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Voorwoord. 

Als afstudeerder van de HTS Venio heb ik 3 maanden bij de vak

groep Produktietechnologie op de Technische Hogeschool in Eindhoven 

in een erg goede sfeer onderzoek gedaan. 

De heren M. Smeets, M. de Groot en A. van Ierland die mij bij dit 

onderzoek geholpen hebben wil ik daarvoor bijzonder hartelijk 

danken. 

Ook mijn begeleiders, de heren J.A.H. Ramaekers en L.J.H. Houtackers 

en de begeleider van de HTS VenIo, de heer P.S.G. Peeters, wil ·ik 

hartelijk danken voor hun adviezen, begeleiding en voor de goede 

afstudeeropdracht. 



Samenvatting: 

Het proces ploo~houderloosdieptrekken is in dit vervolgonder

zoek verder bekeken. 

Er z~Jn enkele orienterende proefnemingen verricht met 

verschillende staalplaatdiktes om de procesgrenzen (plooivor

ming en "Bodenreisser't) te kunnen bepalen. Deze zelfde 

proeven zijn ook uitgevoerd met de materiaalen koper, aluminium 

en messing. 

Om aan de hand van een theoretisch model voor de verschillende 

staalplaatdiktes aan het proces te kunnen rekenen, was het nood

zakelijk de C en n waarden te bepalen. 

In het theoretische model zijn op een aantal belangrijke punten 

wijzigingen aangebracht nl. de integratiegrenzen voor de bereke

ning van de proceskracht zijn aangepast, de representatieve 

vloeispanning ~ tijdens het proces is veranderd. , 
Een verdere aanvulling van het theoretisch model is het invoeren 

van een kracht voor het buigen van ~e plaat rond de stempelradius. 

A.g.v. deze aanpassingen is de theoretische proceskracht ver

hoogd. Door het toevoegen van een semi-theoretisch wrijvingsmodel 

aan het theoretische model, wordt de werkelijke krachtwegkromme 

vrij goed benaderd. 

Een nadere beschouwing van de werkelijke rekverdeling in de 

flens Ieert ons dat een ander reeds bestaand deformatiemodel 

het proces beter benaderd. Nadere uitwerking van dit modelverdient 

dan ook aanbeveling. 



Summary: 

The deep drawning process without a blankholder has been inves

tigated in this research report. 

Some experiments with several sheet-iron thicknesses have been 

done to determine process limits (wrinkling of the metal and 

"BodenreisserU ) • 

The same experiments have been carried out for copper, aluminium 

and brass. 

Because of the fact that it is not possible to cipher at a theo

retical model, without knowing the C and n values, we first had 

to measure these. 

The theoretical model has been changed on some important points 

such as: the integration limits in the formula for the calcula

tion of the process force, the representative tensile strength 

av has been changed. 

The theoretical model has been further supplemented by the 

introduction of a bending-force (to bend the sheet around the 

punchradius. 

As a result of all these changes the theoretical bending-force 

has been increased. 

The addition of a semi-theoretical friction model to the theo

retical model completes the theoretical curve. The difference 

between this curve and the real curve is very small. 

A better look at the extensions in the flange teaches us that 

another theoretical deformation model is better. 

This existing model should be further developed by the next 

research-worker. 



Symbolenlijst. 

c N/mm2 deformatieconstante 
Dm mm diameter matrijs 
Ds mm stempeldiameter 
Du mm uitw. diam.produkt 
Dur mm uitgangs-diam. boring 
dV mm volume-increment 
F kN perskracht 
limmax mm max.matrijshoogte 
lim mm matrijshoogte 
Ho mm oorspronkelijke flenshoogte 
Hrm mm uitgangsmaat ::::atrijshoogte 
H mm lopende flensLooste 
m wrijvings-coefficient 
n verstevigings-e~~onent 

n lopende normaal hoofdrichting 
"B. initiele radiale hoofdrichting 
R mm plaatsaanduiding volune e1-ement 
Ro mm plaatsaanduiding volume element in 

oorspronkelijke stand 
s mm stempelweg 
t mm momentane plaat 
to mm oorspronkelijke plaatdikte 

<X 0 hoek 

(3 dieptrekverhouding 

6:. effektieve rek 

Eo· voordeformatie 

dE. rekincrement 

? lopende radiale hoofdrichting 
Ov N/mm'l vloeispanning 
(}O N/mm'l treksterkte 

6' N/mm9. gemiddelde vloeispanning 

1:0 N/mm~ afschuifspanning 

tp tangentiele hoofdrichting 
• -1 reksnelheid C s 

S mm/s stempelsnelheid 
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Inleiding: 

Het proces plooihouderloos dieptrekken is al enkele decennia 

bekend, maar een goede theoretische benaderingvan het proces 

ontbreekt echte~ 

Door mijn voorgangers De Bruyn en Van Mierlo is een eerste aan

zet voor een theoretisch model gemaakt. 

Er wordt in dit verslag dan ook een aantal malen verwezen naar 

de rapporten van De Bruyn en Van Mierlo. 

De doelstellingen van het onderzoek zijn: 

Het bepalen van de procesgrenzen. 

Procesgrenzen bij het plooihouderloos dieptrekken zijn: 

- plooivorming 

- "Bodenreisser"( het uitscheuren van de bodem) 

-de dieptrekverhouding 

Het vervolmaken van het theoretische model door het meenemen 

van buigingseffecten en wrijving in het model. 

Het zwaartepunt van het onderzoek is gaandeweg komen te liggen 

bij het verbeteren van het theoretische model. 

Het bleek namelijk dat er door De Bruyn en Van Mierlo een aantal 

fouten zijn gemaakt, die ik geprobeerd heb te verbeteren. 

Aan het einde van het onderzoek bleek dat er nog ~~n grote 

fout niet verbeterd is. Het blijkt namelijk dat wanneer men de 

werkelijke rekken in een diepgetrokken potje gaat bekijken, dat 

het verkeerde model gekozen is (zie Lit. 1 ). 

In een appendix wordt dit toegelicht en worden aanbevelingen ge

daan voor de volgende onderzoeker. 
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Proefnemingen met betrekking tot het bepalen van de proces

grenzen bij het plooihouderloos dieptrekken. 

Bij het dieptrekken hebben we te maken met procesgrenzen. 

Deze grenzen, p100ivorming en "Bodenreisser", bepa1en welke 

dieptrekverhouding gehaald kan worden. 

De twee verschijnse1en, plooivorming en het uitscheuren van de 

bodem, komen ze1den tegelijk voor. 

Het optreden van 6f plooivorming 6f "Bodenreisser" is vooral 

afhankelijk van de plaatdikte-platinediameterverhouding So/D. 

Verder heeft de dieptrekverhouding~ inv10ed op de 1igging van de 

kritische grens voor de verhouding So/D. 

Door het verkleinen van de dieptrekverhouding wordt het gebied 

waarbinnen de verhouding SolD moet liggen bij het plooihouderloos 

dieptrekken vergroot. 

am deze grenzen via proeven vast te leggen hebben we bij de 

bestaande matrijzen van De Bruyn ( Lit. ~ ) nieuwe stempels 

gemaakt met respectievelijk een diameter van 26, 27, 28 en 

29 mm. De binnendiameter van de matrijzen is 31 mm, zodat we met 

deze gereedschappen plaatdiktes van 2.5, 2, 1.5 en 1 mm kunnen 

dieptrekken. In het magazijn aanwezige staalplaatdiktes zijn: 

2 mm, 1.5 mm SPD, 1.2 mm SPD en 1 mm SPD. 

Uit deze plaatdiktes zijn een aanta1 platines geponst) die vervol

gens zijn voorzien van centreerputjes, die er voor zorgen dat de 

stempel gecentreerd wordt tijdens het dieptrekken. 

Het dieptrekken van de platines verliep zonder prob1emen. 

Er trad zelfs bij een plaatdikte van 1 mm geen plooivorming Ope 
-

Van elke plaatdikte zijn een aantal krachtweg krommen opgenomen 
( zie bijlage 1 ). 

Omdat ook C en n waarden en de E-modulus van een materiaal de 

ligging van de procesgrenzen bepalen, hebben we proeven gedaan 
met andere materia1en. 

De beproefde materialen zijn koper, aluminium en messing. 

De gebruikte plaatdiktes zijn 3, 2, 1.5 en 1 ~m. 
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Ook voor deze materialen is voor elke plaatdikte een kracht

weg kromme opgenomen met behulp van een schrijver (zie bijIage 

2.1 tim 2.4 ). 

Uit bijlage 2.1 en 2.2 blijkt dat koper maar vooral aluminium 

een veel lagere vervormingskracht vraagt in vergelijking met 

dieptrekstaal. 

Oit wordt veroorzaakt door het lager zijn van de C waarde bij ko

per en het veel lager zijn van de C en n waarde bij aluminium. 

Uit bijlage 2.3 en 2.4 blijkt dat messing zelfs nog een iets 

hog ere vervormingskracht vraagt dan dieptrekstaal. 

Bij het uitvoeren van de proeven bleek, dat bij halfhard aluminium 

van 1 mm plooivorming onontkoombaar was. 

Oeze plooivorming trad op in het niet aanliggende gedeelte van 

de flens. 

Uit de proeven blijkt)dat het over een grote lengte aanliggen 

van het materiaal op de matrijs,gunstig is voor het voorkomen 

van plooivorming. 

Bij 1 mm koper en messing trad aIleen plooivorming op indien de 

platines licht beschadigd waren. Oeze beschadiging is veroor

zaakt bij het maken van de centreerputjes in de platines. 

De platinediameter van deze dunne platines is vanwege de te grote 

snijspeling van het snijgereedschap te groote 

Ooordat deze diameter te groot is, passen de platines niet goed 

in de plaatinleg van het geree dschap voor het maken van de cen

treerputjes. De platines worden hierdoor krom gebogen. 

Uit het optreden van plooivorming bij deze beschadigingen kan 

men afleiden dat bij deze materialen de kritieke grens voor de 

verhouding So/O ( 1/62 ) bijna bereikt is. 

Bij aIle uitgevoerde proeven trad hat fenomeen "Bodenreisser" 

niet OPe 

Messing potjes echter, met een uit~angspIaatdikte van 3 mm)vertoon

denhaarscheurtjes in het gebied, waar het materiaal rond de stem

pel radius gebogen wordt. 

Als men deze produkten gaat duntrekken, _blijk±'dat in enkele ge

vallen de bodem uit het potje gedrukt wordt. 

V~~r messing zal de kritische waarde voor de verhouding So/O 
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dan ook bijna bereikt zijn voor het geval, dat bij een platine

diameter gelijk aan 62 mm, een plaatdikte gebruikt wordt van 

3 mm. 

Concluderend kan men zeggen)dat met het bestaande gereedschap 

de ligging van de procesgrenzen niet bepaald kan worden. 

Het is voor verder onderzoek dan ook noodzakelijk omgrotere 

gereedschappen te vervaardigen, zodat men met een nog kleinere 

verhouding So/O kan gaan werken. 

Het is aan te bevelen om een gereedschap te construeren, waar

mee men verschillende platinediameters kan dieptrekken. 

Hiermee kan men dan de dieptrekverhouding ~varieren. 

Oit zou te verwezenlijken zijn)door gebruik te maken van een aan

tal verschillende inlegringen, waarmee men de platine-inlegdia

meter kan verkleinen. 
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Bepalinq van de C en ~ waarden 

Inleiding: 

Plastische deformatieprocessen worden indien mogelijk, vaak 

benaderd met een theoretisch deformatiemodel om, vooraf te 

kunnen zeggen of het proces weI mogelijk is of om de proces

kracht(en) te berekenen. De proceskrachten zijn bepalend 

voor de constructie van de gereedschappen en voor de keuze 

van de te gebruiken pers. Wil men nu met behulp van zoln 

theoretisch model krachten of materiaalspanningen berekenen 

dan dient men de C (karakteristieke deformatieweerstand of

tewel karakteristieke spanning) en de n (verstevigingsexpo

nent) waarde weten. Deze materiaalparameters bepalen de 

eigenschappen van het materiaal bij plastische deformatie

processen. De C en n waarden kan men met behulp van een 

trekproef bepalen, nl. door op een aantal stadia tijdens de 

.trekproef de kracht, de breedte en de dikte vande trekstrip 
op te meten. 

Uitvoering van de metingen: 

Van elk van de 4 gebrulkte plaatdiktes (1, 1.2, 1.5 en 2 mm) 

worden trekstrippen gemaakt. 

Het blijkt dat plaatmateriaal ais gevolg van de walsbewerkin

gen die het heeft ondergaan, verschillende eigenschappen heeft 

in verschillende richtingen in het vlak van de plaat. Deze 

verschillen uiten zich o:.a. in,'verschillen in C enn waarden, 

maar met name in de R waarde. Om deze reden worden er uit 

drie richtingen van de plaat trekstrippen gemaakt nl. 00
, 450 

en 900 met de walsrichting. Om de betrouwbaarheid van de meet

gegevens te vergroten worden uit elke richting drie strippen 

ui tgeknipt. 
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Nadat de recht~oekige buitencantour van de strip op maat is 

uitgeknipt worden de strippen genummerd en in een pakket van 
+ - 10 stuks in een mal in gespannen. Op een freesbank worden 

vervolgensinhammen uitgefreesd in de breedterichting van de 

strippen, om er zeker van te zijn dat de strippen daar gaan 

rekken. In figuur 1 is zo'n trekstrip getekend. 

~ ~v 
1iku., PLaat 

, 

r 
l .... 65 J , 

~ [60 

Fig. 1 treks trip (maten In mm). 

·Voordat men een treks trip inspant op een trek bank moet nauwkeu~ 

rig de breedte en de dikte worden opgemeten met een micrometer. 

----

De plaats waar men deze breedte en dikte meet, moet de plaats zijn 

waar men blijft meten. Men kan deze plaats daarom het beste met _ 

een streepje markeren. In figuur 2 wordt een principe-schets van 

de gebruikte trekbank gegeven. De trekbank die ik voor mijn me

tingen gebruikt heb, was voorzien van een krachtopnemer en twee 

verplaatsingsopnemers die continu de breedte en de dikte afname 

van de strip weergaven. Het signaal van de drie opnemers wordt 

door een meetversterker versterkt, waarna men de resultaten in 

digitale vorm kan aflezen. Tevens is het mogelijk om een schrij

ver de dikteafname als functie van de breedteafname te laten op

nemen. Uit de rechte lijn die dan ontstaat kan men dan direct de 

R waarde opmeten. 

~ 
I" 

In -
\ 
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Fig. 2 principeschets trekbank. 

Per strip moeten ± 10-15 meetpunten gekozen worden tussen de 

vloeigrens en het moment van insnoeren van de strip_ Doordat 

de door ons gebruikte trekbank was voorzien van verplaatsings

opnemers met een digitale uitlezing was duidelijk te zien 

wanneer het materiaal ging vloeien. Als vuistregel kan men 

stellen dat het eerste meetpunt gekozen moet worden, wanneer 

de breedte afname 1 % bedraagt. In ons geval kornt dit bij een 

stripbreedte van 10 mm neer op 0,1 mm breedteafname. Het laat

ste meetpunt dient gekozen te worden zodra de trekkracht:.niei: 

meer toeneemt. 

Verwerking van de meetgegevens: 

V~~r de berekening van de C en n waarden van slechts enkele 

strippen kiest men meestal voor de berekening van de rekken 

en de spanningen met een rekenmachine, waarna de berekende 

punten worden uitgezet op dubbellogaritmisch papier. De 0-
wordt dan uitgezet als functie van r. 
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De richtingscoefficient van de rechte lijn door de uitgezette 

punten is de waarde van n, terwijl de waarde van C gelijk is 

aan de waarde van a- bij e.=1. 
Omdat ik van 36 strippen de C en n waarden moest bepalen heb 

ik gebruik gemaakt van een bestaand computerprogamma om deze 

waarden te berekenen. 

Het progamma dat geschreven is in algol, wordt u~tgevoerd op 

de Burroughs 7700. Het progamma berekent de C, n en R waarden 

en een eventueel aanwezige ~o. Als invoergegevens kent het pro

gamma de volgende variabelen: 

AM: aantal te meten materialen. 

- gl: weI of geen berekening van een gemiddelde waarde van de 

trekstrippen per materiaal. 

g2: weI of geen tussenuitvoer. 

- CS: schatting van de ~ waarde. 

- NS: schatting van de n waarde. 

DELS: schatting van de Eo. 
AOR: aantal orientatierichtingen oftewel het aantal richtingen 

van de trekstrippen met de walsrichting. 

- AW: aantal waarnemingen per orientatierichting oftewel het aan

tal meetpunten per strip. 

- bnul: beginbreedte van de strip. 

dnul : begindikte van de strip. 

Invoervariabelen per meetpunt: 

- FF: de trekkracht. 

88: de breedte van de strip. 

- DD: de dikte van de strip. 

In bijlage 3 vindt men een listing van het progamma. 

Het progamma berekent twee verschillende modellen nl. 

- model zGcder voordeformatie van hen materiaal. 

- model met voordeformatie (Eo) van het materiaal. 

Het principe van de werking van het progamma is als vOlgt: 

m.b.v. de gegeven meetpunten wordt voor elk punt een~en een [ 

berekend. Door deze berekende punten wordt met behulp van een 
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niet-lineaire regressieprocedure een kromme berekend. 

C, n en eo worden in deze procedure zolang gevarieerd, totdat 

de som van de kwadraten van de afstanden .6 van de meetpunten 

tot de berekende kromme geminimaliseerd zijn. 
In fig. 3 is een berekende kromme geschetst door een aantal ge

meten punten. OOk is hierin de afwijking A aangegeven tussen een 

gemeten punt en de berekende kromme. 

-cr 
(~~ 

500 

400 

300 

200 berekende kromme 

iOO . 

0 0.1 02 0.3-+[ 

Fig. 3 <r dis. functie van t. 

Indien de door het programma berekende So Kleiner is dan 0.001 

wordt aIleen de uitvoer van het model zonder voordeformatie 

afgedrukt. Bij een hogere Eo worden beide modellen afgedrukt. 

In bijlage 4 staat een voorbeeld van de manier waarop de invoer

gegevens ingevoerd dienen te worden en hoe de uitvoe~ eruit komt 
te zien. 

De belangrijkste uitvoergegevens die het programma geeft zijn: 

C-waarde, n-waarde, eo, R-factor, Ob, Cb en de gemiddelde rest-
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kwadratensom(GRKS}. De gemiddelde restkwadratensom(zie bijlage 4) 

is een maat voor de nauwkeurigheid van de benadering van de gemeten 

punten door de berekende kromme. 

Hoe kleiner de gemiddelde restkwadratensom des te beter is de be

nadering van de berekende kromme. Van de in viervoud uitgevoerde 

metingen worden dan ook slechts de meetresultaten gebruikt met de 

kleinste gemiddelde restkwadratensom. In bijlage 5 wordt een totaal

overzicht gegeven van de C en n waarden die bepaald zijn. 

Door nu een gemiddelde te nemen van de C en n waarden van de drie 

richtingen in de plaat( 0, 45 en 900 met de walsrichting) krijgt 

men de C en n waarden van de betreffende materialen. 

In tabel 1 zijn de meetresultaten gegeven waarmee gewerkt wordt 

in de theoretische berekening vande krachten. 

Plaatkwaliteit en o graden 45 grad en 90 graden Gemiddel.d: 
Plaatdikte. metwatsr. Imetwalsr. Imet walsr. waarden 
SPD lOmm C (NJmJ) 560.2 567.9 564.5 564.2 

n 0.194 0.195 0.183 0.191 
SPD 1.2 mm C~/mnf) 567.6 557.3 558.5 561.1 

n 0.199 0.189 0.194 0.194 
SPD 1.5 mm C(NImJ) 542.4 546.4 535.1 541.3 

n 0.197 0.187 0.182 0.189 
? 2.0mm C (NJm"" 543.0 '--/'"5.2 544.3 550.8 

n 0.220 I 0.210 0.213 0.214 

T abel 1 De C en n waard en van 4 verschillende gat eo. 

Conclusies: 

-De spreiding in de C en N waarden per richting is zeer gering 

( maximaal 5 % en gemiddeld = 1 % (zie bijlage 5) ). 
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De spreiding in de n waarden is ook niet groot ( maximaal 11% 

en gemiddeld = 4 % ). 
-Er blijken verschillen te bestaan tussen de C en n waarden van de 

verschillende richtingen in de plaat ( maximaal 4 % bij de C 

waarde en 8 % bij de n waarde ). 

Concluderend kan men stellen dat het in drievoud uitvoeren van 

de metingen geen hoog rendement oplevert en dat zelfs het uitvoe

ren van slechbs een meting per plaat een redelijk betrouwbaar 

resultaat geeft. 
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De theoretische proceskracht. 

Inleiding: 

Tijdens zijn afstudeerperiode op de THE heeft De Bruyn twee 

theoretische modellen opgesteld om het proces plooihouderloos 

dieptrekken theoretisch te benaderen( Lit. 1 ). 

Bij het eerste model wordt verondersteldt dat tijdens het dieptrek

ken de rek in de radiale richtin9tr (fig- 4) nul is. 

Omdatc'l' negatief is, moetes> positief zijn(£Ij'+c.rre.n==O). 

Dit betekent dus dat de dikte van de flens moet toenemen. 

Bij het tweede model gaat men ervan uit dat de rek in de normaal

richtingen nul is. 

Ook hier is 6!.p negatief en zal dus e.~ posi tief moeten zij n_ 

l 

~ 

'" 

~ 

If;:: 

rz 

"",' ---

-' 

.-J 

r 

Fig. 4 Oefinitie van een assenstelset. 

I 
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V~~r de matrijsvorm van model 1 is de volgende formule afge-

leid: 

.......... (2.1) 

(Het nummer achter de formule verwijst naar het nummer van de ver

gelijking in het rapport van De Bruyn) 

De proceskracht F behorende bij model 1 wordt als functie van 

de stempelverplaatsing 5 gegeven door: 

F= 4.yc.av.tanh(s/HO).to{1/2H02 + Du(l-cosh(s/Ho)}. 
3 .Ho 

&/2HO - 1/4COSh(S/HO).Du.ln(1+DU.C~~~(S/HO)D] 
••••••••• (2.9) 

De matrijsvorm van model 2 wordt vastgelegd door een reeks punten 

die verkregen zijn door het numeriek oplossen van de volgende 

integraal: 

.9.:L __ '(iCHo+DU) .Ho 12 _ -'1 
dx - 'V t x ( x + Du) 

( bIz. 10 Lit. 1 ) 

V~~r de proceskracht van model 2 geldt: 

F = Ov.JC.to.Du.sinO'.. • 4.(A/Du 2 .cosC( - In(4. 

2 V3' (1 + (~.A/ Du 2).cosO{)-

( blz. 13 Lit. 1 ) 

In deze vergelijking is ~ de hoek die de flens van het potje 

maakt met de horizontaal. 

Uit een vergelijking van de twee modellen valt op te makenJdat 

de omvormarbeid nagenoeg gelijk is en dat de maximale theoretische 

proceskracht van model 1 hoger is dan die van model 2 (fig. 7 

Lit. 1). 
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Bij vec.,.;gelijking van de krachtweg kromme van model 1 en model 2 

met de werkelijke krachtweg krommen, bleek dat er een behoorlijk 

verschil bestond tussen theorie en praktijk. 

Omdat de maximale kracht van model 1 het werkelijke krachtmaximum 

het beste benaderde, heeft men voor dit model gekozen. 

Het verschil in kracht tussen werkelijkheid en praktijk zou verder 

verklaard moeten worden door het optreden van dubbele'buiging 

van de flens tijdens het d-ieptrekken en door wrijving tussen flens 

en matrijs. 

Deze factoren worden nag eens wat nader bekeken. 

Integratiegrenzen bij de berekening van de proceskracht. 

De proceskracht wordt door De Bruyn berekend door een energie

balans toe te passen: 

f. 5 j if; . E. dV 
v 

••••••• (2.7) 

Na enkele bewerkingen gaat deze vergelijking over in: 

Het gedeelte waarover de integratie wordt uitgevoerd is eigenlijk 

de breedte van de flens die vervormt. 

De Bruyn heeft voor deze breedte genomen het verschil tussen de 

helft van de platinediameter (1/2 Du + Ho) en de helft van de 

diameter van het calibreergedeelte van de matrijs (1/2 Du). 

Dit is niet correct, omdat in werkelijkheid een groter gedeelte 

van de flens vervormt. 

In fig. 5 is tweemaal de werkelijke groette een dieptrekstadium 

getekend, waarbij 3 mm plaat wordt diepgetrokken. 
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In deze figuur is de breedte van de flens aangegeven zoals 

De Bruyn aangenomen heeft (Ho) en de gecorrigeerde breedte (Ho*). 

FIg 5 De ligging van de integ=atiegrenzen. 

Wanneer men op een platine een raster aanbrengt van concentrische 

cirkels met behulp van een schuifpasser, kan men na het dieptrek-, 

ken deze cirkels terug vinden op het potje. 

Het blijkt dat aangebrachte cirkels met een grotere diameter dan 

de stempeldiametes allen in de wand van het potje zijn terecht 

gekomen. 

Dit is ook een bewijs voor het feit dat de integratiegrens in 

de vergelijking,voor de berekening van de proceskracht (Lit. 1 

bIz. 7) moet liggen bij 1/2 Ds in plaats van bij 1/2 Du. 

Om nu de invloed van de verandering van de integratiegrenzen te 

kunnen bekijken hebben we met behulp van een programma op de HP 

9825A (zie bijlage 6) de proceskracht bij verschillende stempel

verplaatsingen en bij drie verschillende integratiegrenzen berekend. 

Deze drie grenzen zijn respectievelijk: 1/2 Du, 1/2 Du + 1/2 to 

en 1/2 Ds. 

In bijlage 7 zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven 

bij een plaatdikte to =3 mm, C = 560.7 N/mm2 en n = 0.229. 





-11-

In fig. 6 zijn de grafieken behorende bij deze resultaten 

getekend. 

Uit de grafieken en de resultaten blijkt dat door het verleggen 

van de integratiegrenzen van 1/2 Du naar 1/2 Ds de maximale 

kracht met ~ 30 % toeneemt. 

Uit de grafieken blijkt verder dat door de verbreding van de flens 

de 1igging van het krachtmaximum verschuift naar een grotere 

stempelverplaatsing. 

Bepal i n9 van een ttgewogen n crv. 

Om een theoretische proceskracht te kunnen uitrekenen is het nood

zakelijk om de grootte van de variabele av te kennen. 
_)n 

De grootte van Uv is volgens de vergelijking (fv = c ( '[ + Cg 
afhankelijk van £ • 

is op zijn beurt weer afhankelijk van de plaats op de flens. 

Door De Bruyn is in Lit. 1 voor afgeleid: 

- 2... f) (2..R.o. cosh ( ~) ) 
E == vs . -f..n 2.Ro -D~(1-cOSh('ffi)) ........ (6.3) 

Ingevuld in de verstevigingsfunctie van Ludwik levert dit: 

rr { 1:.. .&, (2Ro cosh (fo) ) cJn 
vv ::: ( Iff' 2.Ro -DLd1-cosh(t)] t (...0 ........ (6.2) 

De Bruyn heeft een gemiddelde waarde van av bepaald over de flens 

door de volgende integraal op te lossen: 

erN.:::. -'- l..!. {fA tlD, ~n (2. Ro. COSh (t) ) + ~Jn. dfto 
Ho L 11.1 2 Ito - Did 1- C05h(~J' 

2 u R.;V 

De gemiddelde waarde van crv over de doorsnede van de flens is een 

redelijke benadering voor ~ 

Een betere benadering is echter het bepalen van een "gewogen" (f:, 
dit wil zeggen rekening houdend met de hoeveelheid materiaal 
waarvoor die av geldt. 
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Omdat we te maken hebben met een platine met een constante dikte, 

kunnen we ook het oppervlak beschouwen in plaats van het volume. 

De gewogen a- kan bepaald wOEden door de qy uit verg.(6.2) te ver

menigvuldigen met een oppervlakte element Ro.dRo (fig. 7), 

waarna het geheel gerntegreerd moet worden over de breedte van de 

flens. Het resultaat moet gedeeld worden door het tot.ale opper

vlak van de flens. 

D 

Fig. 7 Integratie over de breedte van de fLens. 

In formulevorm geschreven wordt de Ifgewogen n r:r: bepaald door de 

volgende integraal: .!D rHo n 

C. I 2'-('5) J ] ff= 2) ({ - , (2 R,o COSn Hi r C; • 2..JC ~{)a 
v = }l:" ( (4: Ds +- Hol-~Ds) / l V3 /f,n 2Ro - Du{1-co~h(#;)) CI 

1 5 
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De Bruyn heeft z~Jn integraal opgelost met gebruikmakingvan de 

standaardprocedure QG 7 in een programma op de Prime. 

Om tijd te besparen heb ik mijn integraal opgelost met een 

HP 34C zakrekenmachine. 

Het programma om deze integraal op te lossen vindt men in bijlage 8. 

Invoervariabelen in het programma zijn: C, n, Ho, Ds, eo en s. 

Uitvoervariabele is av. 
In bijlage 9 zijn de resultaten van de berekeningen in tabelvorm 

weergegeven. In deze tabel zl.Jn naast de "gewogen" av ook nog de 

waardes voor de gemiddelde av weergegeven met de methode zoals De 

Bruyn die gebruikt heeft. 

Bij de berekening van een gemiddelde en een "gewogen" OV hebben we 

ook te maken met integratiegrenzen. 

V~~r deze integratiegrenzen moeten dezelfde waarden ingevuld worden 

als de waarden in de integraal voor de berekening van de proces

Kracht F. 

Om nu de invloed van de verandering van de integratiegrenzen op 

de crv te kunnen bekijken)hebben we het verloop van av over de flens 

als functie van de plaats op de flens Ro berekend}voor een stempel

verplaatsing s=15.5 mm. 

In fig. 8 zijn twee krommes getekend nl. curve A en curve B. 

Curve A geeft het verloop van av over de flens als functie van de 

plaats Ro, bij _de grenzen zoals De Bruyn ze toegepast heeft. 

Curve B geeft het verloop van av over de flens als functie van de 

plaats Ro, bij de nieuwe integratiegrenzen. 

Uit deze figuur blijktjdat er bij een stempelverplaatsing 5=15.5 mm 

nauwelijks verschil bestaat tussen de kromme met de grenzen 1/2 Os 

en 1/2 Ds + HoJen de kromme met de grenzen 1/2 Du en 1/2 Ou + Ho. 

De gemiddelde waarde van cry zal bij de stempelverplaatsing s=15.5 mm 

bij beide krommes ongeveer dezelfde waarde hebben. 

Om nu de verschillen tussen de Vvgem en (JVn II bij andere stempel-- gew 
verplaatsingen te kunnen bekijken,hebben we av als functie van de 

stempelverplaatsing s voor 2 mm plaat weergegeven in tabel 2. 

In·deze tabel zijn respectievelijk waarde0 berekend voo: 

07gem met Du=31 mm, Ho=1S.5 mm en Ds=27 mm, Ho=17.S mm. 

(fV"gew lt met Ou=31, Ho=1S.5 mm en Os=27 mm, Ho=17.S mm. 
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Stempelver- 2 mm plaat met C=550.8 H/mm2 en n=0.214 
plaatsing UVgemiddeld CN/mm2) Uvllgewol" en II CN/mm2) 
s (mm) Du=31 mm Ds=27 mm DU=31 mm Ds=27 mm 

Ho=15.5 mm Ho=17.5 mm 00=15.5 mm 00=17.5 mm 
2 153.4 151.0 158.8 155.2 
4 205.7 202.7 211.9 208.3 
6 243.3 240.0 250.2 246.7 
8 273.0 269.8 280.5 277.4 
10 297.5 294.7 305.6 303.0 
12 318.0 315.8 326.6 324.8 
14 335.4 334.0 344.4 343.6 
16 350.3 349.8 359.7 359.9 
18 363.1 363.6 372.8 374.1 
20 374.0 375.6 384.1 386.6 
22 383.5 386.2 393.9 397.6 
24 391.7 395.5 402.3 407.3 
26 398.7 303.7 409.6 495.8 
28 404.9 410.9 415.9 423.3 
30 410.2 41702 421.4 429.9 
32 414.8 422.8 426.2 435.8 
34 418.8 427.8 430.4 441.0 
36 422.3 432.2 434.0 445.6 
38 425.3 436.1 437.1 449.6 
40 428.0 439.5 439.9 453.2 
42 430.3 442.6 442.3 456.4 
44 432.3 445.3 444.4 459.3 
46 434.1 447.7 446.2 461.8 
48 435.6 449.8 447.8 464.0 

Tabe12 : OVgemiddeld en UvUgewogenll als functie ;an de 
stempelverplaatsing s bij een flensbreedte van 
respectievelijk 15.5 en 17.5 mm. 
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Uit tabel 2 blijkt dat het verleggen van deintegratiegrenzen een 

tweeledige invloed heeft nl. een verlaging van de (Iv bij kleine 

stempelverplaatsingen (tot 16 mm) en een verhoging van de crY bij 

stempelverplaatsingen boven 16 mm. 

De verhoging bedraagt maximaal 3 % bij s=48 mm. 

Uit de tabel blijkt verder dat de (}vugewogenlf over de hele linie 
+ 3 % hoger ligt dan de UV • - gem 
Concluderend kan men stellen dat en de wijziging van de integratie-

grenzen en de toepassing van de nieuwe integraal een verhoging 

van de cry van maximaal 7 % tot gevolg heeft bij het gebruik van 
2 mm plaat. 

Buiging van de platine rond de stempel radius. 

Een fenomeen dat met de analyse van het proces nog niet is mee

genomen is de buiging van de verschillende radiussen tijdens het 

dieptrekken van een potje. 

In fig. 9 zijn twee afdrukken van een doorsnede van een potje 
gemaak t. 

Uit deze afdrukken kan men met benadering de radiussen_bepalen. 

Men heeft, zoals men ook uit fig. 9 kan zien, te maken met dubbele 

buiging. Dit is namelijk de buiging rond de stempelradius en de bui

ging ten gevolge van het aanliggen van het materiaal op de matrijs. 

Wanneer men aan de hand van de bij benadering gemeten radiussen 

rekken gaat uitrekenen, dan blijkt dat de rekken die optreden ten 

gevolge van het aanliggen op de matrijs zo gering (<:0.1), dat de 

vervormingsarbeid verwaarloosd mag worden. 

Fig. 9 : Afdrukken van doorsnedes van twee verschillende 

dieptrekstadia (2 mm plaat). 
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De rekken als gevolg van de buiging rond de stempelradius zijn vele 

malen groter en daarmee ook de vervormingsarbeid. 

Algemeen geldt veer het buigen van plaat (zie fig. 10): 

Aanname: Ez. = 0 E.X=-t.~=.th ~(f+!j)= 
cl..J 

in (1+ f) ~ I 
y 

Z.;; - - -

Fig 10 Het bu i gen van pLaat. 

8epaling van de effectieve rek: 

X - \ 

Eb = Vfltx
1 t Eft- [ij' = V} (t::t-[~j= Vi tx~ - V ~ ,I ex I 

~b = ~ l i ( 
V~~r de specifieke deformatie arbeid geldt: 

,.,+-1 
I I C -n+1 _ .f::... (1:-.i.) 
w s = n +1 t - n -1-1 lIT S 

Veer de tetale buigingsarbeid geldt: 
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R 

-------_t_ 

Rg 11 : Een volume-element dV 

De berekening van een volume~element is als vOlgt (fig. 11): 

dV = 2.]r . Rs. J ~ . (f + !j) . rJ... 

Oe benadering van de gemiddelde omtrek van een cirkelvormig opper

vlakte-element dA rondom de; stempel, door 2~s is vrij goed. 

Eigenlijk wordt deze gemiddelde omtrek gegeven door: 

27C(( f{s+ito)- f) f C05!.fSO. r) == 
2 ;r ( R s + i to - f ( 1 -ll.f£)) ~ 2 Jl R ~ 

De totale,buigingsarbeid wordt nu gegeven door: 

W' ~ 2. J nfr (~ / i /) n+: 2. Jt R 5 (f 1- !j). ¢{ • d 9 . 

~(2X halve plaatdikte) 'c 
L / = ~ ( 2. ... )nt-I" 2.;r. Rs. 0( rf' (f.:Jn+1 +- gn+2.) of fj 
VV n.,.1 I/3'f . 0 

Oplossing van de integraal levert: 

w= 2 
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Invullen van de grenzen: n+-2 I .( I )n +-3) 
W- 2.. ~ (~)11-1-1 2 7C R~.o«(.-L(±to) -t-;};3 ito 

- n+-1 VYf.. ~ nl-2.. 

De buigingsarbeid voor b.v. 2 mm plaat is met de volgende gegevens 

ingevuld in bovenstaande formule : t o=2 mm 

C=550.8 N/mm2 

n=0.214 

)=3 mm (=stempelradius + 1/2 to) 

Rs=27 mm 

c( =1/2 7C 

W = 63.2 Nm. 

Onder de aanname dat het buigen geschiedt door het telkens verder 

wikkelen van het materiaal om de stempelradius, kan men zeggen 

dat de benodigde kracht voor het buigen constant blijft. 

Voor de benodigde arbeid kan men verder schrijven: 

W::::: M. ~ ( M = moment voor het omzetten van de plaat 

om een hoek o() 

Voor het moment geldt: M = Fb.L 

V~~r de lengte L nemen we de breedte van de flens Ho (fig. 12). 

V~~r 2 mm plaat is Fb nu gelijk aan: 

De voor de vier 

gen is: 3 mm · · 
1.5mm: 

1.2mm: 

1 mm · · 

63,2-
.!.lC 
2 = 2.30oN 

andere plaatdiktes benodigde 

Fb=4990 N 

Fb=1330 N 

Fb= 880 N 

Fb= 590 N 

kracht voor het bui-

Uit deze waardes blijkt dat de kracht benodigd voor het buigen 

zeer sterk afneemt met de afnarne van de plaatdikte. 

Dit kan men ook uit de formule voor de buigingsarbeid halen. 

De plaatdikte zit namelijk tot de macht (n+2) en (n+3) in de for

mule. 
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1 

Fig 12 Kracht benodigd veer het buigen. 

De bijdrage van de tfbuigingskracht" in de totale proceskracht 

is niet steeqs even groot, maar afhankelijk van de hoek (fig. 12). 

Indien de hoek ~ nul is, is de kracht Fv (de verticale projectie 

van de buigingskracht Fb ) maximaal. 

r 
Voor de hoek « geldt: - - 5) (OS 0( - GOSh (-

Ho 

In bijlage 10 wordt de hoek ~ en de kracht Fv gegeven als functie 

van de stempelverplaatsing s. 

In fig. 13 wordt dit verband nog eens grafisch weergegeven. 
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De theoretische en de werkelijke krachtweg ·krommen. 

Voor de vijf plaatdiktes zijn krachtweg krommen opgenomen 

met behulp van een schrijver. 

Een uitvoerige beschrijving van de proefopstelling en de in

stelling van de meetapparatuur wordt gegeven in Lit. 2. 

De theoretische proceskracht ( zonder buiging en zonder wrijving) 

als funttie van de stempelverplaatsing s hebben we berekend met 

het reeds genoemde programma uitgevoerd op de HP 9825A (bijlage 6). 

Invoervariabelen in het programma zijn: Ho, to, Du, S en \1V"gew". 
De proceskracht hebben we berekend door bij elke 2 mm stempel-

verplaatsing s, deze s met de bijbehorende OV"gewogen n in te 
voeren. 

Door een printer wordt na de berekening van de kracht, deze 

Kracht met de stempelverplaatsing s op een telstrook afgedrukt. 

In fig. 14 is een theoretische krachtweg kromme, een theoretische 

kromme inclusief de "buigingskracht" en een werkelijke krachtwE:g 

kromme voor 3 mm plaat getekend. 

In bijlage 11.1 + 11.2 worden voor de andere plaatdiktes deze 

drie krommen getekend. 

Uit al deze krommen blijkt dat de Kracht benodig? voor het buigen, 

zeer afhankelijk is van de plaatdikte. 

8ij 3 mm plaat wordt het krachtmaximum door het invoeren van de 

buigingskracht met 6 % verhoogd. 

8ij 2 mm plaat is de verhoging nog slechts 4.5 %, bij 1.5 mm 3.5 %, 

bij 1.2 mm 3 % en bij 1 mm plaat slechts 2.5 %. 
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WRIJVING. 

Het fenomeen wrijving speelt bij veel plastische omvormprocessen 

(duntrekken, extrusie) een belangrijke role 

Vaak wordt dan ook voor de theoretische benadering van de werke

lijkheid een. wrijvingsmodel opgesteld. 

Basis bij het opstellen van z~on model is meestal het invoeren 

van een schuifspanning ~o in het wrijvingsvlak. 

De twee meest gebruikte wrijvingsmodellen zijn: 

- Wrijvingsmodel volgens Coulomb 

to= wrijvingsspanning 

go = normaalspanning 

~ = wrijvingscoefficient 

Wrijvingsmodel volgens von Mises 

Lo = wrijvingsspanning 

Tn = faktor die een maat is voor de 

wrijving en die o.a. afhankelijk is 

van: materiaal, OV, smeermiddel en 

de normaalspanning. 

Het meest gebruikte wrijvingsmodel bij plastische omvormprocessen 

is het model volgens von Mises. 

Bij dit model gaat men ervan uit dat de schuifspanning to con-

stant is over het hele contactvlak. 

Indien men aanneemt dat er tussen gereeoschap en produkt een dra

gende smeerfilm zit die z6 sterk is dat onder invloed van de heer

sende normaal-en schuifspanning geen direct contact plaats heeft, 

dan kan men voor ~o ook schrijven: 

Als we voor het smeermiddel en voor het te vervormen materiaal 

een constante vloeispanning aannemen, dan kunnen we voor m ook 

schrijven: 
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Een belangrijke redenen die heeft bijgedragen in de ontwikkeling 

van het plooihouderloosdieptrekken is het kleiner zijn van de wrij

ving ten opzichte van het dieptrekken met plooihouder. 

Hierdoor is men instaat een grotere dieptrekverhouding B te halen. 

De wrijving tijdens het plooihouderloos dieptrekken ontstaat 

door het aanliggen van een gedeelte van de flens op de matrijs. 

De grootte van dit aanligvlak is van een aantal faktoren afhanke. 

lijk, zoals: het diep te trekken materiaal, plaatdikte, vorm van 

de matrijs en de stempelverplaatsing s. 
Vooral de stempelverplaatsing s bepaalt de grootte van dit opper

vlak. 

Voor 3 mm SPEDD plaat hebben we 15 verschillende dieptrekstadia 

gemaak t. 

Aan deze stadia hebben we het wrijvingsoppervlak (het glimmende 

gedeelte van de flens) en de hoek ~ , die het oppervlak met de 

vertikaal maakt, gemeten. 

In bijlage 12 wordt in tabelvorm het verband gegeven tussen 

de stempelverplaatsing sen: 

- de breedte van het glimmende aanligvlak 

de grootte van het aanligvlak 

- de gemiddelde hoek van dit aanligvlakmet de vertikaal 

- het op de vertikale as geprojecteerde oppervlak (glimmende 

oppervlak x cose{) 

Door nu voor verschillende m waarden met behulp van de 

gewogen av een to uit te rekenen, kan men de wrijvingskracht 

als functie van de stempelverplaatsing berekenen. 

In fig. 15 wordt de wrijvingskracht als functie van s getekend 

vaar 3 verschillende m waarden bij 3 mm SPEDD plaat. 

In bijlage 13 wordt in een tabel het verband tussen s en de to

tale kracht (proceskracht + wrijvingskracht) gegeven voor 3 ver

schillende m waarden. 

Ditzelfde verband vindt men in fig. 16. 

Uit fig.16 en bijlage 13 blijkt dat het krachtmaximum verschuift 

naar een grotere stempelverplaatsing s. 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de wrijvingskracht bij 

een toename'van s. 

Uit fig. 16 blijkt verder als men de theoretische en de werkelijke 

kromme vergelijk~ dat een kromme met een m waarde van 0.02 het 





/mn: 



verschil tussen theorie en werkelijkheid minimaliseert. 

Het tweede krachtmaximum in de werkelijke kromme wordt veroor

zaak t door het fei t dat detij dens het dieptrekken dikker gewor

den flens, dungetrokken wordt. 

Er blijkt dus een duidelijk verschil te bestaan tussen de m 

waarde bij het plooihouderloos dieptrekken C+ 0.03) en ·b.v. 

het duntrekken (± 0.2) van dieptrekstaal. 

Blijkbaar heeft de normaalspanning een belangrijke invloed op 

het fenomeen wrijving in de omvormtechnlek. 
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lib SET LIS T SiJage 3.1 . 
BEGIN CO~~ENT UTTGEBREIDE VERWERKING VAN METINGEN AA~ 

TREKstA(Af)(VEN) ~ET REC~THOEKIGE DOO~SNEOE(N), 
ALLEEN BEKNOPTE UITVOER (VIA UIT~), A-41il03-S, 
~JHS, LJAH, 730921/74080~/~00402/80Q4C3/8404a6; 

$ INCLUDE "NONLINLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$ INCLUDE "NONLINLIB/ALGOL/MINIQU~O ON ~PPL" 

INTEGFR Arol, Z; 
INTEGER ARRAY TEKSTA,TEKSTB[O:111; 
FILE INK (KIND; DISK, TITLE; "141003.", FILETYPE = 7), 

UITR (KIND = DISK, TITLE = uU41003.", PROTECTION = S~VE, 
NEWFILE = TRUE, ~AXRECSIZE = 22, BLOCKSI1E = 330), 

UITT (KIND = RE~OTE, ~AXREcsrIE = 14); 

REA()(I~K,I,AM); 

FOR Z:=1 STEP 1 UNTIL AM DO 
3EGIN INTEGER AOR, G1, G2, UX; 

ReAL CS, DELS, KONT, NS; 
ROOLEAN GE~1, GEM2; 
LABEL SSS; 
RE.D(INK,<12~6,J,12A6>,TEKSTA(*),TEKSTB[*J); 
WRITE(UITP,<" THE - VAKGROEP WP8 ", 

"LABORATORIUM VOOR PLASTISCHE VORM~EVIN6.M, 
X20,"A-41n03-1:)", 
tl," MATE~IAALONOERIOEK (PLA~T) T.a.~. ",1246, 
I," REPALING E.PO~ENTIE(E VERSTEVIGI~GSFUNKTJES H, 
"(MET EN laNDER VQORDEFORMATIE)", 
I,X13,HVERLOOP ANISOTROPIEFAKTOR (R), TRE~STE~KTE ", 
"(SIGMA-B), INSNOERPEK (DELTA-KRIT.), 'XIALE REK ", 
tfCEPS.-A)", 
II,u ONDERZOCHTE ~ATERIAALSOO~T: ",12A6>, 
TEKSTA(*],TEKST8(*); 

REA~(INK,I,Gl,G2,CS,NS,DELS,AOR); 
U)(:=100; 
IF 61 EQl 1 T~EN GE~1:=GEM2:= TRUE ELSE GEM1:=GEM2:= FALSF ; 
BEGIN INTEGER OR, TAW; 

INTEGER ARRAY AW(1:AOR1; 
TAW:=O; 
READ(INK,I,AW(*)r 
FOR OR:=1 STEP 1 UNTIL AOR DO TAW:=TAW+AwrOp]; 
BEGIN INTEGE~ 1, II, P; 

REAL A~UL, BNUL I tHD, eID, DELKR1, OEL(R2, DELTANUL, 
DNUL, EPSA1, EPSA2, FMA~, GKS~D, GKSlO, GRKSMO, 
GRKSID, KS, KSMD, KSl~, NMD, NlD, RKS, RKSMO, 
RKSID, SIGBB1, SIG9H2, SIGBG1, SIGBG2,STSPRMD, 
STSPRlD; 

BOOLEAN DOORG1, DOORC,2; 
LABEL LLL, M~~, NN~, 000, PPP; 
INTEGE~ ARRAY TEKST2fO:11J; 
REAL ARRAY DDELT', SSIG:'I!AC1 :T~wl, 

KKSMi KKSZ(1:4J, 
ee[1:3J, FF~_XC1:AOR1; 

PROCEDURE NIETLINREGR(N,~,CC, FX,YY, UITVvER,UITIU~AX,KS,RKS,PPP); 



Bijlage 3.2 
VALUE M,N,U~AX; INTEGER M,N,U~AX; QEAL KS,RKS; LABEL PPP; 
BOOLEAN UITVOER; ARRAY CC ,YY(11; FILE UIT; 

PROCEDURE fX(X, RES, I): 
INTEGER Ii RE~L QES; ARPAY XC*]: FOR~AL; 

BEGIN INTEGER H, IMAX, INFO, ~ETHOD, STOPCRIT , OUTPUT, I; 
REAL REST; 
ARR~Y V~RCOV(1:~,1:Ml; 

P~OCEDURE GRADRES(CC,GRAO,I): 
INTEGER I; ~RRAY ee, GRADC*]; . , 

I~fO:=O; METHOO:=41; STOPCRtT:=12: IMAX:=UMAX: 
IF UITVOER THEN OUTPUT:=,: 
~I~IQUA~(N,M,CC, FX,GRAORES,INFO,~ET~OD,STOPCRIT, 

@-5,~-5,IMAX,OUTPUT, VARCOV,UIT~); 
~s:=O; RKS:=O: . 
FOR H := 1 STEP 1 UNTIL N 00 
BEGIN KS:=*+YY(H]**2; FX(CC,REST,H): RKS:=*+REST*REST END; 
IF STOPCRIT EQL 910 T~EN GO TO PPP 

END NIETLINREGR; 

PROCEDURE RESfX3(eC,R,I); 
I~TEGFR I: REAL R: ARRAY ecr*): 
R := SSIGMA(I] - ee(1) * (DDELTACIJ ** CCr2J): 

PROCEDU~E RESFX4(CC,R,I); 
INTEGER I; ~EAL R; ARRAY eer*); 
BEGiN REAL HH; . 

R := SSIGMA[Il - ecC'l * ( IF (H~ := ODELTA[I] • CC[3]) LEG 0 
THEN 1 ELSE HH**CC(Z) 

END F)(4; 

PROCEDURE UITVOEREN: 
B EG 1~ 
If oELT~NUL lEQ 0.001 
THEN WRITE(UITR,<X10,~ SIfiMA = C * (DELTA ** N)", 

I,X14,"C =",F6.1," N/MM2",X6,"EPS.-A =",F8.3,X14, 
" ~ =",F8.3,X9,"SIGMA-B =",16," N/MM2 (SER.)", 
l,x43,I6," N/MM2 (GE~.)", 
I,X30,"DELTA-KRIT. ="~F8.3>, 
C10,EPSA1,NZD,SIGBR1,SIG8G1,DELKR1) 

ELSE WRITE(UITR,<X10,"SIGMA = C * (OELTA ~* N)",X38,"SIGMA = C * ", 
"«(OELTA + DELTANUL) ** N)", 
I,XI4,"C =",F6. 1," N/MM2",X6,"EPS.-A =",F8.3,X25, 
"e =",F6.1," N/MM2",X6,"EPS.-A =",F8.3, 
l,x14,"N =",F8.3,X9,"SIGMA-B =",16," N/~M2 (RER.)", 
X14,"N =",F8.3,X9,"SIGMA-g =",16," N/MM2 (BER.)", 
/,143,16," N/MM2 (GEM.)",X7,-DELTANUL =",F10.5,X16, 
16," N/~M2 (GEM.)", 
/,X3Q,"OELTA-KRIT. =",F8.3,~41,"OELTA-K~lT. =",F8.3>, 
CID,EPSA1,C MO ,EPSA7,NZD,SIGRB1,NMO,SIGRR2, 
SIGBG1,DELTANUl,SIG8G2,DEL(R1,DELKRZ); 

I F 0 c: L TAN lI,L L E t1 0.001 
THEN WRITE(UIT~,<W13,MKS =",E13.4,W~,"GKS =",£13.4, 

XB,"RWS =",E13.4,X7,"GPKS =",E1S.4>,KKSZ[*]) 
ELSE WRITE{UITR,<x13,"KS =",E13.4,18, "RKS =",E13.4, 

X18,"KS =",e13.4,X8,"RKS =",E13.4, 
I,X12,"GKS =",F13.4,X7,"GRKS =",E13.4, 



END; 

Bijlage 3.3 

XI7,"GKS =",E13.4,X7,"GQKS =" ,E13.4>, 
KKSLC1J, KKS7C3J, KKSMC11, KKSM(3), 
KKSZ(ZJ, KKSZr4), KKS~(21, KKSMC4]): 

p:=o; 
FOR OR:=1 STEP 1 UNTIL ~OR DO 
BEGIN 

II :.=AWCOR1: 
REAO(INK,<12A6>,TEKST2(*J); 
WRITE(UITR,C" ORtENTATIE TREKSTRIP: ",12A6>,TEKSTZr*]); 
REAO(INK,I,BNUL,?NUl); 
ANUL:=RNUl*ONUL: 
W~ITE(UITR,(" SNUL =",F9.3," DNUL =",F8.3, 

« ANUL =",F9.~>, 
BNUL,DNUL,ANUl); 

BEGlN INTEGER J, KNS; 
REAL A, B, D, DLT, F, R, S~D, SMX, SZO; 
REAL ARRAY AA, BB,DO, DELTA, DELTAB, DElT~D, 

FF, K, ~R, SIG~Ar1:II], SGMD, 
SG1o[1:50J, SIGMO, SIGlD(1:11); 

lABEL HHH, III, JJJ, KKK; 

PROCEDURE RESFX1(CC,R,I); 
INTEGER I; REAL R; ARRAY eCC*1; 
R:= SIGMAClJ - eeC1] * ( DElTA(l] ** CC[2]); 

PROCEDURE RESfX2(CC,R,I): 
INTEG~R 1; REAL R: ARRAY ecc*]; 
AEGIN REAL ~H: 

R:= SIG~A[IJ - ccf11 * ( IF (HH:= DElTACt1 + CCr3]) lEG 0 
TWEN 1 ELSE HI-!**CC[Z]) 

END FX2; 

F~AX:=U; 

~fAD(I~K,I,FF(*),BB(*],ODC*],¥ONT); 
IF KONT NEQ 12345 
THEN BEGIN WRITE(UITR,<I," AFGEBROKENWE6ENS", 

Z:=AM; GO TO SSS 
END; 

"KONT NEQ 12345,KONT =",F16.6>, 
KONT); 

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL II 00 
aEGIN B:=ABrIl; 

D:=00(11; 
A:=AA(IJ:=a*D; 
P:=P+1; 
F:=fFru; 

IF G2 EQl 1 THEN WRITECUITT,*I,I, F, A, 0, BNUl, DNUL); 
OElTAB[I):=LNCR/RNUL); 
DELTAOCI]:=LN(D/DNUL); 
R:=RRCI):=( IF A8S(OELTAD(I) LEG @-5 

THEN .g~.~8 

ELSE DELTABCJ)/DELTADCI); 
IF 0.01 LSS ~ AND R LSS 100 
THE~ K(Il:=C1-R)/(1+Q) 
ELSE KrIl:=Q99; 
i)ElTA('I1:=DDElTACP] :'=IN(ANlJlIA): 
SIGMArI):=SSIG~A[P]:=F/A; 



Bijtage 3.4 

1 F G2 E{~L 1 THEN 
BEGIN W~lTErUITT,_I,DELTAR[lJ, OELTAO(Il, R); 

~~lTE(UITT,*"K(I], DELTA(IJ, SIGMA[I]) 
ENO; 

HhH: 

III: 

J J J : 

IF FMAX LSS F THEN fMAX:=F 
END; 

COMMENT ~ODEL ,ONDER VOOROEFORM~TIE (lO); 
IF G2 EQL 1 T~EN WRITE(UITR); 
CC(1]:=(5; CC[21:=NS; 
OOORG1:=TRUE; 
NIETLINREGR(II,2,CC,RESfX1, SIG~A, G2=1,UITR, 

U)(,KS,RKS,HHH); 
GO TO III; 
DOORG1:=FALSE; 
K5:=4; RKS:=16; 
WRITECUITR,(" /'IODEL 1 (ZD) IS AFGE8ROKEN .. , 

"WEGENS OVERSCHRIJOING UX"»; 
ClD:=CC[1]; ~ID:=CC[21; 
KSIO:=KS; RKSZJ:=~KS; 
GKSIO:=~SZO/(II-1)i GRKSID:=RKSlO/(II-1); 
STSPRZD:=SQRTCGRKSlD); 
EPSA1:=ExP(NZD)-1; 
SlGBa1:=CZD*«NI~/2.71d28)**NZO); 
SIGBG1:=FMAX/AHULi 
!)ELlO~1 :=Nll); 
KKSZ(1J:= ~SZD; KKS1(2]:= GI(S70; 
KKSIC1]:=RK5ID; KKSZC41:=GRKSID; 

COMMENT MODEL MET VOOROEFORM.TIE (MO); 
IF G2 EQL 1 THEN WRITE(UIT~); 
CC[11:=C5; CCC2J:=NS; CCf31:=DELS; 
DOORG2:::::TRUE; 
~IETLINREGR(rI,3,CC,RESfX2, SIG~A, GZ=1,UITR, 

'U X, K S , R K S, J J J ) ; 
GO TO KKK; 
DO.QRG2:::::FALSE; 
K5:=9; RKS:::::81: 
WQITE(UITR,<" ~ODEL? (~O) IS AFGEBROKEN", 

"WEGENS OVERSC~RIJDt~G UX"»; 
CMO:=CC[1J; NMD:::::CC[21; OELTANUL:=CC[31; 
KS~D:=KS; RKSMO:=RKS; 
GKSMO:=KSMD/(II-1); GR!(S~O:::::RKSMD/(II-1); 
STSPRMO:=SQRTCGRKSMO); , 
FOR 1:=1 STlP 1 UNTIL II DO 
BEGIN REAL I-IH; 

~IGlD[IJ:=CZD*(DELTA(Il**NID); 
SIGMD(I):::::CMO*( IF (HH:=OfLTACIJ+DElTANUL) LEQ 0 

THEN 1 ELSE HH**NMO) 
END ; 
EPSA2:=E~P(NMO-DELTANUL); 

SlGAB2:=( IF NMO LEq ~ THEN D 

EPSA2:=EPSA2-1; 
SIGRG2:=f~AX/ANUL; 
DELKR?:=NMD-OELTANUL; 

ELSE CMO*(~MD**NMD)/EPSA2); 

KKSMr1J:= KSMO; KKSMf2J:= GK~MO; 
KKSM[31:=RKSMO; KKSMf4J:=GRKSMO; 

COMMENT UITVOER PER ORIEHTATIERtCHTING; 



WRITE(UITR,C" 8(~M) 
"I)ELTAB(-) 
"OELTA(-) 

Bijlage 3.5 
O(~~) ~(~~2) F(N) .. 
D€tTAD(-) R(-) K(-) 

SlGMA(N/~M2) SIGlO(N/M~2) 

, I. , 
"SIGMO(N/MM2''', 
*(/,F 1 n.3,FQ.3,f9.3,I8,f10.5,F12.5,*(X16l, 

*(2f~.2),F9.5,F12.t,2F1S.1», 
II, FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL II DO 

It , 

CS3CI],!)1) [IJ, A4( Il, FF [IJ,oELTAB(I] ,OELTAOL-IJ, 
IF K(1] EQL Q99 THEN (1,-1] ELSE (-1,1, 
RR(IJ,K[I]l, 
DeLTA[rl,SIGMA(I),SrG1D[I],SIG~D[I]1); 

UITVOEREN; 

ENO INTEGERJIC,..S; 
IF AOR EQL 1 THEN GO TO ~SS; 
IF nOORG1 THEN GEM1:=TRUE ELSE GEM1:=FALSE; 
IF ~OORG2 T~EN i,EM2:=TRUE ELSE GEM2:=FALSE; 
FF/ltAX[OR] :=fMAX 

END ORAOR; 

COMMENT GEMIDOELOE AEREKENING, ~OOF.L zo; 
IF NOT GE~1 THEN GO TO NNN; 
IF G2 EQL 1 THEN WRITE(UITR); 

CC[11:=CS; CCr21:=NS; 
NIETLINREGR(TAW~2,CC,RESFX3, SSIGMA, G2=1,UITR, 

UX,KS,RKS,LLL); 
GO TO MMto!; 

LLL: KS:=16; RKS:~256; 
WRITE(UITR,C" ~ODEl 1 (GEM.HER.I!» [S AFGE8ROKEN", 

"WEGEN5 OVERSCHRIJDING VA~ UX"»; 
M~M: CZO:=[C[1]; NZD:=CCr21; 

KSIO:=~S; RK510:=RKS; 
GKSID:=kSZO/CTAW-1); GRKSlD:=RKSZD/(TAW-l); 
5TSPRZD:=SQRT(GRKSZO); 
EPSA1:=EtP(NIO)-1; 
SIG~R1:=CZO*(NZD/2.71828)**~lD); 
FMAX:=O; 
FOR OR:=1 STEP 1 UNTIL AOR DO 
IF FY,X LSS FFMAX(ORl THEN F~AX:=FFMAXrORJ; 
SIGRG1:=FMAX/ANUL; 
DELKR1:=NZO; 

KKSZC1J:= KSZD; KKSIC21:= GKSZO; 
KKS!(3J:=RKSZD; KKS1(41:=GRKSZ~; 

CO~MENr GE~IOOELOE 8EREKENIN6, MODEL MD; 
N~N! IF NOT GEM2 THEN GO TO SSS; 

IF G2 EQL 1 THEN WRITE(UITR1; 
ee(11:=C5; CC[2J:=NS: CCC31::0ELS; 

NIETLI~REGR(TAW,3,Cc,~ESFX4, SSIGMA, G2=1,UITR, 
UX,KS,RKS,OOO); 

1]0 TO·PPP; 
000: 1(5:=25; RKS:=62S; 

W~ITE(UITR,C" "ODEL ~ (GEM.REP.MO) IS AFGEBROKEN", 
" WEGENS OVERSCHRIJDING V.N UX"»; 

PPP: cM~:=ce(1'; N~D:=ccr2J; OELTANUL:=Cc(3J; 
KSMD:=KS; ~KSMD:=RKS; 
GKSMD:=KSMO/(TAw-1); GPKSMD:=RKSMO/CTAW-1); 
STSPRMD:=SQRT(GRKSM~); 
EPSA2:=E(P(NMD-OELTANUL); 
SIGR82:=( IF NMO LEQ a THEN 0 



Bijlage 3.6 
ELSE CMO*(NMD**~MD)/EPSA2); 

EPSA2:::;EPSAZ-1; 
SIGRG2:=FMAX/ANULi 
DELKR2:=NMD-DELTA~UL;. 

K~SMC1]:= KSMO; KKSMr2]:::; GKSMD; 
KKS~(3]:=RKS~D; KKS~(4]:=GRKSMD; 

UITVOE~EN 
END INTEGERIII; 

ENO INTEGER ORTAW; 

W~ITE(U!TT,<I2,"-E MATERIAAL VERWERKT.">,Z); 

SSS:W~ITE(UITR,<I," TIJDMELDINGEN: E •• TIME:",F15.3,X6," IO-TIMf:", 
F15.3>,TJ~E(12)*24a-7,TI~E(13)*24i-7); 

IF Z NEQ A~ THEN WRITE(UITR,<A2>,'8"OC"); 
COMMENT VORIGE REGEL HOU~T EEEN NIEUWE REGEL OVERGANG IN.; 

END Ill; 
LOCK(UITR,CRUNCH); 
WRITE(UITT,</,"PROGR. A41Q03 KORREKT GEEI~DIGO.", 

l,uUITVOERFILE~ U41003 (N.B.: L: UNS)."» 
END. 



l 
100 
200 
300 
400 
:500 
loOt) 
700 
800 
900 
1000 
11 1)0 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 

3 I'IATERIAAl. 
P.A.G.M. DINGS. HfS-AFSTUP. PD APRIL 1984 

DtEPTREKSTAAL BPO. 1.S HM OiK. 
1 GEEN. 3 GTWE£. 
soo cs. o.~ NS. 0.01 PHS. 
3 STRlpPEN PER ORtEHTATIERICHTIHG. 
12. 11. 11 ItW. 

\borbeeld van de invoergegevens VQO( hetocogramma: 
lIl1ftgebreide verwerking van metingen aan tr ekstaven 

met eeo rechthoekige doorsnede" (Workf.le A41()()l 

2100 
2200 
2300 

IN DE WALSRICHtIHG(l.S A) 
9.75 SHUL, 1.53 OHUl. 
1230. 1490. 4630. 4720. 4780. 4810. 1~30, 4840. 18~0, 4810. 1840. 
~e30 FF. 
9.S5. 9.4S. 9.3!>, 9.~5. 9.1S. 9.0S. 8.912. 8.8~, 8.7S. 8.45. 8.S19. 
8.417 IUh 
1.498. 1.178. 1.444. 1.4S. 1.433. 1,417. 1.397. t.3as. 1.367, 
't.317, 1.32~. 1.301 DP. 
1234S KOHT, 
IH DE WAlSRICHTING(l.S 8) 
9.76 BNUL. 1.53 DNUL, 
3750. 42"0. '1470. 1600. 1690. 17S0. 17(10. i800. 4820. -1820. 1820 FF. 
9.655, 9756. 9.459, 9.359, ,.26, 9.t6. 9.059, 8.'57. 8.859, e.'6, 
8.l-S8 BB, 
1.S09. 1.195. 1.179. 1.164, 1.148. 1.133. 1.416. 1.10. 1.3~4. 1.3~a. 
t. :sso 1.11), 

2100 1234S KONT, 
2500 IN PE WALSRICHTINGIl.5 C) 
2600 9.76 9NUL, I.S3 DNUL, 
2700 4190. 4440, 4610. 4700. 4750. 4780. 1810. 1810, t810. 4820. 13~O FF. 
2800 9.56, 9.459, 9.3b. 9.26, 9.16, 9.06. a.939, ij.~S'. 8.76. 8.66. 
2900 S. 559 fHh 

MArfRIA!,\lON('t:~IO£1\ IPUI .... n l.l<.v. f'.h.fl.j~. D1NGS. HTS-AFSHlIl. "ll Af'R1l 19S4 
BEfALING ExpDNEHTIELE VERSTEUIGINGSFUNKTIES (HET EN ZONPER vnORD£FDRHATl£) 

Ultvoer van het programma. 

VIRIOU. MIlSOIF:Ilf'IF.:FAKH1R <RI, TREKstf.R~;Tf: IlSifij'lA-"(;), IHSNUF.RR[K ctoEl.TJ.-I.ql.), A:OAIf. RFI\ If.TS. ;... 

ONDERZOCHTE HATERIAAlSOORT: PIEfTREKSTAAL SfP, 1.5 Hh PIK. 
ORIENIATIE TREKSTRlf: IN DE WALBRICHTIHGCl.~ AI 
lINUL 9.750 DNUL 1. 530 ANUL - l'I • 91 a 
BIMH) DIHH) AIMH2) FCN) OEL1A(lI-) DElTAP(-1 R(-) 
9.~50 1.49H 14.306 .2~O -0.02073 -0.02111 0.98 
9.150 1.478 13.'67 4490 -0.0312S -0.03458 0.90 
9.3~0 t.164 13.68, 4630 -0.041~9 -0.04410 0.95 
9.2~O 1.150 13.413 4720 -0.0~26. -0.05370 O.~B 

9.150 1.433 13.112 47ao -0.06351 -0.06550 0.97 
9,050 1.417 12.824 4810 -0.07150 -0.07673 0.97 
8.942 1.397 12.49;> 4~10 -0.OB651 -0.09094 0.9S 
B.850 1.385 12.2S7 4840 -0.09685 -0.09957 0.97 
8.750 1.367 11.961 4B40 -0.10821 -0.11265 0.96 
8.650 1.347 11.652 4840 -0.11971 -0.12739 0.91 
B.a49 1.325 11.3~7 4840 -0.11115 -0.14386 0.91 
8.417 1.304 11.015 4830 -0.14316 -0.15983 0.90 

SIGMA e. (PELTA .* H) 
e S1B.l NI"M2 £PS.-A 0.21B 
H 0.197 SlGHA-8 327 HtMH2 (~ER.) 

KS 
GKS 

IIELl.\-KRIT • 
1.7192Et06 RKS 
1.5629£t05 GRKS 

324 Nttl"? (GEM.) 
0.197 
7.:H:;OEHH 
6.55911:+00 

1\(-) 

0.01 
O.O~. 

0.03 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.03 

[.El Hd-) 
O. C,J\186 
0.065fl3 
o. Q 13:;. " 
0.10635 
0.1:'901 
0.15123 
0.11715 
0.19612 
0.22086 
0.::>'l710 

SlMIAHUKri;!) 
~S'tt.7 

3: 1 • ~ 
338.2 
351.9 
,;1..1.6 

375.1 
3H6.6 
391.9 
401.6 
.1!i.1 

O.os O.~75Jl 4~7fl 
O.OS 0.30329 43e.~ 

SIGMA C' (~EL'n'+ DfLTANUL) 
C 566.7 NIMH' EPS.-A 
N 0.234 SlGMA-B 

~ELTANUL 0.0;>;>00 

KS 

Ii"» 

lIEI TA-I\IHf. 
1.7J9:'£+06 RKS • 
1.56?9<'t05 GRKS 

~i~.9 

:s:!O. ~; 

35~.1 

:363.8 
377. :. 
399.6 
397.::
,\06.8 
41::;. ~ 
4;><1,9 
UJol 
U HI 

()iI~,'7 

Sl (;1111( MINH:!) 
::97.4 
320.'1 
~:~". ;3 

"J50.:? 
:;63.8 
37f •• 7 
3138.4 
39 ... 7 , 
106." 
416.6 
121;,.4 
13:0.5 

3:'6 IUMI1':> (lIER.) 
324 t!ltltl:' (""Ii.) 
().~J::' 

:,. :OSl :'f, t(ll 

;>. ~El:'9r + 0(-

I 
'I 
L 

m 



ORIENIATIE TREKSIRIP: IN DE WALS~ltHTrHGel.S B) 
itNlJl '1.7100 PNUl 1.530 AHIIL' H. '133 
itIHH' DIMM) AIMI12) FeN) PELTA~I-) PfLTAP(-) 
9.655 1.~0'1 14.5" ~7~O -0.01082 -0.Ot3H~ 
'1.560 1.1'15 14.2'12 1220 -0.0~070 -0.02311 
'1.459 1.'7'1 13.'1'10 4170 -0.03133 -0.03390 
9.359 1.464 13.702 1600 -0.04195 -0.04'10 
9.260 1.44~ 13.10R 4690 -0.05259 -0.0~50a 
9.160 1.433 13.126 4750 -0.06345 -0.06550 
9.059 1.'16 12.828 .7ao -O.07i53 -0.07743 
S.9S7 1.~00 12.540 4S00 -0.OS586 -0.OSS80 
S.S59 t.3S~ 12.261 4S20 ~0.096S6 -0.100?')' 
8.760 1.368 11.9S4 4820 -0.10810 -0.11192 
8.658 1.350 11.68e 

SIGMA" C * (DElll'I 
C ' :;'12.4 N/I1M2 

4820 -O.119tU 
U.N) 

[Pli.-II ., 

-0.1'2516 

0.218 

R( ) 

0.713 
0.89 
0.9? 
0.9~ 

0.95 
0.97 
0.96 
0.97 
0.97 
()'97 
0.96 

323 N/IiM2 (GEIi.) 
~ELTA-KRIT." 0.197 

KS & 1.3933Et06 OKS '.3'133£tO::; 
DRIEHTATlE TREK~TRIF; IN DE WHL~RtC"TIHG(1.5 C) 
8HUL ' 9.760 DHUL 1.S30 ANUL" 11.933 
BltlH) D(liH) A(HH2) FIH) DELTA81-) DELTIlDI-) 
9.560 1.501 1~.J50 41'10 -0.02070 -0.0\914 
9.159 1.186 1~.OS6 1410 -0.03133 -0.02918 
9.360 t .468 13.740 4610 -0.04t8~ -0.01117 
9.260 1.4'17 13.399 1700 -0.052~'1 -0.05578 
9.160 1.4,H 13.108 1750 -0.063'5 -0.06689 
9.060 1 "'16 12.829 4780 -0.07442 -0.07743 
8.939 1.39:) 1'2.470 4810 -0.08787 -0.09237 
8.1159 1.383 12.252 4810 -0.09686 -0.10101 
8.760 1.366 11.966 4810 -0.10810 -0.11319 
8.660 1.319 11.682 1820 -0.11'158 -0.12S90 
1I.:S!}9 1,J:n 11.409 4620 -0.13131 -0.13784 

SIGHA ~ C * (DEL TAU: H) 
C 517.0 N/HH2 0.210 

RKS 

R(-) 
Loa 
1.07 
1.01 
0.91 
O. 9~:i 
0.96 
0.95 

H - 0.191 
£1'6.-A 

SIGMA-8 321 H/HI12 (PER.) 

KS 
GKS 

SIGMA 
C 
N 

Kg 
GKS 

[IEL TA-KRIT. 
1.30401+06 RKS 
1.5040Et05 GRKS 

C ~ (DELTA *' H) 
544.2 H/tlH2 

0.1'17 
£f'S.-A 

SIGHA-£! 

DEL TA-KRIT. 
1.6164E+06 RKS 
1.3989E+05 GRKa -

323 H/HH.' (GEM. ) 
00191 
1.2702E+Ol 
A "702EtOO 

0.217 
3',25 1'1 111 Ii 2 UER. ) 
321 H/liH2 (GEI1.) 
0.197 
2.~7:;4Et02 
7.8042E+00 

Ultvoer van het programma. 
1\( ) [IEL TAI-) 

0.12 0.02464 
0.011> 0.0'3E1~ 
0.0'1 0.06523 
0.02 a.OS60S 
0.02 (I.IO?67 
0.02 0.12894 
0.02 0.lSt9? 
0.0:;> 0.1?165 
0.02 0.1971S 
0.02 0.22001 
0.02 0.24497 

0.197 

3.9287£tOl 

KI ) 
-0.01 

DELTAI-) 
0,03984 

SI6t'AIN/I1Ii:') 
2~j7 .4 
295.3 
319.5 
33::..7 
319.8 
:561.9 
:572.6 
382.9 
393.1 
102.~ 

'112 ... 

SlGIiA-J< 

6RKS ,~ 

SIOMAIH/l1tl2> 

-0.01 O.060St 315.9 
-O.Ot a.GA321 335.5 
0.0' 0.10836 350.8 
O.OJ 0.13034 362.4 
0.02 O.ISlS" 372.6 
0.02 0.lA024 18S.7 
O.O? 0.19787 392.6 
0.02 0.22148 102.0 
0.03 0.2154S 412.6 
0.02 0.26914 422.5 

SJG7IHHltiK;'>, 
261.3 
29?S 
316.6 
331. " 
349.::; 
362.:-
37~ .1 
3B'I.:I 
3n.S 
407..4 
411.() 

323 N/I1Ii? (fiEF:. ) 

SfGlDCH/litl2) 
290.6 
31'1.7 
334.4 
351.6 
3<'>'1.2 
37S.0 
l87.4 
391." 
402.9 
HO.S' 
41a.2 

SIGNA C * «DELTA IIEL TAlfliLl n N) 
C o.n::; 

S IIHil' (lIltIN2) 
238.4 
293.2' 
3t7.9 
33::;.8 
3':)0.7 
:563.0 
37'1.::; 
384.5 
3'13." 
101.6 
'IOf.7 

IHOHIIIHIKK2) 
29l.5 
314.6 
313.2 
350.1 
36~.e 

373.9 
396.9 
391.3 
103.4 
411.9 
119.11 

1'1 
[It::LTANUl 

552.0 "'/I1H2 
0.:?17 
0.01193 

F.:PS.-A 
SIGHA-I! 

D£L T Il-KR IT • 

~23 II/HH:? (I:lf.:R.) 
1'.'1 N/IUI2 (6EI1.) 
0.203 

KS .:: 

OKS ;;: 

SIGrlA 
C 
If 

DELTANUL 

KS 
GKa , 

1.50.0Et06 RKS 
1.:;010£+05 

c * (<DEL T A + 
545.7 N/MHZ 

0.199 
O.OOUO 

GRKS " 
DEl-TAHlIl) 

£1"5.-11 
stGMA-1) 

DELTA-I\RlT. 
4.6164£t06 RKS 
1.3989Et05 GR~S ~ 

2.5079£tOI 
:?::'079[tOO 

:n HI 

l:!,) H/H'i~ (&ER.) 
324 N/HH2 (GEti.) 
O. \98 ' 

2.:.I661£t02 
7.7770F.:fOO 

TtJlltiElDINGEH! EX.TIME: 4.063 IO-TlKE: 1.2-16 



Bijlage 5 

Iotaaloverzicbt van de meetresultateo betceffeode 
de C eo 0 waarde bepaling .. 

Plaatkwa.- Nummer Richting var 
liteit en vande destaafme C-waarde n-waarde 
dikte(mm) trekstaaf de walsrich. (N/mnt) 

SPD 1.0 1.OA 0 0° 560.2 0.194 
SPD LO 1.0B 0 OV 57J.2 0.2)4 
SPD 1.0 1.00 0 0'" 549. ) 0.194 

SPD 1.0 1.GA 45 45
u 

566.0 
,.,-,.. o. '1 ~;o 

SPD 1.0 1.0B 45 45° 567.9 0.191 

SPD 1.0 1.OA 90 90v 564.2 0.183 
SPD 1.0 1.0B 90 90v 541.6 0.162 

8PD 1.0 1.00 90 90'.1 539.5 0. 163 
8PD 1.2 1.2A 0 OU 570.0 J.202 

8PD '1.2 1.2B 0 OU 567.6 0.199 
8PD 1.2 1.2C 0 0° 565.0 0.199 

_ SPD 1.2 1.2A 45 45° 550.1 0.183 
SPD 1.2 1.2B 45 45° 557.3 

. 
0.189 

SPD 1.2 1.2C 45 45'"' 
. 

558.3 0.191 
8PD 1.2 '1.2A 90 90 i

) 

." 

558.5 0.194 
SPD 1.2 1.2B 90 90

u 
550.9 0.183 

SPD 1.2 1.2C 90 9)° 540.0 0.179 
SFD 1 .• 5 1.5A 0 OV 548.1 0.197 
SYlJ 1.5 1.5= J OU 542.4 0.197 
SJ:-'D 1.5 1.5e 0 oJ 537.0 ).191 

SPD 1. 5 1.5A 45 45° 546.4 0.1137 
81'D 1.5 1.5B 45 45° 541.2 0.1'33 
SPD 1.5 1.5C 45 45° 546.2 0.188 

SPD 1.5 1.5A 90 90° 539.1 0.18; 
SP]; '1 .. :::, 1.5B 90 90° 517.7 0. 1 65 

S?D 1.5 1.5C 90 90° 535.1 0.182 

? 2.0 2.0A 0 0° 536.7 0.209 
? 2.0 2.0B 0 0° 543.0 0.220 

? 2.0 2.0C ) )0 548.7 0.214 

? 2.0 2.0A 45 45° 560~4 0.206 

? 2.0 2.03 45 45° 569.0 J.213 
? 2.0 2.0C 4.5 45

u 564.2 0.211 

? 2.0 2.0A 90 70° 544.3 0.213 
? 2.0 2.0B 90 90° 546.4 0 .. 218 

? 2.0 2.00 90 90° 547.1 0.216 

co-waarde 

0 

0 

0 

0 

o. 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

J 

o. ; , 

() 

J 

0 

J 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

Gemiddelde 
restkwaaa 
tensom. 

0.486:;1 

4 .. 6615 

2.3831 

18~ 115' 
18 .. 266 
6.9638 

69.159 

60.335 

3.6122 

1.0969 

3.0093 
0.20:;20 

1.8477 

4.5680 

3.0822 

13.781 
42.182 

6.5591 

3. Q287 

4.27)2 

5.,,16 
1.5270 

8.1414 

9.3)72 

12.025 

2.8954 

8.9404 
4.1068 

10.532 

2.9979 
5.4818 

4.)589 

10.142 

21.637 
10.832 



Bijlage 6 

Programma voor de berekening van de proces
kracht F, uitgevoerd on de HP 9825A. 

0: ent 
1 : ent 
2: ent 

"HO",H 
"to", T 
"DLI", D 

.3: ent "5", S 
4: dsp c:har(9) 
5: ent "", Z 

6: (eX p (S/H)+exp(-S/H»/2}rl 
7: (eXp(S/H)-exp(-S/H»/(r~*~)~ ~ 
8: .~*H- ~~ 4 Ir4 

9." J ..... ...J*rl*D*lnO+2*H/rl/D)}A 
(A*D* ( l-r 1 ) + c::- *H -, ,..,) Z 

10: f:-:d 2 . ...J - '..::, * *4*r2*T*n::/i!:3/H}F 
11: prt S,F 
12: gto 3 
13: end 
*766 



Bij lage 7 

Stempelver- Proceskrac1:t 
plaatsing 0; (N/mrlt) F(kN) bij F(kN) bij F(kN) bij 

s (mm) 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44-

46 

47 

Tabel 

Ho=15.5 mm Ho=17 mm Ho=18.5 mm 
166.5 3.6 3.6 3.6 
206.4 8.6 8.7 8.7 
240.6 14.3 14.6 14 .• 8 
269.4 19.9 20.5 21.1 
293.7 24.9 26.1 27.1 
314.6 28.9 30.9 32.5 
332.4 31.8 34.6 37.0 
347.8 33.6 37.3 40.6 
361.1 34.3 38.9 43.1 
372.6 34.2 39.6 4-4-.7 
382.5 33.3 39.5 4-5.4 
391.1 32.0 38.7 45.3 
398.6 30.3 37.4 44.5 
405.0 28.3 35.7 43.3 
410.6 26.2 33.8 41.7 
415.5 24.1 31.6 39.7 
4-19.8 22.0 29.4- 37.6 
423.5 20.0 27.2 35.4 
426.7 18.1 . 25.1 33.1 
429.5 16.3 23.0 30.8 
432.0 14.6 21.0 28.6 
434-.2 13.1 17.8 24.6 
436.0 11.7 17.3 24.3 
436.9 11.0 16.5 23.3 

De proceskracht F als functie van de stempelver
plaatsing s, bij drie verschillende flens
breedtes Ho. 
De gebruikte plaat is SPEDD 3 mm, met:C=560.7 N/mm2 

n=0.229 



1 h Ibl A 
2 RCL f I 
3 hint 

4 h PSE 

5 RCL 8 

6 .;. 

7 g eX 

8 h last 

9 chs 
10 g eX 

11 + 
12 STO 5 
13 2 

14 ;. 

15 1 

16 x~y 

17 -
18 RCL 9 
19 '* 
20 STO 4 

21 RCL 9 
. 22 2 

23 !. • 
24 STO 3 
25 g x2 

26 RCL 3 

27 RCL 8 
28 + 
29 STO 2 

30 g x2 

31 x:;;e.y 

32 -
33 .5 

34 * 
35 STO 1 
36 RCL 3 
37 RCL 2 
38 f~)( 0 

39 
40 RCL 6 

41 *' 
42 RCL 1 

43 .:-
442 

45 enter 
463 
47 fV'" 
48 f 
49 RCL 7 
50 h yX 

51 '* 
52 RIS 
53 g ISG 
54 GTO A 

55 h RTN 
56 h Ibl 0 

57 HCL 5 

58 * 
59 x<,y 
60 2 

61 * 
62 RCL 4 

63 -
64 f 
65 f LN 
66 RCL .0 

Bijlage 8 

67 + 
68 RCL 7 
69 h yX 

70* 
71 h}RTN 

C -+:6 

ri ...... 7 
Ho .... 8 

Du ...... 9 
co .... O 

Programma voor de berekening (oplossen vah de integraal) van 
de "gewogenll OV. Het programma wordt uitgevoerd op een 
HP 34C zakrekenmachine. 



Stempelve "'- to=1 ,C=564,n=.191 to-c 1.2,C=561,n=.13lt to=~5,C=541,n=.189 ~o=2, C=550.8,n=.214 ~o=3,C=560.7,n=.229 

plaatsing OVgem(Wm.~ (fVlIgew" {]Vgem..(N~ (JVlIgew" (pi gem(l'#mfJ o-VII gew" DV gemON:mnf: (J"ill gew ll PVgem¢Jriun~) (1VlIgew" - . 
s (mm) Du=31 mm Ds=29 mm Du=31 mm Ds=28 mm Du=31 mm Ds=28 mm DU=31 mm Ds="27 mm Du=31 mm Ds=25 mm 

Ho=15.5mm Ho=16.5mn Ho=15.5m ~Ho=17 mm Ho=15.5mm Ho=17 mm Ho=15.5m ~ Ho=17.5m !nHo=15.5inn Ho=18.5 
2 180.4 183.0 175.9 178.8 175.1 179.1 153.4 155.2 166.5 169.0 
4 234.3 237.9 229.5 233.4 226.8 230.0 205.7 208.3 206.4 208.3 
6 272.0 276.5 267.2 271.9 263.0 266.9 243.3 246.7 240.6 243.0 
8 301.5 306.8 296.6 302.2 291.1 295.9 273.0 277.4 269.4 272.7 
10 325.4 331.6 320.6 327.1 314.0 319.7 297.5 303.0 293.7 298.4 
12 345.4 352.4 340.6 347.9 333.0 339.7 318.0 324.8 314.6 320.8 
14 362.2 370 .. 1 357.5 365.7 349.1 356.8 335.4 343.6 332.4 340.5 
16 376.5 385.3 371.9 381.0 362.7 371.5 350.3 359.9 347.8 357.8 
18 388·7 398.4 384.1 394.1 374.3 384.2 363.0 374.1 361.1 373.2 
20 399.1 409.8 394.6 405.6 384.3 395.3 374.0 386.6 372.6 386.8 
22 408.1 4.19.6 403.7 415.5 392.8 404.9 383.5 397.6 382.5 398.9 
24 415.8 428.2 411.5 424.1 400.2 413.3 391.7 407.3 391.1 L~09. 7 
26 422.5 435.7 418.2 431.6 406.5 420.7 398.7 415.8 398.6 419.2 

28 428.3 442.2 424.0 438 02 412.0 427.1 404.9 423.3 405.0 427.8 

30 433.3 447.9 429"~0 443.9 416.8 432.8 410.2 429.9 410.6 435.4 

32 437.6 452.9 433.4 449.0 420.9 437.8 414.8 435.8 415.5 442.2 

34 441.1 457.3 437.2 453.4 424.5 442.2 418.8 441.0 419.8 448.3 

36 444.6 461.2 440.5 457.2 427.6 446.0 422.3 445.6 42305 453.7 
38 447.5 464.6 443.3 460.6 430.3 449.5 425.3 449.6 426.7 458.5 
40 450.0 467.5 445.8 463.6 432.7 452.5 428.0 453.2 429.5 462.9 
42 452.1 470.1 448.0 466.3 431t-.7 455.1 430.3 456 .. 4 432.0 466.7 
L~4 454.0 47204 449.9 468.6 436.5 457.5 432.3 459.3 434.2 470.2 
46 455.7 -474.5 - 451.6 470.6 438.1 459 .. 5 434.1 461.8 436.0 473.3 
48 457.2 476.2 453.1 472.4 439 .. 5 461.4 435.6 464.0 437.4 476.1 



s 

Tabel 

Bijlage 10 

(mm) . 0( (graden) . ,Fv(N) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

26 
28 

30 
32 
34 

36 
38 
40 
42 
44 
46 

48 

0 2300 
6.2 2276 
12.3 2230 
18.3 ·2184 

24.0 2092 
29.6 2000 
34.8 1885 

39.7 1771 
44.3 1656 
48.6 1518 
52.5 1403 
56.1 1288 

-
59.4 1173 
62.4 1058 
65.2 ·966 

67.6 874 
69.9 782 
71.9 713 

73.7 644 

75.4 575 
76.9 529 
78.2. 460 

79.4- 414 i 

80.5 379 
81.5 ":J40 

:De verticale projectie Fv van de 
buigingskracht Fb als functie van de 
stempelverplaatsing s. 



n=O.189 
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Bijlage 12 

Stempelver· Breedte vi' Gemiddelde Grootte viI: Geprojec-
plaatsing ex (graden) wrijv. opp diameter wrijv. opp. teerde opp" 
s (mm) 

10 

15 
17 
18.5 
20 
22 
24 
26 

28 
30 
32 .. 5 
35 
38 
41 

45 

Tabsl 

(mm) (mm) Cmm2 ) 
66 0.5 59.5 93.5 
44 4 53.5 672.3 
41 4.5 52.0 735.1 
39 5 50.5 793.3 
36 5.5 49.0 846.7 

33.5 6 47.0 885.9 
28 7 45.0 989.6 
25 8.5 43.5 1161.6 

22.5 10 42.0 1319.5 
19.5 11 40.5 1399.6 
17.5 13 , 39.0 1592.8 
16 14 38.0 1671.3 
14 15 36.5 1720.0 
11 15.5 35.0 1704.3 

8 16 33.5 1683.9 

:Het verb and tussen de stempelverplaatsing sen: 
-de breedte van het glimmende wrijvingsoppervlak 
-de grootte van dit glimmende oppervlak 

Cmm2 ) 
38.0 
483.6 
554.8 
616.5 
685.0 
738.7 
873.8 
1052.8 

1219.0 
1319.2 
1519.1 
1606.6 
1668.9 
1673.0 
1667.5 

-de hoek ~ die dit oppervlak maakt met de vertikaal 
-de gemiddelde diameter waarop dit oppervlak zich bevindt 
-het geprojecteerde oppervlak op de vertikaal (oPP.x cos~) 



Bijlage 13 

Stempelver- V"gewogen 'Fproces Ftot bij Ftot bij 

plaatsing (N/m.m2 ) eN) m=0.01 m=0.03 

s (mm) (N) (N) 

10 298.4 31840 31905 32036 

15 349.1 43536 44511 46460 

17 365.5 46583 47754 50095 
18.5 376.6 48239 49579 52260 
20 386.8 49424 50954 54013 
22 398.9 50094 51795 55198 
24 409.7 49966 52033 56166 
26 419.2 49142 51690 56786 

28 427.8 47829 50840 56861 

30 435.4· 46096 49412 56045 

32.5 443.7 43420 47311 55094 

35 451.0 40517 44700 53067 

38 458.5 36814 41232 50067 
41 464.8 33104 37594 46573 

45 471.7 28323 32864 41947 

Tabel :Het verb and tussen de stempelverplaatsing sen: 
-de v" gewogen II 
-de proceskracht Fproces 

Ftotbij 
m=0.05 

eN) 
32167 
48409 
52436 
54941 
57072 
58601 
60299 
61882 
62882 
62678 
62877 
61434 
58902 
55552 
51030 

- de totale kracht bij invoering 
met m=0.01 

van wrijving 

-de totale kracht bij m=0.03 
-de totalekracht bij m=0.05 
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APPENDIX 

Voor het proces plooihouderloos dieptrekken theoretiscb te 
benaderen zijn in lit. 1 twee theoretische modellen afgeleid. 
Nen he eft vervolgens gekozen voor het theoretische model 
met het hoogste krachtmaximum (model 1 : cr=O). Tot deze 
keuze is men gekomen, omdat het krachtmaximum van model 1 het 
werkelijke krachtmaximum het beste benadert. 
Dit keuzekriterium is echter niet juist, daar het uitgangs
punt bij het opstellen van twee modellen de rekverdeling in 
de flens is. 
Om nu te kunnen beoordelen welk model volgens het keuze
kriterium "rekverdeling" het beste de werkelijkheid benadert, 
hebben we een raster aangebracht op een platine. Het raster 
op deze platine bestaat uit een aantal concentrische cirkels 
om het middelpunt van de platine (fig. 1). 

Fig. 1 • Een cirkelvormig raster op de platine. 



• i 

Het cirkelvormige raster is aangebracht m.b.v. een kraspasser, 
waarmee ondiepe krassen op de platine zijn gemaakt. 
Wanneer men zo'n platine diepgetrokken heeft, zijn deze kras
sen op de wand en op de bodem van het potje terug te vinden 
(fig. 2). 

Fig. 2 Het raster op een diepgetrokken produkt. 

Voor de 5 gebruikte staalplaatdiktes zijn platines met een 
raster gemaakt. De cirkelvormige krassen zijn gemaakt met 
een diameter tussen 16 en 62 mm met een onder ling diameter
verschil van 2 mm. 
De platines zijn diepgetrokken tot het stadium waar de pot
jes worden dungetrokken (de flens van de potjes wordt tijdens 
het dieptrekken iets dikker, waardoor deze tijdens het do Ore 
drukken door het calibreergedeelte weer wordt dungetrokken). 
Vervolgens zijn met een meetloep de afstanden tussen de 
krassen op de potjes gemeten. 
In tabel 1 zijn deze afstanden samen met de gesommeerde af
standen (sommatie van de afstanden tussen de afzonderlijke 
krassen) weergegeven. 



Oorspron- 1 mm oPD plaat 1.2 mmSPD plaat 1.5 mm 8PD plaat 2 mm plaat 3 mm )JPD plaat 

kelijke A:rstand Plaats Afstand Plaats Afstand Plaats Afstand l-'laats ~fstand l:Jlaats 

diam. v/d tussen de v/d kras tussen dE v/d kras tussen de v/d kras tussen dE v/d kras !tuBsen de v/d kras 

kras (mm) krassen(m m) (mm) krassen( m; (mm; krassen(rr m) (mm) krassen(r m) (mm) Irrassen(m to) (mm) 

16 16.9 16 .. 0 16.0 16.0 16.8 

18 1.1 19.2 1.0 18.0 1.2 18.4 1.1 18.2 1.1 19.0 
20 1.1 21.4 1.1 20.2 1.1 20.8 1.2 20.6 1.2 21.4 

22 1.1 23.6 1.2 22.6 1.1 23.0 1.1 22.8 1.2 23.8 
24 1.2 26.0 1.2 2S.0 1.3 25.6 1.3 25.4 1.3 26.6 
26 1.2 28 .. 4 1.2 27.4- 1.~ 28 .. 2 1.3 28.0 1.6 2g p, 

;)R 1.3 ~1 0 1.3 30.0 1.3 'i0 R 1.5 :.s1 0 1.4 32.6 

30 1.2 33.4 1.2 32.4 1.4 33.6 1.4 33.8 1 7. .:J 35.2 

'i2 1 .. 2 35.8 1.3 35.0 1.2 36.0 1.4 36.6 1.3 37.8 

'i4- 1.2 38.2 1.2 37.4 1 .. 2 38.4 1.3 39.2 1.2 LJ·O .2 

36 1.3 40.8 1.2 39.8 1.2 40.8 '1 ;z, 41.8 1.3 42.8 

'iB 1.3 43.4 1.2 42.2 1.3 43.4 1.3 44.4 1 z .j 45.4 
l!..() 1.3 46.0 1.3 44.8 1.4 47.2 1.4 47.2 1.4 48.2 
lL? 1.3 48.6 1.4 47.6 1.5 50.2 1.5 50.2 1.4 51.0 
44. 1 • "I. 51.4 1.4 50.4 1.5 53.2 1.5 53.2 1.5 54.0 
46 1.5 54.4 1.'3 53.4- 1.5 56.2 1.5 56.2 1.5 57.0 
48 1.5 57.4 1.e:; '36.4 1.5 '3g .. 2 1.5 59.2 1.5 60 .. 0 

50 1.5 60.4- 1.5 C;q .4 1.6 62.4- 1.5 62.2 1.5 63.0 
52 1.6 63.6 1.5 62.4 1 .. 6 65.6 1.5 65.2 1.6 66.2 

54- 1 6 6 rl.8 1.5 65.4- 1 .. 6 68.8 1.5 68.2 1.5 69.2 

56 1 f) 71.0 1.5 68.4- 1.6 72.0 1.5 71.2 1.5 72.2 

58 1.6 74.2 1.5 71.4 1.6 75.2 1.5 74.2 1.5 75.2 
h() 1.6 77.4- 1.5 74-.4- 1.6 78.4- 1.5 77.2 1.5 7E3.2 
62 1.6 80.6 1.S 77.4- 1.6 81.6 1.5 80.2 1.5 81.2 

Tabe11 Meetresultaten met betrekking tot hetbepalen van de rekverdeling op de flens. 



• 

Door de natuurlijke logaritme te nemen uit de afstand tussen 
twee krassen op de flens van zoln potje, krijgt men de grootte 
van de rek in de radiale richting voor een klein materiaal
reepje. 

Wanneer men de radiale rek over de breedte van de flens (~ 30mm 
tot 62 mm diam. de oorspronkelijke platine) bekijkt, 
dan blijkt dat voor aIle 5 de plaatdiktes de radiale rek ver

loopt van + 0.2 tot 0.45. 
Uit het opmeten van de wanddikte van een potje blijkt dat 
de rek in de normaalrichting En ten opzichte van de Er rela
tief klein is (maximaal 0.15, gemiddeld kleiner dan 0.1). 

Concluderend kan men stellen dat de theoretische benadering 
van het proces plooihollderloos dieptrekken door model 2 CSn=O) 
is op basis van de rekverdeling veel beter dan de benadering 
door model 1. 

Voor een volgende onderzoeker is het aan te bevelen om: 
- model 2 (tn=O) te gebruiken voor de theoretiscbe 

benadering van het proces. 
- de gehele proceskracht (dieptrekkracht + buiging + wrij

ving) uit te rekenen met behulp van een computer pro

gramma. 
- in dit programma ook de ~v te berekenen. 
- het programma universeel te maken, zodat gemakkelijk 

met andere materialen, plaatdikten, platine en 
stempeldiameters gewerkt kan worden. 

Tenslotte is het verloop van de theoretische proceskracht voor 
3 mm SPEDD plaat geschetst in fig. 3 bij gebruik van model 2. 
De kromme is bepaald met behulp van de verhoudingsgrafieken 

uit fig. 7 Lit. 1. 
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