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1 Inleidine

In dit verslag wordt het model, dat is opgesteld voor het berekenen van de maximaal

benodigde dieptrekkracht bij cirkelsymmetrische produkten, vergeleken met metingen

zoals die in het laboratorium zijn gedaan. Er is gekeken of de theoretisch berekende

waarden redelijk overeenkomen met de praktijk.

Als eerste zal het gebruikte model kort worden toegelicht aan de hand van de

afgeleide formules, waarna de resultaten van de berekingen en de metingen worden

gepresenteerd in tabelvorm.

Om een goede vergelijking te kunnen maken en tot een conclusie te komen wordt

uiteindelijk een grafiek gepresenteerd die het geheel visualiseert.
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2. Het theoretisch model

Bier zullen kort en zonder uitgebreide uitwerking de gebruikte formules worden

behandeld. Voor de afleiding van het algemene model wordt verwezen naar de

verslag van Van Lieshout [1]. De afleiding van het model van de flens staat in Du

Bois [2].

Opgemerkt dient te worden dat in de afleiding van Dubois [2] een fout staat. Formule

(45) blz.17, moet vervangen worden door formule (1) zoals die hieronder staat

geschreven.

De totale dieptrekkracht is opgebouwd uit vier deelkrachten. De totale kracht wordt

opgedeeld in een kracht ten gevolge van

a) stuiken en rekken in de flens,

b) wrijving tussen plooihouder en flens en tussen flens en matrijs,

c) wrijving tussen de flens en de matrijsafronding,

d) kracht ten gevolge van het buigen en terug buigen van het materiaal ter

plaatse van de matrijs afronding.

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

Gebruik is gemaakt van de afleiding zoals die is gedaan door Dubois [2] in model (I).

Dit model luidt als voIgt:

A 8 1FdJJJ = y * 1.1 * {- * In~ + -(1 - -)}
C C ~

Met -y:

(_1_)
_ ( 8) _ {'UO} 1 + '.Y - - - -

8 0 'u
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1

1

Met A en B:

1 'uA =-- * {o~,=,,) - -*o~,=,)}

'u "
"

'u
"B =-~ * {o~,=,) - o~,=,,)}

'u
"

(3)

(4)

Voor de in deze coefficienten gebruikte term voor de vloeispanning geldt:

De hier gebruikte plastische deformatie is als voIgt afgeleid:

(5)

£f =
r + 1 £ &

{. } * {2 + 2 * (~) + (r + 1) * (~)2) * 1£,1
2'. + 1 &,. &.

(6)

De eindige rekken Erp en Ez worden als voIgt gedefinieerd:

ru
& = -In{- *· ,

roo 2 , 2\
(-) - (1 - (-) J * y)

'u 'u
(7)

&z = In(y)
(8)

De in deze formules gebruikte dieptrekverhoudingen zijn als voIgt gedefinieerd:

De momentane dieptrekverhouding (3

'up =-

"
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De initHHe dieptrekverhouding Po

(10)

b) De dimensieloze kracht ten gevolge van wrijving tussen flens en matrijs en flens en

plooihouder:

F 2 Pp * (8 - 1) * Ppi2 = * P *
So C

(11)

~ = 1t * j.L * (F; + FJ

c) De dimensieloze kracht ten gevolge van wrijving tussen flens en matrijsafronding:

(12)

d) De dimensieloze kracht ten gevolge van buigen en terug buigen van de flens:

~o 1
F4 = {((In- + eO>"-l) * -+l}

~ P
1 Po*-*-*----

{3 P (13)

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

(14)
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3. Resultaten van de metin2en en berekenina:en

Voor een exacte beschrijving van de metingen wordt verwezen naar het meetverslag

van De Groot en Van der Net [3]. Hier voIgt een korte samenvatting van de belang

rijkste punten.

De proeven zijn gedaan op een Erichsen testbank, waarbij bij het dieptrekken de

maximale kracht is bepaald. Dit is gedaan voor een zestal materialen, te weten:

materiaal 1, Cockerill, St bekleed;

materiaal 2, Sidmar-Ocas, St bekleed;

materiaal 11, Hoogovens, St onbekleed (Hoogovens code 8921);

materiaal 12, Hoogovens, St bekleed, Thermische zinklaag 10 ",m

(hotdip), (Hoogovens code 9121);

materiaal 13, Hoogovens, 8t 15 bekleed, Elektrolitische zinklaag 10 "'In,

(Hoogovens code 9122);

materiaal 14, Hoogovens, St 15 bekleed, Duplexsysteem: Elektrolitische

zinklaag 10 ",m, primer 5 "'In, Topcoat polyure-

thaan, (hoogovens code 9120).

De metingen zijn gedaan voor een tweetal wrijvingscondities, nl. door te smeren met

talk of met finaro!. In dit verslag is gebruik gemaakt van de meetresultaten bij

volledig dieptrekken. De materiaalparameters van de fespectievelijke materialen zijn

in tabel 1 bij de meetresultaten weergegeven. De belangrijkste geometrische groothe

den staan hieronder vermeld.

fuO =49.0 mm straal blank;

rd =27.2 mm binnenstraal matrijs;

Pd =3.3 mm afrondingsstraal matrijs;

fp =25.0 mm stempelstraal;

Pd =7.0 mm afrondingsstraal stempel.
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De gemeten waarden worden vergeleken met het in hoofdstuk 2 gepresenteerde

model.

De berekende waarden zijn met formule (15) omgezet van dimensieloze grootheden

naar werkelijke waarden, om theorie en praktijk met elkaar te kunnen vergelijken.

F = 2' 1t- r . S • C- F*
Ull pOUlt (15)

Daarnaast worden bij het gebruik van dimensieloze grootheden parameters wegge

deeld die in de modellering zijn meegenomen. Hierdoor zouden bepaalde fouten in

het model onopgemerkt kunnen blijven.

Op de volgende bladzijde staat de tabel met daarin de materiaalparameters, de

meetresultaten en de berekende waarden.
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Tabel I berekende en gemeten maximaal benodigde dieptrekkracht

materi- materiaal gegevens Imeetresultaten I berekeningen met het model
aal IFtot Inununer So Eo n r .. C Ppl [KN) Ftot Ftot Ftot

[-) [-] [-] [-) [N/nun2 ) [N/nun2 ) [KN) [KN] [KN)Italk Ifinarol I 11=0.00 11:,:0 OS 11~0 10

1
0.71 0.006 0.214 1.7 496 2 31.15 38.80 29.04 33.31 38.27

2
0.90 0.0001 0.245 1.6 510 2 42.65 48.35 37.90 42.89 48.05

11
0.80 0.0001 0.291 1.8 531 2 35.60 41.40 32.27 36.63 41.15

12
0.70 0.007 0.246 2.0 522 2 32.30 37.80 28.81 32.94 37.25

13
0.70 0.003 0.259 2.4 495 2 30.50 41.45 26.75 30.60 34.62

14
0.76 0.003 0.262 1.9 459 2 28.40 30.40 27.27 31.12 35.14



Om een beter inzicht te krijgen in hoe de gemeten waarden liggen ten opzichte van

de berekende waarden is gezocht naar een grafiek waarin aIle gegevens zijn opgeno

men. Gekozen is voor een grafiek waarin de theoretische maximale dieptrekkracht

zonder wrijvingsinvloeden is uitgezet tegen de gemeten maximale dieptrekkracht. In

deze grafiek kunnen isotopen van gelijke wrijving worden aangegeven. De meetpun

ten komen nu te liggen boven de lijn van p.=0.

Als we kijken naar deze grafiek die op de volgende bladzijde is afgedrukt kunnen we

het volgende zien.

De punten gemeten bij smering van talk liggen allemaal redeJijk op de lijn p. =0.05,

terwijl de punten gemeten bij smering van finarol redelijk op de lijn liggen van

p. =0.10. Er zijn echter een paar uitzonderingen.
Ten eerste liggen de meetpunten van materiaal 14, bekleed 5t 15 met een elektroliti-

sche zinklaag, primer en een topcoat van polyurethaan, afwijkend van de andere

materialen. De wrijving van dit materiaal IS beduidend lager. Vit de praktijk is

bekend dat dit materiaal ook zonder smering diepgetrokken kan worden. In de

grafiek resulteert dit in punten die veel dichter bij de isotoop p. = 0 liggen.

Ten tweede valt materiaal 13, 5t 15 bekleed met een elektrolitische zinklaag, in

combinatie met finarolsmering buiten het plaatje. De oorzaak hiervoor moet waar

schijn1ijk gezocht worden in de combinatie van materiaal en smeermiddel.

Belangrijk is dat dergelijke afwijkingen van de verwachtingen duidelijk uit de grafiek

zijn te halen.
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4 Conclusies

A) Als belangrijkste conclusie kan gezegd worden dat het rekenmodel waarden

voor de maximaal benodigde dieptrekkracht oplevert die zeer goed overeenkomen

met de gemeten waarden in het laboratorium. Hierbij is de wrijving de enig overge

bleven onbekende parameter. Deze kan met behulp van de gepresenteerde grafiek

redelijk worden ingeschat voor een smeringstoestand. Verder is de gepresenteerde

grafiek zeer geschikt om materialen en smeringstoestanden met elkaar te vergelijken.

B) Verder kan uit de grafiek worden geconcludeerd dat smering met talk een wrij

vingscoefficient oplevert in de buurt van IL=0,05. Smering met finarol geeft een wrij

vingscoefficient van ongeveer IL = 0,1. Een uitzondering hierop vormt materiaal 14

(bekleed St 15, met een duplexsysteem: een elektrolitische zinklaag 10 ILm, primer 5

JLm en Topcoat polyurethaan). Dit materiaal heeft een veellagere wrijvingscoefficient

die voor beide smeermidelen onder de IL =0,05 ligt. Enige voorzichtigheid met deze

getalwaarden is echter geboden. De combinatie van materiaal 13 (St 15 bekleed,

Elektrolitische zinklaag lOJLm) met finarol geeft een onverwacht grote wrijvingscoeffi

dent.
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