het smeermiddel niet zo snel tussen gereedschap en blankmateriaal uitgeperst worden. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -8- PROCESBEHEERSING 

In figuur 3.2.3 zijn kracht-weg krommen te zien voor verschillende smeermiddelen. Het 

blijkt dat het type smeermiddel invloed heeft op de perskracht. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -9- PROCESBEBEERSING 

3.3 inyloed materiaal en relatieve snelheid 0» wrljving 

Met behulp van de striptrektest kan de invloed worden bepaald van de snelheid van de 

blank t.o.v. de plooihouder op de wrljving. In de figuren 3.3.1 en 3.3.2 is het verband te 

men tussen striptreksnelheid en de wrljvingscoefficient (lit[3]). In beide gevallen hebben 

de lijnen een dalend verloop, wat betekent dat met toenemende striptreksnelheid,de 

wrijvingscoefficient afneemt. Tevens is de invloed te men van de materiaalkeuze van 

gereedschap en produkt op de wrijving. Bet produktmateriaal blijft in beide figuren 

gelijk, maar voor de stempel en matrijs worden twee verschillende materialen gekozen. 
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jiguur 3.3.1 striptreksnelheid tegen I1rij1Jingscoejjicient 
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jiguur 3.3.! striptreksnelhdd tegen I1rij1Jingscoejjicient 

Voor wat de flens betreft, heeft een verhoging van de perssnelheid een gunstige invloed 

op het persresultaat. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -10- PROCESBEHEERSING 

De wrijvingscOOfficient in het bodemgebied verandert Diet wezenlijk bij een 

snelheidsverhoging van de pers. De vlaktedruk tussen blank en stempelafronding is 

dusdanig groot, dat het smeermiddel uit het bodemgebied weggedrukt wordt. Dit houdt 

in dat het type smeermiddel geen invloed uitoefent op de overdraagbare stempelkracht. 

De dopes die zijn toegevoegd in het smeermiddel, verhinderen dat er metallisch kontakt 

optreedt tussen stempel en bodem. 

In de praktijk blijkt dat een stempelsnelheid (voor een hydraulische pers) van 0.1 m/s de 

maximaal. toelaatbare is. Bij hogere snelheden zullen de radii te sterk opwarmen, wat 

niet aIleen leidt tot een sne11ere slijtage van het gereedschap maar ook tot 

smeerproblemen (verbranden van het smeermiddel). 

3.4 iny10ed o:g:gervlaktedruk OJ) wrirong 

In figuur 3.4.1 staat de oppervlaktedruk uitgezet tegen de wrijvingscOOfficient voor 

verschillende smeermiddelen. In aIle gevallen blijkt bij toenemende druk de 

wrijvingscoefficient een constante waarde aan te nemen. (grenswrijvingscoemcient, lit[3]) 

Jig 3,4.1 opper'Ulaktedrak litgezet tegen de IIrij'Uingscoe//ici.ent 

tue laboratoriu. voor o.vor.technologie 



IOPM-DIEPTREKKEN -11- PROCESBEHEERSING 

3.5 invloed temperatuur van gereedschap op wrijving 

Het blijkt dat zelfs een kleine temperatuurstijging van het gereedschap van invloed kan 

zijn op het dieptrekproces. Al na een persslag is er een lichte temperatuurstijging 

waarneembaar. Een stijging in temperatuur van bijvoorbeeld 6" C veroorzaakt een daling 

van de viscositeit van 55 naar 40 c St (mm2/s) (voor lichte minerale olien, lit[2]). Door 

deze dating zal de hoeveelheid smeermiddel, tussen stempel en blank, verminderen. Dit 

heeft een verandering van de wrijvingscondities tot gevolg. 

Om dit effect tegen te gaan is het aan te raden een dikker smeermiddel toe te passen. 

Met een verdunner kan de juiste viscositeit worden bereikt. (Voorbeeld: Philips gebruikt 

als smeermiddel het redelijk dikke "Quaker" met petroleum als verdunner). 

Een gunstig gevolg daarentegen van de temperatuurstijging is dat de chemische 

activiteit van het smeermiddel hoger wordt. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -12- PROCESBEHEERSING 

4. MACIDNE-INYLOEDEN 

4.1 plooihouderdruk 

De plooihouder heeft tijdens het dieptrekken de functie om knikverschijnse1en aan de 

rand van de blank te voorkomen. Ontstaan er toch plooien, dan worden deze soms plat 

gestreken in de trekspleet. In andere gevaUen krijgt de cup een gekarte1de rand of er 

ontstaan dwarsscheuren in de wand door het vastlopen in de trekspleet (zie figuren 4.1.1-

4.1.3 , lit[7]) 

Indirekt heeft de plooihouder de functie om het spanningsbee1d in de rand van het 

materiaal door de opgewekte spanningen te beinvloeden. Om een gunstige 

spanningsverdeling te krijgen, wordt gebruik gemaakt van trekdrempe1s. Bij grote 

produkten kan de invlood van de plooihouderdruk ze1fs zo groot worden, dat de 

perskracht wordt verdubbe1d. 

In vroegere analyses werd verondersteld dat de plooihouderdruk aan het begin van het 

dieptrekproces al z'n maximale waarde moest hebben. Er werd toen geen rekening 

gehouden met het feit dat door afname van het blankoppervlak, de plooihouderdruk 

sterk toeneemt. Een verhoogde wrijving en daardoor scheurvorming is het gevolg. Een 

nauwkeurige bepaling van de benodigde plooihouderdruk is (nog) niet mogelijk. De 

invloed van de plooihouder op de produkthoogte is gering, maar bij kritische 

dieptrekverhoudingen kan het uitvalpercentage ongunstig worden beinvlood. 

Bij dik plaatmateriaal (DIs < ) en voor kleine trekverhoudingen is het gebruik van een 

plooihouder overbodig. 

De volgende aandachtspunten kunnen verder nog gebruikt worden bij het analyseren van 

oorzaken van dieptrek-defects. 

-Plooihouder good uitrichten ter voorkoming van spanningspieken 

-Plooihouder e1.astisch ondersteunen om een druktoename, als gevolg van een 

verdikking van de blank, te voorkomen 

-Soms is het gunstig om, in 't begin van het dieptrekproces, geen plooihouder 

op te brengen 

-Een rege1bare plooihouder is gunstig i.v.m. de afname van het blankoppervlak 

tue laboratorium voor omvormtechnologie 



IOPM-DIEPTREKKEN -13- PROCESBEHEERSING 

De stij:fileid van de pers is een belangrijke invloedsfa.ctor. Met name de nauwkeurigheid 

van het dieptrekprodukt hangt nauw samen met de horizontale en vertikale stij:fileid, 

lit[3]. 

4.2 vertikale stijfheid 

De vertikale stij:fileid is een maat voor de opvering van de opspantafel ten opzichte van 

de stempel (fig 4.2.1). 

fig ./.!.1 op'Vering opspantafel t.o.tJ. stempeZ 

Alhoewel de vertikale sUj:fileid voldoende moet zijn voor het vormen van een produkt, is 

deze invloedsfactor van geringe betekenis. Uit figUUI 4.2.2 wordt duidelijk dat een 

verhoging van de vertikale stij:fileid weinig invloed heeft op de stij:fileid van het systeem. 
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IOPM-DIEPTREKKEN -14- PROCESBEHEERSING 

4.3 horizontale stijfheid 

De horizon tale stijfheid is een maat voor de opvering als gevolg van een uit het midden 

liggende belasting (fig 4.3.1). 
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Jig ~.9.1 opvering door excentrische belasting 

Vooral in het geval van asymetrische produkten is het van belang de plaats van het 

gereedschap in de pers nauwkeurig te bepalen. Een goede positionering van het 

gereedschap draagt bij tot een hoge nauwkeurigheid van het dieptrekprodukt. In figuur 

4.3.2 is schematisch de invloed te zien van een slecht gepositioneerde stempel. De rechtse 

kant van het produkt ondervindt een grotere vervorming. Hierdoor zal niet alleen de 

stempel gaan overhe11en, maar zal ook de plooihouder scheef gaan staan. De trekspleet, 

die wordt gevormd door stempel en matrijs, zal door de scheefstelling van de stempel 

veranderen. Tegelijkertijd zal de krachtverdeling over de omtrek van de flens 

onregelmatig zijn. Het gevolg hiervan is een produkt met ongelijkmatige wandsterkte, 

plooien en scheuren. 

Jiguur ~.9.1 stempel slecht gepositioneerd 
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-15- PROCESBEHEERSING 

5. GEREEDSCHAP GEOMETRIE 

5.1 Stempelradius 

De stempelradius is een belangrijke variabele die medebepa.1end is voor de maxima.1e 

dieptrekverhouding. Uit empirisch onderzoek. lit[6]. is gebleken dat bij stempelradii 

kleiner dan twee maal de plaatdikte. er een grote kans is op scheuren van de blank. Bij 

afrondingen groter dan tien maal de plaatdikte is er sprake van een strekproces. In dit 

laatste geva.1 treedt er verdunning OPt net als bij dieptrekken met een bolle stempel. 

Stempelradii tussen twee maal en tien maal de plaatdikte. hebben geen wezenlijke 

invloed op de maxima.1e dieptrekverhouding (zie fig 5.1.1) . 

5.2 matrijsradius 
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fig 5.1.1 effect stempelrcdias op {:J en dikte rek 

Variatie van de matrijsradius heeft de volgende drie belangrijkste effecten tot gevolg, 

lit [6] : 

-Hoe groter de matrijsradius. des te kleiner wordt de stempelkracht 

-Kleine matrijsraddii kunnen loka.1e defects veroorzaken in de buigzone met name bij 

toenemende versteviging 
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-Hoe kleiner de matrijsradius, des te kleiner is het aanrakingsoppervlak met het 

gereedschap. Dit heeft een temperatuurstijging van het gereedschap tot gevolg, wat weer 

leidt tot verzwakking en slijtage van het materiaal. Ook de smering wordt negatief 

beinvloed door dit effect. [6J 

Voor de aImetingen van de matrijsradii geldt hetzelfde als bij de stempelradii. Kleiner 

dan twee maal- en groter dan tien maal de plaatdikte, is niet aan te raden. Tussen deze 

twee grenzen bestaat een lineair verband voor de maximale dieptrekverhouding (zie fig. 

5.2.1 ). 

- _ .. -

1 .. 1.1 

............... c.-......... 

fig 5.1.1 effect matrijsradius op dikte rek 

5.3 trekspleet 

De trekspleet, welke wordt gevormd door de geometrie van stempel en matrijs, is 

bepalend voor de geometrie en de plastische vloei van een diepgetrokken produkt. Een te 

grote trekspleet veroorzaakt vierkante hoeken, terwijl een te smalle trekspleet 

duntrekken of oppervlakte defects tot gevolg heeft. Een regel, die algemeen wordt 

toegepast in de industrie, is een trekspleet van 30% en zelts 10% wanneer duntrekken 

wordt toegelaten, lit[6]. 

Ter controle of het materiaal nergens klemt, wordt het zogenaamde intoucheren 

toegepast. Door een laag inkt op het gereedschap tijdens het persen, worden de kritieke 

plaatsen zichtbaar. 
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6. MATERIAALINYLOEDEN 

Variaties in de materiaalparameters beinvloeden het dieptrekproces in sterke mate. In de 

metaalindustrie komt het vaak voor dat met de ene coil een goede produktkwaliteit 

wordt gehaald, terwijl. een andere coil, met (volgens leverancier) dezeIfde 

materiaalparameters, produkten met defects oplevert. Met een ingangscontroIe, d.m.v. 

trekproeven, is het mogelijk om voortijdig maatregelen te treffen, zodat ook in volgende 

series geen defects voorkomen. 

De r- en n-waarde, die uit trekproeven voorkomen, zijn voor het dieptrekproces 

onafhankelijke kengetallen. Ze worden niet door de geometrie van een produkt of door de 

wrijvingscondities beinvloed. Dus voor een eenduidige beschrijving van de dieptrek- en 

strekbaarheid, zijn ze uitermate geschikt, lit[3]. 

6.1 r-waarde 

De r-waarde is gedefinieerd als de verhouding tussen de rek in de breedte-richting en de 

rek in de dikte-richting. Bij een r> 1 zal het materiaal in de breedte sterker vIoeien als in 

de dikterichting. Voor de bodem, van een dieptrekprodukt, betekent een stijgende r dus 

dat er een grotere stempelkracht nodig is voordat vIoeien optreedt. In de Dens zal bij een 

r> 1 eerder materiaal gaan vloeien. Dus voor een stijgende r-waarde betekent dit dat de 

omvormkracht daalt. 

Samenvattend betekent een vergroting van de r-waarde een versteviging van het 

bodemgebied en een vermindering van de deformatie-weerstand in de Dens. Omdat beide 

effect en tegelijk optreden, zal de maximale dieptrekverhouding toenemen. 

6.2 n-waarde 

Uit modelberekeningen, lit[8], voIgt dat de benodigde deformatiekracht voor het stuiken 

van de Dens en de toelaatbare belasting op de bodem-zone op analoge wijze beinvloed 

wordt door de versteviging (n). Bij grote produkten blijkt dan ook uit praktijkervarlng 

de n-waarde -v~~r 0.15 < n < 0,25- weinig invIoed te hebben op Po . Voor grote 
max 

n-waarden is de invloed weI relevant (zie tabel 6.2.1). 
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Bij strekken is de situatie precies omgekeerd als bij dieptrekken. Bij strekbewerkingen 

heeft de n-waarde een grote invloed omdat enerzijds de toelaatbare rek toeneemt (bij 

strekken worden positieve rekken fl en f2 opgedrongen) en anderzijds heert een 

materiaal met een grote n-waarde de neiging om de deformaties over een groter gebied 
te spreiden. 

In tabel 6.2.1 worden een aantal materiaalparameters genoemd met hun effect op de 

maximale dieptrekverhouding. 

Material Pro_rUn &: AltI'Ylnlnetr;e D<!t'o-Drawln .. 
r""....,lJ 0«",,"' ••• 111 .....J. S.,.t<h'nl 
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Oe" .... O' .... inl 
and Sl"t<hi~L 
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Itt _r ......... "",tal. 

'alloy.1 ---:--
loR loR! - urin,! ",'nt wytnkt .. ", arf\f'ar ." 
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'It, •• "., ... 1 

E.. ..... flO ,fft'e! I ftO .lTnt Ebudlinlt -
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tabel6.!.1 
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