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Samenvatting 

Het onderzoek waar in dit rapport verslag van wordt gedaan is uitgevoerd op de TV 

Eindhoven in het kader van het IOPM-Dieptrekonderzoek. Het verslag gaat in op het 

dieptrekken van ronde produkten. 

Er worden modellen gepresenteerd die de kritische en de benodigde kracht beschrijven. 

Speciale aandacht wordt besteed aan de invloed van de anisotropie op deze krachten. 

Uit deze modellen blijkt dat de benodigde kracht nauwelijks en de kritische kracht sterk 

beinvloed wordt door de anisotropie. De kritische kracht neemt toe voor een grotere 

anisotropiefaktor. 

De afgeleide modellen voldoen gOed aan de metingen. De in de modellen gevonden 

invloed van de anisotropie op de kritische kracht wordt door de metingen bevestigd. Ook 

de metingen voor de benodigde kracht komen goed overeen met de modellen. 

Met de hier afgeleide modellen wordt aangetoond dat staal, met over het algemeen een 

hoge anisotropiefaktor, beter dieptrekbaar is dan aluminium, dat een lage anisotro

piefaktor heeft. 

Naast de invloed van de anisotropie wordt ook ingegaan op de invloed van de produkt

grootte en de versteviging op de dieptrekbaarheid. 

Voor grote produkten neemt de invloed van de wrijving langs de flens sterk toe. Dit 

beperkt de dieptrekbaarheid. Voor kleine produkten speelt de wrijving op de afronding 

een rol en is deze wrijving de beperkende faktor. 

De invloed van de versteviging op de dieptrekbaarheid is klein in het gebied rond n=0.25 

waarin de meeste dieptrekmaterialen zich bevinden. Pas voor n>O.4 neemt de maximaal 

haalbare dieptrekverhouding sterk toe. 
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A hulpcoefficient [N/mm~ 
B hulpcoefficient [N/mm2] 

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2
] 

E Elasticiteitsmodulus [N/mm2] 

F kracht [N, KN] 

FIcr kritische dieptrekkracht in de wand [N, kN] 

Fmax maximaal benodigde dieptrekkracht [N, kN] 
Ftot door de pers te leveren kracht [N, kN] 

Fwr wrijvingskracht [N, kN] 
n verstevigingsexponent [-] 
P vermogen [Nm/s] 
Ppl plooihouderdruk [N, kN]/[mm2

] 

r momentane straal van een willekeurige plaats [mm] 

rd matrijsstraal [mm] 
ri gemiddelde gereedschapsstraal (rm + rp)/2 [mm) 
rp stempelstraal [mm] 

ru momentane straal buitenrand flens [mm] 

ruo oorspronkelijke straal buitenrand blank [mm] 

R" anisotropiefactor in Ol 0 met de wals-richting [-] 
R anisotropiefactor [-] 
s momentane blank- of plaatdikte [mm] 

So oorspronkelijke blank- of plaatdikte [mm] 
W arbeid [Nm] 

Ol hoek [-] 
{j momentane dieptrekverhouding [rulril [-] 

{jo oorspronkelijke dieptrekverhouding [rujrJ [-] 
{jOmru;. maximale dieptrekverhouding [rujrJmllx [-] 

'Y dimensieloze momentane dikte [s/80] [-] 

Eo voordeformatie [-] 
€ natuurlijke of logarithmische rek [-] 

ftl wrijvingscoefficient flens volgens Coulomb [-] 

/1-2 wrijvingscoefficient radius volgens Coulumb [-] 

PD matrijsafronding [mm] 

Pr stempelafronding [mm] 

O"f momentane vloeispanning [N/mm2] 

Opmerking: In dit verslag worden grootheden dimensieloos gemaakt met behulp van fi 

in plaats van rp, zoals dat in de CIRP normen staat. 
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DIMENSIELOZE GROOTHEDEN 

Bij IOP-M-DIEPTREKKEN-TUE worden de grootheden dimensieloos gemaakt met 
behulp van de grootheid rio Dit wordt aangegeven met een *-teken, 

p* 
p. 

dimensieloze kracht F/211TiSoC 
dimensieloos vermogen PI2?ITjsoCii 

INDICES IOPM-DIEPTREKKEN-TUE 

o 
buigen 
f 
kr 
max 
tot 
strekken 
stuiken 

begin, initieel, oorspronkelijk 
ten gevolge van buiging 
vloei 
critisch 
maximaal 
totaal 
ten gevolge van strekken 
ten gevolge van stuiken 

wr wrijving 
wr afronding wrijving op de afronding 
wr flens wrijving langs de flens 

hoek in graden met de walsrichting 
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van parameters op het dieptrekproces met behulp van analyti
sche modellen voor de kritische en de benodigde kracht. 

De opdracht wordt gedaan in het kader van het IOP-M 
projekt 'Dieptrekken' en is een vervolg op eerdere opdrach
ten die in het kader van dit projekt zijn gedaan. Het theore
tisch gedeelte bestaat uit het ontwikkelen van modellen die 
de tijdens het qieptrekken optredende krachten beschrijven. 

De modellen zullen met de praktijk worden geconfronteerd 
door deze met metingen te verifieren. Voor de controle en de 
verdere verwerking van de modellen za1 gebruik worden ge
maakt van Turbo Pascal. 

Het afwerken en eventueel ontwikkelen van een set formules 
die het dieptrekken van ronde produkten adequaat beschrijft. 
Hiertoe moeten de ontwikkelde modellen getoetst worden aan 
metingen, zodat een voldoende grote geldigheid kan worden 
verzekerd. 
Met de modellen die het best voldoen wordt een pararne
teronderzoek gedaan, zodat inzicht wordt verkregen in de 
invloed van de verschillende grootheden op het dieptrek
proces. 
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1. Inleiding 

Dit onderzoek maakt dee! uit van het dieptrekonderzoek dat op de TU in Eindhoven 

wordt uitgevoerd in het kader van het IOPM-D projekt. Het verslag gaat in op het 

dieptrekken van ronde produkten. 

Om het dieptrekken te onderzoeken zijn modellen afgeleid die de tijdens het proces 

optredende krachten beschrijven. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de 

benodigde kracht en de kritische kracht. 

De benodigde kracht is de kracht die nodig is om het omvormproces te laten verlopen. 

Hiervoor moet de flens gestuikt worden, moet er wrijving worden overwonnen en moet 

de flens over de afronding worden gebogen. Zie figuur 1. 

Deze processen spelen zich af aan 

de bovenkant van het te maken 

produkt terwijl de perskracht wordt 

ingeleid op de bodem. De wand 

moet deze kracht doorleiden en is 

de zwakke schakel in het proces. 

Het proces faalt over het algemeen 

onder in de wand of in de bodem. 

Het falen van het proces wordt be

schreven door de kritische kracht, 

dit is de kracht waarbij scheurvor

ming optreedt. 

Bij het afleiden van de modellen is 

speciale aandacht besteed aan de 

invloed van de anisotropie. 

Tijdens het produceren van plaat-

Doorleicting van de pleverde kracht 
door de wand. naar de l1ens, waar de 
k:racht gevraagd wordt. 
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Figuur 1. De krachtsituatie tijdens het dieptrekken van 
ronde produktell. 
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materiaal ontstaat door het walsen een gerichtheid van het materiaal. Dit fenomeen staat 

bekend als anisotropie. Deze anisotropie is een materiaaleigenschap en beinvloedt de 

plastische processen die tijdens het omvormen van de plaat optreden. 

Met de verkregen modellen wordt geprobeerd, met behulp van de anisotropie, de 

verschillen in dieptrekbaarheid tussen staal en aluminium te verklaren. Daarnaast kan met 

de modellen ook de invloed van andere parameters op de dieptrekbaarheid worden 

onderzocht. Aandacht wordt besteed aan de invloed van de produktgrootte en wrijving en 

de verstevigingsexponent op de dieptrekbaarheid. 
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2. De benodigde kracht 

Het model dat de benodigde kracht beschrijft is opgebouwd uit vier delen. Deze delen 

beschrijven de energiedissipatie van de deformatie en de wrijving. 

A) De kracht ten gevolge van het stuiken van de flens. 

B) De kracht ten gevolge van het buigen en strekken over de afronding. 

C) De kracht ten gevolge van de wrijving langs de flens. 

D) De kracht ten gevolge van de wrijving op de afronding. 

De kraehten zijn bepaald met reehte rekwegmodeUen en gaan uit van exponentieel 

verstevigend materiaal. Voor de anisotropie is gebruik gemaakt van het Hosford-Baekofen 

model voor vlakspanning. 

Voor de beschrijving van de kraeht die nodig is om de flens te stuiken, is gebruik 

gemaakt van het model dat is afgeleid door Dubois lit. [1] voor anisotroop materiaal. 

In lit. [2] is voor de kracht die nodig is voor het buigen en strekken een model afgeleid 

dat ook de anisotropie in deze term meeneemt. Dit is gedaan met behulp van kennis die is 

opgedaan uit striptrekonderzoek van Aerts lit. [3]. 

De kraehten die de wrijving besehrijven gaan uit van het Coulomb-wrijvingsmodel en zijn 

afgeleid in lit. [11]. 

2.1 Het model 

De afleiding van het in deze paragraaf gepresenteerde model staat beschreven in lit. [2]. 

De dimensieloze kraehten zijn hierin afgeleid uit de vermogens. Deze vermogens zijn 

dimensieloos gemaakt en gedeeld door de snelheid om de dimensieloze kraehten te 

krijgen. Omdat de deelvermogens mogen worden gesommeerd, kan de totale kracht ook 

worden geschreven als de sommatie van de dimensieloze deelkrachten. 

F* =F* +F* +F* +F* tor bulgen stuiken wr /lens wr afrondillg 
(1) 

10 



De krachten zijn dimensieloos gemaakt met 

F* F 

A) De kracbt ten gevolge van bet stuiken van de flens. 

Voor afieiding zie lit. [1]. 

Met -y: 

Met A en B: 

1 ru 
A = ---{afr=r) - --a (r=T.)} 

r l' u r. I I 
U • 1 

r i B = ----{of(T=ri) - a/r=Tu)} 
ru 

1 
ri 

Voor de in deze coefficienten gebruikte term voor de vloeispanning geldt: 

af = C-(so + sf)n 
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(4) 

(5) 

(6) 



De hier gebruikte plastische deformatie is als voIgt afgeleid: 

(7) 

De eindige rekken Ef{' en En worden als voIgt gedefinieerd: 

(8) 

(9) 

B) De kracht ten gevolge van het buigen en strekken op de afronding. 

Voor afleiding zie lit. [2]. 

(10) 
Fb: gen = (0.942 +0.128· R)· «((In ~o +eO>Il-1)· ~ + I) 

1 

{3 
I 

C) De kracht ten gevolge van de wrijving tangs de flens. 

Voor afleiding zie lit. [11]. 

(11) 

Voor de pIooihouderdruk die voorkomt in formule (11) wordt gebruik gemaakt van de 
plooihouderdruk volgens Siebel. 

2 [30 r 
Ppl =c· 0.00225· «([30-1) +0.5· _. ~). nil. exp(eo -n) (12) 

50 So 

D) De kracht ten gevolge van de wrijving op de afronding. 

Voor afleiding zie lit. [11]. 

(13) 
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De hier afgeleide deelkrachten zijn aIle afuankelijk van de momentane dieptrekverhou

ding. In figuur 2 (zie bijlage l) staan de deelkrachten en de totale kracht aIs funktie van 

de momentane dieptrekverhouding. In de grafiek is te zien dat de krachtkromme een 

maximum heeft. Dit is de maximaIe dieptrekkracht. Met deze kracht wordt gerekend en 

het is ook deze maximaIe kracht waar de kritische kracht aan getoetst wordt. 

2.2 Toetsing aan de metingen. 

De modellen zijn getoetst aan metingen (zie lit. [2], m.b.v. meting en lit. [4]) 

Dit is gedaan voor een tweetal smeringscondities, namelijk smering met talk en met 

finaroL In de grafiek, figuur 3, staan de metingen uitgezet tegen het model. 

so.oo 

~ 
50.00 

+' .g 40.00 

t'C! 
~ 

.!i: 30.00 

J:: 
Q) 

t 20.00 

s 
Q) 

bD10.00 

o 0 

8 

't 
+ 

+ talk: 

+ 

o = finarol 

o 

0.00 -I'r-r-,.,.,...,,.,.-rn,.,.,.., ......... TTTrI"TTT1,.,.-rn'TTT"/,..,,-rrrrTTTTTTTT'rTTrrTTT 

O. 0 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 
lheorelische krachl KN 

Figuur 3. Metingell vergeleken met het model voor vier materialen 
met lWee smerillgstoestallden. 

De grafiek laat zien dat de metingen en het model redelijk met elkaar overeenkomen. 

Duidelijk is het onderscheid waar te nemen tussen de smering met talk en met finarol. De 

metingen met talk komen veel lager uit dan die met finarol. 

Dit komt doordat de berekeningen zijn uitgevoerd voor ,,=0.05. De exacte grootte van 

deze parameter is niet te geven. Uit de grafiek blijkt dat voor smering met talk een iets 

lagere en voor smering met finarol een iets hogere wrijvingscoefficent geldt. 

13 



2.3 Invloed van de anisotropie op de benodigde kracht. 

De invloed van de anisotropie is weergegeven in figuur 4. Hierin staan de krachten ten 

gevolge van het stuiken en het buigen/strekken en de benodigde kracht zonder de wrijving 

uitgezet tegen de anisotropiefaktor. 

De grafiek laat zien dat de stuikkracht en de buig/strekkracht elkaar tegenwerken. De 

benodigde kracht voor het stuiken van de flens neemt af voor een grotere waarde van de 

anisotropiefaktor, terwijl de benodigde kracht voor het buigen en strekken toeneemt. 

0.50 totaal zonde:- wrijving 

~ DAD 
stuiken 

;i 
.... 0.30 

1 
Jj .. 
~0.20 

'm bulgen/ st.re1Cken 

J 0.10 

0.00 -!-rr""'-rrTT"TTTT'TT1""", A'M"T1,rrTT1"I"T" • .l1"T'TT;TT'T1rrTTTTT"rrrT"TTl' .l, 
0.00 0.50 1.uO 1 . ...,0 2.00 2 .... 0 

&ni5Qtropi~faktor 

Figuur 4. De krachten ten gevolge van het stuikell, buigen en strek
ken op her momellt dClt de kracht maximaal is als funktie van de 
anisotropiejakJor. 

De sommatie van beide elkaar tegenwerkende krachten geeft een vlakke badkuipkromme. 

Voor materialen met een hoge of een lage waarde van de anisotropiefaktor is de benodig

de kracht ongeveer 2 % groter dan voor een materiaal dat isotroop is. De invloed van de 

anisotropie op de benodigde kracht is te verwaarlozen. 
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3. De kritische kracht 

Zoals in de inleiding naar voren is gekomen treedt breuk tijdens het dieptrekken over het 

algemeen op in de onderkant van de wand, op de overgang wand/afronding, omdat dit de 

zwakste plek is. De plaat is hier door buigen verdund, terwijl hoger in de wand juist 

verdikking is opgetreden ten gevolge van het stuiken van de flens. 

Voor de modellering kunnen twee verschillende breuktypen onderscheiden worden, 

namelijk breuk op de afronding net onder de wand (model A) naar Kals lit. [6], en breuk 

in de wand precies op de overgang naar de afronding (model B) naar Ramaekers lit. [7]. 

Beide breukvormen staan afgebeeld infiguur 5. 

BENODIGDE 

~ KRACHT 

STEMPEL 
--. .... 

B 

BREUK 

A 

PRODUKT 

Figuur 5. Plaats op de over gang wandlafronding waar breuk kan 
optredell. 

Naast de hierboven genoemde breuktypen wordt in lit. [5] ook gesproken over 'voortijdi

ge' scheur, welke in het begin van het proces op de afronding bij de bodem optreedt. 

Deze scheurvorming valt buiten het dieptrekken en is niet gemodelleerd. 
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Speciale aandacht is besteed aan het effekt van de anisotropie op de kritische kracht. Dit 

is gedaan door de modellen van Kals lit. [6] en Ramaekers lit. [7] opnieuw af te leiden 

met behulp van het model voor de anisotropie van Hosford-Backofen voor vlakspanning. 

3.1 Het model 

In deze paragraaf staan beide afgeleide modellen beschreven. De afleiding is gemaakt in 

lit. [8] 

Model A: 

De dimensieloze kritische kracht is : 

F * -2 «R+l)n)" m+1 « so) (so) (fil[+f. - \)-1 kr- • • -' - + - +expn- e(Y 

J2R+l R+5 Pp Tp R+l 
(14) 

Voor het isotrope geval (R=I) geldt analoog aan lit. [6] : 

F;' = ~.(2·n)n.« so) +(So) +exp(n _13 io>rl 
13 J3 Pp Tp 2 

(15) 

Model B : 

De dimensieloze kritische kracht is : 

(16) 

In het isotrope geval (R = 1) geldt analoog aan lit. [7] : 

(17) 

16 



3.2 Invloed van de anisotropie op de kritische kracht 

In figuur 6 zijn beide modellen in een grafiek naast elkaar uitgezet tegen de anisotro

piefaktor R. Het bijzondere geval R= 1 is ook aangegeven. 

45.00 

40.00 

Z 35.00 
~ 

..l:! 30.00 
('..l 
00 

:.;J 25.00 ..... 
1J 
~ 20.00 

15.00 

Model B 

1.00 2. 0 :3.00 4.0 
Anisotropiefaktor R 

Figuur 6. De kritische kracht volgens model A (pp' R) ell model B 
(R) als junktie van de anisotropiejaktor. 

Uit de grafiek blijkt dat de kritische kracht beinvloed wordt door de anisotropie. Ma

terialen met een grote anisotropie kunnen bij het dieptrekken een grotere benodigde kracht 

doorleiden. 

De invloed van anisotropie op de kritische kracht is zeker aanwezig. Dit is in tegenstel

ling met eerdere aannamen, zoals die waren gemaakt in lit. [9]. Hierin werd gesteld dat 

plastische instabiliteit in de overgangszone tussen wand en bodem wordt beInvloed door n 

en niet door R. De R zou alleen tot uitdrukking komen bij het vervormen van het 

randmateriaal. 

De beide modellen laten dezelfde trend zien, maar verschillen onderling in absolute 

waarde. Welk model het meest geschikt is hangt af van de situatie en zal nog nader 

onderzocht moeten worden, onder andere aan de hand van metingen. 

Omdat model A het meest kritisch is wordt in dit verslag verder van dit model gebruik 

gemaakt. 
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Om te onderzoeken of het anisotrope model de werkelijkheid beter beschrijft dan het 

isotrope model zijn de modellen vergeleken met metingen uit lit. [10]. De met de 

metingen verkregen waarden zijn met formule (18) en (19) gerelateerd aan de modellen. 

2.00 

...-1'.50 
~ __ 1) 
"0 x l*---
o ..X<~ S __ ~- 00 ________ 2) 
~ '.00 +-:-===~,..,--=---"""-=---"O-=--=-;:-r-'--~---
~ 0 

~ 
·M 
-+-l 
~ 
SO.50 

~ 
1) x = Fmeting I Fmodel (R=l) 
2) 0 = Filleting I Fmodel (&) 

0.00 +rn"TTTT"TTTT"rTTT"l"TTTTTTTT1TTT1"TTTTTTTTTTTT1rTTT"T"TTTTTTTTlI"TTTTl 

0.00 0.50 1. 0 1. 0 2.00 2. 0 
Anisotropiefaktor R 

Figuur 7. Grafische vergelijking van de metingen met de modellen 
en de invloed van de anisotropie daarop. 

De zo verkregen dimensieloze meetpunten zijn in de grafiek, figuur 7, uitgezet tegen de 

anisotropiefaktor. 

Fmeting 

Fmode1(R) 

(18) 

(19) 

De theoretische ligging van de meetpunten is onafhankelijk van de anisotropiefaktor en is 

in de grafiek weergegeven door de ononderbroken horizon tale lijn op 

Fmetin/F model = 1. 

De dimensieloze meetpunten zijn door X resp. 0 weergegeven in de grafiek. De punten 

zijn lineair benaderd door de onderbroken lijnen 1) en 2). 

Uit de grafiek blijkt dat lijn 1) voor het isotrope model sterk afwijkt van de theoretische 

ligging van de lijn. Blijkbaar worden de metingen belnvloed door de anisotropie. Dit 

wordt bevestigd door lijn 2) voor het anisotrope model. Deze lijn loopt bijna horizontaal 

over de theoretische lijn. 
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Uit deze grafiek b1ijkt dat het anisotrope model de werkelijkheid beter beschrijft dan het 

isotrope. 

Hiermee is ook verklaard waarom het isotrope model voor sommige materialen niet 

voldoet. Voorbeeld hiervan is de kritische kracht van aluminium dat een lage R-faktor 

heeft. De met het isotrope model berekende waarden voor de kritische kracht bij 

aluminium liggen veel hoger dan de metingen aangeven. 
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4. De dieptrekbaarheid 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de invloed van verschillende parameters op de 

dieptrekbaarheid. Als maat yoor de dieptrekbaarheid is de maximaal haalbare dieptrekver

houding genomen. 

Omdat de modellen zijn afgeleid yoor anisotroop materiaal kan de invloed van deze 

parameter op de dieptrekbaarheid worden bestudeerd. Naast de anisotropie wordt ook de 

invloed van de produktgrootte en de versteyigingsexponent onderzocht. 

De berekeningen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd met vaste grootheden. 

Deze zijn gekozen voor een normaal dieptrekproces. Hierbij is gelet op de afrondingsstra

len van de matrijs en de stempel. Deze zijn zo gekozen dat piso>4 en p/so>4. Ais de 

afrondingsstralen kleiner worden neemt de benodigde kracht sterk toe, respektievelijk de 

kritische kracht sterk af. Ziefiguur 8 en 9 [zie bijlage 2]. 

rp =16.25 mm 

pp=4 mm 

rd =17.50 mm 

Pd=4 mm 

{50=1.89 

n=0.29 

C=531 N/mm2 

80=0.8 

Eo=O 

J.tl = 0.5*J.t2= 0.05 

plooihouderdruk yolgens Siebel [formule (12) ] 
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4.1 De anisotropiefaktor 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de invioed van de anisotropiefaktor op de dieptrek

baarheid. Uit de praktijk is bekend dat staal beter dieptrekbaar is dan aluminium. Ben van 

de parameters waarop deze twee materialen verschillen is de anisotropiefaktor. Hier wordt 

gekeken of de anisotropie dit verschil in dieptrekbaarheid kan verklaren. 

In figuur 10 [zie bijiage 3] zijn de maximaal benodigde en de kritische kracht uitgezet 

tegen de anisotropiefaktor met de initiele dieptrekverhouding als parameter. Deze laatste 

parameter beinvloedt weI de benodigde kracht maar niet de kritische kracht. Figuur 11 

geeft een beter inzicht in de maximaal haalbare dieptrekverhouding. 

2.20 

2.10 

2.00 

.s 
~ 
~ 1.90 

5 
·5 
a 1.80 

1.70 

n=0.29 

O. 0 1.00 1. 0 2.00 2. 0 
a.niBotropiefakt.or 

Figuur 11. De maximaal haalbare dieptrekverhoudillg als funktie 
van de anisotropiefaktor. 

In de grafiek is te zien dat bij een grotere anisotropiefaktor een grotere dieptrekver

houding kan worden bereikt. Materialen met een grote R zijn beter dieptrekbaar. Deze 

grafiek laat theoretisch zien wat vanuit de praktijk bekend is, namelijk dat aluminium 

(R < 1) minder goed dieptrekbaar is dan staal (R > 1). 

Figuur 12 [zie bijlage 3] laat het effekt van de verstevigingsexponent op de ligging van de 

grafiek zien. 
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4.2 De produktgrootte en wrijving 

Een maat voor de produktgrootte die vast ligt door de geometrie van de opstelling is de 

straal van het produkt. Deze wordt alleen bepaald door de stempelstraal en wordt niet, 

zoals bijvoorbeeld de produkthoogte~ bemvloed door andere parameters. In deze paragraaf 

wordt voor de grootte van het produkt dan ook gebruik gemaakt van de dimensieloze 
rp 

stempelstraal, 
So 

In figuur 13 [zie bijlage 4] staat de kritische kracht voor een reeks R-waarden uitgezet 

tegen de produktgrootte. Dit zijn de praktisch reehte horizontale lijnen in de grafiek. 

Daarnaast zijn in dezelfde grafiek voor verschillende dieptrekverhoudingen de benodigde 

krachten uitgezet. Deze gelden voor aIle R-waarden, omdat de benodigde kracht nauwe

lijks beinvloed wordt door de anisotropie. 

Uit de grafiek, figuur 13 [zie bijlage 4], is te zien dat, in tegenstelling tot de kritische 
r 

kracht, de benodigde kracht wordt beinvloed door de ...!.. Bij een gelijk blijvende 
So 

dieptrekverhouding (stuik) en gereedschapgeometrie (buigen!strekken) neemt het opper

vlak van de blenk toe met het kwadraat van de stempelstraal. Hierdoor wordt de invloed 

van de wrijving die op het oppervlak werkt evenredig groter. 

In figuur 14 staat de maximaal haalbare dieptrekverhouding voor de verschillende 

anisotropiefaktoren uitgezet tegen de produktgrootte. Deze grafiek is afgeleid uit figuur 

13. Hiervoor zijn de snijpunten van de lijnen voor de benodigde en de kritische kracht 

overgenomen. In deze punten kan het produkt bij die dieptrekverhouding en grootte van 

het produkt nog net gemaakt worden. De maximaal benodigde kracht is gelijk aan de 

kritische kracht. 
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Figuur 14. De maximale dieptrekverhoudillg uitgezet tegell de pro
duktgrootte. 

Uit figuur 14 blijkt dat de maximaal haalbare dieptrekverhouding afneemt voor grotere 

produkten. Deze afname is geheel toe te schrijven aan de wrijvingsinvloeden, die bepaald 

worden door de plooihouderdruk en de wrijvingscoefficient. Na een vergelijking met 

resultaten uit de literatuur wordt hier dieper op in gegaan. 

In figuur 15 is voor staal een vergelijking gemaakt van resultaten uit de literatuur met het 

ontwikkelde model. In de literatuur zijn verschillende resultaten te vinden die de maxima

Ie dieptrekverhouding beschrijven als funktie van de stempelstraal. Yoor de vergelijking 

met het hier ontwikkelde model is gekozen voor de resultaten van TNO lit. [12] en [13] 

en van Panknin lit. [14]. 

TNO heeft grafieken voor goede en slechte omstandigheden tijdens het dieptrekken en 

voor een dieptrekkwaliteit staal. De resultaten van Panknin zijn gedaan met St14. Deze 

resultaten zijn samen met de hier gedane berekeningen uitgezet in de grafiek, figuur 15. 

De grafiek toont aan dat de berekeningen met het hier onderzochte model overeenkomen 

met de genoemde resultaten uit de literatuur. De berekeningen liggen precies tussen de 

door TNO opgegeven grenzen voor gunstige en ongunstige situaties. Metingen van 

Panknin en de metingen van TNO liggen, zeker v~~r kleinere produkten (kleine rp), ook 

mooi bij het model. Yoor grotere produkten daalt bij deze metingen de maximale 

dieptrekverhouding sterker dan de grenzen van TNO en de berekeningen met het 
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gebruikte model. Dit wordt verklaard door ongunstigere wrijvingsomstandigheden tijdens 

het dieptrekken, welke zorgen voor een lagere dieptrekbaarheid. Als gevolg dalen de 

metingen onder de lijn voor ongunstige omstandigheden van TNO. 

2.20 

.$ 
: 1.80 

Q> 

] ..... 
~ 
~ a 

1.40 

o 

A.. 
m.etin,ren van Pankntn 

"-

--

........ ...... 

........ 
...... 

0) dieptrekkwaliteit. staal vi ..... TNO 

100 200 300 
rp/so 

"- ....... -.. 
....... 

, gunstig vJga. TNO 

...... staal (R=1.5) vIgs. model 

....... oD.g\lD.Stig vIgs. TNO 

400 500 600 

Figuur 15. Vergelijking van het model met grafieken uit de literatuur. 

Figuur 16 [zie bijlage 5] geeft de invloed van de wrijvingscoefficient op de ligging van de 

grafiek, figuur 14, weer. Voor de plooihouderdruk is de druk volgens Siebel gebruikt. De 

wrijvingscoefficient varieert van 1'=0 tot 1'=0.15. 

Duidelijk valt op dat naarmate het produkt groter wordt de wrijving een grotere ro1 gaat 

spelen en dat de maximale dieptrekverhouding afneemt. Alleen voor het theoretische geval 

dat p. =0 geldt dat de maximale dieptrekverhouding toeneemt voor een groter produkt. Dit 

komt doordat de kritische kracht langzaam groter wordt voor grotere rp. 

Een vergroting van de wrijving van p.=0 naar 1'=0.01 resulteert in een grote reduktie van 

de haalbare dieptrekverhouding voor grotere rp' Verhoging van de wrijving zorgt voor een 

verdere afname van de dieptrekbaarheid. 

De lijnen komen voor rp =0 niet in ren punt uit. De wrijving op de flens is in de situatie 

dat rp klein is weliswaar ongeveer gelijk aan nul, onafhankelijk van de wrijvingscoeffici-
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ent, maar de wrijving over de afronding speelt hier nog altijd een aanzienlijke rol. 

Conc1uderend kan gesteld worden dat de dieptrekbaarheid voor grotere produkten afneemt 

ten gevolge van de toenemende invloed van de wrijvingskracht op de flens. Relatief kleine 

produkten worden beinvloed door de wrijving over de matrijsafronding. 

Ook valt op te merken dat de anisotropiefaktor de produktgrootte beinvloedt. In de 

inleiding van dit hoofdstuk is de produktgrootte gekozen die bepaald wordt door de 

stempelstraal. 

Daarnaast bepaalt ook de verkregen hoogte de grootte van het produkt. De anisotropie 

beinvloedt de hoogte op twee manieren. 

Zoals in het vorige hoofstuk gesteld, maakt een grotere anisotropiefaktor een grotere 

maximale dieptrekverhouding mogelijk. Deze grotere dieptrekverhouding resulteert in een 

grotere produkthoogte. 

Daarnaast heeft een plaat met een grotere anisotropiefaktor een grotere weerstand tegen 

dikteverandering. Bij het stuiken in de flens zal de plaat (met R> 1) de opgelegde stuikrek 

in omtreksrichting bij voorkeur niet compenseren door te verdikken. De flens zal bij 

voorkeur in radiale richting rekken en deze rek in radiale richting bepaalt mede de 

produkthoogte. Het dieptrekken met een plaat met een gelijke dieptrekverhouding en een 

grotere anisotropiefaktor zal resulteren in een hogere wand. 
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4.3 De verstevigingsexponent 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de invloed van de verstevigingsexponent op de 

dieptrekbaarheid. Ook hier wordt speciale aandacht besteed aan de verschillen ten gevolge 

van de anisotropie die met deze modellen duidelijk naar voren kunnen worden gebracht. 

V oordat wordt ingegaan op de dieptekbaarheid is expliciet gekeken naar de benodigde en 

de kritische kracht als funktie van de verstevigingsexponent. Dit is weergegeven in figuur 

17 [zie bijlage 6]. Zowel de kritische als de benodigde kracht nemen toe voor kleinere 

waarden van n. 

In defiguren 18 en 19 [zie bijlage 6] staan voor een tweetal R-faktoren de benodigde en 

de kritische kracht uitgezet tegen de initiele dieptrekverhouding. Dit is gedaan voor 

verschillende waarden van de verstevigingsexponent. 

Ret interessante is vooral gelegen in de snijpunten van de lijnen van de benodigde en de 

kritische kracht. Deze snijpunten bepalen de maximaal haalbare initiele dieptrekver

houding. Uit figuur 18 en 19 kan zo figuur 20 worden bepaald. Hierin zijn de snijpunten 

met gelijke anisotropie door een lijn met elkaar verbonden. Deze lijn kan worden gezien 

als haalbaarheidslijn voor de dieptrekverhouding bij een reeks n-waarden. 

In figuur 20 staan voor een viertal R-waarden de maximaal haalbare dieptrekverhouding 

uitgezet met als parameter de verstevigingsexponent. 

26 



0.80 

]0.60 

.!I 

j 
a 0.40 

j 
)0.20 

"" 

n=O.l 
". 

". 

.... "" .... n=O.2 
.... 

" /' n=O.4-
...." p=O.6 

". "" R=2.0 

'" R=O.l 

,.,. R=O.5 

0.0°1.40 1 :60 1 :80 2:00 2:26 2.40 2.60 
maxinlale dieptreJeverhouding 

Figuur 20. De maximaal haarbare dieptrekverhouding als fimktie 
van de verstevigingsexponent met de anisotropitifaktor als parame
ter. 

In de grafiek valt het grote verschil in haalbare dieptrekverhouding tussen R =0.5 en 

R=2.0 op, zoals dat ook eerder naar voren is gekomen. Dit verschil blijft voor het hele 

trajekt n-waarden bestaan. 

Verder blijkt dat in het gebied rond n=0.25, waar de n-waarden van dieptrekmaterialen 

liggen, de maximaal haalbare dieptrekverhouding nauwelijks wordt belnvloed door een 

variatie van de verstevigingsexponent. Pas als de n-waarde boven de n =0.4 uitkomt 

neemt de dieptrekbaarheid sterk toe, voor zowel aluminium als staal. 

De dieptrekbaarheid van materialen met kleine n-waarden (n <0.1) lijkt redelijk te zijn. 

Dit verdient nader experimenteel onderzoek. 
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5. Conclusies 

1) De benodigde kracht voor het dieptrekken van ronde produkten wordt nauwelijks 

beinvloed door anisotropie. De kracht benodigd voor het buigen en strekken neemt 

iets toe voor een toenemende anisotropiefaktor terwijl de benodigde kracht voor 

het stuiken iets afneemt. Deze twee effekten heffen elkaar op zodat de totale 

benodigde kracht nauwelijks afhankelijk is van de anisotropie. 

2) De kritische kracht daarentegen wordt sterk door de anisotropie beinvloed. Als de 

anisotropiefaktor toeneemt van R=0.5 tot R=2.0 dan neemt de kritische kracht 

toe met ± 40%. 

3) Het ontwikkelde model met anisotropie voldoet zowel voor staalsoorten (R> 1) als 

voor aluminiumsoorten (R < 1). 

4) Ten gevolge van de grotere kritische kracht kunnen materialen met een hoge 

anisotropiefaktor met een grotere dieptrekverhouding getrokken worden. Ben 

grotere anisotropie resulteert in een betere dieptrekbaarheid. 

5) Verandering van de versteviginsexponent in het gebied waar de meeste dieptrek

kwaliteit materialen zitten (0.18 < n < O. 3) heeft weining effekt op de dieptrekbaar

heid. Pas voor n > 0.4 neemt de dieptrekbaarheid sterk toe. 

6) De wrijving langs de flens zorgt voor een kleinere dieptrekbaarheid bij grote 

produkten. De grootte van de afname in dieptrekbaarheid wordt grotendeels 

bepaald door de wrijvingscoefficient. Worden grote produkten beinvloed door 

wrijving langs de flens, kleine produkten worden beinvloed door wrijving op de 

afronding. 
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Aanbevelingen 
a) Nadere aandacht verdient het vloeicriterium van Tresca. Dit criterium kan 

beschreven worden als funktie van de anisotropiefaktor. 

b) De term die de wrijving over de afronding beschrijft kan verder verbeterd worden 

door in deze term rekening te houden met de buigkracht op de overgang flens/af

ronding. 

c) Het verdient aanbeveling om de dieptrekbaarheid van materialen met zeer lage n

waarden (n < 0.1) nader te onderzoeken met experimenten. Uitgaande van de 

theorie wordt een redelijke dieptrekbaarheid voorspeld. 

d) Nader experimenteel onderzoek is ook aan te bevelen om te kunnen bepalen welk 

model voor de kritische kracht het best voldoet, het kritische model A(Pp,R) of het 

soepelere model B(R). 
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Figuur 2. De dieptrekkrachten als funktie van de momentane dieptrekverhouding. 

rp =16.25 mm 
pp=4 mm 
rd=17.50 mm 
Pd=4 mm 
{10=1.89 
n=0.29 
C=531 N/mm2 

80=0.8 
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R=1.5 
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lijn a : De kracht ten gevolge van het stuiken van de flens. 
lijn b : De kracht ten gevolge van het buigen en strekken. 
lijn c : De kracht ten gevolge van de wrijving langs de flens. 
lijn d : De kracht ten gevolge van de wrijving op de afronding. 
lijn e : De totale benodigde dieptrekkracht. 
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Figuur 13. De invloed van de produktgrootte op de kritische en maximaal benodigde kracht met als 
parameter de initiele dieptrekverhouding. 
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Figuur 16. De maximaal haalbare dieptrekverhouding als funktie van de produktgrootte met als 
parameter de wrijvingscoiifficiellt. 
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Figuur 17. De dimensieloze kritische en benodigde kracht als funktie van 
de verstevigingsexponent met de initiele dieptrekverhouding als parameter. 
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Figuur 18. De kritische en benodigde kracht voor verschillende n-waarden 
als funktie van de dieptrekverhouding voor staalsoorten (R=2). 
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Figuur 19. De kritische en benodigde kracht roor verschillende n-waarden 
als funktie van de dieptrekverhouding voor aluminiumsoorten (R=O.5). 
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