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SUMMARY

In car manufacturing industrie, one of the production processes is, among others, press

forming of irregular forms out of sheet metal. The press forming process is a combination of

deepdrawing and stretching. This process can be controlled by manupulating the flange

edge.

With the aid of a flange model, the total drawing force can be calculated. Furthermore, the

share of friction and deforming forces have been studied for large products. The influence is

determined by varying the friction factor and the blankholder force.

The total friction factor can be determined by experiments. It appears that the friction

forces for large products obtain values which are more than 50% of the total drawing force.

In this, the most important share is taken by the flange friction force. Furthermore it

appears that the value of the blankholder pressure is not important for the shape but for

the hight of the punch-load travel diagram
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SAMENVATTING

In de automobielindustrie worden o.a. grote onregelmatige gevormde produkten in hun

eindvorm geperst. Vaak is dit een combinatie van een dieptrek- en strekbewerking. Ret

persproces kan worden beinvIood door het inlopen van de flens.

Voor het inlopen van de flens wordt een flensmode1 nader bekeken. Met behulp hiervan kan

de totale intrekkracht worden berekend. Bet aandeel van de wrijvings- en

vervormingskrachten wordt bij grotere produkten bekeken. Door het varieren van de

wrijvingscoefficient en de pIooihouderdruk in het flensmodel wordt de invIood op het

inlopen van de flens bekeken.

De totale wrijvingscoefficient kan door middel van experimenten uit het flensmodel worden

bepaald. Bet blijkt dat de wrijvingskracht bij produkten met een stempeIdiameterJ orde

grootte :l:1000 [mm] meer dan de he1ft van de intrekkracht in beslag neemt. De waarde van

de pIooihouderdruk heeft bij zuiver dieptrekken geen invIood op de vorm van het

procesverloop en moot slechts ingeste1d worden tussen waarden voor pIooivorming en

scheurvorming. De waarde van de pIooihouderdruk is weI van invIood op de hoogte van de

kracht-weg kromme.
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SYMBOLENLIJST

• aanduiding voor een dimensieloze kracht

Utot totale wrijving inlopen £lens [-]

Ul wrijving over radius [-]

U2 wrijving tussen £lens en matrijs [-]

Af £lensoppervlak [m~

Pn plooihouderdruk [N/m2
]

Fn plooihouderkracht [N]

Do pIatinediameter [m]

ds stempeldiameter [m]

So platinedikte [m]

{:Jo initiele dieptrekverhouding [-]

{:JO,max maximale initie1e dieptrekverhouding [-]

{:J momentane dieptrekverhouding [-]

13max momentane dieptrekverhouding voor Ftot=Fmax [-]

C karakteristieke deformatie weerstand [N/m2]

n verstevigingsexponent [-]

E natuurlijke deformatie [-]

EO voordeformatie [-]

P afrondingsstraal stempel [m]
s

Pm afrondingsstraal matrijs [m]
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Ftot totale stempelkracht [N]

Fmax maximale stempelkracht [N]
•F we dimensieloze toelaatbare wandbelasting [-]
•F stuik dimensieloze stuikkracht [-]
•F buig dimensieloze buigingskracht [-]

•Fw flens dimensieloze wrijvingskracht flens [-]
•

Fw radius dimensieloze wrijvingskracht radius [-]
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1. INLEIDING

Ret vormgeven van grote onregelmatige produkten zoals gebeurt in de automobielindustrie

door middel van persen, is een combinatie van dieptrekken en strekken van een plaat. De

produkten worden vaak in een enkele persslag gevormd. Een mogelijkheid om dit proces te

beinvloeden, is de materiaaltoevloei vanuit de £lens te sturen. Daarbij kan voor de £lens een

model worden opgesteld. Hiervoor wordt vanwege de eenvoud een cirkelsymmetrisch model

gebruikt.

Bij het dieptrekken met plooihouder kunnen er 2 zone's worden onderscheiden. De wand,

waar de krachtoverbrenging plaatsvindt en de flens, waar de eigenlijke vormgeving

plaatsvindt. Vanuit de flens vindt de materiaalvloei plaats. Door manupilatie van de

toevloei kan het persproces worden gestuurd. De toevloei kan onder andere worden

gestuurd door de blenkvorm, de smering, de plooihouderdruk en het plaatsen van trekrillen.

De blenkvorm en de trekril worden gebruikt om plaatselijk de materiaaltoevloei te sturen

Dit wordt verder niet bekeken.

Om de invloed van de plooihouderdruk en de wrijvingscoefficient bij grote produkten te

bekijken is een flensmodel van Siebel [1956] bekeken. De stempelkracht die benodigd is om

de flens naar binnen te trekken kan worden berekend. Deze bestaat uit wrijvings- en

vervormingskrachten over de radius en de £lens. De invloed van de plooihouderdruk en de

wrijvingcoefficient wordt bekeken door de maximale dieptrekverhouding bij verschillende

produktgrootte te vergelijken. Ook het verloop van de plooihouderkracht over de procesweg

wordt beschouwd.
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2. RET FLENSMODEL

2.l.inleiding

Met een £lensmodel kan de totale kracht worden berekend die nodig is om de £lens naar

binnen te trekken [zie bijlage 1.]. De intrekkracht blijkt niet alleen van de

dieptrekverhouding Po, maar ook van de ds/soverhouding af te hangen. Door voor de totale

intrekkracht de kritische wandbelasting in te vullen kan de dieptrekverhouding POmaxl

waarbij net geen scheuring optreedt, worden bepaald. Er ontstaat een dalend verloop als de

grensdieptrekverhouding 130max tegen de ds/so verhouding wordt uitgezet. Ter verificatie

kan nu deze grafiek met practische waarden vergeleken worden. Hierbij is het verkrijgen

van exacte data voor de pooihouderdruk en de wrijving een probleem. Om de invloed van

de plooihouderdruk en de wrijving nader te bekijken, zijn deze meegenomen in de

modellering. Bet materiaalgedrag wordt isotroop verondersteld.

2.2.Spanningstoestand in de flens.

In de £lens ontstaan er tangentieIe drukspanning en radiale trekspanningen [fig.(2.1)].

fig 2.1 Geometrie en spanningstoestand in de flens.
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Ten gevolge van de drukspanningen neigt de £lens tot plooien. Dit wordt door de

plooihouderdruk verhinderd. De trekverhouding f3o=D o/ d
s

waarbij net geen bodemscheuren

optreedt, wordt als grenstrekverhouding f30max aangeduid

2.3.De vergelijkingen van het £lensmodel.

De voor het dieptrekken benodigde stempelkracht kan naar Siebel en Panknin[l] opgesteld

worden uit de volgende deelkrachten:

Fomv

..
..
Fwrij vi ng flens

Fwrij vi ng rad ius

1
Ftotaal

fig!·! Schematische voorstelling van de deelkrachten.

*-omvormkracht F stuik

-buigingskracht F*buig

*-wrijvingskracht Fw flens

*-wrijvingskracht Fw rad ius

:noodzakelijke stuikkracht om de £lens te vervormen

:een deeltje ondervindt 2 maal een buiging bij het

inlopen over de trekradius

:wrijvingskracht tussen plooihouder en matrijs

:wrijvingskracht over de trekradius
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Er geldt [zie bijIage 1.],

*F tot
* * * *= F omv + F buig + Fw flens + Fw radius ( 1 )

Voor de deelkrachten F*omv en F\Uig worden de afleidingen uit Ramaekers, Houtackers

en Peeters [7] genomen:

* [PO] [ Po (F omv = 1.1 0'; 71 0lnp+fo oln P ( 2 )

* 1 So Po
F buig =_0_0- ( 3 )

,fa Pm P

* = (eQfLl-1) 0(F*omv +FW*flens) ( 4 )Fw radius

*Fw flens ( 5 )

De flenswrijving [verg.5] is afuankelijk van de plooihouderdruk Pn. Hiervoor wordt de

vergelijking die is opgesteld door Siebel[14] genomen.

( 6 )

Deze vergelijking geeft de minimale plooihouderdruk om plooivorming van de flens te

onderdrukken afhankelijk van de initHHe dieptrekverhouding Po, de grootte van het produkt

ds/so en het materiaal [zie bijIage 2.].
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2.4.De toelaatba.re belasting in de wand.

Bet flensmodel geeft een uitdrukking voor de totale kracht benodigd om de flens naar

binnen te trekken. De maximaal over te brengen flenskracht wordt begrensd door de sterkte

van de wand. Vergelijking (7) geeft een uitdrukking voor de maximaal toelaatbare kracht

voor cirkelsymmetrische produkten [lit.(7)],[bijlage 3.].

( 7 )

2.5.Vergelijking berekende en gemeten waarden.

Uit het flensmodel voIgt een berekende waarde voor de maximale dieptrekverhouding

uitgezet tegen de verhouding ds/so [fig.(2.3)]. Voor de pIooihouderdruk wordt Siebel

[verg.(6)], voor de flenswrijving J-L2=O.07 en voor de wrijving over de radius wordt J-Ll=O.15

aangenomen. De praktijkwaarden voor de maximale dieptrekverhouding bij verschillende

stempeldiameter zijn van Dutschke [4] en Panknin [5]. Materiaal is Stl4 (C=550,n=O.22).

~

~
~~ ----r---r----

~ 2.40
E
o

CD

.~2.00
"U
~

o
or:

~ 1.60
~
C.
Q>

'-Q 1.20
!!'
c
E
x
E0.80

o 200 400 500 BOO 1000 1200
stempeldiameter ds (mm)

1400

fig 2.3 De dieptrek1Jerhouding Po max uitgezet tegen de stempeldiameter voor
so=l[mm] voor Stl~ met als minimale plooihouderdru.k SiebeL
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Bet afnemend verloop is voor het grootste gedeelte te verklaren in het toenemende

wrijvingsaandeel bij grotere stempeldiameters [zie hoofdstuk 3.]. De dalende tendens komt

overeen, echter voor ds<200 liggen de praktijkwaarden hoger dan de berekende. Dit

betekent dat de verschillende deelkrachten te groot worden berekend. Ook de toelatbare

wandbelasting heeft direct invloed op de maximale dieptrekverhouding. De totale wrijving

lStat en de plooihouderdruk Pn zijn als variabele meegenomen in de modellering van het .

flensmodel. Figuur 2.4 en 2.5 geven de invloed die de wrijving en de plooihouderdruk

hebben op de maximale dieptrekverhouding [zie bijlage 4.].

Pn-J
Pna4
Pn-5
Pn=6
Pne?
Pna8

"".Il21.20
o
E
)(

E1.00 -tr1"TT"'l"TTTTl"T"I"1;T1iIn-ITTli"-'TTltnti-rl",inI 1'-'TTliTTI.,."In-I"""ITl'j-r.IrTlTTl1-'-'rTii T"lijT'iin-,T""1iin-,rr'i'T1'1-'-'T"TiaT',in-ITTli"',I
o 200 400 600 800 1000 1200 1400

stempeldiameter ds (mm)

Invloed van de plooihouderdrok Pn op de maximale dieptreklJerhouding.

~ 2.00
E
6

OJ
0' 1.80
c:
U
:)

~ 1.60
~

~
:¥.
lP
~ 1.40
Q.

.~
'0

fig·!·4

Utot=D.07

Utot=0.15

Utot=D.24
Utot=D.35

1200 1400

~ 2.00
E
o

OJ
0' 1.80
c

'i5
:)

.E 1.60..
~

.Y.

! 1.40
Q.

.~
'0

~ 1.20
o
E·x
E1.00 "tT-1"TT"'I"TTTTTT'1I'T"!TT'TT1'TT'TTTTTTMr;-rTTTT..,.,.,rTTTTTTT'TT1rrT'T'TTTT'T'T'rrT'T'TTTTTTT-.

o 200 400 600 BOO 1000
stempeldiameter ds (mm)

fig.!. 5 Invloed van de wrijuing lStat op de maximale dieptrekverhouding.
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3. PROCESKRACHTEN TUDENS DE STEMPELWEG

3.1.De kracht-weg mmme

Met behulp van het fiensmode1 kan het kracht-weg verloop berekend worden. In fig.(3.1) is

•de dimensieloze stempelkracht F tot uitgezet tegen de momentane dieptrekverhouding f3 bij

een stempeldiameter van d8=1200 [mm]. Hierin is de opbouw van de krachten aangegeven.

•De vervormingskracht F OIllV beslaat hierbij slechts een kwart van de maximale

intrekkracht. De buigingskracht neemt iets toe door het dikker worden van de fiens. De

wrijvingskracht over de fiens wordt constant aangenomen. De wrijving over de radius loopt

op met de doorlopen matrijsradius en wordt dan constant.

0.8::J -

j J I i I I iii t Iii, i I j Iii' i I \

..
j

.--. j

/-
I j /

'--"060 ~/
+-'
0 j.......

~
'-L

~
.......
J: 040 ~

U j

0 j
L ~

..:::{ -i
- ~

Qj ~

CL
c: 0.20 1-L

~
Q.!

--' ..
if) ~

i

~
000 , [

-1.3C· -120 -1.10

lopende var B' (-)
-1.0e

fig. 9. 1 Oumwatief verloop van de deelkrachten in een kracht-weg kromme bij

f30 = f30max voor ds= 1200 [mm].
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Bet krachtsmaximum ligt op ongeveer een vierde van de stempelweg. Bij oplopende

stempeldiameters wijzigt het verloop en de ligging van het maximum nauwelijks volgens

het flensmodel[fig.(3.3)].
1.6E+006

2'1.2E+006
-..-.....
...-
o

c=:
L 8.0E+005
(J

o
L.-
~

~
(l)
L.-...-
fr4.0E+005

'0

ds=1200

ds=600

ds=200

mot:C=550 n=O.22
U,rodius= 0 15
u,flens =0.07

O.OE+OOO -t-------------------
f30 momentane dieptrekverh. B

fig. 9.2 berekende kracht-weg grafieken voor verschiUende stempeldiameters bij de

grensdieptrekverhov.ding f3 =f3omax.

Als de afrondingsstralen van de stempel en de matrijs groter zijn dan een vierde van de

stempelweg komt het maximum in de strekfase van het dieptrekken terecht. In deze fase

wordt de wand gestrekt, door de vrije ruimte bij de afrondingsstralen. Te sterke wanddikte

reductie maakt het gevaar voor bodemscheuren groter. Nadat het maximum bereikt is)

neemt de door de wand over te brengen stempelkracht at) waardoor in theorie het grootste

gevaar voor scheurenvorming is geweken. In de praktijk blijkt dat door primaire

plooivorming in de flens) nag voorbij het krachtmaximum scheurvorming kan optreden
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3.2.Verloop van de plooihonderkracht.

Voor de afleiding van de flenswrijving wordt de plooihouderkracht Fn over de stempelweg

constant aangenomen [zie bijlage 1.]. Ret oppervlak neemt af over de stempelweg, waardoor

de plooihouderdruk tengevolge van de constante plooihouderkracht, exponentieel stijgt

[fig.(3.4)]. Onderzoek door Doege en Volkmann [14] geeft bij enkelwerkende mechanische

persen, waarvan de plooihouderkracht wordt verkregen door het comprimeren van een

hoeveelheid lucht, een oplopend verloop. De plooihouderdruk zal dan nog sterker stijgen

over de stempelweg.

:- •= - ~.: ~~c - -:-. I:: : -+--------------'---r
~ - E ! .

. .,~.: 2' =- ~oC':' f:, '-; 5 +----l---------J'-------+----jr::.' L ... - ~. --..... ..... - ............ -

E _ c: _ ~
E 1:;C:- l- 4CCC - c:: leo +-~_+_-__t_-_/_:.--------+---t

j ~ F.: 1: - ...
< 7:,': 53COC': ..s. 7.5
a. ~.i : ~
c. -... •
~ 50:- {2COO': ~ 50 +---+-,rL--+~c__+--_i---+----t
~ Q : c

2",: ~ l'-~'C': :-£ ..,:; j--7'~+---+--+-..:::...,M---+---t
~ 1. ..... 1.) : f ':".oJ ..

:, - c-- _: ~{}~..__-'---.L--~-_--_::.....;,..;...A~f-.-J
:; momentane dieptrekverhouding p.

fig. 9.3 OppenJlakt~ plooihouderdro~ en plooihouderkrachtverloop tegen de

momentane dieptrekverhouding.

Met behulp van het flensmodel kan de bovengrens voor het verloop van de

plooihouderkracht over de weg worden berekend. De ondergrens wordt gevormd door de

minimale plooihouderkracht om plooivorming tegen te gaan.
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Onderzoek door Doege en Sommer [9] geeft voor de minimale plooihouderkracht een traps

verloop met, tijdens de zogenaamde strekfase, een derde van de latere benodigde

plooihouderkracht [fig.(3.5)]. De lijn geeft het plooihouderkrachtverloop voor

enkelwerkende mechanische persen volgens Doege [14]. Bet gevaar ligt hierin dat om

scheurvorming aan het einde van de proceweg te vermijden, de plooihouderdruk in het

begin van de procesweg onvoldoende is om plooivorming tegen te gaan. Een vlak verloop

van de plooihouderkrachtverloop tijdens de procesweg is dan ook gewenst

. '
./ J I

,/ .I
~,.. I

I

Po
I

momentane dieptrekverh. B

fig·3.4 Onder en bovengrens voor de plooihouderkracht tijdens de stempelweg.
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4. RELATIE PLOOmOUDERKRACHT EN MAXIMALE STEMPELKRACHT

4.I.De relatie tussen de plooihouderkracht en de ma.ximale stempelkracht

De vergelijking van het fiensmodel kan worden geschreven in de vorm [zie bi,]1age 1.]:

• ••••F tot = A . (B + C )+D [-]

met:

•A: de wrijvingskracht over de radius.

•B: de stuikkrachten in de fiens.

•C: de wrijvingskracht over de fiens.

•D: de buigingskracht.

( 8 )

Bij verwaarlozing van het verschuiven van het maximum van de kacht weg kromme bij

oplopende plooihouderkracht, is de relatie tussen de maximale dieptrekkracht F·max en de

plooihouderkracht Fn lineair [figA.1]. De bovengrens voIgt uit de vergelijking (7) voor de

maximale wandbelasting. De ondergrens wordt gevormd door vergelijking (6) voor de

minimale plooihouderdruk.

.-..
I

:0.80
~

v
o

~ 0.60
~
C.
CI>

'Q 0.4-0
x
o
E 0.20
E
'Q

o.00 ~"'T""T'""""""'r"T'""T-rr""""""""""'~""""",-r''''''''''''r-rT-rr30T"O'O''''O'''''''''''''''''''''''40T"T""1.000
0.000 10.000 20.000 .

plooihouderkracht Fn (N)

lineaire relatie tu.ssen de plooihouderkracht en de maximale stempelkracht

fJolgens het ftensmodel.
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4.2.De bepaling van de vergelijlring voor de reebte lijn.

Voor de lineaire relatie in fig.4.1 kan de vergelijking voor de rechte lijn y=a·x+b bepaald

worden. Voor de richtingscoefficient wordt dan gevonden [zie bijlage 5.]:

Ca= tana= A .~

voor de constante b:

b=A·B+D.

4.3.verificatie van de lineaire relatie.

( 9 )

( 10 )

Verificatie van de gevonden relatie kan eenvoudig plaatsvinden door het krachtsmaximum

te bepalen bij verschillende plooihouderkrachten. Sachs[l1] geeft voor cylindrische en Doege

en Sommer[9] geeft voor vierkante produkten een experimenteel bepaalde rechte. De

richtingscoefficient kan worden omgeschreven tot:

( 11 )

De totale wrijvingscoefficient kan uit de experimentele rechte worden bepaald. Er is hierbij

geen verschil tussen ronde of vierkante produkten. Met de aanname J1.1=2. J1.2 kunnen de

afzonderlijke wrijvingscoefficienten worden afgeschat. Dit geeft waarden in overeen

stemming met Hasek[10][zie bijlage5.]. De wrijvingscoefficient over de radius J1.1 bepaald

voor een groot gedeelte de totale wrijvingscoefficient. De wrijvingskrachten staan echter

niet in deze verhouding. De wrijvingskracht over de radius bedraagt ongeveer een derde van

de flenswrijvingskracht [vergA].

De lineaire relatie tussen de maximale stempelkracht en de plooihouderkracht houdt tevens

in dat de aanname voor de bepaling van de wrijvingskracht m.b.v. Coulomb over het

gemeten traject is gerechtvaardigd.
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5. INVLOED WRIJVING

5.1.1Dleiding

Uit onderzoek door Basek [10] wordt, a£hankelijk van een spanningstoestand, een

wrijvingscoefficient gevonden. Bij zuiver dieptrekken wordt voor IJ waarden tussen 0.04 en

0.12 gevonden. Als materiaal gestrekt wordt, geldt er voor IJ een wrijvingscoefficient tussen

0.1 en 0.3. Uit onderzoek door Doege [12] blijkt de wrijvingscoefficient onder andere

afhankelijk van de perssnelheid,de druk en de tempeatuur van de matrijs. Deze invloeden

worden niet meegenomen.

of.1.Bet wrijvingsaandeel

De stempelkracht volgens het fiensmodel kan opgesplitst worden in een vervormings- en

wrijvingsaandeel volgens:

• • •
Fw = Fw £lens + Fw rad ius

•• •
Famv = F stuik + F buig

( 12 )

( 13 )

De afname van de maximale dieptrekverhouding bij oplopende ds/so verhouding wordt voor

een be1angerijk deel veroorzaakt door de toename van het wrijvingsaandeel bij groter

stempeldiameterl[fig.(2.3)].
, 5.0 ....~--......------..----- -------,---.----~

~

z
;,()
w

fig. 5. 1

E ' 0.0 ~_---+--->-----+---+----I----A
~

o
~
~

>....

"" 50
0-
c:: -:~

'C
J ..

i... ..
C.O 6 200 400 660 800 1000' .; 200

stempeldiometer ds (mm)
wrijvingtr en omvonnaandeel bij oplopende stempeldiameter.
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De omvormkracht F omv• heeft een aflopend verloop met toenemende stempeldiameter. Dit

wordt veroorzaakt door het afnemend 130 verloop. Bet wrijvingsaandeel stijgt exponentieel.

In fig.(4.2) is het wrijvings- en vervormingsverloop relatief uitgezet. Bet wrijvingsaandeel

•
bij ds=1200[mm] neemt bijna driekwart van de beschikbare wandkracht F we [verg.(7)] in.

De stijging van de wrijving kan worden gecompenseerd door een afnarne van het flens

oppervlak, oftewel een afnarne van de maximale dieptrekverhouding bij stijgende

stempeldiarneter. De grafieken zijn berekend voor 130 = 13omax. Bet wrijvings- en

vervormingsaandeel is bepaald bij F tot·= F we·= Fmax•.

Fomvor~,

---.. 0.7 -=--------===:;:;==::::;=====;===
~ 0.6 -'-:__ !--_---'-__+-__·__+I--:.F...:.:.W~(..;

'3 05 .:;.=----+.::.~-~-_+_--.-----1.-=-...,;-

> ----+-F:r;j~;r,g
;::20.4 -+:l---+---~~--+----:~~--+-------'

, 0 3 ~---l-_.....L-~-;"":::::"-=---'---+-----.
'...... ~ !

~ !

I:: =~===;f=:.=:L:==i====:=====~====:1 ==--=-:==1
L,,- 0.0 .....; TTl'.....' . TTliTT)1-+ITTiI"""""..,.."........1 !"""'I,""'",...,."jrr1i,...,.."j...,.",...,."rr\I ,.,...,-r'-.T'M"It"'''r"'......, .-i-rjlr"'.,......,.",...,...,.,.,I

o 200 400 600 BOC ; 000 ',20G
stempeidioT:e~€r ds (mx,)

fig·5.~ dimensieloos wrijvinga- en omvormaandeel bij oplopende stempeldiameter.

5.2.plooihouderkracht Fn

De toenarne van het wrijvingsaandeel bij oplopende stempeldiameter wordt ondermeer

bepaald door het aandeel van de fienswrijving. De plooihouderkracht Fn bepaald de grootte

van de flenswrijving volgens:

( 14 )

Bet fiensoppervlak (bepaald bij 130max en 13=13max) heeft een bijna lineair stijgend verloop.

De minimaal benodigde plooihouderdruk [verg.(6)] wordt uitgezet tegen de verhouding

dsIso. De druk geeft een oplopend karakteristiek. Dit resulteert in een exponentiele stijging
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van de plooihouderkracht Fn bij groter wordende stempeldiameter. Hierdoor is een

toenemende invloed van de flenswrijving bij oplopende stempeldiameter te verwachteri.

15C -. ~cx:~, 15 C
(,..J

""(J - ~ -< E- ......,. ... E -- __-+-__,--_-L ---t_-:---:
.'~ : 2~: :;: 5CO(;: '-. 125 -
c....; - z
E _ c --'i I Qe: L-. 400C -: cf KO

L
:< 7:'':' g 3000': .i 75 -=-----+-----..;....---~~~"....-<'-

~ - c'
Q. : ~ ... -E ='(
0. _ (;. _"
~' 50: -g 2000: ~ 5G
2. - c : c

- .~ -.- - L ~ e:; ----.;.....~"""7~~-i-------+---2:, : c 1:"'-dC': .0 L. oJ _ ' ::;.../

. .I -,E - -~//
-G. -c.. : ~y

j.:.----.--;:;..J--·---...Q.G lil.I~,:,i,.fiii"ii 1.,11 ,lil,li".,i, ,It I- . . 6 200 40C 600 BOC ~ 000 . 20C
stempe:jia::1e~er ds (rr,rr,)

fig·5.S plooihouderdruk Pn [N/mm~, plooihouderkracht Fn [N], en flensoppervlak

Af [mm2] uitgezet tegen oplopende stempeldiameter (bepaald bij

fJo=fJomax;fJ=fJmax)

5.3.invloed wrijvingscoefficient

Bij grote produkten blijkt uit het voora.fga.a.nde een grote invloed van het wrijvingsaandeel.

Dit wordt ten dele verkla.a.rd door het toenemend oppervlak en de toenemende minimale

plooihouderdruk. De totale wrijvingscoefficient voor de flenswrijving kan benaderd worden

met:

( 15 )

In figAA is de totale kracht berekend voor verschillende wrijvingscoefficienten tegen de

produktgrootte. De totale kracht stijgt bij grote produkten vee! sterker dan bij kleine

produkten. Hieruit blijkt dat bij kleine variaties van de wrijvingcoefficient bij grote

produkten een groter invloed hebben dan bij kleine produkten. (voor fJo=fJoraax). Een kleine

wrijvingstoename kan dan al tot scheurvorming leiden.
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produktgrootte.
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CONCLUSIE

Met het £lensmodel kan de invloed van de plooihouderdruk en de wrijvingscoefficient op het

inlopen van de £lens beschreven worden. De totale vervormings- en wrijvingskrachten

kunnen worden berekend afhankelijk van de produktgrootte. Als de intrekkracht voor de

£lens wordt gekoppeld aan de toe1aaatbare wandbelasting voor cylindriscjhe produkten kan

de afnemende maximale dieptrekverhouding tegen de stempeldiameter worden beschreven.

De wrijvingstoename bij grote produkten is in belangerijke mate verantwoordelijk voor de

afname van de maximale dieptrekverhouding. Bij grote produkten) in de orde grootte van

ds=1200[mm] bepaalt de wrijvingskracht voor meer dan de helft de totale benodigde

intrekkracht. De wrijvingkracht van de £lens heeft hierin het grootste aandeel.

Uit experimenten voIgt een rechte voor het verband tussen de maximale stempelkracht en

de plooihouderkracht. Verificatie van het £lensmodel met de maximale stempelkracht geven

geen overeenstemming. De totale wrijvingscoeeficient voor het dieptrekken kan echter met

behulp van het £lensmodel uit de experimentele waarde worden bepaald. Bet lineair .

verband betekend ook dat het Coulomb model voor de wrijving een juiste aanname is.

Tevens betekent dit dat de ingestelde waarde van de de plooihouderdruk bij zuiver

dieptrekken geen invloed heeft op het kracht-weg verloop en slechts moet worden ingesteld

tussen de waarden voor plooivorming en scheurvorming
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BIJLAGE 1. BET FLENSMODEL

Deze bijIage behandelt de uitwerking van de vergelijkingen van het flensmodel. De opbouw

van de verschillende krachten is al door Siebel en Panknin (1956) onderzocht. De benodigde

stempelkracht is opgebouwd uit de verschillende krachten die op de flens werken. De

vervormingskrachten in de wand en bij de stempelradius worden verwaarloosd. Ret

buigings- en omvormaandeel van de flens wordt uit lit.(7) gehaald. De kracht wordt

dimensieloos gemaakt door te delen door de wanddikte en de karakteristieke materiaal

constante C. Ret model is opgesteld voor cirkel-symmetrische produkten.

Ftotaal=Fstempel= [FomvoI1ll + Fbuiging + Fwrijving radius + Fwrijving flens ]

Fomv

(1.1)

-----_J..
Fwrijving,flens

Fwrijving .radius

1
fig. 1.1 De verschiUende deelkrachten in de flens. Ftotaal

*VERVORMINGSAANDEEL : F omvorm

In Lit.( 7 ) wordt een volledige uitwerking van het vervormingsaandeel behandeld. Rier

wordt voor het vervormingsaandeel alleen de verschillende aannamens genoemd.



2
~------ 00 ------------:

-c

Ra/Ri=f3

Ro/Ri=f3o

Ro/Ra=f3o/f3

fig 1.2 benaming en spanningsverhouding bij cirkelsymmetrisch dieptrekken

* materiaal wordt isotroop verondersteld

* fiens blijft pianparallel

* viakspanningstoestand

* Tresca vioeivoorwaarde

met behulp van de schillenmethode voIgt dan:

R
t1r = 1.1 . t1f' Ln~

:R = 1

:s f s(r)

:t1z = 0

:t1l1ax - t1min = 1.1 . t1f

(1.2)

voor het materiaalgedrag wordt de relatie volgens Ludwik en Nadai genomen:

(1.3)

(1.4)

Als benadering wordt de effectieve rek (en dus ook de deformatieweerstand t1f) uniform

over de fiens verdeeid aangenomen:

f=Ln~

Hiermee voIgt dan voor de dimensieloze kracht benodigt voor het vervormen van de fiens:

F* = Fstuik = 1.1 . .,fI( ftO) • ( Ln- f3rl + EO)n . Ln f3
".. ds , so' c 7J 7J (1.5)
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*WRIJVING FLENS: F wrijving Hens

Voor de wrijving van de £lens wordt het wrijvingsmodel volgens Coulomb genomen. Op

deze manier kan de invloed van de plooihouderdruk gemakkelijk meegenomen worden. Voor

processen met relatief Iage contactdrukken, zoals bij plaatomvormen, wordt dit correct

verondersteld. Bet £lensoppevlak Af wordt uitgedrukt in de momentane

dieptrekverhouding {3.

(1.6)

Voor de berekening van de wrijvingskracht wordt de plooihouderkracht Fn gevraagd. Voor

de grootte van de plooihouderkracht wordt door Siebel[14] [bijlage 2] een afschatting

gemaakt. Deze vergelijking (2.0) geeft de minimale benodigde plooihouderdruk die

benodigd is aan het begin van de procesweg. De plooihouderkracht wordt over de procesweg

constant bedacht. Dit is in de praktijk niet het geval [zie hoofdstuk 2.3].

Fn = AfooPn

2 2 2 2
Afo - 1/4 o1r o(Do-ds) - 1/4 0 1rods o({3o -1)

(1. 7)

(1.8)

~ d 2
- ~ 0 s~ 0 ({3o -1) 0 Pn (1.9)

Met de minimaal benodigde plooihouderdruk volgens Siebel[14]:

(1.10)
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*BUlGING: F buiging

Bij het inlopen van de !lens over de matrijsradius vindt er zogenaamde dubbele buiging

plaats. Aan het begin en het einde van de matrijsradius treedt er buiging van het materiaal

op. In lit.(7) wordt met behulp van de arbeidsmethode hiervoor een eerste orde benadering

verkregen. Stuik en strekking van het materiaal over de matrijsradius wordt Diet

meegenomen in de modellering.

1 S
Fbuiging = 'Jr. ds ' s· C· "fir • 

v~ Pm

met 8 = 80 J (~)

(1.11)

*F buiging - (1.12)

*WRIJVING RADIUS: F wdjving radius

Voor de wrijving over de matrijsradius kunnen de volgende evenwichtsvergelijkingen

opgesteld worden.

fig 1.9 krachtenevenwicht bij wrijving over een radius



In radiale riehting:

dN - F·sin (¥) - (F + dF)·sin (¥) = 0

met sin(da) :::: da en verwaarlozen van de hogere orde termen geeft dit:

dN - ( F· da ) = 0

In tangentiale riehting geldt:

dF = dR = ~l·dN

ingevuld geeft dit:

dF
--=~l·da

F

f2 a
dFJ --= ~l'J da

f 1 F 0

5

(1.13)

(1.14)

(1.15)

(1.16)

(1.17)

(1.18)

(1.19)

met

en

Q = doorlopen hoek

~1 = wrijvingscoefficient



6

Dit wordt met F 1 als radiale component, opgebouwd uit de omvorm- en wrijvingskracht.

F2 = eJ.L1Q • ( Fomvorm + Fwrijving,flens)

• _U Q • •F wrijving,radius = ( €' 1 -1)· ( F omvorm + F wrijving,flens)

(1.20)

(1.21)

(1.22)

De doorlopen hoek Q heeft een aanloopfase. hiervoor wordt een lineair verloop aangenomen,

waarbij de knik is afgeplat, daar het computorprogramma een differentieerbare functie

vereist. Voor de stempelweghoogte van de aanloopfase geldt:( dus wanneer het strekken

van de wand ophoudt en er eigenlijk pas sprake is van dieptrekken. fig1.3 ).

H = rmatrijs + So + rstempel

so

I stempel

(1.23)

Imatrijs

------- -- H

fig 1.3 strekfase bij het dieptrekken door de afrondingsstralen

De afgelegde weg van de stempel moet omgeschreven worden naar de momentane

dieptrekverhouding f3. Voor dieptrekken kan het oppervlak van de flens gelijk aan het

oppervlak van de getrokken cilinder gesteld worden:



2
Ablenk = 1/4 0?r 0Do (1.24)

7

222
Aprodukt = 1/4 (D -dS) + 1/4 011' ods + ?rodSoH

2 2
H = 1/4 0 ds 0 ( Po - Pa )

2 4 HPa = .; ( Po - _0- )
d s

1

(1.25)

(1.26)

(1.27)

~o f3a
P

fig 1·4 verloop van de radiu8-wrijuingskracht over de stempelweg
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*
DE TOTALE KRACHT: F totaal

Voor de totale benodigde intrekkracht geldt nu:

. . [. .. . ]
Ftotaal=Fstempel= FOllvorm + Fbuiging + Fwrijving radius + Fwrijving £lens (1.28)

met de verschillende krachten ingevuld geeft dit:

(1.29)

A

De relatie is van de vorm:

B C D

(1.30)



BIJLAGE 2 PLOOmOUDERDRUK

9

inleiding

Voor bet dieptrekproces wordt een minimale plooibouderdruk benodigd, waarbij geen

pIooivorming zal optreden. In dit flensmodel wordt als extra randvoorwaarde een oplopende

stempeidiameter en een maximale dieptrekverbouding f30=f3omax gevraagd. Uit literatuur

onderzoek blijkt een grote verscbeidenbeid in berekende minimale plooibouderdrukken voor

verschillende produktgrootte. Praktijkwaarden worden aIleen bij kleine stempeldiameters

gevonden en geven daar al een groot spreidingsgebied. Alleen Siebel geeft een onder'bouwde

analyse voor de minimale plooibouderdruk met gesteide randvoorwaarde.

literatuuronderzoek

Bij eerste benadering kan de pIooivorming met bet knikken van een onder drukkracbt

belaste staaf vergeleken worden. Voor bet oplossen van zulke instabiliteitsproblemen

worde!! er twee met-hoden gebruikt:

de evenwicbtsvergelijking

.Van een reeds bereikte uitgeknikte toestand wordt de differentiaalvergelijking voor bet

krachten- en momenten evenwicbt opgesteid. Hieruit Iaat zicb de kritiscbe kracbt voor bet

uitknikken en de plooigeometrie balen.

de energie metbode

Van een geplooide toestand wordt de vergelijking voor de uitwendige en inwendige

(vormveranderings) arbeid beschreven. Uitknikken voIgt als de arbeid van de uitwendige

kracbten groter is als de vormveranderingsenergie benodigd om de geplooide toestand in

evenwicbt te bebouden.
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Voordeel van de laatste methode is de hoge nauwkeurigheid die bereikt wordt voor de

beschrijving van het aantal plooien en de beschrijving van de geometrie bij plooihouderloos

dieptrekken. Nadeel is dat deze methode meestal geen beschrijving geeft voor de minimale

benodigde plooihouderdruk.

Uit deze twee methoden kan dan meestal de volgende inIormatie worden gehaald :

-aantal plooien onder de £lens

-minimaal benodigde plooihouderdruk

-geometrie, waarbij net geen plooien optreedt (dieptrekken zender plooihouder)

Er wordt hier alleen verder gekeken naar de minimale plooihouderdruk

Minimaal benodigde plooihouderdruk

Hieronder zijn de vergelijkingen voor de minimale plooihouderdruk verzameld. Kaftanoglu

is met behulp van de enegiemethode bepaald, de rest met behulp van de evenwichts

methode. De vergelijking geeft een druk benodigd aan het begin van de procesweg. Er

wordt geen uitdrukking gevonden voor het verloop van de minimale drukverloop als functie

van de momentane dieptrekverhouding. Geleji is alleen afhankelijk van de

dieptrekverhouding Po en Sachs alleen van de materiaalconstante Rmax•

Pn--=
Rllax

Pn
Rmax

Pn--=
Rmax

0.00250 * [ (Po-I) 2 + 0.5 * (I€-&) * ( ~~) ] Siebel [lit.(14)]

0.00225 * [ (Po-I) 3 + 0.5* (I€-&) * ( ~~) ] Siebel [lit.(6)]

0.016 • [ ;,~1 ] Geleji [lit.(1511



d 8
Pn--=

R max

11

Po
0.8 * (Po-I.1) * 0.006 * ---=-1-;::'0-;::'0- *-s-0- Romanovski [lit·O]

Pn-=
R max

0.02 * [ 1 + [ e : " ( • e-" ] Sachs (Iit.(17)]

Pn--=
R max

1 s 0 2

0.375 * N~r * (Ii 0 +1 ) 2 * [ d 8 ] Kaftanoglu [lit.(17)]

In figuur 2.1 zijn de verschillende vergelijkingen uitgezet .Verticaal is Pn/Rmax uitgezet.

(opm. Zolang materialen onderling niet vergeleken worden, kan volstaan worden met de

treksterkte Rmax.) Bet grote spreidingsgebied van de grafieken komt doordat de

berekeningen van de minimale plooihouderdruk tegen de ds/s o verhouding meestal

"bijprodukten" van een analyse waren. Kaftanoglu gaat naar nul toe bij grote produkten.

Sachs geeit. een schatting op basis van treksterkte Rmax. Geleji is alleen afhankelijk van de

dieptrekverhouding Po. ( Bij de energie- methode was een bepa.ling van de minimale

plooihouderdruk in de meeste gevallen niet eens mogelijk [lit.17]). Aileen de analyse van

Siebel is gericht op de berekening van de minimale plooihouderdruk. De grafieken zijn

uitgezet tegen de produktgrootte ds/so ,waarvoor bij elke produktgrootte de maximale

dieptrekverhouding Pomax genomen wordt. Experimenten ter verificatie zijn nauwelijks in

de literatuur voorhanden, omdat enerzijds de grafiek alleen geldt voor Po=Pomax en

anderzijds de stempeldiameter te hoog oploopt.



12

EXPERIMENTEN

[lit.(20)] Naziri,H. Pearce,R.

Mat. Pn Rmax Pn/Rmax

Zn 0.24 120 0.002 tJo=2.0

AI 0.41 65 0.006 Do=102 [mm] ds=51 [mm] so=0.91 [mm]

St 0.38 300 0.0013

Ti 0.24 370 0.0006

eu 0.28 270 0.001

[lit.(19)] Esser u. Arend

Rmax Pn/RmaxMat.

Stl4

Stl4

Pn

3.5

2.0

300

300

0.012

0.007

ds=78 [mm] So=O.71 [mm] .

ds=56 [mm] So=l.OO [mm]
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fig2.2 verloop van de minimale plooihouderdruk voor diverse plooifunctie3 voor

f3o=f3omax voor St14 ( C=550,n=O.22,Eo=O.Ol,Rmaz=918,So=1)
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BULAGE3 MAXIMALE WANDBELASTING

In Doege [8] wordt gebruik gemaakt van onderstaande vergelijking voor de bepaling van de

maximale wandbelasting. Deze geldt pas als er sprake is van een zogenaamde optimale

scheur, dat betekend dat er een scheur is ontstaan voorbij de a.frondingsstraal van de

stempel. Dit houdt in dat de scheur ontstaat in de wand, en dus de wandsterkte bepalend is

voor scheurvorming.

F we = wandsterkte critisch.

ar =scheurfactor.

Rmax = treksterkte(lTb)

De kritische wandkracht en de treksterkte kunnen gemeten worden. Voor de scheurfactor ar

geldt dan het quotient van de breukkracht en de wandsterkte. In Lange [13] wordt voor de

8cheurfactor vermeld:

ar Rmax n EO C

RRst 1404 1.1-1.4 340-350 0.21--0.23 [?] 58~20

Al99.5 0.99-1.22 70-80 0.3-0.35 [?] 120-150
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De ma.ximale wandbelasting kan dimensieloos worden gemaakt door te delen door het

wandoppervlak en als materiaalconstante de karakteristieke deformatie weerstand C. Met

de materiaaleigenschappen C en n en de deformatie graad fO kan de treksterkte Rmax

beschreven worden.(OPM: Met verschillende waarden voor C,n en fO kan eenzelfde waarde

voor de treksterkte Rmax verkregen worden. Dit houdt in dat de treksterkte geen eenduidige

materiaalspecificatie geeft.)

n
Rmax = C " [_n_] "e fO

e

F • F w e _ aRm a x [ n ] n fo
we = - r"_---=-__ = ar " -e "e

?r"ds"so'C C

De IDa.:GlUcJC nandbelasting afge1eid met behulp van de plasticiteitsmechanica

Met behulp van de plasticiteitsmechanica wordt in Ramaekers,Houtackers en Peeters[7] een

vergelijking afgeleid voor de toelaatbare wandbelasting. Voor het procesmodel geldt:

f = 0cp

Ur= 0

Voor de ma.ximale toelaatbare kracht in dimensieloze vorm wordt dan gevonden:

( 7 )
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De praktijkwaarden en vergelijking (7) kunnen vergeleken worden door voor beide de

dimensieloze kritische kracht te vergelijken.
• •Fwc Fwc

RRst1404 rein A199.5

plasticiteitsmech. 0.69--0.71 0.58 - 0.61,

praktijk ar [lit.13] 0.63 - 0.8 0.51- 0.65

ar [lit.ll] 0.7 [-]

,......0.80
I

u
:t

u.. 0.60

-.c
u
o
L

.::L 0.40
v
.c
u
en

+oJ

'C 0.20
~

7
A199.5

fig. 9.1

0.00 ~O"T"T"'rT""'lr-r-r--r-r2ooor-rrT.....--r"""""'.r'To""O"T'T'"""""""""'''''''60''O,.....,...,......--r'''''''''''''s'OO.....,....r-r-1"'T'T'T"l'OOr''Or-T""T''T''T"'T''T''"1r-r-]l200

stempeldiometer ds (mm)

De duimensieloze toelaatbare wandbelasting uitgezet tegen de ds/ So

verhouding. Het gearceerde gebied zijn de proefgegevens voor de scheurfactor ar

De vetgedrukte lijn is de kritische wandbelasting bepaald met de plasticiteitsmechanica.

In Doege [11] wordt gebruik gemaakt van de scheurfactor ar = 0.7. Deze blijkt exact

overeen te komen met verg.(7). Ook voor twee sterk verschillende materialen ligt de

afleiding volgens de plasticiteitsmechanica binnen de gevonden waarde volgens Lange [13].
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n = 0.32 [-]

EO= 0.01 [-]

C = 550[N/mm~

verificatie d.m.v. Iiteratuurproeven

Vit het flensmodel voIgt een berekende waarde voor de maximale dieptrekverhouding

uitgezet tegen de ds/so verhouding. Gebruikte waarde in het £lensmodel:

pIooihouderdruk tegen ds/so :Siebel [verg.(6)].

wrijving radius P.l = 0.15 [-] [Lit.l0]

wrijving £lens P.2 = 0.07 [-] [Lit.lO]

verstevigingsexp n = 0.22 [-]

voordeformatie EO = 0.01 [-]

kar. def.weerst. C = 550 [N/mm~

pIaatdikte So = 1.0 [mm]

stempelafronding ps = 6-18 [mm] [Lit.18]

matdjsafrollding Pm = 4-10 [mm] [Lit.18]

proefgegevens uit de literatuur:

Dutschke [4] StVII ~ Stl4

Rmax = 350 [N/mm~

So = 0.5; 1.25; 3[mm]

ds = 33; 80; 200 [mm]

Panknin[5]: StVII ~ Stl4

Rmax = 350 [N/mm~

So = 0.5 [mm]

ds =32; 200 [mm]

A199,5

Rmax= 76 [N/mm~

So = 0.5 [mm]

ds = 32; 200 [mm]
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De plooihonderdrnk als variabele

Bij de berekening van de afname van Pomax tegen de dsJso verhouding is gebruik gemaakt

van de vergelijking voor de minimale plooihouderdruk volgens Siebel [zie bij1age 2.].De

vetgedrukte lijn geeft de afname van deze dieptrekverhouding. Experimenteele verificatie

voor de benodigde oplopende druk bij grotere stempeldiameters (bij Po=f3omax) worden niet

gevonden. De plooihouderdruk is daarom als variabele meegenomen in de mode1lering [zie

fig.4.3].

~ 2.00
E
om
0 1.80
c
.~

::>

~ 1.60
L

~
~

~ 1.4-0
c
.!!
'Q

§;;===----- Pn.,

ftg.4·3

.!! 1.20
o
C
'j(

~ 1.00 ~'"T'TT"M"T"1rTT1'TTT"rTT"'l'TT"""T"TT1"TTTT1"'T"rrrr"'TTTT'TT'r'TTTTTTr'1'T"I"TTTTTT1
o 200 400 600 800 1000 1200

stempeldiometer ds (mm)

Afname l1an de maximale dieptrekverho'LLding tegen de stempeldiameter voor

l1erschiUende plooiho'LLderdMJkken. De plooiho'LLderdruk l10lgens Siebel geeft

de afname l1an 130max l10lgens de l1etgedrukte lijn

De dalende tendens worden door de lijnen van constante plooihouderdrukken gevolgd. De

afname van de dieptrekverhouding is bij grote plooihouderdrukken[8-9 NJmm2] kleiner dan

bij lage plooihouderdrukken Il-2 NJmm~. Uit fig.4.3 blijkt dat het afnemend verloop van

de dieptrekverhouding sterk wordt beinvloed door de waarde van de plooihouderdruk.
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De wrijving a.ls variabele

De wrijvingscoefficient heett ook veel invloed op de maximale dieptrekverhouding f3omax.

Uit figAA en figA.5 blijkt dat de wrijvingscoefficient vooral de hoogte van de lijnen

bepaald. Het vedoop van de verschillende lijnen is bijna paralel.
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o
.~
x
E1.00 ~rTT"1""""""nTrT'T1-.rT'1"TT"TTrnT'T"'TTTTTTTTT"n-nrrn-rTT"T'rT"TT'T"rrnrT'''''IT.,IT'''''''leT.,.,1I'llI

o 200 400 600 BOO 1000 1200 1400
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verloop van de maximale dieptrekverhouding voor verschiUende

wrijvingscoefficienten voor Pn= 2[N/ mm2].
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E
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CI>
~ 1.W
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"0

verloop van de maximale dieptrekverhouding voor verschiUende

wrijuingscoefficienten voor Pn=61N/mm2].
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De plooihouderdruk volgens het flensmodel

De wrijYingscoefficient voor verschillende stempeldiameters kan constant worden

aangenomen. Ret afnemend verloop van de maximale dieptrekverhouding blijkt volgens het

fIensmodel sterk te worden beinvloed door de gebruikte plooihouderdruk. Fig.4.1 laat

praktijkwaarden volgens Dutschke en Panknin zien. Als voor deze praktijkwaarden de

plooihouderdrukken volgens het fIensmodel worden berekend, ontstaat een oplopend

drukverloop volgens fig.4.4. De lijnen 1 en 2 zijn dus de plooihouderdrukverlopen waarvoor

het flensmodel samenvalt met de proefwaarden van Panknin[5] en Dutschke[4]

~

/
V

I. ~
* 2. /

* /"/
// ~/./.

x

,,-...7.0c.
EE6.0

........

2Ss.o
c:

CL 4.0
-"

~ 3.0
0.)

"32.0
o
£'g 1.0

CL
0.0

o 200 400 600 800 1000 1200
stempeldiameter ds (mm)

lijn 1 Dutschke

lijn 2 Panlmin

fig.4.4· De oplopende plooihouderdruk 'fJolgens Siebel 'fJoor !J=!JO,max
lijn 1 en 2 geven de plooihouderdruk bepaald met hetflensmodel

voor de praktijkwaarde volgens Pankn~n en Duts c hke.

De rechte geeft de oplopende plooihouderdruk volgens Siebel [verg.6]. De experimenten

voor de minimaal benodigde plooihouderdruk voor Stl4 bij fJO=!JOmax zijn van Esser en

Arend [19] en Naziri en Pearce [20]. Volgens het flensmodel worden waarden van Q-5

[N/mm~ gvonden in overeenstemming met deze experimenten. Bet stijgend verloop

volgens het fIensmodel wordt ook door Siebel gevonden, echter praktijkwaarden ontbreken.
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BIJLAGE 5. ANALYSE RELATIE Fmax-Fn

A

De relatie is van de vorm:

B c D

De flenswrijving kan ook beschreven worden door: C = 2 '1-'2' Fn. Voor bet maximum van

• • •F tot geldt: /3 = /3max. AIleen B en D zijn a£hankelijk van /3.

Dit geeft voor:

. . [ . .] .F max = A . Bmax + C + Dmax

•Bij variatie van Fn verandert alleen de factor C . Dit beinvloedt verder de ligging van /3max

•niet. Zodoende is de relatie tussen Fn en F max lineair:
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•Voor de lineaire relatie tussen F max en Fn kan de verge1ijking voor de rechte lijn worden

opgesteld.:

Y=a·X+b

•F max = a . Fn + b

b

Fn

met a: richtingscoefficient

b: constante

tana

fig·5.2 vergelijking rechte lijn.

bepaling constante b:

x = 0 :::} Fn = 0 :::} C(Fn=O) = OJ

• •••b = F max (C=O) = A . Bmax + Dlllax

============================

bepaling richtingcoefficient a:

tana= ~ y

L\ x
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• •Ay = F max2 - F max I

• • • • •F max2 = A • ( Bmax + C fn2 ) + Dmax
• • • • •F maxi = A • ( Bmax + C fnl ) + Dmax

tanQ = A y _
L\ x

A* • • • • • • •(B max + C fn2)+D max-A .(Bmax+C fnl)-D max

A F

Als C*fnl op X = 0 genomen wordt geeft de richtingscoefficient:

A·. C· f n 2· QIIIa = = A ·2·J],2 = 2· e ,- ·J],2

A Fn

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

De vergelijking voor de relatie tussen de plooihouderkracht en de maximale stempelkracht

wordt:

• •A ·C fn2 •• •y ·X + A ·B max + D max

Fn2

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

met de karakteristieke punten:

•• •x=O =t y = b = A . B max + D max

by=O =t x=--
a
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VERIFICATIE MET LITERATUURGEGEVENS

proefwaarden G.Sachsfl!] voor cirkelsymmetrische produkten.

r~._

~_._..-~
,..

-.::;
~~, .' SC. -,"--

I

fig·5.S Invloed van de plooihouderkracht op de maximale stempelkracht voor

verschillende materialen bij het dieptrekken van cu.pjes.

proefgegevens:

stempeldiarneter

afronding stempel:

afronding matrijs:

platine dikte

ds = 50 [mm]

Ps = 6 [mm]

Pm = 6 [mm]

So = 1.5[mm]

Mat. gegevens nit Lit.[7] voor flensmodel

materialen mat. gegevens n [-]

AI geen [1] [1]

Cu geen 380-440 0.45-0.3

Ms72 geen 78Q--.800 0.55-0.45

Ms63 geen 690-700 0.35-0.30
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Voor de richtingscoefficient is afgeleid:

• cr~lUtot = tancr = a = A ·2·~2 = 2· e ·~2

De richtingscoefficient geeft de grootte aan van de totale wrijving voor het dieptrekken. De

richtingscoefficienten voor verschillende materialen kunnen uit fig.5.3 worden bepaald. Met

de aanname ~1 = 2· ~2 [Lit.l0] kunnen de afzonderlijke wrijvingscoefficienten afgeschat

worden [Tabell].

materialen: Cu AI Ms72 Ms63

~ot 0.25 0.15 0.20 0.18

wrijving radius ~l 0.19 0.12 0.16 0.15

wrijving fiens ~2 0.09 0.06 0.08 0.07

tabell tQtale wrijving, flenswrijuing en de wrijving over de radius voor

verschillende materialen .

De wrijvingscoefficient voor de radius ~l bepaalt voor eeen groot gedeelte de totale

wrijvingscoefficient ~ot. Echter de aandelen van de verschillende wrijvingskrachten staan

niet in deze verhouding. De fienswrijvingskracht bepaalt bij een stempeldiameter van

ds=1200 ongeveer 55% en de wrijving over de radius 17% van de maximale intrekkracht

[zie fig.3.1 hoofdstuk 3]. Bij een radiuswrijving van ~1=0.15 is de wrijvingskracht slechts

een vierde deel van de stuik- en fienswrijvingskracht [ zie bijlage 1].
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proefwaarden Doege en Sommer rro voor vierkante produkten.

Voor vierkante produkten wordt eenzelfde rechte in de praktijk gevonden als bij

cirkelsymmetrische produkten. Dit is in overeenstemming met het £leilsmodel, daar aIleen

de stuik- en buigkrachten in de £lens anders zullen zijn. Rier wordt verder niet op in

gegaan. De richtingscoefficient tana = A*·2·J1.2 =2· eCiJ.Ll·J1.2 blijft verder onveranderd..

vierkant produkt:

proefgegevens:

so[mm] R 6.R n Rmax C (berekend voor £0=0.01)

5tl203 1 1.2 0.6 0.20 341 570

5tl403 1 1.6 0.8 0.21 325 550

gebruikte smeringscondities:

Anticorit 7] = 84 mm2/s

5514 7] = 360 mm2Is
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fig. 5../ Maximale dieptrekkracht tegen de aanvangsplooihouderdruk Pn

(smering: 5514)

Voor de richtingscoefficient is afgeleid: Utot = tano = 2· e°J.Ll. J.L2. De richtingscoefficient

geeft de grootte aan van de totale wrijving voor het dieptrekken. Voor de berekening van

de wrijvingscoefficienten zijn de drukken omgerekend naar krachten. Met de aanname

J.Ll=2· J.L2 [Li t.10] kunnen de afzonderlijke wrijvingscoefficienten afgeschat worden [Tabel 2].

smeermiddel: Anticorit S514

#1-tot 0.18 0.14

wrijving radius J.Ll 0.15 0.11

wrijving £lens J.L2 0.07 0.05

tabe11 totale wnJlJmg, flenswrijving en de wrijving over de radius voor

verschiUende smeermiddelen.
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conclusies

Zowe1 voor vierkante als voor cirkelsymmetrische produkten/flenzen kunnen de wrijvings

coefficienten m.b.v. het flensmode1 worden afgeschat.

Bij de variatie van de plooihouderdruk in fig 5.4 en fig.5.5 treedt aan het begin van de lijn

lichte plooivorming op. Blijkbaar is de kracht om de plooien glad te strijken te

verwa.arlozen ten opzichte van de krachtafname door de verminderde plooihouderdruk. Dus

ook bij plooivorming is de wrijving volgens Coulomb nog te gebruiken.

INVLOED VARIEREN VAN DE DIEPTREKVERHOUDING

Bij ongewijzigde proefomstandigheden en alleen varieren van de dieptrekverhouding /30

ontstaan evenwijdige lijnen volgens het flensmode1. Voor de afstand tussen de lijnen

kunnen de volgende relaties afge1eid worden:

Yl- 
!::q

'i1- - -

*B2
--1-

i
I
I
I

I
I

Fn

fig.2 relatie tussen Fmax en Pn voor verschillende dieptrekverhoudingen
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horizontale afstand tussen twee lijnen.

lijn 1: y = a· X + b

• • •••y = A . C jFn· 0 + A .B1 + D

•• •y=A·B l+D

lijn 2: y = a· X + b

• • •••y=A·CjFn·X 1 +A·B2 +D

y = Y1 invullen in lijn 2:

•• • •• •••A . B 1 + D = A . C jFn. Xl + A . B2 + D

• • • ••A •(B 1 -B 2 ) =A .C1

verticale afstand tnssen twee lijnen
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Bij deze a£leidingen is de verandering van de buigingsterm door een andere

dieptrekverhouding Po verwaarloosd. De buigingsterm voor het krachtsmaximum wordt

bepaald door:

F* 1 So ~buiging = lJ"'-',) Pd max

Bij goede benadering ligt het krachtsmaximum op 1/4 van de dieptrekverhouding Po. Bij

veriatie van de dieptrekverhouding Po zal de verhouding Po/Pmax niet beinvloed worden, en

de dimensieloze buigingskracht gelijk blijven.

conclusie: Bij allecn va.rieren van de dieptrekverhouding (dus de stuikkracht) komt het

verschil in stuikkrachten naar voren door een naar rechts verschuiven van de rechte lijn.

Bij het constant houden van de andere deelkrachten A (wrijving radius), C (wrijving £lens)

en D (buiging) kan zo de invloed van het veranderend inlopen van b.v. een andere

blenkvorm worden gemeten. (Bij eenzelfde produkt!)
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