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1 INLEIDING

Verscheidene hogescholen in samenwerking met industrie en

TNO zijn bezig met een omvangrijk projekt met betrekking tot

het dieptrekproces. Het projekt duurt twee jaar en wordt

gesubsidieerd door het IOP/metalen. Er wordt veel onderzoek

gedaan en er worden allerlei meetopstellingen ontworpen om er

achter te komen, welke krachten er daadwerkelijk bij het diep

trekproces optreden en om een algemeen goed inzicht in het

proces te krijgen.

Dieptrekken is een vervormende bewerking. In vergelijking

met andere bewerkingen is het dieptrekken ongetwijfeld een van

de meest samengestelde en moeilijk beheersbare produktiemetho

den van de moderne massafabrikage.

Tijdens het dieptrekken wordt het vlakke uitgangsmateriaal

omgezet in een holle vorm (fig. 1.1). Het materiaal aan de

omtrek van de uitgangsvorm verplaatst zich in de richting van

de trekstempel.

Figuur 1. 1. Verloop van het dieptrekproces

Bij het dieptrekken van ronde produkten ontstaan verschil

lende krachten:

- flenswrijvingskracht

- flensomvormkracht

- radiuswrijvingskracht

- buigkracht
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Voor elke fase zijn in de loop der jaren modellen opgesteld,

waaruit formules afgeleid worden, die representatief zijn voor

die fase. Met meetopstellingen kunnen theoretische krachten

aan de praktijk getoetst worden.

Mijn eerste opdracht is de afstudeeropdracht van G.P.H.

Verberne van Hogeschool Eindhoven uit te werken, te maken en

te monteren. Vervolgens is het de bedoeling met de unit een

aantal metingen te verrichten, waarover ik in mijn volgende

rapport verslag zal doen. Het betreft een meetopstelling om de

flenswrijvingskracht te meten. Het eindresultaat is de strip

dieptrekunit, die als apparaat op verscheidene persen kan

worden gemonteerd (zie bijlage la). Stempelradius, matrijsra

dius, plooihouderkracht, stripdikte en stripbreedte kunnen

gevarieerd worden.

De werking is als voIgt: Tussen plooihouder en onderslede

wordt een strip geplaatst (tegen de aanslagen). Op de kracht

opnemers (2 Kistler-cellen) moet een voorspanning aangebracht

worden met een stelschroef. Deze duwt via een veer tegen de

onderslede en de krachtopnemer. Hierna mag de plooihouder

kracht pas aangebracht worden. Wanneer dit is gebeurd moet

bout A met de hand worden aangedraaid, zodat schotelveren B

licht op de bovenplaat drukken. De strip is belast met de

plooihouderkracht en de krachtopnemer heeft een voorspanning,

zodat deze gereset kan worden. De meetopstelling is nu klaar

voor de proef.

Nu kan de stempel met de pers omlaag worden gebracht tot de

gewenste diepte. Tijdens de arbeidsweg kunnen de optredende

krachten afgelezen en/of met de randapparatuur vastgelegd

worden. Zodra de strip onder de plooihouder uitgetrokken

wordt, treden schotelveren B in werking om de plooihouderklap

op te vangen. (Normaal is er geen plooihouderklap, omdat de

plooihouder dan doorloopt tot na de matrijsradius). Als de

stempel omhoog wordt gebracht, kan de getrokken strip eruit

worden gehaald. Om een nieuwe blenk in te brengen moet eerst

de plooihouderkracht worden verwijderd. Dit moet niet gebeuren

met de stelbouten om de plooihouderkracht in te stellen, maar

met de bouten C van de bovenplaat. Wanneer de bouten van de
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bovenplaat losgedraaid worden, zal deze met de plooihouder

door de drukveren D omhoog worden getild.

Zo kan een serie strips worden getrokken met gelijkblijvende

plooihouderkracht. Nu kan er een nieuwe strip worden ingescho

ven en de bouten C weer aangedraaid worden. De volgende proef

kan beginnen.

Met betrekking tot de krachtopnemers moet nog opgemerkt

worden, dat het quartz-cellen zijn en dat deze dus altijd zeer

vlak belast moeten worden, omdat anders de meting niet meer

klopt. De oplegvlakken moeten dus nauwkeurig parallel geslepen

worden.
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2 AANPASSINGEN AAN BET ONTWERP

Na een week kreeg ik assistentie van R. Hautvast van de

P.T.H. Eindhoven. Hij voigt een opleiding voor praktijkdocent

mechanische techniek.

Tijdens de voordracht en de proefvoordracht van G.P.H.

Verberne waarbij ik persoonlijk aanwezig ben geweest, bleek al

dat er heel wat nadelen aan het ontwerp kleefden. De heer

Verberne is uiteindelijk met matige cijfers geslaagd.

Voor een goed begrip van het verslag is het wenselijk, om de

bijlagen la, lb en 2 er opengeslagen bij te houden.

2.1 BET INSTELLEN VAN DE PLOOIBOODERDROK

Het instellen van de plooihouderdruk gebeurd door het meten

van de indrukking van een schotelverenpakket. Dit meten ge

beurt door de afstand te meten tussen bovenplaat en een uit

stekend asje aan de drukschijf.

De vraag van J.A.H. Ramaekers hierbij was of dit wei nauw

keurig. Deze nauwkeurigheid moest namelijk ± 5 % zijn. Het

kommentaar van Verberne hierop was, dat men in plaats van een

schuifmaat ook een meetklok kan gebruiken.

Ook onnauwkeurig is het feit dat er aan de drukschijfas

gemeten wordt. Als de drukschijf namelijk iets wiebelt, zal de

uitwijking van de drukschijfas door de hefboomwerking veel

groter zijn.

Verder was er een opmerking van de heer Ramaekers dat er

niet vanaf de bovenplaat, maar vanaf de plooihouder gemeten

moet worden. Dit in verband met het nog iets zakken van de

plooihouder tijdens het aanbrengen van de plooihouderkracht

(onnauwkeurigheden in de strip).

Om dit alles op te lossen wordt er een stift in de plooihou

der geschroefd (op de plaats waar de bout voor de plooihouder

klap zat), die door de bovenplaat steekt en waarop direkt een

meetklok gemonteerd wordt. De diameter van de stift is aange

past aan de meetklok. De naald van de meetklok komt recht-
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streeks op de kop van de stelbout (van het schotelverenpak

ket), waardoor een nauwkeurige meting gegarandeerd kan worden.

De bout voor de plooihouderklap is uit symmetrieoverwegingen

vervangen door twee M6 bouten (zie fig. 2.1).

i'- -

FIG. 2.1

Verder is de M10 stelbout vervangen door een M12 bout met

fijne spoed (M12 x 1,25). Een fijne spoed voor een betere en

fijnere afstelling en M12 omdat bij het narekenen bleek, dat

de M10 bout toch te zwak was.
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2.2 PLAATSING VAN DE KISTLER-eEL

De matrijsradius wordt ondersteund zoals getoond in fig.

2.2. Ten gevolge van de stempelkraeht zal de matrijsradius dus

vervormen.

/
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FIG.

De heer Ramaekers betwij felde of de meting daar niet door

beYnvloed zou worden. De heer Verberne zei daarop, dat die

vervorming opgevangen zou worden de veer van de stelsehroef,

omdat die minder stijf is dan de Kistler-eel.

De oplossing blijkt uit bijlage 2. De wrijvingskraeht wordt

door middel van een M6 bout overgedragen op de Kistler-eel. De

onderslede zal aan de aehterkant iets omhoog komen, als de

strip er bijna tussen uitgetrokken is en zal ook nog iets

vervormen. Om te zorgen dat de Kistler-eel vlak belast wordt,

is er een rubberen ring voor geplaatst, die dat op kan vangen.
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Er werd ook getwijfeld bij de geleidingen. Ze zouden volgens
Verberne 'eenvoudig zelf te fabriceren' en 'goedkoop' zijn.
Verder veronderstelde hij, dat de wrijving 1aag zou zijn.

Omdat er een Kistler-eel in het spe1 is, is het wederom van
groot belang, dat de hartlijnen van de stiften van onders1ede
en onderblok zeer nauwkeurig recht zijn en parallel ten op
zichte van elkaar. Ook moeten de onderlinge afstanden tussen

de hartlijnen zeer nauwkeurig zijn. Als men dit alles in ogen
schouw neemt is deze konstruktie zeker niet ' goedkoop' en
'eenvoudig zelf te fabriceren'.

Bij de plooihouder is het ook nog zo, dat als de strip er
bijna onderuit is getrokken, de plooihouder de neiging heeft
te gaan kantelen. Aangezien deze lagering nooit spelingsvrij
kan zijn, zal de plooihouder a1tijd iets kantelen.

Hierop is het volgende bedacht: De plooihouder glijdt nu
over een geleidingsbus, die is vastgeschroefd aan de boven
plaat. In die bus liggen nu de (iets kleinere) schotelveren.
om de ruimte voor de bus te kreeren is de p1ooihouder ver
breed. Uit optische overwegingen is toen ook het gat in de
bovenp1aat evenredig verkleind.

De geleiding van de onderslede was ook voor verbetering
vatbaar. Twee eenvoudige ro1len (paspennen) waren de oplos
sing. Deze konstruktie geeft minder wrijving en is veel goed
koper. De onderslede beweegt namelijk hoogstens 0.01 mm. Om de

rollen te positioneren, is een rubberen matj e toegepast, met
twee gleuven erin voor de twee paspennen. om de onderslede op
z'n plaats te houden, is de onders1ede met twee M6 bouten aan
het onderb1ok bevestigd (zie fig. 2.3).

- ;

FIG. 2.3
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2.4 OVERIGE VERBETERINGEH

2.4.1 Meetapparatuur

De prijs van de unit wordt hoofdzakelijk bepaald door de

Kistler-cellen en de randapparatuur. Daarom is besloten, maar

aan een kant te meten. Dit seheelt een Kistler-eel met kabel

en een ladingsversterker en levert een besparing op van

f 6200,=.

2.4.2 Aanpassingen .an atmetingen

De bovenplaat was 25 rom dike Dit werd te dik bevonden en

veranderd naar 20 rom. stempelplaat en onderplaat werden smal

ler gemaakt. De stempelplaat vanwege het besehikbare uitgangs

materiaal en de onderplaat omdat hij overgedimensioneerd was.

2.4.3 Gewichtsbesparinq

Doordat de stangen en stiften in onderslede en onderblok

komen te vervallen, kan het onderblok lager gehouden worden

(25 rom i.p.v. 45 rom). Daardoor wordt de unit lichter en beter

handelbaar. Doordat deze stangen en stiften komen te verval

len, zijn de onderslede en het onderblok ook verbreed van 30

mm naar 60 mm (zie bijlage lb).

2.4.4 Positionerinq unit

Verder worden op de uiteinden van de stempel (aan weerskan

ten van de strip) twee eentreerpennen gemonteerd en twee

daarmee korresponderende gaten in de onderplaat, om de unit

gemakkelijk onder de pers te kunnen positioneren.
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3 WERKING AANGEPABTE VERBlE

De werking van de aangepaste versie is nu als voIgt: De

strip wordt ingebracht. De plooihouderkracht wordt aan weers

zijden aangebracht door een meetklok op de meetklokstang te

monteren. De naald wordt op de stelbout geplaatst, nadat de

bout met de hand is aangedraaid (totdat er weerstand wordt

waargenomen). De instelbare afstand wordt bepaald met de

funktie van de veerkarakteristiek (lineair) en de gewenste

plooihouderkracht. Nu worden de vier bouten A met de hand

aangedraaid, totdat weerstand voelbaar wordt. De rest van de

meting is hetzelfde gebleven (zie Inleiding).

In mijn volgende verslag zal ik berichten of de meetopstel

ling werkt en wat de meetresultaten zijn.
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