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Titel Parameteronderzoek bij het dieptrekken van conische 
produkten met cylindrische gereedschappen 

Onderwerp 
Conisch dieptrekken is een plaatomvormproces waarbij blanks tot een conische vorm 
worden diepgetrokken. Er bestaan meerdere manieren om conische produkten te vervaar
digen. Een van deze manieren is het conisch dieptrekken met cylindrische gereedschap
pen. 
Kenmerkend voor conische dieptrekprodukten is de schuine wand. Omdat bjj het gebruik 
van cylindrische gereedschappen de wand niet in contact is met het gereedschap, kan deze 
vrij bewegen. Dit is het probleern van deze wijze van dieptrekken. De idea1e conische 
vorrn van de diepgetrokken cup zal niet worden bereikt, vanwege het optreden van 
'bulging' (kromming) en plooivorrning in de wand. 

Opdracht 
Onderzoek de invloed van enkele parameters op de maakbaarheid bij conisch dieptrekken 
van produkten. Deze parameters hebben betrekking op de geometrie van het dieptrekpro
dukt, de materiaaieigenschappen en op het dieptrekproces. De ontwerper kan aldus inzicht 
verkrijgen in de invloed van deze parameters op het conisch dieptrekken. 
Ontwikkel een model voor het conisch dieptrekken teneinde een voorspelling te kunnen 
doen over de benodigde. dieptrekkracht. De benodigde dieptrekkracht moet vervolgens 
worden vergeleken met de bekende forrnuleringen voor de kritische dieptrekkracht. Er 
kan dan een uitspraak worden gedaan over de maakbaarheid van conische dieptrekproduk
ten. 

Verslag etc: I 
Bij de secretaresse verkrijgbaar: 
1. Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep "Bewerkingstechnologie" 
2. "Wat moet waar en hoe in het verslag?" door drs. P. Westendorp 

s Dr.ir. I.A.H. Ramaekers A.I. v. Leeuwen 



Samenvatting 

ideaal conischa produktvorm 

Figuur L1: bulging van een conisch dieptrekprodukt 

Het dieptrekken van conische produkten is een plaatomvormproces waarbij blenks tot een 
conische vorm worden diepgetrokken. Het dieptrekken van conisch produkten is een in
gewikkeld proces waarbij veel factoren een rol spelen. Dit maakt het modelleren tot een 
moeilijke opgave. Door middel van een eenvoudige deformatie-analyse uitgaande van een 
stappenmodel wordt een benadering voor de benodigde en kritische dieptrekkracht verkregen. 
Aldus kan een uitspraak gedaan worden over de maakbaarheid van een conisch dieptrekpro
dukt. Bij de modellering is de kromming in het vlak van de tekening, het zgn. 'bulging' 
(zie figuur (L1)) verwaarloosd en wordt ook uitgegaan van vlakke deformatie ((3 = 0) in de 
gevormde wand. 
Er zijn meerdere factoren welke de schatting van de dieptrekkracht beinvloeden. Een ervan 
is het al genoemde optreden van bulging en de twcede de aanname van vlakke deformatie in 
de wand. Er zal namelijk toch enige wandverdunning plaatsvinden, omdat dit energetisch 
gunstiger is. Andere factoren zijn de niet altijd erg betrouwbare waarden voor de materiaal
parameters, en de geldigheid van de 0'1 - € relatie. Er blijkt toch een goede schatting van de 
benodigde kracht te kunnen worden gemaakt. 
De modellering resulteert in een programma waarmee het conisch dieptrekken kan worden 
gesimuleerd, en aldus een uitspraak kan worden gedaan over de maakbaarheid van conische 
dieptrekprodukten. Met het model zijn ook simulaties uitgevoerd om de invloed van verschil
lende parameters te bekijken. Hierdoor kan de ontwerper enig inzicht ontwikkelen omtrent 
de invloed van verschillende parameters op de dieptrekbaarheid. 
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Symbolenlijst 

Begin- en momentane situatie 
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CD wand 

0 stempelbocht 

® bodem 
5 ~ 

'Di 
i 
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Figuur II.2: de:finitie van de geometrische grootheden 
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a. = eonushoek tussen materiaal en horizontaal [-] 
ab = eonushoek bij bulging [-] 
da = extra rotatie van de wand [-] 
f30 oorspronkelijke dieptrekverhouding (¥;) [-] 
f3~ = oorspronkelijke eonisehe dieptrekverhouding (~) [-] 

f3~ = eonisehe straalverhouding (~) [-] 
f3 = momentane dieptrekverhouding (;:-) [-] 
f3' = momentane eonisehe dieptrekverhouding (~) [-] 
£0 = voordeformatie [-] 
£1,2,3 natuurlijke rek in 1, 2, 3-riehting [-] 
f totale effeetieve rek [-] 
J-L II wrijvingseoefficient blenk -plooihouder [-] 
J-LpD = wrijvingseoefficient matrijs boeht [-] 
J-LpP = wrijvingseoefficient stempelboeht [-] 
PD matrijsafronding [mm] 

PP = stempelafronding [mm] 

0'1,2,3 hoofdspanning in 1, 2 en 3-richting [m!2] 
dl = vloeispanning [m!2] 
UM effeetieve spanning [m!2] 
C = karakteristieke deformatieweerstand [m~2] 
F* dimensieloze kraeht [-] 
F' dimensieloze kraeht (F* f3c) [-] 
Fe kritisehe kraeht bij breuk [N] 
Fpl plooihouderkraeht [N] 
FD = benodigde (stempel )kraeht [N] 

FDII deformatiekraeht flens [N] 
FDw deformatiekraeht wand [N] 
FDpD buigkraeht matrijsboeht [N] 
FDpP = buigkraeht stempelboeht [N] 
FFrpD wrijvingskraeht matrijsboeht [N] 
FFrpP = wrijvingskraeht stempelboeht [N] 
FFrl1 wrijvingskraeht flens [N] 
R anisotropiefaetor [-] 
d diameter [mm] 
dp = diameter stempel [mm] 
dDi = binnendiameter matrijs [mm] 
du = flens buitenrandverplaatsing [mm] 
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n = verstevigingsexponent [-] 
r = straal [mm] 
rp = beginstraal matrijs (rDi + PD) [mmJ 
ri gemiddelde gereedschapsstraal (,"PitrP ) [mm] 
ruO = oorspronkelijke straal blenk [mm] 
ru = momentane buitenste straal blenk [mm] 
rp = stempelstraal [mm] 
TDi = binnenstraal matrijs [mm] 
80 = oorspronkelijke blenkdikte [mm] 
8 = momentane blenkdikte [mm] 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Het dieptrekken van conische produkten 

Het dieptrekken van comsche produkten is een plaatomvormproces waarbij blenks tot een 
conische vorm worden diepgetrokken. Er bestaan verschillende manieren om comsche pro
dukten te vervaardigen, zie figuur (1.1). Voor produkten met een grote conushoek kunnen 
cylindrische gereedschappen worden gebruikt [IJ. Voor klein ere hoeken wordt vaak eerst een 
getrapt produkt gemaakt, dat vervolgens in een conisch gereedschap kan worden nagedrukt 
[2]. N adelen van deze laatste produktiemethode zijn een sterk wanddikteverloop, en het geeft 
het produktoppervlak een sterk golvend karakter. Om deze problemen te omzeilen kan ge
bruik worden gemaakt van een conisch stempel en/of een conische matrijs. Voor relatief lage 
produkten met een kleine conushoek kan behalve het stempel en de matrijs ook de plooi
houder conisch uitgevoerd worden. Ook is het mogelijk een conisch produkt door middel 
van hydromechanisch dieptrekken te vervaardigen. Op deze wijze is het mogelijk een grote 
dieptrekverhouding te halen, en het produkt ziet er gaaf uit [3J. 

Conllch dleptrekkan mat Conlsch dleptrekkan mat 
cylndrllCh garaad.chappan conlsche stampa' 

Conllch dleptrekken ma' 
conlscha matrijs 

Conlsch dieptrekkan mat 
conilChe plooihoudar 

Figuur 1.1: verschillende vormen van dieptrekken van conische produkten 

1.2 Het dieptrekken van conische produkten met behulp van 
cylindrische gereedschappen 

Bij het dieptrekken van conische produkten met cylindrische gereedschappen is het probleem 
dat de wand geen contact maakt met het gereedschap. De ideaal conische vorm van de 

10 



diepgetrokken cup zal niet worden bereikt, vanwege het optreden van 'bulging' (kromming in 
het vlak van de tekening) en plooivorming in de wand. 
Plooivorming in de conische wand kan voorkomen worden door een voldoende grote trekspan
ning 0'1 in de wand. De grootte van 0'1 wordt enerzijds bei"nvloed door de grootte van de 
fiens en anderzijds via de wrijvingskracht door de grootte van de plooihouderkracht. Naast 
plooivorming in de wand kan ook plooivorming in fiens optreden, welke voorkomen kan wor
den door het toepassen van een plooihouder. De kracht in de wand kan niet onbeperkt 
worden vergroot, omdat anders scheurvorming in de stempelafronding optreedt. Aldus kan 
een werkgebied voor conisch dieptrekken worden vastgesteld, welke enerzijds door een bene
dengrens voor het optreden van plooien, en anderzijds door een bovengrens voor het optreden 
van scheuren wordt begrensd. Figuur (1.2) geeft een karakteristiek vedoop voor het werkge
bied waarbinnen conische produkten met een bepaalde hoogte kunnen worden diepgetrokken 
zonder dat falen optreedt. 

maximaie produkthoogte 
h 

t 

_ Fpl 

Figuur 1.2: het werkgebied voor het dieptrekken van conische produkten [4] 

1.3 De huidige stand van onderzoek 

Tot dusver is er op de TUE beperkt onderzoek gedaan op het gebied van het dieptrekken van 
consiche produkten. Ook in de literatuur is weinig informatie te vinden. In [5] is het diep
trekken van conische produkten met behulp van een eindig element en pakket gesimuleerd. Er 
is gekeken naar de invloed van enkele factoren, bijvoorbeeld de grootte van de trekspleet, de 
blenkdiameter en de plooihouderkracht. Deze berekeningen zijn niet aan de praktijk getoetst. 
InJ6] is getracht met behulp van een analyse op basis van evenwichtsrelaties het dieptrekken 
te simuleren. Dit heeft echter niet tot gewenste result at en geleid. In [7] is een eenvoudige 
analyse van het dieptrekken van conische produkten gemaakt, en is een en ander aan de prak
tijk getoetst met het doel maakbaarheidscriteria voor het dieptrekken van conische produkten 
vast te stellen. 
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1.4 Het onderzoek 

Dit onderzoek heeft tot doel de invloed van enkele parameters op de maakbaarheid van 
conische dieptrekprodukten te onderzoeken. Daartoe wordt eerst een model opgesteld voor 
het dieptrekken van conisclie produkten om een voorspelling te kunnen doen over de benodigde 
dieptrekkracht. Deze kan vervolgens worden vergeleken met de bekende formuleringen voor 
de kritische dieptrekkracht. 
De parameters die invloed hebben op het dieptrekproces kunnen worden onderverdeeld in 
groepen welke betrekking hebben op de geometrie van het dieptrekprodukt, de materiaal
eigenschappen en het dieptrekproces, zie tabcl (1.1). 

Tabel1.1: parameters welke invloed hebben op het dieptrekken van conische produkten 

Geometrie-invloeden (figuur (11.2» Materiaal-invloeden 
Stempelstraal: Tp Karakt. def.weerstand: C 
Stempelafronding: pp Verstevigingsexponent: n 
Matrijsbinnenstraal: TDj Anisotropie: R 
Matrijsafronding: PD Voordeformatie: EO 

Oorspr. straal blenk: T uO 

Oorspr. dikte blenk: So 

Proces-invloeden 
Plooihouderkracht: Fpl WrijvingscoiHficient: /-LII, /-LpD, /-LpP 

1.5 Een vergelijking van dieptrekken van conische produkten 
met gewoon dieptrekken 

Voor gewoon dieptrekken 1 bestaan de volgende rclaties voor de oorspronkelijke en momentane 
dieptrekverhouding, welke gebruikt worden voor het kwalificeren van maakbaarheidsgrenzen: 

~ _ TuO ~_ Tu 
1-'0 - - I-' - -

~ ~ 

Deze definities kunnen niet gehandhaafd blijven vanwege de definitie van de gemiddelde 
gereedschapsstraal Ti = TDit p

, omdat matrijsbinnenstraal en stempelstraal bij het diep
trekken van conische produkten veel in waarde verschillen. 
Analoog aan gewoon dieptrekken worden nieuwe parameters ingevoerd. Voor de parameter 
(3' wordt een soortgelijke definitie gehanteerd als normaal dieptrekken: de mate van diameter
reductie. Als tweede parameter wordt een parameter geintroduceerd welke een maat is voor 
de coniciteit van het diepgetrokken produkt: !.I2i. Aldus geeft dit: 

rp 

~' _ TuO 
1-'0 -

TDj 

en voor de conische straalverhouding: 

(3' = TDj 
r rp 

Deze parameters kunnen worden gebruikt voor het beschrijven van de faalcriteria van een 
conisch dieptrekprodukt. 

1 Onder gewoon dieptrekken wordt hier verstaan het dieptrekken van axi-symmetrische produkten 
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Hoofdstuk 2 

Modellering 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een summiere beschrijving gegeven van een zelf ontwikkeld computer
programma voor het simuleren van dieptrekken van conische produkten. De achterliggende 
analyse van het programma is opgenomen in een apart rapport [8]. 

2.2 Oplossingsmethodiek 

2.2.1 Gebruikte aannames 

Het programma maakt gebruik van een stappenmodel. In het model worden de volgende 
aannames gedaan (zie figuur (II.2)): 

• Planparallelliteit van de flens 

• Vlakspanning in flens (0'3 = 0) 

• Lijnspanning voor de buitenrand van de flens 

• Produktvorm is ideaal conisch met een rechte wand 

• Geen verdikking in de wand (£3 = 0) 

• Exponentiele materiaalversteviging volgens Hollomon Swift 

• Materiaalvloei volgens de Von Mises vloeivoorwaarde 

2.2.2 De berekening 

De blenk wordt opgedeeld in een aantal elementen, elem. Van elk element wordt de begin
positie en het volume bepaald. Dit volume wordt gebruikt voor de berekening van de nieuwe 
geometrie van de blenk door toepassing van volume-invariantie tijdens het deformatieproces. 
Het tot ale deformatieproces wordt in een gegeven aantal stappen gesimuleerd 2. Bij elke stap 
krijgt de buitenrand van de flens een vaste verplaatsing du opgelegd, welke afhankelijk is van 
de geometrische grootheden TuO en Tp. Met de flensbuitenrandverplaatsing du is de nieuwe 

simulatie stopt als de buitenrand van de flens de matrijsbocht (rp) is genaderd. Het conisch diep
trekprodukt aan het einde van de simulatie heeft dientengevolge een opstaande rand. 
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dikte van de element en in de flens bekend. Deze dikte is in de flens constant met de aanname 
van planparallelliteit. Met behulp van volume-invariantie wordt de nieuwe positie van de 
element en in de flens berekend. Uit de nieuwe positie van de element en volgen vervolgens de 
rekken en spanningen in de flens, alsmede de deformatiekracht. 
De element en welke uit de flens treden komen of weI in de matrijsbocht danwel in de wand 
terecht, afhankelijk van de flensbuitenrandverplaatsing en de grootte van de matrijsbocht. De 
grootte van de matrijsbocht is afhankelijk van de grootte van de matrijsafronding en van de 
conushoek a (2.1). Deze hoek is voor zowel de matrijsbocht, wand en stempelbocht gelijk, 
omdat voor het model het produkt de ideaal conische vorm heeft (11.2). Met het bekend zijn 
van de conushoek is het overgebleven deel van de geometrie (matrijsbocht, wand, stempel
bocht en bodem) van de blenk te berekenen. 
Indien een plooihouderkracht aanwezig is, treedt ten gevolge van wrijving van blenk met het 
gereedschap een wrijvingskracht in de flens op. In de matrijsbocht en stempelbocht treedt een 
wrijvings- en een buigkracht op. Voor de berekening van deze krachten worden aangepaste 
formules uit [9] gebruikt. Uit de arbeidsanalyse voIgt met de aanname f:3 = 0 de benodigde 
deformatiekracht van de wand. 
In de bodem treedt als gevolg van het krachtenspel een strekkracht op waardoor deze van 
dikte kan veranderen. Door de dikteverandering van de bodem treedt materiaal uit de bodem. 
Door de stempel een (kleine) extra verplaatsing op te leggen en de wand een (kleine) extra 
rotatie da te geven kan het naar buiten treden van materiaal worden opgevangen. 
De totale (stempel)dieptrekkracht is de sommatie van deformatie-, buig- en wrijvingskrachten 
welke vermenigvuldigd moet worden met de sinus van de conushoek a: 

FD = (FDfl + FDw + FFrpD + FFrfl + FDpD) sin a (2.1) 

Uiteindelijk kan door het vergelijken van de totale dieptrekkracht met de kritische kracht een 
voorspelling worden gegeven omtrent de maakbaarheid van het conisch dieptrekprodukt. 

I 
i 
i 
i 
i 
i 
iF 
! 0 

F I'rek-

FOII+FopO ... FFrpa+FFrfI +Fow -Fopp -tf,pP 

Figuur 2.1: krachten-analyse van de diepgetrokken blenk 
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Hoofdstuk 3 

Vergelijking van model met 
experimenten 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de berekeningen vergeleken met metingen gedaan op een Erichsen 
testbank. Vanwege de beperkte hoeveelheid gereedschappen (zie bijlage (B» kunnen slechts 
enkele metingen met het model worden vergeleken. Doe} van de metingen is de voorspelling 
van de benodigde dieptrekkracht van het afgeleide model te verifieren. N a de vergelijking 
van berekende en gemeten waarde worden de bronnen van afwijking vermeld, waardoor een 
voorspelling met betrekking tot de nauwkeurigheid van het model kan worden gedaan. 

3.2 Vergelijking van kracht-weg kromme 
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Figuur 3.1: vergelijking van berekende en gemeten dieptrekkracht 

In deze paragraaf is een kracht-weg kromme weergegeven, voor andere krommen wordt ver
wezen naar bijlage (C). In figuur (3.1) is te zien dat het model de benodigde kracht-weg 
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kromme goed kan voorspellen. De verschillen treden op in het begin en aan het eind van 
de simulatie. Ret achterblijven in het begin van de simulatie heeft te maken met de wijze 
van modellering. In het begin van de simulatie zal het model nog onnauwkeurigheden verto
nen, omdat een kleine fiensbuitenrandverplaatsing een groot verschil in conushoek tot gevolg 
heeft. Rierdoor ontstaat bij alle simulaties in het begin een 'knik' in de berekende kracht-weg 
kromme. Een verkleining van de stapgrootte in het begin van de simulatie geeft een betere 
voorspelling van de dieptrekkracht. Dit is echter tijdrovend en van ondergeschikt belang. 
Aan het eind van de simulatie voorspelt het model een lagere dieptrekkracht. Dit heeft te 
maken met het optreden van het 'bulging'effect, waarop in de volgende paragraaf dieper zal 
worden ingegaan. Ret voortijdig stoppen van de gemeten waarden ontstaat door het scheuren 
van het dieptrekprodukt. Ret verminderen van de kracht in het model ontstaat doordat de 
deformatiekracht in de fiens sterker afneemt, dan dat buig- en wrijvingskracht in matrijsbocht 
en deformatiekracht in de wand toenemen. 

3.3 Bronnen van afwijkingen 

Er zijn verschillende foutenbronnen aan te geven. De eerste foutenbron is dat het produkt 
niet de ideaal conische vorm aanneemt, maar een kromming vertoont in het vlak van de 
tekening, de zogenaamde 'bulging', zie figuur (3.2). Bulging onstaat doordat de tangentiele 
spanning van druk in de fiens moet verlopen naar trek in de bodem [10]. Dit effect treedt 
sterker op naarmate het verschil tussen stempelstraal en matrijsbinnenstraal kleiner wordt en 
naarmate het deformatieproces in een verder gevorderd stadium is. Ret bulgingeffect heeft 
een te lage waarde voor de tot ale dieptrekkracht tot gevolg. Ret materiaal zal zich om de 
stempel gaan 'krullen' waardoor de conushoek llb bij bulging in de formule voor de totale 
dieptrekkracht (2.1) groter wordt. 

ideaal conische produktvorm 

Figuur 3.2: bulging van een conisch dieptrekprodukt 

Een tweede bron van afwijkingen is de aanname van gelijk blijvende dikte in de wand. In de 
wand zal echter enige verdunning optreden, omdat dit energetisch gunstiger is. Deze tweede 
bron van afwijkingen geeft een te hoge waarde voor de dieptrekkracht. 
Een derde bron van afwijkingen is de keuze van de korrektiefactoren in het model. Deze 
factoren zijn arbitrair gekozen, en wellicht kan een betere keuze van de parameters worden 
gemaakt door meer proeven uit te voeren. 
Een vierde bron van afwijkingen betreft de materiaalparameters. De waarden van materi
aalparameters welke in het model worden gebruikt, zijn aikomstig van trekproeven en het 
blijkt niet altijd mogelijk betrouwbare waarden voor de parameters te verkrijgen [9]. Naast 
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de spreiding in materiaalparameters bij verschillende coils treedt ook spreiding op binnen een 
coil van 'hetzelfde' materiaal. Daarnaast bestaat er ook onzekerheid of de (j f - € relatie nit 
de trekproef correct is voor andere spanningstoestanden. 
Een laatste bron van afwijkingen ontstaat bij de uitvoering van de proeven. Vanwege de 
beperkingen van het gereedschap kan niet in alle gevallen de blenk in een beweging nitge
stanst en diepgetrokken worden. In een aantal gevallen moet de blenk opmeuw in een ander 
gereedschap gecentreerd worden. Soms heeft de nieuwe centering scheeftrekken van de blenk 
tot gevolg. 
Naast afwijkingen van de proef zelf ontstaan ook afwijkingen bij de verwerking. lIet resultaat 
van de meting (kracht-weg kromme) moet nog worden afgelezen op grafiekenpapier omdat 
data-acquisitie met behulp van een computer op de Erichsen Bank (nog) ontbreekt. 

3.4 De kritische kracht bij dieptrekken van conische produk
ten 

Op de verschillende breuktypen, welke bij dieptrekken kunnen optreden, is uitgebreid inge
gaan in [9]. Uit het onderzoek is het hoe en waarom van het optreden van de verschillende 
breuktypen met naar voren gekomen. 
Er zijn voor de beschrijving van de verschillende breuktypen formules opgesteld. Voor het 
beschrijven van de breuk bij het dieptrekken van conische produkten zal gebruik worden 
gemaakt voor de formule voor de norm ale breuk. Bij dit breuktype treedt breuk op in de 
stempelafrondingszone tussen wand en de bodem. Deze formule geeft een lage schatting voor 
de kritische kracht. 

F'" (R+ 1 )n+l n [so So n_~]-l = n -+-+e R+1 
c V2R+ 1 pp rp (3.1) 
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Hoofdstuk 4 

Het gebruik van dimensieloze 
grootheden bij het dieptrekken 

Bij de analyse van dieptrekprocessen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van dimensieloze 
grootheden. De dimensieloze grootheden maken de vergelijkingen voor de dieptrekkracht 
makkelijker hanteerbaar, en het onderzoek naar invloed van parameters op de dieptrekkracht 
is eenvoudig. Voor het gewoon dieptrekken worden de volgende dimensieloze formules voor 
de benodigde en kritische kracht gehanteerd. 

Vanwege de definitie van Ti zal in geval van het dieptrekken van conische produkten gebruik 
worden gemaakt van de volgende definities. De maximaal benodigde (stempel-)kracht heeft 
betrekking op de totale blenk en kan qua definitie worden vergeleken met gewoon dieptrekken: 

(4.1) 

De kritische doorsnede is deze bij de stempelafronding. De kritische kracht, die betrekking 
op deze doorsnede heeft, wordt dimensieloos gemaakt met: 

F* _ Fe 
c - 21rTPS OC 

(4.2) 

De maakbaarheid van conische dieptrekprodukten wordt als voIgt getoetst: 

F* < F* (TDi) = F* d 
c D Tp DfJr (4.3) 

Voor de dimensieloze dieptrekkracht vermenigvuldigd met de conische straalverhouding wordt 
een nieuwe variabele geintroduceerd: 

F' - F* r.l D - DfJr 
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Hoofdstuk 5 

Parameteronderzoek 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van enkele parameters welke bij het dieptrekken van co
nische produkten een rol spelen besproken. Er wordt hierbij een vergelijking met de invloed 
van de parameters bij gewoon dieptrekken gemaakt [11]. Aldus kan de invloed van de co
nische vorm op de dieptrekkrachten worden aangegeven. De parametervariaties betreffen voor 
de meeste gevaJJ.en de variatie van een parameter, waarbij de andere grootheden constant 
worden gehouden. In de beschouwing van het gewoon dieptrekken wordt gebruik gemaakt 
van de geldende relaties voor dieptrekverhouding Po, de dimensieloze benodigde- en kritische 
dieptrekkracht. De gebruikte formule voor de kritische kracht is dezelfde als bij conisch 
dieptrekken. Voor de parametervariaties bij het dieptrekken van conische produkten zijn, 
indien bij de figuren niet anders is aangegeven, de volgende gegevens gebruikt: materiaal 
FEPOIMA (dieptrekstaal; C=505 [~2]' n=0.24, £0=0.003, R=1.55), met Tp = 16.5 [mm], 
pp=4.5 [mm], TDi=38.5 [mm], PD=2.5 [mm], Tuo=53.0 [mm] en 30=1.0 [mm]. 

5.2 Gewoon dieptrekken 

5.2.1 De matrijsafronding PD 

In figuur (D.l) zijn de dimensieloze krachten tegen de dimensieloze matrijsafronding ~ uit
gezet. Hieruit komt naar voren dat de maximaal benodigde dieptrekkracht voor kleine af
rondingsstralen zeer groot is, maar bij iets grotere waarden onder de kritische kracht komt. 
Dit heeft te maken met de toename van het buigaandeel in de matrijsafronding op de to
tale kracht. Uit deze grafiek blijkt een -uit de praktijk bekende- veilige waarde van ~ > 4 
te worden gevonden. Een grote matrijsafronding (~ > 6) geeft een verhoogde kans op 
plooivorming. 

5.2.2 De stempelafronding pp 

In figuur (D.2) zijn de dimensieloze krachten tegen de dimensieloze stempelafronding ~ 
uitgezet. De maximaal benodigde kracht wordt niet door de afrondingsstraal van de stempel 
beinvloed; de kritische kracht echter weI. De kritische kracht is voor kleine waarden van de 
dimensieloze stempelafronding zeer klein om daarna snel groter te worden. Als veilige waarde 
kan ~ van 5 a 6 worden gekozen. 
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5.2.3 De verstevigingsexponent n 

In figuur (D.3) zijn de kritische en maximaal benodigde dieptrekkracht uitgezet met de ver
stevigingsexponent als parameter. Voor grot ere waarden van de verstevigingsexponent is een 
steeds grotere dieptrekverhouding haalbaar. 

5.2.4 De karakteristieke deformatieweerstand C 

De karakteristieke deformatieweerstand blijkt voor de normale waarden geen invloed te hebben 
op het al dan niet maakbaar zijn van een produkt (D.4). Bij extreem lage C-waarden stijgt 
de benodigde dieptrekkracht zeer sterk. Deze lage waarden komen in de praktijk echter niet 
vaak voor. 

5.2.5 De voordeformatie fO 

De. invloed van de voordeformatie op de benodigde en kritische kracht is nagenoeg te verwaar
lozen (D.5), omdat bij dieptrekken veelal de voordeformatie de waarde 0.1 niet overschreidt. 
Voor vervolgtrekken kan deze invloed weI van invloed zijn, omdat dan een grotere voordefor
matie aanwezig is. Dit is echter bij conisch dieptrekken met cylindrische gereedschappen niet 
van toepassing. 

5.2.6 De wrijvingscoiHficient /Lil 

De wrijvingscoefficient is een parameter die moeilijk te meten is [9]. Uit grafiek (D.6) is het 
volgende op te maken. Als de verstevigingsfactor lager is, blijkt de wrijving er eerder voor te 
zorgen dat een produkt niet maakbaar is. Indien een produkt met een lage verstevigingsex
ponent diepgetrokken moet worden, moeten de smeringscondities extra in de gat en worden 
gehouden. 

5.3 Het dieptrekken van conische produkten 

Voor het dieptrekken van conische produkten is naast de variatie van de parameters als boven 
genoemd ook de conische straalverhouding Pr = !f: van de blenk van invloed op de diep
trekkracht. Dit komt tot uitdrukking in de variatie van de matrijsbinnenstraaJ en de stem
pelstraaJ. Voor de vergelijking van dimensieloze kritische en dimensieloze deformatiekracht 
wordt formule (4.3) gebruikt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de factor Pr bij variatie 
van TDi en Tp zorgt voor een verandering in de dimensieloze deformatiekracht. In alle andere 
gevallen speelt de factor Pr geen rol (is constant). 

5.3.1 De matrijsbinnenstraal rDi 

Een verkleining van de matrijsbinnenstraal heeft grote gevolgen voor de benodigde diep
trekkracht, zie figuur (5.1). Een verkleining van de matrijsbinnenstraal heeft een vergroting 
van de fiens tot gevolg, waardoor de benodigde kracht toeneemt en een grotere produkthoogte 
kan worden bereikt, zie figuur (5.2). Een tweede gevolg van de verkleining van de matrijsbin
nenstraal is een grotere conushoek, waardoor de wrijving een grot ere rol speelt. 
Een verkleining van de matrijsbinnenstraal heeft nauwelijks invloed op het krommingsverloop 
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in de wand [5]. Er treedt weI een sterke reductie van de dikte in de wand op, en de insnoering 
halverwege de stempelafronding neemt erg toe. 

5.3.2 De stempelstraal rp 

Een toename van de stempelstraal heeft een kleine afname van zowel de dimensieloze diep
trekkracht Fj; als de kritische kracht tot gevolg, zie figuur (5.3). De verklaring voor de afname 
in .de dieptrekkracht is dat het materiaal in de wand bij toename van stempelstraal op een 
grotere diameter blijft (grotere conushoek), waardoor het een geringere radiale rek heeft. Als 
de dimensieloze dieptrekkracht met factor fic wordt vermenigvuldigd, ontstaat bij kleinere 
stempelstraal een sterke toename van F~. In figuur (5.4) is te zien dat de haalbare produkt
hoogte erg afneemt met toenemende stempelstraal. De haalbare hoogte wordt minder omdat 
bij een grote stempelstraal meer materiaal in de produktbodem zit. Voor het deformeren 
van de bodem is bij een grot ere bodemstraal meer kracht vereist. Om deze reden deformeert 
materiaal in de bodem nauwelijks. Het resultaat is een lager produkt. 

5.3.3 De matrijsafronding PD 

Net als bij gewoon dieptrekken zien we dat een verkleining van de matrijsafronding tot een 
verhoging van de dieptrekkracht leidt, zie figuur (5.5). Met name een kleine matrijsafronding 
zal problemen geven. De kritische kracht wordt niet door de matrijsafronding beinvloed. De 
sterke afname van de dieptrekkracht is te verklaren met behulp van figuur (5.6). Hierin is 
te zien dat door de vergroting van de matrijsbinnenstraal, vanwege de relatief lage waarde 
van de buitenstraal van de blank TuO, bijna geen materiaal meer in de fiens aanwezig is. In 
figuur (5.6) is te zien dat naast een afname van de totale kracht ook een lagere produkthoogte 
te halen is. 

5.3.4 De stempelafronding pp 

Een vergroting van de stempelafronding heeft een verhoging van de kritische dieptrekkracht 
tot gevolg, zie figuur (5.7). Dit effect treedt ook op bij het gewoon dieptrekken. De de
formatiekracht neemt in tegenstelling tot gewoon dieptrekken toe met de stempelafronding. 
Een grote stempelafronding heeft tot gevolg dat de wand ten opzichte van een kleine stem
pelafronding bij gelijke stempelweg een kleinere conushoek heeft. Hierdoor wordt een lagere 
dieptrekkracht gevonden, zie figuur (5.8). De totale dieptrekkracht neemt toe omdat de wand 
een groter aandeel in de vervorming gaat krijgen. Bij een grot ere stempelafronding kan een 
hoger produkt worden gemaakt, omdat een grot ere afronding met de aanname van een rechte 
wand een grotere conushoek kan worden gehaald. 

5.3.5 De oorspronkelijke buitenstraal ruO 

De oorspronkelijke buitenstraal heeft een grote invloed op de dieptrekbaarheid, zie figuur (5.9). 
Een grot ere buitenstraal zorgt voor een grot ere kracht in de wand, waardoor deze eerder zal 
scheuren. Een lagere haalbare produkthoogte is het gevolg. In figuur (5.9) is te zien dat de 
een grot ere conische straalverhouding (kleinere stempelstraal) de dieptrekbaarheid negatief 
beinvloed. 
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5.3.6 De oorspronkelijke blenkdikte 80 

Een dikkere oorspronkelijke blenk heeft tot gevolg dat de dimensieloze dieptrekkracht pro
gressief toeneemt en de kritische kracht bijna lineair afneemt, zie figuur (5.11). De pro
gressieve toename van de dieptrekkracht ontstaat door de grote toename van het buigaandeel 
in de dieptrekkracht. Uit de figuur blijkt -in dit geval- dat problem en met betrekking tot de 
dieptrekbaarheid kunnen ontstaan bij een blenkdikte van ± 1 mm. Uit figuur (5.12) blijkt de 
diktetoename wel gevolgen te hebben voor de grootte van de dieptrekkracht, echter nauwelijks 
gevolgen voor de haalbare produkthoogte. 

5.3.7 De karakteristieke deformatieweerstand C 

De karakteristieke deformatieweerstand blijkt net als bij gewoon dieptrekken geen invloed op 
de dieptrekbaarheid van conische produkten te hebben, zie figuur (5.13). Zowel de kritische 
als de benodigde deformatiekracht hebben een lineair verb and in C. Uit de figuur voor de 
kracht-weg kromme (5.14) blijkt dat de waarde van C weI een een grote invloed heeft op 
de grootte van de dieptrekkracht, maar nauwelijks invloed op de te bereiken produkthoogte 
heeft. 

5.3.S De verstevigingsexponent n 

Een verhoging van de verstevigingsexponent heeft een positieve invloed op de dieptrek
baarheid, zie figuur (5.15). Dit is ook te zien bij het gewone dieptrekken, waarbij bij een 
hogere waarde voor n een grotere dieptrekverhouding kan worden bereikt (D.3). Hierbij moet 
worden opgemerkt dat materiaal met een hogere n-waarde ten gevolge van hogere compressieve 
spanningen eerder tot plooien neigt [4]. In de figuur voor de kracht-weg kromme (5.16) is te 
zien dat bij een lagere waarde voor n een hogere dieptrekkracht hoort en dat n nauwelijks 
enige invloed op de produkthoogte heeft. 

5.3.9 De anisotropiefactor R 

Een verhoging van de anisotropiefactor heeft een kleine verlaging van de benodigde diep
trekkracht en een iets grotere verhoging van de kritische dieptrekkracht tot gevolg, zie fi
guur (5.17). Deze bevindingen komen overeen met het gewoon dieptrekken. Een gunstige 
bijkomstigheid is dat een hoge anisotropiewaarde pIooivorming blijkt te onderdrukken [4]. 
Plooien ontstaan altijd in de richting van de laagste R-waarde. Vanwege de spanningstoes
tand in de wand, trek in radiale richting en druk in omtreksrichting, is de vloeispanning in 
de richtingen met een hoge anisotropie lager. Hierdoor vervormt het materiaal makkelijker in 
het vlak van de plaat en blijven plooien langer achterwege. 

5.3.10 De voordeformatie fO 

Een grotere voordeformatie heeft een grotere dieptrekkracht tot gevolg. De kritische kracht 
neemt ongeveer met eenzelfde waarde toe, zie figuur (5.19). De voordeformatie heeft dus 
weinig invloed op de dieptrekbaarheid. In figuur (5.20) is te zien dat een grotere voorde
formatie een hogere kracht vraagt. De haalbare produkthoogte wordt nauwelijks door de 
voordeformatie beinvioed. 
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5.3.11 De plooihouderkracht Fpl 

Een verhoging van de plooihouderkracht heeft een geringe verhoging van de dieptrekkracht 
tot gevolg. De kritische kracht wordt er niet door belnvloed, zie figuur (5.21). Uit [5] is 
naar voren gekomen dat de plooihouderkracht een vergroting van de insnoering halverwege 
de stempelafronding tot gevolg heeft. Ook neemt de dikte van de bodem af. Uit het onderzoek 
is ook naar voren gekomen dat een vergroting van de dieptrekkracht geen rechtere wand tot 
gevolg heeft. 

5.3.12 De wrijvingscoefficient I'll 

Een toename van de wrijvingscoefficient heeft een verhoging van de deformatiekracht tot 
gevolg, zie figuur (5.23). De kritische kracht wordt erdoor niet beinvloed. Het aandeel van 
dewrijving in de totale kracht is in het berekeningsvoorbeeld klein, omdat er een kleine flens 
is (kleine dieptrekverhouding). Slechts bij grote flenzen zal de invloed van de wrijving groot 
worden. Net als bij gewoon dieptrekken is te zien dat bij een lagere verstevigingsexponent de 
wrijving er eerder voor zorgt dat een produkt niet meer maakbaar is. 

:;: 

I . 
N 

t., 

.,g .... 
i 
a 

•· .. 1 ... !-'-~~'7 .. =-, ~~"""",:-::,Ic---'-~~7.,,=-, ~~------:-:! ... 
Conic_.llia H 

Figuur 5.1: invloed van TDi op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

Figuur 5.3: invloed van Tp op de dimensieloze 
kritische en deformatiekracht 

23 

'.01 

~ ... " 
i t ..... " 
~ 
co 

" H .... n II " Slemp.lweg Imln) 

Figuur 5.2: invloed van TDi op de kracht-weg 
kromme 

. . 
j, 
~ 

/ 
/, 
; I,; 
~ 
~ 

,p.7, 

7. 
./ 
~ 
V 

tP ... tP ... 

tP ... tP.1O . 
..... --

~ ?$ V 

~ ,,/ 
/" 

Figuur 5.4: invloed van Tp op de kracht-weg 
kromme 



... 
j . ; 
E 
;; 

.. " ... 

• f-<l-S--e----<BB---eB-.... SI---_" F . 

Figuur 5.5: invloed van de PD op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

'.H 
F . 
FO 
. 

IA, 

• • • it " Dim."" _po'"'''''.''''' ",,100 (-) 

Figuur 5.7: invloed van de pp op de dimen
sie10ze kritische en deformatiekracht 

.... 
F' 

•• • .. a,N D 
u. 

:;: .... •• ·.1.14 

j •• ·.1.1 . .. 
.I! .... 
! 
a 

F • .... 

'.11 
t." .... ... . .. 

Dlo""okvo,lIoud'ng '" '(-) 

Figuur 5.9: invloed van ruO op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

24 

i 
i 

.... 

.... 

.. .. 
! ,-

t 
I 

Figuur 5.6: invloed van de PD op de kracht
weg kromme 

..... 
--Ii 

j -
l .-
I ..... 

.... 
1j It I. H " .. 

a,u"p_ .. Iff'un1 

Figuur 5.8: invloed van de pp op de kracht
weg kromme 

. ..... 
..... 1 . .... /" ~ I 

, .... -/ ""'-. 
Ii . .... 
i 
oS 

, .. ,. 
l 
I 

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

... .. 

..... 

f /"" ""'" ""- I\. 
1// "" .... '\. 

~ 
.......... ''x, 

i> 
I" . 

~' .. " 
.~ 

.1.S 

~ 

• ~ i"""" I 
• 11 11 It C. .1 It .,. .. " , • 

8 .... '.00 (mOl) 

Figuur 5.10: invloed van ruo op de kracht
weg kromme 



u 

F' 
u I) 

::;: 
F 

11 OpO 

S .. 
:: F ... • .Ii 
Q 'A 

.. 

.. ... Ut tAt ... tA, 
D .... .oI .. .,1 

Figuur 5.11: invloed van So op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

ae e e .. e 

i lOt W ~ )f 

I! ... .. . 
~ 
0 ... 

... 
m ~. 1m .... 

Karllkl. dol.w, ..... '" C INIm .. 21 

Figuur 5.13: invloed van C op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

u. ... ... . .. 
VttSc.t. expo".ntrt H 

Figuur 5.15: invloed van n op de dimensieloze 
kritische en deformatiekracht 

25 

..... 

~ 
; 
t -i -

Figuur 5.12: invloed van So op de kracht-weg 
kromme 

-
iii: 
i ,; 
I • Il .-.. ,-

. 
u 

..e 
b 
~ 

/ 
V/ 
:/ 
I---' 

~ 1:.10. """"" 
/ CofO$ 

/' ~ ..,.,." 

/ /" 
/' 

c .... 

~ 
.....-

e.1OO 

-- ... 
Figuur 5.14: invloed van C op de kracht-weg 
kromme 

..... 
-

Ii: -
1! -I 
" • I .-.--

• • l' 10 .. .. 
S,.mpe'-.. (ramI 

Figuur 5.16: invloed van n op de kracht-weg 
kromme 



•.. 

.. 

OA 
OA .. I.. 1.1 t.l IA 1M 

Anl .... plo A 1-) 

Figuur 5.17: invloed van R op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

:r: 
i 
.s . 
.; 
.Ii 
D 

... 

.... 

... ... ... 

F 
• 

F 
D 

'.11 '.11 1.11 1.1. u. '" Voord.formad. to H 

Figuur 5.19: invloed van fO op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

OJ. 

'.71 

:r: 

I ... 1 
F • 

""" FD O . 
N ... 
.Ii 
D 

...• .... ttDOI t.... t.... III" , .... 'II" 
Ploolhoud.II" •• ch. FpllNI 

Figuur 5.21: invloed van Fpl op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

26 

ICICIOI 

III" 

i: 
i , .... 
.i 
I , .... 
E 
!! .. 

1 .... 

.... 
• • 
/. 

,.x 
/' 

" 

Aj'.S 

.,... \ """ 
V A.O.S 

/' 
/ 

I' " " .. .. .. 
8tlmp.Iw.,lmln) 

Figuur 5.18: invloed van R op de kracht-weg 
kromme 

. .... 

JIll .. 

i: IIDIO 

i 
.i 
I 

J 1 .... 

.H. 
• • 
, 

"'.~.3 

~ 
<""". ...... ~ 

A ~ ~: ~ 

h ~ r 
~ rr" 

A W 
~ 

" 11 II .. .. .. .. 
St,..,p."'" (mm) 

Figuur 5.20: invloed van fO op de kracht-weg 
kromme 

i: 
i 
.i 
I 
E 
!! .. 

..... 
, ... 
..... 
1-' 

t .... 

til" 

IH. 

• I /. 

Fplol4 000 

.>di ~ 
I """41 

~ ~ 

lI" 
/' 

/ 
",. 

tI ,. II If I. .. .. 
SlOmpolw.g Imml 

Figuur 5.22: invloed van Fpl op de kracht
weg kromme 



... 
: : :!i a.O.1 

U. 
1\-0.1 

:;:: lUI S e a e a ,,-O.a. 
1i --- ,,-0..24 

J *""'~ 
F . S B • a ".o.s oS I.'. 

.Ii 
Q F 

D -" n_O.1 u. 
ll-

It 

U. 
••• U. (1.1, '.f' U. 

W'iJvklo ... oIfIolo.'JLH 

Figuur 5.23: invloed van I'll op de dimen
sieloze kritische en deformatiekracht 

27 

... .. 
--

i 'BU 

I , .... 
l 
e a ,-

.... 
• • " " It H .. 

Wrljrlng .... lIlolon·JLI·1 

Figuur 5.24: invloed van I'll op de kracht
weg kromme 



Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Conisch dieptrekken is een ingewikkeld plaatomvormproces, waarin veel factoren een rol spe
len. 

De volgende twee conclusies zijn afkomstig uit [8]. Het stappenmodel is een goede bere
keningsmethode om de benodigde dieptrekkracht bij conisch dieptrekken te voorspellen. 

Bij de berekening van de radiale en tangentiale spanning treedt een discrepantie op bij 
vergelijking van deze spanningen berekend volgens de vloeivoorwaarde van von Mises en de 
spanningen berekend met behulp van de spanning-rek relaties. De oorzaak van hiervan is nog 
onbekend. 

Met betrekking tot de geometrische parameters kan het volgende worden gezegd. Een verklei
ning van de matrijsbinnenstraal heeft een negatieve invloed op de dieptrekbaarheid, vanwege 
de sterk toenemende fienskracht. Er kan een hoger produkt gemaakt worden. De invloed van 
de stempelstraal op de dieptrekkracht is gering, echter op de te behalen produkthoogte groot. 
Een grotere matrijsafronding verbetert de dieptrekbaarheid, maar een lagere produkthoogte 
is het gevolg. Een grotere stempelafronding verbctert de dieptrekbaarheid binnen een zekere 
range omdat de deformatiekracht toeneemt, tcrwijl de kritische kracht nagenoeg constant 
is. De oorspronkelijke buitenstraal heeft een grote invloed op de dieptrekbaarheid, vanwege 
een sterk toenemende benodigde kracht. Vanwege de grotere fiens zal de haalbare hoogte 
toenemen, echter vanwege de sterk toenemende kracht treedt eerder scheuren op, en wordt 
de produkthoogte kleiner. Een toename van de blankdikte heeft een grote toename van het 
buigaandeel in de dieptrekkracht tot gevolg, waardoor de dieptrekbaarheid verslechtert. De 
produkthoogte wordt nauwelijks door de blankdikte beinvloed 

Met betrekking tot de materiaalparameters kan het volgende worden gezegd. De invloed 
van de karakteristieke deformatieweerstand op de dieptrekbaarheid is nihil. Een hogere ver
stevigingsexponent geeft een verbeterde dieptrekbaarheid maar verhoogt de kans op plooien. 
Een hoge anisotropiefactor verbetert de dieptrekbaarheid, en blijkt plooien te onderdrukken. 
De voordeformatie heeft nauwelijks gevolgen voor de dieptrekbaarheid. De materiaalparame
ters hebben zeer geringe invloed op de te behalen produkthoogte. 
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Met betrekking tot de procesparameters kan het volgende worden gezegd. De invloed van de 
procesparameters Fpl en I'll op de totale dieptrekkracht en op de dieptrekbaarheid is gering. 
Dit heeft te maken met een relatief kleine buitenstraal van de blenk. 

De dieptrekbaarheid van conisch diepgetrokken produkten is door het proces weinig te sturen. 
Voor een gunstige dieptrekbaarheid is een verantwoorde keuze van het diep te trekken materi
aal, inzake de materiaalparameters, van belang. Een hoge verstevigingsexponent heeft daarbij 
de voorkeur, hoewel een verhoogde kans op plooien ontstaat. Of een produkt uiteindelijk goed 
diep te trekken is hangt mede af van de geometrische grootheden. Kleine afrondingsstralen 
alsmede grote diktes en relatief grote buitenstralen moeten worden vermeden. 
Voor de duidelijkheid is in tabel (6.1) de invloed van de verschillende parameters op de 
dieptrekkracht en de te behalen hoogte gegeven. 

Tabel 6.1: invloed van vergroten van de parameters op de dieptrekkracht en de te behalen 
h oogte 

verhogen parameter invloed op de dieptrekbaarheid invloed op de haalbare hoogte 
geometrie 

TDi + + 
Tp 0 -
PD + -
pp + danwel + 
ruO - + danwel-
So - 0 

materiaal 
C 0 0 

n + 0 

(0 - 0 

R + 0 

proces 
Fpl - 0 

I'll - 0 

6.2 Aanbevelingen 

De eerste aanbeveling heeft betrekking op het model. Over het model bestaan nog enkele 
onduidelijkheden. Deze hebben zowel betrekking op de berekening van de spanningen, als op 
de formule welke de bodemdikteverandering beschrijft [8]. Duidelijkheid over deze kwesties 
kan worden verkregen door relatief eenvoudige -statische- EEM berekeningen in de Hens en 
bodem uit te voeren welke vervolgens dienen te worden vergeleken met de met behulp van 
het model berekende waarden. 
Een tweede aanbeveling betreft de kritische dieptrekkracht bij het dieptrekken van conische 
produkten. In de beschouwing is de kritische kracht volgens het gewoon dieptrekken aange
houden. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of en in welke mate deze kracht ook door 
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andere factoren, bijvoorbeeld de conische VOrIn van het dieptrekprodukt of de diktereductie 
in de bodem, wOldt beInvloed. 
Een volgende aanbeveling is dat het model op een beperkt aantal gereedschappen is getoetst. 
Indien ook proeven met een grotere f3c worden gedaan, kan een beter oordeel over de algemene 
geldigheid van het model worden verkregen. Worden gereedschappen op schaal gemaakt, dan 
kunnen relatief goedkoop veel testen met verschillende materialen worden gedaan; indien bi} 
voorbeeld een grote matrijs wordt gemaakt, kunnen ook de rekken die optreden nauwkeurig 
worden gemeten. 
De volgende aanbeveling betreft de programmatuur. Het model is geschreven in de inter
preter MATLAB en is voor een programmeur gebruiksvriendelijk omdat resultaten eenvoudig 
grafisch zichtbaar kunnen worden gemaakt. Programmeerfouten, bijvoorbeeld bij de bereke
rung van de geometrie, kunnen dan snel worden opgespoord. Ret gebruik van het geschreven 
programma CONSIM, voor het simuleren van conisch dieptrekken, vereist echter enige kennis 
van MATLAB en van het gebruik van een computer in het algemeen. Als TURBO PASCAL of 
C++ als programmeertaal wordt gebruikt kan de gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd, 
doordat een direct uitvoerbaar programma (executable) kan worden gegenereerd. Een tweede 
voordeel is dat de interpreter MATLAB niet meer nodig is, waar voor het gebruik ervan een 
licentie is vereist. Een laatste voordeel zou kunnen zijn een verkorting van de rekentijd. Dit 
laatste is niet op enig feitenmateriaal gebaseerd maar meer een gevoelskwestie. 
De laatste aanbeveling heeft geen betrekking op mijn onderzoek, maar heeft weI gevolgen voor 
de snelheid en nauwkeurigheid van de metingen. Een verbetering zou zijn een data-aquisitie 
programma op de Erichsen Bank. Rierdoor kunnen de meetgegevens meteen worden verwerkt 
-sneller- en kunnen er minder fouten in de verwerking optreden -nauwkeuriger-. 
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Bijlage A 

Plasticiteitstheorie 

coL 
/'L-----:J<. 

.; ., ~. 
r-
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i 
a 

F 
2 

Figuur A.I: oorspronkelijke en momentane toestand bij viakspanning (0'3=0) 

Rekdefinitie: 
a 

£1 = In
ao 
6 

£2 = In 6
0 

C 
£3 =In-

Co 
Volume~invariantie: 

£1 + £2 + £3 = 0 

De algemene Levy-Von Mises spanning~rek relaties: 

£1 = ~ [R(O'I - 0'2) + (0'1 - 0'3)] 
0'1 R + 1 

{2 = £ [(0'2 - 0'3) + R(0'3 - 0'1)] 
0'1 R + 1 

{3 = £ [(0'3 - 0'1) + (0'3 - 0'2)] 
0'1 R + 1 
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De Levy-Von Mises spanning-rek relaties voor vlakspanning (0'3=0): 

£1 = { [0'1 - ~0'2] 
O'J R+ 1 

( [ R] 
£2 = 0'1 0'2 - R + 10'1 

( 1 
£3 = - - --(0'1 + 0'2) 

O'J R + 1 

(A A) 

Het gecombineerde Hill, Hosford en Backofenmodel geeft voor de vloeivoorwaarde van ro
tatiesymmetrische produkten (Rooo = Roo) met vlakspanning: 

. / 2 2R 2 
0'1 = V 0'1 - R + 10'10'2 + 0'2 (A.5) 

en voor de effectieve rek: 

R + 1 ( 2 2 2) 
2R + 1 £1 + £2 + RE3 (A.6) 

Exponentiele verstevigingsfunktie volgens Hollomon Swift: 

(A.7) 
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Bijlage B 

Experimenten 

B.1 Inleiding 

De experimenten zijn uitgevoerd op een Erichsen Bank welke zich bevindt in het laboratorium 
van de sectie bewerkingstechnologie van de vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering 
op de Technische Universiteit Eindhoven. De Erichsen Bank is een testbank welke gebruikt 
wordt om plaatmateriaal te testen op geschikthcid voor een aantal omvormprocessen. De 
gereedschappen van de Erichsen Bank zijn in principe -voor zover het dieptrekken betreft
gemaakt voor het uitvoeren van gewone dieptrekproeven. De gereedschappen zijn gegeven bij 
tabel (B.2). Van deze aanwezige gereedschappen kunnen slechts enkele combinaties gebruikt 
worden voor het doen van conische dieptrekproevenj deze zijn gegeven in tabel (B.3). De 
gereedschappen zijn geschikt voor blenkdiktes varierend van 0.2 tot 2.0 mm. 
Op de Erichsen Bank kan de plooihouderkracht worden ingesteld, waarna de dieptrekproef 
plaatsvindt. Aan de Erichsen Bank is een x-y schrijver gekoppeld welke een kracht-weg 
kromme genereerd. 

B.2 Materiaalkeuze 

Teneinde de invloed van enkele materiaalparameters te bekijken is ervoor gekozen om proeven 
te doen met materialen met uiteenlopende eigenschappen. In tabel (B.1) zijn de gebruikte 
materialen weergegeven. De waarden van de verstevigingsexponent, deformatieweerstand, 
voordeformatie en anisotropie zijn bij anisotroop materiaal afhankelijk van de walsrichting. 
Voor de berekeningen worden de gemiddelde waarden over de 0, 45 en 90-graden richting 
gebruikt. 

Tabel B.1: beproefde materialen 
Materiaal C [ E 2] n [-] fO [-] R [-] So [mm] 

FEP01MA (dieptrekstaal) 505 0.24 0.003 1.55 1.0 
KMs 63 703 0.36 0.08 0.82 1.0 

Al Fokker Alclad 2024-0 TH5,322/1 284 0.24 0.00 0.67 1.0 
Aluminium (99.5 %) 139 0.36 0.02 0.68 1.952 

matenaalezgenschappen volgens [9} en [13} 
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B.3 De meetgegevens 

De maximaal haalbare hoogte alsmede de maximale stempelkracht worden op de x-y schrij
ver afgelezen. Als het produkt scheurt, treedt de maxima Ie kracht op, op het moment van 
insnoeren. Ret bleek niet mogelijk de Erichsen Bank te stoppen bij het krachtsmaximum, 
omdat de stempel vanwege de reactietijd van mens en machine 'doorschiet'. Om deze reden 
zou een te hoge waarde van de hoogte worden verkregen als deze met een meetklok op het 
produkt zou worden afgelezen. Daarnaast trad vaak breuk op waardoor de hoogtemeting ook 
onnauwkeurig wordt. 

B.4 De metingen 

De metingen zijn als voIgt uitgevoerd. Om de reproduceerbaarheid van de metingen te testen 
zijn eerst bij Fpl = 0 meerdere metingen uitgevoerd. Bij een verhoging van de plooihou
derkracht wordt steeds een meting uitgevoerd. Dit heeft als reden dat er anders erg veel 
proeven moeten worden gedaan, hetgeen veel tijd vergt en erg duur is. Als er aanleiding be
stond de juistheid van bepaalde meetgegevens in twijfel te trekken, zijn er meerdere metingen 
uitgevoerd. 

a e . T bIB 2 : aanwezlge 9:eree d h sc appen 
oorspr. 

stempel matrijs snijring dieptrekverh. 

dp[mm] pp [mm] dDt. [mm] PD [mm] d [mm] Po [-] 

33 4.5 35 3 55 1.665 
60 1.815 
65 1.966 
70 2.118 
75 2.269 

50 7 52 2 83 1.66 
91 1.82 
98 1.96 
100 2 
106 2.12 
114 2.28 

75 9 77 2.5 123 1.64 
136 1.813 
148 1.973 
158 2.106 
170 2.266 

37 



Tabel B.3: mogelijke gereedschap combinaties 

dp [mm] dDi [mm] d [mm] (3' - !WI. [ ] 0- rD. - (3; = r;: [-] 
33 52 83 1.596 1.576 

91 1.750 1.576 
98 1.884 1.576 
100 1.923 1.576 
106 2.038 1.576 
114 2.192 1.576 

33 77 106 1.377 2.333 
114 1.481 2.333 
123 1.597 2.333 
136 1.767 2.333 
148 1.922 2.333 
158 2.052 2.333 
170 2.208 2.333 

50 77 106 1.377 1.540 
114 1.481 1.540 
123 1.597 1.540 
136 1.767 1.540 
148 1.922 1.540 
158 2.052 1.540 
170 2.208 1.540 
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Bijlage C 

Vergelijking van gemeten en 
berekende kracht-weg kromme 
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Bijlage D 

Parameteranalyse bij gewoon 
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Figuur D.l: invloed van de dimensieloze matrijsfronding op de dimensieloze kritische en 
maximaal benodigde dieptrekkracht 
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Figuur D.2: invloed van de dimensieloze stempelafronding op de dimensieloze kritische en 
maximaal benodigde dieptrekkracht 
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Figuur D.3: invloed van de dieptrekverhouding op de dimensieloze kritische en maximaal 
benodigde dieptrekkracht 
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Symbolenlijst 

0: = eonushoek: hoek tussen materiaal en horizontaal [-] 
do: = inerementele rotatie [-] 
fio = oorspronkelijke dieptrekverhouding [-] 
fi = momentane dieptrekverhouding [-] 
(0 = voordeformatie [-] 
(1,2,3 = natuurlijke rek in 1, 2, 3-richting [-] 
(x,y,z = natuurlijke rek in x, y, z-riehting [-] 
d(1,2,3 = verandering van de natuurlijke rek in 1, 2, 3-riehting [-] 
€ = totale effectieve rek [-] 
dl = verandering totale effectieve rek [-J 
€b = effeetieve rek t.g.v. buigen [-] 
£1,2,3 = reksnelheid in 1, 2, 3-richting [~] 
€ effectieve reksnelheid [~] 
IlIl wrijvingscoefficient blenk-plooihouder [-] 
IlpD = wrijvingseoefficient matrijsbocht [-] 
IlpP = wrijvingseoefficient stempelboeht [-] 
PD = matrijsafronding [mm] 

PP stempelafronding [mm] 
0"1,2,3 = hoofdspanning in 1, 2, 3-richting [~2] 
0"/ = vloeispanning [~2] 
O"lp = vloeispanning ter plaatse r = r p [~:d 
O"/P vloeispanning ter plaatse r = rp [m~2] 
O"lu = vloeispanning ter plaatse T = Tu [~2] 
UM = effectieve spanning [m~2] 
A = oppervlakte [mm2] 

C = karakteristieke deformatieweerstand [~2] 
F* = dimensieloze kraeht [-] 
Fc = kritisehe kracht bij breuk [N] 
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FDfl = deformatiekraeht fiens [N] 
FDw = deformatiekracht wand [N] 
FDpD = buigkraeht matrijsbocht [N] 
FDpP = buigkraeht stempelbocht [N] 
FFrpD = wrijvingskraeht matrijs boeht [N] 
FFrpP wrijvingskraeht stempelbocht [N] 
FFrJl = wrijvingskraeht fiens [N] 
Fpl = plooihouder kracht [N] 
FD totale stempelkracht [N] 
Fatrek = strekkracht in bodem [N] 
G = hulpvariabele [-] 
H = hulpvariabele [-] 
HULPI = hulpvariabele [-] 
[(b = correctiefaetor voor bodemdiktebesehrijving [-] 
[(PD = correetiefactor voor buigen om matrijsafronding [-] 
[(pp = correctiefactor voor buigen om stempelafronding [-] 
[(.7 = spanningsquotient [-] 
[(b = correctiefactor voor bodemdiktebeschrijving [-] 
P = vermogen [~m] 
R = anisotropiefactor [-] 
V = volume [mm3 ] 

Vol = hulpvariabele [mm3
] 

W = arbeid [Nmm] 
Wa = specifieke arbeid [m~2] 
dh = verandering produkthoogte [mm] 
dp = stempe1verplaatsing [mm] 
dr = hulpvariabele [mm] 
du = verplaatsing [mm] 
dW netto toegevoegde arbeid [Nmm] 
elem = aantal elementjes [-] 
h = produkthoogte [mm] 
n = verstevigingsexponent [-] 
Ppl plooihouderdruk [m~2] 
I lengte [mm] 
r = straal [mm] 
TO = hulpvariabe1e [mm] 
Tl = hulpvariabe1e [mm] 
Tbi,mi,bu binnen-, midden- en buitenstraal van elementje [mm1 
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Ti = gemiddelde gereedschapsstraal (TDi + Tp) [mm] 
Tmb momentane straal raakpunt wand-matrijsbocht (Tp - w sin a) [mm] 
Tsb = momentane straal raakpunt wand-stempelbocht (TPb + 11 sin a) [mm] 
TuO = oorspronkelijke straal blenk [mm] 
Tu = momentane buitenste straal blenk [mm] 
Tzw = straal zwaartepunt [mm] 
Tp = stempelstraal [mm] 
Tpb straal begin stempelbocht [mm] 
TDi = binnenstraal matrijs [mm] 
Tp = beginstraal matrijs (TDi + PD) [mm] 
So = oorspronkelijke blenkdikte [mm] 
S = momentane blenkdikte [mm] 
Silens = momentane fiensdikte [mm] 
Sbodem momentane bodemdikte [mm] 
t = tijd [s] 
it = snelheid [msm] 

11 = hulpvariabele ( (PP+Sbodem)2+P1> [mm] 2 

w = hulpvariabele ( (PD+s)2+ib [mm] 2 

wand = hulpvariabele [-] 
Zbi,mi,bu = hoogte van binnen-, midden- en buitenkant elementje [mm] 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Dit rapport is geschreven als bijlage bij van het afstudeerwerk parameteronderzoek bij het 
dieptrekken van conische produkten met cylindrische gereedschappen [1]. In dit afstudeerwerk 
wordt de invloed van een aantal parameters op het conisch dieptrekproces bekeken. Om een 
voorspelling van de grootte van benodigde dieptrekkracht te kunnen doen is er een programma 
CONSIM geschreven waarvan de beschrijving en achterliggende modellering in dit rapport is 
opgenomen. 
Het rapport is als voIgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de glob ale aanpak van de model
lering geschetst, waarna in hoofdstuk 3 tim 10 de uitwerking voIgt. De modellering maakt 
veelvuldig gebruik van eerder onderzoek [2] naar het dieptrekken van axi-symmetrische pro
dukten. In hoofdstuk 11 wordt ingegaan op de keuze van enkele correctiefactoren die in het 
model worden gebruikt. Hoofdstuk 12 geeft een voorbeeld van de resultaten van een simulatie. 
Tot slot worden in hoofdstuk 13 worden enkele tips voor de gebruiker van het simulatiepro
gramma gegeven. Deze tips hebben betrekking op het werken met het programma CONSIM, 
de nauwkeurigheid en de snelheid van de uitgevoerde berekeningen. 
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Hoofdstuk 2 

Krachten- en deformatie-analyse 

2.1 Krachtenanalyse 

F strek • 

FOfl+F OpO +FFrpO +FFrfl +Fow -FOpp -'FrpP 

Figuur 2.1: krachten-analyse 

In figuur (2.1) zijn de krachten welke tijdens het dieptrekproces opt red en in de blenk schema
tisch weergegeven. Voor sommige van de krachten zal gebruik worden gemaakt van al 
bestaande relaties, terwijl andere met behulp van de volgende analyse worden berekend. Voor 
het beschrijven van de dikteverandering in de bodem is de kracht Fstrek van belang. Deze 
kracht veroorzaakt het strekken van de bodem waardoor materiaal van de bodem naar de 
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wand verschuiven. Er wordt aangenomen dat de wrijving veroorzaakt door het verschuiven 
van materiaal in de bodem langs de stempelverwaarloosbaar klein is. 

2.2 Deformatie-analyse 

2.2.1 Inleiding 

In tegenstelling tot gewoon dieptrekken treedt bij het dieptrekken van conische produkten 
in de bodem een significante diktereductie op [3], waardoor de bodemdeformatie in de ana
lyse moet worden meegenomen. Bij de analyse van het dieptrekken van conische produkten 
wordt uitgegaan van een voorgeschreven flensbuitenrandverplaatsing du in plaats van een 
voorgeschreven stempelverplaatsing dp. Bij de analyse uitgaande van een stempelverplaat
sing blijkt in de berekening een Ius te ontstaan waarvan de oplossing slecht convergeert. In 
bijlage (B) wordt kort op deze problematiek ingegaan. 

2.2.2 Oplossingsmethodiek 

Uitgangssituatie: 

• De blenk wordt opgedeeld in een aantal elementjes, elem. 

• Elk elementje wordt in de tijd gevolgd. 

• Er wordt gebruik gemaakt van meelopende hoofdrichtingen 1, 2 en 3, zie figuur (2.3). 

• De stralen van de elementjes zijn voor een willekeurig elementje i: rbi( i) voor de bin
nenstraal, rbu( i) voor de buitenstraal, en rmi( i) voor het midden van het elementje: 
rmi(i) = rbi(i)~rbu(i). Ret bijbehorend volume is V(i) = 1rs(i)(rtu(i) - rti(i», met Si de 
dikte van het element (zie figuur (2.2». Ret volume van elk elementje blijft tijdens het 
proces constant en zal worden gebruikt voor de berekening van de nieuwe positie van 
de elementjes. 

I 3 

L.-----I. r 

I 

Figuur 2.2: definitie Figuur 2.3: de hoofdrichtingen 
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Gevolgde procedure: 

• De simulatie wordt opgedeeld in een aantal stappen 1. Uit de onderverdeling in stappen 
voIgt de grootte van de verplaatsing du, die de buitenrand van de fiens in ieder increment 
krijgt opgelegd. 

• Uit de nieuwe buitenstraal en met de aanname van planparallelliteit in de fiens wordt 
de nieuwe fiensdikte Sf lens berekend. Met behulp van volume-invariantie wordt de ver
plaatsing en de nieuwe positie van elk van de elementjes berekend. 

• Uit een volumeberekening voIgt de conushoek a welke gebruikt wordt voor de beschrij
ving van de wand, matrijsbocht en stempelbocht. Het nummer van het elementje voor 
de stempelbocht wordt opgeslagen in de variabele HULPI. 

• Met behulp van de verplaatsingen van de elementjes zijn de rekken van de elementjes te 
berekenen, waardoor met behulp van de exponentH~le verstevigingsfunktie van Hollomon 
Swift de vloeispanning, alsook met behulp van de Levy-Von Mises vergelijkingen de 
spanningen kunnen worden berekend. 

• Met de stappenmethode wordt de voor de deformatie benodigde kracht van elk van de 
deeltjes berekend; gesommeerd over het aantal elementjes geeft dit de totale benodigde 
deformatiekracht. Naast de benodigde deformatiekracht worden nu de krachten ten 
gevolge van buiging en wrijving in rekening gebracht. De totale strekkracht aan het 
begin van de stempelbodem is hiermee ook bekend. 

• Het gevolg van deze strekkracht is een diktereductie van de bodem, waardoor elementjes 
buiten de bodem treden. 

• De verplaatsingen en rekken van de elementjes in de bodem en stempelbocht worden 
berekend tot het begin van de wand HULPI. 

• Er voIgt een extra verplaatsing in vertic ale richting van de stempel met grootte dp om 
de elementjes die buiten de bodem treden op te vangen. Het gevolg van deze extra 
stempelverplaatsing is dat de elementjes in de wand niet meer aanliggen. 

• De wand krijgt een extra rotatie om de extra stempelverplaatsing op te vangen. Deze 
extra rotatie is zo klein dat de verandering van de krachten in de wand bij deze rotatie 
te verwaarlozen is. 

• De procedure wordt gevolgd totdat het totaal aantal stappen is bereikt. Het stroom
schema is te vinden in bijlage (C). 

IDe uitwerking hiervan voigt in paragraaf (13.2) 
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Hoofdstuk 3 

De flens 

3.1 Beschrijving 

Als eerste stap van de procedure krijgt de fiensbuitenrand een verplaating du opgelegd. De 
aannames die worden gedaan zijn: 

• De contactdruk (plooihouder) kan worden verwaarloosdj 
er is sprake van vlakspanning: 0'3=0 

• De fiens blijft planparallel 

• Aan de buitenrand van de fiens heerst lijnspanning (O't(r = rtL) = 0'3(r = rtL) = 0) 

• Het materiaal gedraagt zich exponentieel verstevigend volgens Hollomon Swift 

• Materiaalvloei geschiedt volgens de Von Mises voorwaarde 

Met betrekking tot de eerste twee aannames kan het volgende worden gezegd. Ret vastleggen 
van zowel de spanning als de rek in de 3-richting is kinematisch niet juist. Desondanks blijkt 
deze aanname tot goede resultaten te kunnen leiden [4]. Wordt uitgegaan van deze twee 
aannames, dan kunnen met behulp van de Levy-Von Mises vergelijkingen de rekken en span
ningen uitgerekend worden. Rierbij treedt echter een discrepantie op. Bij vergelijking van 
de spanningen berekend volgens vloeispanningsrelatie (A.5) en volgens de Levy-Von Mises 
relaties uit de rekken (AA) blijkt een grote fout op te treden, zie bijlage (D). Deze fout 
treedt waarschijnlijk op door de kinematisch onjuiste aannames. In welke berekening de fout 
optreedt is nog onduidelijk. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is verder onderzoek 
noodzakelijk. 
De berekening geschiedt van 'buiten' naar 'binnen', dus met afnemende i. De buitenstraal van 
de elementjes wordt gebruikt om middels de nieuwe bekende dikte van de fiens en volume
invariantie de binnenstraal te berekenen. Voor elk van de elementjes kan na de berekening van 
de nieuwe positie zowel de verplaatsing, de rekken alsook de spanningen worden berekend. 
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3.2 Berekening 

Als eerste krijgt de de buitenrand van de flens een verplaatsing opgelegd. De nieuwe buiten
straal is hiermee bekend. Met 

Sflens = So ( (~o ») R:~1 (3.1) 
rbu e em 

kan de nieuwe dikte van de flens berekend worden. De afleiding van deze formule is te vinden 
in bijlage (D). 

r "0 -=~ I ! ! ) rQ 

z 
....... ") 

( L 
. 

Vol! 

1 I f 
[ 

du 

Figuur 3.1: de flens Figuur 3.2: volume in matrijsbocht 

Met behulp van volume-invariantie zijn de nieuwe stralen te berekenen, zie figuur (3.1). In 
de buitenrand geldt: Tbu(elem) = ruO - duo Voor de binnenstralen rbi van elk elementje geldt 
(zie ook figuur (2.2)): 

V(i) = 1I"Sflens(T~u(i) - T~i(i» 

2 (0) V(i) Tbu t -
Sflens 1l" 

(3.2) 

Als de binnenstraal van het elementje kleiner wordt dan r p zal een deel van het volume van 
het elementje in de matrijsbocht komen. De grootte van dit volume kan worden berekend 
met (zie figuur (3.2)): 

(3.3) 

3.2.1 Rekken en spanningen in de Hens 

Voor het berekenen van de rekken wordt het midden van elk elementje gebruikt: Tmi = rbi~rbu. 
De rekken kunnen berekend worden volgens 2: 

£1 = -£2 - £3 

In Tmi 
£2= --

TmiO 

I Sf/ens 
£3 = n-

So 

2 Om de leesbaarheid te vergroten worden de indices i weggelaten 
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met TmiO de initiele middenstraal. 
De effectieve rek zal steeds moeten toenemen. Bij de berekening van de effectieve rek wordt 
gebruik gemaakt van de verandering van de rekken: 

dEl =£1 (t)-El (t-~t) 

dE2 = E2 (t) - £2 (t - ~t) 

dE3 = E3 (t) - £3 (t - ~t) 

Met (3.5) wordt de verandering van de effectieve rek: 

dl = 2~: 11 (d£i + d€~ + Rd£§) 

en de totale e:ffectieve rek: 

i (t) = i (t - ~t) + di 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

De vloeispanning waarvoor het exponentiele model vo]gens Hollomon Swift is gekozen, is nu 
te berekenen met (A.7). Met behulp van de Levy-Von Mises spanning-rek relaties voIgt dan 
voor de spanningen 0'1 en (123 : 

0' = 0'/ [€2 + ~€ll 
2 € 1 - (i.!l )2 

(3.8) 

(11 R 
0'1 = TEl + R + 1 (12 (3.9) 

3.2.2 Deformatie-arbeid en -kracht FDJl in de Hens 

De benodigde deformatie-arbeid wordt per tijdstap bepaald. Een beschrijving van de defor
matie-arbeid is opgenomen in bijlage (E). Er wordt steeds gebruik gemaakt van de netto 
toegevoegde arbeid volgens (E.5). Omdat de verplaatsing du van elk van de elementjes ten 
opzichte van een vorige stap bekend is, kan met 

F=dW 
du 

de kracht ten gevolge van deze (element )verplaatsing worden berekend. 

(3.10) 

De totale benodigde deformatiekracht is de sommatie van de benodigde deformatiekracht van 
elk elementje afzonderlijk: 

elem 

FDfl = L F(i) (3.11) 
i=beginJlens 

Om de juistheid van deze procedure te toetsen, wordt deze met al bestaande modellen 
vergeleken. Dit is beschreven in biJ1age (D). Vergelijking van de modellen laat zien dat 
deze aanpak een goede beschrijving van het proces geeft. 

3 Als een van de spanningen tTl of tT2 bekend is kan m.b.v. de Levy-Von Mises vloeivoorwaarde bij vlakspan

ning de andere spanning worden uitgerekend: tTJ = JtTf + ~:1 tTltT2 + tT~ 
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3.3 Wrijvingskracht in de Hens FFrfl 

T 

Figuur 3.3: wrijvingskracht fiens 

Ten gevolge van de plooihouderkracht treedt bij relatieve beweging van de fIens ten opzichte 
van plooihouder en matrijs een wrijvingskracht op. De plooihouderkracht kan door de operator 
worden ingesteld, en heeft vanwege een verhoogde benodigde dieptrekkracht invloed op de 
te behalen produkthoogte. Er blijkt uit experimenteel onderzoek dat het Coulomb model 
gehanteerd kan worden: 

(3.12) 

Met 

(3.13) 

wordt de wrijvingskracht: 

FFrJl = 2J.LJIPpl7r [r~o - r;] (3.14) 

In hoofdstuk 10 wordt op de keuze van de coefficient J.L Il ingegaan. 
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Hoofdstuk 4 

Berekening van de momentane 
produkthoogte en conushoek a 

4.1 De conushoek a 

In de nuvolgende beschouwing wordt de hoek a gerelateerd aan de opgelegde flensverplaatsing. 
De beschouwing is gebaseerd op volume-invariantie met de aanname van een rechte wand en 
gelijkblijvende dikte in de flens. De volumebepaling van de matrijsbocnt en stempelbocht zijn 
in een aparte bijlage (F) opgenomen. 
Beschouwen we nu met behulp van glob ale volume-invariantie de volumes van de verschillende 
onderdelen van de diepgetrokken blenk (zie figuur (4.1)): 

Figuur 4.1: volumebehoud 

De volumes van flens, matrijsbocht, wand, stempelbocht en bodem, aangegeven met Voll tim 
Vol5 respectievelijk, zijn achtereenvolgens: 

Voll = 'irS/lens [r~ - r~] 
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Vol2 = 1I'a [(rp - wsin(~») ((PD + Sflenll)2 - Pi»] 

V 13 2 [
rM - wsina - (rpb + v sin a) rM - wsina + rpb + VSina] 

o = 11' 80 2 cos a 

Vol4 = 1I'a [(rPb + vsin(;)) (pp + Sbodem)2 - p~)] 
Vol5 = 1I'Sbodem[rp _ pp]2 

met w = V(PD+St l ;n&)2+p't en v = V(PP+sbod;m)2+i} 

De volgende stap is de opgetelde volumes VoU tim Vol5 gelijk te stellen aan het beginvolume 
V = E~~~ V( i), waardoor een vergelijking in a ontstaat. Deze vergelijking in kan dan met 
behulp van nulpuntsbenadering worden berekend. 

4.2 De produkthoogte 

Nu de conushoek a bekend is, kan de produkthoogte als voIgt worden berekend: 

h I s liens I ( ) = So - So - -2- + w 1- cos a + .. (4.1) 

rp-wsina-(rpb+vsina) . ( ) Sbodem 
-t;... ____ ~..:....:..~ __ ....!.. sm a + v 1 - cos a ---

~a 2 
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Hoofdstuk 5 

De matrijsbocht 

5.1 Beschrijving 

Figuur 5.1: matrijsbocht 

Eerst wordt de straal van het eerste element van de matrijsbocht uitgerekend. Hiervoor wordt 
het berekende volume uit (3.3) gebruikt. De berekening van het volume in de matrijsbocht 
is opgenomen in bijlage (F). Voor het hoekje ai geldt: 

Vol- 7rai (rp - wSin(~i)) ((PD + Stiens? - Ph) = 0 (5.1) 

Het hoekje ai wordt met nulpuntsbenadering berekend. De positie rbi van het eerste elementje 
wordt: 

rbi = rp - wsin(ai) (5.2) 

In het begin van de dieptreksimulatie is het mogelijk dat de berekende hoek ai groter is 
dan de conushoek a. In dit geval valt een deel van het volume van het element buiten de 
matrijsbocht, en wordt het restvolume in de wand gebruikt. 
Wanneer er weI een matrijsbocht aanwezig is, wordt de volgende hoek berekend door de vorige 
hoek bij de nieuw te berekenen hoek op te tellen. De formule is: 

V = 7rai (rp - wsin(asom + ~i)) ((PD + 8tlens)2 - Ph) (5.3) 
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Voor de bijbehorende stralen geldt: 

Tbi = Tp - wsin(asom } 

. ( a i ) Tmi = Tp - wSIn asom - 2"" 
Tbu = Tbi(i + 1) 

asom is de totale hoek vanaf het begin van de matrijsbocht. Ais de hoek asom groter wordt 
dan de conushoek a, zal er volume in de wand stromen. De grootte van dit volume is: 

(5.4) 

Met ahulp = G som - Gij Ghulp is de laatste hoek die kleiner is dan de hoek G. 
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5.2 Buigkracht rond matrijsafronding FDpD 

~s 

~ 

Figuur 5.2: het buigen 

F 
DpD 

s 
flens 

flens 

Figuur 5.3: buigen rond matrijsafronding 

De rekken als gevolg van buigen en terugbuigen worden berekend analoog aan [2]. De 
buigkracht zal aangeduid worden met FDpD. In de matrijsbocht treedt stuik op ten gevolge 
van de radiale verplaatsing. Daarnaast treedt ten gevolge van buiging strekken op. De aan
names zijn: 

• Uj wordt constant over de matrijsbocht verondersteld 4 • 

• het buigproces is een stationair proces waarbij de verandering in de plaatdikte verwaar
loosd wordt. 

Voor de buigkracht geldt: 

FDpD = J UjM (illb) 27r(rp - wsina)dr 

Voor de rekken geldt nu (zie figuur (5.2)): 

Ex = In P + Y = In PD + ~ + y ~ y 
P PD + ~ PD + ~ 

(5.5) 

Ey = -Ex (5.6) 

Ez = 0 

Met y = S/~no en tweemaal buigen kan de gemiddeIde waarde van de effectieve rek als voIgt 
wordenherschreven: 

ill = 1 R + 1 
b ~+1J2R+1 

Slleno 

(5.7) 

4In werkelijkheid treedt in de matrijsbocht ontsteviging op. Dit plotselinge terugvallen van de vloeispan
ning uit zich in een hardheidsvermindering in de matrijsbocht. Er zijn (nog) geen modellen beschikbaar die 
de ontsteviging modelleren. Uit hardheidsmetingen blijkt ontsteviging ongeveer 20 procent van de totale 
buigkracht uit te kunnen maken. Samen met het gegeven dat de buigkracht ongeveer 15 tot 20 procent van 
de totale kracht uitmaakt zal bij aanname van een constante vloeispanning in de matrijsbocht een fout van 
maximaal ongeveer 5 procent in de totale kracht worden gemaakt 
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De buigkracht wordt hiermee: 

F ? Sflens R + 1 ( .) 
DpD = I!t..PDClfM 2 211" Tp - wsma: 

~+lV2R+l 
SJlen& 

(5.8) 

De grootte van de factor KpD zal proefondervindelijk nog bepaald moeten worden. 
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5.3 Wrijvingskracht rond de matrijsafronding FFrpD 

Fa 

Fb 

Figuur 5.4: wrijving rond matrijsafronding 

De wrijving rond de matrijsafronding is afhankelijk van de hoek die de blenk maakt om de 
matrijsafronding. De verwachte waarde van de wrijvingskracht zal, in vergelijking tot gewoon 
dieptrekken, lager zijn omdat de buighoek kleiner is (a < ~). De conushoek a is afhankelijk 
van de momentane produktgeometrie. Als wrijvingsmodel wordt het 'slappe koord'-model 
aangenomen. 

Er geldt: 

Fa is opgebouwd uit alle optredende krachten van de Hens: 

1 
Fa = FDfl + FFrfl + 2FDPD 

Aldus geldt met (5.9), (5.10) en (5.11): 

In hoofdstuk 10 wordt op de keuze van de coefficient /LpD ingegaan. 
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Hoofdstuk 6 

De wand 

6.1 Beschrijving 

Figuur 6.1: de wand 

De rekken en spanningen van de element en in de wand worden nu berekend. De berekening 
van de element en in de wand gaat door totdat de stempelbocht wordt bereikt, of wei totdat 
Tbi < Tsb (= Tpb + vsina). Voor de latere berekeningen wordt het nummer van het element 
dat zich net voor de stempelbocht in de wand bevindt opgeslagen in HULPI. Voor de wand 
wordt een model met gelijkblijvende wanddikte s = So aangenomen. Een tweede model zou 
kunnen zijn gelijkblijvende elementlengte 1 = 10 , echter in [6] is al aangetoond dat dit model 
meer deformatie-arbeid vraagt, waardoor het minder waarschijnlijk is dat de element en van 
gelijke lengte blijven. 

Met behulp van volume-invariantie is de lengte van een volgend element vervolgens te bepalen, 
Immers: 

v = 27rTzwOppeTvlak 

V = 27r [TbU + Tb~ - I cos a] Iso 
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Er voIgt een kwadratische vergelijking voor de lengte, waarvan de negatieve wortel moet 
worden genomen: 

r2 V 
bu l=~-

cos a cos2 a - 7r So cos a 

6.1.1 Rekken en spanningen 

Voor de rekken in de 1, 2 en 3-richting en de effectieve rek geldt: 

(1 = -(2 

rmi 
(2 = In-

rmiO 

(3 = 0 
r----c--.,-

2(R + 1) I I 
l= 2R + 1 (2 

Voor de spanningen in de 1 en 2-richting gelden wederom de formules (D.9) en (D.10). 

6.1.2 Verandering van elementjes in de wand 

(6.1) 

(6.2) 

De plaats rmb alwaar de wand bij de matrijsbocht aanligt, zal bij toenemende produkthoogte 
van plaats veranderen in de richting van de stempeL Om deze reden moet een oplossing worden 
gevonden voor het probleem dat niet alleen elementjes verschuiven richting wand, maar ook 
elementjes 'terug' de matrijsbocht ingaan. In het begin van de simulatie zal bij toenemende 
flensverplaatsing de conushoek a sterk toenemen waardoor de matrijsbocht snel groter wordt 
en meer elementjes bevat. Hiervoor worden ook elementjes van de wand gebruikt. Om te 
kunnen bepalen welke elementjes weI of niet tot de wand behoren, wordt een hulpvariabele 
wand(i) gelntroduceerd welke bijhoudt welk element tot de wand hoort. Ais een element tot 
de wand behoort krijgt de variabele de waarde 1, anders is de waarde O. 

6.2 Deformatiekracht wand FDw 

De deformatiekracht van de wand wordt als voIgt berekend. Allereerst wordt de totale de
formatie-arbeid van de individuele elementjes in de wand opgeteld 

dWwand = LdW(i) wand(i) (6.3) 

waarna de deformatiekracht voIgt uit 

]? dWwand 
Dwand = dp (6.4) 

waarin dp de totale stempelverplaatsing voorsteld. 

25 



Hoofdstuk 7 

De stempelhocht 

7.1 Beschrijving 

Vol 

Figuur 7.1: stempelbocht 

Ret volume van het eerste elementje in de stempelbocht is: 

V I V 2 r sb - Tbi 0 T sb + Tbi 
o = - 11: 8 

cos a 2 
(7.1) 

waarbij de laatste term het volume dat nog in de wand zit voorstelt. Dit volume (7.1) wordt 
omgezet in een hoekje ai: 

Vol = 1I:ai (TPb + vsin(a - ~i») (pp + 8bodem)2 - p~) (7.2) 

Telkens worden nieuwe elementjes toegevoegd, zodat de nieuwe hoek asom = asom + ai 

ontstaat. De positie van het volgende element voIgt uit: 

Tbi = TPb + vsin(a - asom ) (7.3) 
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Wanneer de hoek O!som groter wordt dan de conushoek O!, komt het rest volume in de bodem 
terecht. Ret volume heeft een grootte van: 

Vol = V -1l"10! - O!huipl (rPb + vsin(O! - ;hUiP )) ((pp + Sbodem)2 - pJ» (7.4) 

met O!huip = O!som - O!i. 
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7.2 Buigkracht rond stempelafronding FDpp 

bodem 

s 
bodem 

a 
fST 

Figuur 7.2: het buigen rond de stempelafronding 

Voor het buigen rond de stempelafronding kan een zelfde beschouwing worden gehouden als 
voor het buigen rond de matrijsafronding. 

FDpp = J O'JP (alb) 211"(rpb + v sin a)dr (7.5) 

1 pp + j +Y Y 
€x = n ~ --'---

pp + ~ pp + ~ (7.6) 

Met €z = 0 en Y = ~ geldt: l = 1(110ii~1 
Wordt de gemiddelde waarde van de effectieve rek ingevoerd, dan geldt: 

A- 1 R+l 
L.l. fb - --:::---- --;;:::::;;:::=::::: 

- ..2eL + 1 v'2R + 1 
Sbod .. ", 

(7.7) 

De buigkracht wordt hiermee: 

F Sbodem R + 1 ( .) 
Dpp = l(ppO'IP 2 211" rpb + v sm a 

~+lV2R+l 
SbQdem 

(7.8) 

De waarde van de factor Kpp moet nog bepaald worden. 
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7.3 Wrijvingskracht rond stempelafronding FFrpp 

Fb 

Fa 
materlaalstroom 

Figuur 7.3: wrijving rond stempelafronding 

De wrijving rond de stempelafronding is afhankelijk van de momentane produkthoogte om de 
stempelafronding. Wederom wordt het 'slappe koord' model voor de wrijving aangenomen. 

Er geldt: 

Fb is opgebouwd uit alle optredende krachten van de Hens en de wand: 

Aldus met (7.9), (7.10) en (7.11): 

F J1.ppO: Db 
Frpp = i'l 

1 + J1. pp O: 

In hoofdstuk 10 wordt op de keuze van de coefficient J1.pP ingegaan. 
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Hoofdstuk 8 

De hodem 

8.1 Beschrijving 

SbOde~:!~Od----'T'-+I---LT"'l 
Fstrek 

Figuur 8.1: strekkeu van de bodem' 

In (2.1) is getekend welke kraeMen waar in de blenk op zullen treden. De bodem wordt aan 
een strekkraeht Fstrek onderworpen. Ten gevolge van deze kracht zal de produktbodem van 
dikte veranderen. 

8.2 De bodemdikteverandering 

Voor de bodem gelden de volgende spanningsrelaties (zie ook [7]): 

0'1 = 0'2 

0'3 = 0 

Uit (8.2) en (A.5) voIgt met behulp van de Levy-Von Mises vloeivoorwaarde: 

iiM = 10'11 
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In de bodem wordt plastische vloei volgens Hollomon Swift aangenomen. De spanningsrelaties 
ingevuld in de spanning-rek relaties volgens Levy-Von Mises, geven de volgende rekrelaties: 

1 
fl = f2 = -2f3 

Voor de effectieve rek l geldt met (8.5): 

!R+l 
f=V~-2-lf31 

Voor de dikterek in de bodem geldt: 

f3 = -J R~ 1£ 

Voor het strekken van de bodem geldt: 

Fstrek = ()" fA = C(l + fo)n A 

met A = 21rTPbSbodem. 

Uit (8.8) voIgt: 

_ ( Fstrek ) !. f= -- -fO 
CA 

(8.5) 

(8.6) 

(8.7) 

(8.8) 

(8.9) 

Er is een minimumkracht nodig voor het plastisch deformeren van de bodem. Deze minimum
kracht is Fstrek = Cfa groot. Beneden deze waarde zal de bodem alleen elastisch deformeren. 
Deze elastische deformatie zal niet in de berekening worden meegenomen. 
Met (8.6), voIgt de formule voor nieuwe dikte van de stempelbodem, Sbodem: 

1 

( 
Fstrek ) ~ _ fO + J 2 In Sbodem - 0 

21rTPbSbodemC R + 1 so-
(8.10) 

De bodemdikte wordt met behulp van een nulpuntsbenadering berekend. Een wiskundige 
analyse, zie bijlage (G), geeft te zien dat de oplossing van deze vergelijking met enige terug
houdendheid moet worden benaderd. 
Bij toenemende Fstrek zal de oplossing een sterk veranderde bodemdikteverandering te zien 
geven. Op een gegeven ogenblik zal de strekkracht in de bodem afnemen. Om te voorkomen 
dat de bodem volgens formule (8.10) weer in dikte toeneemt wat fysisch onmogelijk is, wordt 
de maximale waarde van Fstrek opgeslagen, welke vervolgens wordt gebruikt om de plastische 
rekken 'vast te houden'. Deze kracht is fictief en heeft derhalve geen fysische betekenis. 
In bijlage (G) wordt een oplossing van (8.10) geschetst. Uit de nieuwe dikte van de bodem 
Sbodem kan nu via volume-invariantie de nieuwe geometrie worden berekend. Bij de berekening 
die nu naar 'buiten' geschiedt wordt uitgaande van de binnenstraal de buitenstraal van de 
elementjes berekend. Er geldt: 

(8.11) 

De elementjes in de bodem gaan ten gevolge van de kracht Fstrek strekken en 'komen naar 
buiten'. Ais Tbu groter wordt dan Tpb, buigt het restvolume rond de stempelafronding. Er 
ontstaat hierdoor rond de stempelafronding een hoekje ai, zie figuur (8.3). 
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Vol 

Vol 

Figuur 8.2: de stempelbodem Figuur 8.3: stempelafronding 

Ret tot ale volume dat wordt omgebogen wordt gevonden met: Vol = 11" Sbodem J r~t£ - r~b 
De.hoek ai, voortkomend uit het restvolume, voIgt dan uit: 

(8.12) 

In het begin van het dieptrekproces is het mogelijk dat de berekende hoek as groter is dan de 
tot ale hoek van de stempelbocht: a. De procedure voor stempelbocht wordt dan overgeslagen 
omdat er zich dan geen hele element en in de stempelbocht bevinden. De straaJ van het begin 
van de wand wordt dan berekend met behulp van het restvolume buiten de stempelbocht. 
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Hoofdstuk 9 

Verdere procedure 

De stempelbocht wordt opnieuw berekend, nu echter van 'binnen' naar 'buiten'. Gevolg van 
deze procedure is een verandering van stralen en hoogtes van de elementjes. Bij de wand is 
het laatste elementnummer voor de wand opgeslagen in HULPI. Deze hulpvariabele wordt nu 
gebruikt om aansluiten op de wand te kunnen garanderen. De procedure naar buiten wordt 
gevolgd totdat dit element (HULPI) wordt bereikt. Ten gevolge van het naar buiten komen 
van de elementen, zal het laatste element niet meer aansluiten bij de rest van de wand. Om 
dit verschil te compenseren wordt de stempel een extra verplaatsing dp opgelegd. De extra 
verplaatsing heeft geen gevolgen voor de krachten, zodat deze niet opnieuw berekend hoeven 
te worden. 

ISbodem 

- - - - - - - \- - -

V 

1- ~ .. 

II 
/ / 

II 
/'-.. 

'", ,da
7

/ 
, ,I, 

/ ,/,' v 

.., .J .. 

Figuur 9.1: extra stempelverplaatsing 

Omdat de wand niet meer aansluit, zal een extra rotatie da aan de wand worden gegeven 
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door opnieuw de hoek te berekenen bij de nieuwe situatie. De extra rotatie zal bij voldoend 
kleine stapgrootte zo klein zijn, dat de verandering van arbeid en krachten verwaarloosbaar 
is. In figuur (9.1) is de procedure grafisch weergegeven. 
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Hoofdstuk 10 

De totale dieptrekkracht FD 

Figuur 10.1: de dieptrekkracht 

De dieptrekkracht kunnen we halen uit de geometrische voorwaarde, zie figuur (10.1). Er 
geldt: 

FD = Fsina: (10.1) 

F bestaat uit de termen FDJI + FDw + FFrpD + FFrJl + FDpD. 
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Hoofdstuk 11 

Keuze van de coefficienten 

In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de keuze van de coefficii:~nten van het model. 

11.1 Keuze van de wrijvingscoefficienten j.l It, j.lpP en j.lpD 

Uit striptrekproeven is naar voren gekomen dat de wrijvingscoefficient /-Lll voor de wrijving 
tussen blenk en matrijs/plooihouder tussen 0.02 en 0.07ligt. Om toch een keuze te doen zal 
in de berekeningen worden gerekend met een waarde van /-Lll=O.05. 
In [12] is onderzoek gedaan bij het over een afronding trekken van een strip optredende 
wrijving. De wrijvingscoefficient blijkt afhankelijk te zijn van meerdere fact oren , bijvoorbeeld 
het soort smeermiddel, gereedschapsruwheid, grootte en wrijvingsconditie (hydraudynamisch, 
gemengd of statisch). Op dit moment is er nog geen goede voorspelling van de wrijvingsco
efficient mogelijk. In de proeven is een waarde van 0.15 wordt hier nu een waarde van /-LpD 
van 0.15 gegeven. Eenzelfde waarde zal nu voor /-LpP gehanteerd worden, aangezien matrijs 
en stempel van hetzelfde materiaal gemaakt zijn en een gelijke gereedschapsruwheid hebben. 
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11.2 Keuze van de buigcoefficienten I(PD en ]{pp 

Om de waarde van de buigcoefficient te bepalen is het model voor enkele waarden van de 
bulgcoefficient uitgerekend. Een hogere waarde voor de buigcoefficient geeft een hogere waarde 
voor de dieptrekkracht. Bij vergelijking van model en praktijk blijkt een waarde van 0.4 
redelijk te voldoen. Deze waarde is ook gevonden bij het gewone dieptrekken. 

Kracht-weg kromme 

varlatle van KpD 

.. 
S'empelwOQ Imml 

.. .. 

Figuur 11.1: variatie van buigscoefficient 

11.3 De coefficient ]{b 

In het hoofdstuk 8 is al gerept over de problemen welke optreden bij de berekening van de 
nieuwe bodemdikte. Een kleine toename van de strekkracht resulteert in een grote veran
dering van bodemdikte. Bij de berekening van de bodemdikte bleek in sommige gevallen de 
strekkracht zoveel te veranderen dat de bodemdikte niet meer te berekenen was. Om dit 
probleem op te lossen is een factor geintroduceerd welke dit probleem opvangt. Deze fac
tor zorgt voor een reductie in strekkracht, zodat de bodemdikte toch berekend kan worden. 
In de praktijk is een waarde van 0.65 toereikend gebleken. Het is evenwel toch mogelijk, 
bijvoorbeeld bij dikke plaat, dat deze waarde te hoog blijkt. 
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Hoofdstuk 12 

De simulatie 

In de interpreter Matlab is een programma geschreven voor het bepalen van de kracht-weg 
kromme in geval van het dieptrekken van conische produkten. lIet voordeel van het program
meren in Matlab ten opzichte van het programmeren in bijvoorbeeld Pascal of C( ++ ) is de 
mogelijkheid direct een grafisehe weergave van de resultaten te verkrijgen. lIet opsporen van 
programmeerfouten wordt zo veel eenvoudiger. 
De simulaties zijn uitgevoerd op een 486 66MHz-computer met Matlab voor DOS van Math
works. Een simulatie op deze machine duurt ongeveer 25 minuten. Het programma biedt de 
mogelijkheid om de rekken, spanningen, blenkgeometrie en kraehten van de simulatie te be
kijken. Deze opties maken het programma echter trager. Daamaast biedt het de mogelijkheid 
de waarden van de simulatie op disk op te slaan om deze, bijvoorbeeld in een spreadsheet 
programma, te bekijken. 
Voor de ontwerper is aIleen van belang of een produkt al of niet maakbaar is. Voor de 
maakbaarheid van het conische dieptrekprodukt is enkel de maximaal benodigde kracht en 
de kritische kracht van belang. Voor de ontwerper zal dus aIleen de uitvoer van de kraehten 
van belang zijn. In (12.1) zijn enkele resultaten van een simulatie te zien. In de eerste figuur 
zijn aile optredende kraehten getekend. In de twcede figuur is het aandeel van de krachten 
nit formule (10.1) in de totale kracht getekend. In de onderste figuur is de geometrie van de 
blank getekend. 
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Hoofdstuk 13 

Tips voor de gebruiker 

13.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de gebruiker van het programma enkele tips om optimaal met het pro
gramma te kunnen werken. In bijlage (H) is beschreven hoe het programma kan worden 
geinstalleerd. In de nuvolgende paragrafen wordt de invloed van enkele door de gebruiker in 
te stellen grootheden beschreven. Deze grootheden zullen in relatie gebracht worden met de 
rekentijd en nauwkeurigheid. Doel is een optimale combinatie te vinden tussen rekentijd en 
nauwkeurigheid. 

13.2 Invloed van de stapgrootte du op resultaten 

In deze paragraaf wordt de invloed van de stapgrootte in de fIens bekeken. Gekeken wordt 
in hoeverre een verkleining van de stapgrootte een verbetering van de resultaten geeft. Een 
ver,kleining van de stapgrootte kan niet los worden gezien van de benodigde rekentijd. Er 
zijn berekeningen uitgevoerd van een diepgetrokken blenk met de volgende procesparameters: 
rp =: 16.5 [mm], pp =: 4.5 [mm], rDi =: 38.5 [mm], PD =: 2.5 [mm], TuO =: 53 [mm], JLIl = 0.05 
[-], JLpD = 0.15 [-], JLpP =: 0.15 [-], Fpl =: 0 [kN], KpD = 0.4, Kpp = 0.4 en het materiaal is 
FEPOIMA. Het aantal elementen is 500. Het aantal stappen is van belang voor de berekening 
van de kracht in de wand. In tabel (13.1) is de invloed van de stapgrootte op de benodig
de kracht met de bijbehorende hoogte gegeven. Te zien is dat de kracht bij toenemende 
stapgrootte naar de waarde 28.0 kN convergeert, waarbij de bijbehorende hoogte enigszins 
verschilt. Een redelijke verhouding rekentijd/nauwkeurigheid wordt bij 30 stappen bereikt. 
Een verdere vergroting van het aantal stappen geeft geen substantiele verbetering van het 
resultaat. In het vervolg zal het aantal stappen = 30 worden aangehouden. Een grafische 
weergave van de dieptrekkracht is in bijlage (I) opgenomen. 
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Tabel 13.1: invloed van de stapgrootte op benodigde rekentijd, de benodigde kracht en de 
produkthoogte 

Aantal stappen Fmax [kN] h [mm] Rekentijd [sec] 
10 27.7 31.8 521 
15 27.8 32.7 735 
20 27.9 31.8 998 
25 28.1 32.4 1246 
30 28.1 31.9 1541 
35 28.0 32.4 1799 

.. 
metingen uztgevoerd op een 486 DX-II 66 MHz computer, rekentlJd an CPU-tijd 

13.3 Invloed van het aantal elementen op resultaten 

Het aantal elementjes is de tweede factor welke van invloed is op de resultaten en de beno
digde rekentijd. In de tabel zijn met de computer voor een verschillend aantal elementen de 
dieptrekkracht en stempelweg berekend. Het aantal elementen is van invloed op de kracht 
in de wand. De kracht in de wand zal bij een kleiner aantal element en meer van waarde 
veranderen, omdat het aantal elementjes in de wand ook verandert. Bij een kleiner aantal 
element en zal een extra element en meer of minder in de wand minder van invloed zijn op het 
resultaat. In tabel (13.2) is te zien dat de dieptrekkracht naar beneden convergeert. Een re
delijke verhouding rekentijd/nauwkeurigheid wordt bij elementen = 500 bereikt. Een verdere 
verhoging van het aantal element en geeft geen substanti(~le verbetering van het resultaat. In 
het vervolg zal het aantal element en = 500 worden aangehouden. Een grafische weergave is 
in bijlage (J) opgenomen. 

Tabel 13.2: invloed van het aantal element en op benodigde rekentijd, (stapgrootte 30) de 
benodigde kracht d d k h en e pro u t 00 te 

Aantal elementjes Fmax [kN] h [mm] Rekentijd [sec] 
200 28.6 32.7 660 
300 28.5 32.7 901 
400 28.2 32.7 1200 
500 28.1 31.9 1541 
700 28.0 32.7 2157 
1000 27.9 32.7 3285 .. 

metingen uligevoerd op een 486 DX-II 66 MHz computer, rekentzJd an CPU-tijd 
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Bijlage A 

Plasticiteitstheorie 

c 0 I~~;"L--__ -:K. 
.; 

a 

Figuur A.I: oorspronkelijke en momentane toestand bij vlakspanning 

Rekdefinitie: 
a 

£1 = In
ao 
b 

£2 = In b
o 

C 
£3 = In-

Co 
Volume-invariantie: 

£1 + £2 + £3 = 0 

De algemene Levy-Von Mises spanning-rek relaties: 

£1 = l [R(O'! - (2) + (01 - (3)] 
OJ R+I 

£2 = l [(02 - (3) + R(03 - ad] 
(1J R + 1 

£3 = l [((13 - (11) + ((13 - (12)] 

(1J R + 1 
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De Levy-Von Mises spanning-rek relaties voar vlakspanning (0'3=0): 

l [ R] 
(1 = 0'1 0'1 - R + 10'2 

l [ R] (2 = 0' 1 0'2 - R + 1 0'1 

l 1 
(3 = -----(0'1 + 0'2) 

0'1 R+ 1 

(A.4) 

Het gecombineerde Hill, Hosford en Backofenmodel geeft voor de vloeivoorwaarde van ro
tatiesymmetrische produkten (R900 = Roo) met vlakspanning: 

_ . / 2 2R 2 
O'I-YO'I- R+IO'I0'2+0'2 (A.5) 

en voor de effectieve rek: 

R + 1 (2 2 2) 
2R+ 1 £1 + £2+ R£3 (A.6) 

Materiaalmodel volgens Hollomon Swift: 

(A.7) 
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Bijlage B 

Oplossingsmethodiek 
stempelverplaatsingsmodel 

Bij de berekening van de benodigde dieptrekkracht is uitgegaan van een analyse die begint 
bij de flens. Een analyse die uitgegaat van een voorgeschreven stempelverplaatsing resulteert 
in een Ius welke zeer slecht convergeert, zie figuur (B). Deze Ius zal in deze bijlage worden 
beschreven. 

• De stempel krijgt een verplaatsing ter grootte dh opgelegd. 

• In de eerste berekening wordt uitgegaan van een bodem die niet vervormd. 

• Met behulp van geometrische betrekkingen kan de totale geometrie van de flens worden 
berekend. 

• Uit de geometrie van de flens kan met behulp van virtuele arbeid de benodigde kracht 
worden berekend. 

• Deze benodigde arbeid kan worden vertaald naar een benodigde dieptrekkracht. 

• Ten gevolge van de dieptrekkracht treedt in de bodem een strekkracht op. Deze strek
kracht heeft een diktereductie van de bodem tot gevolg. Materiaal in de bodem zal als 
gevolg uit de bodem treden. 

• Het gevolg van het naar buiten treden van het materiaal nit de bodem is een veranderde 
produktgeometrie. 

• Deze veranderde geometrie heeft gevolgen voor de rekken in vervormde blenk, en via 
de rekken ook voor de dieptrekkracht. De benodigde dieptrekkracht zal kleiner worden, 
omdat er minder rek is. 

• De kleinere dieptrekkracht heeft tot gevolg dat de bodem minder vervormt, waardoor 
minder materiaal nit de bodem treedt. Als minder materiaal nit de bodem treedt, 
treden grot ere rekken op, waardoor de dieptrekkracht groter wordt ... 
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vervormde bodem 

Figuur B.1: stroomschema stempelverplaatsingsmodel 
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Bijlage C 

Stroomschema CONSIM 

Dit stroomchema geeft een vereenvoudigde weergave van het toegepaste flensverplaatsingsmodel. 

rp, pp, rDi, PD 

so, ruO 
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nee 

nee 

Figuur C.l: stroomschema programma CONSIM 

49 



Bijlage D 

Modelvormingsanalyse 

Om te controleren of het toegepaste model een goede beschrijving geeft van het proces wordt 
dit model vergeleken met al bestaande modellen voor de fiens, 

D.1 Stappenmodel 

In dit model wordt de fiens in een aantal discrete elementjes opgedeeld waarvan de deformatie 
en verplaatsingen ook discreet worden beschreven, Dit is dus een volledige discretisatie van 
het proces. 

t+At 

Rekken: 

€l(i) = -€2(i) - €3(i) 

( ') -1 TmiCi) 
€2 ~ - n (.) 

TmiO t 

( .) 1 Stiens 
€3 ~ = n--

So 
Effectieve rek: 

Figuur D.l: lIet stappenmodel 

(D.l) 

(D.2) 
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Vloeispanning: 

(D.3) 

Met behulp van de Levy-Von Mises spanning-rek relaties voIgt dan voor de spanningen 0'1 en 
02: 

(D.4) 

(D.5) 
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D.2 Snelheidsmodel 

Dit model is gebaseerd op een snelheidsbeschrijving van de fiens. Voor de reksnelheden geldt, 

vanwege cirkelsymmetrie:: 

. OUr 
£1=-or 
. Ur 
£2 =

r 
£3 = S 

Figuur D.2: reksnelheidsmodel 

Voor de effectieve reksnelheid geldt: 

R + 1 (·2 ·2 R ·2) 
2R + 1 £1 + £2 + £3 

Er voIgt een discretisatie voor het model: 

. 
s 

, 

(D.6) 

(D.7) 

(D.8) 

Met behulp van de Levy-Von Mises spanning-reksnelheidsrelaties voIgt dan voor de spannin
gen 0"1 en 0"2: 

_ 0"/ [£2 + 4£1] 
0"2 - E 1 _ (...1L)2 

R+1 

0"/. R 
0"1 = E £1 + R + 1 0"2 

(D.9) 

(D.lO) 
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D.3 Lineair benaderingsmodel volgens duBois 

De volgende modellen zijn al bestaande modellen voor de modelvorming van de :liens. Deze 
modellen uit van lineair verloop van de vloeispanning over de :liens. De vloeispanning in de 
buitenrand van de :liens en de vloeispanning in de matrijsradius worden met behulp van de 
rekken berekend. 
Het model van du Bois [5] is al een verouderd model omdat anisotropie nog niet in de bere
kening is verdisconteerd. Toch is dit model in de vergelijking meegenomen omdat deze een 
beter referentiekader geeft voor het volgende lineaire model. 

r 
0'1 = G+H(-) 

ruO 
(D.ll) 

met G = 1':11 (l1JCr = TuO) - {3l1I(T = rp» en H = 1':,13 (l1I(r = Tp) - (3l1J(r = ruo)). Voor de 
spanning l11 kan de differentiaalvergelijking voor de :liens opgelost worden. De oplossing luidt: 

( r 2 ruO r) l11 = G -l.lln + -m-(1- -) + .. 
TuO vra 8 ruO 

( ( T) 1 ruO T 2) .. +H l.lln1-- + M-(1-(-» 
TuO v3 8 ruO 

(D.12) 

D.4 Lineair benaderingsmodel volgens Ramaekers en Kessels 

Ret lineaire benaderingsmodel volgens Ramaekers en Kessels [2] gaat ook uit van een lineair 
verloop van de vloeispanning over de :liens. Deze beschouwing is ook voor anisotroop materiaal 
geldig. Met behulp van volume-invariantie geldt: 

(T~O - T5) 80 = (T~ - r2) 8 

Rekdefinities: 

£2 In':" = -!.In [T~O _ (T! -1) .!!.-] 
TO 2 T2 T2 80 

8 
£3 = In-

So 
£1 = - (£2 + (3) 

Lijnspanning voor T = T u geeft: 

£2 (T = Tu) = - (R + 1) 
£3 

Met (D.14) geeft dit: 

Tu S 
In- = -(R+ l)ln-

TuO sO 

Dus: 

.!!.-. = (TUO) 
sO Tu 
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Voor £2 en £3 voIgt dan: 

1 TuO 
£3=--ln

R+ 1 Tu 

De effectieve rek voIgt met behulp van (D.IS): 

(D.IS) 

(D.I9) 

De vloeispanning blijkt uit metingen praktisch Uneair over de Hens te verlopen. In tegen
stelling tot [2] wordt nu voor de vloeispanning aan de binnenzijde van de Hens 0' Ji de vloeispan
ning bij het begin van de matrijsbocht, r P' genomen. Voor het verloop van de vloeispanning 
over de Hens kan aldus geschreven worden: 

(D.20) 

met: 

[ 
ruO ] n O'ju=0'tCr=Tu)=C tnru +£0 (D.21) 

(D.22) 

£ (r = rp) voIgt uit (D.IS) en (D.19). Aldus geldt voor de spanning 0'1: 

(D.23) 
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D.5 Resultaten 

D.S.! Vergelijking van rekken 

2.5 
-C> .. 

&1-£1 2 invoer: 
t2~ 
t3-t3 roO .150.0 [mm) 

1.5 rOi • 72.0 [mm) 

I 
pO. 3.0 [mm) 
sO • 1.0 [mm) 
du • 0.1 [mm) 

-. £1-il 

o.s -.- t2-i2 
·-.tH3 

.,--
-0.5 

/' 
-1 / 

-1.5 

1/ 
-2 

0 20 40 60 50 100 120 140 160 
r 

Figuur D.3: vergelijking van rekken volgens stappenmodel en snelheidsmodel 

Ret verschil in rekken kan alleen wat betreft het stappenmodel en het snelheidsmodel met 
elkaar worden vergeleken. Hierbij blijkt het verschil wat betreft de rekken minimaal is. De 
modellen komen goed met elkaar overeen. 
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D.S.2 Vergelijking van vloeispanning 

II 
140 

1
120 

100 

80 

60 

20 

o 
o 

Invoer: --
ruO .150.0 [mm[ 
rDI • 72.0 [mm[ 
pD • 3.0 [mm[ 
sO . 1.0 [mm[ 
du • 0.1 [mm[ 

•• slappenmodel 
'.' du Bois 
.•• Rama eker. 

20 40 60 

~ ~ ....... 

80 100 120 140 160 
~r 

Figuur D.4: vergeUjking van vloeispanning 

Ret verschil in waarde voor de vloeispanning voor de verschillende modellen is niet groot. 
Ret grootste verschil treedt op in het midden van de ilens, en bedraagt ± 4 procent. 
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D.5.3 Vergelijking van radiale spanning 0"1 

45 

40 
CJ' virtuele arbeid d.v.; lin. benad. 1 35 (Ou Bois) 

I 30 

'\ 
25 Levi Von Mises \ 

',\ 20 
I"vaer: " \ 

15 ruO - 300 [mm) '\ 
~ 

rOi - 150 [mm) '\ 
10 pO • 10[mm) "( sO - 1.0 [mm) 

5 du • 0.1 [mm) "', 
~ 

0 
0 50 100 150 200 250 300 

;;.. r 

Figuur D.5: vergelijking van radiale spanning 

Bij vergelijking van de berekende spanning volgens de Levy-Von Mises vergelijkingen en deze 
berekend met de linaire benadering is er een groat verschil te constateren. 
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D.5.4 Vergelijking van kracht FI 

F 

11 2.5 

~ vermogensanalyse 

~/ vlrtuele arbeld 

2 

1.5 

Invoer: 

ruO • 300 (mm] 
rOI .150 (mm] 
pO • 10 (mm] 

0.5 sO • 1.0 (mm] 
du • 0.1 (mmJ 

0 
0 50 100 150 

~ , lin. benad. 
• • '\ (Ou Bois) 

, " \ , 

'. -\/' ~\ 
\. \ 

,,~ 
Levi Von Mlses ,'} 

\,\ 

200 250 

~~ 
~ 

-r 

Figuur D.6: vergelijking van kracht 

Voor Levy-Von Mises en de lineaire benadering geldt: 

Voor de kracht berekend uit toepassing van virtuele arbeid geldt: 

F = "dW(i) 
L.J du(i) 

met dW(i) = n~I [eli + £O)n+I - £~+I] Vi. 
Voor het deformatie vermogen geldt: 

p = 1::. (1 JE21rrdr 

en de kracht voIgt hiermee: 

F= p 
itr 

300 

Ook hier geldt weer dat de Levy-Von Mises toepassing een afwijkende waarde geeft. 

58 

(D.24) 

(D.25) 

(D.26) 

(D.27) 



Bijlage E 

Arbeids bepaling 

Algemeen geldt voor de opgenomen specifieke deformatie arbeid, zie figuur (E.l): 

Figuur E.l: opgenomen specifieke deformatie arbeid 

(E.l) 

Vaor de vloeispanning kunnen we de Hollomon Swift relatie gebruiken, waardoor (E.l) via 
integratie leidt tot: 

Ws = ~ [(€ + £o)n+1 _ £~+1] 
n+l 

Voor de totale arbeid geldt: 

W= JWsdV 

Voor de totale arbeid opgenomen door een deeltje i in de flens geldt: 

W(i) = ~l [(l (i) + £or+1 - £~+1] V(i) n+ 
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Omdat een deeltje in de tijd gezien steeds een grot ere rek krijgt, geldt voor de netto toegevoegde 
arbeid in de tijd: 

dW(i) = ~1 [(dE (i) + l (i) + £0)11.+1 - (€ (i) + £0)11.+1] V(i) 
n+ 

waarbij d£ (i) de toegevoegde effectieve rek is. 
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Bijlage F 

Volumebepaling stempel-, 
matrijsbocht 

Oppervlak. 

'zw 
;; 

/, 
rpb 

/I 'zw 

r 
/1----'----.; 

Opperv aka 

0121£ 1£{(P O+s) ~ poi 

s 

Figuur F.1: het volume in de stempelbocht Figuur F.2: het volume in de matrijsbocht 

Het volume dat in de matrijsbocht zit, wordt als voIgt bepaald. Voor het volume van een 
wilekeurig rotatie-e1ement geldt: 

Vol = 21rrzwOpperviak 

Dit op de matrijs- en stempelbocht toegepast, geeft respectievelijk: 

Vol::: 21r(rp - wsin ;);:'1r«PD + Sflens)2 - Ph) 

Vol = 21r( rpb + v sin ~ )~1r( (p P + Sbodem)2 - p~) 
2 21r 

(F.I) 

(F.2) 

(F.3) 

Hierin is w de straal van het midden van een element t.o.v. de matrijsbocht, en v de straal 
van het midden van een element t.o.v. de stempelbocht. Voor w en v gelden: 

w::: J(PD + Sfl;ns)2 + Ph (F.4) 

(F.5) 
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Bijlage G 

Oplossing voor bodemdikte 

De vergelijking: 

( 
Fstrek ) ~ + ~+ 11 Sbodem 0 -(0 -- n--= 

27rTPbSbodemC 2 So 
(G.1) 

heeft een beperkte geldigheid. De oplossing, sbodem, geeft aan wat de nieuwe bodemdikte 
wordt bij bepaalde Fstrek. Bij gegeven (kleine) waarde van rpb geeft een kleine verandering 
van de waarde van Fstrek een grote verandering in de bodemdikte. Als voorbeeld wordt hier 
de oplossing getoond voor So = 1 [mm], rpb = 10 [mm], C=520 [m~2]' n=0.23 [-], (0 = 0 [-] 
euR=l [-] bij toenemende Fstrek [N]. 

0.98 

0.96 

i' 
0.94 .!l. 

S 
:!:! 
." 0.92 e ., 
." 
0 

,J:> 
0.9 A 

I 

0.88 

0.86 

0.84 
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

-> Fatrek [NJ 

Figuur G.!: verloop van de oplossing voor de bodemdikte 

In figuur (G.1) is de 'instabiele' oplossing duidelijk waar te nemen. Er is dus enige voorzichtigheid 
geboden bij de toepassing van vergelijking (8.10). 
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Bijlage H 

Gebruikershandleiding CONSIM 

H.l Algemene informatie 

Het programma CONSIM werkt binnen het programma Matlab voor DOS 1 van de firma 
Mathworks. Matlab is een mathematisch softwarepakket met ingebouwde grafische mogelijk
heden en bezit standaardroutines welke eventueel naar wens aangepast kunnen worden. In 
het programma CONSIM worden ook enkele van deze routines aangesproken. Om deze reden 
moeten aIle standaardroutines waarvan gebruik wordt gemaakt aanwezig zijn. 2 

H.2 Installatie van CONSIM 

Allereerst dient het programma CONSIM met de hulproutines in het searchpath van het pro
gramma Matlab te worden gekopieerd. Hierdoor kan het programma Matlab de verschillende 
procedures vinden. Het eenvoudigst is alle programma's naar de directory .. \MATLAB\MAT
LAB te kopi(~ren. Nadeel van deze handeling is dat het overzicht over de gebruikte pro
gramma's weg is. Beter is het om een nieuwe eigen directory te maken, echter dient deze 
directory dan ook in het Matlab searchpath te worden toegevoegd middels 

set MATLABPATH= .. ; .. \EIGENDlRECTORY 

te vinden in de opstartfile MATLAB.M in de directory .. \MATLAB\MATLAB. 
Voordat CONSIM kan worden opgestart dient eerst Matlab in het geheugen van de computer 
te worden geladen. Vervolgens kan -binnen Matlab- met het intypen van 'consim' het pro
gramma worden opgestart. Het programma wijst zich vanzelf. 
Het programma CONSIM maakt gebruik van enkele hulproutine's om nulpuntsbenaderingen 
te kunnen doen. Bij deze procedures worden steeds waarden van variabelen opgeslagen en 
gelezen. Om rekentijden te verkorten is het raadzaam om het programma met de hulproutines 
in het RAM-geheugen van de computer te laden. Dit is mogelijk door in de configuratiefile 
CONFIG.SYS van de computer de optie: 

•. \DOS\RAMDRIVE.SYS GROOTTE Ie 

subroutines bleken bij de WINDOWS-versie van Matlab niet meer te functioneren 
2Indien enkele procedures niet aanwezig zijn, zal Matlab een foutmelding geven met de vermelding van de 

missende procedure 
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(de 'e' staat voor het aanmaken van de ramdrive in het extended geheugen) toe te voegen. 
Een ramdrivegrootte van 256 kilobytes is voldoende om het programma optimaal te kunnen 
laten functioneren. De waarden van de hoogte, de hoek alpha en de krachten kunnen worden 
opgeslagen. Er wordt dan een file met de naam KRACHT.ASC aangemaakt in de huidige 
directory. Deze file is een ascii-file welke bestaat uit de funktiewaarden welke gescheiden 
worden door tab's. Deze waarden kunnen vervolgens in een spreadsheet programma worden 
geimporteerd. 
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Bijlage I 

Invloed stapgrootte op 
dieptrekkracht 

~ 

K,.oht~W.1 tromme 
101.pp •• 

'. : ... '-lIO:~~-:':'!-~:':c'''!--"'''::H~'~-=''+-' ~ .. :':c.!--~~-:':"! 
' .. ",plll·'I(m",) 

Figuur 1.1: invloed stapgrootte -1-

Kracht~w.O kromm. 
201.pp •• 

~ ~ r--;---+---r~ 
l 
f ,- r--;---+--~--

t 
! 

~~~~~~,~ .. ~""':: .. ~.~~ .. ~.~ .. ~.r-""'::H~'~-:':"!.' 
' ........... [mm] 

Figuur 1.3: invloed stapgrootte -3-
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Kracht~W.1 Aromm. 
151·PP" 

F / 
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/ Y 
V/ V 
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4 V fa'-" ... 
lr'" 

tAl ... .... .. .. 
SI.mp ..... [mml 

Figuur 12: invloed stapgrootte -2-

Krac ...... eg krttmm. 
25Itapp •• 

~.'-lIO:~~-:':'!-~:':c ... r-""'::H~'--~H~'--"~'~""'::"~'--~"' 
Stemp.I ••• flftm) 

Figuur 1.4: invloed stapgrootte -4-
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Figuur 1.5: invloed stapgrootte -5- Figuur 1.6: invloed stapgrootte -6-
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Kracht-wog kromm. 
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Samf).tw •• fmm] 

Figuur 1.7: invloed stapgrootte -7-
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Bijlage J 

Invloed aantal elementen op 
dieptrekkracht 

Kracht __ ., kAt,"m. 

200.1ut.l\M 

~.~~~~ .. ~~"~~~~~ 
......... t-lIIIr 

K"cht~W.1 kromm. 
3{)O.a.", •• " 

.. .. 
'''mpelw •• [lftm] 

.. .. 
Figuur J.l: invloed aantal elem. -1- Figuur J.2: invloed aantal elem. -2-
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Kracht~weg kromme 
400.lemenre .. 

Figuur J.3: invloed aantal elem. -3-

KraQIII-WIlll klOmm. 
700 •• ma"", .. 

"'~~~~~~~"~~:H~~~~~~~~~ 

."10,_, [mm[ 

Figuur J .5: invloed aantal elem. -5-
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I..? . 
• 

/ 
V 
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1/ 
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~ 
Ira""" wand 
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.. .. .. 
S .. m,o!wog [10m] 

Figuur J.4: invloed aantal elem. -4-

Kfl:cht~w.tI kromme 
1000 alemanten 

.... 1--+-:7' 

Figuur J.6: invloed aantal elem. -6-
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