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Dit afstudeerwerk ward onder leiding van Prof. Dr. P.C. Veenstra 
verricht bij N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken binnen de groep 
"spaanloze vormgeving" (C.F.T.). 
Het ward begeleid door Ir F. Doorschot (Philips) en Dipl. Ing. 
J.A.G. Kala (THE). 
De experimenten die ten behoeve van het onderzoek werden verricht, 
werden uitgevoerd door Ir M.N.M. Duysens. 

Naast voornoemde personen wil ik ook de overige medewerkers van de 
groep "spaanloze vormgeving" danken voor de prettige samenwerking. 
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SAMEWAT'rING 

In dit rapport wordt getracht via een theoretische ana~se een 
antwoord te geven op een tweetal in de praktijk aktuele vragen, 
te weten: 

- Op welke manier kunnen hoge en nauwkeurige kragen verkregen 
worden. 

- Welke grootheden be!nvloeden een gebogen hoek en in welke mate 
doen deze dit (hoekgevoeligheid). 

Voor wat het kraagtrekken betreft wordt ingegaan op aspekten zoals 
grensdoortrekverhouding, hoogte, onrondheid e.d. In bet bijzonder 
wordt aandacht besteed aan het "verjongen" van kragen. Bet blijkt, 
dat door het gereedschap een bepaalde vo~ te geven, hoge en nauw
keurige kragen gemaakt kunnen worden. 
Experimenten wijzen ook in die richting. 

Voor wat het buigen betreft wordt aIleen bet "gedwongen buigen" ge
an~seerd. Eerst wordt een model ontwikkeld waarmee de hoek na 
terugvering bepaald kan worden. Daarna wordt door de parameters 
van het model atzonderlijk te variHren, bepaald hoe een afwijking 
doorwerkt in de hoek. Vervolgens wordt nog met behulp van de in de 
produktie te verwachten spreiding van de parameters, de hoeknauw
keurigheid die gerealiseerd kan worden, voorspeld. 
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5YMBOIENLIJ5T 
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r m ko6rdinaat 

R, R'~, R"" III straal 

RA anisotropiefaktor 

8, Sit' SlII So, 

8 x , Sh III materiaaJ.dikte 

51 spreiding van grootheid 1 

u III verplaatsing 

V Ill} volUJU 
2 ~ NM/ ~ Ws N/m " f\<1 specifieke arbeid 

x III ko <:Srdi naat 
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6"01 
hoek 

~ grensdoortrekverhouding 
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~ rek 
(f N/m2 spanning 

<TB N/m2 treksterkte 
if" N/m2 effektieve spanning 
t N/m2 schuifspanning 

f,fm m straal 

~ koordinaat 
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1. ALGEMEEN 

De tecbnische kennis waarvan men zich in de industrie bedient bij 
het vervaardigen van metalen onderdelen, is voornamelijk gebaseerd 
op ondervinding. Het meest "harde", dat wil zeggen best overdraag
bare gedeelte van deze kennis wordt doorgaans gevormd door de resul
taten van toepassingsgerichte experimenten. 

Dit soort kennis is v~~r een bedrijf voldoende om met sukses te 
produceren, ala daarbij aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
De belangrijkste hiervan zijn naar mijn mening: 

a. Het produktieprogramma mag niet &1 te omvangrijk zijn en moet 
bovendien enigszins stationair van karakter zijn. Dat wil zeggen, 
de aard van de onderdelen die men vervaardigt mag niet te veel 
varHiren. 

Is dit niet het geval, dan schiet de min of meer specifieke 
kennis, intuItie enz., samenvattend ook weI produktkennis genoemci, 
te kort om optimaal en in veel gevallen ook betrouwbaar te kunnen 
produceren. 

b. Er moet een goede kommunicatie (ook informsel) zijn tussen de 
verschillende bedrijfsonderdelen (produktie, tekenkamer, werkvoor
bereiding enz.). 

Zoals in de aanhef reeds is gesteld, ontstaan voor het produktie
bedrijf van be lang zijnde idee§n, ervaringen, inzichten, kortom 
"kennia", vooral in onmiddellijk kontakt met de produktie. De 
nieuw verworven kennia is alleen dan weer bruikbaar, als ze wordt 
losgemaakt van de persoon die ze genereert en van het specifieke 
geval waarbij het gekonstateerd wordt. Naarmate het &antal en de 
lengte van kommunikatiekanalen groter wordt, zijn er in dit op
zicht meer moeilijkheden te verwachten. 

Vaak voldoen grote produktie-eenheden niet aan deze voorwaarden. Men 
kan dit ondervangen door de eenheid onder te v~delen in kleine pro-

~i£r 2otI.d§t 'f.{nn.m { } duktie-eenheden, die aan de voorwaardenv'vo aoen celstruktuur. 
De oorzaak waarom technisch gezien minder auksesvol geproduceerd wordt, 
neemt men hiermee echter niet wag. De oorzaak ligt namelijk in het feit, 
dat men zich bedient van een technische kennis welke moeilijk overdraag
baar en beperkt extrapoleerbaar is. 

In dit opzicht kan men, niet alleen door gebruik te maken van onder
vinding en experimenten, doch ook door vergroting van kennia en inzicht 
via theoretische ana~aes, bijdragen tot een meer auksesvolle produktie. 
Over het algemeen geven theoretische an~ses namelijk meer informatie 
en beter inzicht, welke goed overdraagbaar zijn (technologische formules). 

! 

!.. 6reaer.' 
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Bij de N.V. Philips is een groep die zich op een dergelijke 
theoretische (experimentele) manier bezig houdt met de spaan
loze vormgeving. In het kader hiervan is als afstudeeropdracht 
een tweetal praktijkproblemen geanalyseerd, te weten: 

- het kraagtrekken 

- de hoekgevoeligheid en hoeknauwkeurigheid bij het gedwongen 
buigen-

- 6 -



2. KRAAGTREKKEN 

2.1. ALGEMEEN 

"Kraagtrekken" of "doortrekken" is een bewerking waarbij, voordat 
het eigen1ijke proces p1aatsvindt, in het materiaa1 een gat ge
maakt wordt. Vervo1gens wordt het materiaal nabij de gatrand in 
tangenti81e richting gerekt ten koste van voorname1ijk de mate
riaaldikte. 

In figuur 2.1 is weergegeven, hoe dit proces praktisch kan worden 
uitgevoerd. -....... i ( ....... ----

I ' ,/ " ......... __ ... I 

1 ' I 
I I 
I I 
\ J 

\ ~I / '- ,/ ,........ ......'" So 
22272 lt7//Z2772VZJ VZ7llZZ2Z/777zt 277 

----~-~~t,,-~-~-- ---\ ... 0 _ ( 
I I 
I I 
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Getrokken kragen worden voornamelijk gebruikt om er schroefdraad 
in te tappen, lagertjes in te bevestigen, asjes door te geleiden, 
e.d. 

Men is bij Philips bezig met het ontwikkelen van een nieuw type 
electronen-kanon voor een T.V.-kleurenbuis, het zogenaamde ge
intergreerde kanon. Hierin worden getrokken kragen toegepast. 
Ze vervullen daarin echter geen mechanische bevestigings- of ge
leidingstunktie, doch worden gebruikt om aan een electrostatisCh 
veld een bepaalde vorm te geven. 

Aan dit soort kragen worden hogere eisen gesteld, dan aan kragen 
die gebruikt worden voor schroetdraadverbindingen e.d. 

Oaarbij komt nog, dat de kraaghoogtes die men nodig denkt te heD
ben om het kanon goed te laten werken, beduidend groter zijn dan 
de hoogste kragen die men tot dusver kon realiseren ("konventio
nele kraagtrekmethode"). 

Oit is aanleiding geweest om het trekken van kragen nader te be
kijken. 

Eerst zal het konventionele kraagtrekproces worden beschouwd. 
Hierbij is een drietal aspekten interessant, te weten: 

- Hoe groot moet de diameter do van het gat in de begintoestand 
zijn, opdat de kraag na het doortrekken geen scheurtjes ot 
insnoeringen vertoont. Anders gesteld, wat is de maximaal toe
laatbare vervorming bij het kraagtrekken? 
(Oit wordt behandeld in hootdstuk 2.2). 

- Wat wordt dan de hoogte van de kraag? (Hootdstuk 2.3). 

- Wat wordt de vorm van de kraag? Als de nippel uit de kraag ge
trokken wordt, veert het materiaal gedeeltelijk terug. 
(In hootdstuk 2.4 wordt een model ontwikkeld waarmee deze terug
vering berekend kan worden). 

Na de analyse van het konventionele doortrekken wordt, een aantal 
methodes aangegeven om kragen te maken welke hoger zijn dan de 
hoogste kragen die men kan maken volgens de konventionele kraag
trekmethode (hootdst~ 2.5). 

<' 

Oaarbij zal blijken, dat "het verjongen van kragen" een zeer aan
trekkelijke manier is om tot hogere kragen te komen. Dit proces 
wordt dan ook in hootdstuk 2.6 nader bekeken. 

- 8 -
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2.2. DE GRENSDOORTREKVERHOUDING 

2.2.1. In1eidins 

In dit hoofdstuk wordt een tonnu1e atge1eid, waar.mee de maxi
maa1 toe1aatbare vervor.ming bij het kraagtrekken kan worden 
berekend. De maxima Ie vervorming wordt uitgedrukt in de grens
verhouding tussen dsen do. 

geven. 

Hcaveel een materiaa1 nog kan vervor.men nadat een lokale insta
biliteit is opgetreden, hangt o.a. at van het scheurvertragings
mechanisme dat aanwe2.ig is. (smtq..u;~ 1-1I/5tam at? at t:!Cp ',nt~q;H~,~c:,,,,·eai 

Dit hangt op zijn beurt weer at van: 

- de plaats waar scheuren ge!ni ti§erd worden, D,:,s" O'e~h.td~ tJatla Dlaa . .:;c "ft(rU 

_ de materiaa!soort bJA,ll/em:t""u i._~.(.. iV1''k4 ...... 

- de spanningstoestand 

- de oppervlaktegesteldheid (braampjes, scheurtjes e.d.). f ··\~ " ,(0 
~ ,. 'v 

Vt t."''\ 
~\~ ." ~ti'l 

1.",,'(\ \\ftJ 

Met behulp van het 10ka1e instabi1iteitskriterium berekent men \. ,pt/' .*..tl. 
nu een grens tot waar "vellig" vervor.md kan worden. \)~\1 ;f;''' 

Bij het kraagtrekken treedt in de buurt van de gatwand (in 
tiguur 2.2 aangegeven met "A") de grootste rek en spanning op. 
Op deze plaats 2.a1 dan ook normaa1 gesproken 10ka1e instabili
teit het eerst oPtreden. 

- 9 -



Om te bepalen bij welke vervorming dit gebeurt, wordt voor daze 
plaats de effektieve rek en spanning berekend. 

Vervolgens wordt een relatie afgeleid tUBsen de vergroting yan sjX.c1/teJ.e 
bet opperv1ak en de rekken, waarna een uitdrukking voor de (arbeid 
per oppervlakte-efAAeid (dWS/dA) wordt opgesteld. De arbeid per 
oppervlakte-eenbeid gaat door een maximum wanneer: 

d. [.c1W~)= 0 
dA ciA 

Met behulp van deze uitdrukking en de tangenti~le rek kan bepaald 
worden wat de grensdoortrekverhouding(~)i8. 

2.2.2. Aannamen 

Ten behoeva van de berekening zijn de volgende aannamen gemaakt: 

- Breuk wordt steeds gerniti8erd bij de gatwand, uitgaande van 
een instabiele rekkoncentratie. 

- Het materiaal in de buurt van de gatwand (in figuur 2.3 aange
geven met "A") zal tijdens het vervormen nagenoeg recht blijven 
in het vlak door de hartlijn gezien. 

- De spleet tussen de matrijs en de nippel is gelijk &an de 
materiaaldikte. 

Voorts spelen bij de afleiding de volgende overwegingen een rol:. 'f6Jr::::o~'i 

- De spanning or in de randzone, loodrecht op de gatwand, is 1 hltr v\lotLliil£ 
te verwaarlozen. Hetzelfde geldt v~~r de spanning O"n , l?od-? c~~r 
recht op het plaatoppervlak, eveneens in de naaste omgevl.ng ) cHill :: Js.o 
van de gatwand. 

- 10 -



- Bovengenoemde spanningen err- en \fn mogen in de naaste 0lIl.

geving van de gatwand ala hoofdspanningen worden behandeld. 

2.2.;. Spannin~en en rekken 

We bekijken het ringvormig oppervlak "AN. De spanningstoestand 
die daar heerst is: 

(2.1) (f~!fo 

(Voor gebruikte aymbolen zie figuur 2.4). 

Z 17711 Z 7 / 17/ Z I i 17 117 1177 I //? 1/// 

ULJ 

De vloeivoorwaarde van Von Mises luidt: 

met (fr-::. ern ::. 0 wordt dit: 

(2.2) cr:: rJ¢ 

- 11 -



De Levy-von Nises vergelijkingen luiden: 

d.bc{>:: ~& ( rrcp - en-; <Tn) 

d.6r :: 

cl on = 

~6 (J"r - <r n ; o-¢ ) 

~6(crn - Qr ;<rrk) 

met en .. ::: CTn ::: 0 worden ze: 

dbr= d.~ <r~ j d6r=- dt 5!!£. 
Q'" (f 2 

Hieruit volgt: 

De incrementele e!!ectieve rek kan berekend worden met: 

met (2.3) wordt dit: 

(2.4) d~:: d.J~ 

2.2.4. Relatie tussen vergroting van het oppervlak en de rekken 

We gaan nu een relatie zoeken tussen de vergroting van het 
oppervlak en de rekken, zodat we de e!!ectieve rek en spanning 
kunnen uitdrukken in de vergroting van het oppervlak. Dit 
kunnen we dan weer gebruiken bij het opstellen van een uit
drukking voor dW IdA. 

In bet algemeen geldt v~~r een klein oppervlakte-element: 

dA= x~dx~ + X~ dx'L 

A=. dXI + dXl 

A XI X'L 

A::: dJ~ + d. J t - &3 
A 

- 12 -
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Voor een oppervla.k:te-elementje uit het ringvormig oppervlak 
"Aft (tiguur 2.4) geldt: . 

dA :: do~ + dor = _ d Dn 
A 

Er is reeds gevonden dat cl Or = - '12 d.6¢ en dUs: 

ciA = 1/2 do¢ 
A 

d 64:: 'L dA 
A 

De incrementele sttectievs rek wordt nu ( r1 J+ :: ciS) : 

(2 • .5) d6:: 2 dA 
A 

Een oppervlakte-deeltje uit "A" ondergaat sen rechte rekweg, 
zodat ge1dt: door atJlI/JdMJI!'." ?!cult; ;'(",1,:-u#I17 9 

"",,,,en.!)'''f) 

(2.6) 

De versteviging van het materiaal wordt door Ludwik beschreven 
met: 

met (2.6) wordt dit: 

We he bben nu d.o en·r ui tgedrukt in de verandering van het 
oppervlak en kunnen daarmee een uitdrukking voor de sp8citieke 
arbeid opstellen. 

- 13 -
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2.2.;. Lokale instabiliteit en grensdoortrekverhoudin! 

De specirieke0~rbeid is: 

met (2.;) en (2.1) wordt dit: 

h+1 ) h d W5 = .£.. 2 (~t1( A) + 60 
d A A Ao 2 

De arbeid per opperv1akte-eenheid gaat door een maximum als: 

ot: 

ot: 

(2.8) h - 60 
2. 

- 14 -



1\ 

Op het ringoppervlak "An treedt dus lokale instabiliteit op, 
indien een zodanige vervorming optreedt, dat aan (2.8) wordt 
voldaan. 

met & ~ 2. ~~ (A ) 
Ao 

& =- 2 h - 60 

met ~=- 6¢ wordt dit: 

(2.9) 5f~ '2.h - 60 

Uit de geometrie van het proces (tiguur 2.4) volgt voor de 
tangenti~le rek: 

Dus: 

of: d5 + '2 So :: t 
, do Ii 

'I' 

ot: 

I~· 
~n-~o 

(2.10) e. -

L I) - 60 

,/ 
/' 

/ 
// 

;/ 

~ 
do 

iff tIC! (u. 

ddo 

maw. 

do 

__ ril:- ",0 at.. &{):;o -> 9-een /{!t 

ddo .10= Xl -'" 9rC717 gell 

ft,,, tr-C;7f --'"' a:U" Idcud 

I'CIt / MadlC/!<Jd: 
, I 

"" {"} (tI, do =' co -, f r(n7?aJ 

d So ,(, iN t?4 /I qtl7J/i, i' ,; /1'17 

~~ ",).C. 

We hebben nu een uitdrukking gevonden voor een nveiligen grens
doortrekverhouding r bij het kraagtrekken. 

Het verloop van ~ als tunktie van do/~met de materiaalverstevigjng y) 

als parameter wordt gegeven in tiguur 2.5 • 

II 
• ,t \ ~ 

(I, ' 

(I, \" ,(\ 

; , 
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2.2.6. Vergelijkin~ met de experimenten 

Gezien de eerder genoemde aanleiding tot dit onderzoek zijn 
er experimenten uitgevoerd, die specitiek gericht waren op: 

- d,e, .. 6,2 mm 

- So .. 0,25 mm 

- materiaal:l8/12 chroomnikkel. 

Gegevens over de experimenten: 

- De verstevigingsco~fticient 
n II: 0,;5 en 00- 0,01. 

van het gebruikte materiaal is: 
~ eI;1 'lee" 6!ln/~Jdll,j!l vot>£ e~l'n1r 
i c> Y },eJ kr .. a9lrekken .? 

- In de platine wordt het gat (do) voorgestampt. 

- De stampbraam bevindt ~ich tijdena het proces 
het kraagtrekproces gunstige ~ijde. 

='Jr braoh1 

- Doorgetrokken wordt met een boinippel. 

Resultaat: 

.Is: lJ;e~mee reI:INM''1 'i0w,,,;/,,,; " 
tic'; If' 'p'o/u' ~ ~o ,; , 

PbnS ;, 6()~,. ~ 0ycn,f;' 

aan de voor 

I , 
'clIVi::. 

j_. -{ 
-*'\I{ck. 

7Je hrtult: frud 1Jr~' 0/0 
dttt tV- ftf'1«J)L / t 'C-YU I,d" 

:lou ctd (llt?/) at:J.M 

7" ()OO; £ jmss 

_ n ~/'}-tf, = CJ 3j- J: 
I °p".»s 

- Uit de experimenten blijkt, dat breuk (exp1osief) optreedt 
tUBsen do" ;,3 mm en do .. ;,5 mm. Ut!)or So~qu d"fio = /3,2 - 1'1,0 

/<6 = I, 17'122 - ~ /ls;09 

- De berekening geeft: do kritisch "" 3,4 mm. /~ 6" 

- De kraag blijkt dus kapot te gaan op de grena van de berekende 
maximaa1 toelaatbare vervorming. 

2.2.7. Konklusie 

Uit het voorgaande voIgt, dat de grensdoortrekverhouding ~ 
beschreven kan worden met: 

2.h- 00 
€. - 'l. So 

To 
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.. ~ - . 
I !,,,,. C'J(":; 

- 't. 

o 

1,8 • 
12 

I \ ! 1 I 

14 
I 

15 

do/So 



,5 F;n::: 0 

2,5 
i 1'\:0.4 

'1 ____ . __ 0-.35.-.. - __ L-----r+ f--- - .~., - . I --- --
n::.o.~ - ----- ._-

~.-~ 
~. 

, 
--

~ =t ,- -I 

-~ 

2. 

~ 
~ , h:o,2 

I 
I 

0.5 I ! 

i 

I 
I 

I 
I 
I 

I ' I 

5 ~o 

QEI.!!!:~!~S 
Ala er braampjea en/of scheurtjes voorkomen op de plaata waar 
lokale instabiliteit het eerst optreedt, zal er eerder breuk 
optreden. Feitelijk is ons model dan niet meer strikt geldig. 

lets soortgelijks geldt bij vrij grote ruwheden. Breuk kan dan 
optreden bij waarden van ~ welke kleiner zijn dan de berekende. 

Het is dus raadzaam om op de plaats waar lokale instabiliteit 
het eerst gaat optreden, bramen, scheurtjes en scherpe kanten 
te vermijden. Is dit niet mogelijk, dan zal men onder de bere-

i 

kende grens moe ten gaan werken (b. v. veilightllidsfaktor). leI.! dtrpecyi/( ,~t~ 1..11i IJfjJ').;II'ph,f, 
: /)la(7rdtlPI" 1J!£/ ekpt',;,..r: !Ja1fI'«~ 

Vergelijkingen van het boven gegeven kriterium met aanbev~i~~~uf I~ all'A': 4 

in de literatuur zullen niet steeds opgaan, qmdat de basis voor 
de beoordeling van weI of niet falen niet steeds gelijk is. 

~~\.~()C( (r U 'SCVCJ'") 

\1 tAO i .'l'j ~ I: 
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Niet aIleen in het specifieke experiment blijkt het model goad 
te voldoen, doch ook de praktijkgegevens wijzen in die richting. 

Het is echter noodzakelijk het model breder te toetsen, alvorens 
uitspraken te doan over de algemene toepasbaarheid. 

- 18 -



2.3. BEREKENING VAN DE KRAAGHOOGTE 

2.;.1. Inleidi~ 

Bij het kraagtrekken is de defo~atie uiteraar~. ongelijk 
verdeeld. 

Dit houdt in dat, indien men de hoogte van een getrokken 
kraag min of meer exakt zou willen berekenen, men van 
ieder materiaaldeeltje dat aan de vervorming meedoet de 
rekgeschiedenis zou moe ten bepalen. Dit leidt tot gekom
pliceerde berekeningen. 

De vraag is nu of men door de optredende rek en/of 
spanningsverdeling op een geschikte manier te benaderen, 
voldoende nauwkeurig de kraaghoogte kan berekenen. 

In dit hoofdstuk zal een tweetal formules v~~r de kraag
hoogte worden afgeleid. 

Bij de eer.l:1te __ ~~1~~_ding wordt ui tgegaan van een ~ifo.~ 
rekverde1ing van het materiaal langs de lijn ~ (zie 
figUur 2.6). Verderop wordt dit gemakshalve met "r
richting" aangeduid. 

d 

(S~ so) ---
~lglJ.ur ?A.b 
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Bij de tweede afleiding wordt het vervormde materiaal in 
twee gebieden gesplitst; een gebied waarvan aangenomen 
wordt dat het in ~ang~!!!i!~r~.<:'.I1~tl.lg nie!; gerekt wordt 
en een ~gebied waarvan a~Jl&.~!!omen wordt, dat het zich 
tijdens de vervorming in een tangentitfle lijnspannings
toestand bevindtoDeze model-aanname zal vermoedelijk 
d1chter bij de werkelijkheid liggen dan de eerate model
aanname. 

Aan het einde van deze paragraat zullen de beide modellen 
getoetst worden aan de hand van een aantal experimenten. 
We kunnen hiermee vaststellen welk model het baste ge
bruikt kan worden om de kraaghoogte te berekenen. 

15 r"" :: Gon sJ~ 11/:. 
2.3.2. Berekening van de kraalhoogte met br".. '" 0 (Modell). 

In dit model worden de volgende model-aannamen gemaakt 
(zie figuur 2.6): 
- De rek in r-richting (&r) van de ~ddelste vezel is nul. 

De materiaaldikte ~ in de afronding (f) van de kraag 
is bij be~aqering ~lijk aan sao 

We kijken naar het uitgangsmateriaal. Hiervoor geldt: 
o ",!fch. +:1.f +'2. S -dol ~_ rYlet S~So 

"I. 1L. .-

of 

~ ~ d5t 2 p- + Q So - do 
2. 

Als 6r van de middelste vezel overal gelijk aan nul is, 
dan geldt (vergelijk begin- en eindtoestand): 

of 

(2.11) 

Voor de kraaghoogte H kan geschreven worden: 

~::; ~ t p tSo 

Dus; ~ ::: 1-\- p - So 

- 20 -
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Substitutie in (2.11) geeft: 

Voor de kraaghoogte H vinden we tens lotte de uitdrukking: 

(2.12) 

We Zien dus dat men met de aanname or - 0 via een 
zeer eenvoudige afleiding tot een uitdrukking voor de 
kraaghoogte kan komen. 

De formule (2.1~) wordt in een iets andere vorm ook in 
de literatuur aangetroffen. 

2.,.,. Berekening van de kraaghooste (model 2) 

De mode1aannamen, die bij de volgende afleiding gebruikt 
worden, zijn (zie figuur 2.7): 

- ~ (a~~r:!!.ling .L op het p1aatopperv1ak) 

- De inv10ed van de wrijving tU5sen matrijs en p~atipe 
wordt verwaarloosd. 

- In het materiaal dat het rechte gedee1te van de kr~ 
vormt, heerst tijdens de vervorming ~n een tangen-
t~.!~~I!£~nning (~_o , crt;: <J'h-=-.O ). 
Inde oorspronkelijke platine bevindt dit materia&! zich /)q1J mt't'l {) 
tussen do en D. (Dit is de definitie van D). 

('I" tlr&k; a/lrc<t/e",.? 

- De :tangenti~le rek (?:,~) van het materiaa1 dat de afron-
ding p van de kraag vormt, wordt verwaarloosd ( D<f! =0 ). 

In ide oorspronkelijke platine bevindt dit materiaal zich 
tUBaen D en d .... 

. fd*" 

" I 

l~ 
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seldor Iil-~~--l---J---

n 

fr3\J.lAY' '-1 
Evenala in de voorgaande paragraaf kan voor de kraaghoogte 
geschreven worden. 

De hoogte van het rechte gedeelte van de kraag (h) is 
hierin een onbekende. 

De enigszins komplexe berekening van deze onbekende h 
loopt in grote lijnen ala volgt (zie figuur 2.8): 

I. We bekijken allereerst het rechte gedeelte van de kraag 
(h). De spanningstoestand die daar tijdens de vervor
ming heerst, is bekend. Oe verhouding tussen de rekken 
is daardoor ook bekend. 

Uit de geametrie van het proces kunnen de rekken uit
gedrukt worden in bekende grootheden. Met behulp van 
de rek (0 r) in de r-richting kan de hoogte h bepaald 
worden ala tunktie van ii, do en D. a en do zijn 
bekende meetbare grootheden, D is echter niet bekend. 

II. em 0 te bepalen kijken we naar het materiaal in sektor 
B (zie figuur 2.7). Oit materiaal wordt tijdens het 
proC8s zodanig gestrekt, dat het de af'ronding van de 
kraag gaat vormen. 
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I 

Met behulp van de relatie tussen de spanningen en 
rekken is 5 r uit te drukken als tunktie van ~r. 

Uit een evenwichtsbeschouwing van een elementair 
deeltJe in de afronding wordt <:it"" gevonden ale 
funktie van 11 , D, materiaal-en procesgrootheden. 

Door substitutie wordt de rek Or bepaa1d als 
funktie van Et , D, materiaa1- en procesgrootheden. 

Uit de geometrie van het proces kan de rek in r
richting oak bepaa1d worden. Door de twae uitdruk
kingen voor de rek aan elkaar gelijk te stellen, 
is D te bepalen. 

We hadden a1 een uitdrukking gevonden voor h ala 
funktie van D. Dus h kan berekend worden. 

Met 14::: sotp+ ~ wordt tenslotte weer de kraag-
hoogte berekend. 

-Sr()h~rIlgen ] 
-rl!-k~trt ____ 

-3toYlleh le prot€s 

(a: ~ 
SfUYIn'Y!gel1 evenwLCkt 
rek~€I11 ~e • p .. 

St,=t (ur, MllttliQQl) (f r:> f {e, D, makriMl} 

1 
(e 

61-= f( eID,1l\t).k'(~aal; 
(::1'\ 

proc.ef,5root~.1 
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I. Berekening van h als funktie van d., do en D 
(zie figuur 2.8). 

In het materiaal dat na de vervorming het rechte 
gedeelte van de kraag vonnt (zie figuur 2.7, zone 
A), heerst tijdens de vervorming een lijnspanning 
( aanna.me ) : 

(J 1 1- 0 ,<fr = CJn = 0 

De vloeivoorwaarden van Von Mises luidt: 

Substitutie geeft: 

De Lev,y-Von Mises-vergelijkingen luiden (voor rechte 
rekwe6): (door o..:::t.VlI'1.;o..,..,e /. ... IYlSp$ni'll·..,~) 

~¢= & f(jcp-
G \ 

(fr-{<Tn) 

. & r =- : (fr - (f<f;<r~ 

. 6n a~( <r~ - (n-;<J<I» 

Substi tutie van <Jr::. () 1'"\ -:::. 0 

Dus: 

or~-l(~) 

Dn =-~( ~rf) 

- 24 -
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I 
I 

l: 

So 

dti H 

Uit de geametrie van het proces kunnen gemiddeld 
de volgende relaties opgesteld worden (zie figuur 
2.9 ): 

Er is reeds gevonden dat: 

dus: tv\' dr" ::: -;\- In d 
dr ;., d. 

of: dri::: dr r 1 I 

- 2.5 -

ck.t.l> clr~ <: dr 
lYIacv. clc:vvv & clr~ ...::. 0 (I1{S ) 

dr 

( Z I,) _ C; r =d''U!~ '(Ch::a 

, 0+ c (e:: pos ~~ p~t 

t klu.-:()tH' " or=--'/", 

d<'.C4 d >d -+ =- Sq,,,,pos, - ? 



rJ-l!7ll, D-

OJ IJ '/ b;1Jj -l:) ..( "", /3 yd"", tJ;;(;;) ·'<0 
fnrzrr d".,.::3, 'I 

!3vDt--t5_l" ./ w <... -'2,f?; 

l)-O,I,3VD~ ';) ~J6 

2l (f- 13Vf'i:,) > 2/ 6 

• 



Nu is d - 2 r, zodat de vergelijking wordt: 

De hoogte h is nu te berekenen door de integraal 
van dri op te stellen over het gebied dat lijn
spanning heert. Dit wordt dan: 

Als vereenvoudiging is bij de afle:+ding a 'd~ -+50) 
als konstant verondersteld. 

We hebben nu een uitdrukking van h gevonden als 
funktie van a:, do en D. 

We gaan nu D berekenen. 

Het zal blijken dat we bij deze berekening de 
materiaaldikte nodig hebben op de plaats x-h. 

Uit de verhouding tUBsen de rekken volgt dat: 

- 26 -



We weten ook dat: 

&~= ~V\ i 
dust en <;x :; - 1 ~n d 

So :t. d. 
dus: 

Het materiaaldeeltje dat zich na de vervorming op 
x - h bevindt, beYond zich oorspronkelijk op d • D. 
De materiaaldikte op x - h (ah) is due: 

Met is nu ookeenvoudig in te zien, dat de materiaal
dikte s~ op koordinaat x • 0 gelijk is aan: 

\

(2 019) '\/~ 
Stx::.O)':: So V cI. 

II. Berekening vin D ala funktie van materiaa1- en proces-
grootheden. (zie figuur 2.8). " 

a. Om D te bepalen kijken we naar bet materiaal, dat 
na de vervorming de afronding van de kra~g vormt. 

Tijdens de vervorming van dit materiaal geldt: 

(2.20) 

(2.2l) \ d~i~p\ 
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De Levy-Von Mises-vergelijkingen 1uiden: 

(2022)Qj 04 '"' ~~ ( <T¢ - \Tr~(jn) 
// 

De eerste vergelijking geert met (2.20) en (2.21): 

(2.23) cr",p::: (J'r 
2 

De v1oeivoorwaarde van von Mises 1uidt: 

Substitutie van (j~ '!;; (Jr 
2. 

en r~:~ hierin geert: 

~W1.= (<fr-o;r- t (1r j 2 

1cr- 2 = .J. Ur L 
2-

( 2 • 2~ 1 a= ~ ti (Jr 

2 

De tweede en derde Lev,y-Von Mises-vergelijking 
(2.22) geven gekomhineerd met (2.20), (2.21) en 
(2.23): 

dSr = ~t (~' - ~") = ~(~ u-,) 
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Dus: JOr = - cHln 

Of bij een rechte rekweg en dat i~ hier het gev&!: 
tmkqreftn ) 

( 2. 25 ) J r = - d n 

De incrementele rek kan berekend worden met: 

Met cH4::.o en dor =- -dSn geeft~dit: 

(2.26) cA.S =- 1 dOr 
13 

Bij een rechte rekweg en dat is hier het geval l 
geldt ook: 

De versteviging van het materiaal kan met de volgende 
formule (Ludwik) beschreven worden: 

( 2. 28 ) G" =- C ( 6' _ 5'0) n 

De relatie tussen de spanning (~r) en deformatie (Dr) 
wordt gevonden door (2.24) en (2.21) in bovenstaande 
vergelij king in te vullen: 
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b. We gaan nu err' berekenen (zie figuur 2.8). 

Daartoe beschouwen we een elementair blokje in de 
afronding. Er wordt aangenomen, dat de materiaal
dikte niet al te veel verandert, zodat bij het op
stellen van de evenwichtsbetrekking deze verandering 
niet meegenomen behoeft te worden. (zie figuur 2.10). 

r, =. t' - P C05 e d e 
r =: 'R -pS111 e 

I 

I r.i~ • • 

Van het elementaire blokje A zijn de 
oppervlakken van de zijvlakken: 

- zijvlak : F~ = pd e sa 
- achtervlak F!I..~ ';)8 r d¢ 
- ondervlak F3::. r, d¢ p de! 
- voorvlak : F 4::. 1'"1 dcp sa 

- )0 -

verschillende 



/ 

0'4 
F 

o;ft"dl 
r-I 

6'4> 

fL~ LltH 2..H 

De evenwichtsvergelijking in r-richting in het 
ko8rdinatenstelsel r,~ geeft: 

? 

Door de sUbstitutie van de opperv1akken F kunnen we 
(2.30) omwerken tot: 
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Uit de geometrie volgt: 

De differentiaalvergelijkin~ wordt dan: 

-(fr5f111 coS 19 eX e + rl $60 d<fr -<r¢ co!:.f) f Sa ae ::. 0 

Venaenigvuldigen met ~ saeft; ,Ser, 

d(fr _ L Sa CoS 9 (O"r-t<frp) 
d. e .sen 

=0 

met: n ~ R*-f So 111 e wordt deze vergelijking: 

d<fr _ P.Lo~e [(Jr+<Jcp) 

de rr*- ff:"n e 

Er is reeds afgeleid dat: (fcp =- (Jr/
2 

(2.23). 

De differentiaalvergelijking wordt dan: 

(2.31) [d<rr _ 3 P c.o~ e (jr =- 0 

de 2..U<.'tt- ~Ine) 
''''''''''"~";:::.~"'''=---=. ~~=.-======='1 

Deze differentiaalvergelijking is op te lossen met 
behulp van separatie van variabelen: 

d<fr = 
(fr 

:3 f U)~ f} . de 
1 (f2;l'-- P SI n e) 

!f J Woe ~e 
tQ* 4- E. sln& 

R.* 



In (fr:: -?> P 
1 R.* 

.tn (\, -::. -1 tv\ (A- ~* 6iV\ B) +- (1 

R.'" 
(Voorwaardem :)\"n \) #- f . Hieraan wordt in de 
praktijk altijd voldaan.) 

ot: 

(2·32) CIt- = 

E!is ~en integratiekonstante die met de randvoor
waarden bepaald zal worden. 

Als randvoorwaarde moet de kontinutteit van de 'I 
ma~!i~~~idikte-op ~~_overgang:-ian~afronding naar 
het rech~e __ gEt~~~.!~~~n de kraag gebruikt worden. 

De dikte van het materiaal aan het einde van de 
afronding ( e - 90°) moet namelijk gelijk zijn aan 
de materiaaldikte (ah) van het einde (x = h, 
tiguur 2. 9}van het ~~~~~_~edeelte vand.e kraag. 

De normaalrek b~ aan het einde van de afronding 
( 9 5 90°) kan als funktie van ~r en de materiaal
eigenschappen geschreven worden door kombinatie 
van de vergelijkingen: 

(2.2;) 6r::. - 011 

i 
(2.29) &r ~ v3 (o-r V3 r 00c>' ()o ==0 

t lC 
en: 

(2.32) Or ': Ei, 

~- f.. . ~) ~h 
R*5\y\ 
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Per definitie is voorts: 

dus; 

We hadden al een uitdrukking gevonden voor de 
materiaa1dikte aan hat ainda (x • h) van hat rechte 
gedee1te van de kraag: 

( 2 .18 ) s ~:: ~o ~ ~.., 

De kontinuIteit vraagt nu dat: 

of: So ex~ [- {3 ( ,13 
i lC 
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Hieruit is de integratiekonstante Ete bepa1en. 
Dit gaat als vo1gt: 

of; 

of: 

De op1ossing van de differentiaalvergelijking, 
die weop de integratiekonstante na a1 gevonden 
hadden (2.32) wordt dUB nu; 

c. We gaan nu weer terug naar verge1ijking (2.29), 
waar wordt gegeven: 

Or:. f (<SrI h in C) 

Met (2.3.5) is de rek Or ala vo1gt te schrijven:: 

of: 

(2.36) 

-3, -



d. We kunnen ook nog op een andere Manier aan de 
uitdrukking voor de rek 6r komen, namelijk met 
behulp van de geometri!3 van het proces. 

df-

Gemiddeld geldt voor een elementair blokje op de 
inloop van de matrijs~ 

e. We hebben nu twee uitdrukkingen gevonden voor Or • 
Gelijkstelling van deze uitdrukkingen geeft: I ' 

Clem,s,), ku:..J.;c {l, ~J ; ~j'::A,,}L.,yr~1'.H1>:' _ 
J :, , ,''1.<:'" (2.1,::»e Vl 

~ - f~ ) in £n 1& (2.Hj) 

o . Q ~ a 
A- Lio 51n17 

r2 l 
.i ( 4- P/Q * ) In 

~ in ( j) -1 i- I(~.,,"e 

~Yl ~ :: - ( 
dr 

of: 
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of: 

of: 

(2.38) 

We weten dat 'het materiaal.. dat in de oorspronke
lijke platine ligt tussen D en d * , wordt gestrekt 
en na de vervorming de afronding van de kraag vormt. 

De term: (,1- %1< )fn 
II r i j- fr. 5ine 

uit vergelijking (2.38) is dus een faktor die aan
geeft, hoeveel keer grater dr wordt na de vervorming. 

Integratie van (2.38) geeft: 

ot: 

of: =0 
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Met (zie figuur 2.7): 

Als de procesgrootheden en de verstevigings
exponent n van het materiaal bekend zijn, is uit 
deze vergelijking D op te lossen. Dit dient echter 
wel numeriek te gebeuren, daar de integraal niet 
elementair oplosbaar is en omdat er een iteratie
procedure toegepast moet worden. 

We zijn hier.mee aan het einde van fase II uit figuur 
2.8. 

III. Synthese 

Met behulp van de vergelijklngen: 

(2.16) 

(2.1}) 

kraaghoogte H 

kan de hoogte van de kraag in beginsel bepaald worden. 

Bij de berekening kan gebruik gemaakt worden van een 
computer~rogramma, dat geschreven is v~~r de Hewlett
Packard 2820. 
(Zie bijlage 1). 
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Opmerking: 

Uit het voorgaande ~ien we dat, wanneer hat materiaal 
wordt gasplitst in twee gebieden met ieder een ander 
gedrag tijdens hat vervormen (model II), dit leidt tot 
nogal uitgebreide berekeningen. Dit is in ieder geval 
al een nadeel van deze methode. 

La~er zal bli.ikenJ ~_ model I niet allee~_~udiger 11 
is) maar __ ~~,!~ndien~J1~~"'lt~\l,.r~g~r, althans v?or zover 
geto~tst. t\rJm ctm1 Mrl-t It"Vn (ti.k,. ~I'.t. qtLGtI' c4y \~IA.f..t"'V 

2.3.4. Verificatie van de modellen en de konklusie 
do 

H1e1 t.t11 v~! j f,L~ol~ 
-'"" qro le !t.w __ /.e ;,i1~ J 

Zoals in 2.2.6. "Vergelijking met de experimenten" 
reeds werd vermeld, ~ijn de experimenten die uitgevoerd 
werden, specifiek gericht op: 

M M:j QAS 
.... 11-~ ~'''''1f''''~'~1 
V1 

~ .. f elM/> v..'\.tM 

,'V\-{).Ml~~ 

- ds - 6,2 I'lIIYl 1"' /)\.1oeli1. 

- Sil .. O,2.5mm 

- materiaal: 18/12 chroomnikkel. 

Bij de experimenten werd de afronding (p) aan de matrijs 
gevarieerd, evenals de diameter van het voorgestampte gat. 

De resultaten van de experimenten en de berekeningen zullen 
in de onderstaande figuren (2.13 tim 2.17) worden weerge
geven. 

2 ,I 

t---
r-=- o.95'mm 

- -==! '* experiment 
~ 

~ ~ A Ie model 
9 o 2e model r------ --..::::::::::: r------- ~l ,f} ----r--------1- . 

b 

,5 

.4 

,3 

,2. fi~ lAu.r ~J~ 
!::-

i 
~,6 3,1 3,8 

doltnm} ---I ..... 
3,9 4,0 
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1.1 
P::O,b5 mm 

2,0 1< experiment 

e:. Ie model 

~ ~ 
o 2e model 

----r----1---- ------=: ~ ----------.., 
I-----~ 

! ------.., 

.\---

. ~- I 

a ~f9llLU '-.14 
.... 1-

4,0 

1.1 +-----r-----r-- .~---_r___--_t_----__, 

p =- 0,4 h'I 'I'n 

.1------; -II:- experiment 

e:. 1e model 

() 2e model 

tB 4-=-......::::--t--_. __ .. --r-- ~-~ 

! q 

Ib+-----+---~·---~--~~~=-~ HlmmJ I 

~~+---~-=---~-----,---~,--~ 

1,2 

~,b 4 
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I 

p:. 0,2.5 h1Y\'\ 

2.0 ~ experiment 
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Uit de figuren blijkt, dat voor het gebied waarin de 
experimenten zijn verricht, de hoogte verrassend goed 
berekend kan worden met behulp van het eerste model. 

We zien ook dat, naarmate de matrijsafronding P kleiner 
wordt, het tweede model steeds maer gaat afwijken. Het 
rechte gedeelte h van de kraag wordt dan namelijk steeds 
groter. De invloed van de wrijving tussen de nippel en 
het plaatmateriaal, wat een strekeffekt tot gevolg heeft, 
gaat daardoor een grotere rol spelen. De aanname dat er 
in het rechte gedeel~liJnspannin~ heerst, gaat dUB dan 
steeds minder op. 

Dat met het eerate model ( &r - 0) de hoogte goed berekend 
kan worden, is waarschijnlijk het gevolg van het feit, dat 
een verlenging in r-richting op de ena plaats in de kraag 
gekompenseerd wordt door een kontraktie in r-richting elders. 

Evenals dit het geval was in het vorige hoofdstuk 2.2. is 
het ook nu weerraadzaam de modellen wat uitgebreider te 
toetsen. 
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2.4. VORM VAN GETROKKEN KRAGEN 

2.4.1. Inleiding 

Wanneer een kraag gevormd is en de nippel wordt uit de kraag 
getrokken, dan veert het kraagmateriaal gedeeltelijk terug •. 
Ten gevolge van het terugveren heeft men, v~~r wat de vorm 
van de kraag betreft, te maken met drie verschijnselen, te 
weten: Te(uqveren 

- de onrondheid -- A n I '80 ko p i.e t A WI at Z 
Cji.'ilol-g ~ 
Is eli1· nil.'J 

- de conisitei t --=--- ooLllon'r1 i~ 

- de vlakheid van de onderkant van de kraag. r'li " 

H 

I I ) 

vla~ hetd, 
eOVlf s Hei t:= (11 H 

-to-H---=-t"" DMon4 ~eU ~ ~ 
bOlJ€ii<ian ~.tch t 

fi9uu.r '.}..18 

In deze paragraaf zal getracht worden met behulp van een 
theoretische analyse inzicht te krijgen in daze drie ver
schijnsalen. Aan het einde van deze paragraaf zullen de 
afgeleide formules getoetst worden met behulp van experi
menteel gevonden waarden. 

2.4.2. Onrondheid 

D~) 

Bij het kraagtrekken kan, ten gevolge van bijvoorbeeld de 
anisotropie van het materiaal of doordat de nippel niet goed 
gepoSlrio~eld is ten opzichte van de matrijs, in de kraag 
in omtreksrichting een wanddikte verschil ontstaan. 

! 

I T> R "l'"':> '. 1...' 
~ mer q€rYl e n ll::0J .lis) I(g" en oflen t.;)! Ie 

erl l .... I<!ier 'nzi:::I,i- in 
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'len gevolge van dit wanddikte-verschil zalJ als de~ 
uit de kraag getrokken wordt, de kraagwand in omtreks
richting niet overal evenveel terugveren. 

Bij de formule die we gaan afleiding om de grootste onrond
heid die in de kraag voorkomt, te berekenen, wordt aangenomen, 
dat uitsluitend de dikte-variatie de onrondheid veroorzaakt. 

Bij de afleiding van de formule wordt eerat de kontaktdruk 
berekend op het moment dat de nippel nog in de kraag zit. 
Vervolgens wordt via een vanuit de elasto/plastische mechanica 
(literatuur 1) bekende manier de grootte van de terugvering 
( ~ onrondheid) berekend. 

Ten behoeve van de afleiding worden de volgende aannam!p 
gemaakt; 

- De grootste onrondheid ontstaat in het bovenate gedeelte 
van de kraag 

C,~~,~:,~:,~a.ls grool>\/ ( 
fl9u.ur 1·~9 

- Bij bet kraagtrekken ontstaat een materiaaldikte-verloop in 
omtreksrichting, wat beschreven kan worden met: 

(2.40) 51::. S t' 6S Cos n,1 
--~---~-------

.s n\!1'l - g ': 5 t'tVll( t S n\l¥1 

2. 

SmaX - A5::: Srnc:tx-&h\in 

- t\, :: ~oott onrondhetQ 

die onfsloat (1·,4·pu~,h:J 
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- De nippel en het gat in de matrijs zijn zuiver rondo 

- De kontaktdruk p op de 

\ 

" -..J_ ....... 

I 
I 

I 
I 

/ 

I 

'" Op plaatsen¢ waar de dikte relatiet groot is, zal dit I 
het gevolg zijn van een plaatselijk hogere vloeispanning. f 
Dit houdt in, dat de dunnere plaatsen meer verstevigen. i 

Ale uiteindelijk de hele omtrek plastisch is, kompenseren \, 
dikte- en vloeispanningsverschillen elkaar redelijk goed. , 
Het lijkt dan ook redelijk de kontaktdruk p konstant over ; 
¢ te nemen. 

We ldjken nu naar het proces op het moment, dat de nippel 
juist de kraag heert gevormd. In gedachten snijden we het 
bovenste gedeelte van de kraag over een hoogte dx 108 (zie 
tiguur 2.22). 
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Door de nippel wordt op de ring een druk p uitgeoefend. 
We nemen &an, dat deze druk zo groot is, dat de gehele 
doorsnede vloeit. 

We beschouwen nu het evenwicht van een deeltje (~d~, dx., 
~¢) uit deze ring. 2 

We ~e~!!...~ dat het wanddikte-verlo02 in de x-richting 
ITein zalzijn· en het dikteverloo,E D'S in omtreksrichting 
~a~ig ge!,Ing, dat r en ¢ als hoofdricht~n kunnen 
worden beschouwd. \VI V,11 

~!C. ve)~aa!"lozen we de schuifspanningen (T) die werken in 
het vlak (r ,cf>}, omdat we bij het oppervlak blijven. 

Hat evenwicht in de x-richting gee~t dan: \fx • O. 

Hat evenwicht in de ~ richting geeft: 

of: 

(J4s¢ -t-(J~ dS6d¢ + 51> d:1P d.~ '1- o.(f¢ d.~ d<f; d~ - (J"¢ s¢ :::'0 

CJ.¢ d rP d¢ cM/> 

of met verwaarlozing van tweede orde-effekten: 

(J"<j d,:,~+ s<f dO~=o 

of: 
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Integratie geeft: 

of: (Cfis de integratie-konstante) 

met: 51; ~ t A~rof:, n,p 

(2.41) <J1: __ C __ 

5 t o'Sc.os n, 1:> 

wordt dit: 

Hat evenwicht in de r-richting geeft: 

Substitutie van (2.40), (2.41) in (2.42) geeft: 

et [STD5wc:.nl(cpttJ~) ldKd~+ C 1 lst~c.o~n,¢)clx dq :::: 
&t"ll~CJ:)f:iOf#+b~) J 2 6-r6SCC5Y1,p J. 

of: C A dj + C 4 de/> = P ~ d ¢ 
l. ~ 2.. 

Of: 

(2.4}) C~ ~ p. d'S 
Q, 

De op1ossing van de differentiaal vergelijking wordt dU8 
(2.4}) (2.41): 

0-1>:: pds. 
7.(St4~C~ n.cp). 
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We hebben nu een uitdrukking gevonden voor (jrj>. De grootte 
van G¢ kunnen we e~hter nog niet bepalen, omdat de grootte 
van p niet bekend is. Met behulp van de eia, dat de ring over 
de hele omtrak moet vloeien, gaan we nu de grootte van p be
palen. 

In de ring werken bij benadering de volgende spanningen: 

(2.44) (J~ =- (met p & konstant) 

'LCg + 65 CO~ n.p) 

(2.4S) 

Met de vloeivoorwaarde van Von Mises is te berekenen, hoe 
groot ~¢ is ala het mater+aal vloeit. 

De vloeivoorwaarde van Von Mises luidt: 

(Ten behoeve van de berekening wordt de versteviging buiten 
beschouwing gelaten). 

Substitutie van (2.4S) hierin geeft: 

Due: 

Hieruit voIgt de druk p: 

(2.46) p= '1 s ~1?: 
d!:> 
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We kunnen nu de spanning Uq die in de ring heerst ala de 
nippel nog in de kraag zit, berekenen: 

(2.47) - Cfq, :: 

Gezien de ~til:6~J:jg~J}d!erC?ndel"stelde h~()gEt!"'-Et ve~e±ing 
van de spanningf;tnover de wanddikte, hebben de waarden uit 
(2.4?) hetkarB.kt.er. van .,gel!l!!iQf;tlden •. 

Nu gaan we kijken wat er gebeurt als de nippel uit de kraag 
getrokken wordt. 

Bij het terugtrekken van de nippel zal de kraag gedeeltelijk 
inveren. De belasting p op de binnenkant van de ring wordt 
daarbij gelijk aan nul. Het is mogelijk, dat ten gavolge van 
bet terugveren weer vloei gaat optreden in de ring. Het blijkt 
echter dat dit theoretisch slechta kan optreden als: 

(literatuur 1) 

Dit gabied sluiten we echter uit vanwege de technische irrele
vantie. De terugvering is dus in dit gaval geheel elastisch. 

We gaan nu de grootte van de terugvering berekenen. 

Stel dat de nippel nog in de ring zat. Daze nippel oefent op 
de ring een druk uit(zie figuur 2.24). 
In gedachten superponeren we op de binnenkant van de ring een 
tegengesteld gerichte spanning -p (zie figuur 2.25). 

-p 
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Hierna hebben we: 

- een uitwendige belasting op de binnenkant van de ring gelijk 
san nul. 

- een elastische vervorming ( ; terugvering). 

De grootte van de elastische vervorming ten gevolge van de ge
superponeerde spanning kan berekend worden volgens Hooke. 

Er geldt: 

(2.28) 

Hierin is: 

- I,(. .. verplaatsing in de r-richting van de binnenkant (bedenk 
dat t;;,tp ,u. ds/t, ) 

- E. "Y .. materiaaleigenschappen 

- <:rr~ .. het gemiddelde aandeel in de spanning in r-richting ten 
gevolge van de gesuperponeerde trek &an de binnenwand ( ~-P/L ) 

- (J'if>f:J en (fJ(s zijn spanningsaandelen in if> - en x-richting ten 
gevolge van de gesuperponeerde spanning. 

Bij de berekening van de spanningen (f~s , <Jxs kan gebruik gem.aakt 
worden van vroegere berekeningen (2.47). Met teken in de formules 
moat echter aangepast worden. 
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uqs ~m G){S worden namelijk opgewekt door - p (zi~ figuur 2.26) 
en de formules (2.47) zijn afgeleid v~~r p (zie figuur 2.22). 

Dus: (Jrs:::. 5 k 13 
d5 

fJ~s = - s k1E 
5 t L\~ c.~ Y1, q:, 

(Teneinde vergissingen uit te sluiten: hier betekent het T 
teken trekspanning etc.). 

Substitutie van deze waarden in de formule voor de rek (2.48) 
geeft: 

of; 

(2.49) u.:: - ~ 1/3 d~ l~ _5 __ _ 
E 1. 5 t A'6 co~ '0,1 

+ i>?; ] 

d~ 
JiI1ccc c 

ntt ~ (2..40) \;:.a..a,.l;h ~ a.o.."'\g-eVlc>W1eVl 
(mo.tVt W CMMiLtlL a'lJ{,t~\4 ~ R., fu. 1» ~ 

We he bben nu een u;i. tdrukking gevonden voor de verp aatsing 
van de binnenkant van de infinitesimale ring als f tie van 
het dikteverloop in omtreksrichting en dus van ¢ • 
Omdat U. een funletie blijkt te zijn van p is er [tus een on
rondheid. 

De onrondheid (t) wordt ala vo1gt gedefinieerd (zie figuur 
2.16) : 

VE 
Ot~/JJ' Rv> tl s-o 

de- """'" U cU.. 
t,tA l4:c" c. t 'I c.:....) 
t}tel I.;>~ v~ -

A~IcR; 1><:" ,"~h 

( de 

~ \ 

"~~\A.hco{LMc~ J 

t - ILL max. - (}. min.\ 

Met behulp van (2.49) kunnen we nu schrijven: 

tJ ~ p." H~ (,(.to~.. ~ '~.I 

VGVtA v.H~ ~k k v-e.J.oCl~ 

iAl)tQX ::: - It -v; Os [ 5" 
E i S"'A5 

U tnl\' :: - It -va d. [ _ 5 
E 1 5 tA';) 
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Dus: 

met verwaarlozing van tweede orde effekten (AS klein) ~ 

De onrondheid (t) die in de kra.a.g ontsta.a.t, dit is de on
rondheid van de losgesneden ring dx, is te berekenen ala bet 
wanddikte-verschil (A s) a.a.n de bovenkant van de kraag bekend 
is. 

Om de formule voor getrokken kragen a.lgemeen toepasba.a.r te 
maken, dient (experimenteel of mathematisch) een relatie ge
zocht te worden tUBsen A sen: 

- anisotropie 

- positioneernauwkeurigheid van de nippel ten opzichte van 
de matrijs. 

We gaan nu een relatie afleiden tUBsen A s aan de bovenkant 
van de kraag (zie figuur 2.19) en de technische anisotropie
faktor RA' 

Daartoe nemen we een ander ko5rdinatenstelsel aan. (Zie figuur 
2.27). Dit stelael komt overeen met hetgeen we aangenomen 
hebben in paragraaf 2.;.;. 

I 
Ido 

~ 

~ 
r 

f f\ 

S d 
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;- G"cj>:f0 
I 

Aan de bovenkapt van de kraae heerst tijdens heL proces een 
lijnspanning./Volgens de definitie van de anisotropiei'akt::>r 
R,Ar volgt, dat: 

Uit de geometrie van de kraag volgt: 

dus: 

stel: 

of: 

61::t ~n ds 

do 

~r). ~ :: .,. -.L 
~o ~tR.A 

<it =. - 1 
d RA 0+f<A)2. 

d ~A:; - d f (H RA) 2 

wordt dan: 
_1. . .... 

d. [ (do )~+I2~/J ... ~ .. 
- d. r' So d-;, 0+- 12;)l 
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of: d.'::> .:::. _ So 

<i ~A ~-t- (2/\/ 

.-L 
of: _ 50 ( do) At-~A ,£,,,, do 

(H- r2A) 1. d~ <rs 

1-
L ~:) ~+RA l.h ;i; d ~A of: - So 

0t-~? 

W'ordt dit: 

d~... - :>0 2. in J ~:) d RA 
(1+ eA)2. So lv.~ 

d!l:' - s ~n (do) d'RA o H4):L d~ 
of: 

(2.,51) 

We hebben dus nu een uitdrukking gevonden voor 6S 
als funktie van de anisotropie. 

Substitutie van deze betrekking in vergelijking (2 .. ,50) 
geeftde volgende uitdrukking voor de onrondheid ten ge
volge van de anisotropie: 

(2 .. ,52) 

()lttti~/a'~ hv Ut~/,q"'vt·tccU·J 

Als de onrondheid-tolerantie vaStligt, dan zou met behulp 
van deze formule de keuringseis ten aan~ien van de technische 

, 
iJ....u vzrn ha4 it' 
~"'4J'~ {tJl:.tu 
~ td-Ytulil-. 

anisotropie RA en t. RA vastgesteld kunnen worden. ..:iIIf!!-
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2.4.;. Conisiteit en vlakheid 

In de vorige paragraaf is alleen de terugvering bekeken van 
de getsoleerde bovenste infinitesimale ring van de kraag. 
Uiteraard veert elk materiaaldeeltje terug, dat aan de vorming 
van de kraag heeft meegedaan. 

De terugvering is o. a. athankelijk van de plaats waar het deeltje 
zich na de vervorming bevindt. Het verschil in terugveringvan 
deeltjes die zich op een andere x-koordinaat bevinden, veroor
zaakt de conisiteit van de kraag. 

J V-~ 
fig uu Y i.,.8 

De terugveerkracht p veroorzaakt in de atronding van de kraag 
een buigend moment. Ten gevolge hiervan vervormt de onderkant 
van de kraag (~"onvlakheidn). We zien dus, dat conisiteit en 
vlakheid gekoppeld zijn. 

De berekening van de conisiteit en de vlakheid kunnen we in 
principe op dezelfde manter aanpakken als de berekening van de 
onrondheid(superpositie). Gezien de vom van de kraag is het 
praktisch niet mogelijk de vervormingen (terugvering) anal1tisch 
te berekenen. We kunnen echter gebruik maken van het ASKA-pro
grammeersysteem. 

Ten behoeve van de inputgegevens van het ASKA-systeem worden 
de volgende aannamen gedaan: 

- vorm van de kraag. 

De vom van de kraag wanneer de nippel nog in de kraagzit, 
komt overeen met ~ de vorm zoals die weergegeven is in onder
st&ande figuur 2.29. 

H 

met: 

So en s zijn onafhankelijk van </> (isotroop materiaal). 
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- t~ugveerkracht. 

We ve~aarlozen de schuifspannin&en die in het rechte ge
deelte (h) van de kraag in de (r, <p ) vlakken werken. (Ver
gelijk bulging van slanke balk door dwarskracht). 

Verder ~p we aan, dat door de Dippel alleen op hot rechte 
@deelte van de kraaa een druk (p) wordt uit.geoef'end. Deze 
druk is zo groot, dat elke gehele doorsnede ( ~ hartlijn) 
vloeit. -----

Bij deze aannamen gaat vergelijking (2.46) uit paragraat 2.4.2. 
weer OPe Voor p kunnen we dus schrijven (zie figuur 2.30): 

Met het ASKA-systeem moeten dus de verplaatsingen berekend 
worden van het volgende belastinggeval: 

s 

met: (do - diameter voorgestampte 
gat) 

IV~1 kl. t-n i ,,"'I q. .h" ct,j 
I 

_'0> IIJtAbA 

Er wordt een lin.air verloop in het cilindrisch deel van de 
wand voor s)( aangenomen. 

Op bovenstaande manier is de conisiteit en de vlakheid berekend 
van een drietal kragen, die ook gebruikt werden bij de verifi
catie van de formules voor de kraaghoogte. De conisiteit en de 
vlakheid van deze kragen is ook gemeten. De berekende en gemeten 
waarden worden in de volgende paragraaf met elkaar vergeleken. 

In bijlage 2 vindt u het gebruikte ASKA-basisprogramma en enige 
in- en output-gegevens. 
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2.4.4. Verificatie en konklusie 

Bij het experiment bleek bij het bepalen van de onrondheid, 
conisiteit en vlakheid van de kragen, datI 

- de conisiteit zo overheerst in grootte en vorm, dat met de 
ter beschikking staande meetmogelijkheden de onrondheid on
mogelijk voldoende nauwkeurig bepaald kon worden. 

- geen "onvlakheid" van de onderkant van de kraag kan worden 
gekonstateerd. 

Dit laatste kamt waarschijnlijk, omdat: 

- het slechts om kleine verplaatsingen gaat 

- een plooihouder is gebruikt 

- bij het kraagtrekken ook het materiaal onder de plooiplaat 
enigszins is vervormd. 

We zullen daarom alleen de conisiteit toetsen. 

In tiguur 2.31 zijn de berekende en gemeten waarden van de 
conisiteit uitgezet tegen de afronding (p) van de kraag. 

I 
0.0 ~ .5ol ~ i III 

f
4-tk. 

4 c--- _ eoni<S.ited 0./ 
gel'llid IliJ j~qmde. . t~ - do= 4 \'!1m. "" WQ.a l2NV{exr;e' :1:) , ' ru",e It 

3 - d,. '" b.'l. Inov 

0,0 

( I 0.0 

\toni ... i ~ e.l t 
2- bere.~el'\de. Wo.Q.rdQtt, 

-5,,::: o,,"S \"Y'IWI. 

I I ,., -H3/I2. ~roOI'Y\V\.~ 

0,0 

! '--~---

I I 
0,\ 0,1 o,~ 0,4 o,S 0.6 0:1-

... Pll'Vl~) 

~~U.IU 1.:b~ 

(Opmerking: Er wordt een grote meetspreiding gevonden). 
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We zien dat, ondanks het teit dat men bij het terugveren te 
maken heett met zeer komplexe zaken, met een vrij eenvoudig 
model het verschijnsel conisiteit toch redelijk goed benaderd 
kan worden. 

Voorlopig is het bevredigend, dat zowel de orde van grootte 
ala de tendens in de afhankelijkheid van,p kloppend zijn. 
De faktor 2 verschil in kwantitatief eindresultaat vormt een 
basis voor verdere studie. 
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2.,. HOE KOMI' MEN TOT HOGERE KRAGER? 

Achtereenvolgenszullen we drie metboden aangeven om tot 
grotere kraagboogte te kamen, dan volgens de konventionele 
werkwijze realiseerbaar is. 

~~~~~!_!!_!!~sr~~!~_!~_~!_~~~~~~~~~!!~!!!~~~~!~_~_~lt_ 
Daze werkwijze houdt een wijziging in van de spanningstoestand 
rond de gatwand, waardoor het kritisch bedrag van de omtreksrek 
kan worden vergroot. Een methode hiertoe is superpositie van 
een drukspanning loodrecbt op de gatwand (r-richting). 

ffSl.lu:r 2..'02-
Indien men erin slaagt deze drukspanning ~r op de juiste manier 
met (f<J; te kombineren, wordt de toelaatbare doortre kverhouding 
groter dan bij het konventionele kraagtrekken. Bij een grotere 
(<b/do ) waarde bij gelljke Qs is er relatie£ meer materiaal ter 
beschikking om de kraag te vormen, zodat men een hogere kraag 
verkrijgt. 

De optimale keuze van \fr en Cf4 is dan uiteraard die, waarbij het 
beeldpunt van de spanningstoestand op de vloei-ellips zo dicht 
mogelijk bij de lijn a-a blijtt (zie tiguur 2.33 en tiguur 2.34). 

/ 

/ 
/ 

/ 

(i4' 

nSllerllOrlYlin95-
I:.rornme 

- Or 

Als men het bovenstaande principe praktisch tracbt toe te passen, 
zijn al gauw allerlei samengestelde gereedscbapkonstrukties nodig. 

Mede omdat de volgende methoden 2 en 3 eenvoudiger uit te voeren 
zijn, komt bovenstaande methode in mindere mate voor praktische 
toepassing in aanmerking. 
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Bij het konventioneel kraagtrekken wordt alleen het materiaal 
van de kraag gerekt. Rekt men een groter gebied rond de kraag 
op, dan kan men ter plaatse ~er oppervlak" ter beschikking 
krijgen, waaruit dan de kraag gevormd kan worden. 

Men kan dit op verschillende manieren praktisch realiseren. 
In de onderstaande figuur wordt een tweetal mogelijkheden weer
gegeven. 

H "''''1 
as 1-

fljlJ.ut ~.~ 

Bij het bepalen van de kritische diameter d()l.Icri~) van het NCl.IL'1:.~ 6 o 'poYl'5> 

voorgestampte gat dient men uiteraard rekening te houden met. 60l)oouek. 
de voorvervorming w,lke door het oprekken in het materiaal ~s 
gebracht (zie paragraaf 2.2, vergelijking 2.10). 

De waarde van dO(krit~ wordt daardoor groter dan bij het konven
tionele kraagtrekken. Dit leidt op zichzelf tot een lagere 
kraag. Het extra oppervlak dat ter beschikking staat, kompen
seert dit echter ruimschoots. 

Bij Philips-Drachten past men dit principe toe. 
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Methode .3: wandverdunning achteral ----------------------------------
Een konventioneel getrokken kraag kan hoger gemaakt worden door 
het materiaal van de kraagwand over de hoogte "uit te amerenA• 

De kraagwand wordt dan dunner en dUB de kraag zelt hoger. 

1727'''\ ! fzzznJzz/J 

ff9l.UH 1.?>6 
Wanneer het onder amatandigheden moeilijk is om voldoende 
materiaal uit de amgeving van de kraag op te rekken en te ver
plaatsen naar de kraagwand, ot ook wanneer op een produkt geen 
attekeningen van trekovergangen mogen voorkomen, dan is dit 
een zeer aantrekkelijke manier om tot hogere kragen te komen. 

Bij het "gerntegree~e kanonA (zie paragraat 2.1) heert men te 
maken met dergelijke zaken. Er bevinden zieh daarin namelijk 
drie kragen zeer dieht bij elkaar (atstand ~ 0,8 mm) en men 
geert er de voorkeur aan geen trekovergangen op het produkt te 
hebben. Een en ander vormde dan ook een aanleiding ~m in het 
volgende hootdstuk het "verjongen van kragen" - zoals dit proces 
mijns inziens niet gahael terecht ook wel wordt genoemd - nader 
te analyseren. 
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2.6. HET "VERJONGEN" VAN KRAGEN 

2.6.1. In1eiding 

Zoa1s reeds in de vorige paragraat is geste1d, kan men een 
getrokken kraag hoger maken door het materiaal van de kraag
wand dun te trekken. 

r 
f~~LLU.r 2·"b1 

Daartoe perst men (zie figuur 2.37) door het gat van de kraag 
een nippe1 met een diameter zodanig, dat de sp1eet tussen nippel 
en matrijs kleiner is dan de dikte van de oor~pronke1ijke kraag
wand. 

Men past het duntrekken niet slechts toe bij het verhogen van 
kragen, doch vakar nog bij het verlengen van buis en dieptrek
produkten. 

In daze paragraaf zal getracht worden via een theoretische ana
lyse inzicht te krijgen in: 

- de grootte van de maximale kontaktdruk op het gereedschap 

- de maximale en minimale reduktie 

- de invloed van de geametrie van de nippel 

- de doortrekkracht. 

Voorts zal een vergeUjking worden atge1eid,;laarmee de hoogte 
van de kraag na het verjongen berekend kan worden. Deze formule 
zal worden geverifieerd aan de hand van een aantal experimenten. 

2.6.2. Maximale kontalctdruk op het gereedschap 

In de kraag, tijdens het verjongen, kunnen we drie gebieden onder
scheiden, te weten; 

- zone a het inloopgeb~ed 

- zone b het gebied dat gereduceerd is en dat in aanraking is 
met het cilindrisch gedeelte van de nippe1 

- zone c ; hat gebied dat reeds gereduceerd is en dan vrij 'ran de 
nippel ligt. 
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)( 

D iOhl!. b 
dx .,1 L 1..0'(\4. a.. 

tuppe 

/ 

f~9uur 2..~8 
Bij de hierna volgende analyse gaan we uit van de volgende 
aannamen: 

- De ve..r..~~~_rjJ'I.~'Vall. de geJJdddeJd,ES dj.8l!l~~r_D is te .YID'!W'pr.lozen. 
Dit houdt in, da~ ~~::.:.D ~oet zijn en do,tf::: 0 gesteld mag' 
worden. 

- Er is e_~n un.!.fo~,_s.pallJ1ingstoestand in een vlak_J.op_d!!, )(-Q$ 

(Dat wil zeggen:~wordt uitsluitend als lokaal oppervlakte
f~.rlomeen gezien). 

- <J)( is een hoofdspanning. 

- 'fussen de nippel en de matrijs is het materiaal overa! plas
tif!9h. Het materiaal wordt verder a15 ideaalphstlscm ~s<tlouwd. 

- De normaalspanning op de nippel_~JUD~,t,~tis~fLgelijk. Dit is 
aannemelijk onder de voorwaarden: 

1. wrijving heert geen invloed op dero~~j~~rdeling 
2. su.D 
3. ~ ~l.in, wat in de praktijk meestal is }~~l5°). 

- In ~ne a. (inloop) slipt het materia.&! zowel langs de nippel-
als langs de ma.t!ijsw~d. 

- In zone ~~pt net materiaal ~iet langs de matrjjswand. 

We bekijken het evenwicht in de x-richting van een schijrje in 
het inloopgebied (zone a). 
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nrppel 

D1"s 

:D 

.D-s 
X d~ 

p 
-- - ---

I 

& .... --- ~SLrt va" de ~I'\\oop 

, : is het oppervlak van de ringdoorsnede 
, F~,'2, : zijn ringoppervlakken 

f 4 , f~: zijn wrijvingsko8fficiinten 
2 ~, : is de tophoek van de kegel. 

Voor dit schijfje ge+dt: 

~ 
~ ---.r 

Ft. 

5 

b ., 

(2·53) (uxtdql()(F1aF)-ux F l- Fz ft pCOSd. -~I Pf1 t F2 P'Slho( =0 

of: 

Met verwaarlozing van 2e orde-effekten wordt dit: 

(2.;4) (fxdFtdG"xFt- p(fzfl(O~O< -Fir .. + F1SIv10i.):::O 

Uit de geometrie van het schijfje kunnen de verschillende opper
vlakken bepaald worden. 

(2.55) F = ITA lD1S)2 - '0/4 (D-!:l)" 
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Of: 

aannemende dat 5~<]) 

(2·56) 

(2·57) 

(2.58) 

Fp; 1T.D dx 

F.2.= rr.D dx 
c~o\ 

geldt. 

Er geldt: ct F = (F tct F) - F 
Substitutie van (2.58) en (2.55) geeft: 

We subs tit ueren de opperv lakken in vergelij king (2 • .54). 

Deze vergelijking wordt dan: 

<rx li Dds t d<f$lT Ds + P [ 11"]) dJf. f2 Co& 0( - rr Ddxft ; If.Ddx 61r1 a( 1 = 0 
co!> <1. cosO{ J 

of: 

Uit de geometrie van het schijfje kan men afletden, dat: 

.':) t d s ::. S t- d)( t.o. Vl ~ 

of: clx .. <i!! 
!anrJ.. 
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Vergelijking (2.59) wordt dan: 

Gezien het proces is het niet onredelijk om in eerste instantie 
te veronderstellen, dat f-1 ':\:. t'J.. zal zijn. 

De vergelljking wordt dan: 

We gaan nu met het vloeikri terium van Von Kises een relatie 
zoeken tUB Ben Gj( en p, zodat we in (2.60) de drUk p kunnen eli
mineren. 

De vloeivoorwaarde van Von Mises luidt: 

We hebben bij de aanname gesteld, dat: dcS~::.o 

De Levy-Von Kises-relatie voor dS~ luidt dan: 

ot: 
(f 1 =: (j'1'" + (fx 

2 

Substitutie in de vloeivoorwaarde geeft: 

ot: 
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(2.61) I (Jr - <f lC \ '::. '2.. k 

In het algemeen past men bij het verjongen een vrij k1eine 
tophoek <A ~lt1; () toe. In dat geva1 ge1dt: 

(f,. ~ -? 
Substitutie in (2.61) geeft: 

pi- (J l( ':; '2.k 
of: 

{2.62} p = 7.. R.. - \l'"x 

Er is nu een re1atie gevonden tussen p en ~K • 

We substitueren (2.62) in (2.60). Dit geeft: 

Integratie geeft: 

We weten dat aan het begin van de inloop (zie figuur 2. 3~) cr,,:; 0 

en dat 5= ~k moet zijn. Deze voorwaarde 1evert one de integratie
konstante 010 

of: 
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De oplossing van de differentiaalvergelijking wordt: 

Hiermee kunnen we een uitdrukking voor de belastingverdeling 
op het gereedschap in de inloopzone vervolgens formuleren. 

We hadden a1 gevonden, dat, 

(2.62 ) 

Substitutie van (2.64) in (2.62) geett: 

Uit deze formule volgt, dat de maximale belasting in de inloop-
zone optreedt bij het begin { )(:::.)(0. , '0:' 'Ok ). 

De belasting is daar; 

Dit zal tevens de maximale kontaktdruk op het gereedschap zijn. 
Doordat het materiaal elastisch wordt in de ci1indrische uitloop 
en <JJ( daar toeneemt door de wandwrijving, zal P afnemen met at
nemende X • 

We vinden dus, dat volgens dit model de maximale belasting op het 
gereedschap niet athan. gt van de gekozen geametrie en de gekozen ,. 
reduktietaktor" (~¥6v ). Dit zou betekenen, da~ het gereedschap 
niet gespaard kan worden door slechts een kleine reduktie te kiezen. 

2.6.3. Maximale reduktie en geometrie van de nippel 

We gaan nu na, wat de maximale reduktie ('=>k/Sv )Yl\~ is, die bij 
het verjongen toegepast kan worden. Daartoe bekijken we het glob ale 
evenwicht in de x-richting van het materiaal in zone b. 
(Zie tiguur 2.40). 
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--~------;- r 

fe9U1H l)..4o 

We nemen nu aan, dat de materiaaldikte over de zone b konstant 
blijrt en dat "t "=- I'Y'I tt 
Hetglobale evenwicM~ geert de volgende relatie: , 

11" J) Sv (ixc :: fI'" .Ds" <Jxb ;"t t Tr..D 

or: 

uxc: = Clxb + 1: t e. btl" : . 

~v 

or: 

(2. 67 ) o-xc. :: OXb + Y\'\~t 
::,v 

Uit het voorgaande hebben we reeds gevonden, dat voor X:. Xb 
geldt: 

dust 

(2.68) 
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l~. 

2 

tv, LI '" ::, - \')1 e 
\v1..t ::. If3 - i,; 

Iv).e. = I .1' 2, ad; - I, ':', 8 b 2. 'J "'" 0) 3L( S 1l 

Voo\' ;Y\ "".1 ....;:;" ~WlCLK = 0, ".:lit 
_____ ~ ___ ~ __ ~,~~d "A ,,.,~ 



! 

Het. materiaal dat zich in zone c bevindt ( )( ~ xc), is in een 
lijnspanningstoestand. Daar is dus err-::. (np = 0 

Uit de vloeivoorwaarde voIgt dan, dat de wand bezwijkt indian: 

axe: ~ 13 
Substitutie van daze waarde van ~xc in (2.68) geeft: 

~ ~ = '- k tn. (5k) t mk~ 
5v Max SII 

of: V3 :: 2 ~n ( ~~- ) t mt 
SV Mo.X. &v 

v,_ ~n( ~) t mf - -
2 S" mal( 2Sv 

We hebben nu een relatie gevonden tussen de reduktie die men 
maxi.maal aan kan brengen, de geometrie van denippel J de geredu
ceerde wanddikte en de wrijvingsc~ffici§nt m. 

In grafiekvorm wordt (2.69): 

!'r---d--+--~~~--l----+-------
Sv 3t---i-~i-~~~~--~~~---+~~----~--Pr--+---+---+---~ 

1,4 1,5 1,6 ~,1 1,8 1.9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

(;:)rno.x 
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We zien dat het bij het verJongen van kragen van essentieel 
belang is, dat de cilindrische uitloop van de nippel ~ een 
van de wrijvingskoetticient en de reduktietaktor afhankelijke 
lengte, niet mag overschrijden. Het is raadzaam om voor m in 
de praktijk de maximale_waarde i te nemen. 

Als de wrijvingskondities tijdens de produktie fluctueren, 
dan kan dit aileen nog tot uiting komen in de benodigde door
trekkracht en niet meer in het stuktrekken van kragen. 

Overigens dient het eindresultaat vooral als algemene richtlijn 
en niet ala nauwkeurige maatstaf te worden beschouwd, gezien 
het elementair karakter van de procesbenadering. 

In de praktijk staat men vaak nogal skeptisch tegenover het 
verjongen van kragen. Het gaat door v~~r een moeilijk beheers
baar proces, waarbij bet sukses nogal wisselend is. Er is echter 
tot dusver geen rekening gehouden met de hierboven gevonden 
invloed, die niet bepaald onbelangrijk blijkt te zijn. 

Experimenten die verricht zijn en waarbij met de gevonden 
invloed rekening werd gehouden, geven zeer bevredigende resul
taten. 
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2.6.4. Doortrekkracht 

We kunnen nu nog iets zeggen over de totale doortrekkracht. 
We beschikken namelijk reeds over een uitdrukking voor cr~c 
(zie figuur 2.40). 

De doortrekkracht K vinden we uit: 
K ., 

of:. K fill (Tl'C rr 1) sv 

dUs: K - <rxc.1T(d~tSv)s" 

met (2.68) CJx.c =: 2 ~ tYl(SI\)r tl"lk t 
'0'1 SV 

wordt dit: 

k~ rr(dc;,+s,,) ~ [~sv£nl~~) + mt J 

De maximale doortrekkracht wordt gevonden met Sk ~ 50 
als benadering van de inloopsituatie: 

2.6.5. "Minimale" reduktie (praktische ondergrens) 
i 

Wanneer een kraag konventioneel getrokken is en men wil 
(zoals vaak het geval) daarna de gehele kraagwand uitsmeren, 
dan moet men rekening houden met het feit, dat tijdens het 
kraagtrekken het materiaal verlopend dunner is geworden. 
(Zie figuur 2.42). 
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In paragraaf 2.3.3. hebben we al een vergelijking (2.17) afge
leid, waarmee de wanddikte (SK) na het kraagtrekken berekend 
kan worden. Deze formule luidt: 

'\ I d j 

~= 50 V ds;So 

De wanddikte is uiteraard het kleinst ter plaatse van x - 0: 

'\/~ 
S£x:.o) "" 50 Y ds (So 

Als men dus de gehele kraagwand wil uitsmeren, dan meet de 
spleet tussen de nippel en de matrijs m1nimaal gelijk zijn 
aan de kleinste materiaaldikte. 

~inimale sp1eet c 5 Y do ' 
o dstSo (2.71) 

(Deze uitdrukking geldt uiteraard illeen voor i~otroop materi
&al). 

2.6.6. Kraaghoogte na het verjongen 

Bij de afleiding van de kraaghoogte na het verjongen, zullen 
de volgende aa~ame~~e~anteerd ~orden: 

- Tijdens het proces worden de afrondingszone. van de kraag 
en het daar bu1t~n liggende vlakke pIaatmaterIa:&l"'"niet 
~~~ -

- De VQ.r!~L van de kraag na het konventionee1 kraa~kken komt 
overeen met de vorm zoals die isweergegeven in figuur 2.43. 

So 

50 

~rg u,u. r :2.4 b 

- Ni"~t!ll het materia~l dat door de nippel wordt verplaatst 
kamt ten goede aan de vorming van een hogere kraag, doch 
alleen volume V~ minus volume V~ (zie figuur 2.44). 
Eenvoudighe idshal va verondersteiien we, dat een volume ter ~ 
grootte van ~ zich vervlaatat in de richting van de vlakke . 
plaat. Hierdoor verkrijgen we een bruikbare ondergrena
waarde. 

- 73 -



e 

....J~~;::::--V4 
·iII----V 1. 

~»----V~ 

tfguur 2,44 

De vergroting van de kraaghoogte wordt nu berekend met 
behulp van "invariantie van volume"_ 

Er geldt: 

(2.72) 

Voor het volume V~ kan geschreven worden; 

waarin e de wanddiktevermindering is. 

Voor het volume V3 kan geachreven worden: 

of: 
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Voor het volume V4 kan geschreven worden: 

Substitutie van deze waarden in (2.72) geeft: 

lTld~+e)e ~-'!!:(ds+2So-~ S1' ~51::: TT{d~te.+so) 6t(So-e) 
231 . 

of: o~: I [(cl~te)e.~-L¥ tSO-jS1)~5il 
( ds+et 5o)(s.o-e) 

Ook geldt: ~ 1':. W ~ A~ 

Voor de kraaghoogte ~4 kan dus nu geschreven worden: 

met: 

~(= ~;- ~ i(dste)e - ( ~ ... 00 - j Sl)5,] 
(d~te +50)( '5o-e) 

S,. 50 [ j - V~ ~,o ' ] 

Alvorens hierin H uit vergelijking (2.12) te substitueren, 
is het zinvo1 daze uitdrukking eerst separaat te verifi~ren. 
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Verilicatie en konklusie 

Zoals reeds werd vermeld, waren de experimenten die uitgevoerd 
werden, speciliek gericht op: 

- 18/12 chroomnikkel 
- d& • 6,2 rom 
- So = 0,2.5 mm. 

De experimenten met betrekking tot het verjongen hielden in, dat 
de kraagwand van de eerder doorgetrokken kragen (paragraal 2.3.4.) 
vervolgens werden dungetrokken. 

De diameter van de verjongingsnippel dn was: 6,39 mm, dUB: 

e=lidn-d,:,)/a.]:: O,Ofj5mm 

De meetresultaten kunnen in de onderstaande gralieken worden 
vergeleken met de berekende waarden. 

2.5 

1
2:~ 

2,'2. 
~!(rnrn) 

23 

~ 

--

-

~ 

~ 
~ 

-1't ' J:J:ti 

HI 1J1J. 
p::. 0.95 I'nh'l 

1r eltpenmenien 

~ 
A berelrttode. 

wo.a.rdtn • 

""" 
~ 2p • berek«tlde WOJlr den 

tltn tg op Ilasii. wn ~e", 

1, g bt91Yl hoosle H 

~~ 

.3,5 4.0 

- 76 -



2.,S 

p"'o,~ml"ll. 

~: experimew\~n 
IA bere~erde 

wa.a.rden 

~ ~ 
! 

----=: 
~ 

I ~ 
~ 

~ 2,0 

1·9 

~,B 

:;::k-

3,E:. 5.1 '3,8 

ao(mm) --_ .. ~ 
4.0 

ff91AlAr 2.~c:' 

f=: 0,4 I">-ol'n 

~ <lX pet I mel'rkn 
Ii;. \:,ere hnd<a 

wo.Qrdet'l 

2,0 

~ ~ I ---.. 
~ 1--' 

~~ 

2, 

-:;::: 

3,5 3,b 3,1 3,'8 

ao[mm) 
3,g 4,0 

... 
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2.5 F= 0,2.6 m>n 

*' lM~ri mem€\') 
II berekeode 

\.\k:1(lrden 
2, '3 

I>-.. - ~ 

-=::::::::::::: 
~ ~ I 

~ ::~ 
~ 

i 
~~ 

e,o 

I 
.---.. ---_. .-.-1,8 

~;::: 

3,5 3,& 3,& 4,0 

.5 
P:'O,1 iYt IY\ 

,4 ". experimen~el') 

I 
/J:; bereRtnde 

,~ 
waarden 

2 

2~ 
'~ ~ ------,I 

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

~ '/1. --""-----~ .9 

,$I -

--:::~ 

3,b 3.1 3,8 4,0 
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Uit de gratieken blijkt, dat voor het gebied waarin de 
experimenten zijn verricht, de berekende hoogten op -
althans in dit specitieke geval - technisch voldoende 
wijze overeenkomen met de experimenteel gevonden hoogten. 

Ter atronding kunnen we nu de eindtormule noteren: 

(2.74) 

2.6.7. Aanvullende opmerkingen met betrekking tot het "verJongen" 

Y~~_!~~_~~_~~~~~_~~_~!~_!~!J2~!~ 
Met betrekking tot de vormnauwkeurigheid van de getrokken 
kragen heett men vooral te maken met twee belangrijke as
pekten, te weten: 

- de onrondheid 

- de conisiteit. 

Zoals we in paragraat 2.4 gezien habben, zijn het wanddikte
verechil en de restspanningen in omtreksrichting blijkbaar 
verantwoordelijk v~~r het ontstaan van onronde en conische 
yragen. 

feguur 2..50 

Na het verjongen bestaat er nagenoeg geen wanddikteverschil 
meer in de kraag en bovendien zullen voornamelijk nog slechta 
in x-richting rest,panningen kunnen bestaan. De elastische 
terugveringen zullen dan ook om deze redenen na het verjongen 
minimaal zijn. Metingen aan verjongde kragen bevestigen dit. 
V~~r de gedachtebepaling: de orde van grootte van de onrond
heid is ~ 1,5 tWi 
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Uit de metingen blijkt, dat de conisiteit met een faktor ~o 
verbeterd wordt ten gevolge van het duntrekken in vergelijking 
met de beginsituatie (van 0~03 naar 0,0026; bij kragen uit 
18/12 chroomnikkelstaal, ~~ = 6,2 mm en So = 0,25 mm, zie 
figuur 2.51). 

~~~E~~~~~j~_!~~J~~~:~ 
We hebben tot nu toe alleen nog maar gekeken naar het ver
jongen in aansluiting op het konventionele kraagtrekken. 
Het is natuurlijk ook moge1ijk om verschi11endekeren na 
elkaar te verjongen. 

Ook hier geldt, dat we per arbeidsgang de maximale reduktie 
(scheuren van de wand) niet mo en overschri'den tfiguur 2.41). 
De minimale reduktj'3 die berekend is paragraa 2.6.,., is 
uitera:ara~~nIet meer van toepassing ,-,ij de volgende trekken, 
omdat de ~aagwand na de eerate stap cilindrisch is geworden. 

De deformatieweg die het materiaal tijdens het verjongen voIgt 
(vlak1cf~ deformatie), geeft aanleiding tot de verwac.l t.l ng, dat 
het aantal keren dat men (zelfs met maximale wandr~duktie) 
achtereenvolgens kan verjongen zonder dat eerl gloeibehandeUng 
noodzakelijk wordt, vrij groot is. 
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In het grensvervormingsdiagram ziet men, dat dit proces van 
nature lokale p1astische instabiliteit vermijdt. Bovendien 
is het hydrostatisch gedee1te van de loka1e spanningstoestand 
van dien aard, dat ho1tevorming en daarmee breuk verhinderd 
wordt (literatuur 2). 

, 
de[orMa .. +.e 19"''-, 

'\ , , , 
" -br 

Uit proeven blijkt, dat een konventioneel getrokken ~raag 
uit 18/12 chroomni kkelstaa1 met een d.s = 6,2 nun en So = 0,2.5 mm 
met sukses Lwee maal achter e1kaar verjongd kan worden met een 
redukte van telkens 1". 

De kraaghoogte wordt dan daarbij vergroot van ~ 1,7 mIn tot ':t. 

.},1. mIn (de onderstaande f oto ' s ) • 

De berekening van de hoogte na de diverse vo1gtrekken kan ge
schieden met tlinvariantie van volume". 
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2.7. RES~ 

Om een goed overzicht te krijgen van hetgeen behandeld is in de 
voorgaande paragraten, volgt hier een overzicht van de respektie
velijke eindvergelijkingen. 

- grensdoortrekverhouding: 

- kraaghoogte: 

1-\; d~-do + 0,4;) p + ','2'2 So 
2. 

- vorm van de kraag: 

t ( ::. onrond hlid ) :: R-{; d~ 
E. 

t Gnl50trople '" 'r«~ ds 
E 

AS 

S 

11 Ra in ds 
lit RA?' do 

i--------C---____________________________________ -4 

"ASkA \ prosrarom 
---
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/' 

- spanning (P) op bet gereedscbap: 

l 
- maximale 

I 
reduktie (met betrekking tot kraagbreuk): 

1j_ ""t 
5k :::. .e.. ~ l.Sv 

S" 

- benodigde doortrekkracht: 

- minimale reduktie (met betrelddng tot gebeel gekalibreerde wand): 

- kraaghoogte na bet verjongen: 

HI:; Ht(~-P-!)o)[ (d5 te)e -(~ t!)O-~sl)511 
. (d~i-e t~)(50-e) 
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- VOI'm van de kragen na het verjongen: 

Door het verjongen worden de kragen niet alleen hoger, doch 
ook ronder en rechter. 
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;. HOEKGEVOELIGHElD EN HOEKNAUWKEURIGHElD BIJ HET [gEmVONGEN I BUIGEN 

;.1. INIEIDING 

Wanneer men onderdelen buigt is het voor de verdere verwerking 
van deze onderdelen meestal belangrijk, dat de buighoek bepaalde 
grenswaarden niet overschrijdt. Met andere woorden: de hoek moet 
een bepaalde nauwkeurigheid bezitten. 

Om bij het bulgen de nauwkeurigheid in de hand te kunnen houden, 
is het noodzakelijk te weten, welke Earameters de hoek be1:n
vloeden en,_il)~J.lce mate deze dit <108n. iijn deze bekend, dan 
kan bepaald worden opwelke manier de gewenste hoeknauwkeurig
heid onder de gegeven amstandigheden het beste gerealiseerd ken 
worden. 

In bet vervolg wordt de mate waarin een kleine verandering van een 
parameter in de hoek doorwerkt "hoekgevoeligheid" van het proces 
genoemd. 

In dit hootdstuk zal getracht worden via een~eoretische analyse 
van het buigproces (voor dunne materialen l~' 2 mm) I inzicht te 
krijgen in de "hoekgevoeligheid" en de "hoeknauwkeur!gheid" die 
te . realiseren is. De anal;yse zal bet karakter hebben van een 
(ori5nte~nde) eerate benlidering. u. 

Vanuit de praktijk weten we, dat men niet_k.an spreken over_het 
tlpuigprQ<;!s". Het buigproces kent namelijk vele verschillende 
uitvoeringsvormen. . 
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Veel varianten zijn echter vermoedelijk redelijk representatief 
met betrekking tot de hoekgevoeligheid en -nauwkeurigheid terug 
te brengen tot het "gedwongen buigen". Hieronder wordt een buig
methode verstaan, waarbij het materiaal gedwongen wordt onder 
belasting de vorm van het gereedschap aan te nemen (zie figuur 
3.2) • 

On de l}oekgev~)4ihfol~~ ~!.l~ ~e~oek!la.~w]c~~I:!~d te bepalen, 
wordt eerst een model ontwikkeld waarmee de hoek na terug
vering voorspeld kan worden. Bij het gedwongen buigen wordt 
v66r de terugvering de vorm (buigradius R en hoek li\ , zie 
figuur 3.4) geheel bekend verondersteld. Om de grootte van de 
uiteindelijke hoek te kunnen voorspellen, moeten we due be
palen hoeveel een gebogen hoek terugveert, als het gereedschap 
geopend wordt. 

Als we dit model hebben, dan wordt, door de parameters van het 
model afzonderlijk te vari5ren, bepaald hoe groot de gevoelig
heid van de hoek is voor de verschillende paraaeters. 

Vervolgens wordt dan met behulp van de in de produktie te ver
wachten spreiding van de parameters de hoeknauwkeurigheid die 
gerealiseerd kan worden, voorspeld. 

De terug!~~Ml~J~ID~~a.,t'_~.f:tn~en van de ~tBangsvorm van het 
m~er!aal. Er moat onderscheid gemaakt worden tussen plaat- en 
stripmateriaal. Plaatmateriaal heeft een grotere breedte/dikte
verhouding (~/5, zie t'iguur 3.3) dan stripmateriaal. Daardoor 
heerst er in de ~aat tijdens hat buigen 88n andere spannings
!-oa_stand.dan inst~ip. Dit verschil in spanningstoestand uit 
zich dan ook in verschillende terugyeringen. De ervaring 
leert, dat een geschikte grens bij ~/s • 10 ligt. . 
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/ 

plClQt b/s» Ao 

De atleidingen van de vergelijkingen voor de terugvering zijn 
analoog. In 3.2. wordt dan ook alleen maar de volledige at
leiding gegeven van een vergelijking voor de berekening van een 
gebogen hoek in plaat. Voor strip wordt alleen de eindverge
lijking vermeld. 

Ook voor wat de hoekgevoeligheid en de hoeknauwiceurigheid 
betrett, wordt alleen de atleiding voor plaat volledig gegeven. 
Voor strip worden weer alleen de eindresultaten vermeld. 
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3.2. DE HOEK NA TERUGVERING -
Eerst w6rdt de spanni~toestand beschouwd in een doorsnede in 
de buigzone, wanneer bet materiaal tegen de matrijs aan ligt. 

Vervolgens wordt via een vanuit de elasto/plastische mechanica 
(literatuur 1) stammende manier de terugvering berekend. 

Bij het s;edwongen bui~en:i:sciepvorm.v~_ de".h~~ .. y9~~_.P~~~rug
veren bekend, zodat dan de uiteindelijke vorm van de hoek ge
vonden kan worden door de kombinatie van gereedschapsvorm plus 
terugvering. 

'len behoeve van de at1eiding worden de ,!olgende aann~n gemaakt: 

- Wri.J:v:i~. wo.r~~ ... ..!erw~r.!t?0sd. 
- Vlakk~~~o.orsneden bl;jvenv:+~. 

- Er is geen "!~~~_<?~~ ving vande neuk~l.El lijn. (~Jr~r ~ ~ ) 
- De vorm van bet produkt kamt onder belasting overeen met die 

van het ondergereedschap en de VOl'l~LP~~t.~NgvEl.:t:l!).8-.k~rLmet een 
cirk()~boog worden bes.£.hreven (zie f'iguur 3.4.). 

ftguu.r 3.4 
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- Het materiaal is i.,:ieaal-plas~i~ch. 

- De n~r.maalspanning wordt verwaar!oosd. 

- De uitgangsvonn is ~pl~~". De preedterek wordt verwaa.rlQosd. 

We beschouwen het plaatma.teriaal juist voor het terugveren. Bet 
gereedschap is dan nog gesloten. In het vervolg wordt dit tijd
stip "einde buiging" genoemd. (zie tiguur J. 4). 

Omdat het materia.al door bet gereedschap gedwongen wordt een 
straal R &an te nemen, is in het materiaal plaatselijk vloei 
opgetreden. 

Het verloop van de spanningen en rekken in een doorsnede a-a 
(evenwijdig met de breedterichting) over de dikte, wordt aan-
geduid in tiguur J. s. '--

--...cr.¢ ----- ...... 

pJI. 
p.5 \. 

\ 
"-

\ 
\ '\ 
\ 

\ 

\ \ 
\ \ 
\ \ \ \ 

___ t-E., 

--1 I~ ", -- , 
\ 

"- \ 
"- \ 

" \ \ 
\ \ \ 

\ \ 
\ \ 

ff9WA.r 3.5 I 

We gaan de spanningen in deze doorsnede kwantiticeren. 
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In de gebieden: 

-1~~~-~S 

p.~ ~ ~, ~ 

vloei t het materiaal. 

De spanningen in beide gebieden zijn gelijk, doch tegen
gesteld van teken. Omdat we ideaal plastisch materiaal ver
onderstellen, is Q'e. in een gebJ:.e~ konst!l}t. Cip wordt berekend 
met behulp van de Levy-Von Mises-vergelijking en de vloei
voorwaarde van Von Mises. 

De Levy-Von Mises.vergelijking voor de breedterichting luidt: 

We weten uit de aanname, dat; 

d.bh=o ) (Ji.::.o (.1.. pluCl!:) 

dus: &h - \fj .:: 0 

of: 

De vloeivoorwaarde van Von Mises luidt: 

met: \fr .... O en Ifb" crj wordt dit: 
2-

b k'1.: ~ IJ'<//* 
'2. 

of: 

(3.2) ICi~I: 2.~ 

We kennen nu (f</J in de plastische zones. Wanneer we nu nog P 
kennen (zie figUur 3.;), dan zijn we in staat het gehele span· 
ningsverloop in de doorsnede te kwantificeren. 

Uit de elasticiteitsmechanica weten we, dat bij buigen voor de 
rekVerdeling geldt: 

y 
,£; -

R 
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In ona geval blljft deze vergelljking gelden. (We bebben 
immers aangenomen, dat vlakke doorsneden vlak blijven). 
De grans tussen bet plastiscb en bet elastiscb gebied ligt 
op: (zie figuur 3. S) 

[:;1; p.~ 

Er gel~ due: 

\ £ I C e\o.stj~/ p\a5H~ = W 
Op deze grens geldt ook: 

Dus: 
<:f= i:.E 

'R= P'S E 
<r,s 

We weten de grootte van (j~ 0.2). 

ot: 

We kunnen nu bet spanningsverloop in de doorsnede a-a be
scbrijven. 

Deze is: 

o'I~I' p.s 
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We kennen nu het spanningsverloop in de doorsnede a-a aan 
het einde van bet buigproces. We kijken nu naar bet tarug
veren. 

Wanneer bet buiggereedschap open is, wordt er geen uitwendige 
belasting meer op de plaat uitgeoefend. Het vervormde mate
riaal veert daardoor gedeeltelijk terug. 

ftgu.u.r 3.b 

Doordat er in de plaat een zone plastisch vervormd is, neemt 
de plaat uiteraard niet mear zijn oorspronkelijke vo~ aan. 
Dus werken er in de doorsnede na het terugveren residuspan
ningen. 

..... 

"'-
" " 

ClQ-t$id",)- ve.rloop 
'\ 

" \ 
" \ "- \ 

" \ 
\ 

\ \ \ 
\ 

\ 
\ 

\ \ 
\ 

rfglA.ur 3.1" 

Men zou zich kunnen voorstellen, dat tengevolge van het 
terugveren in de doorsnede plaatselijk weer vloei zou optreden. 
In bijlage , wordt aangetoond, dat dit bij het terugveren van 
plastisch gebogen ~laat nooit kan voorkomen. De terugvering is 
dus geheel "elasti5ch" en dit is een voorwaarde am de volgende 
methQde toe te passen. 

We beschouwen nogmaals de doorsnede a-a in de buigradius aan 
het einde van de buiging (zie figuur '.5). We superponeren op 
de heersende spanningen een line air over de dikte verdeelde 
buigspanning" die 150 groot is, dat het uitwendige moment ten 
opzichte van de neutrale lijn in door.nede nul wordt (zie tiguur 
,. 8). 
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Hierdoor ontstaat ert 

- een residuspanning in de doorsnede (<:r residu) 

- een-elastische vervorming" (M terugvering). 
De hoek tA en rad~us R aan het einde van de buiging worden 
na terugvering a'en RI (zie tiguur 3.4). 

De eLastische terugvering ten gevolge van de gesuperponeerde 
spanning kan berekend worden volgens Hooke. 

Daartoe bepalen we eers t de groot te van het buigend moment (H b ) 
ten opzichte van de neutrale lijn aan het einde van het buig
proces (zie tiguur 3.9). 

514 

Mb. '2.( I (l"1~ d~ • 

tt~U.Llf 3·9 
PS r (1"1 ~ ci~ 1 

p.b o 
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we badden a1 gevonden datI 

(:3.4) cr+:.'2.ft -i~~f-P''5 J o-4:'2.R. P.~dj{ ~ 

<r4: ~ 
P5 

due: 

of: sh, 

Mb= 2 [ 2: ~. t 

ps 

ps 

2.ki~31 J 
p.S 3 

o 

of: 

of; 

Hb::: ls~ _ ! ltp7.s't 

ct :3 

of: 

of: 

Hiema bepa1en we bet buigend moment H~ ten opzichte van de 
neutra1e lijn van de geeuperponeerde spanningsverde1ing (zie 
figuur 3.10). 
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ft~u(J.r 3.10 

<Jluc.pel"p};' - ~ (j" q max 

Het moment Hd.. is: 
'SJf2 

Mi· - 2 J 
o 

ot: 

ott 

(;.6) HI;. _I S2.r.-d 
0.. b v ... mal(. 

\ 

\ 

Door het superponeren van de spanningen \J(SIlP)WOrdt het ui twendig 
moment in de doorsnede gelijk aan nul. 

Dus: M b t M Ii::: 0 

ot: - Md.:: M b 
Substitutie van (3.5) en (3.6) geett: 

dual 
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We kunnen nu de terugvering bepalen. 

We kijken eerst naar de verandering van de buigradius ten 
gevolge van het terugveren (R wordt R.). 

I I 
onder bel(l{)lTng 

/ 

Er is al gesteld, dat aan het einde van de buiging in een 
doorsnede a-a de rek in 1> -richting beschreven kan worden met: 

~:. y 
'R 

Omdat vlakke doorsneden vlak blijven, geldt na terugvering 
voor de rek: (zie figuur ,.il) 

c _ ~ 

""'- -R. 
De gesuperponeerde spanning <rl9ql} veroorzaakt due in de doorsnede 
een verandering van de rek. 

Omdat de terugvering elastisch is, geldt volgens Hooke: 

(waarbij eenvoudigheidshalve de gebruikelijke benadering uit 
de sterkteleer wordt toegepast). 
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Voor de bu1tenste vezel ( ~= t ) van de plaat geldt: 

t~.10) ft = So [i _ l] 
'2. RI R 

De grootte van de gesuperponeerde spanning in de buitenste 
vezel is: 

Substitutie van (3.9) en (3.7) in (3.10) geeft: 

So [.L - l ) E:. - ( 3 - ~ pl) k 
1: It, R. 

of: 

(3.11) 

We hadden al een uitdrukking voor ? gevonden: 

(3.3) p= ~~ 
sa 

Voor R kunnen we schrijven: 

R. == p.~ E 
'2,:t{ 

Substitutie in (3.11) geeft: 

of: 

of: 

of: 

R4 = fl 
~-3ft It p3 

We kunnen dUB nu met (3.3) schrijven: 
r----.. -.--.-.-- .... __ ._ ....... _.- .. ~-------------. 

(3.12) 

Rf= _~R __ 
1-op+Lt ro 

me.!: : p. 'R '2. ~ 
5E 
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We kijken nu naar de verandering van de boeken ten gevolga 
van het terugveren (zie figuur ;.11). 

We nemen aan, dat de lengte van de neutrale lijn voor en na. 
terugvering gelijk blijtt. Er geldt dan: 

ot; 

met: 

of: 

~~ = 'ReAl 
'R\ 

R1::. "R en 
1-~pt-4po 

QI~ 'K.t1.1 (i-3P+4p~) 
R. 

Uit de geometrie volgt: 

&1 = iSo
o

- d' 
~ 1: I BoO - rJ. 

1. =' p + Sh. 

h'ld: p= '"R 2. k. 
sE 

wordt dit: 

Substitutie hiervan in (;.1;) geeft: 

of: 

( ;.l4) 

meL p= (ft5h)1k 
~E 

We bebben nu een vergelijking atgeleid, waannee de boek in 
plaat berekend kan worden, indien de gereedscbapsvor.m en de 
materiaaleigenschappen bekend zijn. 

De materiaaleigenschap k is in de praktijk ecbter geen gang- " 
bare grootbeid. Voor praktiscbe toepassingen kan men qua 
grootte It benaderen met behulp van de -treksterkte- <J"1!I" 
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Er kan geste1d worden: CfB ~ k V3 
or: 

( \rp> is meestal de enige beschikbare grootheid voor wat de 
spanning betrert.) 

Substitutie hiervan in verge1ijking (3.14) geeft: 

0.15) t=- 180°-l 18oo- od(1-Dpt4p?» me.!:: p=- -4,2 ( %,+IJa)ve 
E 

Zoals reeds is geste1d, verloopt de &fleiding van de verge-
1ijking v~~r een hoek in stripmateriaal analoog. Bij plaat 
is de breedterek (Db) gelljk aan nul. Dit ward ook bij de af- . 
leiding gebruikt. Bij strip is dit echter niet het geval. 
Daar geldt, dat crb gelijk is aan nul. Dit is het enige ver
scldl. 

Voer strip vinden we als eindvergelijking: 

(3.l6) 

Uit deze verge1ijking blijkt, dat bij strip het p1astiach 
gebied iets k1einer is (faktor 1,2) dan bij plaat. Dit uit 
zich in een iets kleinere terugvering. 

In het figuur 3.13 is voor strip en plaat de gereedschap
hoek die men nodig heert om een hoek t van 70" te verkrijgen, 
uitgezet tegen de Pf.:!:. verhouding, die men toepast. Ala para
meter werdt daarbij de materiaalsoort gebruikt. 

CJ 0 
, 
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3.3. HOEKGEVOELIGHEID 
In deze paragraaf wordt bepaald in welke mate een kleine 
verandering (afwijking) van een van de parameters t:A I P J'f> , 

~, en E, doorwerkt in hoek C. . 
Bij het bepalen van de hoekgevoeligheid voor een parameter 
gaan we uit van vergelijking (3.15): 

met: p: ~,t ( f,fs+ ¥'l.)crl!. 
E 

De hoekgevoeligheid voor een parameter t, welke overigens 
afhangt van de nominale waarden van de overige parameters, 
wordt in het vervolg HGi. genoemd. 

Voor HGi. kan geschreven worden: 

0.17) HG ~ = ~? met: ..t "" rI., P , .s , <i},ot E 
A' afwij king van de 

grootheid 
~A.. 

Voor een aantal voor de praktijk interessante werkpunten 
(overigens arbitrair gekozen), zijn de hoekgevoeligheden 
(HGo(, HGp' HGs ' HG (l":a en HGE) numeriek bepaald. 

Omdat de afwijkingen van de parameters' p, s ,O"'J!> en E in de 
praktijk in het algemeen afhangt van de nominale waarden, 
worden de betreffende hoekgevoeligheden uitgedrukt in: 
graad/~ afwijking. 

De afwijking van de gereedschapshoek fA is meestal niet af
hankelijk van de nominale waarden. Deze hoekgevoeligheid 
HG~ wordt dan ook uitgedrukt in: graad/graad. 

In tiguur '.14, 3.15 en 3.16 zijn de berekende hoekgevoelig
heden uitgezet ala funktie van de Pis -verhouding met de 
materiaalsoort en de hoek Q als parameter. 

r-- -dm:lOl'l\nttlul Q~rnet~tn9; 
~ r:.r.a.Q.1 t./IAI.um.i~ fu\'V1 l>e fnuloecl. va.n· 

~oelt. k f~ . 
---_. __ ._- aer\')'\Q.te ~Ieirl 

ddt di~ hiet- Il1 

--- -- dert!! srat1e ~ tnt 
uttdru~k~"9 
kall komon 

I---

.-- ----f-.. ---.------ . -----~--
_ . 
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Uit de gratieken vo1gt dat: 

- de hoekgevoeligheid voor s , p , <rI; en E (atgezien van teken) 
dezeltde orde van grootte hebben. 

- een procentue1e atwijking van p en ~ een gelijke, doch tegen
geste1de invloed he bben op hoek d' ( f posi tiet, 5 negatief). 
Hetzeltde geld v~~r (fB en E • 

- een afwijking van de gereedschapshoek nagenoeg direkt (een op 
een) doorwerkt in hoek r· Di t is onathankelljk van f Is , 
materiaalsoort en hoek O. 

- bij kleine pl-o verhoudingen, atwijkingen van p, 5 , crf> en E. 
slechta een geringe inv10ed hebben op hoek a . 

- bij grote p/~ verhoudingen deze inv10ed beduidend groter wordt. 
Dit houdt in, dat men meer prob1emen kan verwachten qua buig
nauwkeurigheid bij grotere P/s verhoudingen dan bij k1eine. 
(lets wat we ook vanuit de praktijk weten). 

- bij chroomnikkelstaal de hoek r gevoellger v~~r atwijkingen is 
dan bij staal en aluminium. 

Een ze1tde ana~se voor strip, maar dan met behulp van vergelijking 
(3.l6) 1evert nagenoeg dezelfde resultaten OPe In het algemeen is 
bij strip de hoek 0 iets minder gevoelig v~~r atwijkingen van de 
parameters. 

3.4. HOEKNAUWKEURlGHEIH, 
Wanneer onderdelen gebogen worden, heart men te maken met een 
spreiding van de materiaaleigenschappen (5, <T:e, en E ). Wanneer 
met verschillende gereedschappen gewerkt wordt, heett men 
bovendien nog te maken met een spreiding van het gereedschap 
(tabrikage-onnauwkeurigheid). Dit heett tot gevolg dat de hoeken 
ook spreiden. 

Wanneer we aannem&n, dat de spreiding 5 en de nominale waarden 
van de parameters onathankelijk zijn van de fabrikageduur, dan 
kan de in de produktie te verwachten hoekspreiding Sff,berekend 
worden met: 

Met behulp van deze hoekspreiding kunnen we, athankelijk van de 
overschrijdingskans die toelaatbaar iS I grenswaarden v~~r hoek a 
vastste1len (zie tiguur 3.17). 
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grens wao.rde 

\-IN . ... fegu. u.r ?>.I1-

De hoeknauwkeurigheid HN geett nu aan, hoeveel graden de grens
waarden van de nominale waarden atwijken. 

Voor een aantal voor de praktijk interessante werkpunten is 
(nwneriek) de hoeknauwkeurigheid berekend, die men kan verwach
ten wanneer de parameters als volgt spreiden: 

- S d- .. 0,2 
o 

- Sp = 31-
- S,:> 

Deze waarden zijn voor de praktijk redelijk repreaentatiet te 
noemen. 

atj de berekening werd een overschrijdingakans gehanteerd van 
5~ (eenzijdig). Dit houdt in, dat de hoeknauwkeurigheid bere
kend kan worden met; 

liN .. .!. 1,.5 S 

In de tiguren ;.18, ,.19 en ,.20 zijn de hoeknauwkeurigheden 
uitgezet tegen de rt5- verhouding met de hoek C ala parameter. 

B 
c hroorn-h ~~ ile l (18/'8) 

r 5,;.,= 0.2
0 

Y/s b 
Sf';.310 

S5:: .3'7'0 

5 %s"'~% 

5 E =2% 

4 

:) 

_J 
'2. "-

" 
o i{i: !1.4' 130' t4S' ±ID tlol'2' 

HNL~focl0l) -
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1L L 5~L 

SrJ...: 0,20 

10/ k< h ; ~riJ Sp::. ~% 

~11 'f& 5,S", aOlo 

S<l1,= 2>11'0 

,1/ / 5 E =- 2% 

5 1/+-1 
'I 

I 
I 

J o 
±It' :!:.2.tI' j:;;b' t46' t 10 11°(,).' 

HN(~rocl2l""M)--

f 9 

f~ e 

t 

6 

9,' J ~ o.Lu'Mt"tu.m 

So(.:: 0,2 
0 

c: tl 
\I) I ..{ "\ r:- ~ ~ Sr=- .3% 

I I I 

/1 
Ss= :2.% 

Sv:s= 3% 

:lj SE. = 2.0/0 

I 
I 

I :/ s 

1/ 
I I 

4 

3 

2 

I 

o 1\2' i'2QI ±36 I 1481 :!: to tlOl2' 

HN(sracle'll) -
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Uit de grafieken volgt, dat: 

- het qua nauwkeurigheid geen verschil maakt of men staal 
of aluminium buigt. 

- chroomnikkelstaal beduidend minder nauwkeurig gebogen kan 
worden dan staal of aluminium. 

- bij grotere ~o verhoudingen en kleine hoek 0 de nauwkeurig
heid minder wordt. 

Bovenstaande tendensen komen overeen met hetgeen men in de 
praktijk ervaart. 

Zoals te verwachten is, levert eenzelfde berekening voor strip 
nagenoeg dezelfde (doch iets meer nauwkeurig) resultaten Ope 

.Opmerkingen met betrekking tot de materiaaleigenschappen: 

- In de praktijk blijkt bet moeilijk te zijn om betrouwbare 
gegevens over de spreiding van de materiaaleigenschappen te 
verkrijgen. De materiaalverbruikers verzamelen slechts bij 
uitzondering gegevens hierover. Materiaalkeuringen, no~
bladen, bestelspecitikaties e.d. zijn voornamelijk atgestemd 
op de konstruktieve aspekten van de materialen. Dit houdt in, 
dat vaak met gren~waarden gewerkt wordt. 

Daar komt nog bij, dat per materiaalleveranQier en per mate- } aClnc.u,d~1~ fur 
riaalcharge de eigenschappen nogal veel, doch binnen de ge- noYVV1€n 

stelde eisen, van' elkaar afwijken. I ... I f 

- In de praktijk worden grootheden, zoals de vervormings
verstevigingsexponent n, de specitieke spanning C, nog maar 
sporadisch gemeten. 

- Bij een nadere beschouwing blijkt de elasticiteitsmodules E 
van vele gebruikte materialen verre van konstant te zijn. 

~,~; ~ 
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,.,. ICONlWJSlE 

We he bben inzicht gekregen in welke mate de parameters een hoek 
bij het gedwongen bulgen be!nvloeden. 

Globaal kan gesteld worden, dat; 

- procentuele at'wijkingen van de parameters 5, p, <JS en E een even 
grote invloed hebben op hoek cr-

- at'wijkingen in de gereedschapshoek direkt (een op een) doorwerken. 

- bij grote Pf':> - verhoudingen ot kleine hoek 0 Blinder nauwkeurig 
gebogen kan worden. 

- chroomnikkelstaal minder nauwkeurig gebogen kan worden dan staal 
en aluminium. 

Ret blijkt, dat tussen plaat en strip qua hoekgevoeligheid en 
hoeknauwkeurigheid nauwelijks verschil bestaat. 

Wil men in de produktie de hoeknauwkeurigheid binnen grenzen houden, 
dan zal men aan de spreiding van de materiaaleigenschappen aisan 
moaten stellen (dus meten). 

Het is verder raadzaam om zich in het a.lgeaeen eens te beraden welke 
eigenschappen en op welke manier men wil kontroleren. 
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Bijlage 1 

Programma voor HP 98;0 
Berekening van hoogte H (2e model). . 

io Disp II 5, ~e,.\:), l>e, N"; 

to I NPur 5, Rei. D, .De, N 

30 ~= ~e/~e 

40 z .. 1)/ Re 
So X -= 1 / ( it ~ t 2/2) 

be FOr{ .D1::.E3.8 ~(Dt~) To 1.2~(DtS) STE.P 0.01 

10 A:e 
eo .,.:: e 
90 
100 

110 
120 

{30 

140 
~50 

~bo 

~7° 
1Bo 

i9° 
too 
210 

2'20 

230 

240 
250 

TI:: 0. ~51 

T = T + 11 
T'1 :: (Ol/( DtS) f(e,s ~(( i-X') / (1- X 511~T))' {31 (2,. til)~ 

A 1 ': Tl* T/ 
A .. /ttAI 
IF T::..1.51 THEN 11,0 

~OTO 100 

I:: CRets) 'If A -Re-s- D/2 + DI/2 

IF At:>S (I - eJ .( :: e.el TH s.N 190 

NEXT DI 
H: S r Re t (1/ l.31f [C D+5) fo. s)) ~(]),t ~.S - Dot /.s) 

PRI"IT 
PRlt-\T" KON DinE'S II: 

I, II • II II '11 • ",, 

<5= 1 ~I R.e= RBj 0:: j 1), De; JDB N= j N 
pI< IMT 

pR I NT "HOO6TE H::. II j K 

SOTO ~o 
E.ND 
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Bij1age 2 

AP C;';C A fU) R EMh' 
I\PC;";;CARD READ! 
APC;';;-ClRO- Rf:Af): 
APC";;;;ClRD Rf AO: 
'AP(:~ARO' REA-rr! 
Al'C";;';CA"RDR EM): 
Ap C:';';CARlr REAO-:' 
APC-CARORfAD: 
AP ("'"CARll R FAn: 
AP C-C ARIT' R E All: 
APC";;CAR-U' REA!'): 
APC~CA~D-lrfflq: ' 
Al1C~ARIfR FAD: 
APC":'CARURFAO: 
AP C....;C,~RO'R Earn 
AflC-C A ~DIH AD! 
APC-CARD READ! 
APC-CARD READ: 

'APC";;;;CARfJ'REAn:'
APt;-CA Rf)R F flf): 

"APe-CARD REAm 
APC"";CARC R fAO: 
APC~ARD'"REAm 
AP C"";C A R 0 REA n: 
APC';';'C AR [TREAT}! 
APC"";CARD READ: 

"A.PC;';'CARU-REA1T!--:- " 
APC";'C~RD-RfAO: ' 

'Af> ~CkRl}, ':-R EAm-
AVC-C'ARTT~R FA n: 
A PC ... t:A1tO 'tt F A f)':!: , 

APC-CARD' ~FAln' ! 

CAllSTARTf 1, n 
no 10 N'ET=T,l 
CAll SA 

- (4[L INFEl 
- CA1.1.1 NfHl'lK 

CALL PATA' 
CAIL DATINI Q.4HBJF r 
Cl\LL ELcn 
CAll T5 

, CALL SK 
'CIlLLRK 

CALL HO ' 
CALL RR' 

'CALL IJ~P 

CAll OAIExtv,4HUBR t 
CAll S R 
CALL USR' 
CAll DATEX( ;l,4HUSR l 
CAlLSP " 
CAL L 5T 
CALL NV'ST' 
CAll DATEX(O,4HNPSTl 
-'C~lLSA"1:£JN {I I J 
CALL DAT£X( ll,4HNPcm 
CALI. WRTOEI.{ 11 ,4HEOF"T 
C ~l LI')A TE'.{ ( 11, 4HU S R 'r 

"C,I\I.l" -VlRT!JE£ f 11 t "'lHEOF 'J '" . . . .. 
1 U 'T,UNTTmTE " 
<:ALlEXITTfO) 

-, 'S Tn? ' 

fNl) 
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Bijlage } 

Bij het wegnemen van de belasting treedt niet opnieuw vleei op. 

Gezien de vorm van de gesuperponeerde spanningeverdeling zal de 
residuspanning in de uiterate vezel (7 - + s/2) aaatgevend zijn 
ot er bij het terugveren opnieuw vloei optreedt. we beschouwen 
op deze plaate de spanningen: 

- ([1 v~~r het terugveren - 2 k 

- (f mo.)(- gesuperponeerd - - (3 - 4 p2.) k. '"k.~ v-<A b. M b p(A~ ql/. 
~V) wt~. (:3·1) rtU? qS" 

De residuspanning wordt berekend met: 

Substitutie van CSt en (f mQl( geelt: 

Bij het buigen van ideaalplaatiach materiaal treedt breuk op ala 
de gehele doorsnede plastisch is, dus ala p.O. 

Stel dat p deze waarde aanneemt. 0" residu wordt dan: 

Bij plaatbuigen treedt vloei op ala Uf - 12 kl • 

crresidu - - k (voor p - 0, doch p is in werkelijkheid altijd , 0). 

Er treedt due bij het terugveren niet opnieuw vloei OPe 
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