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SA ME NV A TTING 

In dit afstudeerrapport wordt getracht een aantal experimenteel 

bepaalde trekverhoudingen voor de eerste·'en tweede trekgang, 

via een theoretische analyse te achterhalen. 

Er wordt ingegaan op aspekteq zoals: 

- trekrandafronding 

- plooihouderafronding 

- voordeformatie. 

Aan de hand van diverse deformatiemodellen wordt aangetoond 

dat een stationair dieptrekproces veelal geometrisch afhankelijk 

is. 

Eveneens wordt nagegaan welke invloed variaties van parameters 

uit de diverse deformatiemodellen hebben op het stationaire 

dieptrekproces. 
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I. INL EIDING 

1. 1. Overzicht en enkele historische aspekten 

Het dieptrekken rekent men tot de processen der plastische vorm

geving. Er wordt dus geen materiaal toegevoegd of verwijderd. 

Omdat het dieptrekproces door zoveel verscpillende variabele 

procesgrootheden wordt bepaald is het moeilijk een eenduidige 

definitie te geven. 

Een aanvaardbare definitie voor de eerste trekgang luidt: 

Het dieptrekken is een technologische vormgevings

methode, waarbij het materiaal zodanig van een 

vlakke in een holle vorm wordt omgezet, dat het 

materiaal aan de omtrek van de uitgangsvorm (blank) 

een verplaatsing in de richting van het trekstempel 

ondergaat, zodat een holle vorm ontstaat. 

Nauwverwant met het dieptrekken kan het strekproces worden ge

noemd, waarbij aIleen materiaal ter plaatse van de uitstulping 

wordt vervormd. 

Bij de produktie van gecompliceerde vormen is het niet goed 

mogelijk een duidelijke grens te trekken tussen het dieptrekken 

en het strekken, omdat hiervoor de gegeven indeling te weinig 

genuanceerd is. 

Het dieptrekken is eerst in de tweede helft van de 1ge eeuw tot 

ontwikkeling gekomen doch van een efficiente methode van aanpak 

was in die tijd nog geen sprake. 

De eigenschap dat metaal vloeit wanneer het aan grote krachten 

wordt blootgesteld was destijds een gegeven. Echter het ontstaan 

van vervormingen en krachten was in grootte en richting volkomen 

onbekend. De eerste studies op het gebied van de plasticiteitsleer 

kwamen van de hand van H. Tresca (18). 

Produktie door middel van dieptrekken zien we pas op grotere 

schaal onts.taan bij de opkomst van machines die de voor het 

dieptrekken benodigde perskracht kunnen opbrengen. 
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Onder de omstandigheden dat een uitbouw en een specialisatie in 

de vervormende processen was waar te nemen t heeft de plastische 

vormgeving grote aantallen relatief goedkope en uitstekende pro

dukten voor iedereen "geschapen". 

2. RET DIEPTREKPROCES 

2. 1. Grondslagen van het dieptrekken voor eerste trekgang 

Zoals reeds vermeld is dieptrekken de bewerking. waarbij in 

principe met behulp van een stempel en een matrijs uit een vlakke 

plaat een hoI lichaam wordt gevormd waarvan de wand ontstaat 

uit de £lens. In fig. 1 is dit proces schematisch getekend. 

Fst 
~ 

stempel------~----

dst. 

T T plooihoude r 

blank----~~~~:;~::::::::i:::::::::~~:t~~ 

~~~~~~--------___ 4_-----__ --~~~+_~~-----trekring 

D 

fig. 1: Dieptrekgereedschap voor eerste trekgang. 
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In de meeste gevallen zal men een plooihouder toepassen om 

plooien aan de £lens te voorkomen. 

De grootte van de benodigde stempelkracht wordt behalve door 

het materiaal en de plaatdikte bepaald door de £lens, die naar 

binnen moet worden getrokken, de gereedschappen en de trek

omstandigheden. 

fig. 2: Spanningen en vervormingen bij het 
dieptr ekken. 

De trekspanning (zie fig. 2) ter plaatse van de matrijsboring, 

die nodig is om de £lens tot wand van het lichaam te vervormen, 

is opgebouwd uit delen die nodig zijn om: 

a. de £lensrand van de uitslag geheel of gedeeltelijk 

te reduceren tot de afmetingen van het holle 

lichaam; 

b. de wrijving aan de £lens, trekrand en trekstempel 

te overwinnen; 
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c. het materiaal om de matrijsafronding te buigen; 

d. het materiaal na passeren van de a£ronding weer 

terug te buigen. 

Hoe diep kan worden getrokken hangt af van de. vraag wanneer de 

dieptrekspanning gelijk wordt aan de breeksterkte van het materi

aal. 

Men kan stellen dat het dieptrekken met meer succes is geschied 

naarmate per bewerking de vervorming van het bewerkte materi

aal groter is geweest, uiteraard zonder dat daarbij de uitvalkans 

groter werd. 

In principe zijn de volgende £aktoren van belang: 

1. Plooihouder en plooihouderdruk. 

2. Invloeden van het gereedschap, samenhangende 

met enkele kritieke a£metingen hiervan. 

3. Snelheid van het dieptrekken. 

4. Smering. 

Ad 1. Plooihouder en plooihouderdruk 

In de £lens heersen tangentiele drukspanningen. Deze 

spanningen kunnen de oorzaak zijn van zogenaamde plooien 

in het produkt (zie fig. 3). 

plooien 

trekring 
stempel 

produkt 

fig. 3: Plooivorming tijdens het dieptrekken. 
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P100ien kunnen door een zogenaamde plooihouder (zie fig. 1) 

voorkomen worden; deze wordt namelijk met een aandruk

kracht (plooihouderdruk) op de £lens van het dieptrekprodukt 

gedrukt. 

Onderzoekingen uitgevoerd door Siebel (I 6) geven voor de 

vereiste p1ooihouderdruk de vo1gende formule: 

PNo = initiele plooihouderdruk. 

P = verhouding van blankdiameter 

en stempeldiameter (z. g. trekver

houding). 

d = . blankdiameter. 
o 

s = materiaaldikte. 
o 

a b = breeksterkte van het mate riaal. 

Bepaling van de initiele plooihouderdruk kangeschieden 

vol gens fig. 4. 

8 RI 
jj /J '/ 

III 

/ I 

\ 

1 2 3 4 N/ 6 Q,005 Q,010 0.015 qo20 0.025 ----4..... PNo Imm2 ... 5o/c1
o 

fig. 4: Bepaling van de initiele plooihouderdruk 
volgens Siebel voor materialen met p =2. O. 
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Ad 2. Invloeden van het gereedschap, samenhangende met enkele 

kritieke afmetingen hiervan. 

a. De trekradius 

Deze bepaalt in hoge mate het al of niet slagen van een 

dieptrekprodukt. 

Wanneer men echter de literatuur naslaat zal men moeten 

conc1uderen dat een exacte bepaling van de trekradius nog 

steeds niet gevonden is. WeI zijn verscheidene onderzoekers 

bezig geweest een formule te vinden waaruit de trekradius 

berekend kon worden. 

Zo definieerde Oehler (11) voor zijn trekringafronding voor 

ronde produkten: 

Ipt= (0.075)[50 + 2(r 0 -r s) lVs: (2) 

Pt = trekringafronding mm 

r = straal van de blank mm 
0 

r = straal van de 
s trekspleet mm 

s = oorspronkeUjke plaat-
0 dikte mm 

Omdat bij het aanschouwen van formule (2) een dimenaie

controle laat zien dat links en rechts van het gelijkteken 

verschillende dimensies staan. rijst de vraag hoe deze 

formule tot stand is gekomen. 

Oehler typeert deze formule echter ala een nuttig te ge

bruiken hulpmiddel voor het snel bepalen van de trekring

afronding. 

Doorschot ( 3) bepaa1de langs theoretische weg dat voor 

de trekringafronding geldt: 

(3) 

Romanovski (13) geeft een aantal experimentee1 bepaalde 

waarden voor de trekringafronding. (zie tabel I). 
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produkt 
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Relatieve materiaaldikte siD 
2.0-1. 0 1. 0-0. 3 0.3-0.1 

( 6 - 8) s (8 -10) s ( 1 0 -15) S 

(10-15)8 (15-20)s (20-30)8 

Tabel 1: Afrondingsstralen aan de trekring. 

Weer andere handboeken geven een formule om de trek

ringafronding te bepalen. Deze formule luidt: 

(4) 

D = blankdiameter 
0 

t = oorspronkelijke materiaaldikte 
0 

d = matrijsdiameter 

Wanneer we deze formule voor de trekringafronding verge

lijken met de vuistregel dat de trekringafronding gekozen 

dient te worden tussen drie- en tienmaal de plaatdikte. 

dan blijkt de formule (4) voor P
t 

waarden te geven die over 

het algemeen aan de lage kant liggen. Omdat verkleining 

van airondingsstraal invloed heeft op de stempelkracht, is 

het raadzaam formule (4) met enige voorzichtigheid te 

hanteren. 

Ruhrmann (14) toonde experimenteel aan dat vergroting van 

trekringaironding doorgaans het dieptrekresultaat vergemak

kelijkt. Het nadeel hierbij is echter het ontstaan van plooi

vorming. zodat een extra plooihouder dient te worden toege

past (zie fig. 4). 

rubber-kussen 

trekring 

extra 
plooihouder 

normale 
plooihoude r 

fig. 4: Toepassing extra plooihouder bij grote 
afrondingsstralen aan de trekrand. 
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De voordelen hiervan moeten gezocht worden in o. a. een 

verkleining van trekspanning en een geringe verzwakking 

van de bodemafronding .. 

Ook deze afronding is veelal bepalend bij het dieptrek

proces. Evenals bij de trekringafronding is er echter nog 

nauwelijks iets in de literatuur bekend; weI zijn er experi

menten op dit gebied uitgevoerd. 

In de meeste gevallen zal de stempelafronding als radius 

uitgevoerd zijn, wat echter niet de meest gunstige vorm 

behoeft te zijn, daar dit een discontinue overgang in de 

kromtestraal tot gev01g heeft. 

Oehler/Kaiser (12) stelde een stempelafronding van 3" 5 

maa1 de trekringafronding. Zij kwamen verder tot de con

c1usie dat de stempelafronding in geen geval k1einer mag 

worden gekozen dan de trekringafronding. 

Romanovski (13) conc1udeerde dat de stempelafronding af

hankelijk is van de verhouding s/D. 

Hierin is s de materiaaldikte en D de b1ankdiameter. 

Afhankelijk van deze verhouding kwam hij tot de volgende 

experimenteel bepaalde tabeL 

>0.6 

r = r t st 

siD. 100 

O. 6-0. 3 <0.3 

r = 1. Srt 
r = 2rt st 8t 

--------_._-----.~-.-----

r st = stempelstraalafronding 

r t = trekringafronding 

Een belangrijke stap om tot een optima1e waarde van de 

afrondingsstraal van het stempel te komen is gedaan door 

Kals ( 7). Hij toonde aan dat de stempelafronding ongeveer 

een faktor 3 groter is dan die van de trekrand. Hij leidde 

tevens een verband af tussen de kritische stempelkracht 

en de stempelafronding. 
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Onder de kritische stempelkracht dient men dan te ver

staan die kracht waarbij in de bodemafronding van een 

cirkelcylindrisch dieptrekprodukt het materiaal begint in 

te snoeren. 

Hieronder dient men te verstaan de ruimte tussen trek

stempel en trekring. Voor de trekspleet wordt veelal 

1. 1 maal de nominale plaatdikte gekozen. Voor rond werk 

met grote vervorming moet dit beschouwd worden als te 

gering in verband met de mogelijkheid tot krassen van het 

produkt met daarbij optredende matrijs8lijtage. Alleen bij 

zeer zachte materialen is een dergelijk lage speling geoor

loofd. Bij grotere vervormingen is een speling van ten

minste 1. 3 maal de nominale plaatdikte gewenst, tenzij 

hoge eisen aan het verticaal staan van de zijwand van het 

produkt gesteld worden. 

Romanovski (13) geeft voor de grootte van de trekspleet 

een tabel wanneer cylindrische produkten worden diepge

trokken (zie tabel 2). 

Bereikbare tolerantie 

Trekgang klein iets groter 

Ie trekgang z :: s+6+a z :: 8+6+{l. 5-2. O)a 

vOlgende trekgang z :: s+6+Za z 8+6+(2. 5-3. O)a 

laatste trekgang z 8+0 z :: s+o+la 

Z :: eenzijdige trekspleet in mm 

s :: materiaaldikte in mm 

0 :: diktetolerantie (max. waarde) in mm 

a :: toegift volgens tabel 3 

Tabel 2: Bepaling van de trekspleet. 



- 17 -

Materiaal- 0.2 O. 5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2. 0 2.5 13.0 dikte s in mm 

Toegift a 0.05 O. 1 0.12 O. 15 O. 17 0.19 0.21 0.22 0.2510.3 

Tabel 3: Bepaling toegift a. 

Sachs en Hoffmann (15) vonden dat voor dieptrekken zonder 

wandverdunning een spleet nodig is, die afhangt van de 

verhouding van blank- en matrijsdiameter en van de uit

gangsplaatdikte, nl. 

I. :t~'1 dm 
(5 ) 

s = eenzijdige trekspleet 

t = o 
D = o 

oorspronkelijke materiaaldikte 

blankdiameter 

d m= matrijsdiameter 

Dat een juiste afmeting voor de trekspleet vaak bepalend 

is voor het slagen van een dieptrekprodukt. behoeft geen 

betoog. 

Een te klein gekozen trekspleet resulteert in vloeitrekken. 

De wand kan dientengevolge zo verzwakken dat de bodem 

inscheurt. Wordt de trekspleet te groot gekozen dan zijn 

de produkten onnauwkeurig. 

Ad 3. Snelheid van het dieptrekken 

Onder de dieptreksnelheid verstaat men die snelheid van 

neerkomen van de stempel op het diep te trekken materi

aal. Op dit punt bestaat een groot verschil tussen praktijk 

en experiment. 

Het is gebleken uit zorgvuldige experimenten dat de ver

vormbaarheid van het materiaal zeker niet afneemt bij 

verhoogde snelheid, doch eerder iets toeneemt. 

De verhoogde vervormingsmogelijkheid bij verhoogde snel

heden wordt teruggevoerd op een verbeterde werking van 

het smeermiddel. Op dit punt bestaat echter nog niet vol

doendeklaarheid. 

4.0 

0.35 
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In de praktijk blijkt meestal dat met 1agere snelheden bij 

moeilijk dieptrekwerk minder uitval optreedt dan bij hogere 

snelheid en dat dit onafhankelijk van het werken met hy

draulische of mechanische persen is. 

De oplossing ligt waarschijnlijk in het feit. dat wat men in 

de praktijk als moeilijk dieptrekwerk ondervindt. in het 

algemeen van het soort is. waarbij weinig dieptrekken en 

veel strekken voorkomt. Het laatste proces is blijkens 

experimenten sterk a£hankelijk van snelheidsinvloeden. 

Ais conclusie zou men kunnen stellen dat in het normale 

bereik van sne1heden voor rond werk geen invloed van de 

snelheid wordt ondervonden, mits de stempelkop niet te 

sterk afgerond is. 

Romanovski (13) geeft in onderstaande tabel de treksnel

heden voor diverse materialen aan. 

Materiaal 

Aluminium 
Aluminium-leg. 
Messing 
Koper 
Roestvrij staal 
Staal 

Enkel werkende 
pers 

900 

1000 
750 

300 

Snelheid mm/s 

Dubbelwerkende 
pers 

500 
150-200 

500 
300 

100-150 
180-250 

Tabel 4: Treksnelheden 

Musiol ( 9) verklaart dat de dieptreksnelheid dient te 

worden verlaagd naarmate het produkt hoger is. 

Deze experimentele gegevens van Musiol zijn door 

Ruhrmann (14) samengevat in een formule voor de maxi-

- male snelheid: 

Iv max = 33. 3{I+H} ~t. (mm/min) ( 6) 

H = de trekverhouding 

D = 0 
blankdiameter in mm 

d st = stempeldiameter in mm 
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Deze door Ruhrmann gevonden formule zegt echter niets 

over de invloed van het materiaal, dit in vergelijking met 

de door Romanovski opgestelde tabel. 

Ad 4. Smering 

Bij het dieptrekproces en in het bijzonder voor rond· werk 

geldt in het algemeen dat betere resultaten worden ver

kregen naarmate de wrijving minder is, dus naarmate het 

smeermidde1 betere smeereigenschappen bezit. 

Deze smeermiddelen hebben echter dikwij1s de moeilijkheid, 

dat zij slecht te verwijderen zijn. Uit kostenoogpunt za1 

men daarom soms gedwongen zijn tot het gebruik van 

minder geschikte smeermidde1en. 

De meest be1angrijke eisen die men aan het smeermidde1 

kan. stellen zijn: 

1. Bestand tegen hoge druk 

2. GeUjkmatige verdeling over de gehe1e opperv1akte 

en tevens goede hechting 

3. Sne1 te verwijderen 

4. Geen chemisch of mechanisch nadelige invloed op 

het opperv1ak van produkt en gereedschap 

5. Niet duur in gebruik 

De wrijvingscoefficient bij het dieptrekproces zijn voor 

verschil1ende materialen en smeermidde1en in onderstaande 

tabel gegeven. 

Te trekken materia1en 
_._ .. _-----

Smeermiddel Staal Aluminium Aluminium 
1egering 

Zonder 0.18-0.20 0.25 0.22 

Minera1e olie O. 14-0. 16 O. 15 O. 16 

Met vul stoffen 
als kdjt, grafiet 0.06-0.10 O. 10 0.08-0.10 

Tabe1 5: Wrijvingscoefficienten voor 
diverse smeeroli~n. 



- 20 -

Als meest nuttige kan men het onderzoek van Goorden ( 4) 

zien. Hij ontdekte een verband tussen plQoihouderdruk en 

olielaagdikte (zie fig. 5). 

olie 
laagdikte 

r 
---------;~~ plooihouderdruk 

fig. 5: Kwaliteitsbeeld smeerolie. 

De ondergrens van de plooihouderdruk wordt gegeven door 

het optreden van plooien. terwijl de bovengrens wordt 

bepaald door het stuktrekken van het produkt, tengevolge 

van een te hoge wrijvingskracht. 

De grootte van het gebied, waarin succesvol kan worden 

diepgetrokken, is afhankelijk van de verhouding d/t en de 
o 

gebruikte oUe. (d = produktdiameter, t = oorspronkeHjke o . 
materiaaldikte) 

Wanneer d/t constant gehouden wordt, kan het gesloteri 
o 

gebied van figuur (5) dus gelden als een kwaliteitsaandui-

ding van de oliesoort. Nadeel bij deze aanpak is het in de 

hand houden van de laagdikte van de oUe. 

Daar een juiste toepassing van het smeren tijdens het diep

trekken essentieel blijkt te zijn, is het echter verwonder

lijk dat er nog steeds geen eenduidige smeermethode is 

ontwikkeld, die voor het dieptrekproces optimaal is. In de 

meeste gevallen wordt maar wat "gesmeerd", in de hoop 

dat het produkt er zo goed mogelijk korrit uit te zien. Of 

dit inderdaad de meest efficiente methode van werken is. 

valt natuurlijk te betwijfelen. 
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Z.2. Dieptrekstadia 

De hoogte die het diepgetrokken produkt moet hebben, wordt be

paald door de verhouding blankdiameter en stempeldiameter. 

Deze verhouding wordt in de meeste literatuur de "trekverhouding" 

genoemd. 

! ~o= Do , 
D • 

Po = trekverhouding 

D = blankdiameter 
o 

D = stempeldiameter 

(7) 

Afhankelijk van de trekdiepte, de stempeldiameter, materiaaldikte 

en materiaaleigenschappen wordt een produkt getrokken in een of 

meer trekgangen (zie fig. 6). 

~---.:~ ...... --.. o 

fig. 6: Dieptrekprodukt in drie trekgangen 
vervaardigd. 

Economisch gezien zal men een produkt in een zo gering moge

lijk aantal trekgangen vervaardigen, zonder tussengloeien van het 

materiaal. De vervorming door dieptrekken is echter begrensd. 

De graad van vervorming en de trekverhouding bepalen de optre

dende spanningen. Indien deze spanningen een bepaalde waarde 

overschrijden dan zal de bodem van een dieptrekprodukt inscheu

reno Tijdens het dieptrekken treedt namelijk versteviging in het 

materiaal op. Dit verstevigen zal een hogere spanning met zich 
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meebrengen en dientengevolge zal een grotere stempelkracht nodig 

zijn om het dieptrekproces verder te laten lopeno 

Wanneer een bepaald produkt niet in een trekgang te maken is, 

dient men meerdere trekgangen toe te passen. 

De globale deformatie wordt dan beschreven met de verhouding 

van de diameter voor en na een dieptrekfase .. 

Ie trek: Po = DO/DI 

2e trek: PI = Dl/D2 

3e trek: P2 = D2/D 
3 

ne trek: p D 
n-l = n-l/D n 

Hiermede is het mogelijk de vorm van het trekgereedschap te be

palen voor de op elkaar volgende trekgangen. 

Wanneer het desondanks niet mogelijk is een produkt in meerdere 

trekgangen te vervaardigen dan wordt men gedwongen tussen te 

gloeien. Het doel van dit tussengloeien is de inwendige spanningen 

in het tussenprodukt te verminderen. 

Houdt men zich bij het dieptrekken aan de toelaatbare trekverhou

dingen en worden andere invloeden (b. v. trekrandradius. plooi

houderdruk) op de juiste wijze ingesteld dan kan men de volgens 

tabel 6 opgestelde trekgangen zonder tussengloeien bereiken. weI 

lettend op de relatieve materiaaldikte. 

Materiaal 

Dieptrekstaalplaat 

Aluminium 

Messing 

Roodkoper 

Roestvrij staal 

Magnesium legeringen 

Titaanlegeringen 

Aantal trekgangen zonder 
tussengloeien 

3-4 

4-5 

2-4 

1-2 

4 

1 

1 

Tabel 6: Trekgangen zonder tussengloeien. 
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Wanneer bij het dieptrekken tussengloeien onontkomelijk blijkt te 

zijn dan geeft tabel 7 een aantal gloeitempetaturen voor diverse 

materialen. 

Materiaal 

Dieptrekstaalplaat 

Roestvrij staal 
Messing 
Aluminium. 
AlMg en AlMn 
AlCu 

Gloeitempe
ratuur in C 

760- 780 

1150-1170 
650- 700 

300- 350 
350- 400 

Gloeiduur 
(min. ) 

20-40 

30 
15-30 

30 
30 

Afkoeling 

in lucht in afgesloten 
ruimte 
in luchtstroom of water 
in lucht 

vanaf 250 C in lucht 
vanaf 250 C in lu'cht 

Tabel 7: Gloeitemperaturen voor diverse 
materialen. 

Nogmaals dient er op gewezen te worden dat tussengloeien een 

economisch duur proces is. omdat het de nodige consequenties 

met zich meebrengt. 

Als nadelen kunnen worden genoemd: 

1. Produkt dient "schoon" te zijn. 

2. Tussenprodukt vergt bij tussengloeien een vrij nauw
keurige gloeitemperatuur. 

3. Tussengloeien komt produktoppervlak niet ten goede. 

4. Tijdsduur. 

2. 3. De grenstrekverhouding 

Hieronder verstaat men de maximale verhouding van blankdiameter 

en produktdiameter. die het materiaal in een trek toelaat. Deze 

grenstrekverhouding is echter niet alleen materiaalafhankelijk. 

doch ook van o. a. de geometrische afmetingen (trekrandafronding. 

stempelafronding. trekspleet). 

Bij N. V. Philips wordt veelal gebruik gemaakt van tabel 8 om 

enigszins een beeld te krijgen welke trekverhoudingen genomen 

dienen te worden. Zoals te zien is. zijn zij bepaald voor ver

schillende d/t verhoudingen. Hierin is d de stempeldiameter en 

t de materiaaldikte. 



- 24 -

Trekver~ 
houding 

=D/d 
Stempel diameter /plaatdikte (d/t) 

24-33 33-53 53-90 90-190 190-400 

Ie trekpo 2.08~2.00 2.00-1. 89 1. 89-1. 80 1. 80-1. 72 1.72-1.65 

2e trek P. 1. 39-1. 34 1. 34-1. 32 1.32-1.28 1. 28-1. 26 1. 26-1. 24 

3e trek P2 1. 32~ 1. 28 1. 28-1. 26 1. 26-l. 25 1. 25-1. 24 1. 24-1. 22 

4e trek P3 1. 25-1. 22 1.22-1.19 1.19-1.18 1. 18-1. 16 1. 16-1. 15 

Tabel 8: Benodigde trekverhoudingen afhankelijk 
van d/t. 

2.4. Vervormingsversteviging 

400-800 

1. 65-1. 59 

1. 24-1. 23 

l.22-1.19 

1.15-1.14 

Omdat het dieptrekken over het algemeen beneden de rekristalli-

8atietemperatuur (koudvervorming) plaatsvindt, dient terdege reke

ning gehouden te worden met het ver stevigend gedrag van het 

diep te trekken materiaal. 

Dit verschijnsel kan beschreven worden als een toenemende mate 

van weerstand van het materiaal tegen vervorming bij voortgaande 

vervorming. 

De oorzaak van het verstevigen van materiaal is een vrij gecom

pliceerd proces, wat nog niet voUedig verklaard is. 

Nadai (10) stelde empirisch een formule op waardoor het plastisch 

gedrag van een willekeurig technisch materiaal beschreven kan 

worden. 

Deze formule luidt: 

[a: C(E + to }nl (8) 

0'= effectieve spanning (N/mm2) 

C = materiaalconstante (N/mm2) 
-£ -0- voordeformatie ( -) 
- effectieve rek (- ) t = 

n = ver stevigingsexponent ( ... ) 

Voor een uitvoerige toelichting op bovenstaande grootheden wordt 

verwezen naar Kals ( 7) en Veenstra (19). 
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2. 5. Plastische instabiliteit 

Men spreekt bij koudvervormingsprocessen van plastische instabi

liteit wanneer .b.et evenwicht bereikt wordt tussen het verstevigings ... 

effect van het. niateriaal en de toenemende belasting op de afnemen

de doorsnede. Ret is dus voor het dieptrekproces belangrijk deze 

plastische instabiliteit te vermijden. 

Bij overschrijding van een bepaaide effectieve deformatie zal een 

dieptrekproduktscheurvorming in de bodem te ziengeven. Daarom 

wordt bij koudvervormingsprocessen het criterium voor het optre

den van plastische instabiliteit opgevat als een bewerkingsc riterium 

waardoor de m.aximaal toelaatbare waarde van de e££ectieve defor

matie in een· bewerkingsgang wordt vastgelegd. De maximaal toe

Iaatbare effectieve deformatie blijkt afhankelijk te zijn van de reeds 

eerder genoemde verstevigingsexponent. Het gevolg is dat bij gro

tere waarden van de verstevigingsexponent grotere· deformaties 

toelaatbaar zijn. 

Kals ( 7) toont aan dat voor het dieptrekproces de maximaal toe

Iaatbare effectieve deformatie is: 

(9) 

Het is dus zinvol bij het dieptrekken materialen te kiezen met 

hoge n en lage EO waarden. 

Wanneer formule (lk) gesubstitueerd wordt in formule ( 8) dan 

voIgt hieruit: 

De spanning behorende bij de maximaal toelaatbare effectieve 

deformatie wordt vloeispanning (j v genoemd. 

Fig. 7 geeft grafisch een beeld van de effectieve deformatiekromme 

en het punt van insnoering. 
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fig. 7: Effectieve deformatiekromme bij 
het dieptrekproces. 

Uit fig. 7 blijkt nu ook het nut van het reeds eerder genoemde 

tussengloeien bij dieptrekken. 

Bij het tussengloeien wordt namelijk het effect van de voordefor

matie ge~limineerd en de oorspronkelijke mate van versteviging 

hersteld. 

2. 6. De specifieke deformatie-arbeid 

Men kan bewijzen dat voor iedere plastische vervorming geldt: 

£2 

As {a.dE (11) 
£1 

Met U= C( £ + ~)n gaat formule (11) over in: 

A. = ~p E+ E.,ln, dE 
£1 

( 12) 

Deze specifieke plastische deformatie-arbeid is dus het oppervlak 

onder de deformatiekromme, begrensd door £1 en £2 (zie fig. 8). 
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specifieke plastische deformatie
arbeid: 

£' ---i,.... ... 

fig. 18: De specifieke plastische deformatie-arbeid. 

Hoofdstuk 2 moet gezien worden ale een overzicht van een 

verzameling pUblicaties betreffende het dieptrekken. 

Zij geeft een beeld van de huidige stand van zaken en is voor

namelijk gebaseerd op experimentele gegevens. 

In de volgende hoofdstukken wordt getracht via een theoretische 

analyse deze experimentele gegevens meer achtergrond te geven. 
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3. ANALYSE EERSTE TREKGANG VOLGENS HET ARBEIDSPRINCIPE 

3. 1. Het arbeidsprincipe 

Dit principe zegt dat er geen arbeid verloren kan gaan. 

Dientengevo1ge zal bij het dieptrekproces de uitwendige (machine) 

kracht F. werkzaam over de weg oh. een incrementele arbeid 

F. 5h leveren. welke wordt opgenomen in incrementele deformatie

arbeid, buigingsarbeid en incrementele wrijvingsarbeid. 

oW d = incrementele deformatie-arbeid 

OWb = incrementele buigingsarbeid 

OWw = incrementele wrijvingsarbeid 

3.2. BepaUng van de incrementele deformatie-arbeid 

( 13) 

1. De locale waarde van de effectieve deformatie en het 

increment van de effectieve deformatie als functie van 

het increment van de gegeneraliseerde coordinaat komen 

naar voren uit de geometrie van het dieptrekproces en 

uit de invariantie van een volume-element. 

2. 0= C( '£ + ~)n levert de locale waarde van effectieve 

Illpanning. 

Integratie over het totale volume levert de totale 

incrementele deformatie-arbeid. 

Omdat volume tijdens het proces niet verandert gee!t 

dit een verband tussen het increment van gegeneraliseer

de coOrdinaat en de weg oh. 

3. 3. Bepalins van de increment.ele buigingsarbeid 

In het buiggebied zal in een volume-element een trek- en druk

spanning heersen. 
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De grootte van deze spanning is afhankelijk van de afstand x tot 

de neutrale lijn van het volume-element. 

Door nu de spanning op een afstand x tot de neutrale lijn uit te 

drukken in de vloeispanning. zijn we in staat de heersende kracht 

op een oppervlak te berekenen. Via de verlenging ter plaatse x 

komen wij dan tot de locale incrementele buigingsarbeid. 

Integratie over de dikte van het dieptrekprodukt levert ons de tota

Ie incrementele buigingsarbeid. 

Via volume-invariantie zijn wij weer in staat een verband te leg

gen tussen het inc rement van gegeneraliseerde coordinaat en de 

weg 6h. 

3.4. Bepaling incrementele wrijvingsarbeid 

Omdat de wrijving bij het dieptrekken een belangrijke rol speelt. 

is het zinvol deze in het arbeidsprincipe mee te nemen. 

De plaatselijke wrijvingskracht met het gereedschap (trekrandaf

ronding. plooihouder) wordt gevonden uit het produkt van wrij

vingscoefficient en globale normaaldruk, welke werkt op het door 

het beschouwde volume-element gedefinieerde infinitesimale deel 

van het wandoppervlak. 

De locale incrementele wrijvingsarbeid voIgt uit de locale wrij

vingskracht en het increment van de gegeneraliseerde coordinaat 

in de richting van de wrijvingskracht. 

Integratie over het totale wrijvingsoppervlak geeft nu de incre

mentele wrijvingsarbeid. 

De voorwaarde voor invariantie van volume levert weer het 

verband tussen de gegeneraliseerde coOrdinaat en de weg 6h. 

Algemeen: 

( 14) 

5 Wd = Fd. 6h = incrementele deformatie-arbeid uitgedrukt 
in de weg 5h 

5 Wb = Fb. 6h = inc rementele 
de weg 5h 

buigingsa rbeid uitgedrukt in 

5ww = Fw. 6h = incrementele wrijvingsarbeid uitgedrukt 
in de weg 5h 
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Hieruit voIgt: 

( 15) 

Rechts van het gelijkteken staan nu drie grootheden met dimensie 

(N), die bij latere berekeningen functies zijn van o. a. plooihouder

afronding. trekrandafronding en materiaaleigenschappen. 

Al s F een stabiele waarde bereikt. zal het bij

behorende dieptrekproces zo stabiel mogelijk zijn. 

Bij stationaire F zal het dieptrekproc es zich het minst aantrekken 

van toevallige variaties van afmetingen en geometrieen van het 

gereedschap + variaties in de materiaaleigenschappen. Deze 

stationaire waarde van F wordt gevonden door differentiatie naar 

de verschi1lende afhankelijke variabelen en gelijkstelling daarvan 

aan nul. Differentiatie levert een aantal vergelijkingen met een 

even groot aantal onbekenden, welke al of niet numeriek oplos

baar zijn. Daarnaast zijn we in staat het aantal onbekenden te 

reduceren door deze als parameter in het arbeidsprincipe mee te 

nemen. 

Wij gaan nu het bovengenoemde arbeidsprincipe op het dieptrekken 

voor ronde produkten toepassen voor zowel de eerste als de twee

de trekgang. 

Wij zullen nagaan of het arbeidsprincipe inderdaad leidt tot ge

gevens die voor de praktijk van belang zijn. Ook zijn bij de 

volgende berekeningen diverse (verantwoorde) vereenvoudigingen 

aangebracht om onnodig rekenwerk te voorkomen. Deze vereen

voudigingen zullen echter zodanig gekozen worden dat uitbreiding 

naar reelere maatstaven mogelijk blijft. 
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4. TOE PASSING ARBEIDSPRINGIPE VOOR EERSTE TREKGANG 

4. 1. Inleiding 

Wanneer wij het verloop van de stempelkracht Fst als functie 

van de stempelweg h bekijken, dan neemt F st voor h = h m een 

maximale waarde aan (zie fig. 9). 

Fstm 

Fst 

h h = hm ... 
fig. 9: Krachtwegdiagram voor de eerste trek. 

Dit houdt in dat F. 5h in de tijd gezien voortdurend verandert. 

Dit heeft tot gevolg dat een of meerdere incrementele arbeiden uit 

formule (13) in de tijd gezien eveneens veranderen. 

Welke incrementele arbeiden tengevolge van eenincrementele 

verplaatsing 6h veranderen komt in fig. 10 tot uiting. 

RZ + Pt + 1 
TRAJECT I 

fig. 10: Incrementele verplaatsing () h 
van de stempel. 

,. 
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De incrementele wrijvingsarbeid in traject 1 zal in de tijd gezien 

voor iedere 6h afnemen. Immers het wrijvingsoppervlak neemt 

af, doordat het materiaal steeds meer naar binnen getrokken 

wordt. 

De incrementele wrijvingsarbeid alsmede de incrementele defor

matie-arbeid, benodigd in traject 2, blijft echter constant zolang 

de buitenkant van het dieptrekproduct de trekrand niet gepasseerd 

is. 

Hetzelfde kan gezegd worden voor de incrementele buigingsarbeid, 

die ontstaat wanneer een volume-element overgaat van traject 1 

naar traject 2 en bij het verlaten van traject 2. 

Omdat fig. 9 voor h = h m een maximale waarde F st = F stmax 

geeft. zal de incrementele deformatie-arbeid binnen traject 1 in 

de tijd gezien een maximale waarde moeten aannemen. 

Onderzoekingen hebben aangetoond dat F st = F stmax optreedt 

wanneer de straal van de buitenrand R gelijk wordt aan 0.93. R1 . 

(R1 = straal van de blank). 

De belangrijkste aannamen. die bij de volgende theoretische af

leidingen gebruikt worden. zijn: 

- dikte t blijft constant 

- coordinaatrichtingen zijn hoofdrichtingen 

- er is sprake van een "rechte de£ormatieweg" 

- materiaal voldoet aan deformatierelatie O=C( '£ + ~n 
- tussen materiaal en gereedschap heerst een 

Coulombse wrijving, gekarakteriseerd door de 

wrijvingscoefficient f 

- invloed van buiging om stempelafronding en strekken 

onder de stempel wordt verwaarloosd (z. g. inscha

kel verschijnsel) 

invloed van de wrijving in de trekspleet is gering 

- ten gevolge van buiging geen verandering van de 

neutrale lijn in de doorsnede 

- in buiggebied werkt <Tv over de gehele doorsnede 

- verwaarlozen elastische buigingsarbeid t. o. v. 

plastische buigingsarbeid 



I 
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r 

R 

R::R + Pt + I 

fig. 11: Het deiormatiemodel 

Pt = gemiddelde buigstraal van de blank op de 
trekrandafronding 

t = materiaaldikte 

R 1 = uitgangs straal van de blank 

RZ = gemiddelde straal van de produktwand 
in de overgang naar de b!~dem 
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4. 2. Bet deformatiemodel 

Bij de vOlgende berekeningen is uitgegaan dat t als functie van 

de plaats constant blijft. Dit zal bij de eerste trek. zeker aan de 

rand, niet het geval zijn. doch de fout die hierdoor gemaakt 

wordt bij de berekeningen blijkt niet van invloed te zijn op de 

gevonden resultaten. 

Daar de som van de drie natuurlijke hoofdrekken gelijk aan nul is. 

kunnen we dus schrijven: 

Er+c +c. =0 n e ( 16) 

De aanname dat t als functie van de plaats niet verandert, houdt 

in dat En'::: 0 waardoor formule (16) overgaat in: 

E. =-£ r e ( 17) 

4. 3. De effectieve deformatie 

Onder de aanname van een vaste verhouding tussen de hoofdrekken 

kan voor de e£fectieve deformatie geschreven worden: 

De aanname E:-= 0 1'1 
doet formule (18) overgaan in: 

4.4. De e£fectieve spanning 

Zoals reeds beschreven geldt voor de e£fectieve spanning: 

(18) 

( 19) 

(20) 
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4.5. De incrementele arbeiden 

Deze zullen in trajecten berekend worden om eventuele verwarring 

te voorkomen. 

Fig. 12 laat zien welke trajecten gekozen zijn. 

tra e t 1 

fig. 12: Verdeling in trajecten t. b. v. berekening 
incremente1e arbeiden. 

4.6. Berekening van de incrementele deformatie-arbeid voor traject 1 

+ 1 

fig. 13: Deformatiemodel traject 1. 
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Traject 1 behelst dus het gebied: 

(2l) 

De natuurlijke rek voor een volume-element op de plaats r is: 

Omdat E = 0 en E tt. -tt- = 0 geldt dus met (22): n n Q r 

( 23) 

Voor de ef£ectieve natuurlijke rek geldt: 

( 24) 

Substitutie {23} in (24) geeft: 

(25) 

De effectieve spanning op straal r is dan: 

(26) 

Differentiatie van (25) geeft: 

- 1m <tor 
s(=-v~· r ( 27) 

Or moet hier dus gezien worden als een incrementele verplaatsing 

van een volume-element op straal r tengevolge van een incremen

tele verplaatsing &\; van de stempel. 
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Voor de incrementele specifieke deformatie-arbeid op straal r 

voIgt hieruit: 

(28) 

Substitutie (26) en (27) in (28) geeft: 

(29) 

Wegens volumevariantie geldt: 

( 30) 

Substitutie (30) in (29) geeft: 

(31 ) 

De incrementele deformatie-arbeid is dan: 

& \J d, -:: I (5. ~[. c:\'\1 (32) 

met :d\J:t'ltrldrgaat (32) over in: 

~v J C (\n:r' G(R':!.+e ..... 2) - \fl..r;:;' R';!. ~'n I \ (33) 
o d "~r . ~ "3 . Am. r + to l . \}"'S. ~'>. • .2 ~. r. t. cL r 

stel -c.vr~:Ltl\t~h=\=i 

VI hn ( R~ tel +~ -r to :: b 

F:ormule (34) gaat dan over in:~\~,:o ~J(.~- Vf~rf· c; (35) 
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stel (36) 

(37) 

(38) 

( 39) 

De incrementele deformatie-arbeid bedraagt dan: 

f}.)d,-= c.V1. R:/.. ~:rr.l.~ h {( I[f 9m(~R:Ef:~t 1:, l"'~ (~\Rt 'k r 1 (40) 
\ff'. (n+l) . 

Zoals uit par. 4. 1. bekend, zal F st maximaal worden wanneer 

R = 0.93R
1

• In principe mag voor R iedere waarde binnen het 

gebied R2 + Pt <r ~ R2 + P t + 1 ingevuld worden doch F 

uit formule {IS} zal voor R = 0.93(R2 + Pt+ 1) F stmax. het best 

benaderen. 

F 

1 , , 

---.......... '" 
\. 

Ter vereenvoudiging nemen we echter aan dat de maximale F st 

optreedt voor R = ~ = R2 + Pi: + 1, zodat formule (40) overgaat 

in: 
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4.7. Invoering van de incrementele buigingsarbeid 

Wanneer een volume-element de trekrandafronding passeert. zal 

hiervoor een hoeveelheid buigingsarbeid geleverd moeten worden. 

Omdat een volume-element over dezelfde straal Pt de trekrand

afronding passeert. zal alleen aan het begin en einde van de trek

randafronding buigingsarbeid gevraagd worden. 

In fig. 14 is dit voor de trekrandafronding te zien. 

-' .-
R 

fig. 14; Buiging om de trekrandafronding. 

Wanneer namelijk een dunne ring van het te vervormen materiaal 

met rechthoekige doorsnede arriveert op de trekrandafronding 

dan zullen we aannemen dat deze op straal Ra nog rechthoekig 

is (zie fig. 14). 

Bij het passeren van de trekrandafronding zal de doorsnede ver

anderen in een ringsegment en zal deze onveranderd blijven totdat 

dit ringsegment aangekomen is op straal Rd waar de vorm weer 

rechthoekig is .geworden. 

Dit gebeurd dus wanneer het volume-element overgaat in de wand 

van het bekervormig product. 

We kunnen nu dus spreken over 2 benodigde buigingsarbeiden. die 

verantwoordelijk zijn voor de vormverandering van een volume

element bij de overgang van traject 1 naar traject 2 en bij het 

verlaten van traject 2. 



- 40 -

4.8. Berekening van de incrementele buigingsarbeid bij overgang van 

traject 1 naar traject 2 

Ter verduidelijking is fig. 15 overdreven groot getekend. 

,-. 

R2 + P + 1 

fig. 15: Heenbuigen volume-element om 
trekrandafronding. 

Bij de onderstaande berekening nemen we aan dat v1akke door

sneden v1ak blijven (Kirchhoff). 

A 
I 

fig. 16: Rekverdeling 
t. p. v. A-A. 

fig. 17: Spanningsverdeling 
t. p. v. A-A. 

Bij de spanningsverdeling (zie fig. 17) nemen we aan dat de 

elastische buigingsarbeid veel k1einer is dan de plastische bui

gingsarbeid. 
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Verder rekenen we over de hele doorsnede A-A met de v1oei-

spanning Ov' 

A 0v 

Totale kracht op cl.X". Cfv·~·'\T· (R~;-Ft.) cLx (41) 

(42) 

De verrichte arbeid is dan: 

(43) 

Hieruit vinden we dUB: 

(44) 

Volume-invariantie geeft: 

( 45) 

( 46) 

Substitutie (46) in (44) geeft dus: 

( 47) 
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4.9. Berekening van de incrementele deformatie-arbeid voor traject 2 

Traject 2 behelst dus het gebied: 

(48) 

RZ + Pt 

r 

R 

fig. 18: Deformatiemodel traject 2. 

De natuurlijke rek voor een volume-element op straal r is: 

(49) 

(50) 

Voor de effectieve rek geldt: 

(51 ) 
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Substitutie (50) in (51) geeft: 

( 52) 

De effectieve spanning op straa1 r is dan: 

( 53) 

Differentiatie van (52) gee£t: 

(54) 

Cfmoet hier weer gezien worden ale een incremente1e verplaatsing 

van een volume-element op straal r tengevolge van een incremen

tele verplaatsing 'bh van de stempel. 

Uit fig. 18 voIgt: Dr = St. S\n. <p ( 55) 

Substitutie (55) in (54) gee£t: 

( 56) 

Wegens volume-invariantie ge1dt: 

Substitutie (57) in (56) gee£t: 

( 58) 

Voor de incrementele specifieke deformatie-arbeid geldt: 

( 59) 



:' 
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Voor een volume-element op straal r kunnen we schrijven: 

Substitutie (60) in (59) geeft de incrementele deformatie-arbeid 

vo1gens: 

stel c .Vi. 't.'Il. L ~t K· ~h ~ R 

~ ~ (R~ 1" Pt) + l~ = B 
\ 

Formu1e (61) gaat dan over in; 

q;=o "1 

~V~<J.:O I=i 5 ( \:) -Vf.~ (R~+p~.(\ -cos<f)~ . s\Y1 cr· dp 
cP:::; t . l R ... +\{(I -cos<p) 

ste1 _ 'VI ~ (R'l. + R.r \ ~ C C S cp ))-;: p 

( 62) 

(63) 

(64) 

( 65) 

(66) 

bV '" cR,~<\l:.[li'h .\ (IT .9vn(\·C~T[ )"~ ~ (67) 
d!t (n t 1) L ~ :t 0 ~ 

L-_______________ ~ ___ ........ . 

4. 10. Berekening van de incrementele buigingsarbeid bij overgang van 

traject 2 naar de wand van het bekervormig produkt 

Dit is de arbeid die nodig is om een volume-element, dat de vorm 

van een ringsegment heeft. om te zetten in een dunne ring met 

een gemiddelde straal R2-
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Eenzel£de berekening ala bij het heenbuigen geldtnu ook bij de 

terugbuiging met dien verstande, dat dit op een andere straal 

plaatsvindt (zie fig. 19). 

RZ + Pt 

. "--- . 

I 

I 
R 

fig. 19: Terugbuigen volume-element om 
stempelstraal. 

Bij de onderstaande berekening nemen we weer aan dat vlakke 

doorsneden vlak blijven {Kirchhoff}. 

fig. 20: Rekverdeling 
t. p. v. B-B 

·B 

qL.._..,......j. __ ....J 

fig. 21: Spanningsverdeling 
t. p. v. B-B 

De elastische buigingsarbeid wordt weer verwaarloosd t. o. v. de 

plastische buigingsarbeid en de spanning over de gehele buigdoor

snede wordt gelijkgesteld aan avo 

Totale kracht op dx·. CJv . dx. 2. .trr.(R~. - X) (68) 



- 46 -

~ De verlenging t. p. v. X'. (~i -.t;X ).dr -- R . clcp = x d..<p 

De verrichte arbeid is dan: 

. {If). 

b\Jb~:::: (j\l'~ .'iI. d..9' 5 x,(Rl..";x). cLx . .2.. 
o 

met x «R2 gaat (70) over in: 

¥~ 
~ ~/ b~ = cry.:L m-. d..Cf· S X .'RQ. . cl)< . 2-

" 
of: O\Jb~= (J;,.1Td'~t9-cr 

Volume-invariantie gee£t: 

Substitutie (73) in (72) gee£t dus: 

4. 11. De wrijving 

(69) 

(70) 

(71 ) 

(72) 

(73) 

(74) 

De wrijving die optreedt bij het dieptrekproces wordt voornamelijk 

bepaald door de plooihouderdruk en de eigenschappen van het 

smeermiddel. Zij ontstaat tengevolge van metallisch contact van 

blankoppervlak met o. a. plooihouderoppervlak. trekrandoppervlak 

en het oppervlak voor de trekranda£ronding. 

Dat de ingestelde plooihouderdruk de meest belangrijke factor is 

die de grootte van de wrijving bepaald, mag een duidelijke zaak 

heten. Immers: 

't'w = f. PNo (75) 

met PNo = plooihouderdruk (N/mm2) 

f = wrijvingsco~£ficient (- ) 

tw = wrijvingsspanning (N/mm2) 
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Uit de praktijk is echter bekend dat de plooihouderdruk niet ex

treem hoog is, zodat de tw binnen toelaatbare grenzen ligt. 

Doorschot ( 3) bewees dat: 

Pmaxoptrekring ::: a; 
en ft = J?>.-\:. 
met ~<ro<10 

(76) 

(77) 

(78) 

De druk neemt af tot de waarde 0, dus even line air gedacht: 

Pmax a; Pgemiddeld::: 2 ::: _r_ 
2.~ 

(79) 

Wanneer we nu voor CJr de waarde van de vloeispanning Cfv substi

tueren. gaat (79) over in: 

(Pgemiddeld)min 

=~ 
6 

= (Jv 
20 

(16% van <rv ) (80) 

( 5% van crv ) (81 ) 

Aangezien onder het plooihouderoppervlak geldt t\,J= f. PNo en 

wanneer we voor PNo = Pgemiddeld = f ~ nemen, voIgt hieruit: 

(82) 

De wrijvingscoefficient ligt globaal genomen tussen 0.05 E:f ~ 0.2. 

Men mag dus verwachten dat de wrijving bij vooral kleine pro

dukten niet veel invloed zal uitoefenen op het dieptrekresultaat. 

WeI zal uit de berekeningen volgen (zie tabel11) dat voor grotere 

afmetingen van de blank de invloed van de wrijving een steeds 

belangrijkere rol gaat spelen. 

Bij de volgende berekening van de incrementele wrijvingsarbeiden 

wordt gerekend met een druk die gelijk is aan: 

(83) 



- 48 -

Zoa1s reeds eerder veme1d f ligt de wrijvingscoefficient bij het 

dieptrekken tus sen: 

O. 05~f~0. 2 

We nemen voor f de waarde O. 05 zodat voor tw ge1dt: 

tw = q-o . O. 05 (84) 

4.12. Berekening van de incremente1e wrijvingsarbeid voor traject 1 

Traject 1 behe1st dus het gebied: 

(85) 

1------1--R2 + Pt+ 1 --=--1 
t------I---l!-----..I __ ~~ 

~r_~--~--~:j 
R2 

1-
fig. 22: Wrijvingsmode1 traject 1. 

Met gebruikmaking van formule {84} kan voor de incremente1e specifieke 

wrijvingsarbeid ter p1aatse r geschreven worden: 
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(86) 

met (87) 

Bij incrementele verplaatsing oh van de stempel zal een volume

element op de plaats r een incrementele verplaatsing ondergaan 

volgens: 

(88) 

De incrementele wrijvingsarbeid wordt dan: 

r. 

C\J =jcr\.1.2.~.r.dr. R:>... bh o \..11 2.,00 r 
(89) 

of 

(90) 

De totale incrementele wrijvingsarbeid boven en onder bet blank

oppervlak voor RZ + p t <r~ RZ + P t + 1 is dan: 

~ ~'n r~- 'R 5\) \N1 -= (}v'j_~'o ~. . ~r 1 - (91) 
v, '" R.t.1-fi 

of: 6VV.,1 = CI V.'iY. R,-.~'n . ( R - R~.- oJ (92) 
So \ 

De incrementele wrijvingsarbeid is maximaal voor R = R2 + ~ + 1. 
i: 

dus : 
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4. 13. Berekening van de incrementele wrijvingsarbeid voor traject 2 

Traject 2 behelst dus het gebied: 

(93) 

-t-.--' 

I 
r 

+-
fig. 23: Wrijvingsmodel traject 2. 

Met gebruikmaking van formule (84) kan voor de incrementele 

specifieke wrijvingsarbeid' ter plaatse r geschreven worden: 

met: (95) 

Bij incrementele verplaatsing on van de stempel zal een volume

element op de plaats r een incrementele verplaatsing ondergaan 

volgens: 

(96) 
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Substitutie (96) in (94) wordt dan: 

zodat voor de incrementele wrijvingsarbeid geschreven kan 

worden: 

1T 

8'J'Wrt =crv.'-.~.(r{-l/"LR.'l.,~h :l..rdf 2.00 
C 

of: ~\ I _G";,,2.1Y.(r...t;IJR,:q;. ~~ 
o ww,., - 2..0 0 

De incrementele wrijvingsarbeid is dan: 

(97) 

(98) 

(99) 

(100) 
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4. 14. Bepaling van de theoretische trekverhouding met behulp van het 

a rbeidsprincipe 

Toepassing van het arbeidsprincipe Ieidt dus tot: 

F. &h = oW dl + oWb l + oW d2 + OWb 2 + OWw 1 + oWwZ (101) 

Substitutie: (40a), (47), (67), (74). (92a) en (100) in (101) geeft: 

+ <Jv/lt.R.J .$)\' t 11~ ((l~tJ~ ).~l..CJv. ~\, 
5' 0 2. co 

(102) 

of: 

I· n+l) C.fh.~1t'.t.[(\JgO(h\.;-e{) r-) _[-hi1 
+ (11+1 Vi·!vvt R<. + Lo 0 

2-00 (103) 

De vo1gende berekeningen zijn uitgevoerd voor roestvrij staal 18/10 

met: 

C = 1500 (N/mm2) 

n = 0.5 (- ) 

Eo= 0.05(-} 

<1v= 412 (N/mm2) 

<\= 750 (N/mm2) 

t = 0.5 (mm) 

f = 0.05(-) 
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Met gebruikmaking van de materiaalgegevens voor roestvrij staal 

18/10 gaat formule (103) over in: 

c I( ()(R1.~CttQ) - \l,r- _1,(""] ~ O(R,,!jI)~) (~rC 1,,,] 
r-::?>140.R1l.l l"SNn. R .. -tpt +(01)-(01 t3\qo.R .. t"r;;X;n R~ ~(oJ-Lo::z, +(104) 

-t \OR~ ("* +:L S~ 1 + 2,.O~. (Pt - o.'l.~~ 
We zien nu.in formule (104) vermeld E01 ,E

02
' 

£01 moet gezien worden als de voorvervorming welke het materi

aal heeft. alvorens het dieptrekproces gestart wordt. 

Omdat tijdens het dieptrekken versteviging optreedt, zal £01 toe

nemen. We noemen E02 de voorvervorming van een volume-ele

ment bij overgang van traject 1 naar traject 2. 

We gaan nu voor bepaalde waarden van R2 het verloop van F 

bestuderen met 1 als parameter. 

In eerste instantie nemen we EOl = E02 = O. 

De waarde van parameter 1 zal dan voor een vaste R2 aan een 

maximum gebonden zijn. Immers verhoging van 1. bij vaste R2' 

heeft verhoging van F tot gevolg. De grootheid F mag hierbij een 

bepaalde waarde van F st niet overschrijden, dit om bodeminscheu

ring te voorkomen. 

Als criteria gelden: 

- stationair dieptrekproces 

- F <Fst. toelaatbaar (lOS) 

Voor de F st. toelaatbaar zullen we uitgaan van twee formules: 

1. In de praktijk gebruikte formule: 

Fst. P = 1t. d. t.<1
b

. a'it (106) 

Fat. p = toelaatbare stempelkracht (N/mm2) 

d = doorsnede van de trekstempel (mm) 

t = materiaaldikte (mm) 

(1= 
b 

trekvastheid materiaal (N/mm2) 

a"'= factor die van F5 afhangt (-) 
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/ 
~ 

v 

1,0 

0,75 

/ 
/ 

0,50 

/ 
/ 

u" 
0,25 

1 ,0 1,25 1,50
0 
__ 1,_75 __ 2,0 

Bepaling u" afhankelijk van de trekverhouding. 

2. Theoretisch bepaalde Fk volgens Kals : 

Kals ( 7) definieerde deze critische dieptrekkracht 

als de kracht, waarbij in de bodemafronding van een 

cirkelcylindrisch dieptrekprodukt het materiaal begint 

in te snoeren. 

4.n (2n ) n 
'\n" C. R 2· t. W 

Fk = .::!...::'---------~--
...!.. +.!..... + n - ~ Eo 
R2 Ps e 2 

met p = stempelafronding 
s 

Bij de berekening van Fk is aangenomen: 

(107) 

- de insnoering vindt plaats op de grens van de bodem

afronding en de cylindrische wand 

buiging om stempel en om stempelafronding is te ver

waarlozen 

invloed van de wrijving op de spanningstoestand is ver

waarloosbaar klein 

- trekverhouding heeft geen invloed op deformatieweg voor 

volume-element 

- isotroop en homogeen materiaal 

- stempelstraalafronding binnen toelaatbare grenzen 
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Alle vo1gende berekeningen hebben a1s criteria: 

- stationair dieptrekproces 

- F"':;;Fk 

4. 15. Inv10ed trekrandafronding op F met EOl = E02 = 0 en 1 ale 

parameter 

(108) 

Fig. 24 geeft nu het verloop van F a1s functie vanPt met 1 ale 

parameter en R2 = 5 mm. 

Formu1e (104) gaat dan over in: 

F = '" \ 4Cl R, [ C, t> ~ ( Ss *~))': (," S k ( · ;C{ ))' \ + loH, (~+~'S51t2.,(~' 0 ~<:J) (I 09) 

We zien dat F bij iedere waarde van 1 een minimum aanneemt. 

We noemen Pt = P t opt. voor F = F min. 

Verder zien we uit fig. 24 dat verhoging van 1 een verhoging van 

Popt. tot gevo1g heeft. 

Wanneer Popt. bekend is, zijn we a1dus in staat dedaarbij be

horende theoretische trekverhouding te bepa1en vo1gens: 

::: R 2 + P toP)' + 1 P theor. (R2 - t 2) ( 110) 

Tabe1 9 geeft hiervan een overzicht. 

R2 = 5 mm ~1= E02 ::: 0 

1 f10pt F Fk F Ptheor. st. p 
(m.m.) (min.) (N) (N) (N) ( -) 

2 1. 30 7390 10680 8420 1. 75 

3 1.43 9420 10680 10590 1. 98 

3. 5 1. 50 .10470 10680 11300 2. 11 

4.0 1.64 12400 10680 12100 >< 
Opm. : veer 1 = 4 is F'> Fk (bodeminsnoering) 
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ZO.OOO~~~~~------'-------r-----~--~----------~ 
RZ = 5 (mm) 

t = 0.5 (mm) 

C = 1. 500 (N/mmZ) . 

. O'b= 750 (N/mmZ) 

IT= 41Z (N/mmZ) v 
n= 0.5'-) 

~1= t02 = 0 (-) 

15. 000 ~---\--\--\---\-I-.-------------r-----r----

F ~J 

10. 000 1------1;-

--- -I 

I 

1 = 4 mm" 

---

5. 000 ~---+----.J-~i-~-+----j---"------' 
I I 
I I 
: I 
I I 

0.5 1 1.5 2 2.5 

Pt~m]----
fig. 24: Invloed Pt op F met ~1= E02 = O. 

3 
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4. 16. Inv10ed trekrandafronding met E02 a1s parameter 

Gegevens: R2 = 5 (mm) 

1- Imax. = 3. 5 (mm) (zie fig. 24) 

E01 = 0.05 (-) 

E02 = parameter 

Deze gegevens gesubstitueerd in (104) 1evert: 

It( ~(~) \\,5 15) (( 0 ~) - ~s -'};11 f= 3\~O.5 [\ \.IS Am. .5 +tt + O.OS) - 0.05' + 1.15/vn.( 5 t[O:L.I-Eol. lJT (Ill) 

+ 5o.(~ t g. C)l + 2, OJ. (It - O/~~)) 

In fig. 25 is het ver100p van F ala functie van Pt met E02 is 

parameter grafisch uitgezet. 

Tabel 10 geeft hiervan een overzicht. 

RZ 5 mm 1 = 1max = 3.5 mm 1:01= 0.05 

E02 PtoP~' F F F P{~)or. 
(-) (mm (N) (N1 (~) p 

0.10 1. 50 12040 11787 11300 2.11 

0.15 1. 50 12390 12321 11300 2.11 

0.20 L::-50 12710 12700 11300 2.11 

0.30 1. 50 13290 13610 11300 2.11 

Opm. : voor E02 = 0.3 is F> Fk (bodeminsnoering) 

We zien hie~uit dat Ptopt. onafhankelijk is van &02' Een ver

groting van &02 voor Pt -= Ptopt. heeft aIleen een verhoging van 

F = Fmin. tot gevo1g. Dit is duidelijk omdat door verhoging van 

t02 het verstevigingse££ect in het materiaa1 toeneemt. 



! 
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40.000rn~----~------~'-------~-------.----------------~ 

30.000r-;+~--~--------~------~--

R2 = 5(mm) 

t = 0.5 (mm) 

C = 1. 500 (N/mm2) 

~ = 750 (N/mm2) 

a = 412 (N/mm2) 
v 

n = O. 5 {-J 
- ~(-l Eor O. O~ 

x = 3.5 (mm) __ I 

F [N] 

20. 000 j----+-Hrt--t--------i--------i-------+--'------ _____ _ 

10.000r--------r-----r-----_i_ ---~----+---.-----

0.5 1 1.5 2 2.5 3 
P t [rI mJ -----_. 

fig. 25: Inv10ed Pt op F met £02 is parameter. 
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4. 17. Bepaling van. de theoretische trekverhouding afhankelijk van d/t 

voor de eerste trekgang 

Zoa1s reeds eerder verme1d (bIz. 24 ), wordt bij N. V. Philips 

vee1 gebruik gemaakt van tabel 8. Met behulp van deze tabel zijn 

we in staat voor de eerste vier trekgangen een betrouwbare trek

verhouding te kiezen afhankeUjk van d/t. 
d/t = stempe1diameter /materiaaldikte 

24-33 33-53 53-90 90-190 190-400 400-800 

Ie trek ~o 2.08-2.00 Z.00-1.89 1.89-1.80 1.80-1.72 1.72-1.65 1.65-1.59 

Met behulp van het arbeidsprincipe uit de vorige berekeningen 

zijn we nu in staat deze tabel theoretisch te toetsen. 

Immers bij elke R2 zijn we in staat de toelaatbare Imax. te be

palen (als criterium ge1dt ook nu weer: F <Fk ). 

F = F min. 1evert een bijbehorende P topt. en dientengevolge een 

theoretische trekverhouding vo1gens: 

~ RZ + P topt. + lm,ax. (l1Z) 
theor. = RZ - t/Z 

Tabel 11 geeft hiervan een overzicht. Tevens is in tabel 11 ver

meld wat procentuee1 gezien het aandee1 is van resp. F d, Fb en 

Fw· 

Afgaande op tabe1 11 komen we tot de volgende conclusies be

treffende de eerste trekgang: 

- de uit het arbeidsprincipe berekende theoretische trek

verhoudingen komen vrij redelijk overeen met de ex

perimenteel bepaalde trekverhoudingen (een uitzondering 

hierop vormt misschien de laatst berekende trekverhou

ding (zie tabel 11) 

bij toenemende d/t zien we dat de invloed van de incre

mentele wrijvingsarbeid toeneemt, terwij1 de invloed van 

de incremente1e deformatie-arbeid resp. de incrementele 

buigingearbeid afneemt 

- de door Kale { 7} theoretiech bepaalde Fk is voor iedere 



Materiaa1: Roestvrij 

C = 1500 
n = 0.5 
~01= O. 05 
Eoi' 0.10 

1max. 

staal 18/10 

(N/mm2 ) 
(- ) 
(-) 
(-) 

Ob= 750 (N/nun2 ) 
0= 412 (N/mm2) v 
t = O. 5 (mm) 

(%) (%) (%) 

6 27 2. 00 

~ tabe1 

(-) 

2.08-2.j 

1 ___ 
10t l 

7.0 __ J ___ 1._9_1 __ ~+I __ 2~2 ___ 8_3_0~! ___ 2_30 __ 0_0 __ \~2_2_9_6_0-+ __ 7_8 __ ~ __ 1_2 ____ +1 __ 1_0 __ ~1 ___ 3_9 __ -+ __ 1~_9_4 __ ~2_._00_-_1_._8_9_11 
I I! I I 1,1 i I II 

I ii' 42540 I I !, I I 20 .12.5 2.80 44490: 42605 ,73 9.: 18 I 79 ,1.82 1.89-1.80 
i I I 1 i ,----+I--------'----~: --+i-~----+-II --+1--1 

I~o I 21. 0 J,-__ 3._7_3_J_. _8_81_5_3_1_8_9_6_0_0_
1

! __ 8_8_2_00 __ +-1 _6_3 ____ -+-_7 _____ ~1 __ 3_0 ___ -+1 __ 1_5._9_L I. 69 !I. 80-1. 72 

1 :l 

1

'1. 72-1. 65 I 

1. 65-1. 591 

60 i 134300 55 5 134700 : 125230 40 239 1. 63 33.0 4.42 

150 1336800 1. 37 
I 

337700 ! 316300 63 599 33 4 50.0 4.91 

Tabe1 11. 
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d/t hoger dan de in de praktijk gehanteerde F st. p 

Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met een aanwezige 

veiligheidsfactor bij de berekening van F st. p 

- De in de praktijk gebruikte vuistregel 3.t<P t <10.t 

konit ook hier naar voren. 

Immers uit tabel 11 is te zien dat: 

3. t<Ptopt. < 10. t (t = 0.5 mm) 

- De aanname t = constant bij de uitgevoerde berekeningen 

heeft weinig invloed op het eindresultaat. 

- De grootte van de voorvervorming heeft geen invloed op 

Ptopt. Echter weI op F = F min. (zie tabe1 10). 
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5. ANALYSE TWEEDE TREKGANG VOL GENS HET ARBEIDSPRINCIPE 

5. 1. In1eiding 

Wanneer we bij de tweede trekgang de stempe1kracht F st ale 

functie van de stempelweg h bekijken, zien we dat F st niet ver

anderd (fig. 26). 

h ----I ......... 

fig. 26: Krachtwegdiagram voor de 
tweede trek. 

Dit houdt in dat F. oh in de tijd gezien constant blijft. Het gevolg 

hiervan is dat de te berekenen incremente1e arbeiden constant 

zijn, zodat we kunnen schrijven: 

(113) 

Indien F een stabiele waarde bereikt, zal het 

bijbehorende dieptrekproces zo stabiel mogelijk zijn. 

De verwachting is dat Fafhankelijk zal zlJn van materiaaleigen

schappen en geometrische grootheden. DHferentiatie van F naar 

deze grootheden en gelijkstelling aan nul levert een aantal verge

lijkingen waaruit de bijbehorende waarden van de geometrische 

grootheden bepaald kunnen worden. 
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Substitutie van deze optimale grootheden in 

F = Fb + Fw + F d 

levert de stationaire F. Bij deze stationaire F zal het dieptrek

proces voor de tweede trekgang zich het minst aantrekken van 

toevallige variaties van a£metingen en geometrieen van het gereed

schap + variaties in de materiaaleigenschappen. 

Opm.: Deze hypothese is identiek aan de hypothese uit hoofdstuk 3. 

Bij de volgende berekeningen worden, evenals bij de eerste trek

gang de volgende aannamen gedaan: 

- dikte t blij£t constant 

- cO{1rdinaatrichtingen zijn hoo£drichtingen 

- er is sprake van een "rechte de£ormatieweg" 

- materiaal voldoet aan de£ormatierelatie: 

0'= C(£tEo f 
- tussen materiaal en gereedschap heerst een 

Coulombse wrijving, gekarakteriseerd door de 

wrijvingscoe££icient £ 

- invloed van buiging om stempelafronding en strekken 

onder de stempel wordt verwaarloosd (z. g. inscha

kel verschijnsel) 

invloed van de wrijving in de trekspleet is gering 

- tengevolge van buiging geen verandering van de 

neutrale lijn in de doorsnede 

- in buiggebied werktq, over de gehele doorsnede 

- verwaarlozen elastische buigingsarbeid t. o. v. 

plastische buigingsarbeid 

Fig. 27 gee£t het deformatiemodel voor de tweede trekgang. 
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......-::'T7.",....-:---- stempel 

--+-plooihouder 

-t-- produkt 

trekring 

\ 
'''--- . --\---

fig. 27: Het deformatiemodel. 
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5.2. Het deformatiemodel 

Evenals bij de berekening voor de eerste trekgang zullen we ook 

voor de tweede trekgang uitgaan van constante materiaaldikte. 

Bij N. V. Philips zijn diktemetingen van een dieptrekprodukt na 

de eerste en tweede trekgang uitgevoerd (zie fig. 28). 

blank 

0232 
~ 

0.229 

~ 
Q233 1/ 

J' 

I 0.290 .. 0290 

I 
I e trek 2e trek 

fig. 28: Diktemetingen van een dieptrekprodukt 
na eerste en tweede trekgang. 

Zoals fig. 28 laat zien. zijn de dikteverschillen van dit dieptrek

produkt na de tweede trekgang veel minder als na de eerste trek

gang. 

Het deformatiemodel (fig. 27) laat zien dat F naast de materiaal

eigenschappen a£hankelijk zal zijn van de nOli in te stellen groot

heden Pp • Pt. 1, a . 

De trekverhouding PI kan dan als voIgt geschreven worden: 

Pt(l-cosa) + lsina + Pp(l-cosa )-*h(114} 
R3 - t/2 

Daar de som van de natuurlijke hoofdrekken gelijk aan nul is. 

geldt: 

( 115) 
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De aanname t = constant levert En = 0, waardoor (US) overgaat in: 

(116) 

5. 3. De effectieve deformatie 

Onder de aanname van een vaste verhouding tussen de hoofdrekken 

kan voor de efiectieve deformatie geschreven worden: 

(117) 

De aanname En=o doet formule (117) overgaan in: 

(118) 

5.4. De effectieve spanning 

Hiervoor kunnen we schrijven: 

(1l9) 

5. 5. De incrementele arbeiden 

Bij de berekening van de diverse incrementele arbeiden zijn de 

volgende trajecten gekozen (zie fig. 29): 

.-" 

-' fig. 29: Verdeling deformatiemodel in trajecten t. b. v. 
berekening inc rementele arbeiden. 
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Bij het aanschouwen van fig. 29 hebben we dan te maken met: 

- 4 inc rementele buigingsarbeiden 

- incrementele deformatie"!'arbeiden in resp. traject I. 

2 en 3. 

incremente1e wrijvingsarbeiden in resp. traject 

1 en 3 

5.6. Berekening van de incrementele buigingsarbeid bij binnenkomen 

volume-element in traject 1 

fig. 30: Heenbuigen volume-element om 
plooihouderafronding. 

Bij de onderstaande berekening nemen we weer aan dat vlakke 

doorsneden vlak blijven {Kirchhoff}. 

fig. 31: Rekverdeling 
t. p. v. A-A. 

fig. 32: Spanningsverdeling 
t. p. v. A-A. 
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Tota1e kracht op dx: Cfv . .2.!T\. ( Ro't+ x ). ~)( 

De verrichte arbeid is dan: 

~ 
:;\Jb,(J;, .• ·tr(R, + xl )( dq.~ d.x2. 

o 

Hieruit vinden we dus: 

~'J61 :: ~v!t~ . ~'2- . d.~. *
x~ R.<., 

Vo1ume-invariantie geeft: 

Substitutie (125) in (123) geeft dus: 

( 120) 

(121 ) 

( 122) 

( 123) 

( 124) 

(125 ) 

( 126) 
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5.7. Berekening van de incrementele deformatie-arbeid voor traject 1 

Traject 1 behelst dUB het gebied: 

( 127) 

R 

r 

(1-COSa) 

oh 

fig. 33: Deformatiemode1 traject 1. 

De natuurlijke rek voor een volume-element op straa1 r is: 

omdat [ ... =0 en £' ... t' ... f' = 0 ge1dt dUB met {128}: 
" h t' e 

( 129) 
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Voor de effectieve rek geldt: 

(130) 

Substitutie (129) in (130) geeft: 

(131 ) 

De effectieve spanning op straa1 r is dan: 

(132) 

Differentiatie van (131) geeft: 

( 133) 

or moet hier weer gezien worden als een incrementele verplaat

sing van een volume-element op straal r tengevolge van een in

cremente1e verplaatsing oh van de stempel. 

Uit fig. 33 voIgt: ( 134) 

Substitutie (134) in (133) geeft: 

tit :-\JV . SL.; m<r ( 135) 

Wegens volume-invariantie ge1dt: 

( 136) 

Substitutie (136) in (135) geeft: 

( 137) 

• 
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Voor de incrementele specifieke deformatie-arbeid geldt: 

( 138) 

Voor een volume-element op straal r kunnen we schrijven: 

( 139) 

Substitutie (139) in (138) geeft de incrementele deformatie-arbeid 

volgens: 

<p::.~ 

6 Vd 1 ~~ if k (R"~~ph-CC''f') ~ E cS . 'if . R~:<§\\I <£ ~ k 1'i\.p~ l . cL <f 
R~_ Fr' (I-COS <f) 0/.0 

stel -c.ff. Ry 2.'fI.t.Pp.Sh::, q 

('0 + v-rlR:l.- -~ 
Formule (140) gaat dan over in: 

d-. 

( 140) 

d ~~~= 11. 5 (~-VlXm.lR>-Ff(\-CO<'1'))) (141) 
Cfl=o R4 fp.('-COS<p) 

stel: 

of 

.b-'F~ (RL - <f,(\- (OS<P))-fJ 

C~F ==- Vi . fe' S\\\ <l( aq 
(R<.- ff'! \-COSC?)) 

Ij 

SUd':: R f (p)Y). dp 
R ~P .~ 

1 '&-W.~(R-4 :"'Pp(\-und.)) 
~~l H [ot' j 

d1::: Vf.f>/nt1) . "P s-VI 2n. R~ 
De incrementele deformatie-arbeid bedraagt dan: 

,...------_ .... _----_. 

( 142) 

(143) 

( 144) 

( 145) 

(146) 
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5. 8. Berekening van de incrementele buigingsarbeid bij overgang van 

traject 1 naar traject 2 

-" 
fig. 34: Terugbuigen volume-element. 

Bij de onderstaande berekening nemen we weer aan dat vlakke 

doorsneden vlak blijven (Kirchhoff). 

fig. 35: Rekverdeling 
t.p.v. BooB 

fig. 36: Spanningsverdeling 
t.p.v. BooB 

(147) 
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De verlenging t. p. v. x: (pp i X ). d<f - fp, dr::. x.dcp (148) 

De verrichte arbeid is dan: 

~Y2 
~~Jb~ :: ~,Q1r. (R.t -\p(I-C05d.)t XCOSd.)d<pj)(.d'x.!t (149) 

x:::o 

met xcos a ~ R2 - Pp(1-cosc:t) gaat (149) over in: 

X,,% 
~\Jb2 0 (Jy ~ 'ir (R, -~P (\- COS d.)). d'f' }d,~ (150) 

X-::O 

of: ~~b:t::\SV'~'iI. (R2.-~p(I-COSd..). ~. cl<f (151) 

Vo1ume-invariantie geeft: 

Substitutie (152) in (151) geeft dus: 

( 153) 

5. 9. Berekening van de incrementele deformatie-arbeid vaar traject 2 

Traject 2 behelst dus het gebied: 

R~ - PPCI-CCsd.)JC;\n.«r<. R!l.-(1:. (I-coSet) 

( 154) 

R2- P (l-casa) 

r 

R 2 - P (1 - cas a) -1 s ina 

fig. 37: Defarmatiemodel traject 2. 
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De natuurlijkerek voor een volume-element op straal r is: 

omdat (11=a enf T t ;-f" = D geldt dus met (ISS): 
tl e r 

Voor de effectieve rek geldt: 

Substitutie (156) in (157) geeft: 

- \ TL( 0 (R<.- PF(I-COSclj) e,;:: V"t ,Am., r 

De effectieve spanning op straal r is dan: 

Differentiatie van (158) geeft: 

( 155) 

(156) 

(157) 

( 158) 

( 159) 

(160) 

6r moet hier weer gezien worden als een incrementele verplaatsing 

van een volume-element op straal r tengevolge van een incremen

tele verplaatsing 6h van de stempel. 

Uit fig. 31 voIgt: (161 ) 

Substitutie (161) in {160} geeft: 

(162) 
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Wegens volume-invariantie geldt: 

( l63) 

Substitutie (163) in (162) geeft: 

( l64) 

Voor de incrementele specifieke deformatie-arbeid geldt: 

Voor een volume-element op straal r kunnen we schrijven: 

( 166) 

Substitutie (166) in (165) geeft de incrementele deformatie-arbeid 

volgens: 

stel: -c \1:. ,~,5j'-J~~Y1=~ 

{c+fFhnCR2.-Pp,C ,-casJ.~=B 

Formule (167) gaat dan over in: 

~.J n 

~ Ud, = \4 r ( B -I}¥'!m (f\, - f/ \-( osJ.) -X ~I"~ C, In d-. cl, ( I 68) 

~'::o (R~-rp(\-COScl-) ~x~\nd.) 

stel: ( 169) 
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( 170) 

(1 71) 

De incremente1e deformatie-arbeid bedraagt dan: 

( 172) 

5.10. Berekening van de incremente1e buigingsarbeid bij overgang van 

traject Z<~ueal traject 3 

R 

-' .--: 

fig. 38: Buigen volume-element bij overgang 
traject 2 naar traject 3. 

Bij de onderstaande berekening nemen we weer aan dat v1akke 

doorsneden vlak blijven (Kirchhoff). 

fig. 39: Rekverdeling 
t. p. v. c-c 

fig. 40: Spanningsverdeling 
t. p. v. C-C 
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Tota1e kracht op dx: '1. '1T'.(p" , (:i..(.- C05~) t-Xcosd.). CS-v l.. dx (17 3) 

De ver1enging t. p. v . x : (pt+)( }clq' - ftcl<p = xdcp (I 74) 

De verrichte arbeid is dan : 

,;\/, 

6'V6,=(Jv 9. 1I (R, +~C - c.OS"')+~CQS~)6'f ~Xd.~J.. (175) 

,<, 0 

met xcos J..~R3 + Pt{l- c osd..) ga at (175) over in: 

)(}/z. 

b \Jb:l ~ CJv'i.'1T' (R, +f! (I - COSd-.)) d'P ~ )<c\.x:l. (I 7 6) 
).;::0 

of : (177) 

Vo1ume-invariantie geeft: 

(178) 

Substitutie (178) in (177) geeft dUB: 

(I 7 9) 

5. 11 . Berekening van de incremente1e deformatie-arbeid voor traject 3 

Traject 3 behe1st dus het gebied: 

( 180) 

De natuurlijke rek voor een v olume -element op straa1 r is: 

(181 ) 

omda t t'h:::O en t + t: .. [.:. 0 g e1dt dUB met (181) • n e 

( 182) 
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fig. 41: Deformatiemode1 traject 3. 

Voor de effectieve rek geldt: 

( 183) 

Substitutie (182) in (183) geeft: 

(184) 

De effectieve spanning op straa1 r is dan: 

( 185) 

Differentiatie van (184) geeft: 

( 186) 
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8tmoet hier weer gezien worden als een incrementele verplaat

sing van een volume-element op straal r tengevolge van een in

crementele verplaatsing ~h van de stempel. 

Uit fig. 41 voIgt: (187) 

Substitutie {187} in (186) geeft: 

(I88) 

Wegens volume-invariantie geldt:. 

( 189) 

Substitutie (189) in (188) geeft: 

(I90) 

Voor de incrementele specifieke deformatie-arbeid geldt: 

(191 ) 

Voor een volume-element op straal r kunnen we schrijven: 

( 192) 

Substitutie (192) in (191) geeft deincrementele deformatie-arbeid 

volgens: 

S~J\ : -C.W.R .9.~R { oh<P=f(\fV.t01~+Ii.cI-CQSd-.) \ +[ T dp 
<l~ '3 \t" J \. R'!.i-~.(\-COSf)) 0 .---'----.--... -

( 193) 

CP~6. 

stel: -C.iff R).~'Tr.V .-l.b~ -:: ~ 

(0 t V iIYvnfR~+~I(\-COSd.)) =n 

• 
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Formu1e (193) gaat dan over in: 

( 194) 

( 195) 

( 196) 

( 197) 

( 198) 

De incremente1e deformatie-arbeid bedraagt dan: 

( 199) 

5.12. Berekening van de incrementele buigingsarbeid bij overgang van 

traject 3 naar de wand van het bekervormig produkt 

R3+ Pt (I-cosu) 

I 

fig. 42: Terugbuigen volume-element 
om stempe1straal. 
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r---l..-r---l (J" 

D+--..,........--,-+---'----'--ID 

q r---------~ 

fig. 43: Rekverdeling 
t. p. v. D-

fig. 44: Spanningsverdeling 
t. p. v. D-D. 

De verrichte arbeid is dan: 

x.}k, 
?;V

b4 
=- CJy . ((.::t~ .. x), ~'\t clcr j.x d)(:2-

X::;() 

met x «R3 gaat (202) over in: 

x}£ 
~ \(Ij :: C5 v' R:,. Q. 'IT, dCf· S x, d X ~ 

x"'o 
of: 

Volume-invariantie geeft: 

Substitutie (Z05) in (Z04) geeft dus: 

(ZOO) 

(ZOl) 

(ZOZ) 

(Z03) 

(204) 

(Z05) 

(Z06) 
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6. BEPALING GEOMETRISCHE GROOTHEDEN MET BEHULP VAN 

HET REKENPROGRAMMA "MINIFUN" VOOR F w = 0 

6. 1. Inleiding 

Wanneer we (126). (146). (153), (172). (179). (199) en (206) 

substitueren in (113) dan voIgt hieruit met Fw= 0 dat: 

(207) 

'------------------------~---.---

Omdat uit de geametrie van het deformatiemodel (fig .. 27) voIgt: 

R2 = R3 + Pp(1-cosa) + !.sina + Pt (1- casa) (208) 

gaat (207) over in: 

(209) 

'----------------------------.-.. _ ..•.. __ ... 
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F volgens (209) is nu afhankelijk geworden van R3' Pt. P p' a • I, t 

en van materiaaleigenschappen. 

Als materiaal wordt weer genom en roestvrij staal 18/10 met: 

°b ::: 750 (N/mm2) 

°v ::: 412 (N/mm2 ) 

C ::: 1. 500 (N/mm2) 

n ::: 0.5 (-) 

t ::: 0.5 (mm) 

Eo ::: O. 25 (-) 

Bij de volgende berekeningen gaan we voorlopig uit van R3 ::: 5 mm. 

~anneer we nu gebruik maken van de bovengenoemde gegevens 

geldt voor (209): 

(210) 

Eventuele aanwezige stationaire waarden voor F worden gevonden 

door differentiatie van F naar de vier geometrische grootheden 

en gelijkstelling aan nul. 

(211) 

(212) 

(213) 

(214) 

Dit geeft vier niet lineaire vergelijkingen met de vier onbekenden 

a, 1. Pp • Pt welke met het rekenprogramma "Minifun" opgelost 

moeten worden. 

Opm.: Voor een beschrijving van de procedure flMinifun" wordt 

verwezen naar bijlage 1. 
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Dat deze procedure niet a1tijd gunstige resultaten op1evert blijkt 

uit het vo1gende. 

Wanneer we bovenstaande vergelijkingen (211), (212), (213) en 

(214) in het rekenprogramma "Minifun" invoeren dan zijn we 

daarbij genoodzaakt het programma startwaarden voor resp. a , Pt' 

Pp ' 1 te geven. 

Afhankelijk van de vorm van F = F( Pt, a, 1, Pp) za1 F een of 

meerdere stationaire waarden bezitten. 

Als output geeft het rekenprogramma waarden voor de onbekenden 

Pp' 1, Pt,a echter afhankelijk van de startwaarden, welke ingevoerd 

dienen te worden. 

Iedere combinatie van startwaarden van Pp' a, 1, Pt resulteren 

in verschillende stationaire waarden van F = F( Pt, a, 1, Pp). 

Omdat momentee1 geen ander rekenprogramma aanwezig is, welke 

vier niet lineaire vergelijkingen zonder meer op1ost, zijn we 

gedwongen het aanta1 onbekenden uit F = F( Pt ' a, 1, pp) te redu

ceren. 

De grootheid 1 uit F = F( Pt' Pp ' 1, a) wordt in eerste instantie 

a1s parameter in het proces ingevoerd. 

Formule (210) gaat dan bij bekende lover in: 

F = F( Pt' Pp' a ) (215) 

Di£ferentiatie van (215) naar de geometrische grootheden en 

gelijkstelling aan nul 1evert: 

(216) 

(217) 

( 218) 
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Vergelijkingen (216). (217) en (218) worden in het rekenprogramma 

"Minifunl! ingevoerd. 
I 

Als materiaalgegevens worden tevens ingevoerd: 

a = 
" 

412 (N/mm2) 

C = 1.500 (N/mm2) 

n = O. 5 (- ) 

fo= 0.25(-) 

t = O. 5 (mm) 

Stempelstraal R3 = 5. 10. 15 mm 

1 = O. 1 mrn: 

Formule (209) .gaat dan over in: 

Dit 1evert de volgende resultaten op: 

R3 (mm) 

5 10 15 

ppopt• (mm) 0.903 1. 216 1.508 

Ptopt. (mm) 0.902 1. 214 1.507 

«opt. (rad.) 1.880 1. 880 1.880 

Tabe1 12. 

Uit tabe1 12 is nu te zien dat voor R3 = 5. 10. 15 mm de bij

behorende Ptopt. en Ppopt. praktisch gelijk aan e1kaar zijn. 

Bij de vo1gende berekeningen nemen we aan dat : 

Pt = Pp = P voor iedere waarde van R3 

Verder zien we uit tabe1 12 dat « voor R3 = 5, 10, 15 mm opt. 
gelijk is aan 1.880(rad) = 1100 • 
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6. 2. Bepaling {lopt.. lopt., Popt. uitgaande van Pp = Pt =P 

Gegevens: ~= 412 (N/mm2) 

C = 1. 500 (N/mm2) 

n = 0.5(-) 

fo = 0.25 (-J 

t = 0.5 (mm) 

Stempelstraal R3 = 5 mm 

Formule (220) gaat dan over in: 

F = F( p, 1,«) 

Diiferentiatie van (221) naar de geometrische grootheden en 

geUjksteUing aan nul levert: 

(221 ) 

(222) 

(223) 

(224) 

Substitutie van (222), (223) en (224) in het rekenprogramma 

"Minifun" levert het vOlgende resultaat: 
r-----

\ R3 = 5 {mm)l 
( ) !Popt. mm 0.903 

«opt. {rad. ) 1.880 

1opt. (mm) 0.001 

Tabel 13. 
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Uit tabel 13 is te zien dat voor R3 = 5 mm lopt. praktisch gelijk 

aan nul is. Voorts is de aanname Ppopt. = Ptopt . :;:: P van 

weinig invloed geweest. (vergelijk tabel 12). 

Bij de volgende berekeningen zullen we daarom het oorspronke

lijke deformatiemodel volgens fig. 27 enigszins wijzigen. 

We nemen aan dat: 

- traject 1 direkt gevolgd wordt door traject 3 (d. w. z. 

1 = 0) 

- Pp = Pt =P 

'-. 

I 
I I 

~, ----t-./ 

fig. 45: Gewijzigd deformatiemodel. 
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De aannamen 1 = 0, ~ =~ -=p doet formule (209) overgaan in: 

Q,. 

F -= 2 <Yv.'tr.Ib,t T CR .. '-:1l".t((((f \J( K~+2.P('-cosa.)) +(, )\1+1 [\1+1) + r (\'1 .. ,) .3 J..ro. ~~"+ Fel -co~) / _0 - \J ) 

t (( VTht ( f1;, ~~ -<05<\)) +<~'o r ~ to "" ) ] 
(225) 

6.3. Criteria betreffende tweede trekgang aan de hand van gewijzigd 

deformatiemodel met F w = 0 

Ais criteria voor een optimaal dieptrekproces gelden: 

1. Stationair proces afhankelijk van de geometrische 

grootheden. 

2. F<FRom. 

Ad 1. De kracht F is in het gewijzigd deformatiemodel afhanke

lijk van materiaaleigenschappen en de geometrische groot

heden pen Q. 

In de volgende hoofdstukken zullen we de invloed van deze 

geometrische grootheden op het dieptrekproces nagaan. 

Ad 2. Romanovski (13) leidt een maximaal toelaatbare trekkracht 

voor de tweede trekgang af volgens: 

(226) 

Hierin zijn: 

FRom. = maximaal toelaatbare trekkracht voor de 

tweede trekgang (N) 

d = stempeldiameter {mm} 

t = materiaaldikte (mm) 

<\ = trekvastheid materiaal (N/mm2 ) 

K2 = coMfici~nt vol gens tabel 14 ( -) 



Relatieve 
materiaal- Trekverhouding PI 
dikte YD 
in % 1. 42 1. 38 1. 33 1. 28 1. 25 1. 21 1. 17 1. 13 1.11 1. 08 

5.0 0.85 0.70 0.60 O. 50 i 0.42 0.32 0.28 0.20 O. 15 O. 12 
I 

2.0 1. 10 0.90 0.75 0.60 0.52 0.42 0.32 I 0.25 0.20 0.14 

1. 10 0.90 
I 

0.62 O. 52 0.42 O. 30 I O. 25 O. 16 1.2 - 0.75 I 

0.8 - - 1. 00 0.82 0.70 0.57 0.46 0.35 i 0.27 0.18 

0.5 - - 1. 10 0.90 0.76 0.63 0.50 0.40 0.30 0.20. 

0.2 scheuren v. - 1. 00 0.85 0.70 0.56 0.44 0.33 0.23 

O. 1 h. materiaal - 1. 10 1. 00 0.82 0.68 0.55 0.40 0.30 

D= produktdiameter na eerste trekgang 

t = materiaaldikte 

Tabel 14. Bepaling coefficient K2 



- 90 -

6.4. Verloop dieptrekproces bij tweede trekgang als functie van p. met 

a. is parameter 

Bij het gewijzigd deformatiemodel volgens fig. 45· zijn we nog 

steeds in staat de geometrische grootheid a. te kiezen. 

We zullen onderzoeken bij welke a.. het dieptrekproces zo gunstig 

mogelijk verloopt. Door a. als parameter in de berekening in te 

voeren, zijn we namelijk in staat voor iedere waarde van Q. de 

bijbehorende .Popt. te berekenen ( P = Popt. indien F = F min)' 

Indien Popt. voor een bepaalde waarde van Q bestaat, dan is 

tevens voldaan aan het criterium van stationair proces. 

Of aan het tweede criterium F <FRom. voldaan wordt, blijkt na 

berekening afhankelijk te zijn van de grootte van Q . We zullen 

dit aan de hand van een voorbeeld trachten duidelijk te maken. 

Materiaalgegevens: 0= 412 (N/mm2) R3 = 5 (mm) v 

<(,= 750 (N/mm2) t :: O. 5 ~m) 
C = 1.500 (N/mm2) Q = parameter 

n = O. 5 (-) f -o - 0.25 (-) 

Met bovenstaande gegevens gaat (225) dan over in: 

(227) 

In tabel 15 is voor een aantal waarden van Q de bijbehorende 

waarde van Popt. berekend. Uit deze tabel komt het volgende 

naar voren. 

Verhoging van Q heeft een verlaging van Popt. tot gevolg, doch 

resulteert tevens in een verhoging van Fmin. Een verhoging van 

Q geeft ook een verhoging van ptheor. 

We zien dat voor Q~llOo nog steeds voldaan is aan beide gestel

de criteria (stationair proces, F ~FRom.)' 

Voor Q>1100 wordt niet meer voldaan aan F ~FRom. De maxi

male theoretische trekverhouding volgens tabel 15 treedt dus op 

voo r Q:: 11 00 • 
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Q Popt. Fmin. FRom. Ptheor. 
( 0) (mm) (N) (N) ( -) 

30 2.05 3307 3555 1.11 

60 1. 15 5770 6511 1. 24 

90 o. 78 8193 8389 1. 33 

100 0.73 8867 8949 1. 36 

110 0.68 9490 9550 1. 38 

120 O. 65 10041 9970 1. 44 

150 0.59 11208 10067 1. 46 

180 0.54 11590 9955 1. 45 

Tabel 15. 

In fig. 46 is het verloop van F als functie van P nog eens 

getekend. Tevens is in deze figuur het ver100p van Popt. a1s 

functie van Q globaa1 getekend. We zijn zodoende in staat voor 

een willekeurige Q de bijbehorende P opt. grafisch te bepa1en~ 

De krommen voor Q> 1100 zijn gestippeld getekend daar niet 

meer voldaan is aan F~FRom. 

Bij de berekening vo1gens formule (227) is uitgegaan van een 

stempe1straa1 R3 = 5 mm. 

Tabel 16 geeft nu voor meerdere waarden van R3 de bijbehorende 

theoretische trekverhoudingen. 

R3 (mm) 

10 15 20 25 
-~ 

Ptheor .. (-) 1. 32 1. 24 1. 20 1. 1 a I 
Q ( 0) 110 109 110 111 

--- r--~ 

Popt. (mm) 1. 15 1. 35 1. 50 1. 65 

Tabe1 16. 

Uit tabe1 16 zien we dat voor iedere waarde van R3 de 

theoretische trekverhouding optreedt indien Q~ll 00 . 
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Wanneer we nu stellen dat voor iedere R3 de maximale theoreti

sche trekverhouding verkregen wordt indien Q = 11 00 , dan zal het 

desbetref£ende dieptrekprodukt voor de tweede trekgang een 

maximale verandering van produktdiameter ondergaan zonder dat 

daarbij bodeminsnoering optreedt. 

6. 5. Invloed van de voordeformatie op het dieptrekproces voor de 

tweede trekgang met F w = O. 

Bij voorgaande berekeningen is uitgegaan van fo = O. 25 geduren

de de gehele tweede trekgang. Daar het materiaal tijdens deze 

tweede trekgang piastisch deformeert, zal dientengevoige ver

steviging optreden. Dit heeft tot gevolg dat de voordeformatie 

van een volume-element in feite steeds toeneemt. 

Wanneer we de voordeformatie van een dieptrekprodukt na de 

eerste trekgang tOt noemen, dan zijn we in staat de toename van 

de voordeformatie van een volume-element, bij het doorlopen van 

de trajecten volgens fig. 45, te bepalen. 

Formule (225) luidde: 

tOt moet nu gezien worden ala zijnde de voordeformatie welke 

een dieptrekprodukt bezit na de eerste trekgang. 

t02 is de voorde£ormatie van een volume-element bij overgang 

van traject I naar traject 3 (zie fig. 45). 

Materiaalgegevens: IT= V 
412 (N/mm2) t :::: 

02 
parameter 

c= 1. 500 (N/mm2) t ::: 0.5 (mm) 

n ::: 0.5 (-) R3 = 5 (mm) 

f parameter Q = 1100 
01 
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t= 0.10{-) E = 0.30 (-) 
01 01 -

1:02 Popt. Fmin. 1:02 Popt. Fmin. 
(-) (mm) (N) ( -) (mm) . (N) 

0.30 o. 68 9098 0.35 0.66 10012 

0.35 0.68 9272 0.40 0.66 10169 

0.40 0.67 9438 0.45 0.65 10316 

0.45 0.67 9592 0.50 0.65 10466 

0.50 0.67 9741 0.55 0.67 10596 

Tabel 17. 

Tabel 17 laat zien wat de invloed van 1:02 is bij vastel:
01 

We zien hieruit dat verhoging van £02 nauwelijks invloed heeft 

op Popt .• Toename van £02 heeft, tengevolge van het verstevigings

effect, weI verhoging van F min. tot gevolg. 

Wanneer we nu aannemen dat voor E01 = O. 1 de bijbehorende 

Popt. = 0.67 bedraagt, zijn we zodoende in staat iets te zeggen 

over het al of niet insnoeren van de bodem bij de tweede trek-

gang. 

Aan de hand van fig. 47 zullen we voor Popt. = o. 67 en E01 = O. 1 

de grootte van de voordeformatie van het dieptrekprodukt bereke

nen na de tweede trekgang. 

fig. 47. 
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Wanneer we fig. 47 bekijken dan kunnen we de voordeformatie van 

een volume-element bij overgang van traject 1 naar traject 3 

bepalen. 

Immers: 

[ _ ~ R:.1-2.,R(,-cocJ.) = ~ 5+~,O,b1( I-COS \I~) _ 
e-1vrl 'R'!>i\,(\ cosJ.) !vn :l+O,bl(I-CQSllO) - o,14.i 

(228) 

Ef Vi. fe -O. \ 6"!> 

Als voordeformatie van een volume-element voor traject 3 geldt 

dan: 

~ ;:[tE
1 

= 0.10 + 0.163 = 0.263 
Wt 01 ~ 

(229) 

Wanneer datzelfde volume-element traject 3 verlaat, kan voor de 

effectieve rek geschreven worden: 

(230) 

Als voordeformatie van een volume-element na de tweede trek-

gang geldt dan: 

Eo:. = (~+S-~'+ ~ +~:; = O. 10 + O. 163 + 0.200 =0.463 (231 ) 

In fig. 48 is de toename van de voordeformatie van een volume

element als functie van de afgelegde weg bij de tweede trekgang 

getekend. 

Uit hoofdstuk 2. 5. blijkt dat voor de critische rek. geschreven 

kan worden: 

Voor roestvrij staal geldt: n = O. 5 zodat (232) overgaat in: 

0.48 (233) 
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0.6 
Materiaal: roestvrij staal 18/10 

n = O. 5 (_) a = 1100 

t = 0.5 (mm) R3 = 5 (mm) 

t -
01- O. 1 (-) Popt. = 0.67 (mm) 

Q.5 

Ek ~-------------- plastische instabiliteit 

--- ----- --...... ---

Q.3 

-I -
Q,)-

· ... &:0,263 ---
~02 
E 
1-4 
0 ..... 
Q,) I"'l 

'"d 
1-4 

Q.2 
.... 

0 u 
0 Q,) 

> ...... 
Q,) I"'l 

~I 
E 

.... 
.... ~I cd u 

,::: Q,) 
Q,) ...... .S 
0 cd Q,) 
+> 1-4 .... 

. S 
OIl 

t =0.1 
Q,) 

01 ~ 
.-I 

.... 
U 
Q,) ...... 
cd 
1-4 
+> 
Q,) 

'"d 
$:1 

.,-j 

Q,) 

0 

1 2 3 4 5 6 

afgelegde weg volume- .. 
element (mm) 



- 97 -

Plastische instabiliteit zal dus optreden indien f "> 0.48. 
03 

Volgens formule (231) bedraagt E ::: 0.463; m. a. w. plastische 
03 

instabiliteit wordt in dit geval voorkomen. 

Wanneer we formule (232) bekijken. is het dus zinvol materialen 

te kiezen met hoge n waarden en lage voordeformaties. Is men 

echter gedwongen een bepaald materiaal te gebruiken, dan moet 

men zor gen dat de voordeformatie van het uitgangsmateriaal laag 

is (bijv. O. 03). 

Opm.: Bij voorgaande berekening is aangenomen dat de voorde

formatie na de eerste trekgang in het gehele dieptrek

produkt dezelfde waarde bezit. 

Dit is echter geenszins het geval daar in de praktijk blijkt 

dat de grootste rekken altijd in de bodemafronding optreden. 

Voorgaande berekening is echter alleen bedoeld om enig 

inzicht te krijgen in hoeverre de verstevigingsexponent en 

de voordeformatie van belang zijn. 

6. 6. Concludes betreffende analyse tweede trekgang voor F w = 0 

Uit voorgaande berekeningen kunnen we nu de volgende conclusies 

trekken: 

- Het verschil in grootte van plooihouderafronding 

en trekrandafronding is voor een stationair diep

trekproces met F~FRom. voor de tweede trek

gang te verwaarlozen. 

De geometrische grootheid 1 is klein en dienten

gevolge te verwaarlozen. 

- Maximale theoretische trekverhouding voor een 

stationair dieptrekproces bij de tweede trekgang 

kan bereikt worden wanneer de geometrische 

grootheid Q = 1100 • 

- Toename van voordeformatie op de grootte van 

p opt. is nihil; zij is echter weI bepalend voor 

het al of niet optreden van plastische instabiliteit. 
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6.7. Invloed van de wrijving op het dieptrekproces voor de tweede trekgang 

We gaan nu het dieptrekproces uitbreiden door invoering van de 

wrijving. In het deformatiemodel volgens fig. 45 wordt Q nu niet 

1100 genomen maar 900 . Constructie£ gezien is dit een veel 

voorkomende geometrische waarde. Of dit echter de meest gun

stige waarde voor Q is, blijft de vraag. Tevens wordt de groot

heid I weer als geometrische grootheid ingevoerd. De afrondings

stralen worden in het deformatiemodel weer gelijk genomen, 

zodat geldt Pp= P t= po . 
Dit deformatiemodel is in fig. 49 getekend. 

--r- ._--

fig. 49: Praktijkmodel. 

met f>p= ~t=~, c:J... = 900 en F w 4: 0 gaat (209) over in: 

(234) 
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6.8. Bepaling van de incrementele wrijvingsarbeid voor traject 1 

Traject 1 behelst dushet gebied: 

RZ + f + l~r ~R3 + Z~ + 1 (Z35) 

r 

:-"-" 

fig. 50: Wrijvingsmodel traject 1. 

Met gebruikmaking van formule (84) kan voor de incrementele 

specifieke wrijvingsarbeid ter plaatse r geschreven worden: 

(Z36) 

(Z37) 

Bij incrementele verplaatsing Sh van de stempel zal een volume

element op de plaats r een incrementele verplaatsing ondergaan 

volgens: 

(238) 

Substitutie (Z38) in (236) wordt dan: 

(Z39) 
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Zodat voor de incremente1e wrijvingsarbeid geschreven kan 

worden: 

of: 

De incremente1e wrijvingsarbeid is dan: 

(240) 

(241 ) 

(242) 

6.9. Bepaling van de incremente1e wrijvingsarbeid voor traject 2 

Traject 2 behe1st dus het gebied: 

(243) 

r 

fig. 51: Wrijvingsmode1 traject 2. 

Met gebruikmaking van (84) kan voor de incremente1e wrijvings

arbeid ter plaatse r geschreven worden: 

(244) 
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met: (245) 

Bij incrementele verp1aatsing til, van de stempel zal een volume

element op de plaats r een incrementele verplaatsing ondergaan 

volgens: 

(246) 

De incrementele wrijvingsarbeid wordt dan: 

(247) 

r, 

of: 

(248) 

De totale incremente1e wrijvingsarbeid boven en onder het blank-

opperv1ak voor R3 + \ <. r<R3 + ~ + 1 is dan: 

(249) 

De incremente1e wrijvingsarbeid is dan: 

(250) 
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6.10. Berekening van de incrementele wrijvingsarbeid voor traject 3 

Traject 3 behelst dus het gebied: 

(251 ) 

_1-

fig. 52: Wrijvingsmodel traject 3. 

Met gebruikmaking van formule (84) kan voor de incrementele 

specifieke wrijvingsarbeid ter plaatse r geschreven worden: 

(252) 

met: (253) 

Bij incrementele verplaatsing <ah van de stempel zal een volume

element op de plaats r een incrementele verplaatsing ondergaan 

volgens: 

(254) 
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Substitutie {254} in (252) wordt dan: 

(255) 

Zodat voor de incremente1e arbeid geschreven kan worden: 

(256) 

of: (257) 

De incrementele wrijvingsarbeid is dan: 

(258) 

Sommatie {242}, {250} en {254} geeft nu de totale incrementele 

wrijvingsarbeid vo1gens: 

Zodat 

De aannamen ~p= P t= p, d.= 90 0 en Fw :f 0 doet formu1e 

(234) met formule (260) overgaan in: 

(259) 

(260) 

(261 ) 
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6.11 Verloop van F alB functie van p voor to= O. 

We gaan hierbij weer llit van de reeds eerder gestelde criteria: 

1. Stationair dieptrekproces . 

2. F <FRom. 

Substitutie Eo= 0 doet (261) overgaan in: 

( 262) 

F uit (262) blijkt nu afhankelijk te zijn van R 3 , p en l. 

De geometrische grootheid 1 zal hierbij aan een maximum ge

bonden zijn; immers een vergroting van 1 vergt een grotere 

uitwendige kracht. 

Door nu 1 als parameter in te voeren zijn we in staat bij iedere 

R3 de Popt. te bepalen, waarbij voldaan wordt aan de gestelde 

criteria. 

Materiaalgegevens : <Jb = 750 (N/ mm2 ) R3 = 5 , 10, 15 (mm) 

0= 412 (N/ mm2 ) E = 0 ( - ) 
v o . 

C = 1 . 500 (N/ mm2 ) t = O. 5 (mm) 

n = O. 5 ( -) 1 = parameter 

Substitutie van deze gegevens in (262) levert : 

( 263) 
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Tabel 18 geeft voor R3 = 5, 10, 15 (mm) de bijbehorende Popt. 

en 1 = 1max. 

Bij bekende R3' Popt. en lmax. zijn we zodoende in staat de 

bijbehorende theoretische trekverhouding bij tweede trekgang te 

berekenen. Ook dit is vermeld in tabel 18. 

R3 (mm) 

5 10 15 

Popt. (mm) 0.80 1. 10 1. 50 

1max. (mm) 0.20 0.90 1. 45 

Ptheor. (-) 1. 38 1. 32 1. 30 
I 

Tabel 18. 

In fig. 53 is het verloop van F als functie van P met 1 = Imax. 

en R3 = 5, 10, 15 (mm) grafisch uitgezet. 

6. 12. Inv10ed van de voordeformatie op het dieptrekproces voor de 

tweede tr-ekgang met F w :f 0 

Zoals bekend, zal de voordeformatie van een volume-element bij 

tweede trekgang steeds toenemen. 

Toename van voordeformatie doet formule (26l) overgaan in: 

Hierin is: 

{264} 

(01= voordeformatie na eerste trekgang 

£02= voordeformatie van volume-element bij het 

verlaten van traject 1 

(03= voordeformatie van volume-element bij het 

verlaten van traject 2 
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Aan de hand van R3 = 5 mm zullen we nu de inv10ed van £02 en 

~3 op Popt .• 1max. en P theor. nagaan. waarbij weer 

voldaan zal worden aan de gestelde criteria (F<FRom. en 

stationairproces ). 

Ob= (N/mm2) 
-

Materiaalgegevens: 750 £02= parameter 

0= 412 {N/mm2} £ = parameter 
'I 03 

C = 1.500 (N/mm2) t = 0.5 (mm) 

n = O. 5 (-) R3 = 5 (mm) 

E = O. 1 (aanname) 
01 

R3 = 5 (mm) 

t = 0.2 £= 0.3 
02 02 

Eo0 
Popt. 1max. Ptheo:r: t03 I Popt. Imax. Ptheor. 

(- (mm) (mm) (-) ( -) (mm) (mm) (- ) 
----- ------ ----.---- .--~--. --_.-

0.3 0.80 0.15 1. 37 0.35 0.79 0.13 1. 36 - -----.. --. -.-----.-~,~-- .- _. 

0.4 0.79 O. 10 1. 35 0.40 O. 77 0.09 1. 34 
.- _ .. -

0.5 0.76 0.07 1. 33 0.50 0.73 0.06 1. 32 
----'---.- --._'-_. ._--" ~- _ .. -

Tabe1 19. 

Uit tabel 19 is te zien dat voor R3 = 5 (mm) verhoging van £03 

bij vaste £02 resu1teert in: 

- afname P opt. 

- afname Imax. 

- afname van de theoretische trekverhouding 

Verder voIgt uit deze tabel dat verhoging van £01 tevens afname 

van Popt.' 1max. en Ptheor. tot gevoig heeft. 

6. 13. Bepaling van de theoretische trekverhouding afhankelijk van d/t 

voor de tweede trekgang 

In navolging tot de eerste trekgang gaan we voor een aantal d/t

verhoudingen de bijbehorende theoretische trekverhouding bere

kenen. 
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Onderstaande tabel geeft de toelaatbare trekverhoudingen bij 

tweede trekgang, afhankelijk van d/t, welke bij N. V. Philips 

t 1 b Id experlmen ee epaa Zlln. 
d/t = stempeldiameter/materiaaldikte 

24-33 33-53 53-90 90-190 190-400 400-800 

2e trek 1. 39-1. 34 1. 34-1. 32 1. 32-1. 28 1.28-1.2611.26-1.24 1. 24-1. 23 

Met behulp van het arbeidsprincipe uit de vorige berekeningen 

zijn we ook nu weer, evenals bij de eerste trekgang, in staat 

bovenstaande tabel theoretisch te toetsen. 

Criteria: 1. Stationair dieptrekproces. 

2. F ~FRom. 

Aannamen: Pp= Pt= P. 
d.. = 900 

--.. -

Voor iedere R3 zlJn we in staat de bijbehorende ?opt. alsmede 

Imax. te bepalen. Bij bekende waarden van ~ opt.. lmax. en R3 

voIgt hieruit een theoretische trekverhouding. 

Als voordeformatie na de eerste trekgang wordt genomen: £01= O. 10. 

Als voordeformatie van een volume-element bij het verlaten van 

traject 1 wordt genomen: (' = 2. E ::: O. 20. 
02 01 

Als voordeformatie van een volume-element bij het verlaten van 

traject 2 wordt genomen: i = 3. '£ = O. 30. 
03 02 

Tabel 20. geeft hiervan een overzicht. Tevens is in deze tabel 

weer vermeld wat procentueel gezien het aandeel is van reap. 

F d, Fb en Fw' 

In fig. 54 is het procentuele verloop van F d' Fb en F w als 

functie van d/t grafisch uitgezet voor zowel de eerste trekgang 

(zie tabel 11) als voor de tweede trekgang. 

Fig. 54. laat tevens zien dat verhoging van d/t de grootste in

vloed heeft op F w (%) en F d . (%); dit in tegenstelling tot Fb. 

Bij lage d/t kan het dieptrekproces voor eerste en tweede trek

gang gekenmerkt worden als een "deformatieproces fl
• Hoge d/t 

doet het dieptrekproces voor vooral eerste trekgang overgaan 

in een "wrijvingsproces". 



Matedaal: / Roestvrij staal 18/10 

I C = 1. 500 (N/mm2) <Tb= 750 (N/mm2) 
rf' = 0.5 (-) 0- 412 (N/mm2) 
~1 = O. 1 

v-
(- ) t = O. 5 (mm) , 
(- ) 02 = Q. 2 

1: - fO 3 ( -) 03 - • 

Im.ax. Popt. F FRom.. Fd Fb Fw ~theor. ~tabel 

R3 (m.m.) (m.m.) (N) (N) (%) (%) (%) ( -) ( -) ( -) 
i 

7 I 0.40 1. 05 
, 

9461 9533 51 46 3 27 1. 37 1. 39-1. 34 
I 

i 

10 i 0.80 2 11878 12963 51 44 5 39 1. 34 
I 

1. 34-1. 32 
! 

.. 

I I 
20 2.50 23143 24110 55 35 : 10 79 1. 29 1. 32-1. 28 

I I I I I 

I 
I 

40 6.50 2. 10 45989 46785 52 27 21 1159 1. 27 1. 28-1. 26 
I 

60 8.00 I 2.45 59793 59990 44 26 I ! I 30 1239 1. 23 1. 26-1. 24 

I 

150 10.00 I 3.50 145530 145810 
I 

41 19 40 599 1. 12 1. 24-1. 23 

Tabel 20. 
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Aan de hand van de vorige berekeningen, tabel 20 en fig. 54 

komen we tot de volgende conc1usies betreffende de tweede 

trekgang: 

- De uit het arbeidsprincipe berekende theoretische trek

verhoudingen, met Pp= Pt=P en Q= 900 , komen vrij 

redelijk overeen met de experimenteel bepaalde trek

verhoudingen (een uitzondering hierop vormt de laatat 

berekende .trekverhouding). 

- Deformatiemodel voor F w = 0 resu1teert in: 

- gelijke waarde voor zowel plooihouderafronding 

ala trekrandafronding 

- Pp= Pt= P 1evert te verwaar10zen waarden voor 

lopt. 

Qopt. = 110° geeft voor R3 = 10, 15 en 20 mm 

de maximale theoretische trekverhouding. Wanneer 

Q :> 1100 wordt niet meer voldaan aan F ~ FRom. 

Qopt. = 110°, Pp = Pt =p en 10pt. = 0 voor 

iedere R3 heeft tot gevolg dat toename van £02 

en E02 nauwelijks inv10ed uitoefenen op de grootte 

van P opt. Zij zijn echter weI van invloed op het 

al of niet inscheuren van de bodem tijdens de 

tweede trekgang 

- Deformatiemodel voor F w :f 0 (PP= Pt= P, Q = 900 ) 

resulteert in: 

- een niet te verwaarlozen grootte van I 

verhoging t03 bij vaste t02 resulteert in afname 

popt. en Imax. 
verhoging '£ bij vaste £ resulteert in afname 

02 03 

Popt. en lmax. 

Opm. De oorzaak van de afwijkende waarden van ptheor. en 

ptabel> bij d/t = 150, voor zowel eerate als tweede 

trekgang, moet gezocht worden in een niet constante 

waarde van p. Naar alle waarschijnlijkheid zal p naar binnen 

toe afnemen zodat de inc rementele wrijvingsarbeid kleiner 

zal zijn dan de berekende incrementele wrijvingsarbeid. 
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7. SLOTWOORD 

De opzet van dit afstudeerverslag is geweest de experimenteel 

bepaalde trekverhouding bij eerste en tweede trekgang theoretisch 

te achterhalen met behulp van het arbeidsprincipe. 

Gezien de vrij redelijke overeenkomst tussen theoretisch bepaalde 

trekverhoudingen en experimenteel bepaalde trekverhoudingen, 

mogen we conc1uderen, dat de aannamen, die bij de berekening 

van bet arbeidsprincipe gedaan zijn, weinig invloed gehad hebben 

op de gevonden resultaten. 

We dienen echter niet uit het oog te verliezen, dat bij de opzet 

is uitgegaan van diverse theoretisch opgestelde deformatiemodel

len, ongeacht de eventuele daaruit voortvloeiende praktijkproblemen. 

Dit afstudeerwerk biedt echter weI de mogelijkheid het ontstane 

optimale dieptrekproces verder uit te werken. waarbij de gedachten 

o. a. uitgaan naar: 

- verandering van materiaaidikte voor bet 

stationaire dieptrekproces; 

- verandering van materiaalsoort; 

- minimalisatie van de incrementele wrijvingsarbeid; 

- de mogelijkheid om F dimensieloos te maken. 

Zonder ook maar een ogenblik de pretentie gehad te hebben dat 

deze methode de ideale oplossing zou geven. mogen we er toch 

van uitgaan. dat experiment en theorie dichter bij elkaar zijn 

gebracbt. 

Hierbij nodig ik eenieder, die geihteresseerd is uit, het geheel 

verder uit te breiden en te verfraaien. 

Eindhoven, oktober 1976 

J. W. M. Tournoy 
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8. BIJLAGEN 

Bijlage L 

Betekenis van de parameters in de procedure MINIFUN 

X REAL ARRAY met de elementen X [IJ, X [2J, ..... , X~]. 

Voordat de procedure MINIFUN wordt aangeroepen, moeten de 

startwaarden van de berekeningen (een goede schatting van de 

optimale oplos sing) door de gebruiker worden ingevoerd en 

worden opgeslagen in de REAL ARRAY X; na de optimalisatie 

bevat het REAL ARRAY dan de door MINIFUN berekende optimale 

oplossing. 

FUNKTION 

XTYPE 

Dit is een procedure met drie parameters X. G, 

I; door het aanroepen van deze procedure wordt 

de real parameter G berekend voor de aangenomen 

waarde van de integer parameter I en de aange

nomen waarden van de elementen in het REAL 

ARRAY X [! : l'f1. Via deze procedure voert de 

gebruiker de probleemfuncties als functies van 

de onafhankelijke variabelen X ll], X [2], ..... . 

X [N) in. De dec1aratie kan als voIgt geschieden: 

I f 

PROCEDURE FUNCTION (X, G, I); 

'INTEGER' I; 'REAL' G; 'REAL ARRAY' X ~] 

<BODY>; 

INTEGER ARRAY met de elementen XTYPE L11 , 
..... , XTYPE IN1. De elementen van XTYPE 

krijgen de waarde van 1, 2 of 3 toegewezen. Ais 

X g-j een variabele is zonder randvoorwaarden dan 

moeten XTYPE (J] gelijk aan 1 genomen worden. 

Wanneer X brJ niet negatief mag worden, moet 

XTYPE (j] gelijk aan 2 genom en worden, en ala 

X IJ] tenslotte aan de "constraints" 0 ~ X OJ s 1 

moet voldoen, moet XTYPE [J] gelijk aan 3 ge-

nomen worden. 
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INTEGER ARRAY met de e1ementen GTYPE ~1 , 
..... , GTYPE 1M]. De elementen van GTYPE 

krijgen eveneens de waarde 1, 2 of 3. Als de 

i-de prob1eemfunctie (ingevoerd via de PROCEDURE 

FUNC TION) de objectfunctie moet zijn, dan moet 

GTYPE ~J ge1ijk aan 1 genomen worden. Wanneer 

de i-de probleemfunctie niet negatief mag worden, 

moet GTYPE [IJ gelijk aan 2 genomen worden, en 

a1s de i-de probleemfunctie tenslotte gelijk aan 

nul moet zijn, dan moet GTYPE [I] gelijk aan 3 

genomen worden. De objectfunctie en de neven

voorwaarden ("constraint functions") mogen in 

willekeurige volgorde worden gegeven, maar er 

wordt geadviseerd om eerst de "constraint functions" 

en daarna de objectfunctie van het probleem in te 

voeren. 

BOOLEAN ARRAY met de e1ementen LIN rJJ .. .. .. .. .. t 

LIN 1M]. Als de i-de probleemfunctie lineair is, 

moet LIN l):] de waarde TRUE krijgen; in het andere 

geval krijgt LIN [IJ de waarde FALSE. Dit ARRAY 

wordt gebruikt om het differentieren te vergemak

kelijken. 

INTEGER EXPRESSION; deze parameter moet de 

waarde 0, 1 of 2 gegeven worden. INFO = 0 

betekent dat geen afgeleiden, INFO 1 dat de 

eerste af geleiden en tenslotte INFO = 2 dat de 

eerste ~ tweede afge1eiden van de probleemfuncties 

door de gebruiker worden ingevoerd. 

Procedure met drie parameters X, DG en L Bij 

het aanroepen van deze procedure worden de ele

menten van het REAL ARRAY DG li : N] voor 

de aangenomen waarde van de INTEGER parameter 

I en de aangenomen waarden van de elementen van 

het REAL ARRAY X [1 : NJ berekend. Hierbij is 
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DG 1)1 de 1 e-orde parti~le afgeleide van de I-de 

probleemfunctie naar X [!]. Alleen de afgeleiden 

die niet gelijk aan nul zijn, moeten worden inge

voerd. 

De dec1aratie van deze procedure gaat als voIgt: 

I f 
PROCEDURE FIRST (X, DG, I); 

'INTEGER I; 'REAL' ARRAY' X, DG ~1 ; 
<BODY>; 

Wanneer men de eerste afgeleiden van de probleem

functies niet wenst in te voeren moet een dummy 

procedure worden gedeclareerd, en de parameter 

INFO moet gelijk aan nul gesteld worden. 

Procedure met drie parameters X, DDG en I. Bij 

het aanroepen van deze procedure worden de ele

menten van het REAL ARRAY DDG [ : N. 1 : NJ 

voor de aangenomen waarde van de INTEGER 

parameter I en de aangenomen waarden van de 

elementen van het REAL ARRAY X [ : NJ berekend. 

Hierbij is DDG ~,FJ de 2e-orde parti~le afgeleide 

van de i-de probleemfunctie naar X (J] en X lJ<J . 
Alleen de afgeleiden die niet gelijk aan nul zijn en 

tevens J ~K moeten worden ingevoerd. 

De dec1aratie van deze procedure gaat als voIgt: 

I I 
PROCEDURE SECOND (X, DDG, I); 

'INTEGER' I; 'REAL ARRAY I X (1], DDG li, lJ ; 

<BODY>; 

Wanneer men de tweede afgeleiden van de probleem

functies niet wenst in te voeren, moet een dummy 

procedure worden gececlareerd, en de parameter 

INFO moet gelijk aan 0 of 1 genomen worden. 
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INTEGER EXPRESSION; deze parameter moet de 

waarde 0, 1 of 2 gegeven worden. VVanneer 

METHOD = 0 is, dan wordt een nulde-orde methode 

voor het minimaliseren zonder voorwaarden gebruikt 

(de P64 algorithme zonder afgeleiden 47). 

Als METHOD = 1 is, dan wordt een eerste-orde 

methode gebruikt (de BFS algorithme 47 voor het 

minimaliseren van problemen en de algorithme van 

Gauss-Newton voor niet-lineaire (on)gelijkheden; 

beide vereisen de eerste afgeleiden van de probleem

functies). 

Als tenslotte METHOD = 2 is, wordt een tweede-orde 

methode toegepast (de NFM algorithme 47 welke 

de eerste en tweede afgeleiden van de probleem

functies gebruikt). 

Vaak is een hogere-orde methode sneller dan een 

lagere-orde methode. In het algemeen wordt echter 

geadviseerd om de parameter METHOD dezelfde 

waarde toe te kennen als de parameter INFO. 

VVanneer METHOD een grotere waarde wordt ge

geven dan INFO, worden de ontbrekende afgeleiden 

door numerieke differentiatie bepaald. Verder is 

de combinatie INFO = 0 en METHOD = 2 niet toe-

gestaan. 

INTEGER EXPRESSION; het aantal variabelen. 

INTEGER EXPRESSION; het aantal probleemfuncties. 

REAL EXPRESSION; de relatieve tolerantie van de 

berekende oplossing. Hiervoor wordt een waarde 

van 10- 5 aanbevolen. 

REAL EXPRESSION; de absolute afwijking van de 

berekende oplossing.'Hiervoor wordt eveneens een 

waarde van 10- 5 aanbevolen. 
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REAL EXPRESSION; een schatting van de waarde 

van de objectfunctie bij de optimale oplos sing. 

Deze wordt alleen gebruik bij minimaliseringspro

blemen met randvoorwaarden om de waarde van 

de stuurparameter r te vinden. 

INTEGER EXPRESSION; deze parameter krijgt de 

waarde 0, 1 of 2 toegewezen om aan te duiden 

dat de nauwkeurigheid wordt vereist in de minimum 

waarde van de objectfunctie (STOP = 0), in de 

componenten van de minimum oplossing (STOP = 1), 

of in beide (STOP = 2). 

CONVERGED BOOLEAN variabele; deze parameter krijgt door 

de procedure MINIFUN de waarde TRUE als aan 

een van de convergentiecriteria wordt voldaan. In 

het andere geval krijgt deze variabele de waarde 

FALSE. 

COG 

OUTPUT 

INTEGER EXPRESSION; deze paramter (de condi

tionele output controle parameter) moet de waarde 

0, 1 of 2 worden gegeven. Als COC = 0 is, ~ordt 

er geen output gegeven. Als COC = 1 is, dan 

geeft de procedure MINIFUN na elke iteratie een 

korte output, en een X-output en G-output in de 

eerste en laatste iteratie van een minimaliserings

cyclus (zonder nevenvoorwaarden). 

Als COC = 2 is, krijgen we bovendien na elke 

iteratie een X-output. 

Een KORTE OUTPUT is een samenvatting van de 

betreffende iteratie waarin het iteratienummer de 

waarde van de "penalty" functie en de lengte van 

zijn gradient beide berekend in het desbetreffende 

iteratiepunt, de afstand tus sen het desbetreffende 

en voorafgaande iteratiepunt, en de verstreken tijd 

vanaf het begin van de berekeningen worden aange-

geven. 
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Bij een X-OUTPUT worden het desbetreffende 

iteratiepunt (oplossingsvektor) en de gradi~nt van 

de "penalty" functie in dit punt geprint. 

En bij een G-OUTPUT worden tenslotte de waarden 

van de probleemfuncties in het desbetreffende 

iteratiepunt, en de desbetreffende benadering van 

de Lagrange "multipliers" geprint. 

INTEGER EXPRESSION; het maximum aantal itera

ties dat door de gebruiker wordt toegestaan. 

naam van de OUTPUT FILE. 
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S'SETtTHE LlbHARY 
taEGIN' 

'INTEGER'I'J,CUNVERGED;'ARRAY'X(l:~];'fILE'UIT; 
'£NrtGER' 'AKKAY' XTYPEll:31,GTYPE(i:41; 't:;OOLEAN"ARRAY'LINll:4); 
• PROCEDuRE , fX(X.G,I); 
tINTEGERtl;'REAL'G;'ARRAY'X[ll; 
'If'I=1ITHEN'~:=-108/(Z53*(X[11*o2»+«1-COS(Xl~J»*(1U+X(ll*(l

COS(X[Z]»+X{3)*~IN(X(2))/«10+X(11*(1-COS(X(2} 
»+X{3J*SIN(X{2)**~)-XlIJ*«1-COS(~l2)))**2) 
1«lO+X[1}*(1-CO~(X(2)+X[31*SIh(X(2)))**2)
(X[31*SIN(X{Z)*(1-CUS(Xl21»)/«10+Alll*(1-COS 
(Xl21»)**2)+(1-CuS(Xl2))/10 'ELSE' 

'IF'!=2'ThtN'&:=X[lJ*SIN(X(21)*(1~+X(1)*(i-COS(Xl2J»+X(31*SIN(X[~) 
»/(lO+Xlll*(1-CvS(X(21»+Xl31*SIN(Xlc))**2-XllJ 

*SI~(X[2)*X[1)*(i-COS(Xl2]»/(10+X{1)*(1-COS(~(21) 
)+X(3)*SIN(Xl2}»**2+X[3J*COS(X[~})*(iO+X(1)*(1-

COS(X[21»)/(10+X(1)*(1-CuS(X[21»))**~-X{3}*SIN(Xl 
2)*X[lJ*SIN(Xl21)/(lO+Xlll*(1-COS(Xlc}»)**2+( 

~rl]~SIN(X{2})/lO) 'ELSE' 
'IF'I=j'TMtN'~:=-(SIN(X(21)*X(1}*(1-CU~(Xl21»)/«lO+AllJ*(l-COS 

(X[2)+X[3J*SIN(X(2J»**2)+SIN(X(2))/(lO+X[1)* 
(1-COS(X(2)) 'LLSE' 

·If'l=~ITME~'u:=-Xl2]+1.S6; 
1: 'INCLUOE' "Mll\.lfUN" 

'fOR'J:=1,3 'DO'XTVPElJl:=l; XIYP~lcl:=c; 
'FvR'J:=1.2,3 'OO'GTYPE[Jl:=3; G1YPtl~]:=~; 
'FUR'J:=1~2,3 'DO' LINlJl:='fALS~I;LlN(4):='TRUt'; 
X[11:=1;Al31:=0.1;X[21:=0.S; 
MINIFUN(X,FX.~TYPE.GTYPE,LIN,O.FX.FX.1.~,~.~-5,~-~.O.~· 

Clil,;V£k6ED, 1.150.1J IT) 
I EM)! • 

1 

2 

000:0000: 
uOO:OOOO: 
(j03:0000~ 

003:iJOuO: 
003:0000: 
003:0000: 
00 .. ;: 0000: 
003:0007: 
003:GOOD: 
u03:001S: 
003:001C: 
003:0021: 
003:UOt::7: 
003:00JO: 
00J:003f:: 
003:00JF: 
003:0047: 
003:00",,": 
00.3:00:'6: 
003:uOS4: 
003:iJOt-): 
003:00(-;9: 
OO~:('ObC: 

003:0071: 
003:04L'C: 
uOj:04~b: 

003:041:.1-<.: 
003:04~4: 
003: (j4t- lU 

003:0~li : 
v03:05c:'1! 
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)GPA~ ~IZE = 000135 CARDS. 007o~c SYNTACTIC ITEMS. 000130 UI~K SEGMENTS. 
)bkaM fILl ~AMt: .SK/FLIPJE. 
4PILATION TIMt :: 2~.J<+3 SErOi'ius t.lAPSEO: 14.034 StCui"OS rlKO~tSSING: ~.(7 .. St:.CO\lllS 110. 



ERRATA 

- BIz. 25 derde regel van onderen: vloeispanning cr~ vervangen 

door kritische e££ektieve spanning ~~ (begin van insnoering). 

- BIz. 26 £ig. 7: crv'vervangen door. Cl~. 

- BIz. 37 zesde regel van boven: volumevariantie vervangen door 

volume-invariantie. 

- BIz. 55 boven £ormule (110): daarbij behorende vervangen door 

-
-
-
-

bijbehorende. 

BIz. 68 

BIz. 70 

BIz. 70 

B~z. 77 

78 

£ormule 

£ormule 

£ormule 

formule' 

£ig.41: 

formule 

formule 

( 124) : 

( 133) : 

!l.!lr. (:(,2.' Pp . d..q1.l :: :2. 1\"". R~. ~ h. \. 
~t' ~ - \l ~J; . ~ 
'- .1\. R~ .~h. t.=,-:rr.r. -l.~t ( 136) : 

(173): ~ .1'r. (R~ 1 ft (, -c.cn~);-. X c.C)d....) 5Y" .d.~ 
, ~.::l. -tf~ (\-(p)~ervangen door R~ t~t. (\-CoSd....).· 

(234) : r:-:: .....;-( m. L (R'~~ ) +lo)n~ E ~ n+ t)l t: .. 
(261): /{ \~ {) (~)' , ...;, )"1'1 t)J " F:: 0 o ••• +1 r V ~ 0 1m l=:h + 6~ , -Ca.tvi- JJ +.0 0' 

formule . ( 264) : F: . __ _ + (( \ r<:i' ~ (' f\l'rl~)" ... ,~'\+I .... n,;'} it ' 
. V~. Jvn. R.1 + £03) -[(:)1. )J-t:o~ , 

tweede regel van boven: gloeitempetaturen vervangen door 
glo~itemperaturen. 



ERRATA 

- Blz. 25 derde regel van onderen: vloeispanning cr~ vervangen 

door kritische effektieve spanning~ (begin van insnoering). 

- Blz. 26, fig. 7: cr v vervangen door. ()~ . 

- Blz. 37 zesde regel van boven: volumevariantie vervangen door 

volume-invariantie. 

- Blz. 55 boven formule (110): daarbij behorende vervangen door 

bijbehorende. 

- Blz. 68 formule (124): ~:if. ~.t' Pp . d<.\? t = .2.~. R~.~ h. t 
- Blz. 70 formule (133): ~ t' -:; - \f% . .6f 
- Blz. 70 formula ( 136) : '!l. .1\. R,;\. ~ h.l ~ .2..1r. r. -l.~ t. 
- Blz. 77 formule (173): ~ .\r. (\1. t rt (\ -~ ct) -t- )( c.<'") d-..) ~ v. ,Lx 
... Blz. 78 fig.41: ~..:l.. -t r 4. (, -<p)~ervangan door R~ t~t. (\-cosJ..). 



Errata 

- bIz. 37 
\ 

- bIz. '+4 

- bIz. 57 

- blz.10j formu1e (264): vervangen door Cc~ 

- blz.107 zevende regel van onderen: (07 vervangen doortc<.. 

- bIz. lOS dertiende regel van onderen CO"", vervangen dooreo1 

- bIz. lOS. zesde regel van onderen : d/t vervangen door d/ t bij 

eerste tr~kgang. 

- blz.l09 9de kolom. d/ t (-). 

- blz.l11 achttiende regel van onderen:Col).,. vervangen doorEo]. 

- blz.l04 formule (262) : 

F = ~ ~".'n". ?. t -t C. ftL.t1r. t. [( 'If.? l( Rl tlf+A.)I\ -+-
R ~ 0 ot,] 

f (ntl) l~"t . ~~ ') I 

+ 1J~ (e-~)· Rl~v' -rDv.'iI. R~.l 
IOC) 50 
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