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VOORWOORD.

Tijdens mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest in een IOPM-Dieptrekproject. Gedurende
deze periode is een aantal mensen uit de industrie me behulpzaam geweest. Deze mensen
hebben me inzicht gegeven in de praktijksituatie en hebben me de relevantie van mijn werk
laten zien. Via deze weg wi! ik alle mensen die de tijd voor mij hebben vrijgemaakt
hartelijk danken.
Ook alle studenten en medewerkers die gedurende een jaar hun steun en medewerking
hebben verleend ben ik zeer erkentelijk.
De begeleiding vanuit de TU door de heer Ramaekers is middels een waardevolle
samenwerking naar volle tevredenheid geweest.
Ik bedank de heer Kals voor zijn inspanningen, die hebben geleid tot deze interessante
afstudeeropdracht.
Mijn speciale dank gaat uit naar Gert-Jan Streefland (TNO), die me veel goede ideeen aan
de hand heeft gedaan en altijd even enthousiast is geweest.
AIs laatste wi! ik mijn ouders en Ellen bedanken, zonder wiens enorme geduld en steun ik
Diet zover zou zijn gekomen.

Ben Duits gezegde dat ik gedurende mijn afstuderen meermaals ben tegengekomen omvat
het grootste gedeelte van de problematiek van mijn afstuderen:

" Jeder Konsequenz fiihrt zum Teufel !"

Na afloop van deze einstudie kan ik dit alleen maar bevestigen.

Ik draag deze eindstudie op aan Rico, die helaas zelf niet in staat is geweest om zijn studie
op de TUB af te ronden.

Johan v.d. Zande.
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'"

Bij de produktie van dieptrekprodukten ligt op het ogenblik

het accent op de aanwezige ervaringskennis. Er is grate

behoefte aan een meer voorspeJlende methode die toetsen

van de maakbaarheid van dieptrekprodukten, in de fabricage

voorbereidingsfase mogelijk maakt.

Stel een systematische indeling van dieptrekprodukten sa

men. Hierbij dient de maakbaarheidsbeoordeling centraal te

staan.

Ontwikkel een systematiek die in de praktijk hanteerbaar is

als maakbaarheidsanalyse (SMA). Schenk hierbij bijzondere

aandacht aan conische produkten.
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SAMENVATTING.

In de industrie is grote behoefte aan een analyse, waarmee de maakbaarheid van dieptrek
produkten in een vroeg stadium getoetst lean worden. Het blijkt vaak moeilijk te zijn om
tijdens de ontwerpfase en de fabrikage-voorbereidingsfase de haalbaarheid (bijvoorbeeld
maakbaarheid van een bepaald produkt) te toetsen. Dit probleem wordt veroorzaakt door de
grote complexiteit van het dieptrekproces, de grote varieteit in vormen, materialen en
dergelijke en het gegeven dat, bij gebrek aan fundamentele modelvorming, de kennis binnen
bedrijven vaak bestaat uit de kennis van meestal oudere vaklieden. Met name bij
vernieuwing blijken er dan problemen te ontstaan.
In dit rapport wordt primair ingegaan op een ordeningsmethode, op basis van geometrische
en procesteehnische eigenschappen. Deze indeling berust op een splitsing van de
produktgeometrie in basisvormen.

Vervolgens wordt een methodiek besproken, waarmee de maakbaarheid van dieptrekpro
dukten lean worden getoetst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde basisvormen. Voor
deze toetsing staan drie analysemethoden ter beschikking:

Empirie.
Modellen (plastisch).
Simulaties (EEM).

Tot slot is er een modellering opgesteld voor conische dieptrekprodukten. Uit deze
modellering is een maakbaarheidscriterium met betrekking tot scheuren in de bodem
ontwikkeld.
Uit gesprekken met de industrie is naar voren gekomen dat de indeling en de maakbaar
heidsanalyse zeer bruikbaar zijn. De invulling van de maakbaarheidsanalyse is echter nog
niet volledig. Dit wordt veroorzaakt doordat de modellen en de simulaties nog niet
toepasbaar zijn voor drie-dimensionale produktgeometrieen.

L.......atorium v_ Omvormtechnologie WPA 1380 JvdZ Sept. 1882 5
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STEMPEL

stempelstraal
stempelafronding
stempelkracht
stempelsnelheid

[mm]
[mm]

[N,kN]
[mm/s]

MATRDS

rDi
rnu
Po

matrijs binnenstraal
matrijs buitenstraal
matrijsafronding

[mm]
[mm]
[mm]

pwomOUDER

uitwendige plooihouderstraal
inwendige plooihouderstraal
plooihouderkracht
plooihouderdruk

[mm]
[mm]

[N,kN]
[N,kN]/[mm2]

PERS

F door de pers te leveren kracht
Hmax maximale stempelslag
H ingestelde stempelslag
u stempelslag

Llbor8torium voor Omvormteclv1ologie WPA 1380 JvdZ Sept. 1882

[N,kN]
[mm]
[mm]
[mm]
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PRODUKT

OORSPRONKELUKE BLANK

oorspronkelijke blank- of plaatdikte
oorspronkelijke straal buitenrand blank
momentane straal van een willekeurige
plaats in de oorspronkelijke blank

[mm]
[mm]
[mm]

PRODUKT MET FLENS (beginfase)

s momentane blank- of plaatdikte
momentane straal buitenrand flens
momentane straal van een willekeurige plaats
straal middelpuntsafronding
momentane flensdikte als functie van r

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

EINDPRODUKT

~ bodemdikte
Sw wanddikte
h produkthoogte
Mt oorhoogte lhm.x-U
rwu uitwendige produktstraal
rwi inwendige produktstraal
rmx gemiddelde produktstraal na XC trek
Pu uitwendige bodemafronding produkt
Pi inwendige bodemafronding produkt
Pm gemiddelde bodemafronding (Pu + pJI2

L8boratorium voor Omvormtechnologie WPA 1380 JvdZ Sept. 1882

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
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PRODUKT/GEREEDSCHAP

DEFINITIFS/AFSPRAKEN

PmD

oorspronkelijke dieptrekverhouding [ruJrJ
maximale dieptrekverhouding [ruJrJmax
momentane dieptrekverhouding [rjrJ
kritische dieptrekverhouding [rjrJc
gemiddelde produktstraal (rwi + rwJ/2
gemiddelde gereedschapsstraal (rDi + r p)/2
gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse
van de snede stempelzijde
gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse
van de snede matrijszijde
snedestraal
hoek
hoek tussen stempel en wand

[-]
[-]
[-]
[-]

[mm]
[mm]
[mm]

[mm]

[mm]
[-]
[-]

Opmerking: In de CIRP normen wordt {J =r/rp gedefinieerd

MATERIAAL

Um initiele vloeispanning
Ur momentane vloeispanning
C karakteristieke deformatieweerstand
n verstevigingsexponent
Eo voordeformatie
E natuurlijke of logarithmische rek
(RJ anisotropiefactor in a O met de wals-richting
~R planaire anisotropiefactor
E Elasticiteitsmodulus

laboretorium v_ Omvormtechnologie WPA 1390 JvdZ Sept. 1992

[N/mm~
[N/mm~
[N/mm~

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[N/mm~
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PROCES

ILl wrijvingscoefficient flens volgens Coulomb
IL2 wrijvingscoefficient radius volgens Coulomb
T. trekspleet (enkelzijdig)
Fpr wrijvingskracht
Fw kracht in de wand
Fwe kritische dieptrekkracht in de wand
FmIX maximaal benodigde dieptrekkracht
W arbeid
w. specifieke arbeid (arbeid per volumedeel)
P vermogen

DIMENSIELOZE GROOTHEDEN

[-]
[-]

[mm]
[N,kN]
[N,kN]
[N,kN]
[N,kN]

[Nm]
[N/m~
[Nmls]

1. Bij IOP-M-DIEPTREKKEN-TUE worden de grootheden dimensieloos gemaakt met
behulp van de grootheid r i en het -teken.

2. DIMENSIELOZE GEOMETRIE

dimensieloze plaatdikte s1ri
dimensieloze afrondingsstraal p/ri
dimensieloze straal r/ri

[-]
[-]
[-]

3. DIMENSIELOZE KRACHT

dimensieloze kracht FICA = FI21triSoC

4. DIMENSIELOOS VERMOGEN

dimensieloos vermogen PI21triSOCu

s. DIMENSIELOZE DRUK

dimensieloze druk pIC

Ubor8torium voor Omvormtec:hnologie WPA 1390 JvdZ Sept. 1992

[-]

[-]

[-]
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INDICES IOPM-DIEPfREKKEN-TUE

o
c
m
max
min
eff. of
s
def
a

*
f
Fr
F
w
b
wi
wu

begin, initieel, oorspronkelijk
kritisch
gemiddeld
maximaal
minimaal
effectief
specifiek
deformatie
hoek in graden met de walsrichting
afgeleide naar de tijd
dimensieloze grootheid met behulp van ri

vloei
wrijving
breuk
wand
bodem
binnenzijde wand
buitenzijde van de wand

INDICES EN KENTALLEN IN DIT RAPPORT

betrekking op een tijdstap
betrekking op een element
Betrekking op verandering per tijdstap
Geldigheidsfactor voor breukcriterium
Gevoeligheidsfactor voor plooien in de wand.

[-]
[-]
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1. INLEIDING.

In de plaatvervormende industrie is dieptrekken een veel voorkomende fabricagemethode.
Dieptrekken is een uiterst complex proces dat wordt beinvloed door een groot aantal facto
ren [1]. In de nu volgende alinea wordt een summiere definitie van het dieptrekken gege
Yen. Voor een uitvoerige beschrijving wordt naar de literatuur [6,7,9] verwezen.

Onder dieptrekken wordt die bewerking verstaan waarbij uit plaat een beker- of bakvormig
produkt gevormd wordt. Hierbij vloeit het benodigde materiaal voor het vormen van het
produkt vanuit de flens toe.

plooihouder

blank

Figuur 1: Dieptrekken.

stempel

""E::==='C- fiens

Ben produkt wordt ontwikkeld in de ontwerpcyc1us, waarin maakbaarheid over het
algemeen centraal hoort te staan. De mogelijkheden om een dieptrekprodukt reeds in een
vroeg stadium op maakbaarheid te toetsen zijn echter beperkt. In de industrie wordt in de
meeste gevallen nog zwaar geleund op de bij personen aanwezige ervaringskennis. Deze
kennis is echter moeilijk overdraagbaar of extrapoleerbaar op afwijkende produktvormen.

In het kader van het IOPM-dieptrekproject wordt nu gewerkt aan het toegankelijker maken
van het dieptrekproces. Daarnaast is het verkrijgen van procesinzicht een belangrijk aspect.
Dit biedt namelijk de mogelijkheid om in de toekomst meer voorspellend te werk te gaan en
ervaring in te bedden.

Uit een onderzoek naar de ontwerpcyc1us kwam naar voren dat de werkvoorbereider de
meest geschikte persoon is om een maakbaarheidsanalyse voor op te stellen. Dit is de man
die over de meeste kennis beschikt met betrekking tot het dieptrekproces en in contact staat
met de andere betrokken partijen.

Er is een groot scala aan mogelijke dieptrekprodukten. Dit grote aantal zorgt, in combinatie
met het aantal invloedsfactoren, voor een complexe uitgangssituatie met betrekking tot een
maakbaarheidsanalyse. Er za1 daarom eerst aandacht worden besteed aan het bepalen van
een indeling van dieptrekprodukten, die zowel geometrische als procestechnische aspecten in
zich herbergt.

Laboretorlum voor Omvormtechnologie WPA 1390 JvdZ Sept. 1992 12



Nadat deze indeling tot stand is gekomen za.l een algemeen geldige systematiek worden
ontwikkeld, waarin een produkt op maakbaarheid kan worden getoetst. Uit deze systematiek
wordt duidelijk OOt het door middel van uitwisselbare modules mogelijk is om alle
produkten uit de indeling op maakbaarheid te toetsen. Deze toetsing kan door middel van
drie methoden plaatsvinden:

I Door middel van empirisch bepaalde gegevens.
2 Door middel van modellen.
3 Door middel van simulatietechnieken.

Niet alle modules zijn op het ogenblik met alle drie de methoden te wllen. In een groot
aantal gevallen za.l moeten worden volstaan met empirisch bepaalde gegevens en een aantal
modules za.l nog leeg blijven, omdat daar nog geen onderzoek naar is gedaan. Zodra echter
de modellen en de simulatietechnieken uitgebreid kunnen worden naar de derde dimensie is
de gehele indeling te vullen.

In de maakbaarheidsanalyse wordt geen rekening gehouden met de proceskeuze of econo
mische aspecten. In de praktijk zullen deze twee factoren echter goed overwogen moeten
worden. Door de beperking van de beschikbare tijd is hier aan voorbij gegaan.

Het tweede gedeelte van het verslag bestaat uit een modellering van de wand van een
conisch dieptrekprodukt. Er waren bij aanvang van deze afstudeeropdracht nog geen
modellen voorradig die conische dieptrekprodukten beschreven. De ontwikkelde modellering
heeft als doel een snelle afschatting te verkrijgen voor de benodigde dieptrekkracht. Daaruit
wordt een breukcriterium gedestilleerd. Deze berekening is uitgevoerd met behulp van de
arbeidsmethode waarbij een eindig aantal elementen is gebruikt. Om de geldigheid van dit
model en het breukcriterium te toetsen zijn een aantal experimenten verricht. Het grootste
probleem daarbij was het instellen van een optimale plooihouderdruk. Er is gebleken OOt een
maakbaarheidsanalyse met betrekking tot breuk binnen bepaalde grenzen mogelijk is.

L.......8torium voor Omvormteehnologle WPA 1380 JvdZ Sept. 1882 13



2. DE ONTWERPCYCLUS.

Van idee tot werkelijk produkt wordt een aantal fasen doorlopen. Hier worden de volgende
fasen beschouwd:

produkt-ontwerp
produktie-ontwerp
produktie

IO:"CI1/[/ 'I
produkt fabric. ond.rd. montage
ontwerp voorber. fabric.

cumulatieve weergave van het
-- vastgelegde deel van de kosten.

cumulatief eigen aandeel in de
_._.- fabrikage kosten.

Figuur 2: Weergave opbouw kostprijs van een produkt in de massafabrikage.

In figuur 2 is weergegeven hoe de kostprijs van een produkt in de massafabrikage is
opgebouwd [3,5]. Tijdens de ontwerpfase wordt dus het grootste deel van de uiteindelijke
kosten vastgelegd. Wordt een produkt in dit stadium reeds op maakbaarheid getoetst, dan
za1 de communicatie tussen produkt-ontwerper en produktie-ontwerper (werkvoorbereider)
aanmerkelijk verbeteren. In de praktijk verschilt dit van bedrijf tot bedrijf. Uit gesprekken
met bedrijven is naar voren gekomen dat deze samenwerking in belangrijke mate de
doorloopsnelheid en de kwaliteit van het eindprodukt bepaald.

Uit het voorgaande blijkt dat een maakbaarheidsanalyse voor aile drie de bovenstaande fasen
gemaakt kan worden. Ben belangrijke vierde partij die hier nog aan toegevoegd moet
worden is de gereedschapmaker. De gereedschappen zorgen namelijk ook voor grenzen
waar binnen gewerkt moet worden.

In samenspraak met de praktijk is gekozen voor de werkvoorbereider als doelgroep. Deze
beheerst vaak in voldoende mate de noodzakelijke kennis om met een maakbaarheidsanalyse
te kunnen omgaan. Het zou echter de voorkeur verdienen om reeds in de produktontwerp
fase op maakbaarheid te toetsen. Vaak ontbreekt het hier echter aan de nodige kennis van
het produktieproces. Ben intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen is nood
zakelijk voor een goed verloop van ontwerp tot produktie (zie bijlage 1).

Naast de parameters die het werkelijke proces beinvloeden zijn er meerdere factoren die het
eindresultaat bepalen. Ben van die factoren is bijvoorbeeld de werksituatie op de vloer.
Deze factoren worden niet verder uitgewerkt, maar als een bedrijf een optimaal produktie
proces nastreeft za1 het hier zeker aandacht aan moeten besteden.

Leboretoril.l1l voor Omvormtechnologie WPA 1380 JvdZ Sept. 1882 14



3. INDELING VAN DIEPTREKPRODUKTEN.

3.1. INDELING DOOR MIDDEL VAN BASISVORMEN.

In de inleiding is er reeds op geattendeerd dat het scala van dieptrekprodukten legio is. Het
is daarom noodzakelijk een ordening aan te brengen. Deze ordening hoort tot stand te
komen via een systematiek die toepasbaar blijft met voortschrijdende complexiteit van het
produkt. Daamaast is gezocht naar een indeling die groepen met specifieke deformatie
eigenschappen bij elkaar plaatst.

Een dieptrekprodukt is op te splitsen in een buitencontour en een dwarsdoorsnede.

buitencontour

Figuur 3: Builencontour van een produJa.

3.1.1. INDELEN VAN DE BUITENCONTOUR IN BASISVORMEN.

Uitvoerige studie [4] heeft er toe geleid dat het opdelen van de buitencontour in
geometrische segmenten en de samenhang met de deformatieprocessen resulteert in de
volgende vier basisvormen.r------------------,

0 \

/~:p: ---
/ "

V1 V2 V3 V4

Figuur 4: Indeling dieptrekproduJaen in basisvormen.

De pijlen die in figuur 4 staan weergegeven, geven de materiaalstroom vanuit de flens aan.
Om een en ander te verduidelijken zijn in figuur 5 twee typische buitencontouren opgedeeld
in basisvormen.

~
3 V2

V3
V2
V3 3

V2

Figuur 5: Opdeling builencontour in basisvormen.

L.bofMorium voor Omvormtechnologie WPA 13110 JvdZ Sept. 111112 15



In de deling van de gehele contour van een produkt in cirkel- en lijnsegmenten wordt nog
geen rekening gehouden met de overgangsgebieden die ontstaan als gekeken wordt naar de
deformatieprocessen.

De ronde basisvorm is een bijzonder geval van basisvorm twee. Deze is hier toch
opgenomen, omdat het een in de praktijk veel voorkomende vorm is.

3.1.2 INDELEN VAN DE DWARSDOORSNEDE IN BASISVORMEN.

De basisvormen zoals ze in de vorige paragraaf zijn gepresenteerd hebben betrekking op het
bovenaanzicht van een produkt. Verdere uitbreiding van deze basisvormen heeft betrekking
op de dwarsdoorsnede van het produkt (zie figuur 6).

A Doorsnede A-A

OA~J
Figuur 6: afbeelding dwarsdoorsnede.

De dwarsdoorsnede zorgt ervoor dat het produkt driedimensionaal beschreven wordt. Er
wordt bij deze onderverdeling uitgegaan van een gelijk blijvende doorsnede over de gehele
contour van het produkt.
De dwarsdoorsnede van een diepgetrokken produkt wordt verdeeld in drie zones:

A De al of niet aanwezige flens van het eindprodukt. Hier worden de produkten zonder
flens, de reehte flens, de omgekraalde flens en de scheve flens beschouwd.

Figuur 7: Mogelijke dwarsdoorsneden van de jlens.

B De gevormde wand van het eindprodukt. Hier zijn drie afzonderlijke vormen
aanwezig; de reehte wand, de getrapte wand en de schuine wand.

Figuur 8: Mogelijke dwarsdoorsneden van de wand.

Laboretorium voor Omvormtechnologie WPA 1380 JydZ Sept. 1882 16



C De bodem van het eindprodukt. Hieruit vloeien vier vormen voort, te weten: vlakke
bodem, bodem met een strekzone, bodem met een gat en de bolle bodem.

Fig""r 9: Mogelijke dwarsdoorsneden van de bodem.

Deze drie groepen moeten onderling combineerbaar zijn en daarnaast combineerbaar met de
eerste groep basisvormen.

Voor groep B geldt dat er onderling ook nog combinaties mogelijk moeten zijn.
De in dat geval gehanteerde notatie is als voIgt:

Bl3 : Dit houdt in dat het produkt van buiten naar binnen beschouwd eerst een rechte
wand heeft, die overgaat in een schuine wand (zie figuur lOa).

B3l : Dit houdt in dat een produkt van buiten naar binnen beschouwd eerst een schuine
wand heeft, die overgaat in een rechte wand (zie figuur lOb).

UV
a b

Fig"ur 10: Voorbeeld van mogelijke
wandcombitwties.

Het is met deze indeling mogelijk om in een later stadium basisvormen of doorsnedenzones
toe te voegen. Uit de indeling naar basisvormen en de indeling naar dwarsdoorsneden kan
nu een indeling naar produktfamilies gedesti1leerd worden.
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3.2. INDELING DIEPTREKPRODUKTEN IN PRODUKTFAMILIES.

De opsplitsing van de buitencontour van dieptrekprodukten in basisvormen heeft het
voordeel clat een indelingssystematiek gehanteerd lean gaan worden. Deze systematiek gaat
niet alleen op voor geometrische overeenkomsten, maar ook voor deformatiespecifieke
eigenschappen. De indeling van de produktfamilies is als voIgt:

1 Rotatiesymmetrische dieptrekprodukten waarin zich in de flens alleen stuikzones
bevinden.

2 Dieptrekprodukten waarbij de deformatiezones in de flens zijn samengesteld uit
stuikzones en buigzones.

3 Dieptrekprodukten waarbij de deformatiezones in de flens zijn samengesteld uit
stuik-, buig-, en strekzones.

Onder buigzone wordt hier verstaan die zone waarbij het materiaal in de flens geen
deformatie ondergaat. Uiteraard wordt er over de hele contour gebogen over de matrijsra
dius. Het begrip buigen is echter een ingeburgerde term.

Parallel aan de hierboven beschreven indeling van de produktfamilies loopt de indeling op
basis van combinaties van de basisvormen:

1 basisvorm 1.
2 basisvormen 2, 3.
3 basisvormen 2, 3, 4.

Figuur 11: Indeling produkifamilies.

De onderverdeling van de produktfamilies zelf wordt gedaan op basis van de dwarsdoor
sneden. Het aantal mogelijke combinaties van de doorsnedezones is groter dan vijftig. Om
dit visueel te verduidelijken door middel van een overzichtstekening is niet zinnig. Er is
bier dan ook gekozen voor een algemene notatie:

Vl.Al.Bl.C1

L.....- vorm van bodem.
1....- vorm van wand.

1....- vorm van flens.
L.....- basisvorm.
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Ben produkt uit familie twee zal dus zijn opgebouwd uit twee basisvormen, waarbij de
basisvormen afwijkende geometrieen kunnen hebben (denk daarbij aan de hoekradius).

De grote groep produkten met een niet gesioten contour is niet meegenomen in de indeling.
Deze is met behuip van deeioplossingen toch te benaderen.

In de indeling worden nog twee andere produktfamilies opgenomen. Deze families zijn
afwijkend om twee verschillende redenen:

1 Het produkt is geometrisch niet te vangen in de eerste indeling. Dit houdt in dat de
doorsnede van het produkt niet over de gehele contour gelijk is.

2 Het produkt wordt via een afwijkende methode gefabriceerd. Dit houdt in dat er
geen "normaal" trekschema gehanteerd wordt.

De symbolen van deze families zijn als voIgt:

Figuur 12: Produkten met afwijkende geometrie.

Figuur 13: "Oeillet" produkten.

Produktfamilie vijf wordt naar het franse woord Oeillet genoemd. Dit betekend vetergat en
slaat op het ldeine ringetje dat in dit gat zit. Dit produkt wordt op een bijzondere manier
gefabriceerd en is gekozen om deze groep te symboliseren.

De produktfamilies vier en vijf worden niet uitgewerkt, zij dienen aIleen om aan te geven
dat er nog produkten denkbaar zijn die niet in de indeling opgenomen kunnen worden.
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4. HET OPSTELLEN VAN EEN SYSTEMATISCHE MAAKBAAR
HEIDSANALYSE.

4.1. FAALVORMEN.

Om een produkt op maakbaarheid te kunnen toetsen moet eerst de defmitie van maakbaar
heid worden bepaald. De gehanteerde defmitie wordt hieronder gepresenteerd:

" Ben produkt is maakbaar als het via de gekozen procesmethode met de gekozen gereed
schappen en materialen binnen de gestelde kwaliteitseisen kan worden gemaakt. "

In de definitie is sprake van kwaliteitseisen waaraan een produkt moet voldoen. Deze
hebben meestal betrekking op de volgende punten:

Globale geometrie.
Oppervlak.
Maattoleranties.

Als een produkt niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet dan faalt het. Hieronder worden
de meest voorkomende faalvormen gepresenteerd (zie bijlage 2):

Globale geometrie:

Oppervlak:

Maat- en vorm
toleranties:

- Breuk.
- Plooien.
- Oorvorming.

- Sinaasappelhuid.
- Krassen.
- Ruwheid.
- Liiderslijnen.

- Variabele wanddikte.
- Terugvering.
- Vormzuiverheid (onrondheid)

Voor de kwaIiteitseisen worden criteria opgesteld waaraan een produkt getoetst kan worden.
Niet aile kwaliteitseisen van het produkt zijn altijd even streng. Om dit te verduidelijken
voIgt een voorbeeld:

Aan de kofferbak van een auto worden functionele eisen gesteld. Ben eventuele lichte
plooiing veroorzaakt daarbij geen afkeur van het produkt.

Combinaties van kwaIiteitseisen moeten kunnen worden gemaakt. De werkvoorbereider
moet zelf aan kunnen geven met welke criteria en binnen welke grenzen wordt getoetst.
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4.2. DE ALGEMENE OPLOSPROCEDURE.

Om de maakbaarheid van een dieptrekprodukt te bepalen is een algemene oplosprocedure
ontwikkeld. De invulling van bepaalde stappen verschilt echter per produktvorm. Er wordt
nu per onderdeel van de maakbaarheidsbepaling een toelichting gegeven. De lotale
procedure wordt in figuur 14 weergegeven.

4.2.1. BEPALING VAN DE INPUT.

De input bestaat uit die gegevens die noodzakelijk zijn om een produkt op maakbaarheid te
kunnen toetsen. De betreffende parameters worden door het produktontwerp voorgeschreven
of door middel van regels aangenomen.

a) Het eindprodukt.

Het eindprodukt wordt door de produktontwerper aangeleverd. Uit dit ontwerp voIgt slechts
een parameter die gebruikt za1 worden bij de maakbaarheidsbepaling en dat is het
stempeloppervlak:

= Stempeloppervlak

b) De blank.

Uit het produktontwerp wordt de blank bepaald. Dit kan op drie manieren gebeuren:

Oppervlakteinvariantie
Volumeinvariantie
Praktijkmethode

De blankafmetingen verzorgen meerdere parameters:

= Oorspronkelijke dikte van de blank
= Oppervlakte van de blank
= De blankcontour

[mm]
[mm~
[mm]

Uit deze gegevens kan de globale dieptrekverhouding worden bepaald:

PO=JAB/Ap

Vergelijking van Po met een kritische waarde POmax levert een eerste indicatie voor de maak
baarheid van een produkt. In bijlage drie wordt weergegeven hoe voor de meest voorko
Mende produkten de blankafmetingen kuooen worden bepaald.
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c) Het materiaal.

In voorkomende gevallen ka.n de werkvoorbereider nog invloed uitoofenen op de materi
aalkeuze. Dit ka.n de doorslag geven voor de maakbaarheid bij een kritisch produktieproces.
Het materiaallevert de volgende technologische parameters (zie bijlage 4):

C
n
EO

R
~R

E

= Karakteristieke deformatieweerstand
= Verstevigingsexponent
= Voordeformatie
= Normaalanisotropie
= Planaire anisotropie
= Elasticiteitsmodulus

[N/mm~
[-]
[-]
[-]
[-]

[N/mm~

d) Het gereedscbap.

De gereedschapsafmetingen liggen niet eenduidig vast. Hiervoor zijn een aantal regels
opgesteld waaraan de parameters mooten voldoon (zie bijlage 5). Dit ka.n impliceren dat het
produkt nog een nabewerking moot ondergaan (denk daarbij aan een kalibratieslag). Uit de
gereedschapsafmetingen zijn de volgende relevante parameters te destilleren:

= Afrondingsstraal van de trekring
= Afrondingsstraal van de trekstempel
= Oppervlak tussen de trekring
= Afmeting van de trekspleet
= Gereedschapsruwheid

[mm]
[mm]

[mm2
]

[mm]
[-]

Bij de gereedschappen worden ook de smeermiddelen ondergebracht. Dit zorgt voor twee
andere parameters:

= Wrijvingscoefficient tussen flens en gereedschap
= Wrijvingscoefficient tussen flens en matrijsradius

[-]
[-]

In de voorgaande vier stappen lean op twee plaatsen op maakbaarheid worden getootst.
Ten eerste wordt de globale dieptrekverhouding bepaald. Deze mag een bepaalde waarde
niet overschrijven. Dit wordt getootst in een later stadium.
Ten tweede mooten de afrondingsstralen van de gereedschappen bepaald worden. Als deze
stralen groter zijn dan de Stralen die in het produkt opgenomen zijn dan zal een vervolg
bewerking noodzakelijk zijn.

In het geval dat het niet is toegestaan om een vervolgbewerking plaats te laten vinden zal
het produktontwerp mooten worden aangepast.
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4.2.2. DE TOETSING OP MAAKBAARHEID.

Nadat alle noodzakelijke parameters zijn bepaald is het mogelijk het gekozen proces op
maakbaarheid te gaan toetsen.

Het filter.

Ben produkt moot worden getoetst op de gestelde kwaliteitseisen (zie paragraaf 4.1.),
hiervoor worden analysemethoden gehanteerd. Voordat een methode echter toegepast mag
worden dient te worden getoetst of de methode wei geldig is voor het probleem. Ben aantal
analysemethoden heeft namelijk een beperkt geldigheidsgebied. Indien aan dit filter wordt
voldaan kan het produkt op de betreffende kwaliteitseis worden getoetst.
Wordt er niet aan het filter voldaan dan za1 de uitkomst van de analyse zijn dat er geen
uitspraak over de maakbaarheid kan worden gedaan. Dit wil echter niet zeggen dat het
produkt niet maakbaar is.

Het toetsingscriterium.

Om aan een gestelde kwaliteitseis te voldoon wordt een criterium opgesteld. Het meest
gebruikte criterium is het breukcriterium waarbij de maximaal optredende spanning gelijk
wordt gesteld aan de kritische spanning. Indien geen criterium voorhanden is, wordt gebruik
gemaakt van empirie of wordt een gefundeerde aanname gedaan. Door middel van
analysemethoden kan nu een uitspraak over de maakbaarheid worden gedaan.

Het criterium bepaalt op welke kwaliteitseis de maakbaarheidsanalyse zich richt. Het is niet
wenselijk om in de analyse alle criteria te hanteren. Sommige berekeningen zijn langdurig
en de mogelijkheid bestaat dat een produkt als niet maakbaar geanalyseerd wordt·op een niet
ter zake doonde kwaliteitseis.

Bij ieder criterium zijn drie analysemethoden mogelijk om te toetsen of het produkt aan de
kwaliteitseis voldoot. Deze methoden worden in paragraaf 4.3. gepresenteerd.

4.2.3. DE OUTPUT.

Als een produkt aan alle gestelde eisen voldoot za1 de output zijn dat het produkt zeer
waarschijnlijk geproduceerd kan worden. Indien niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan
za1 de output "waarschijnlijk niet maakbaar" zijn. (Ret woord waarschijnlijk wordt
gehanteerd, omdat in de praktijk is gebleken dat produkten die volgens de theorie niet
maakbaar waren wei geproduceerd konden worden.) Er kunnen nu drie verschillende
stappen worden ondemomen atbankelijk van de bedrijfssituatie en het kostenaspect:

Er wordt een trekschema opgesteld.
Het produktontwerp wordt aangepast.
Er wordt voor een ander fabricageproces gekozen.
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Figuur 14: A/gemene oplosprocedure voor de maakbaarheidsbepaling.

4.3. TER BESCHIKKING STAANDE ANALYSEMETHODEN.

Om een produkt of produktieproces te analyseren zijn een drietal bronnen van informatie
aanwezig:

-Empirie: De aanwezige informatie is afgeleid uit praktijkervaring en experimenten.
Door het ontbreken van fysische modelvorming is interpretatie van achter
liggende oorzaken, wetmatigheden en dergelijke zeer moeilijk of onmogelijk.
De gegevens zijn voornamelijk beschikbaar in de vorm van tabellen, grafie
ken, vuistformules en kentallen.

-Modellen: Dit zijn methoden die gebaseerd zijn op benaderingen van de optredende
processen. De meest gehanteerde zijn de Eindige Differentie Methoden en de
bovengrensanalyse. Het eindresultaat van dergelijke modellen bestaat vaak uit
software programma's.

-Numerieke
Simulaties:

Simulatiemethoden zijn methoden die het gehele proces simuleren. De in het
onderzoek gehanteerde methode is een Eindige Elementen Methode. Er wordt
gebruik gemaakt van het pakket ABAQUS. Gegevens hiervan zijn in
verslagen weergegeven, gebruik maken van het pakket zelf vereist inzicht en
ervaring [9,11].

Ten aanzien van de analysemethoden kunnen voor- en nadelen opgesteld worden ten
opzichte van elkaar.
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Empirie.

De informatie is vaak op een toegankelijke manier gepresenteerd, zodat de gebruiker snel
een eerste indicatie heeft. Het stelt tevens de modellen en simulaties in staat om gegevens te
tootsen. Nadeel van deze informatie is dat niet altijd aangegeven staat binnen welke
geldigheidsgrenzen gewerkt moot worden. Ook is het niet mogelijk deze informatie te
extrapoleren op andere problemen.

Modellen.

Modellen zijn een benadering van de werkelijkheid. Modellen zullen dan ook altijd getoetst
mooten worden door middel van experimenten. Modellen zijn vaak modulair opgebouwd,
zodat verschillende deelproblemen afzonderlijk worden opgelost en daama bij elkaar worden
opgeteld. Dit sluit aan bij de indeling, zoals die is gepresenteerd in hoofdstuk 3. Modellen
simuleren het proces en hebben de mogelijkheid om de relevante parameters te varieren
binnen de toegestane grenzen. Daardoor kan een model vele verschillende produkten
beschouwen. De rekentijden nemen echter bij het oplopen van de nauwkeurigheid toe.

Numerieke Simulaties.

Deze simulatiemethode wordt door velen de methode van de toekomst genoemd. Het nadeel
van een dergelijke methode is dat ze nog zeer veel inspanning en kennis van de gebruiker
vraagt. De mogelijkheid tot het simuleren van drie-dimensionale vormen wordt in de nabije
toekomst mogelijk.

De voordelen die de laatste twee methoden ten opzicht van de eerste hebben is de algemene
toepasbaarheid. Aangezien de ontwerper zelf in staat is om parameters te varieren za1 een
groter scala produkten met eenzelfde pakket bestreken kunnen worden.
Ben nadeel is dat gebruiker goed op de hoogte moet zijn van de grenzen van het pakket.
Ook inzicht in de uiteindelijke resultaten is, zeker bij EEM, niet eenvoudig te verkrijgen.

4.4. DE EIGENlIJKE MAAKBAARHEIDSANALYSE.

Uit hoofdstuk drie is gebleken dat de buitencontour van een dieptrekprodukt is te verdelen
in basisvormen. Voor deze basisvormen kunnen met de analysemethoden, empirie en model
len vaak oplossingen worden gevonden. Dit is de reden waarom, nadat de input bekend is ,
gekozen is voor een opsplitsing van het produkt in basisvormen.
De deelproblemen worden lokaal op een aantal criteria getoetst. De gebruiker van de
analyse bepaald zelf op welke kwaliteitseisen, respectievelijk aan welk criterium, wordt
getoetst.

Indien voor alle deelproblemen geen falen optreedt, worden deze samengevoegd. In het
andere geval wordt teruggekoppeld naar de input.
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De globale dieptrekverhouding wordt in het globale criterium opgenomen. Nu moet de
interactie van de deelproblemen onderling worden bepaald, ook dit wordt in het globale
criterium opgenomen. In het geval dat deze interactie binnen bepaalde grenzen blijft, wordt
de output van de totale analyse "maakbaar". Worden deze grenzen overschreden, dan wordt
teruggekoppeld naar de input. Het is dan in sommige gevallen mogelijk om een tussenvorm
te introduceren.

Ben voorbeeld hiervan zijn twee cirkelsegmenten in een bakvormig produkt die overgaan in
ren cirkelsegment, omdat de invloed van de drukspanningen in de wand het buigproces
overheerst.

De maakbaarheidsanalyse is algemeen geldig. De invulling ervan is echter athankelijk van
de dwarsdoorsnede. Het aantal mogelijke dwarsdoorsneden maakt het diagram drie
dimensionaal.

De invulling van het toestingsblok uit figuur 14 wordt in figuur 15 weergegeven.

I baslsvorm 1

ICrlterlUm 1 1

ICriterium 21

Icriterium 31

1910b. criterium I

Figuur 15: Invulling van het toetsingsblok.
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Voor de drie mogelijke analysemethoden om de kwaliteitseisen aan een criterium te toetsen,
wordt het symbool uit figuur 16 gehanteerd. Dit is te splitsen in de drie blokken zoals weer
gegeven in figuur 17:

A1

L:. ?

V

FILTER

E
EMPIRIE

FILTER

M
MODELLEN

FILTER

s
SIMULATIES

Figuur 16: Het crite
riumblok.

Figuur 17: Mogelijke analysemethoden.

Deze blokken zijn off-line geplaatst, zodat er de mogelijkheid is tot het kiezen van de
gewenste methode. Hierbij wordt uitgegaan van voldoende vakkennis van de gebruiker.

De mogelijkheid tot het overslaan van een criterium wordt hier niet aangegeven, evenmin
worden alle mogelijke informatiestromen aangegeven. Dit is gedaan met het oog op de
overzichtelijkheid van het diagram.

In het criteriumblok worden de produktspecifieke stromingsdiagrammen ingevuld. Dit kan
in modulevorm, zodat voor iedere produktvorm een andere module geplaatst kan worden.
De algemene methodieken worden in figuur 18 weergegeven.

em pirie

filter
l

grafieken
tabellen

-'-'-'-'-'-'-'-'-
resultaten

l
criterium

modellen

filter

deelbere
keningen

f-._._._._._._._.-

resultaten
!

criterium

Isimulaties I

filter
1

mesh
EEM_._._._._._._._.-
resu Itaten

1
criterium

Figuur 18: Algemene methodiek analysemethoden.

In bijlage zeven wordt een voorbeeld van een maakbaarheidsanalyse gegeven voor ronde
produkten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gespecificeerde stroomdiagrammen uit het
criteriumblok. Uit dit voorbeeld voIgt dat voor de criteria geldt dat deze niet geheel
onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het bekend moeten
zijn van de plooihouderdruk, voordat de benodigde dieptrekkracht kan worden bepaald
(zie bijlage 6).
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5. CONCLUSIES.

In de ontwerpcyclus wordt de basis van de uiteindelijke kosten gelegd. Er is gebleken dat de
produktie-ontwerper het meest in aanmerking komt voor het hanteren van een
maakbaarheidsanalyse. Ben goede communicatie tussen aile partijen blijft echter weI een
noodzaak.

Er is een indeling voor dieptrekken ontwikkeld die zowel de geometrische als de
procestechnische aspecten in zich herbergt.

Ondanks het feit dat in deze eindstudie aileen produkten met een gesloten buitencontour
worden beschouwd, is het mogelijk om produkten met een niet gesloten contour met
basisvormen te benaderen.

Bij het toetsen op maakbaarheid zijn een groot aantal kwaliteitseisen mogelijk. In dit
onderzoek is voomamelijk gekeken naar breuk en plooivorming.

Voor de controle van de kwaliteitseisen staan drie mogelijke methoden ter beschikking: De
empirische, de modelmatige en de simulatiemethode. De laatste twee zijn pas sinds een paar
jaar actueel.

Bij het gebruik maken van empirische gegevens is het vaak moeilijk de achterliggende
theorie en procescondities te traceren. Er is echter veel ervaringskennis in verwerkt.

De simulatietechniek is op het ogenblik de meest tot de verbeelding sprekende. Er zijn reeds
drie-dimensionale pakketten op de markt en de gebruikersvriendelijkheid za1 aileen nog
maar toenemen.

De maakbaarheidsanalyse is hier verklaard aan de hand van ronde produkten. Juist de
onderverdeling van een hoekig produkt in basisvormen zou een goede test zijn. Dit was niet
mogelijk bij gebrek aan geldige modellen.

In de analyse wordt vooral uitgegaan van de eerste trek. Op het moment dat trekschema's
noodzakelijk worden wordt het toetsen op maakbaarheid zeer complex. Het aantal denkbare
trekschema's is dusdanig groot dat daar een apart onderzoek naar gedaan za1 moeten
worden.

De gepresenteerde analyse geeft een indicatie of een produkt maakbaar is. In de praktijk is
bewezen dat een produkt dat volgens de literatuur niet maakbaar was weI degelijk gemaakt
kon worden. Dit geeft aan dat de output van de analyse een gefundeerde indicatie geeft en
geen wetmatigheid is.

De maakbaarheidsanalyse stelt een werkvoorbereider in staat een produkt te toetsen dat hij
nog nooit heeft gefabriceerd.
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6. MAAKBAARHEIDSBEPALING VAN CONISCHE DIEPTREK
PRODUKTEN.

Ben conisch dieptrekprodukt kan op verschillende manieren worden vervaardigd. Er wordt
in veel gevallen gebruik gemaakt van een trekschema waarbij niet-conische tussenfasen
worden gehanteerd (zie figuur 19).

l~f~
i

Figuur 19: Voorbeeld
trekschema.

Het is ook mogelijk dat het produkt direct in de eindvorm wordt getrokken. Deze
mogelijkheid wordt hier beschouwd.

Figuur 20: Directe vormgeving.

Er wordt in dit hoofdstuk alleen gekeken naar de maakbaarheid met betrekking tot breuk.
Hierbij wordt aangenomen dat het produkt in cen trek wordt gefabriceerd, dat wil zeggen
direct in de eindvorm wordt getrokken, en dat de wand van het produkt recht blijft.

Om tot een mogelijke toetsing op maakbaarheid te komen zijn twee modellen opgesteld die
de kracht, die benodigd is om de deformaties op te leggen, bepalen door middel van een ar
beidsberekening. In deze modellen wordt gebruik gemaakt van een eindige differentie
methode, die wordt opgelost door de wand op te delen in een eindig aantal elementen en de
stempelverplaatsing met kleine stappen te vergroten. De formule die in deze berekening
centraal staat is de volgende [18]:
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De gehanteerde afspraken staan in figuur 21 weergegeven.

ruo _------------1
ru .------------1

i •
i I
I I

i I
~PI I i UI.-..... .
! I
I I

1 I
! •

Figuur 21: Tekenafspraken.

Ben van de kenmerken van dieptrekken is dat materiaal vanuit de flens in de wand stroomt.
Bij de meeste dieptrekprodukten ondergaat het materiaal, na de buiging van de flens over de
matrijsradius geen deformaties meer. Bij een conisch dieptrekprodukt wordt ook de wand
nog gedeformeerd. Het materiaal dat zich in de aanvangsfase tussen matrijs en stempel
bevindt heeft geen voordeformaties vanuit de flens ondergaan. Het materiaal dat vanuit de
flens naar binnen stroomt heeft dat weI. Dit bemoeilijkt de modelvorming, waardoor is
gekozen voor een eindige elementachtige methode. Hierbij kan per element een voorge
schiedenis worden vastgelegd. Deze methode wordt in dit verslag met EEM aangeduid.

6.1. GEHANTEERDE MODELLEN.

De eerste berekeningen zullen zich beperken tot het materiaal dat zich in de aanvangsfase
tussen matrijsradius en stempel bevindt (zie figuur 20), we noemen dit het uitgangsmateri
aal.

Dit houdt in dat de wand niet in lengte toeneemt, maar zich star verplaatst.

Model 2: El =-E1•

In dit model wordt de wanddikte constant verondersteld.

De uitwerking van de voorgaande modellen staat in bijlage 9 weergegeven.

De resultaten van de twee modellen staan in figuur 22 weergegeven:
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Figuur 22: Vergelijking modeUen.

Naast de eindige elementen methode wordt ook een analytische methode gehanteerd om de
juistheid van de berekeningen te verifieren. In deze methodiek staat de volgende formule
centraal:

De verschillen tussen beide methoden worden in de onderstaande figuur aangegeven.

(2)

.......z

....... -.s:.

~ 1-
a.s _
41
li

--model'
---~ model2

-stempelweg [mm]

Figuur 23: Vergelijking berekenings
methoden.

Uit figuur 23 voIgt dat model twee de laagste proceskracht berekent. De afwijking met de
analytische berekening is te verwaarlozen, zodat de eindige elementen berekening betrouw
baar is.

In de literatuur [20,21] is gebleken dat E3=0 redelijk voldoet, zodat hier is gekozen voor
model twee.
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6.2. HET TOEVLOEIENDE MATERIAAL VANUIT DE FLENS.

Voor model twee wordt nu een formulering opgesteld die de kracht berekent die benodigd is
om het toegevloeide materiaal in de wand te deformeren. Voor deze berekening is een
eindige elementen methode gehanteerd. De uitwerking van deze formulering staat in bijlage
9 weergegeven.
De resultaten van deze berekeningen zijn in figuur 24 weergegeven:

11I000

...... totale wand
z
'--' llOllO-,I;

0

f
D... IIOOD
.¥..
Q.

E .....
II)-III

stempelweg [mm]

Figuur 24: Aandeel deelkrachten van de wand.

Het toegevloeide materiaal gaat een steeds dominantere rol spelen naar mate de stempelweg
groter wordt. Dit is te verklaren door de grote voordeformatie die dit materiaal ondergaat in
de flens. De combinatie van meer volume dat naar binnenstroomt en de grote
voordeformatie hiervan, heft de kleiner wordende rekken ten gevolge van de kleiner
wordende hoek op.

6.3. REKENMODEL VOOR HET GEHELE PRODUKT.

Nu wordt de bereking uit paragraaf 6.2. gekoppeld aan de andere deelkrachten:

-FfIeaa
-Fwrfkaa

-Fwrradius

-Fbuig

: Flensdeformatie.
: Wrijving tussen flens en gereedschap.
: Wrijving tussen blankmateriaal en matrijsradius.
: Dubbele buiging over matrijsradius.

Als dit wordt gedaan dan wordt de totaal benodigde kracht gevonden. In de nu volgende
formulering wordt de buigkracht verwaarloosd en wordt de wrijving tussen blankmateriaal
en buigradius aangepast. Dit levert de volgende formuleringen op voor de deelkrachten (zie
bijlage 9):
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(4)

(5)

De resultaten van de berekeningen met dezelfde afmetingen als in de voorgaande paragrafen
staan in figuur 25 weergegeven.

llOOOO
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(,)

1
0
L.

.Y-
CD
Q.

E
CD oo-Ulסס1

0

tatale kracht

---stempelweg [mm]

Figuur 25: Aandeel deelkrachten totale produla.

Door nu de spanning in de wand net boven de bodem te berekenen en deze gelijk te stellen
aan de kritische spanning kan beoordeeld worden of er risico voor scheuren bestaat (zie
bijlage 9).

6.4. EXPERIMENTEN.

Om de gegevens uit het voorgaande te verifieren zijn een aantal experimenten gedaan. Deze
hadden ook tot doel om een tweede belangrijke faalvorm te beschouwen, namelijk plooivor
ming in de wand. Deze wordt veroorzaakt doordat de wand tijdens het dieptrekken vrij in
de ruimte hangt en verder vervormt. Dit zorgt ervoor dat de tangentiele spanningen groter
zijn dan bij het trekken van een rechte pot. Deze tangentiele spanningen verzorgen een
drukspanning in de wand, waardoor een knikneiging ontstaat.

De bodemscheur en plooivorming in wand kunnen worden beinvloed door de plooihouder
druk. Wegens het ontbreken van een toepasbaar plooicriterium wordt dit experimenteel
onderzocht. Wordt de plooihouderdruk verhoogd dan za1 de wand meer door een strekkende
bewerking worden gevormd. Dit zorgt ervoor dat de tangentiele spanningen een kleinere rol
spelen (zie cirkels van Mohr [5]). Ret nadeel van een hogere plooihouderdruk is dat de leans
op een bodemscheur verhoogd wordt.
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Uit het voorgaande voIgt dat de maximaal haalbare hoogte van een conisch produkt
afbankelijk is van de ingestelde plooihouderkracht. Over het algemeen zal een dergelijke
grafiekvorm ontstaan:

f

Figuur 26: Optima1e plooihouder
kracht.

Het rekenmodel in combinatie met het breukcriterium zal de breuklijn simuleren. Het is niet
mogelijk gebleken in het bestek van deze eindstudie uit het experiment een plooicriterium af
te leiden. Als de plooihouderkracht op nul wordt gesteld kan door middel van een kental
een indicatie verkregen worden (zie bijlage 11).

Het is aan te bevelen om een uitgebreider onderzoek te doen naar het knikgedrag in de
wand, gerelateerd aan de plooihouderdruk.

7. CONCLUSIES.

Het model dat de wanddikte constant veronderstelt levert de laagste proceskrachten. Mede
gelet op de kleine afwijkingen met de experimenten is dit een juiste benadering.

De hier gehanteerde eindige elementen methode is net zo accuraat als een analytische
methode. Hierdoor mag worden aangenomen, dat de berekening van de kracht die benodigd
is om het naar binnen gevloeide materiaal te deformeren, net zo nauwkeurig is.

Het naar binnen vloeiende materiaal speelt naar mate de stempelweg groter wordt, een
dominantere rol dan het materiaal dat zich in de uitgangspositie tussen stempel en trekring
bevindt.

De bestaande formuleringen voor de andere deelkrachten zijn te combineren met de eindige
elementen methode. Hiervoor moeten weI een aantal parameters aangepast worden.

De deformatie van de wand levert een behoorlijk aandeel in de totale proceskracht (circa
dertig procent).
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Bij de produktie van een conisch produkt is de plooihouderkracht optimaal instelbaar. Er
treden twee faalvormen op die samen de maximaal haalbare hoogte van een produkt
bepalen; breuk in de bodem en plooien in de wand.

Uit de experimenten is gebleken dat het model binnen beperkte grenzen voldoet. Voor deze
grenzen zijn twee kentallen ingevoerd:

Voor Po geldt dat deze kleiner moet zijn dan 2.5, waarschijnlijk geldt hier hetzelfde als bij
het dieptrekken van een ronde pot dat betekent dat Po kleiner/gelijk moet zijn dan 2.1. Dit
kental heeft betrekking op het kracht-weg verloop. Op het moment dat de flens in
verhouding te groot wordt ten opzichte van de stempel en matrijs afmetingen, zal het
materiaal niet vanuit de flens toestromen, maar zal strekken van de wand optreden. In dit
geval is de aanname dat de wanddikte niet varieert gedurende het proces niet meer geldig.
Gezien de beperkte gereedschappen en de beperkte tijd moet hier nog verder onderzoek naar
worden gedaan.

Voor Bf geldt dat dit kental kleiner moet zijn dan twee. Deze factor heeft betrekking op het
breukcriterium. Bij een kleine eindhoek Pj van het produkt, zal de overgang van de wand en
bodem een zeer kleine hoek maken met de stempel, ten gevolge van het buigproces. In dit
geval is het toegestaan hetzelfde breukcriterium te hanteren als dat van het dieptrekken van
produkten met een reehte wand.

Indien voor Po en Bf is voldaan aan de gestelde grenzen is het model bruikbaar.

In dit onderzoek is een eerste aanzet gedaan voor een plooicriterium bij het plooihouderloos
conisch dieptrekken. Dit heeft geleidt tot het volgende kental:

In het tijdsbestek van deze eindstudie en met de beschikbare gereedschappen was er niet de
mogelijkheid om hier een uitgebreid onderzoek naar te doen. Het is zeker aan te bevelen om
hier nog een uitgebreider onderzoek naar te doen.
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STEMPEL 

stempelstraal 
stempelafronding 
stempelkracht 
stempelsnelheid 

MATRDS. 

rDi matrijs binnenstraal 
rnu matrijs buitenstraal 
PD matrijsafronding 

PLOomOUDER 

PERS 

uitwendige plooihouderstraal 
inwendige plooihouderstraal 
plooihouderkracht 
plooihouderdruk 

F door de pers te leveren kracht 
H-x maximale stempelslag 
H ingestelde stempel slag 
u stempelslag 

PRODUKT 

OORSPRONKELUKE BLANK 

oorspronkelijke blank- of plaatdikte 
oorspronkelijke straal buitenrand blank 
momentane straal van een willekeurige 
plaats in de oorspronkelijke blank 
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[N,kN] 
[mm/s] 
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[mm] 

[N,kN] 
[N,kN]/[mm~ 

[N,kN] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 

[mm] 
[mm] 
[mm] 
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PRODUKT MET FLENS (beginfase) 

momentane blank- of plaatdikte 
momentane straal buitenrand flens 
momentane straal van een willekeurige plaats 
straal middelpuntsafronding 
momentane flensdikte als finctie van r 

EINDPRODUKT 

St, bodemdikte 
Sw wanddikte 
h produkthoogte 
4h oorhoogte [h.n.x -h.mJ 
rwu uitwendige produktstraal 
rwi inwendige produktstraal 
rmx gemiddelde produktstraal na XC trek 
Pu uitwendige bodemafronding produkt 
Pi inwendige bodemafronding produkt 
Pm gemiddelde bodemafronding Cpu + piJ/2 

PRODUKT/GEREEDSCHAP 

DEFINITIESI AFSPRAKEN 

fJo oorspronkelijke dieptrek.verhouding [ruJrJ 
fJOmax maximale dieptrek.verhouding [ruJrilmax 
fJ momentane dieptrek.verhouding [rJrJ 
fJc: kritische dieptrek.verhouding [rJrJc 
rm gemiddelde produktstraal (rwi + rw~/2 
ri gemiddelde gereedschapsstraal (rDi + r p)/2 
PmP gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse 

van de snede stempelzijde 
PmD gemiddelde afrondingsstraal ter plaatse 

van de snede matrijszijde 
rj snedestraal 
a hoek 
fJj hoek tussen stempel en wand 

Opmerking: In de CIRP normen wordt fJ=rJrp gedefinieerd 
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MATERlAAL 

O'ro initiele vloeispanning 
O'f momentane vloeispanning 
C karakteristieke deformatieweerstand 
n verstevigingsexponent 
EO voordeformatie 
E natuurlijke of logarithmische rek 
(RJ anisotropiefactor in aO met de wals-richting 
aR planaire anisotropiefactor 
E Elasticiteitsmodulus 

PROCES 

1'1 wrijvingscoefficient flens volgens Coulomb 
1'2 wrijvingscoefficient radius volgens Coulumb 
T. trekspleet (enkelzijdig) 
FPr wrijvingskracht 
F w kracht in de wand 
F we kritische dieptrekkracht in de wand 
F max maximaal benodigde dieptrekkracht 
W arbeid 
w. specifieke arbeid (arbeid per volumedeel) 
P vermogen 

DIMENSIEWZE GROOTHEDEN 

[N/mm~ 
[N/mm~ 
[N/mm~ 

[-] 
[-] 
[-] 
[-] 
[-] 

[N/mm~ 

[-] 
[-] 

[mm] 
[N,kN] 
[N,kN] 
[N,kN] 
[N,kN] 

[Nm] 
[N/m2

] 

[Nm/s] 

1. Bij IOP-M-DIEPTREKKEN-TUE worden de grootheden dimensieloos gemaakt met 
behulp van de grootheid ri en het *teken. 

2. DIMENSIEWZE GEOMETRIE 

s* 
* p 

r* 

dimensieloze plaatdikte s/ri 
dimensieloze afrondingsstraal p/ri 
dimensieloze straal r/ri 
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[-] 
[-] 
[-] 
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3. DIMENSIELOZE KRACHT 

dimensieloze k:racht FICA = FI21triSoC 

4. DIMENSIELOOS VERMOGEN 

dimensieloos vermogen PI21triSoCU 

s. DIMENSIELOZE DRUK 

dimensieloze druk pIC 

INDICES IOPM-DIEPI'REKKEN-TUE 

o 
c 
m 
max 
min 
eff. of 
s 
def 
a 

* 
f 
Fr 
F 
w 
b 
wi 
wu 

begin, initieel, oorspronkelijk 
critisch 
gemiddeld 
maximaal 
minimaal 
effectief 
specifiek 
deformatie 
hoek in graden met de walsrichting 
afgeleide naar de tijd 
dimensieloze grootheid met behulp van ri 
vloei 
wrijving 
breuk 
wand 
bodem 
binnenzijde wand 
buitenzijde van de wand 

INDICES EN KENTALLEN IN DIT RAPPORT 

betrekking op een tijdstap 
betrekking op een element 
Betrekking op verandering per tijdstap 
Geldigheids factor voor breukcriterium 
Gevoeligheids factor voor plooien in de wand. 
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BIJLAGE 1. PRAKTIJK VOORBEELD VAN ONTWERPCYCLUS. 

Er is in dit onderzoek contact geweest met het bedrijfsleven waarbij het doorlopen van de 
ontwerpcyclus een punt van aandacht was. Als voorbeeld van een goede ontwerpcyclus is 
bier het bedrijf FOKKER genomen. Dit is een bedrijf waar veel complexe vormen 
geproduceerd moeten worden, zodat een maakbaarheids analyse in een vroeg stadium bier 
een belangrijke rol speelt. 

Produkt-ontwerp. 

Het produkt-ontwerp wordt op twee verscbillende punten gespecificeerd: 

Functionaliteit. 
Sterkte. 

In deze fase is het produkt-ontwerp nog een schets. Deze schets inclusief de gestelde eisen 
wordt reeds in de ontwerpfase beoordeeld. Dit wordt gedaan door een man van de werk
voorbereiding die op de ontwerpafdeling is gedetacheerd (PTA = Produktie Technisch 
Adviseur). Deze doet een keuze met betrekking tot de produktiemethode, daarbij rekening 
houdend met een veelvoud van factoren (denk daarbij aan montage, inspectiemogelijkheid 
etc.). Voor deze keuze heeft de PTA de beschikking over intern ontwikkelde handboeken en 
zijn kennis en ervaring. 

Nadat de produktiemethode is gekozen wordt het produkt op maakbaarheid getoetst. 
Hiervoor worden wederom de handboeken en de ervaring gebruikt. Deze toetsing kan leiden 
tot twee uitkomsten: 

Onderdeel zonder discussie. 
Onderdeel met discussie. 

Het onderdeel zonder discussie is goed te toetsen. 
Het onderdeel met discussie is blijkbaar niet goed te toetsen. In eerste instantie wordt er nu 
gekeken of het ontwerp aangepast kan worden. Indien dit niet het geval is worden er meer
dere ter zake kundige personen bij betrokken. Op deze manier worden ervaring en kennis 
uitgebreid. 
Als het onderdeel nu goedgekeurd wordt, wordt de tekening uitgewerkt en gefiatteerd door 
de PTA. 

De tekening wordt nu nader bekeken. Hieruit kunnen de volgende keuzes voorkomen met 
betrekking tot de produktie: 

Interne fabricage. 
Uitbesteden van werk. 
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Deze keuze wordt op basis van drie punten gedaan: 

Logistiek. 
Kosten. 
Politieklcontractueel. 

Indien er voor interne produktie wordt gekozen komt de tekening bij de werkvoorbereiding. 

Werkvoorbereiding. 

De tekening komt nu bij de werkvoorbereiding waarbij het ontwerp geometrisch en 
materiaaltechnisch is vastgelegd. 
Er wordt na overleg en gebruik makend van de aanwezige kennis en ervaring definitief 
gekozen voor een produktiemethode. 

Nu voIgt de eigenlijke toetsing op maakbaarheid. Er wordt een stappenplan opgesteld dat 
een bewerkingsblad wordt genoemd. Hierin wordt de volgorde van bewerkingen aangegeven 
en eventueel de normbladen per bewerking toegevoegd. Eveneens wordt in het 
bewerkingsblad aI rekening gehouden met de logistiek. 

Gereedsebapmaker. 

De gereedschapmakerij maakt gebruik van eigen voorschriften, kennis en ervaring. Er 
wordt een gereedschap gefabriceerd, dat aan de voorgaande zaken voldoet. 

Machine-operator. 

De machine-operator speelt in dit bedrijf een belangrijke rol. Doordat bier vaak: met ldeine 
series wordt gewerkt en er veel afwijkende vormen voorkomen, wordt hier veelvuldig 
gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de operator. De operator gaat nu empirisch 
de blankvorm en de condities waaronder gefabriceerd wordt bepa1en. 

Op het moment dat dit goed verloopt wordt de blankvorm gedigitaliseerd. Dit gebeurt met 
het oog op vervolgopdrachten en aanmaak van blanks door middel van numeriek frezen en 
ponsnibbelen, zodat aIle gegevens voorradig blijven. 

In het gevaI dat de machine-operator niet in staat blijkt het produkt optimaal te fabriceren 
worden er meerderen bij betrokken. Er is voor dergelijke problemen een aparte afdeling die 
daarbij ondersteuning levert. Het komt in de praktijk zelden voor dat er teruggekoppeld 
moet worden naar het produkt-ontwerp. 

Conclusies. 

Het is duidelijk dat in elk stadium van de ontwerpcyclus in meer of mindere mate wordt 
gelet op de maakbaarheid. Doordat er aI op de ontwerpafdeling kennis en ervaring van de 
werk-voorbereiding aanwezig is, is de kans op een totaal verkeerd ontwerp 
geminimaIiseerd. Daamaast is er in aIle voorschriften gebruik gemaakt van deze kennis. 
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BIJLAGE 2. FAALVORMEN; OORZAKEN EN SUGGESTIES TER 
VOORKOMING. 

Er is in deze bijlage gebruik gemaakt van literatuur [2,7,8,10]. 

1. SCHEUREN. 

Er moet bij scheuren onderscheid worden gemaakt tussen scheuren die optreden in de wand 
en scheuren die optreden bij de overgang van bodem naar wand. 

1.1. Scheuren in de wand. 

Mogelijke oorzaken. 

Kerfwerking in de dalen van de oren. 
Insluitsels in het uitgangsmateriaal. 
Vervuiling tijdens het dieptrekken. 
Veroudering van ongelegeerd staal. 
Gaatjes in het uitgangsmateriaal. 
Te kritische eerste trek (dwarsscheur). 
Overschrijding van de ductiliteitsgrens. 
Ongelijkmatige beitsing of roestvlekken. 

Mogelijke oplossingen. 

Keuze van een minder anisotroop materiaal. 
Schoonhouden van gereedschappen en omgeving van de pers. 
Gebruik gekalmeerd staaL 
Gebruik gesinterd materiaal met een kleinere korrelgrootte. 
Eerste trek niet kritisch. 
Kies materiaal met een hogere ductiliteitsgrens. 
Reinigen blank. 

1.2. ScheUl-en bij de overgang van de wand naar de bodem. 

1.2.1. Bodem scheurt zonder vorming van een wand uit de blank. 

Mogelijke oorzaken. 

Stempellmatrijs afronding te klein. 
Trekspleet te klein. 
Plooihouderdruk te hoog. 
Stempelsnelheid te hoog. 
Ongunstig materiaal. 
Slechte smering. 

Mogelijke oplossingen. 
Uit de oorzaken zijn de oplossingen rechtstreeks af te leiden. 
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1.2.2. Bodem scheurt bij geringe wandhoogte. 

r-d-
Mogelijke oorzaken. 

Materiaal heeft een te kleine dieptrekverhouding. 
Stempelradius is te groot. 

Mogelijke oplossingen. 

Kies een ander materiaal of bepaal een trekschema. 
Verklein de stempelradius. 
Tussentijds gloeien. 

1.2.3. Bod.em scheurt, meer wand gevormd en lokale druksporen. 

~ 
... ~i 
.: :~. It 

. . 
... ."'. 

Mogelijke oorzaken. 

'Stempel niet in het midden van de matrijs . 
Pers is te stijf. 
Ongelijkmatige smering. 

Mogelijke oplossingen. 

Machine en gereedschap beter afstellen. 
Beter smeren. 

1.2.4. Bodem scheurt, meer wand en druksporen om de hele wand die hoger zijn aan 
de scheurkant. 

Mogelijke oorzaken. 

Stempel staat scheef in de pers. 
Ongelijkmatige smering. 

Mogelijke oplossingen. 

Gereedschap beter afstellen. 
Beter smeren. 

1.2.5. Bodem scheurt, ileus aan scheurkant smaller dan aan andere kant. 

Mogelijke oorzaken. 

Blank: niet goed gepositioneerd. 
Ongelijkmatige smering. 
Ongelijkmatige plooihouderdruk:. 
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Mogelijke oplossingen. 

Centreerpennen toepassen. 
Beter smeren. 
Plooihouder beter positioneren. 

1.2.6. Bodem scheurt, Oens is ovaalvormig en het breedst aan de kant van de scheur. 

Mogelijke oorzaken. 

Ongelijkmatige blankdikte. 
Te kleine trekspleet. 
Slechte smering. 
Te grote anisotropiefactor. 
Te grote stempel afronding. 
Te kleine matrijsafronding. 
Te grote plooihouderdruk. 

Mogelijke oplossingen. 

Aanschaf betrouwbaarder materiaal. 
Vergroten trekspleet. 
Beter smeren. 
Kies materiaal met betere anisotropie eigenschappen. 
Aanpassen stempel/matrijs afrondingen. 
Verlagen plooihouderdruk. 

1.3. Produkt scheurt op overgang van Oens naar wand. 

Mogelijke oorzaken. 

Te kleine matrijsradius. 
Afwijkingen in uitgangsmateriaal. 

Mogelijke oplossingen. 

Vergroten matrijsradius. 
Betere kwaliteit uitgangsmateriaal. 
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2. PLOOIEN. 

Bij plooien moet onderscheidt worden gemaakt waar de plooien optreden. 

2.1. Gelijkmatig verdeelde plooien in de neus. 

Mogelijke oorzaken. 

Te lage plooihouderdruk om de tangentieIe spanningen in de 
flens op te heffen. 

Mogelijke oplossingen. 

Verhogen plooihouderdrok. 

2.2. Ongelljkmatig verdeelde plooien in de nens. ... 

Mogelijke oorzaken. 

Plaastelijk ongelijke beitsing of roestvlekken op de blank die de 
wrijving beinvloeden. 

Mogelijke oplossingen. 

Beter reinigen van de blank. 

2.3. Plooien in de wand. 

Mogelijke oorzaken. 

Te grote matrijsaironding. 
Te lage plooihouderdruk. 

Mogelijke oplossingen. 

Kleinere matrij saironding. 
hogere plooihouderdruk. 
aanbrengen trekdrempe1s. 
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2.4. Plooien in een schuine wand. 

Mogelijke oorzaken. 

Te hoge verhouding tangentiale spanning ten opzichte van de 
andere spanningen. 

3. OORVORMING. 

ffil l . , I 

Mogelijke oplossingen. 

Verhogen van de plooihouderdruk. 
Aanbrengen van trekdrempels. 
Kiezen voor trekschema. 

Mogelijke oorzaken. 

Te hoge planaire anisotropiefactor. 

Mogelijke oplossing. 

Kies materiaal met een lagere planaire anisotropiefactor. 

4. SINAASAPPELHUID (ORANGE PEEL). 

Mogelijke oorzaken. 

Te kleine afrondingsstralen. 
Plaatselijk te hoge effectieve rek. 

Mogelijke oplossingen. 

Verkleinen van de korrelgroote van het materiaal. 
Vergroten afrondingsstralen. 

5. KRASSEN OP DE WAND. 

Mogelijke oorzaken. 

Vervuiling van het gereedschap of blank. 
Te weinig smering. 
Gebruikt smeermiddel met vervuiling. 
Aanladen van materiaal. 

Mogelijke oplossingen. 
Beter reinigen gereedschap en blank. 
Beter smeren. 
Betere materiaalcombinatie. 
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6. PLAATSELJJK LAGERE RUWHEID (GLANSSPOOR). 

Mogelijke oorzaken. 

Te ldeine trekspleet. 
Scheefstelling stempel. 
Slechte centrering stempel. 
V oorgaande trek. 
Te grote vlakte druk. 

Mogelijke opiossingen. 

Grotere trekspleet. 
Betere inste11ingen gereedschap. 
In eat trek vervaardigen. 
Vergroten van afrondingsstralen. 

7. LDNENPATROON OP BET BODEMOPPERVLAK (LUnERSLJJNEN). 

Mogelijke oorzaken. 

Uitgesproken vloeigrens van het materiaal. 
Plaatselijk grote deformaties (E3 < 0). 

Mogelijke oplossingen. 

Ander materiaal kiezen. 
Koud nawalsen. 
Koud transporteren en opslaan. 
Vorm van het produkt wijzigen. 

8. V ARIABELE W ANDDIKTE. 

Mogelijke oorzaken. 

Variabele blankdikte. 
Te kleine normaalanisotropie. 

Mogelijke oplossingen. 

Kies betef uitgangsmateriaal. 
Kies materiaal met een hogere normaalanisotropie. 
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9. TERUGVERING. 

10. ONRONDHEID. 

Mogelijke oornlken. 

Elastisch gedrag van het materiaal. 
Restspanningen in het materiaal. 

Mogelijke oplossingen. 

Spanningsarm gloeien. 
Flens laten staan. 

Mogelijke oornlken. 

Te grote planaire anisotropiefactor. 
Geen constante wanddik:te. 

Mogelijke oplossingen. 

Kies materiaal met kleinere planaire anisotropiefactor. 
Zorgvuldiger uitgangsmateriaal kiezen. 
Flens laten staan. 
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BIJLAGE 3. BEPALING BLANKAFMETINGEN. 

Op bet moment dat er op een produkt een maakbaarbeidsanalyse losgelaten moet worden, is 
de vorm van bet eindprodukt bekend. De eerste stap is bet bepalen van de blankafmetingen. 

1. ROTATIESYMETRISCHE PRODUKTEN. 

De vorm van een blank voor een rond produkt is uiteraard ook rondo Voor bet bepalen van 
de blankdiameter voor ronde produkten kunnen twee methoden gebanteerd worden: 

Volumeinvariantie. 
Oppervlakteinvariantie. 

De basis van bet bepalen van een blankdiameter is dat er tijdens bet proces geen materiaal 
verwijderd wordt. Dit boudt in dat bet volume/oppervlak: van de blank gelijk moet zijn aan 
bet volume/oppervlak van bet eindprodukt. 

Bij volumeinvariantie wordt de wanddikteverandering meegenomen in de berekening. Voor 
ronde produkten is dit vaak niet nodig, omdat er nog een aantal factoren aanwezig zijn die 
elkaar tegen werken: 

De wanddikte is niet over bet bele produkt constant. Boven in de wand za1 verdik
king optreden ten gevolge van de stuik in de fiens, waardoor bet eindprodukt lager 
zal zijn dan de berekende waarde. 

In de bodem wordt geen rek verondersteId, maar in de werkelijkheid rekt deze weI 
degelijk. Dit verzorgt een grotere hoogte van het produkt dan is berekend. 

Er wordt gerekend met de buitendiameter van een produkt, daar waar dient te 
worden gerekend met de gemiddelde diameter. Dit zorgt ervoor dat het produkt 
hoger wordt dan berekend. 

Er wordt geen rekening gebouden met de normaalanisotropie R, deze is er voor 
verantwoordelijk dat bet materiaal veel of weinig neiging tot verdikking beeft. Bij 
een boge waarde waarde van R beeft bet materiaal weinig neiging tot verdikken. In 
dit geval za1 de boogte goed overeenkomen met de berekende waarde. Gaat R naar 
een dan wordt de produkthoogte kleiner dan berekend. 

De planaire anisotropie 4R veroorzaakt oorvorming van bet produkt. Deze oren 
zorgen ervoor dat de effectieve boogte van bet produkt lager is dan berekend. 

Deze effecten zorgen ervoor dat bet produkt nooit exact de boogte heeft die berekend is. 
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Oppervlakteinvariantie wordt gehanteerd bij gelijkblijvende wanddikte. Dit heeft als 
voordeel dat de berekening aanmerkelijk eenvoudiger is. 

In deze maakbaarheidsanalyse is gekozen voor het gebruik van oppervlakteinvariantie. Het 
is niet nodig om de blankdiameter nauwkeurig te bepalen, omdat de rand van een produkt 
zelden voldoet aan de gestelde eisen. Daardoor wordt er vaak nog materiaal door middel 
van draaien of snijden verwijderd. De blank moet voor dit doel dus groter worden gekozen. 

Om de blankdiameter te bepalen wordt gebruik gemaakt van standaard delen die voorkomen 
in de produkten. Optelling van deze delen en gelijkstelling van dit oppervlak: aan het opper
vlak: van een gesloten ring leidt tot de blankdiamter. Hieronder worden de voorkomende 
delen met hun standaardoppervlak: gepresenteerd. Ben aantal CAD-systemen die met 
oppervlaktes werken hebben dit al aan boord. 

Tabe147. Formules fXJ(Jl' het bepaien r;all de uirslog 

Nr.j BenamiDg Schema Oppervlakte 

I 
I 

r--d::i :;dl 

1 cirkel -
I 4 

I 
I ~~::J .1 ::!. ring :; tf:; • 

I 
4(:-dj) 

I 
I 

3 cilinder g :;dh 

I 

~ 
:;d I 

4 kegei -2 

f;j 5 afgestompte kegel 
:;/ 

..c:: ~ T(d".;. d1) 

I , 
I 

6 halve bol D :; d l 

-
::!. 

18 



Tabti 47. Vervoig 

Nr. Benaming Schema Oppervlakte 

7 bol-segment ~ ::r.dh 

~/~ 
8 bolring itb2 ::r.dh .. 

9 afgeplane ~ I ~ 

convexe bolring "I "; (2::r.dr + 8r:) 

-1-1' t- d r I 

~ 
:r , 
-:;-(::r.dr + ::.28r-) 

10 afgeplane concave .. 
bolring 

r d ,. (,., 
of 

"~ (2::r.dl r - 8rz) 

::r.(dL + 2rh) 

11 gedeelte van nr.9 
bij 

::r.ro; 
L = 180 = 0.017 ro; 

::r.(dL - 2rh} 

12 gedeelte van nr.IO 
bij 

::r. re>. 
L = 180 = 0.017 rer. 
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Er wordt hier verder nog gewerkt met een maattoegift volgens Romanovski [6]. Deze 
maattoegift is niet noodzakelijk in het geval dat voor een produkt met afrondingsstralen, de 
blank wordt bepaald voor dat produkt zonder afrondingsstralen. In dat geval is er voldoende 
overmaat van materiaal om een eventuele nabewerking uit te voeren. Voor het bepalen van 
de maattoegift worden de volgende tabellen gebruikt: 

Hoogte h van Maattoegift Maattoegift Maattoegift Maattoegift 
het onderdeel voor hid: voor hid: voor bId: voor hId: 
inmm 0.5-0.8 0.8-1.6 1.6-2.5 2.5-4 

10 1.0 1.2 1.5 2 

20 1.2 1.6 2 2.5 

50 2 2.5 3.3 4 

100 3 3.8 5 6 

150 4 5 6.5 8 

200 5 6.3 8 10 

250 6 7.5 9 11 

300 7 8.5 10 12 

Tabel 1: Maattoegift in mm voor cilindrische onderdelen zonder flens. 

Diameter van de Maatoegift Maattoegift Maattoegift Maattoegift 
flens in mm voor dn/d: voor dn/d: voor dJd: voor dn/d: 

tot 1.5 1.5-2 2-2.5 2.5-3 

25 1.6 1.4 1.5 1 

50 2.5 2 1.8 1.6 

100 3.5 3 2.5 2.2 

150 4.3 3.6 3.0 2.5 

200 5 4.2 3.5 2.7 

250 5.5 4.6 3.8 2.8 

300 6 5 4 3 

Tabel 2: Maatoegift in mm voor cilindrische onderdelen met flens. 
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2. BAKVORMIGE PRODUKTEN. 

Bij niet-ronde produkten speelt de bepaling van de blankafmetingen een grotere rol. Rier 
ligt namelijk de vorm van de blank niet vast en deze is in grote mate bepalend voor de 
optredende spanningen en rekken. Het zoeken naar een optimale blankvorm neemt bij 
dergelijke produkten meer tijd in beslag en wordt vaak door middel van de trial and error 
methode bepaald. Voor bakvormige produkten zou op basis van oppervlakte invariantie een 
volgende vorm ontstaan: 

./ r·-·-·-·- blank-
I ,......1 ___ --11--...,\ contour 

r . .i.... _::..1 l 
I 

L. 
I 

.J 
't-----i--1, . stem pel-

' ____ }/ contour 

Figuur 1: Blankvorm op basis van 
opperviaktefnvariantie. 

Het is duidelijk dat de scherpe overgangen van reehte zijde naar kromming voor kerfwer
king en andere problemen zorgt. 
Bij TNO is nu een eenvoudige methode ontwikkeld die in de praktijk good blijkt te voldoen. 

3. COMPLEXE VORMEN. 

blank
contour 

....-"--.---'-'--.---:-
stempel
contour 

Figuur 2: Blankbepaling vol gens TNO. 

Er zijn vele produkten denkbaar die niet onder de twee bovenstaande groepen vallen. Er 
zijn in handboeken [6,7,8] oplossingsmethoden voor moeilijker te beschrijven produkten, 
deze methoden staan hier niet uitgewerkt. De regel van Guldin [6] is hiervan een voorbeeld, 
om aan te geven dat er in de praktijk beproefde methoden aanwezig zijn. Een andere moge
lijkheid is om met een zeer eenvoudig vervormbaar materiaal (b.v. kunststot) en een 
prototype van het gereedschap enkele proeven te doen. 
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BIJLAGE 4. KEUZE VAN HET MATERIAAL. 

In veel gevallen ligt er een zekere vrijheid ten aanzien van de materiaalkeuze bij de 
werkvoorbereider. Dit geeft hem de mogelijkheid om binnen enige grenzen te varieren. In 
deze bijlage worden de relevante materiaalparameters besproken en indien mogelijk de 
grenzen aangegeven waaraan een dieptrekmaterlaal moet voldoen. 

De karakteristieke deformatieweerstand C [N/mm~. 

De karakteristieke deformatieweerstand is een parameter die betrekking heeft op de 
weerstand die het materiaal biedt tegen deformaties. Indien de C-waarde groot is zorgt dit 
voor hogere proceskrachten, maar biedt het materiaal op kritische plaatsen ook een hogere 
weerstand tegen vervorming. 

De verstevigingsexponent n [-]. 

De verstevigingsexponent speelt een belangrijke rol in de dieptrekbaarheid van een 
materiaal. Indien de verstevigingsexponent groter is zal de dieptrekbaarheid van het 
materiaal toenemen. De doorlaatbare kracht van de wand zal toenemen door dit 
verstevigend gedrag, maar de benodigde kracht om de flens te deformeren zal eveneens 
toenemen. De verbetering van dieptrekbaarheid bij grotere n-waarden is niet spectaculair. 
In de industrie geldt voor het dieptrekken van karroseriedelen uit koolstofstaal [5]: 

0.16 < n < 0.24. 

In figuur 1 staat weergegeven hoe de n- en de C-waarde experimenteel bepaald kunnen 
worden. De schalen van de beide assen zijn logarithmisch, waardoor een lineair verband 
ontstaat: 

gel dig voor exponentieel 
verstevigend materiaal. 

+j j 

in=tan exi 
I . 
. I 

j 
i 

Figuur 1: Bepaling n- en C-waarde. 
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De voordeConnatie E. [-]. 

De voordeformatie levert informatie over de gesteldheid van het aangeleverde materiaal. De 
Eo is over het a1gemeen veel kleiner dan e6n en speelt in dat geval een ondergeschikte rol in 
het dieptrekproces. Het is echter een noodzakelijke parameter om de vloeispanning te 
bepalen. 
In figuur 2 staat weergegeven hoe de voordeformatie met behulp van een trekproef kan 
worden bepaald. 

materiaal met 
voordeformatie 

r'-'-'-'-'-'''' 
ia =C£n i . f . 
L._._._._._ . ...l 

materiaal zonder 
voordeformatie 

-B 

Figuur 2: Bepaling voordeformatie. 

De initieJe vloeispanning O'm [N/mml]. 

De initiele vloeispanning is een maat voor de sterkte van het materiaal. Indien deze 
spanning wordt overschreden treedt plastische vloei op. Deze spanning wordt berekend 
volgens onderstaande formule: 

(1) 

In het spannings-rek verloop van figuur 3 wordt aangegeven waar deze spanning zich 
bevindt. 

-plastisch gebied 

_._-- elastisch gebied 

--"'- E 
Figuur 3: lnitille vloeispanning. 

De elasticiteitsmodulus E [N/mm2]. 

Deze parameter geeft aan wat de weerstand is tegen elastische vervorming. De 
elasticiteitsmodulus is een belangrijke parameter met betrekking tot plooivorming. Hoe 
groter de elasticiteitsmodulus des te groter de weerstand tegen plooien. 
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Anisotropie r." [-]. 

Door het walsen ontstaat een textuur in het materiaal, waardoor de eigenschappen Diet in 
alle richtingen gelijk zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de anisotropie waarde: 

e2 In b/bo r = - = -:---:-...;;.. 
.. e3 In 8/80 (2) 

In formule 2 geeft de ex de hoek weer die de trekstaaf met de walsricbting beeft gemaakt 
(zie figuur 4). 

FigulI.r 4: Planaire en normaal anisotropie. 

De normaalanisotropie R [-]. 

De normaalanisotropie is een maat voor de weerstand tegen dikteverandering van het 
materiaal. Hij wordt bepaald uit de verhouding van de rekken in verschillende richtingen ten 
opzicbte van de walsrichting: 

(3) 

Indien de normaalanisotropie naar een nadert geldt voor het materiaal dat bet isotroop is. 
Ben goode mate van anisotropie om de wanddiktereductie tegen te gaan is: 

r =- 1.5 

De planaire anisotropie AR [-]. 

De planaire anisotropie ontstaat ook doordat het materiaal een georienteerde stmctuur heeft. 
De volgende definitie wordt gebruikt: 

(4) 

De planaire anisotropie is een maat voor de gevoeligheid voor oorvorming van het produkt. 
Het is wenselijk de planaire anisotropie zo klein mogelijk te houden. Indien de i1R gelijk is 
aan nul zal geen oorvorming voorkomen. 
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BIJLAGE 5. DE GEREEDSCHAPSAFMETINGEN. 

De gereedschapsafmetingen moeten worden bepaald, nadat het materiaal gekozen is en de 
blankafmetingen bepaald zijn. In onderstaande figuur staan de gereedschappen weergegeven 
voor een rotatiesymmetrisch dieptrekprodukt. De belangrijkste afmetingen staan daarin 
weergegeven. 

plooihouder 

-F.' " trekring 
i~ i... T Po 

stempel 

Figuur 1: Gereedschappen voor het dieptrekken. 

De gereedschapsafmetingen worden bij voorkeur hetzelfde aangenomen als de eindafme
tingen van het produkt. Ben aantal parameters moeten echter aan bepaalde randvoorwaarden 
voldoen. In een aantal gevallen zijn de waarden waarbinnen de gereedschappen moeten 
liggen zeer afwijkend in de literatuur. In dat geval zijn de grenzen zodanig gekozen, dat aan 
alle literatuur is voldaan. 

De stempelstraal r,. 

Volgens [14] moet de stempelstraal van de stempel voldoen aan de volgende relatie: 

De afrondingsstraal van de stempel p,. 

Volgens [10] geldt voor de stempelafronding: 

Indien de stempelafronding kleiner is dan de ondergrens zal het proces naar een ponsproces 
overgaan of de plaatselijke ruwheid zal toenemen. Als de stempelstraal groter wordt, is er 
de mogelijkbeid tot overmatig strekken van de bodem, zodat het materiaal vanuit de bodem 
in plaats van de flens toe zal vloeien. 

De afrondingsstraal van de trekring PD" 

V oor de afrondingstraal van de trekring zijn de volgende grenzen gevonden [7,10]: 

Indien de afrondingsstraal kleiner wordt gekozen zal het materiaal de neiging hebben te 
scheuren. Als de afrondingsstraal groter wordt gekozen zal het materiaal te weinig steun 
ondervinden langs de trekring en wordt het plooirisico groter. 
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De trekspleet T •• 

Bij het dieptrekken wordt voor de afmetingen van de minimale trekspleet de maximaal 
optredende wanddikte gekozen. Deze kan als voIgt worden bepaald [23]: 

De trekspleet moet dus groter worden gekozen dan deze waarde om duntrekken te 
voorkomen. De marge die hiervoor wordt gehanteerd is vrij kiesbaar maar mag niet te groot 
worden. Het is namelijk mogelijk dat de wand bol gaat staan als de trekspleet te groat 
wordt gekozen. 

De inwendige trekringradius rmo 

In het geval van een rotatiesymmetrisch produkt is voor de bepa1ing van het oppervlak 
tussen de trekring alleen de radius nodig. De trekringradius voIgt uit de bepaling van de 
trekspleet: 

rDi = rp + T 

De ruwbeid van bet gereedschap. 

De ruwheid van het gereedschap moet bij grote flo verschillend zijn op een aantal plaatsen. 
Er is verder geen onderzoek naar gedaan, maar toch worden hier nog enige typische 
verschillen gepresenteerd. De onderzijde van het stempel moet ruw zijn om de materlaal
vioei vanuit de bodem naar de wand tegen te gaan. De ruwheid van de trekring en de 
plooihouder dient laag te zijn om de benodigde kracht voor het dieptrekken zo laag mogelijk 
te houden. Daarnaast dient al het gereedschap zorgvuldig af te zijn gewerkt in verband met 
beschadigingen aan het eindprodukt. 

De wrijvingscoefficienten III en Ill" 

De wrijving speelt op twee belangrijke plaatsen een rol, te weten de wrijving tussen de flens 
en de gereedschappen (PI) en de wrijving tussen de afrondingsstraal van de trekring en het 
materiaal (P,). V oor deze parameters is in de praktijk gebleken dat de volgende relatie vaak 
geldig is: 

De waarde van de coefficienten is afhankelijk van de gebruikte smeermiddelen en de 
stempelsnelheid. 
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BIJLAGE 6. BEPALING VAN DE PLOOIHOUDERDRUK. 

Er is op het ogenblik nog geen theoretisch plooicriterium dat de plooivorming afdoende 
beschrijft. In de literatuur vinden we echter vele voorschriften voor het aanbrengen van een 
plooihouderdruk. Wouters [12] heeft er tijdens een afstudeeropdracht naar gekeken en de 
meest gebruikte formules voor het instellen van de plooihouderdruk tegen elkaar uitgezet. 
Hieronder worden de formules die daarbij gehanteerd zijn gepresenteerd: 

Ppl=0.00225*~130-1)2+0.5*~) *(ds)lRuwt (1) 
Siebel: r 100 So J" 

Geleji: 

Romanovski: 

Sachs: 

Kaftanoglu: 

Ppl =0.016 * ~ lRuwt 
~J" 

Q 130 d s Pp1 =0.8 *("'0- 1 • 1 ) 0.006 *--- Ruwt 100 So 

De resultaten van deze berekeningen staan op de volgende pagina weergegeven. 
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FigJUIT 1: Verschillende p/ooihouderdnlkJ:m. 

Uit deze verschillende lijnen wordt de plooihouderdruk van Siebel [13] gekozen, omdat deze 
lijn zich door het meest waarscbijnlijke gebied begeeft. Daamaast wordt een oplopende 
plooihouderdruk verwacht bij een grotere flens diameter en een gelijkblijvende wanddikte, 
Siebel is de enige die bier met reele waarden voor voldoet. 
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BIJLAGE 7. EEN VOORBEELD VAN EEN MAAKBAARHEIDS
ANALYSE VOOR ROTATIESYMMETRISCHE PRODUKTEN. 

Door de produktontwerper wordt de volgende tekening aangeleverd. 

1.5 -- r--
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57 

Figuur 1: Te analyseren produkt. 

ALLE MATEN ZIJN 
IN t.tILlt.tETERS. 

Hierbij wordt gesteld dat de maatnauwkeurigheid geen hoge prioriteit heeft ten opzichte van 
plooien in de wand of breuk. 
De plooien in de wand ontstaan door het naar binnen trekken van plooien in de flens, zodat 
deze voorkomen dienen te worden. 

DE INPUT. 

Volgens de maakbaarheidsnalyse moeten nu de volgende stappen ondemomen worden om de 
input te bepalen. 

- Afmetingen van het produkt. 

Uit afmetingen van het eindprodukt voIgt voor de stempelradius dat deze 75 mm is. 

- De afmetingen van de blank. 

De vorrn van de blank van een rotatiesymmetrisch produkt is ook rotatiesymmetrisch, zodat 
alleen de diameter en de plaatdikte bepaald hoeven te worden. 
Gebruik rnakend van de gegegevens uit bijlage 3 vinden we nu de volgende relaties: 

(1) 

Dit levert voor de diameter van de blank 148 mm, met een maattoegift van 2 mm volgens 
Rornanovski [6] wordt dit 150 mm. 

ruO = 75 mm 
So = 1.5 mm 
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- Keuze van het materiaal. 

Het materiaal lean optimaal gekozen worden, aangezien daar verder geen specifieke eisen 
aan gesteld zijn. Met het oog op een E.E.M. simulatie zijn ook de parameters voor het 
elastisch gedrag meegenomen: 

E = 2.1 *1OS [N/mm2j 

" = 0.3 [-] 
C = 655 [N/mm2j 
n = 0.225 [-] 
Eo = 0.001 [-] 
O'ft) = 138 [N/mm2j 
R = 1 [-] 
.:1R =0 [-] 

De eigenschappen voldoen aan de in bijlage 4 gegeven grenzen. 

- De gereedschapsafmetingen. 

V oor de keuze van het gereedschap wordt nu gekeken naar de gegeven grenzen volgens 
bijlage 5. De afrondingsstraal van het stempel wordt bij voorkeur gelijkgesteld aan de 
binnenstraal van de bodem van het produkt. Aangezien er geen flens aan het produkt zit is 
de keuze van de afrondingsstraal van de trekring vrij. Indien er weI een flens aanwezig is, 
wordt de afrondingsstraal van de trekring bij voorkeur gelijk gesteld aan de afrondingsstraal 
van de flens. 

a) De afrondingsstraal van de stempel. 

De afrondingsstraal van het produkt is 9 mm dit is zes keer de oorspronkelijke plaatdikte, 
zodat deze bier wordt gehanteerd. 

b) De afrondingsstraal van de trekring. 

Er is hier gekozen voor de ondergrens 580 = 7.5 mm. 

c) De trekspleet. 

V oor de grootste dikte van de wand geldt de volgende relatie: 

(2) 
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Uit deze relatie voIgt dat de maximaal optredende wanddikte gelijk is aan 2.12 mm, met 
een veiligheidsmarge van tien procent komen we op een trekspleet van 2.33 mm. 

d) De inwendige straal van de trekring. 

De inwendige straal van de trekring wordt daarmee: 

rDi = r, + T. = 39,83 mm. 

De noodzakelijke gegevens om een maakbaarheidsanalyse te maken zijn nu bekend. 
Er wordt een nauwkeurigere formule gebruikt voor de oorspronkelijke dieptrekverhouding: 

~Omax = 2rul) I (rDi + r,) 

Substitutie van de gevonden waarden levert: ~Omax = 1.94 

DE MAAKBAARHEIDSANALYSE. 

De maakbaarheidsanalyse kan nu gehanteerd gaan worden voor het uitgangsprodukt. De 
eerste stap die gedaan moet worden is het bepalen van de optimale plooihouderdruk. Deze 
grootheid is namelijk in de toetsing op breuk een noodzakelijke parameter. 

DE PWOmOUDERDRUK. 

In bijlage 6 staat weergegeven dat voor de plooihouderdruk de formule van Siebel 
gehanteerd wordt: 

PII=0.00225 * ~~0-1)2+0.5*~) *( ds)lRmax L 100 So S' 
Gebruik makend van deze formule vinden we voor de plooihouderdruk: 

Rmax = C nD exp(Eo - n) 
Ppl = 1.16 (N/mm~ 

De plooihouderdruk wordt vermenigvuldigd met het flensoppervlak: 

1f.(ru02 
- (rDi+PD)2) = 10635 mm2 

Dit levert voor de plooihouderkracht: 

F pi = 12335 N , Deze wordt dus op 12 kN ingesteld. 

TOETSING OP BREUK. 

(3) 

Zoals in het het verslag is vermeld, zijn er drie methoden om het produkt op breuk te 
toetsen. Voor deze methoden zijn stroomdiagrammen opgesteld om te verduidelijken hoe de 
systematiek uitgevoerd wordt. 
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DE EMPlRISCHE ME'IHODE. 

Bij de empirische methode wordt gebruik gemaakt van tabellen en grafieken. Deze informa
tie mag pas worden gebruikt als er wordt voldaan aan de randvoorwaarden. In een stroom
diagram ziet dat er als voIgt uit: 

vervolg
trek 

nee 

input 

ja 
tabellen 

grafieken 

mookbaar 
in 1 trek 

FigUllT 2: Stroomdiagram voor empirisch 
breula:rilerillm. 

Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van een indicatie-grafiek, volgens TNO [7] 
(zie figuur 3). 

Ul 
! 

2.o~ 
1 

11.84 
J~....... . 

i U~ I %_~_"_I 
;_o __ " ...... tOlt 

1.4< .-.,,.,....,., 

1 0"'JUftIt19I-~ 
1.2i _ goeo m.I_1l 

FigUllT 3: De ~ voor de eerste treic. 

Deze grafiek heeft in de praktijk haar waarde bewezen, zodat andere tabellen en grafieken 
bier niet worden gehanteerd. 

In deze grafiek kunnen we zien dat bij een diameter-wanddikte verhouding van honderd, de 
fJOmax groter is dan 1.94. 
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DE MODELMATIGE METHODE. 

Nemen we als analysemethode de procesmodellen dan geldt het volgende. Als een produkt 
op breuk getoetst moet worden gaat de benodigde kracht een dominante rol spelen. De 
benodigde kracht moet namelijk kleiner zijn dan de maximaal toegestane dieptrek:kracht. 
Deze kritische kracht wordt gerelateerd aan de zwakste doorsnede van een produkt. Deze 
bevindt zich bij ronde produkten op de overgang van bodem naar wand. Uit de gelijkste11ing 
van de maximale benodigde kracht aan de kritische kracht voIgt een maximale dieptrekver
houding {jrmax. 
Geometrisch is de oorspronkelijke dieptrekverhouding Po reeds bepaald. Als algemene 
definitie wordt hlervoor gehanteerd: 

OOIspIonkelijkblankoppeIvlak 
stempeloppeIvlak 

V oor ronde produkten geldt hlervoor dus: Po = 2 I uo 
IDl +Ip 

(4) 

(5) 

Bij de methode via een modellering wordt duidelijk waarom voor de voorgaande 
systematiek gekozen is. Hierbij is uitgegaan van het opsplitsen van het probleem in de 
deelproblemen. Deze aparte berekeningen kunnen opgeteld worden en tot zo tot een totale 
omschrijving komen. 

De totale benodigde kracht is opgesplitst in vier deelkrachten: 

kracht benodigd voor het omvormen van de flens. 
Kracht benodigd voor het buigen van het materiaal over de 
matrijsradius. 
Kracht benodigd voor het overwinnen van de wrijving tussen de flens 
en de omringende gereedschappen. 
Kracht benodigd voor het overwinnen van de wrijving tussen materiaal 
en matrijsbocht. 

De totale kracht mag niet meer zijn dan de kritische kracht. De kritische kracht wordt 
berekend voor de kleinste doorsnede. 

Ook voor deze analysemethode is een stroomdiagram opgesteld. In dit stromingsdiagram 
kunnen formules worden gewijzigd en toegevoegd of weggelaten. 
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jo 

vervolg
trek 

nee 

INPUT 

mookboor 
in 1 trek 

FJguur 4: Stromingsdiagram voor modelmatig breukcriterium. 

In bovenstaand stromingsdiagram wordt uitgegaan van de maximale waarde van Ftot• 

Dit stromingsdiagram blijft geldig voor de produkten met een rechte wand. Op het moment 
dat de wand geen starre verplaatsing meer ondergaat za1 er een term aan toegevoegd moeten 
worden die deze deformatie beschrijft. 

Op de TU Eindhoven zijn verschillende modellen ontwikkeld om een produkt op breuk te 
toetsen [12,22]. Uit deze modellen is een keuze gemaakt op basis van experimentele 
resultaten en de vergelijking met de indicatie-grafiek volgens TNO. De keuze is daarbij 
gevallen op een model dat de versteviging in de matrijsbocht niet meeneemt. De 
gehanteerde deelkrachten worden op de volgende pagina gepresenteerd. 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

• (2 )11+1(11)11 (IT ) IT II a2 a2 FJ:rit = IT -; exp -2- EO +-4-1'2 (0.01) (,.,0 -,., ) 
(10) 

Bovenstaande dimensieloze krachten moeten met de factor 2xr pSoC vermenigvuldigd worden 
om de werkelijke kracht te bepalen. 

Gebruik makend van deze formules wordt nu gevonden dat de toegestane fJOmax 2,22 is. Het 
produkt za1 dus niet scheuren in de bodem. 
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DE SIMULATIEMETHODE. 

Met behulp van het EEM-pakket ABAQUS is het produkt doorgerekend [9]. De algemeen 
geldige systematiek voor een eindige elementen methode wordt in figuur 5 weergegeven. 

vervolg
trek 

INPUT 

maakbaar 
in 1 trek 

Figwu 5: Stroomdiagram voor br~uk.sinuUDne. 

Hierbij wordt op maakbaarheid getoetst door te kijken naar de optredende rekken. Indien de 
rekken geen extreme waarden aannemen, wordt aangenomen dat het produkt niet scheurt. 
Hieronder worden een aantal afbeeldingen· gepresenteerd, die door de simulatie zijn 
gegenereerd [9]. 

Figuur 6: Geom~tri~ ~indproduJct. 

L-*>orMoriLm v_ O_onntecIwIoIogie WPA 13111 JvdZ Sept. 19112 36 



,......,. 2.0OC-ooJ 

E f1. = 1.94 
'-' 1.9OE-OOJ (J =1.11 

v • R. = 1.50 I 
.- 1.8OE-ool oR. =1.00 
..::.:: 

I :.0 1.7OC-003 

I.6OC-003 

1.5OC-003 

I I 
1.4OC-00.3 

UOC-ool I I 
1 

1.2OC-003 
0 10 20 

• element-
nummer 

Fig"", 7: Wanddiktev~Tloop ~indprodWct. 

Uit deze afbeeldingen wordt duidelijk dat er geen extreme wanddik:teveranderingen optreden 
(ongeveer tien procent). Er is nog geen wer.kelijk breukcriterium opgesteld voor de 
simulatiemethode, zodat hier volstaan moet worden met een vergelijking van de optredende 
geometrie met een geometrie, zoals in figuur 8 staat weergegeven. 
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FigulU" 8: Krilische g~omelrie ~indpTodMJI;t. 

De gevonden geometrie met behulp van Abaqus vertoond nog geen werkelijke insnoering op 
de overgangen van wand naar bodem. De output van het systeem is dus "maak:baar". 
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BIJLAGE 8. TREKSCHEMA'S. 

Als uit de stroomschema's steeds blijkt dat een produkt niet in een trek maakbaar is zijn er 
nog drie mogelijkheden. 

Er wordt een ander produktieproces gekozen. 
Ret produkt wordt opnieuw ontworpen. 
Ret produkt moet in meerdere trekken gemaakt worden. 

Indien het geen prioriteit heeft het produkt in een trek te maken, zal worden gekozen voor 
een trekschema. Deze keuze heeft veel te maken met de afmetingen van het produkt en de 
seriegrootte. 
Ret bepalen van een trekschema is een complexe aangelegenheid. Er zijn bij een aantal 
produkten meerdere denkbare schema's voor te stellen. am uit deze schema's het juiste te 
kiezen is van nog meer factoren afhankelijk. Ret voert te ver om hier uitgebreid op in te 
gaan. In dit onderzoek is aileen aandacht besteed aan de groep van rotatiesymmetrische 
produkten. De aanwezige methoden worden onderverdeeld in de methoden zoals ze bij de 
maakbaarheidsanalyse worden gehanteerd. 

Empirie. 

V oor rotatiesymmetrische produkten zijn in de literatuur weI enige voorschriften te vinden. 
Hierbij worden conische produkten en produkten met een scheve bodem of flens buiten 
beschouwing gelaten. Ben aantal auteurs nemen de tabellen van Romanovski [6] over. Deze 
tabellen worden hieronder gepresenteerd. Daarnaast hebben de tabellen van TNO [7] hun 
waarde al bewezen in de praktijk. Ook deze tabellen worden hieronder vermeld. Voor meer 
informatie wordt naar de literatuur verwezen. 

trekver- relatieve materiaaldikte sJDuO in % 
--

houding 2-1.5 1.5-1.0 1.0-0.6 0.6-0.3 0.3-0.1 

{3t 2.08-2.00 2.00-1.87 1.87-1.82 1.82-1.72 1.72-1.67 

{32 1.37-1.33 1.33-1.31 1.31-1.28 1.28-1.27 1.27-1.25 

{33 1.31-1.28 1.28-1.27 1.27-1.25 1.25-1.23 1.23-1.22 

{34 1.28-1.25 1.25-1.23 1.23-1.22 1.22-1.20 1.20-1.18 

{3s 1.25-1.22 1.22-1.19 1.19-1.18 1.18-1.16 1.16-1.15 

abel 1: Vervo g trek vol] ens Romanovski voor ronde g rndukten zonder tlens. p 
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Trekver- - relatieve materiaaldikte sJDuO in % 

houding 2.0-1.5 1.5-1.0 1.0-0.6 0.6-0.3 0.3-0.1 

f31. 1.37 1.33 1.32 1.28 1.25 

f33 1.33 1.28 1.27 1.25 1.22 

f34 1.28 1.25 1.22 1.20 1.19 

f3s 1.25 1.22 1.19 1.18 1.16 

Tabel 2: Vervo g trek vol ens Romanovski voor ronde g rodukten met fiens. p 

trekverh. dpiSo dpiSo dpiSo dpiSo dpiSo dpiSo 

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

Ie f30 2.08-2.00 2.00-1.89 1.89-1.80 1.80-1.72 1.72-l.65 1.65-1.59 

2e f3t 1.39-1.34 1.34-1.32 1.32-1.28 1.28-1-26 1.26-1.24 1.24-1.23 

1.32-l.28 1.28-1.26 1.26-1.25 ,. 1.25-1.24 

2 1.22-1.14 1.19-1.18 1.18-1.16 
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Modellen. 

In dit onderzoek is een modelmatige formulering bepaald voor het bepalen van een 
breukcriterium bij de tweede trek [16]. Deze methode maakt gebruik van de volgende 
formules: 

_ Fd+lJpl Fpl 'tot - 0.88 

rllO 
Ea=ln {-} +Eo 

rwa 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Experimenteel is aangetoond dat deze formulering bij gebruik van dieptrekmateriaal goed 
voldoet. 

Simulaties. 

Door middel van ABAQUS is de tweede trek gesimuleerd. Hieruit voIgt dat het mogelijk is 
met een EEM-pakket de maakbaarheid te voorspellen van rotatiesymmetrische produkten die 
tweedimensionaal te beschrijven zijn. Voor meer informatie wordt hiervoor verwezen naar 
de literatuur [17]. 
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BIJLAGE 9. MODELLERING CONISCHE DIEPTREKPRODUKTEN. 

1. INLEIDING. 

la. GEVOLGDE STRATEGIE. 

Om de schuine wand te kunnen modelleren zijn een aantal methoden te volgen. Er is hier 
gekozen voor de arbeidsmethode. 
Ben materiaal za1 aItijd streven naar de weg van de minste weersta.nd~ Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat verschillende modellen met elkaar te vergelijken zijn. Het model 
dat de laagste benodigde dieptrekkracht levert, za1 de werkelijkheid het dichtste benaderen. 

lb. PROBLEEMSTELLING. 

Om een conische wand te gaan beschrijven zullen eerst een aantal gegevens vastgelegd 
moeten worden. Er wordt aIleen naar de wand zelf gekeken, waarbij er vanuit wordt gegaan 
dat de bodem niet deformeert. Vandaar dat een ringvormige blank bekeken wordt. De 
binnendiameter van de blank heeft afmetingen 2r p en wordt vast aan het stempel veron
dersteld. Hieruit voIgt dat bij het buigen om de stempelradius wordt uitgegaan van 
gelijkblijvende wanddikte So. Daarnaast stroomt in het eerste gedeelte van de modeUering 
(nog) geen materiaal vanuit de flens naar binnen, zodat er een discontinuiteit ten opzichte 
van de flens ontstaat. Daar wordt verderop nog op teruggekomen. 

2. ARBEIDSMETHODE. 

Voor de specifieke deformatiearbeid geldt [18]: 

W = C [( e + e ) 11+1 - (e ) 11+1] 
s (n+l) 0 0 (1) 

We delen de wand op in een aantal eindige elementen a. Dit levert de referentielengte 41 
van de elementen: 

Al = 
(2) 

Figuur 1: Relevante grootheden. 
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Door het aanmaken van elementen wordt discretisatie van formule 1 noodzakelijk. Om, deze 
discretisatie overzichtelijk te houden volgen hier de definities van de gebruikte indices: 

i: Heeft betrekking op het element zeif. 
j: Heeft betrekking op de waarde van de betreffende parameter na tijdstap j. 

Bij deze modellering wordt de stempelverplaatsing 11; opgelegd, waaruit de hoekverdraaiing 
Pi voIgt. Het verloop van de rekken za1 per model verschillend aangenomen worden . 

. 
I , 

, I 
I , 

j I 
~ 

(3 
I I 

• i I 
I r- I 

I I 
I I 

I . 

Figuur 2: Tekenq{spraken. 

u· I 

De relaties van de in figuur 2 weergegeven parameters zijn als voIgt: 

Uj=j~u ; tan(p) =10 ; Pj = arctan ~l 
uj lUj 

(3) 

Ten aanzien van de verandering van de effectieve rek per element 4 ii j zullen enige 

afspraken gemaakt moeten worden. In de gehanteerde modellen wordt de effectieve rek 
steeds per stap en per element opgehoogd. Er wordt dus per tijdstap een effectieve rek 
uitgerekend die daarna bij de vorige tijdstap opgeteld wordt. 

Na bovenstaande voIgt dat voor de arbeid per volume-element per tijdstap geldt: 

4.W. = [~ [ (4 .e + e ) n+l - e n+l]] V. 
~ j n+l ~ j 0 0 ~ (4) 

In formule 4 betekent Vi het volume van een element. Hierbij moet gerealiseerd worden dat 
een element een ring is. Hier is ri de straal die in midden van de ring aangeeft. 

[ 
41 41 ] Vi = 'It (Ii +

T
) 2 - 'It (IrT)2 So (5) 
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Uit formule 5 voigt: 

Vj = 21trjA.lso 
(6) 

Sommatie van formule 4 over alle elementen levert de arbeid per tijdstap: 

(7) 

Dit is afgeleid van de formule voor de arbeid gebruik makend van het inter

val i tot i+de 

'i+di 

dWlI = f oai 
i 

; 

'i+di 

dWII = f C(i+eo)nai 
i 

Dit levert voor de specifieke arbeid met stapgrootte de 

dW =~[(de+i+e )n+l_ (i+e )n+l] 
II n+l 0 0 

(8) 

(9) 

Om de kracht te bepalen die nodig is om een dergelijke verplaatsing te realiseren moet de 
dWj uit formule 7 gedeeld worden door du: 

dW. 
F =..::::.:.:.l... 

du (10) 

Ben tweede methode die gehanteerd kan worden is de analytische bepaling van de benodigde 
dieptrekkracht. Deze levert voor de benodigde kracht de volgende vergelijking: 

(11) 

De vergelijking voor de effectieve rek za1 per model verschillend zijn. Het is niet te 
verwachten dat daar hanteerbare formules uit zullen komen, zodat de oplossing alsnog 
numeriek dient te gebeuren. 

-l: 

Figrmr 3: Specifieke de~ 
formatie~arbeid. 
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4. TOEGEPASTE MODELLEN VOOR DE BEREKENING VAN DE WAND. 

4a. MODEL 1 El=O. 

Voor het eerste model wordt aangenomen dat de wand niet in lengte toeneemt (El=O). 
Hierdoor geldt voor de effectieve rek: 

E!2 = -E!3 i i = 21E!21 (12) 
{3 

Gebruik makend van de discretisatie geeft dan: 

i j = 21E!2:J1 
{3 

(13) 

Nu moet een relatie opgesteld worden voor E2j' zodat de effectieve rek bepaald wordt. 
Gebruik makend van de figuren 1 en 2 volgen de volgende relaties: 

Iij = I p+ (i- ~ ) ~l sin~j 

E!2:J = In ( I ij ) 
riO 

Daaruit is de formule voor de effectieve rek per element per tijdstap samen te stellen: 

( 

Ip+ (i- ~) ~lsin~jl 
E!2j = In -------

I p +(i-1:.) ~l 
2 

(14) 

(15) 

Substitutie van de formules 2, 6, 8, 13, 15 in formule 7 levert het eindresultaat dat in het 
programma verwerkt wordt. 
De listing van het programma staat in bijlage 12. 

Bij de analytische methode wordt een effectieve rekvergelijking gevonden: 

£=~In r 1 
.f3 rp + (r-rp ) sin rrctan ~o 1 (16) 

V oor de verandering van de effectieve rek wordt door middel van het programma Derive de 
volgende relatie gevonden: 

(16a) 

De formules 16 en 16a moeten worden gesubstitueerd in formule 11. 
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4b. MODEL 2 E3=0. 

Bij model 2 wordt uitgegaan van gelijk blijvende wanddikte (q=O). Dit houdt in dat El=-E2, 

waardoor een van deze twee berekend moet worden. Er is bier gekozen voor de bepa1ing 
van de f2 via de straalverandering. Om de straal van een element te kennen moet de lengte 
van de totale wand bekend zijn. Deze momentane lengte wordt I genoemd. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van volumeinvariantie: 

Volume van de blank: VB = 'Jt (r~-r;) So 

Volume van de conus: Vc = 'Jt 1 (r + r p) So 

V oor r geldt: r = r p + lsinpj • 

Substitutie in de formule voor VI; levert: 

VI; = 1tl(2r,+lsinp)So 

Volgens volumeinvariantie moet gelden: 

Na uitwerken met behulp van de ABC-formule voigt: 

1 = -rp±ir;+ (r~-r;) sinPj 
1.2 sinpj 

Met als randvoorwaarde dat bij een Pj =1t12 geldt dat; 

1 =rD-rp 

Hieruit voIgt dat het plusteken geldig is: 

1 = -rp+ir;+(r~-r;)sinpj 
sinPj 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

Willen we I varieren dan moeten we rn gelijkstellen aan de initiele straal ria van element i: 

Substitutie in formule 21 levert: 

1 = -rp+ir ;+(r1a- r ;)sinP j 

sinflj 
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BEPALING VAN Elj. 

De lengte van de wand is uit het voorgaande deel bekend geworden, de straal van een 
willekeurig element is nu te bepalen. Met deze gegevens is net als in model 1 de Ez te 
bepalen. 

Hierbij moot wei worden opgelet dat in plaats van ria, ri ingevuld moot worden. Er wordt 
bier namelijk met het middelpunt van een element gerekend. 

Nu voIgt voor de rek per element per tijdstap in de twee-riehting. 

-1n( r p +1sinpj ) e2j -
rjO 

(24) 

(25) 

Substitutie van deze formule in formule 9 en gelijkblijven van de andere gegevens levert de 
vergelijking voor de benodigde arbeid. Delen door de stapgroote van de stempel geeft de 
benodigde kracbt. 
De listing van bet programma staat in bijlage 12. 

De effectieve rek van de analytiscbe methode voIgt uit de volgende relaties: 

1 ; P =arctan (----2.) 
u 

V oor 1 geldt nu: 

1 = -rp+..jr;+ (r 2 -r;> sinp 
sinp 

Uit de relatie i = .:.s e2 voIgt: 

Voor de verandering van effectieve rek geldt: 

ai (r;-r2) 10 lui 
au = p{(r;-r2) SIGN(u) -r;..j1;+u2)(1;+u2) 

De formules 28 en 28a worden gesubstitueerd in formule 11. 
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s. RFSULTATEN. 

Er zijn berekeningen uitgevoerd : r D = 70 mm, r p = 50 mm, 
So = 1 mm. 

De aangenomen waarden voor C = 500 N/mm, n = 0.22 Eo = O.ool. 
De stapgrootte is 1 mm, met 20 uitgevoerde stappen. 
Het aantal gebruikte elementen is 500. 

Deze waarden zijn voor aile elementen ingevoerd en de kracbt benodigd om de wand te 
deformeren is tegen de stempelweg uitgezet (zie figuur 3). 
De rekken zijn tijdens bet lopen van bet programma gecontroleerd en nemen geen extreme 
waarden aan. 

8000 model1 
,........, model2 
z 
'--' 6000 -..c 
() ! 4000 

0 
~ 

~ 

CD 
c... 
E 2000 
CD -III 

25 

stempelweg [mm] 

Figuur 3: Vergelijking modellen. 

De anaIytiscbe modellen zijn ook doorgerekend met dezelfde waarden voor de parameters. 
Deze waarden zijn uitgezet tegen de waarden van de eindige elementen methode (figuur 4). 

8000 

,......., 
Z 

L.......J 6000 

..... 

..c 
() , 
C 

1

4000 ~ 

~ 

CD 
c... 
E 2000 
CD ..... 
III 

0 
10 

--",-- model1 
~-- model2 

EEM 
analytisch 

15 20 25 ---stempelweg [mm] 

Figuur 4: Vergelijking berekeningsmethoden. 

Model twee levert de laagste waarden en wordt dus gekozen. 
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6. MODEL 4: BET TOEVOEGEN VAN ELEMENTEN. 

Bij de voorgaande modellen wordt geen rekening gehouden met de incontinuiteit die 
optreedt tussen de matrijsbocht en de wand. Br zal in de komende paragrafen gekeken 
worden naar de mogelijkheid om die nu toe te voegen. 

Uit literatuur [20,21] blijkt dat de E3 kleiner is dan de twee andere rekken, daardoor is hier 
gekozen om met model 2 verder te rekenen. Model 2 gaat uit van gelijkblijvende wand
dikte, de toegevoegde elementen zullen echter weI een wanddikteverandering ondergaan. Er 
is daarom gekozen voor de aanname dat voor de toegevoegde elementen geldt dat de El 

gelijk is aan nul. Deze elementen hebben namelijk versteviging in de flens ondergaan en 
hebben een grotere wanddikte gekregen door de stuik in de flens. Dit gekoppeid aan bet feit 
dat ze zich op een grotere radius bevinden ( een groter doorsnede-oppervlak hebben ), zorgt 
er voor dat de optredende spanningen in de l-richting beduidend lager zullen zijn. 

6a. Bepaling lengte van de toegevoegde elementen. 

Deze Iengte voIgt uit de volgende figuur: 

Figuur 5: Toegevoegde lengle. 

Nu geldt: 

Hieruit voIgt: 

Hierin is Xtat de lotale Iengte die nodig is om de continuiteit te waarborgen. 

(29) 

(29a) 

(30) 

Om nu de Iengte van een afzonderlijk element te bepalen moet de lotale Iengte van tijdstap 
j-l afgetrokken worden van tijdstap lotale lengte bij tijdstap j: 

(31) 

IAbotlltorium ,,_ Onwormtechnolooie WPA 1391 JvdZ Sept. 1992 48 



6b. Bepaling van de dikte van het toegevoegde element. 

De dikte van de flens wordt bepaald door te veronderstellen dat de flens planpara,11el blijft. 

Om de dikte te bepalen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande figuur. 

o~~t=.-
s l 1 ;-' ----l-"""-+---r-.,.J 

Figuur 6: Dwarsdoorsnedenjlens. 

Hieruit blijkt dat het naar binnen gestroomde materiaal gelijk moet zijn aan het uit
gangsmaterlaal minus het over gebleven materiaal: 

(32) 

Gebruik makend van de relatie uit [23]: 

(33) 

Hieruit is een relatie voor de r u te vinden: 

s; 
r =r 0-

U U S2 (34) 

Substitutie van deze formule in bovenstaande levert een vierde orde vergelijking die in het 
programma met een benadering opgelost wordt: 

(35) 
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6c. Bepaling oorspronkelijke lengte van bet element. 

De oorspronkelijke lengte van bet element moet bekend zijn om de El en daarmee de 
effectieve rek te berekenen. De oorspronkelijke lengte wordt eveneens met bebulp van volu
meinvariantie berekend. 
Ook bier geldt dat bet naar binnen gestroomde volume gelijk moet zijn aan bet 
uitgangsvolume: 

(36) 

Uitwerken van deze formule en banteren van de randvoorwaarde dat Ytd. positief moet zijn 
levert: 

Ytot= -xm+ 
(37) 

Hiervoor geldt evenals bij de berekening van de waarden voor Xtot dat de y-waarde van de 
vorige tijdstap biervan afgetrokken moet worden om de oorspronkelijke lengte van bet 
element te vinden. 

Yj = Y totj - Y (;O(;j-l (38) 

6d. Bepaling van de effedieve rek van een element. 

Uit de voorgaande berekeningen volgen voldoende grootbeden om de effectieve rek van een 
binnenstromend element te bepalen: 

el =In( ;;) e3 =In( ~) e2 = -el -€3 • 

V oor de effectieve rek geldt nu de volgende vergelijking: 

- 2 .1 2 2 e = -Vel +e1e3 +e3 
13 

6e. Bepaling volume van bet element. 

(39) 

Om de arbeid per element te kunnen berekenen moet bet volume van een element bekend 
zijn. Dit volume blijft gedurende de rest van bet proces constant. Het volume wordt 
berekend aan de band van de uitgangssituatie: 

(40) 

Uitgewerkt levert dit: 

(41) 
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7. ARBEIDSBEPALING VAN DE TOEGEVOEGDE ELEMENTEN. 

In de voorgaande paragrafen zijn aIle relevante grootheden uitgewerkt, zodat nu de 
benodigde arbeid berekend kan worden. De aannamen worden hieronder vermeld: 

Zodra een element over de matrijsradius gestroomd is ondervindt het in de 1-richting 
geen rek meer. De El =0. 
Pas bij de daaropvolgende tijdstap wordt dit element meegenomen in de berekening. 
Dit is gedaan omdat, bij de bepaling van de effectieve rek, die het element in de 
flens reeds ondergaat, het naar binnen stromen is verwerkt. Als er voldoende kleine 
stappen gemaakt worden is dit verschil te verwaarlozen. 

Formule 9 is bier ook weer de uitgangsformule met aIs kanttekening dat nu naast de 
voordeformatie Eo ook de voordeformatie Ef van de flens mee wordt genomen: 

(42) 

Ook bij deze modellering wordt weer gekeken naar de effectieve rek per tijdstap waardoor 
er een effectieve rek toegevoegd moet worden die per tijdstap wordt opgehoogd: 

De effectieve rek wordt hier weer bepaald door slechts een rek te berekenen. Ook bier is 
weer gekozen voor de omtreksrek E2, omdat de straal waar een element zich op begeeft 
relatief eenvoudig te bepaIen is. De straal waar een element zich op bevindt is aIs voigt 
gedefinieerd: 

(44) 

V oor E2 geldt nu: 

(45) 
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Bij de toegevoegde elementen geldt dat El =0, zodat voor de effectieve rek per tijdstap 
geldt: 

(46) 

Substitutie van deze formu1e in de formule voor de arbeid levert het eindresultaat. 

Om bier weer de stempelkracht uit te genereren moet Wt gedeeld worden door de 
stapgrootte van de stempelweg: 

dWtJ F=-td;u 

De toWe benodigde kracht voor de vervorming van de wand wordt nu F + Ft. 

De listing van het programma staat in bijlage 13. 
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8. RESULTATEN. 

Met dit aangevulde model zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd (zie figuur 5), waarbij de 
waarden geJijk zijn aan die uit de vorige berekening. De straal van de blank ruO is hier op 
100 mm genomen. 

10000 

totale wand .--. 
z 
'--' 12000 

:E 
(J 

c ... 
~ 

8000 

a; 
Q. 

E 4000 
Q) -UI 

stempelweg [mm] 

Figuur 7: Deelkrachten totale wand. 

De benodigde kracht voor de oorspronkelijke wand heeft bij een grotere stempelweg een 
maximum. Dit is te wijten aan twee factoren die elkaar tegenwerken in de formulering. De 
sinus van 'lt12 tot 0 heeft een aflopend verloop. De versteviging heeft een stijgend verloop, 
dat na een bepaalde waarde van Pj niet meer van doorslaggevend belang is voor de totaJe 
kracht. Dit wordt veroorzaakt doordat E2 in de modellen de doorslaggevende factor is. Deze 
is athankelijk van het verloop van de straal van een element. De verandering van de straal 
van een element wordt k1einer naar mate de hoek k1einer wordt. 

De functie van de toegevoegde elementen heeft een tegengesteld verloop. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat de toegevoegde elementen een grotere deformatie in de flens 
ondergaan naar mate ze een grotere initiele straal hebben. Deze effectieve rek en het feit dat 
er meer elementen mee gaan doen zorgt ervoor dat de functie stijgend blijft. Hetzelfde 
verhaal als hierboven geldt echter voor deze elementen. Naarmate de hoek k1einer wordt 
wordt de verplaatsing van de elementen k1einer. De grote versteviging die de elementen 
reeds in de flens hebben ondergaan zorgt er voor dat het krachtsverloop meer dan lineair 
stijgend is. 

In de volgende paragrafen worden de laatste te bepalen deelkrachten aan het model 
toegevoegd. 
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9. BET GEHELE PRODUKT. 

Om nu de benodigde kracht voor het gehele produkt te berekenen moeten nog drie 
deelkrachten worden berekend: 

Ffleal 
Fwrfku 

: Benodigde kracht om de flens te deformeren. 
: Benodigde kracht om de wrijving tussen flens en gereedschap te 

overwinnen. 
F WJ'l'Idiua : Benodigde kracht om de wrijving tussen materiaal en radius te overwinnen. 

Gebruik makend van de literatuur [22] vinden we voor deze deelkrachten de volgende 
relaties: 

(47) 

(48) 

(49) 

Deze relaties zijn opgesteld voor een reehte wand, zodat een aantal parameters aangepast 
moet worden (zie figuur 6). 

~--------------------~ 
ruO r--------I 

rur------i 

Figuur 8: Vergelijldng cOllisch ell recht. 

De stempelstraal wordt de straal van de trekring; fp=rDo 

De contacthoek tussen het blankmateriaal en de trekradius is in het geval van conische 
dieptrekken variabel. Deze loopt van 0 tot ",/2, afbankelijk van de hoek die de wand met de 
stempel maakt (f3); ex = ",/2 - Pjo 
V oor de wrijvingscoefficient Jl.z geldt; Jl.2 l1li 2 Jl.to 

rill) 
Voor de oorspronkelijke dieptrekverhouding geldt nu; Po=-' 

rD 

Labor_orium VOOt Omvormtechnolog;' Wf>A 1381 JvdZ Sept. '882 54 



V oor de momentane dieptrekverhouding geldt nu; 

Dit leidt tot de volgende relaties: 

Deze relaties zijn toegevoegd aan de programmatuur (zie bijla-
ge 14). In figuur 7 zijn de verschillende deelkrachten weergegeven. 

50000 

,......., 
Z 40000 
'--' 

..... 
~ 

JOOOO 0 

t 
c 
L.. 
~ 

Q) 
20000 

a. 
E 
Q) 10000 ..... 
III 

0 

totale kracht 

Fwand 

F
Fwrradius 

~~~;;:;:;;;:;;:;:;:;:;~=~~w~rflens 
25 -stempelweg [mm] 

Figuur 9: Opbouw van de totale kracht. 

(50) 

(51) 

(52) 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de kracht om de wand te deformeren ongeveer dertig 
procent van de totale kracht is. Dit lijkt een redelijke verhouding aangezien er minder 
materiaal vanuit de flens naar binnen stroomt in vergelijking met een rechte wand. Het 
materiaal dat naar binnen is gestroomd heeft vanuit de flens een voordeformatie ondergaan. 
Door deze voordeformatie wordt de benodigde kracht om het materiaal verder te 
deformeren groter. 

De vergelijking tussen de berekende en de experimentele waarden staat in bijlage 10 
weergegeven. 
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10. BEPALEN VAN EEN BREUKCRITERIUM. 

Voor ronde produkten met een rechte wand wordt volgens [] als kritische spanning de 
volgende relatie gehanteerd: 

[ 
2 )1+l(n)" -' J3 ) 

(J erlt = C {3 e eA~ "Teo 

Uit [15] voIgt dat een verbeterde versie voor deze formulering ontwikkeld is: 

wand 

Figuur 10: Splitsing 
stempelkracht. 

(53) 

(54) 

Nu geldt voor de spanning die in de bodem van het produkt optreedt de volgende relatie 
(zie figuur 10): 

Ftot 
(J =--~--

1 COS(P;21tTpSo (55) 

Uit de experimenten is gebleken dat de wand die grenst aan de bodem van het conisch 
produkt zo goed als niet scheef gaat staan. Dit wordt veroorzaakt door de buiging van de 
blank om de stempelneus. Daardoor is bier gekozen voor de relatie: 

Ftot 
(J =-=-

1 21tT pSo (56) 

Als breukcriterium kan nu worden gehanteerd: 

(57) 

Deze vergelijking is in het softwareprogramma opgenomen. De resultaten ten opzichte van 
de experimenten staan in bijlage 10 weergegeven. 
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BIJLAGE 10. CONTROlE VAN DE MODEllEN. 

Controle kracht-weg verloop. 

Als eerste controle zijn de maxima bepaald uit de experimenteel bepaalde kracht-weg 
krommen. Dit levert de volgende resultaten: 

PROEF Fmax EXP [leN] Fmax MOD [leN] AFWUKING [%] 

1 39 37 5 

2 20 22 10 

3 28.5 37 30 

4 47 58 23 

5 12.5 48 220 

6 11 11 0 

7 16 15 6 

8 16 19 19 

Er zijn in bovenstaande tabel grote verschi1len aanwezig. Voeren we nu als 
dieptrekverhouding in: 

7.0 17.0 Po= =-~ ('0;") 'D+', 
Dan volgen de waarden: 

PROE- Po GEM. AFW. [%] 
VEN 

1, 7. 1.70 5.5 

2, 6. 1.96 5 

3, 8. 2.50 24.5 

4. 2.53 24 

5. 2.93 220 

IDeruit blijkt dat voor een Po die kleiner is dan twee de gemiddelde afwijking acceptabel is. 
Als de Po groter is dan twee dan gaan de berekende waarden sterk afwijken van de expe
rimentele waarden. Dit wordt veroorzaakt doordat de deformatie van de flens onevenredig 
veel energie vraagt ten opzichte van de deformatie van de wand. Hierdoor treedt een 
strekbewerking op waarbij de flens weinig tot niet mee deformeert. 
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In bijlage 16 staan de kracht-wegkrommen van de proeven 1, 2, 6 en 7 van de 
experimentele en de berekende waarden onder elkaar uitgezet. 

Controle breukcriterium. 

Uit de controle van het kracht-weg verloop is gebleken dat aileen de waarden van de 
proeven 1, 2, 6 en 7 betrouwbaar zijn. De waarden van de proeven 3 en 8 zijn bier toch 
meegenomen om te zien of de afwijking versterkt of afneemt. In de hieronderstaande tabel 
staan de gemeten en de berekende gegevens met betrekking tot breuk weergegeven: 

PROEF Fpl [kN] EXP. h [mm] MOD. h [mm] AFWDKING [%] 

1 40 33 28 15 
46 28 28 0 

2 10 22 37 110 
15 22 36 40 

3 10 15 16 6 
15 14 16 14 

6 20 26 31 19 
40 19 27 40 

7 niet van toepassing 

8 0 18 17 5 
5 18 16 10 
10 16 16 0 

Uit deze tabel voIgt dat de proeven 2, en 6 een buitensporig hoge afwijking vertonen. Deze 
proeven zijn degene die het grootste verschil tussen stempel en matrijsdiameter hebben. 
Dit geeft aan dat het gebruikte criterium niet geldig is bij produkten waarbij een grote 
relatieve wand aanwezig is. 
Om de grenzen te kunnen bepalen za1 nog een verder onderzoek plaats moeten vinden. 

Het lijkt logisch om als parameter in te voeren: 

TD B,=
Tp 

V oor de bovenstaande proeven geldt: 

- Proeven 2, 6. 
- Proeven 3, 8. 
- Proeven 1, 7. 

Bf = 2,3. 
Bf = 1,6. 
Br = 1,5. 

De conclusie uit bovenstaande is, dat indien Bf kleiner is dan twee de waarden acceptabel 
zijn. 
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De enige twee proeven die goed voldoen aan de beide controles zijn 1 en 7. Deze produkten 
hebben een goede dieptrekverhouding en een acceptabele relatieve wand. Door midde1 van 
Po en Dr is de geldigheid van dit model te bepalen. Deze parameters treden in de 
maakbaarheidsanalyse op als filter. 

Conclusies. 

Door het beperkte aantal gereedschappen konden slechts een beperkt aantal proef
verhoudingen worden gebruikt. 

Het gebruikte model en de bijbehorende software zijn binnen een beperkt gebied geldig. 
Deze geldigheid wordt door twee factoren bepaald: 

De dieptrekverhouding voor conische produkten. 

_ T lID _ 2r lID 
Po- ---(rD;r,) rD+r, 

Deze factor bepaald de geldigheid van het kracht-weg verloop. 

De breukfaktor voor conische produkten. 

TD B,=
rp 

Deze factor bepaald de geldigheid van het breukcriterium. 

Als aan beide factoren wordt voldaan zal de berekening een goede indicatie geven van de 
procesgrenzen. 

Er moet nog een criterium worden gevonden dat de plooivorming in de wand kan voorspel
len. Voor het plooihouderloos dieptrekken, wordt daarvoor een aanzet gedaan in bijlage 11. 
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BIJLAGE 11. AANZET TOT EEN PLOOICRITERIUM BIJ CONISCH 
DIEPTREKKEN ZONDER PLOOIHOUDER. 

am een plooicriterium voor de wand op te stellen moeten eerst aIle relevante parameters 
worden opgesteld. Deze kunnen in drie groepen worden ondergebracht: 

Geometrie. 
Proces. 
Materiaal. 

In de experimenten zijn de materialen SPEDD en spa gebruikt. Deze verschillen 
nauwelijks in eigenschappen. 

De procescondities zijn zo goed mogelijk constant gehouden. 

Dit houdt in dat de enige variatie die in de experimenten is aangebracht van geometrische 
aard is. De parameters die gevarieerd en van invloed op de plooivorming in de wand zijn, 
zijn de volgende: 

- ruO De oorspronkelijke blankstraal. 
- rD De binnenstraal van de matrijsring. 
- r p De buitenstraal van de stempel. 
- So De oorspronkelijke plaatdikte. 

am een algemeen geldige relatie te vinden wordt gebruik gemaakt van dimensieloze 
getallen. De getallen zijn dusdanig gekozen dat naar mate ze hoger zijn, de 
plooigevoeligheid ook groter is. 

(r::, ) 

(~:) 

Dit getal geeft de verhouding tussen de wand en de blank. Naarmate de 
blank groter wordt, wordt de benodigde kracht ook groter. Dit zorgt 
ervoor dat er een hogere trekspanning in de wand heerst, zodat de 
tangentiele spanningen niet overheersen. 

Dit getal is een maat voor de weerstand tegen knik van het uitgangs
materiaal. In de literatuur wordt deze factor ook vaak gebruikt als maat 
voor plooivorming in de flens. 

In bijlage 15 is bepaald of een produkt plooit in de wand. Slechts bij twee proeven is dit 
opgetreden, zodat er weinig materiaal is om een hypothese mee te staven. 

Als totaalfactor wordt het volgende getal gehanteerd Pw: 
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Gebruik makend van de gegevens uit bijIage 15 worden de volgende waarden voor Pw ge
vonden: 

PROEF Pw 

1 2650 5 6636 

2 4452 6 17808 

3 2014 7 10600 

4 3634 8 8056 

Een eerste afschatting is dat indien Pw groter is dan 10000 er geen plooivorming in de wand 
optreedt. Indien Pw ldeiner is dan 7000 treedt er geen plooivorming in de wand op. 
Daartussen ligt een grijs gebied dat nog verder onderzocht za1 mooten worden. 

Bij het bepalen van een accuraat werkend plooicriterium zullen alle relevante parameters 
mee mooten worden genomen. Zoals uit de grafiek van proef 6 blijkt is de invloed van de 
plooihouderdruk en daarmee dus ook van de wrijving van grote invloed. Waarschijnlijk zal, 
zoals ook bij het dieptrekken van reehte potten is gebleken, de invloed van de 
materiaalparameters minder zijn, zolang maar gebruik gemaakt wordt van dieptrekstaal. 
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BIJLAGE 12. LISTING PROGRAMMA'S VAN MODELLEN 1 EN 2. 

PROGRAM MODt (INPUT, OUTPU1j; 

CONST 
a = 500; 
b = 20; 

TYPE elm = RECORD 

END; 

rij : REAL; 
vi : REAL; 
epsl : REAL; 
eps2 : REAL; 
epsf : REAL; 
wi : REAL 

TYPE CONTI = ARRA Y[l. .a] OF elm; 
CONT2 = ARRA Y[l. .a] OF elm; 

VAR wk, 
epsO, 
ru, 
rO, 
bj, 
1, 
dl, 
du, 
u, 
ri, 
sO, 
c, 
n, 
wtot, 
dwi, 
mc 

i, j 
wand I 
wand2 

: REAL; 
: INTEGER; 
: CONT1; 
: CONT2; 

out : TEXT; 

BEGIN 

{ wand na tijdstap j } 
{ wand na tijdstap j-I } 

WRITELN('VOER IN: Ru, rO, du, sO'); 
READ(ru, rO, du, sO); 
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1 := ru-rO; 
dl := Va; 
e := 520; 
n := 0.22; 
epsO : = 0.005; 
wtot := 0; 

ASSIGN(out, 'b:\datfillb.dat'); 
REWRITE(out); 

*************** BEREKENING VAN DE WAND *************** 
FORj:=l TO b DO 
BEGIN 

wk:=O; 

FOR i:=l TO a DO 
BEGIN 

u := j*du; 
bj := ARCTAN(l/u); 
ri : = rO+(i-O.5)*dl; 

IF j=1 THEN 
BEGIN 

wand2[i].rij : =ri; 
wand2[i].epsf : =0; 

END; 

wand 1 [i].rij 
wand 1 [i].vi 
wand 1 [i] .epsl 
wand 1 [i] .eps2 
wand 1 [i].epsf 
me 
dwi 

wand 1 [i]. wi 

wtot 
wk 

IF i=a THEN 
BEGIN 

: = rO+(i-O.5)*dl*SIN(bj); 
: = 2 *pi *ri *dl *sO; 
'= O' . , 
: = In«(wandl[i].rij)/(wand2[i].rij»); 
:= (2/SQRT(3»*ABS(wandl[i].eps2); 
: = (e/(n + 1»; 
: = EXP(LN«wand2[i].epsf+wand1[i].epst)+ 

(epsO»*(n+ 1»; 
: = me*(dwi-EXP(LN(wand2[i].epsf+epsO)* 

(n+ l»)*(wand1[i].vi); 
: = wtot+wandl[i].wi; 
: = wk + wand 1 [i]. wi; 
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WRITELN(,ELEMENT' ,i,' TIJDSTAP' j); 
WRITELN(,KRACHT: ' ,wkldu); 
WRITELN(outj*du, wkldu, wand 1 [i].epsf); 
READLN; 

END· , 

wand2[i].rij 
wand2[i] .epsf 

END; 
END; 

CLOSE(out); 

END. 

: = wandl[i].rij; 
: = wand2[i].epsf+wandl[i].epsf; 

PROGRAM MOD2 (INPUT, OUTPUT); 

CONST a = 500; 
b = 20; 

TYPE elm = RECORD 
rij : REAL; 
vi : REAL; 
epsl : REAL; 
eps2 : REAL; 
epsf : REAL; 
wi : REAL; 
lij : REAL 

END· , 

TYPE CONTI = ARRA Y[l .. a] OF elm; 
CONT2 = ARRA Y[l .. a] OF elm; 

VAR wk, 
epsO, 
ru, 
rO, 
bj, 
dI, 
1, 
du, 
u, 
ri, 
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sO, 
c, 
n, 
wtot, 
dwi, 
mc 

i, j 
wand I 
wand2 

: REAL; 
: INTEGER; 
: CONTI; 
: CONT2; 

out : TEXT; 

BEGIN 

{ wand na tijdstap j } 
{ wand na tijdstap j-I } 

WRITELN('VOER IN: Ru, rO, du, sO'); 
READ(ru, rO, du, sO); 

1 := ru-rO; 
dl : = Va; 
c := 520; 
n := 0.22; 
epsO : = 0.005; 
wtot := 0; 

ASSIGN(out, 'b:\datfi12b.dat'); 
REWRITE(out); 

********************* BEREKENING WAND ****************** 
FORj:=1 TO b DO 
BEGIN 

wk:=O; 

FOR i:=l TO a DO 
BEGIN 

u := j*du; 
bj := ARCTAN(l/u); 
ri : = rO+(i-O.5)*dl; 

IF j=l THEN 
BEGIN 

wand2[i].rij : =ri; 
wand2[i].epsf : =0; 

END' , 
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BEGIN 

wand 1 [i] .lij 

wand 1 [i].rij 
wand 1 [i].vi 
wand 1 [i].eps2 

wandl[i].epsl 
wandl[i].epsf 
me 
dwi 

wand 1 [i].wi 

wtot 
wk 

END" , 

IF i=a THEN 
BEGIN 

: = (-rO+SQRT(rO*rO+(ri*ri-rO*rO)* 
SIN(bj»)/ (SIN(bj»; 

: = rO+(wandl[i].1ij)*SIN(bj); 
: = 2*pi*ri*dl*sO; 
: = In(((wandl[i].rij)/ 

(wand2[i].rij»); 
: = -wandl[i].eps2; 
: = (2/SQRT(3»*ABS(wandl[i].eps2); 
: = «e)/(n+ 1»; 
: = EXP«LN«wand2[i].epsf+ 

wand 1 [i].epst) + (epsO»)*(n + 1»; 
: = me*(dwi-EXP«LN(wand2[i].epsf+ 

epsO»*(n + 1»)*(wandl[i]. vi); 
: = wtot+wandl[i].wi; 
: = wk+wandl[i]. wi; 

WRlTELN('ELEMENT' ,i,' TUDSTAP' J); 
WRITELN(,KRACHT: ',wkldu); 
WRITELN(out,j*du,wkldu,wandl[i].epst); 
READLN; 

END· , 

wand2[i].rij 
wand2[i].epsf 
END· , 

: = wandl[i].rij; 
: = wand2[i].epsf+wandl[i].epsf; 

END· , 
CLOSE(out); 

END. 
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BIJLAGE 13. LISTING PROGRAMMA VAN MODEL 4. 

PROGRAM MOD4 (INPUT, OUTPUl); 

USES Funcanal; 

CONST a = 100; 
b = 20; 

TYPE elm = RECORD 
r : REAL; 
epsl : REAL; 
eps2 : REAL; 
eps3 : REAL; 
epsf : REAL; 
I : REAL; 
x : REAL; 
xt : REAL; 
y : REAL; 
yt : REAL; 
s : REAL; 
v : REAL 
END; 

TYPE CONTI = ARRAY[l..a+b] OF elm; 
CONT2 = ARRA Y[l .. a +b] OF elm; 
CONT3 = ARRAY[O .. b] OF elm; 
CONT4 = ARRAY[O .. b] OF elm; 

V AR wk, { arbeid per tijdstap } 
epsO, {voordeformatie} 
n, { verstevigingsexponent } 
C, { karakteristieke deformatieweerstand } 
rm, { matrijsradius } 
rO, { stempelradius } 
roO, { oorspronkelijke blankradius } 
bj, { hoek tussen stempel en wand } 
ri, { straal vanuit het midden van element } 
dl, { oorspronkelijke lengte van element } 
10, { oorspronkelijke lengte van de wand} 
1, { momentane lengte van de wand } 
du, { stapgrootte van de stempel } 
u, { afgelegde stempelweg } 
sO, { oorspronkelijke plaatdikte } 
s, { wandikte van toegevoegd element } 
wi, dwi, wt, wkt, dwt, me { deelberekeningen } 

: REAL; 
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i, j, d 
wandl 
wand2 
wand3 
wand4 

: INTEGER; 
: CONTI; { tijdstap j } 
: CONT2; { tijdstap j-l } 
: CONT3; { tijdstap j toeg. element} 
: CONT4; { tijdstap j-l toeg. elementen} 

out : TEXT; 
Fail : INTEGER; 
FUNCflON f(s : REAL) : REAL; 
V AR cl : REAL; 

BEGIN 
cl : = «ruO*ruO-rm*rm)*sO)/«rm-wand3[j].xt)*(rm-wand3[j].xt»; 
f : = s*s*s*s+(s*s*s)*cI-(ruO*ruO*sO*sO*sO*sO)/«rm-wand3[j].xt) 

*(rm-wand3[j] .xt»; 
END; 

BEGIN 

WRITELN(,VOER IN: ruO, rm, rO, du, sO'); 
READ(ruO, rm, rO, du, sO); 

10 := rm-rO; 
dl : = lOla; 
C := 520; 
n := 0.22; 
epsO : = 0.001; 

ASSIGN(out, 'B:\DA TMOD2D.DAT'); 
REWRlTE(out); 

FORj:=l TO b DO 
BEGIN 

wk:=O; 

FOR i:=l TO a DO 
BEGIN 

u := j*du; 
bj : = ARCTAN(lO/u); 
ri : = rO+(i-0.5)*dl; 

IFj=l THEN 
BEGIN 

wand2[i].r : = ri; 
wand2[i].epsf : = 0; 

END; 

BEGIN 
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END' , 

wand 1 [i].1 

wand 1 [i].r 
wand 1 [i].v 
wand 1 [i].eps2 
wand 1 [i].eps1 
wand 1 [i] .epsf 
me 
dwi 

wi 

wk 

IF i=a THEN 
BEGIN 

: = (-rO+SQRT(rO*rO+(ri*ri-rO*rO)* 
SIN(bj) »/ (SIN(bj»; 

: = rO+(wand1[i].1)*SIN(bj); 
: = 2*pi*ri*dl*sO; 
: = In«(wandl[i].r)/(wand2[i].r»); 
: = -wand1[i].eps2; 
: = (2/SQRT(3»*ABS(wandl[i].eps2); 
: = «C)/(n+ 1»; 
: = EXP«LN(wand2[i].epsf+ 

wand1[i].epsf+epsO»*(n+ 1»; 
: = me*(dwi-EXP«LN(wand2[i].epsf 

+ epsO»*(n + l»)*(wandl[i]. v); 
:= wk+wi; 

WRlTELN(' TIJDSTAP' J); 
WRITELNCKRACHT: ',wkldu); 

END' , 

wand2[i].r : = wandl[i].r; 
wand2[i].epsf : = wand2[i].epsf+wand1[i].epsf; 

END; 

{******************************************************* 
**************** TOEGEVOEGDE ELEMENTEN ************** 
******************************************************} 

{**** :xl bepaling : lengte toegevoegd element ****} 

IF j=l THEN 
BEGIN 

wand3[j-1].xt : = 0; 

END; 

wand3[j].xt : = SQRT(l0*10+u*u)-(-rO+SQRT(rO*rO+ 
(rm*rm-rO*rO)*SIN(bj»)/(SIN(bj»; 

wand3[j].x : = wand3[j].xt-wand3[j-1].xt; 
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{**** momentane diktebepaJing ****} 

s : = sO; 
Zeroinab (f, s, sO, 2*sO, 0.001, 0.001, Fail); 

wand3U1.s : = s; 

{**** yt bepaling : lengte oorspronkelijk element ****} 

IF j=1 THEN 
BEGIN 

wand3[j-l].yt:= 0 

END; 

wand3U1.yt : = -rm+SQRT«rm*rm)-(wand3U1.xt*wand3U1.xt-
2*rm*wand3U1.xt)*(s/sO»; 

wand3U1.y : = wand3U1.yt-wand3[j-l].yt; 

{**** bepaJing effectieve rek toegevoegd element ****} 

wand3U1.epsl 
wand3U1.eps3 
wand3U1.epsf 

: = In«wand3U1.x)/(wand3[j].y»; 
: = In«wand3[j].s)/sO); 
: = (2/SQRT(3»*SQRT(wand3[j].epsl * 

wand3[j].epsl +wand3[j].epsl * 
wand3U1.eps3 +wand3[j] .eps3* 
wand3[j] .eps3); 

{**** bepaJing volume van toeg. element ****} 

wand3[j].v : = pi*(2*rm*(wand3U1.yt-wand3[j-l].yt)+ 
wand3[j].yt*wand3[j].yt-wand3[j-l].yt* 
wand3[j-l].yt)*sO; 
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{**** bepaHna arbeid van tijdstap ****} 

1 : = (-rO+ SQRT(rO*rO + (rm*rm-rO*rO)*SIN(bj»)/(SIN(bj»; 
wand4[j].r : = rO+(1 +wand3[j].xt-O.5*wand3[j].x)*sin(bj); 
wand5[j].epsf : = 0; 
wkt := 0; 

IFj>lTHEN 
BEGIN 

FOR d : = I TO j-I DO 
BEGIN 

wand3[d].r 
wand3[d] .eps2 
wand4[d].epsf 
dwt 

wt 

wkt 
wand4[d].r 
wand3[d].epsf 

END' , 

END' , 

: = rO+(1+wand3[d].xt-O.5*wand3[d].x)*sin(bj); 
: = In«wand3[d].r)/(wand4[d].r»; 
: = (2*ABS(wand3[d].eps2»/SQRT(3); 
: = EXP«LN(wand3[d].epsf+wand4[d].epsf+ 

epsO»*(n+ 1»; 
: = mc*(dwt-EXP«LN(wand3[d].epsf+epsO»* 

(n+ 1»)*(wand3[d].v); 
:= wkt+wt; 
: = wand3[d].r; 
: = wand3[d].epsf+wand4[d].epsf; 

WRITELN (,KRACHT TOEG. : ',wkt/du); 
WRlTELN (out, j*du, wf, wp, wpr,Ft); 
READLN; 

END' , 

CLOSE(out); 

END. 
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BIJLAGE 14. LISTING PROGRAMMA VAN DEELKRACHTEN. 

PROGRAM MODS (INPUT, OUTPUT); 

dwf, dwp, { deelberekeningen } 
wf, { flenskracht } 
ppI, { plooihouderdruk } 
wp, { wrijvingskracht flens } 
wpr { wrijvingskracht radius} 

: REAL; 

BEGIN 

{******** BEPALING FLENSKRACHT **********} 

BEGIN 

ru : = SQRT(ruO*ruO-(wand3[j].yt*wand3[j].yt+2*rm*wand3[j].yt)*(slsO»; 
dwf : = l.04*SQRT(ruO/ru)*«(EXP«LN(LN(ruO/ru) +epsO»*(n»-l)*(1-(rm/ru» + 

LN(ru/rm»; 
wf : = dwf*2*pi*sO*rO*C; 

END' , 

{******** BEPALING WRJJVINGSKRACHT FLENS ********} 

BEGIN 

ppl : = 5000/(pi*(ru*ru-rm*rm»; 
dwp : = 2*(0.05*ppl*rm*«ruO/ru)-1»/(C*sO); 
wp : = dwp*2*pi*sO*rm*C; 

END; 

{******** BEPALING WRJJVINGSKRACHT RADIUS ********} 

BEGIN 

wpr : = «Pil2)-bj) *0. 1 *(wp+wt); 

END; 
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END-, 

WRITELN (,FLENSKRACHT : " wf); 
WRITELN (,WRUVINGSKRACHT FLENS : ',wp); 
WRITELN (,WRUVINGSKRACHT RADIUS: " wpr); 
WRITELN (out, j*du, wf, wp, wpr); 
READLN; 
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BIJLAGE 15. EXPERIMENTEN. 

Bij het produceren van een conisch produkt kan de plooihouderdruk optimaal worden 
ingesteld. Naast het tegengaan van plooien in de flens heeft het ook de functie tot het 
tegengaan van plooivorrning in de wand. Doordat de wand narnelijk nog een radiale 
verplaatsing ondergaat ontstaan drukspanningen in de wand. Bij een te grote drukspanning 
zal de wand gaan plooien. De plooihouderdruk bepaald in grote mate de invloed van deze 
drukspanningen. Bij een hoge plooihouderkracht zal de trekspanning in de wand 
overheersen en zal brenk in de bodem optreden. Er wordt in dit experiment dus naar twee 
faalvorrnen gekeken: 

Scheuren in de bodem. 
Plooien in de wand. 

Uiteraard zijn er meerdere faalvormen mogelijk, maar deze zijn in het experiment buiten 
beschouwing gelaten. Om de rnaximaal haalbare hoogte te bepalen moet de plooihouderdruk 
optimaal zijn ingesteld. Uit literatuur [19,21] is gebleken dat deze per produkt opnieuw 
bepaald moet worden. De algemeen voorkomende relatie tussen plooihouder en faalvorrn 
wordt weergegeven in figuur 1. 

t 
plooien breuk 

goed 
produkt 

Figuur 1: optimale plooihouderkracht. 

De metingen zijn verricht op de Erichsenbank die zich bevindt in het laboratorium van de 
vakgroep Produktietechniek op de Technische Universtiteit Eindhoven. De hoogte van het 
produkt is bepaald door gebruik te maken van een meetklok die door rniddel van een statief 
op de bank zelf is bevestigd. Een lichte scheefstelling moet daarbij worden geaccepteerd, 
zodat er een kleine afwijking in de meetgegevens gegevens zal zijn. 

Door het bepalen van de optimale plooihouderdruk worden een aantal meetpunten bepaald 
waarop het breukcriterium kan worden getoetst. Daarnaast zijn een aantal kracht
wegkrommen getekend om het verloop van de proceskracht te vergelijken met de berekende 
waarden. 
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Materiaalgegevens SPEDD: 

C = 520 N/mm2 

n = 0,23 
Eo= 0 

Materiaalgegevens SPO: 

C = 520 nlmm2 

n = 0,23 
Eo= 0 

Smeenniddel: 

Talk 

Meetrererenties. 

Als referentie zijn twee produkten genomen, waarvan de eerste als zijnde niet geplooid en 
de tweede als zijnde wei geplooid werd aangenomen. Een produkt dat niet geplooid of 
gescbeurd was kreeg een + als waardering. Een produkt dat wei geplooid of gescbeurd was 
kreeg een - als waardering. De produkten die tussen de twee referentieprodukten mliggen 
kregen een ± als waardering. AIle beoordelingen van de produkten zijn visueel uitgevoerd, 
dit met bet oog op bet grote aantal proeven dat moet worden verricbt om de optimale 
plooihouderdruk te vinden. 
Nadat de optimale plooibouderdruk (als die aanwezig was) gevonden is, worden drie 
proeven gedaan om de geldigbeid van de gevonden grafiek te toetsen. Daarna wordt van een 
produkt een kracbt-wegkromme bepaald die vergeleken zal worden met de modelmatige 
kracbtwegkrommen. 
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PROEF 1. 

Codering IAlb: 

1 = blank 1, mat. SPEDD, 1mm dik, 0106 mm. 
A = gereedschapcomb. A, stempel roO mm PD=7, 

matrijs 975 mm PD=2, snijring 0123 mm. 
1 = eerste proef. 
b = tot en met breuk. 

Plooihouderkracht FpI=40 kN: 

proef I hoogte [mm] II +/- I 
1A1b 33,1 -
1A2b 33,04 + 

1A3b 33,05 + 

Plooihouderkracht F pI=46 kN 

I proef II hoogte [mm] II +/- I 
1A4b 30,54 -
1ASb 30,53 -

1A6b 30,48 -

1A7b 27,85 -

1A8b 27,38 + 

Ideaal punt niet bereikbaar Lv.m. te kleine blankdiameter. 
Controle veilig gebied d.m.v. proef lAUd: 

- Fpl =50 kN 
- h= 23,0 mm 

Potje bleek niet gescheurd te zijn, dus proef is goed. 
Zie ook de kracht-tijd kromme. 
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Figuur 2: Grafiek 1. 

PROEF 2. (Zie grafiek 2) 

Codering IBlb: 

1 = Blank: 1 9106 mm, Imm dik, materiaal SPEDD. 
B = gereedschapcomb. B: stempel 933 mm PD=4.5, 

matrijs ri75 mm PD=2 mm. 
1 = eerste proef 
b = tot en met breuk. 

Plooihouderkracbt FpI=lO kN. 

proof hoogte [mm] I +1-

IBlb 22,51 -
IB2b 21,15 -
IB3b 21,83 + 

Plooihouderkracht FpI=lS kN. 

proef hoogte [mm] II +1-

IB4b 22,90 -
IB5b 21,30 + 
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Controle d.m.v. proeven IBlId tot en met 3Id. 
Zie ook de kracht-weg krommen. 

Plooihouderkracht F pi =78 kN. 

nrnef 

IBlId 

IB2Id 

IB3Id 

hoogte [mm] 

16,5 

15,04 

13,5 

E 
E 

15 

14 

13 

10 20 30 40 so 60 70 eo 90 100 

-_~ Fpl in kN 

Figuur 3: grafiek 2. 

PROEF 3. (zie grafiek 3.) 

Codering lClb: 

1 = blank 1, mat. SPEDD, Imm dik, 0106 mm. 
C = gereedschapcomb. C: stempel 033mm PD=4,5, 

matrijs 052mm PD=2,5. 
1 = eerste proef. 
b = tot en met breuk. 
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Plooihouderkracht FpI=10 kN. 

proef hOOgle [mm] II +/- I 
1C1b 16,1 -
1C2b 15,9 -
1C3b 14,04- + 

Plooihouderkracht F pi = 15 kN. 

hoogte [mm] +/-

1C4b 15,30 

1CSb 14,20 

1C6b 13,96 + 

Extra breukpunten i. v. m. ontbreken plooipunten: 

lC22p: - Fpl=O 
- h=16,80 mm (+) 

lC23p: - Fp1 =5 kN 
- h=16,70 mm (-) 

1C24p: - Fpl=5 kN 
- h=16,50 mm (+) 

Voor de ideate punten zijn de proeven 1C4Id tot en met 
lC6Id uitgevoerd. Zie ook de kracht-weg krommen. 

Plooihouderkracht F pI= 7 kN. 

hoogte [mm] 

1C4Id 15,52 
1---------11 

1C5Id 17,00 
1---------11 

1C6Id 13,90 
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Figuur 4: Grafiek 3. 

PROEF 4. (Zie grafiek 4.) 

Codering lAtb: 

2 = blank 2, 0'158mm, mat. SPEDD, Imm dik. 
A = gereedschapcomb. A: stempel 0'52mm, PD=7, 

matrijs 0'75mm, Po=2, snijring 0'158mm. 
1 = eerste proef. 
b = tot en met breuk. 

Proef 2A5b: -Fpl= 0 
h= 22,3 mm (+) 

Plooihouderkracht FpI= 5 kN. 

proef I hoogte [mm] II +/- I 
2A6b 24,78 -
2A7b 22,82 + 

2A8b 22,85 + 
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Proef 2A9b: -Fpl= 10 kN. 
-h= 22,51 mm (+). 

Plooihouderkracht Fpl=lS kN. 

~ hoogte [mm] proeI 

2AlOb 22,51 

2Allb 22,01 

2A12b 21,99 

II +1-

-
± 
+ 

Van proef 2A2Id is een kracht-weg kromme gemaakt. 

proef 

2AUd 

II hoogte [mm] 

23,00 

22,42 

20,14 

£: 
E 

.'= 
.s.::: 

t 

-
26_ 

-
25_ 

-
24_ 

-
23_ 

-
22_ 

-
21_ 

-
20_ 

2A8b 

2A5b 2A9b 

. 2AI2b 

I ! I 1~ I 16 I io I is 

--.;.;;. Fpl in kN 

Figuur 5: Grafiek 4. 
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PROEF 5. (Zie grafiek 5) 

Codering 2Blb: 

2 = blank 2, s158mm, mat. SPEDD, Imm dike 
B = gereedschapcombinatie B: matrijs ffl5mm, Pn=2, 

stempel e33mm, Pn=4.5, snijring ,,158mm. 
1 = eerste proef. 
b = tot en met breuk. 

Plooihouderkracht F pi =8 kN. 

proef Jbgte [mm] I +/-

2Blb 19,88 -
2B2b 20,90 -
2B3b 19,92 -
2B4b 19,28 + 

Plooihouderkracht F pI= 12 kN. 

proef hoogte [mm] +/-

2B5b 19,90 -
2B6b 19,30 + 

De proeven 2BlId tot en met 3Id zijn ter controle van de bruikbaarheid van de 
meetgegevens waarbij 2B2Id met kracht-weg kromme. 

Plooihouderkracht FpI=O. 

proef I hoogte in mm I 
2BIId 11,5 

2B2Id 10,01 

2B3Id 8,52 
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Figuur 6: Grafiek 5. 

PROEF 6. (Zie grafiek 6) 

Codering 4Alp: 

4 = blank 4, 0106mm, mat. sPa, Ihmm dik. 
A = gereedschapcomb. A: matrijs 075mm, PD=2, stempel 033mm, 

PD=4, snijring 9106mm. 
1 = eerste proef. 
p = tot en met plooi. 

PIooihouderkracht FpI=O. 

proef hoogte [mm] +1-

4A1p 20,03 -
4A2p 22,18 -

4A3p 24,14 -
4A4p 26,03 -
4A5p 25,06 -
4A6p 24,53 + 
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Plooihouderkracht FpI=5 kN. 

I proef II hoogte [mm] II +/- I 
4A7p 23,96 -
4A8p 26,07 -
4A9p 26,07 -
4A1Op 25,02 ± 
4Allp 24,48 + 

Plooihouderkracht F pi =20 kN. 

I~ I hoogte [mm] II +/- I 
4A1b 24,04 -
4A2b 25,62 -
4A3b 25,20 -
4A4b 25,38 + 

Plooihouderkracht FpI =40 kN. 

I proef II hoogte [mm] II +/- I 
4A5b 21,3 -

4A6b 20,52 -
4A7b 20,00 -

4A8b 18,60 + 

4A9b 18,48 + 
De roeven 4AlId tot en met 3Id Zl n P J ter controle van de bruikbaarheid van de 
meetgegevens waarbij 4A2Id met kracht-weg kromme. 

Plooihouderkracht FpI= 50 kN. 

I proef II hoogte [mm] I 
4AlId 13,52 

4A2Id 15,1 

4A3Id 16,51 
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Figuur 7: Grafiek 6. 

PROEF 7. (Zie grafiek 7) 

Coderin& 4Blp: 

4 = blank 4, e106mm, mat. sPa, Ihmm dik. 
B = gereedschapcomb. B: matrijs 075mm, Pn=2, stempel 

eSOmm, Pn=7. 
1 = eerste proef. 
p = tot en met plooi. 

Plooihouderkracht Fpl=O. 

proef hoogte [mm] 

4B1p 28,15 

4B2p 26,01 

4B3p 24,00 

23,01 

4BSp 22,01 ± 
4B6p 21,00 + 
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Plooihouderkracht F pi =S kN. 

I proef I hoogte [mm] I +/-

4B7p 24,01 -
4B8p 23,04 ± 
4B9p 22,0 + 

Plooihouderkracht F pi =30 kN. 

proef I hoogte [mm] II +/- I 
4BIOp 26,01 -
4Bllp 27,04 -
4B12p 28,01 + 

4B13p 29,01 + 

In verband met een te hoge plooihouderdruk zijn bij deze proef geen breekpunten gezocht. 
Voor een lagere plooihouderkracht en een grotere hoogte was de blankdiameter te klein. 

Serle 4BlId tot en met 3Id conisch. 4B2Id met kracht-tijd 
kromme. 

Plooihouderkracht FpI=40 kN. 

}'~""f hoogte [mm] 

4BlId 16,5 

4B2Id 15,14 

4B3Id 13,5 
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Figuur 8: Grafiek 7. 

PROEF 8. (Zie grafiek 8) 

Bij deze proef zijn geen plooipunten gevonden, omdat men 
de potjes dan zo hoog moest trekken dat er bijna geen flens 
meer over was. 

Codering 4Clb: 

4 = blank 4, 0106mm, lhmm dik, mat. SPO. 
C = gereedschapcomb. C: matrijs 952mm, PD=2.5, 

stempel033mm, PD=4.5. 
1 = eerste proef. 
b = tot en met breuk. 

Plooihouderkracht F ,,=0. 

.l' .. ~f hoogte [mm] +1 

4Clb 16,01 -

4C2b 17,02 + 
4C3b 17,82 -
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Plooihouderkracbt FpI=S kN. 

[mm] +/-

4C4b 16,00 

4C5b 17,00 + 

Plooihouderkracbt FpI=10 kN. 

hoogte [mm] +1-

15,21 + 
16,04 + 

Proefserie 4ClId tot en met 3Id, met kracht-weg kromme van 4C2ID. 

Plooihouderkracht FpI=S kN. 

hoogte [mm] 

4ClId 17,02 

4C2Id 16,1 

4C3Id 14,89 

£ 2 
£ 

c 
19 

s.::. 

t 
18 

4C2b 
17 

16 

4Cbb 
15 

14 

, 1'1'1'1'1'1'1'1'1'1 
5 10 

__ Fpl in kN 

Figuur 9: Grafiek 8. 
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BIJLAGE 16. VERGEUJKING KRACHT-WEG KROMMEN . 
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Figuur 1: Werkelijk Kracht-weg verloop van proef 1. 
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Figuur 2: Berekend kracht-weg verloop van proef 1. 
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Figuur 3: Werkelijk kracht-weg verloop van proef 2. 
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Figuur 4: Berekend kracht-weg verloop van proef 2. 
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Figuur 5: Werkelijk kracht-weg verloop van prod 6. 
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Figuur 6: Berekend kracht-weg verloop van proef 6. 
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Fignur 7: Werkelijk kracht-weg verloop van proef 7. 
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