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Samenvatting 

Dit is het verslag van de afstudeeropdracht van M.B. Damman bij de 

Vitrite Fabriek te Middelburg onder leiding van Prof. Ir. Doorschot. 

In dit verslag wordt met behulp van Technological Mapping, het 

zoeken naar technische verbeteringen met de prijsopbouw van een 

produkt als uitgangspunt, het produktiepakket van een onderdelen

fabrikant geanalyseerd. 

In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd wat Technological Mapping is. In 

hoofdstuk 3 wordt Technological Mapping toegepast bij de lampvoe

tenfabrikage. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten geanalyseerd, waarbij 

het gevonden gemiddelde van dit onderzoek vergeleken wordt met de 

norm; de kostenverdeling die uit eerdere onderzoeken is ontstaan. 

Tevens worden de produkten onderling vergeleken. 

In hoofdstuk 5 worden voor produkten met een afwijkende kostenverde

ling, die een hogere kostprijs hebben, technische verbeteringen 

gezocht ter reduktie van de kostprijs. Met name voor die kostensoor

ten en/of technologieen die de grootste invloed op de kostprijs 

hebben. 

Met deze methode zijn technische verbeteringen financieel onderbouwd 

en hebben ze de grootste invloed op de kostprijs van een produkt. 
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Summary 

This is the report of the graduation of M.B. Damman at The Vitrite 

Works, Middelburg under guidence of Prof. Ir. F. Doorschot. 

The project is to analyse the cost price of products as a starting

point for technical improvements: Technological Mapping. 

In chapter 2 is explained what Technological Mapping is, how to 

apply and what results one can expect. 

In chapter 3 is Technological Mapping applied to the production of 

lampcaps. 

Subsequently the results are analysed in chapter 4, by comparing the 

found average of the distribution of the costs with the normal 

distribution, found in earlier research. A comparison between the 

different products with the same technology is also made. 

From the previous steps one can search for technical improvements to 

reduce the production costs for those products, which have a dif

ferent cost~distribution. This is done in chapter 5. 

The results are technical improvements, which have the greatest 

impact on the reduction of the manufacturing costs. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Dit afstudeeronderzoek is verricht bij de Vitrite Fabriek 

( the Vitrite Works ) te Middelbug. 

Bij de Vitrite, onderdeel van de divisie 1icht van de Nederlandse 

Philipsbedrijven B.V., worden lampvoeten, batterijbussen en 

centreerringen geproduceerd. 

De produktieomvang bedraagt 2,7 miljard produkten per jaar in 

ongeveer 300 verschillende typen. 

Jaaromzet 130 miljoen. 

Aantal medewerkers ± 750 

Het produktieproces van lampvoeten is als volgt opgebouwd: 

- Het fabriceren van mantels en contacten door middel van 

dieptrekken. 

- Het op de glaspers samenstellen van de lampvoet. 

- Het afwerken en keuren van de lampvoet. 

Door de toenemende druk op de onderdelenfabrikanten om goedkopere 

produkten te leveren, staat kostprijsreduktie de laatste tijd 

centraal. 

Een methode om de prijsopbouw van een produkt op overzichtelijke 

wijze weer te geven en vanuit deze prijsopbouw technische verbete

ringen te zoeken is Technological Mapping. 

De opdrachtsomschrijving luidt dan ook: 

- Analyseer de prijsopbouw van de produkten en geef deze op 

overzichtelijke wijze weer naar technologieen en kostensoor

ten. 

- Vergelijk met de gevonden resultaten de produkten onderling 

en met de norm, welke uit eerdere onderzoeken is ontstaan. 

- Zoek aan de hand van de Technological Mappings; voor die 

produkten die een afwijkende kostenverdeling hebben, tech

nische verbeteringen die een kostprijsreduktie tot gevolg 

hebben. 
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Technological Mapping is een analysemethode van produkten, pro

duktiepakketten en technologieen. Technological Mapping is op te 

splitsen in twee fasen, te weten: 

1 Analyse van de prijsopbouw van een produkt 

2 Naar aanleiding van de resultaten van 1 kan men produkten, tech

nologieen of kostensoorten verder analyseren om tot technische 

verbeteringen te komen. 

Om een inzicht in de prijsopbouw van een produkt te verkrijgen, 

worden de Kosten van de produktie in twee richtingen gesplitst. 

In de eerste plaats worden de KOsten verdeeld naar de technolo

gieen die het produkt passeert. Deze worden op de vertikale-as in 

volgorde van bewerking geplaatst. Vervolgens wordt iedere tech

nologie gedeeld naar de kostensoorten zoals b.v. man-, machine

en materiaal-kosten. Op deze wijze verkrijgt men per produkt een 

matrix/tabel waarin men kan zien hoe de kostprijs van een produkt 

naar technologie en kostensoort is opgebouwd. 

In figuur 2.~ is een dergelijke tabel weergegeven. 

Deze tabellen kan men zowel horizontaal als vertikaal doorwerken 

en vergelijken met tabellen van andere produkten. 

Werkt men de tabel vertikaal door, dan verkrijgt men inzicht in 

de verdeling van een kostensoort over de verschillende technolo

gieen per produkt. Indien de tabel horizontaal doorgewerkt wordt, 

verkrijgt men een verdeling van de kostensoorten per technologie. 

In de tabel van figuur 2.1 zijn als 

produkt materiaal, machine, man 

voobeeld horizontaal bij elk 

en gereedschap als kostensoort 

weergegeven. Deze indeling is naar behoefte en omstandigheden te 

kiezen of uit te breiden. Zo kan men ook zaken als uitvalkosten, 

uitvalpercentage, technisch rendement, stilstand naast de KOSten 
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meenemen. Dit zijn zaken die in de assemblage-indus~rie van meer 

belang zijn. 

Mec dit gedeelte van technological mapping kan een grote groep 

produkten bekeken worden. 

S Al A2 .... Am 

Techn. Mat. Mach. Man Ger. To~aal 

Xl 11 11 11: lit 1< 

X2 - 11: - - 111 

X3 - 111 11 111 11: 

· 
· 
· · Xn 11: 11 1< - 1< 

Totaal 11: 111 1< 1< 111 

fig 2.1 

Hec hiervoor beschreven eerste qedeelte van technological mapping 

dient als basis voor verdere selectie van produkten, technolo

gieen en kostensoorten, waar men technisch verder op in wil gaan. 

Hiervoor kan men beginnen met het inventariseren van de eisen die 

men aan een produkt stelt. Vooral de funktionele eisen dienen 

duidelijk geformuleerd te zijn. Met deze eisen in gedachten kan 

de inventarisatie van de gebruikte technologieen opnieuw uitge

voerd of nagelopen worden, of men kan de bijbehorende problemen 

met betrekking tot de produkteisen inventariseren. 

Door het eerste gedeelte van het onderzoek, met be trekking tot de 

prijsopbouw, over het technische beeld heen te leggen, kan men 

zien waar men zijn inspanningen het beste op kan richten. Op deze 

manier zullen de technische inspanningen het grootste effect op 

de kostprijs hebnen. Dit is dan ook de reden dat met voorkeur die 

produkten bekeken worden die hec grootste deel van de omzet verce

genwoordigen. 
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Nieuwe produk~en kan men bij voorbaa~ me~ een technological map

ping bekijken. De funktionele eisen van he~ produk~ en de toe ~e 

passen technologieen zijn bekend, waardoor het mogelijk is de 

moeilijkheden bij de fabrikage te voorspellen. Eventueel kan men 

dan al wijzigingen in het produk~ aanbrengen. Di~ kan dan in de 

voorontwikkeling samen me~ de klant gedaan worden. 

Een doels~elling van ~echnological mapping is he~ verschaifen van 

in- en overzicht van de kos~enopbouw van produk~en en de Kosten 

van de toegepaste technologieen. 

In de fabrikage probeert men produkten zo goedkoop en efficien~ 

mogelijk, volgens de overeengekomen kwaliteit, te produceren. 

Indien men dit op een goede manier wil doen, dan zal men zich 

methodisch moeten bezig houden met de sturing van technologische 

on~wikkelingen en verbeteringen. Om dit te kunnen doen moet men 

zich terdege bewust zijn van de mogelijkheden van de organisatie. 

Met behulp van technological mapping krijgt men hier een beter 

overzicht van. Technological mapping brengt namelijk de kennis op 

overzichtelijke wijze bijeen en geeft deze kennis zodanig weer dat 

ze eenvoudig te vergelijken is. Deze informatie kan gebruikt 

worden voor sturing van de technologische ontwikkelingen, men kan 

zijn inspanningen daar richten waar het de grootste impact heeft. 

Dit is dan ook de reden waarom men bij voorkeur die produkten aan 

een technological mapping onderwerpt die het grootste deel van de 

omzet uitmaken. 

~Re~u1~a~e~uit eerdere onderzoek~n 

Gelijksoortige onderzoeken zijn reeds eerder uitgevoerd in andere 

produktieprocessen. Men is zo van grote samengestelde produkten 

via kleinere samenstellingen bij de onderdelenfabrikage en grond

stoffen bereiding uitgekomen. Recentelijke technological mappings 

zijn uitgevoerd 

schakelapperaten 

op het elektronenkanon van een beeldbuis, voor

van T.L.-armaturen en bij een onderdelenfabri-

kant van metaalwaren. 

Men is in deze eers~e twee onderzoeken tot de conclusie gekomen 
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dat vooral in de onderdelenfabrikage een mogelijkheid lig~ om ~o~ 

kos~enbesparing ~e komen. Dit gaf aanleiding om bij een onderde

lenfabrikant als de Vi~rite een technological mapping ui~ ~e 

voeren. Vanuit het besef da~ in de onderdelen een groot deel van 

de Kosten gemaakt worden, en dat dus hier de kans lig~ om de 

kostprijs van een eindproduk~ te drukken, is de onderdelenfabri

kage de laatste tijd onder druk komen te staan. 
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peze Technological Mapping is ui~gevoerd bij de Vitrite te Middel

burg. Dit bedrijf is een onderdeel van de Philips-Light division 

en produceert voor he~ merendeel lampvoeten en andere Kleine diep

~rekproduk~en. Dit zijn onderdelen of halffabrikaten, voornamelijk 

voor de lampenindustrie maar ook ba~terijbussen en centreerringen 

voor lampen behoren tot het produktiepakket. 

Gekozen is voor de grote massa, daar deze het grootste gedeelte 

van de omzet uitmaakt. 

Het produktiepakket is opgedeeld in 20 hoofdtypegroepen, te weten: 

GLS-produkten: E14 348 

E27 messing 157 

E27 aluminium 323 

E40 11 

B22 messing 55 

B22 aluminium 345 

Dit zijn de meest gangbare lampvoeten voor huishoudelijk 

gebruik met een glasvulling. 

Miniatuur lampvoeten: E5 

El0 

Dit zijn o.a. fiets- en zaklan~aarn-lampvoeten 

Autolampvoeten:BA7 

BA9 

BA15 d 

BA15 s 

4 

147 

17 

132 

119 

251 

De 'normale' autolampvoet, voor o.a. achterlicht en rem

licht. 

TL lampvoeten: 35mm 

24mm 

15mm 

143 

285 

32 

In deze produkten wordt geen glas toegepast, maar een 

hardpapieren plaatje. 
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Diversen: Batterijbussen 160 

Metaa1waren, voorname1ijk cen~reerringen 88 

voor lampen h.v. au~okoplampen 

Metaa1waren met g1a& 87 

Starters 
Overig 90 

Binnen deze hoofdgroepen is er een gro~e diversitei~ aan uitvoe

ringsvormen zoals vernikkeld, hogere of lagere huls, andere glas

vulling, extra gleuven of een combina~ie van deze pun~en. 

De letter van een hoofdtypegroep geeft he~ soor~ bevestiging van 

de lampvoet weer, het ge~al het diameter van de lampvoet. Zo staat 

B14 voor een lampvoet met Bdison-schroefdraad en een diame~er van 

14 mm. De B s~aat voor Bajone~ lampvoet en BA staat voor Bajonet

Auto. 

Ach~er iedere hoofdgroep is de jaarserie in miljoenen stuks weer

gegeven. 

De hulzen van deze produkten worden op zuilenpersen en volgpersen 

diepgetrokken. Op de zuilenpersen worden lampvoeten geproduceerd 

waarvan de jaarserie gro~er is dan 100 miljoen stuks. 

Vervolgens wordt de lampvoet in de glasperserij voorzien van een 

vu1ling van zwart glas, de glaskop. Dit glas doet dienst als 

isolatie en verbindingsmiddel tussen de huls en het contact, dat 

onder aan de lampvoet zit. Als laats~e behandeling worden de 

produkten nabehandeld en gekeurd. Ben uitzondering hierop vormen 

de T.L.-lampvoeten. Deze worden in plaats van een glasvulling 

voorzien van een hardpapieren plaatje waar twee relatief lange 

pennen in gezet worden. Hierdoor is het nabehandelen en keuren van 

alle produkten vervallen. 

3.1.2 Pareto-analyse 

Van het produktiepakket zijn de volgende gegevens bekend: 

totale omzet: fl 135 miljoen 

to~aal aantal soor~en eindprodukten: 289 stuks 

verdeeld over de 5 hoofdgroepen: 

GLS 52,5% van de omzet 

Miniatuur 2,5% van de omzet 

Au~o 14 % van de omzet 
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T.L. 

Diversen 

19 % van de omzet 

12 % van de omze~ 

Gezien de doels~elling van ~echnological mapping is het gewens~ 

die produk~en te onderzoeken die het grootste deel van de omze~ 

uitmaken. Me~ behulp van een Pareto-analyse zijn deze produk~en 

geselecteerd. Het resultaa~ is weergegeven in figuur 3.1. Horizon

taal staan de produk~nummers in volgorde van omze~. Vertikaal is 

de omzet cumulatief uitgezet. In de grafiek is te zien dat de 20-

80-regel hier nie~ geheel opgaa~, het merendeel van de omzet wordt 

door een Kleiner percentage van het aantal typen gerealiseerd. 10 

% van de produkten maken namelijk 80 % van de omzet ui~. 

Daar er een grote diversitei~ in verpakking en nabehandeling van 

eenzelfde 1ampvoet kan zijn, welke verder dezelfde bewerkingen 

hebben ondergaan, zijn de produkten met hetzelfde begingedeelte 

van het codenummer (b.v ..... 054 07 ... )bij elkaar genomen. Dit is 

vooral van belang in de H.F.M. en glasperserij. Op deze wijze is 

de Pareto-analyse nogmaals uitgevoerd en resulteerde in de verde

ling die is weergegeven in figuur 3.2. Ook hier treedt de 20-80-

regel in het niet op. 

Gekozen is om voor de technological mapping die produkten te be

kijken die 90 % van de omzet uitmaken. Dit resulteert in 30 pro

dukttypen, die in bijlage 1 opgenomen zijn. 
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3.2.1 Het prog~~t 

In paragraaf 3.2.2 wordt beschreven hoe men voor een bepaald 

produkt tot het invullen van een technological map komt. V~~r dit 

voorbeeld is de E 27 aluminium lampvoet gekozen, afgebeeld in 

fig. 3.3. Dit is de lampvoet die hetmeest bekend is en veel wordt 

toegepast in huisnoudelijke verlicnting voor lampen met de zoge

naamde "grote fitting". 

fig. 3.3 

3.2.2 Inventarisatie van de gebruikte technologieen 

Het wordingsproces is het beste weergegeven in figuur 3.4. 

Er zijn achtereenvolgens de volgende technologieen te onder

scheiden. 
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Drogen 

Verpakken 

figuur 3.4. 

Dieptrekken van de huls. De huls wordt op een 100 ~ons zuilenpers, 

VP100, vijf rijig diepgetrokken. Hier zijn de volgende technolo

gieen te onderscheiden: 

-Afhaspelen: de rol bandmateriaal wordt hier afgewikkeld 

-Band smeren: het bandmateriaal loopt van de haspel door twee 

rollen die de bandsmering verzorgen. Ook in de machine 

wordt nog op diverse plaatsen olie gedoseerd. 

-Bandopschuiving: de band wordt d.m.v. twee rollen door de 

machine getrokken. Hier worden ook de positioneergaten 

in de band geponsd waarmee de produkten gepositioneerd 

worden. Deze bandopschuiving zorgt ook voor het pro

duk~transport in de machine. 

-Platine snijden: de platine wordt in twee stappen losge

sneden, zodanig dat deze met dunne metal en draadjes aan 

de band verbonden blijft. 

-Platine dieptrekken: het produkt wordt in 4 diep~reks~appen 

gevormd. 

-Bodem ui~snijden: de bodem wordt ui~ het produkt verwijderd. 

12 



-Navormen: de ui~eindelijke vorm word~, door de rand van de 

bodem weer naar binnen te ~rekken, in het produkt ge

bracht. 

-Lossnijden: de huls wordt van de bui~enste rand ontdaan en 

valt op een transpor~band. 

Transport. Door middel van een lopende band en een Jakobsladder 

worden de produkten van de VP 100 zuilenpers naar de ontvet

tingsinstallatie vervoerd. 

Ontvetten. In de ontvet~ingsinstallatie wordt he~ bandsmeermiddel 

m.b.v. een zeepoplossing van he~ produkt verwijderd, waarna 

het produktOgedroogd wordt me~ behulp van warmte. 

Transport. Na he~ ontvetten valt het produkt weer op een lopende 

band, die de produkten naar bunkers transporteert die boven 

de draadrolmachines opgesteld zijn. 

Draadrollen. Op de F 900 machine wordt de diepgetrokken huls van 

de schroefdraad voorzien. Hiertoe worden de hulzen uit de 

bunkers toegevoerd en m.b.v. een trommelvoeder en draai

schijven toegevoerd en gepositioneerd. Vervolgens worden de 

hulzen over pennen, de doorn, geplaatst die ovoorzien zijn van 

de schroefdraad. Deze pennen draaien om hun as rond en zijn 

op een ring geplaatst die ook weer ronddraait. Deze ring 

draait langs de tegenvorm van de schroefdraad, waarbij de 

pennen steeds dichter langs deze tegenvorm draaien, zodanig 

dat de schroefdraad in de huls gedrukt wordt. Op deze wijze 

wordt de schroefdraad in de huls gerold. 

Door de huls tegen te houden wordt deze van de ronddraaiende 

schroefdraadpennen afgeschroefd, waarna ze in de bakken van 

het transportsysteem vallen. 

Transport. De hulzen worden 

sportsys~eem naar de 

d.m.v. een 

glasperserij 

doet tevens diens~ als buffer. 

automatisch bakkentran

vervoerd. Dit transport 

Contact vormen. Op de Kaiserpers wordt het contact me~ behulp van 

een volgs~empel diepgetrokken, waarna he~ con~ac~ d.m.v. 
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cen~rifugeren van het bandsmeermiddel wordt ontdaan. Vervol

gens worden de con~acten in bakken op pallets naar de glas

perserij vervoerd. Deze verschillende kos~en zijn niet meer 

te achterhalen. 

Glas mengen. In de mengkamer wordt het glas voor de glaskop gebro

ken en door menging van de verschillende bestanddelen samen

gesteld. Bij de Vitrite kent men twee basis glassoorten. 

Deze bewerking is voor alle produkten, die voorzien worden 

van een glaskop, hetzelfde. Vervolgens word~ dit mengsel aan 

de ovens toegevoerd. 

Glas smelten. In de oven wordt he~ glas gesmolten waarbij de ver

ontreinigingen op de bodem bezinken en gassen de kans krijgen 

te ontsnappen zodat men een homogene massa verkrijgt. Het 

glas stroom~ door twee ringen, welke ie~s boven het bodem

niveau van de oven hun opening hebben. Deze twee glasstralen 

stromen met een ~emperatuur van 1l50oC uit de oven in de 

doseerschijf. 

Glaspersen. Bij he~ glaspersen wordt de huls voorzien van een 

glaskop die de huls en he~ contact met elkaar verbindt en 

~evens voor de elektrische isolatie zorgt. Deze bewerking 

gebeurt op een dubbel rijig intermiterende rotatietafel. 

Het contact wordt door middel van schudden gepositioneerd en 

m.b.v. een doseerschijf in het ondergereedschap geplaatst. 

Vervolgens wordt de huls, die op dezelfde wijze als bij het 

draadrollen wordt toegevoerd, in 

plaatst. Als laatste wordt het 

he~ ondergereedschap ge

glas toegevoegd. Dit glas 

stroomt continu uit de oven en valt in de doseerschijf, die 

stapsgewijs ronddraait, waardoor er in iedere doseerruimte 

een zelfde hoeveelheid glas komt. Hierna valt het glas ook op 

het ondergereedschap. 

Op de volgende positie wordt het glas in de juiste vorm 

geperst, waarna, op weer een positie verder, het gaatje voor 

de contactdraad in het glas geprikt wordt. 

Na he~ glaspersen vallen de lampvoeten op een afkoelband en 

vervolgens in de hopper (buffer) waar ze langzaam af kunnen 

koelen. 
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Transport me~ behulp van he~ bakken~ransportsys~eem. De lampvoeten 

verblijven hierin minimaal 8 uur om af te koelen. 

Beitsen. Bij het beitsen wordt de lampvoet van vlekken en oxide

huid, die door de warmte behandeling bij het glaspersen 

on~staan, me~ behulp van zuren en spoelbaden ontdaan. Dit 

beitsen is ten behoeve van het messing gedeelte van de lamp

voet om een betere soldeerbaarheid en een mooier uiterlijk te 

verkrijgen. 

Orogen. Na he~ beitsen worden de lampvoeten me~ behulp van zaag

sel, dat het voch~ opneem~, gedroogd. Door het zaagsel te 

verwarmen dampt hier het vocht weer uit. 

Transport. Bakkentransportsys~eem. 

Keuren. In de sorteerafdeling worden aIle produkten voor he~ 

laatst gecontroleerd op voornamelijk kapot glas: de zogenaamde 

glassprong, deuken, voldoende gebeits en aanwezigheid van het 

contact. 

Verpakken. Na he~ sorteren vallen de produkten in, eerder in el

kaar geze~te dozen, waarna de dozen op een lopende band 

automatisch afgevoerd, gegroepeerd en gepallaitiseerd worden. 

3.2.3 Verdelin~n de materiaalkos~en 

In de kostenkalkulatie zijn de materiaalkosten volgens de volgende 

formule opgenomen: 

B *(1+ R) * BP *(1+ MT) - A *(1+ R) * AP [fl/l000 st] 

waarbij: 

B = hoeveelheid bandmateriaal (kg/l000 st] 

R = ui~valfaktor [%j 

BP = prijs bandmateriaal [fl/kg] 

MT = magazijntoeslag [%j 

A = hoeveelheid afvalmateriaal (kg/l000 st] 

AP = prijs afvalmateriaal [fl/kgj 
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In de tabel zijn de ma~erialen daar opgenomen waar ze aan het 

proces worden toegevoegd. Zo staan de Kosten van he~ bandma~e

riaal bij het hulstrekken en het glas bij het glasmengen. 

Tevens vindt men in de ma~eraalkosten de Kosten van de hulpmate

rial en zoals b.v. bandsmeermiddel ook weer daar, waar he~ aan he~ 

proces deelneemt. 

In de kostenkalkulatie s~aan mankos~en direkt voor machinebedie

ning, produktkontrole en oms~ellen. Machinebediening en kon~role 

wordt door de machinebediener uitgevoerd. Omstellen wordt door 

stellers uitgevoerd. 

De mankosten van een machine zijn als voIgt opgebouwd: 

Machinebediening: 

MMV * MU * P * (1+ R) * NT [fl/1000 stj 

Omstellen: 

MU *ST * (1+ R) * NT / AS (fl/1000 st] 

Waarbij 

MMV = man/machine-verhouding (-] 

MU = manuurtarief [fl/uur] 

P = produktietijd voor 1000 produkten (uur/1000 stj 

ST = omsteltijd [uur] 

R = uitvalfaktor [-] 

NT = Normaal Toeslag (toeslag voor organisatorische belem

meringen) 

AS = aanmaakserie [st/1000) 

3.2.5 Verdeling mankosten indirekt 

Hieronder vallen de zogenaamde indirekt-direkten. Dit is technisch 

personeel dat een direk~e ondersteunende funktie heeft, zoals 

stellers, kwaliteitskontroleurs, korveeers en ~ranspor~eurs. De 

s~ellers die onder mankosten indirekt vallen worden bij een machi-
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ne geroepen als deze s~ilvalt of foute produkten lever~. Ze voeren 

voornamelijk correctief onderhoud uit aan het gereedschap. 

De mankosten indirekt worden op dezelfde wijze naar een machine 

toegeschreven als machinebediening bij de mankosten direkt. De 

man/machine-verhouding is echter vervangen door een dekkingsper

centage en de normaal toeslag ontbreekt. 

Deze opdeling is zeer globaal en de mankosten indirek~ wordt per 

produk~ in sterke ma~e bepaald door het verschil in aantal produk

ten per uur dat een machine produceert. Hier wordt in hoofds~uk 4 

nog op terug gekomen. 

De machinekosten s~aan op dezelfde wijze in de kalkulatie als de 

mankosten direkt, aIleen het uurtarief is anders en ontbreken de 

man/machine-verhouding en de normaaltoeslag. 

Het machineuurtarief volgens de kalkula~ie is als voIgt opgebouwd: 

vaste Kosten: -Afschrijving 

-Huisvesting 

-Fabrikagehulp vast 

variabele Kosten: -Energie 

-Reparatie en onderhoud (R & 0) 

-Hulpmaterialen 

-Fabrikagehulp variabel 

-Onderhoud en verbruik gereedschappen 

In de technological mapping zijn-onder machinekosten afschrij

ving, huisvesting en energie opgenomen. Deze Kosten zijn binnen 

een machine niet verder verdeeld omdat het gezamelijke gedeelte 

dan het grootst wordt en de gegevens voor deze opdeling ontbre

ken. 

Hulpmaterialen betreffen stoffen die nodig zijn voor het proces, 

maar niet aan het produkt toegevoegd worden zoals b.v. bandsmeer

middel, ontvettingsmiddel en beitszuren. Deze Kosten zijn onder 

de kostensoort materialen opgenomen in de technological map. 
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Fabrikagehulp vast en variabel zijn mankosten gemaakt door indi

rekten, voornamelijk de B.M., die op deze wijze de gewerkte uren 

direkt naar een machine verantwoorden. Fabrikagehulp betreft 

advies en tekenwerk aan machines en gereedschappen en is als 

aparte kostensoort opgenomen omdat een verdeling over de machine 

of gereedschappen niet mogelijk is (beide vallen hieronder) . 

R & 0 is als aparte kostensoort opgenomen en binnen een machine 

verder niet verdeeld daar dit niet mogelijk is. De gegevens daar

voor ontbreken en het gemeenschappelijke deel is het grootst, daar 

veel R&O voor een hele machine geldt en niet expliciet naar een 

technologie toe te schrijven is. 

De gereedschapkosten staan in de kostenkalkulatie als variabele 

machinekosten. De gereedschapkosten zijn dus naar machine type 

verdeeld en niet naar de produkten. De voor- en nadelen van dit 

systeem zullen in hoofdstuk 4 besproken worden. 

De gereedschapkosten worden door de technisch opzichter, een 0 & 

E-medewerker en iemand van de administratie met behulp van de 

nakalkulaties en prognoses bepaald. 

AIleen bij de VP100 zuilenpersen, de CVASO en Kaiser persen zijn 

de gereedschapkosten per produkt bekend. Bij aIle volgpersen zijn 

de gereedschapkosten de gemiddelde gereedschapkosten voor de 

produkten die op een machinetype gemaakt kunnen worden. Dat er 

grote verschillen in de gereedschapkosten binnen een machinetype 

kunnen zijn wordt in hoofdstuk 4 aangetoond. 

Gereedschapkosten zijn als een aparte kostensoort opgenomen, die 

door het ontbreken van gegevens verder binnen een machine niet 

over de technologieen verdeeld is. 

Indien men dit toch wil doen moet men gaan schatten en werkt men 

nog steeds met gemiddelde gereedschapkosten binnen een machine

type en niet met de gereedschapkosten van een produkt. 
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In de kostenkalkulatie zijn de Kosten van de uitval middels een 

rejectfaktor in de berekeningen meegenomen. Deze ui~va1fak~or is 

cumulatief in de berekeningen opgenomen, waardoor de extra produk

tie van voorgaande technologieen, door de ui~val veroorzaakt, 

berekend wordt. Hierdoor worden ook de Kosten van de uitval naar 

de voorgaande bewerkingen verplaatst! 

Voorbeeld: Een pers heeft een uitvalfaktor van 0,5%. In de kalku

latie staat echter 5% omdat de nakomende bewerkingen samen een 

uitvalfaktor van 4,5% hebben en bij de pers dus 0,5 + 4,5 % meer 

produkten gemaakt moeten worden. Op deze wijze zijn de Kosten van 

de uitval ook naar de pers verschoven. 

In de technological mapping is de uitvalfaktor van de betreffende 

technologie met de Kosten van de voorgaande technologieen plus de 

bijbehorende technologie vermenigvuldigd. Hierdoor zijn de uitval

Kosten per technologie bekend en als aparte kostensoort opgenomen. 

3.2.11 Ingevulde tabel 

In bijlage 1 is van de E27 aluminium lampvoet, produkt nummer 2, 

en van andere produkten de volledig ingevulde tabel opgenomen. De 

getallen in deze tabel1en zijn guldens per 1000 produkten. De 

percentages zijn op twee manieren weergegeven. Te weten: 

-B-tabellen: Hier zijn de matrixen ver~ikaal, per kostensoort, 

doorgewerkt. De percentages zijn procenten van de kolom 

(kostensoort) totalen. 

-C-tabellen: De matrixen zijn horizontaal, per technologie, door

gewerkt en de weergegeven percentages zijn procenten van de 

rij (technologie) totalen. 

De Kosten van aIle technologieen tesamen vormt de M.L.K.-prijs, 

die rechts onderaan vermeld staa~. Deze M.L.K.-prijs wordt me~ de 

volgende toeslagen verhoogd: 
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-Toeslag 2 (kosten in direk~e rela~ie to~ de produktie) 

3 (algemene kos~en) : Percentage over man en machi

ne kos~en van fabrikage afdelingen. 

-Toeslag 4 (financieringskosten) 

5 (ontwikkelkosten) 

7 (budgetrisico) en 

8 (aandeel NPB-Light) : Percentage over M.L.K. en 

toeslag 2 en 3. 

Deze toeslagen plus de M.L.K.-prijs vormen samen de fabrieksver

rekenprijs (F.V.P.). Deze F.V.P. wordt nog met een commerciele 

-marge verhoogd, welke verschilt voor interne leveringen binnen 

Philips en leveringen aan derden. 

Voor technological mapping is de M.L.K.-prijs belangrijk omdat 

dit gedeelte van de prijs direkt te beinvloeden is door technische 

verbeteringen. Dit is dan ook de reden dat de getallen van de 

kolom en rij totalen als percentages van de M.L.K.-prijs zijn 

weergegeven. 

3.3 CommQnality 

3.3.1 Commonality in de o~derdelen 

De lampvoeten zijn subsamenstellingen, opgebouwd uit een mantel, 

contact en een verbindings/isolatiemiddel. Bet is dus mogelijk om 

de commonality in de onderdelen te onderzoeken. 

Binnen de Vitrite bestaan er 4 standaard contacten welke in zeer 

grote series vervaardigd worden. Verder worden de contacten voor 

de B22 en BA15d, lampvoeten met twee contacten, op de glaspers 

vervaardigd. 

De glasvulling van alle produkten is hetzelfde, voor enkele pro

dukten wijkt de samenstelling iets af, alleen de hoeveelheid en de 

temperatuur waarmee het glas toegevoerd wordt, verschilt per 

produkt. 

De TL lampvoeten zijn allemaal gemaakt van een aluminium man~el, 

dezelfde pennen en een hardpapieren plaatje dat in groo~te en 

vorm verschilt (4 verschillende hardpapieren plaatje). TL-lamp

voeten zijn daarom onderling goed te vergelijken. 
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V~~r het zoeken naar commonality in de technologieen is een inven

tarisatie van de toegepaste ~echnologieen nodig. Aan de hand 

hiervan zijn de produkten in 6 groepen in te delen. Binnen deze 

groepen hebben de produkten een gemeenschappelijk deel in hun 

wordingsbaan met be~rekking ~ot de ~oegepas~e technologieen. 

Zo zijn onderling te vergelijken: 

Groep 1 Huls dieptrekken. 

aile produkten 

Groep 2 TL-Lampvoeten. 

6 s~uks 

Groep 3 Hulzen van schroefdraadlampvoeten. 

8 stuks 

Groep 4 Het glaspersen van lampvoeten met 1 con~act. 

14 stuks 

Groep 5 Het glaspersen van lampvoeten me~ 2 contacten. 

4 stuks 

Groep 6 Centreerringen en batterijbussen 

5 stuks 

Binnen deze groepen is er een grote commonality in de gebruikte 

technologieen. Met name de TL-lampvoeten zijn onderling goed met 

elkaar te vergelijken. 
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Hoofdstuk 4 Discussie gevo~d~n resulta~~~ 

4.1 Kritiek op-het huidige kalkula~i~ysteem~ 

4.1.1 Inleiding 

Tijdens dit onderzoek bleek he~ 

gereedschapkosten per produkt te 

in het machineuur~arief en zijn 

niet mogelijk om met name de 

ach~erhalen. Deze Kosten zitten 

aIleen per produk~ bekend voor 

die produk~en die gedurende net nele jaar op een machine geprodu

ceerd worden. Hierdoor is het vergelijken van de Kosten van pro

dukten die op eenzelfde machine geproduceerd· worden nutteloos, 

daar deze produkten hetzelfde uurtarief hebben. Men vindt aIleen 

een andere verhouding tussen de materiaalkosten en de overige 

Kosten. Hoe de gereedschapkos~en over de verschillende dieptrek

stappen zich verhouden is niet bekend en ook niet te achterhalen. 

4.1.2. Kritiek oR het huidige kalkulatie systeem m.b.t. 

de R&O- en gereedschaRkosten 

Zoals al eerder is opgemerkt is de kostprijskalkulatie machinege

richt en niet produktgericht. Dit heeft tot gevolg dat er voor 

produkten die op hetzelfde machine type geproduceerd worden geen 

onderscheid in de verhouding tussen de mankosten direkt, mankosten 

indirekt, machine-, R&O-, gereedschapkosten en fabrikagehulp is. 

In tabel 3 van bijlage 2 is dit voor de machines voor de hulzen 

fabrikage weergegeven. V~~r zo'n produktengroep, die op een zelfde 

machine type geproduceerd wordt, worden dus gemiddelde Kosten 

gehanteerd. Deze kosten, met name de gereedschapkos~en en de 

fabrikagehulp, kunnen per produkt sterk verschillen. Ben voor

beeld hiervan zijn de AKIONZ en RZmachines. 

Op deze machines kunnen in totaal 69 verschillende produkten 

gemaakt worden, welke allemaal hetzelfde uurtarief heoben. 

8ij de nakalkulaties is er een onderscheid gemaakt tussen de 

AKIONZ en RZ machines. 

Een produk~, nummer 4 E14 054 07, word~ in zeer gro~e serie gepro

duceerd op 5 AKIONZ machines (in totaal zijn er 6 AK10NZ en 8 

AKIORZ machines). Hierdoor zijn de Kosten van R&O en he~ gereed-
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scnap voor produkt 4 afzondelijk bekend. Dit geeft het volgende 

beeld: 

AK10NZ 1 produkt 
AK10RZ 37 produkten 
AK10NZ en RZ (nakalk.) 

I 
I I . 

Uurtarief 

R&O 

4,70 
8,71 
6,64 

Gereedscnap 

0,34 
17,40 

8,09 

tabel 4.1.1 Uurtarief R&O en gereedschap 
volgens nakalkulatie 

In werkelijkheid blijkt dus dat de gereedschapkosten voor het 

produkt dat op de AK10NZ geproduceerd wordt, 50 maal zo klein te 

zijn dan de gemiddelde gereedschapkosten van de produkten die op 

de AK10RZ gemaakt worden, terwijl er weI een uurtarief gehanteerd 

wordt! 

Door dit systeem worden de Kosten van Kleine serie produkten 

gedekt door de grote series. 

Tevens werkt dit systeem van kostenkalkulatie een prijsbewuste 

lampvoet keuze door de klant niet in de hand. Immers de moeilij

kere en duurdere type lampvoeten hebben geen hogere prijs, daar 

de prijsberekening van het produkt met hetzelfde gemiddelde uur

tarief gebeurd. 

Naast het feit dat grote serie produkten de Kleine series in 

Kosten dekken, weet men door dit systeem ook niet zeker welke 

produkten hoge of lage gereedschapkosten hebben binnen een produk

tengroep. Veel inspanningen die gericht zijn op het verlagen van 

n.v. de gereedschapkosten van een produktengroep zijn financieel 

niet onderbouwd. Men weet niet zeker of men met de duurste gereed

schapkosten van de groep bezig is en wat het effect op de groep 

zal zijn. 

Bet voordeel van een eenvoudigere administratie is sterk over

trokken indien men de huidige dataverwerkingssystemen in gedach

ten neemt. 
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Een ander punt van kritiek is de verdeling van de mankosten indi

rekt. Voor de Hulzen Fabrikage Massa (HFM) bestaan de mankosten 

indirekt voor 2/3 uit stellers. De Kosten van de man indirekt 

worden via een vast percentage over de machinedraaiuren naar een 

produkt toegeschreven. Voor de HFM is dit: 

18,5 % voor de persen 

15,3 % voor TL montage-machines 

15,7 % voor forceer-klinkmachines en draadrollers F900 

9,25% voor draadrollers F175 

Door deze toeschrijving vindt men voor aIle persen een zelfde 

bedrag voor de mankosten indirekt in het machine uurtarief, ter

wijl dit in werkelijkheid niet zo is. In tabel 1 , opgenomen in 

bijlage 2, is dit zichtbaar gemaakt. 

Door deze kostentoeschrijving dekken de VP100 persen 20% van de 

indirekte mankosten. In werkelijkheid is dit veel minder daar 

veel reparaties aan de VP100 persen uitgevoerd worden door onder

houdsmensen en gereedschapmakers, die door de uurtarieven R&O 

respectievelijk gereedschap gedekt worden, en niet door stellers, 

welke door mankosten indirekt gedekt worden. 

Het weergeven van de mankosten indirekt op deze wijze is hetzelfde 

als het toepassen van een andere man/machine-verhouding. 

Een alternatief is de stellers te laten registreren aan welke pro

dukt-machine combinatie ze gewerkt hebben, urenverantwoording. 

Dit kan b.v. door de eommissienummers te vervangen door nummers 

die opgebouwd zijn uit het produktnummer, machinenummer en een 

nummer voor de aard van de werkzaamheden. Hierna kunnen deze 

getallen op verschillende wijzen bij elkaar gevoegd worden zodat 

men b.v. aIle gereedschapkosten van 1 produkt of 1 machine krijgt. 

Men kan ook de gewerkte uren van de stellers afleiden uit de 

machinerendementen c.q. de stilstandtijden van een machine. Im

mers als een machine een storing heeft, dUs niet produceert, is er 

een steller nodig. Hiermee is dan eehter weer geen versehil zicht

baar tussen de produkten die op een zelfde machine geproduceerd 

worden. 
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In de qlasperserij is di~ beeld noq sterker, (hier worden de 

mankos~en indirekt me~ een percen~aqe van 36 % over de glaspers

draaiuren toeberekend). De man/machine-verhoudinq voOr de meeste 

glaspersen van de grote serie produkten gaat hierdoor van 1:1,33 

naar 1,11:1 ! 

In een ander onderzoek in de HFM, gericht op speciale typen kwam 

men tot dezelfde conclusie, namelijk 1% van het produktiepakke~ 

(%80 speciale produkttypen) kost 12% van de stellerscapaciteit, 

25-30% van de fabrikagehulp en 1/4 van de KoSten voorraad qereed

schappen. 

4.2 Verdeling kostensoort~~ 

4.2.1 Inleidi~g 

Uit onderzoek is qebleken dat voor onderdelenfabricaqe altijd een 

zelfde verde ling van de kostensoorten te vinden is. De afwijkin

qen hierop zijn over het algemeen enkele procen~en. 

Voor de onderdelenfabrikaqe bij de Vitrite wordt aileen naar het 

hulstrekken gekeken, daar het glaspersen een montage aktiviteit 

is. De getallen die men hiervoor vindt staan in tabel 4.2.1. 

Norm Vitrite 
Kostensoort [%] [%] 

materiaal I 55 71.08 
machine 15 11.91 
man 

I 
15 10.71 

gereedschap 15 6.30 

tabel 4.2.1 verdeling kostensoorten 

In de tabel zijn de getallen te vinden die door middelinq over 30 

produkten gevonden zijn. Hierbij zijn de kostensoorten machine en 

R&O machine bij elkaar genomen evenals man direkt en man indirekt. 

Fabrikagehulp is voor de helft naar de machine toegeschreven en 

voor de andere helft naar het gereedschap. 

Om aan te tonen dat deze gemiddelde getallen duidelijk in de 

produkten aanwezig zijn, is in fig. 4.1 het cumulatief gemiddelde 

van elke kostensoort uitgezet. Horizontaal staan de produkten in 

volgorde van omzet en vertikaal staan de procentuele Kosten cumu-
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latief uitgeze~. Bij produk~ 4 s~aan dus de gemiddelde Kosten over 

de eers~e 4 produkten. Hieruit blijkt dat er slechts over weinig 

produkten gemiddeld behoeft te worden om tot he~ gemiddelde van 

een groep te komen. De afnemende gemiddelde materiaalkosten worden 

veroorzaakt door he~ feit da~ de zuilenpersen bij de eerste 10 

produkten sterk vertegenwoordigd zijn. Er is duidelijk een ver

schil tussen de machinetypen. 

Zoals te zien is wijkt de Vitri~e sterk af van het normgemiddelde. 

Hoe is di~ te verklaren ? 

.... ., 
~ 

c 
o 
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~ 
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Huls dieptrekken 
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Fig. 4.1 

4.2.2 Hoge materiaalkoste~ 

De norm is opges~eld aan de hand van diverse produk~en en ma~eri

aalsoorten. Bij de Vitrite worden aIle produkten, me~ uitzondering 
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van batterijbussen en cen~reerringen, van messing en aluminium 

gemaakt. Dit zijn duurdere materialen dan s~aal, maar weI makke

lijker dieptrekbaar. Als dus ten gevolge van het makkelijker 

dieptrekbare materiaal de overige kostensoorten, me~ name de 

gereedschapkosten, dalen, en het materiaal zelf vrij duur is, 

wordt het materiaal ook relatief duurder. 

Een tweede verklaring is het feit dat men over het algemeen vrij 

ruime afkapranden ~oepast, echter de prijs van het afvalmateriaal 

is ongeveer 1/3 van de prijs van he~ bandma~eriaal en deze op

brengst is van de (band)materiaalkosten afgetrokken, zoda~ dit 

niet een doorslaggevende faktor voor deze kostensoort verdeling 

is. 

Een andere verklaring voor de relatief hoge materiaalkosten is dat 

de andere kostensoorten laag zijn. 

Het produktiepakke~ van de Vitrite is vrij star, waardoor men de 

machine- en gereedschapkeuze op de produkten heeft afgestemd, zo

dat deze optimaal zijn. De levensloop van de produkten is ook 

lang, de maten van het produkt zullen nie~ veranderen, en er zijn 

weinig wijzigingen in de produkten te verwachten. Hierdoor kan men 

het produktieproces voortdurend verbeteren, construeren op maxima

Ie standtallen en de meest ideale machines voor de produkten 

kiezen. Het enige wat men niet kan veranderen is de hoeveelheid 

benodigd materiaal in het uiteindelijke produkt, daar dit door de 

klant en de standaardisatienormen wordt vastgelegd in de maten van 

het produkt. Indien men de materiaalkosten wil reduceren, houdt 

dit dus in da~ men het produkt uit zo weinig mogelijk materiaal 

dient te fabriceren. 

4.2.3 La~gereedschapkosten 

De gereedschapkosten kan men in drie verschillende categorieen 

indelen. Te weten: 

1 Produktafhankelijk slijtgereedschap. 

specifiek voor een produkt gebruik~ 

standtal heeft. Hieronder vallen 

etc. 

Dit is gereedschap dat 

wordt en een bepaald 

b.v. stempels, matrijzen 

2 Machine en produkt afhankelijk. Dit is gereedschap da~ speci-
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fiek voor een produkt bedoeld is, maar een levensduur heeft 

die gelijk is aan die van de machine of een veelvoud daarvan. 

Hieronder vallen b.v. bovenplaat en onderplaat bij de zuilen

persen. 

3 Machine afhankelijk en onafhankelijk van produkt en stand

~al. Dit is universeel gereedschap h.v. matrijshouders. 

Bij de Vitri~e bestaat 1 alleen voor de zuilenpersen, verder zijn 

deze gereedschapkos~en gemiddeld per produktgroep, die op een

zelfde machine geproduceerd worden, bekend. 

De gereedschapkosten die onder 2 en 3 vallen zitten in de af

schrijving van de machine en zijn niet te achterhalen. Deze ge

reedschapkos~en zitten dus bij de machinekosten. 

Uitzondering hierop vormen de zuilenpersen waar deze afschrijving 

apart voor het gereedschap opgenomen is. 

V~~r de volgpersen zit er dus een klein gedeelte van de gereed

schapkosten bij de machinekosten, dit is echter geen doorslagge

vende faktor. 

De tweede verklaring voor de lage gereedschapkosten is de manier 

waarop het gereedschap wordt afgeschreven en ingezet. 

De afschrijving van het gereedschap gebeurt niet over een bepaal

de seriegrootte, maar als een variabel uurtarief van de machine. 

Dit houdt in dat als er een serie produkten gemaakt is en het 

gereedschap is nog niet versleten, dit weer terug gaat naar het 

(verbruikers-)magazijn waar het wacht op de volgende serie. Als 

het gereedschap versleten is, er worden geen goede produkten meer 

mee gemaakt en de slijtgrens is overschreden, wordt de machine 

gestopt en het gereedschap, dat gedeelte wat versleten is, gewis

seld. Het gereedschap wordt dus zolang mogelijk ingezet. Het 

gevolg zijn maximale standtallen. 

De keerzijde van dit beleid is: ongecontroleerde stilstanden, die 

waarschijnlijk te voorkomen zijn, lagere machinerendementen en 

slechte aistemming van de opeenvolgende bewerkingen waardoor 

buffervoorraden nodig zijn. Tevens dienen er altijd extra stellers 

klaar te staan. 

Een derde verklaring voor de lage gereedschapkosten is da~ deze 

Kosten veel te laag ingeschat zijn. Uit de nakalkulaties hlijkt 
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dat he~ gehan~eerde uurtarief van de gereedschappen veel lager is 

dan het werkelijk gerealiseerde uurtarief gereedschappen. 

Het variabele uur~arief 'onderhoud en verbruik gereedschappen' 

voor de H.F.M. dekte in 1987 f1 2.630.000,-. De werke1ijke gereed

schapkosten waren f1 1.000.000,- hoger. Dit houdt in dat de ge

reedschapkosten in 1987 38% hoger zijn gewees~. 

De ontwikkeling van het variabe1e uurtarief gereedschappen is 

weergegeven in tabel 4.2.2. 

jaar 

1884 
1985 
1986 
1987 
1988 

uurtarief uurtarief 
dekking Kosten 

7,20 5,56 
7,00 3,72 
4,93 5,14 
4,96 6,85 

±5,00 7,05 (geschat) 

tabel 4.2.2 
Uurtarieven van 'onderhoud en 
verbruik gereedschappen ' tot ale HFM 

Uit deze tendens en de reeds behaalde resultaten in de eerste 

drie maanden val~ af te leiden dat dit jaar waarschijnlijk weer 

een verlies van 1 miljoen op onderhoud en verbruik gereedschappen 

zal ontstaan. 

De oorzaak van deze stijgende gereedschapkosten is waarschijnlijk 

het feit dat in 1985 het gereedschapmagazijn is opgeruimd en 

tevens de voorraden van de gereedschappen tot een lager niveau 

gebracht werden. Dit betekende dat in '86 en '87 weer meer gereed

schap besteld werd dan in het voorgaande jaar, daar de voorraad 

gereedschappen weer op peil werd gehouden. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gereedschapkosten zo'n 20% 

hoger zijn dan gecalculeerd. 

Verder worden hardmetalen gereedschappen, nadat deze voor een 

produkt versleten zijn, herslepen voor andere produkten. Hierdoor 

worden de materiaalkosten van het gereedschap bespaart. Zo worden 

de stempels van de LR6IE batterijbus herslepen voor de E14 huls 

en vervolgens voor de P13,5 huls. Sommige matrijzen volgen een 

dergelijk trajec~ in ~egengestelde richting. 
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4.3 Koste.nverdeling over de technologie~l1 

Uit de Technological Mappings blijkt da~ de meeste Kosten bij het 

hulstrekken, glaspersen en sorteren/keuren gemaak~ worden. Bet 

sorteren is een direk~ gevolg van he~ glaspersproces. De meeste 

afkeur heeft betrekking op de kwaliteit van de glasvulling; de 

glassprong en het glaspersen . 

.... i 

Als de materialen in deze vergelijking niet meegenomen 

worden, blijkt deze verdeling nog steeds te gelden. Bet glaspersen 

treedt dan meer naar de voorgrond als technologie waar veel Kosten 

gemaakt worden. 

Tevens blijkt dat de uitvalkos~en voornamelijk bij het glaspersen 

veroorzaakt worden. De uitvalkosten die bij het sorteren staan 

vermeld, worden voor driekwart veroorzaak~ door het glaspersen. De 

overige uitvalkosten zijn veroorzaakt door het interne transport 

en het beitsen. 

Indien men de uitvalkosten wil verminderen, zal men zich moeten 

richten op het glaspersen. Met name de glassprong, er springen 

stukjes glas uit het produkt t.g.v. de inwendige spanningen in het 

materiaal veroorzaakt door het afkoelen, heeft veel uitval tot 

gevolg. 

Dit is echter een complex proces waara an elkaar tegensprekende 

eisen gesteld worden. Aan de ene kant moet het produkt snel afkoe

len om het ontstevigen van de mantel tegen te gaan. Aan de andere 

kant moet er langzaam afgekoeld worden om de inwendige spanningen 

in het glas te beperken. 

Vanwege het ontbreken van de tijd wordt op dit proces niet tech

nisch ingegaan. Dit wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. 
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4.4 Vergelijking vap kostensoorten 

Voor het vergelijken van de kostensoorten is het mogelijk die 

produk~en met elkaar te vergelijken, die op grond van commonality 

in technologieen bij elkaar ingedeeld zijn. Enkele van deze groe

pen kunnen onderling vergeleken worden. 

Hiertoe is per groep, zoals deze in hoofds~uk 3.3.2 ingedeeld 

zijn, een staafdiagram gemaakt. In elke groep is het gemiddelde 

bepaald en als laa~steweergegeven. 

De kostenverdeling van het hulstrekken is op meerdere manieren 

weergegeven, omda~ er een duidelijk verschil tussen de verschil

lende persen blijkt te bestaan. 

Deze grafieken zijn weergegeven in bijlage 3. 

Dieptrekken van de hulzen 

-Uit fig. 2 hijlage 3 hlijkt dat in het algemeen de materi

aalkosten hoog en de gereedscnapkosten laag zijn. 

Indien men de machinetypen hij elkaar zet geeft di~ een 

iets duidelijker heeld van de verschillen per machine

type. Dit is in fig. 3 gedaan. In fig. 6 zijn de Kosten 

in guldens per 1000 produkten uitgezet. 

Hieruit hlijkt dat zuilenpersen relatief hoge materiaal

Kosten hebben en de overige Kosten vrijwel evenredig 

verdeeld zijn. 

De overige volgpersen daarentegen hehhen in het alge

meen nogere machine- en mankosten. De gereedschapkosten 

zijn ongeveer gelijk of Kleiner dan hij de zuilenper

sen. Uitzondering hierop vormen de produkten 7 en 13. 

Deze produkten worden uit twee maal zo dik materiaal 

geproduceerd dan de normale E27 lampvoet, waardoor de 

materiaalkosten aanzienlijk stijgen. 

Conclusie: Indien de seriegrootte voldoende is, is het te over

wegen om op zuilenpersen te produceren. Het vaste ge

reedscnap, cat. 2, dient voldoende inzethaar te zijn. 

Bij de volgpersen is he~ misschien mogelijk om iets aan 

de mankosten te doen. 
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V~~r de produkten 7 en 13 is het waarschijnlijk moge

lijk da~ deze van dunner materiaal gemaakt kunnen wor

den. 

TL-lampvoeten 

Uit fig, 1 en 7 bi~lage 3 blijkt dat de TL-lampvoeten hoge 

materiaalkosten hebben. De oorzaak hiervan is dat TL

lampvoeten een hardpapieren p1aatje i.p.v. een glaskop 

en contactpennen 

Tevens kunnen door 

nabewerkingen als 

hebben, wat inkoopartikelen zijn. 

het toepassen van deze ma~erialen 

beitsen en sorteren/keuren vervallen. 

-Binnen de groep, fig. 7, heeft produkt 22 extreem hoge 

ma~eriaal kosten, die veroorzaakt worden door een speciaal 

isolatieplaatje voorzien van zilver en koolstof. 

Produkt 30 heeft hogere mankosten. De oorzaak hiervan 

is dat het monteren van het plaatje in de huls op een 

langzamere machine gebeurt·dan bij de overige produkten 

Dit is ook terug te vinden in fig. 8 

-Uit de fig. 9 en 10 blijkt dat de machine- en mankosten van 

de hulzen, geproduceerd op de VP100 persen, lager zijn 

dan van de hulzen afkomstig van de BAIRD persen (pro

dukt 3 en 14 BAIRD, 23 en 8 VP100), terwijl de serie

grootte van deze produkten van gelijke orde is. 

-Fig. 8 geeft de procentuele verde ling van de montagekosten 

weer. Hieruit blijkt dat produkt 23 hoge machinekosten 

voor de montage heeft. Dit komt doordat voor het monte

ren van het hardpapieren plaatje in de aluminium huls 

een specifieke machine voor dit produkt is. Deze machi

ne heeft een lage bezettingsgraad waardoor de vaste 

machinekosten hoog zijn {in het uurtarief zijn de vaste 

machinekosten 6 maal zo hoog als bij een vergelijkbare 

machine voor een ander produkt}. 

Bij produkt 22 wordt het dure isolatieplaatje toege

voerd waardoor materiaalkosten hoog zijn. 
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-Conclusie: TL-lampvoeten 

het toepassen van 

lange penn en die aan 

hebben hoge materiaalkos~en door 

hardpapier i.p.v. glas en door de 

een TL-lampvoet zitten. Het voor-

deel hiervan is da~ er niet gebeits~ en gesorteerd hoeft 

te worden. 

Verder kunnen waarschijnlijk de Kosten van het huls

trekken van produkt 3 gereduceerd worden door produktie 

op een VP100 pers. 

Door he~ oms~elbaar maken van een montagemachine voor 

produk~ 23 zouden de montagekos~en gereduceerd kunnen 

worden. 

Hulzen schroefdraadlampvoeten 

Uit fig. 11 blijkt dat de produkten 17 en 28 lage materiaal

kos~en hebben. De oorzaak hiervan is dat dit E10 lamp

voe~en zijn, die een stuk Kleiner zijn dan de overige 

produkten. De overige Kosten blijven vrijwel gelijk. 

Produkt 2 en 4 hebben een evengroot percentage materi

aalkosten bij gelijke totaalkosten, de verhouding van de 

overige Kosten verschilt. 

Oorzaak: Produkt 2 wordt op een VP100 zuilenpers diepgetrok

ken en op een F900 draadrolmachine voorzien van scnroef

draad. 

Bij produkt 4 wordt het dieptrekken en draadrollen beide 

op een AK10NZ volgpers uitgevoerd. 

Indien men dus denkt aan produktie van produkt 4 op een 

VPlOO pers, daar de jaarserie groot genoeg is, wint men 

op de mankosten, maar gaan de machine- en gereedscnap

Kosten met een gelijk aandeel omhoog. Slechts de materi

aalkosten zullen door minder afval dalen. 

Conclusie: Het integreren van het draadrollen bij het diep

trekken reduceert de machinekosten, maar vernoogt de 

mankosten. 
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Glaspersen van lampvoeten me~ enkel en dubbel contact. 

In fig. 12 is de kostenverdeling van het glaspersen van 

lamvoe~en met 1 con~act weergegeven en in fig. 13 he~ glas

persen van lampvoeten met twee con~acten. Bier vallen direkt 

de hoge mankosten op. Verder zijn er tussen de verschillende 

produkten geen grote verschillen te constateren. 

Conclusie: Bij het glaspersen heeft reduceren van de mankos

~en de groots~e impac~ op de kostprijs van he~ produkt 

en waarschijnlijk is hier ook iets aan te doen. 

Me~aalwaren/batterijbussen 

Uit fig. 14 blijkt dat batterijbussen, produkt 9, 24 en 29, 

lagere materiaalkosten hebben dan de diepgetrokken 

hulzen voor lampvoeten. Enerzijds is dit te verklaren 

door het goedkopere staal dat voor de batterijbussen 

wordt toegepast, anderzijds zijn de overige Kosten 

hoger, zoals uit fig. 6 blijkt. 

De oorzaak van deze hogere Kosten zijn o.a. de kwali

teitseisen, waardoor er veel produktkontrole plaatsvindt 

en de vele technische storingen. 

Conclusie: Beheersen van het dieptrekproces en verminderen 

van het aantal storingen en de storingsgevoeligheid van 

de machines dienen de aandacht te krijgen om tot kost

prijsreduktie te komen. 

ook al zijn de materiaalkosten laag vergeleken met de 

hulzen voor de lampvoeten, toch moet het bij de batte

rijbussen mogelijk zijn om deze uit minder materiaal te 

fabriceren. 

34 



Hoofdstuk 5 Technische aanbevelingen 

5.1 Materialen 

5.1.1 Inleiding 

Uit de technological mapping blijkt dat de meeste kosten in de 

materialen zitten, namelijk 71% voor de onderdelen fabrikage en 

54% voor de totale fabrikage van de lampvoeten. Bij de TL lamp

voeten zijn 78,7% van de totale kosten materiaalkosten. Indien 

men dus de kostprijs wil reduceren zal men in eerste instantie 

trachten de materiaalkosten van de huls te reduceren. 

Het reduceren van de materiaalkosten kan door middel van 

a het verminderen van de hoeveelheid afval 

b goedkopere materialen toepassen, of 

c verminderen van het materiaalvolume in het uiteindelijke 

produkt. 

5.1.2 Verminderen van de hoeveelheid afval 

De hoeveelheid afvalmateriaal, en dus ook uitgangsmateriaal, kan 

bij veel produkten nog gereduceerd worden door een betere snede

opdeling of de juiste bandbreedte toe te passen, zodat de dammen 

tussen de verschillende schijven kleiner worden. Voorbeeld 

G13/11*24 bijlage 4. en LR20. 

Tevens kunnen bij de volgpersen vaak kleinere schijven toegepast 

worden, waardoor de randen die overblijven een kleiner volume 

hebben. Vooral het toepassen van kleinere schijven is het probe

ren waard bij volgpersen. Zo is het volume van de blanks bij de 

batterijbussen ± 18% groter dan het materiaa1volume in het uit

eindelijke produkt. Het schijfdiameter voor deze produkten kan 

verkleind worden door het toepassen van p1ooihouders bij de volg

trekken, waardoor het dieptrekproces beter beheerst wordt. Binnen 

de Vitrite zijn hiervoor diverse ideeen en constructieve oplossin

gen aanwezig. 

Bij de zuilenpersen is toepassing van de Lachhaussee snijding 

mogelijk om de hoeveelheid bandmateriaal te reduceren~ Bij reeds 

bestaand gereedschap loont dit echter niet omdat hier het wij-
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zigen van het gereedschap teveel kost t.o.v. de vermindering, 

±1,5%, van het materiaalverbruik. 

Veel lampvoeten hebben vrijwel geen bodem meer. Het zijn eigen

lijk brede ringen, zoals bij de BA15d en B22 duidelijk naar voren 

komt in afbeelding 5.1. V~~r deze lampvoeten is een vermindering 

van de hoeveelheid afval mogelijk door deze te vormen uit buizen, 

b.v. geextrudeerde buizen, of uit gebogen plaatjes die aan elkaar 

gelast zijn. Deze ringen worden vervolgens in de juiste vorm 

gedrukt of gerold. Dit is echter een geheel andere fabrikagewijze 

dan het nu gebruikelijke dieptrekken en de kosten van dit proces 

zijn moeilijk in te scha~ten. Dit is een mogelijke technologie om 

hulzen afvalloos te vormen. 

I 
a22 fig. 5.1 

5.1.3 Alternatieve materialen 

I . 

rn , 

Welke eisen stelt men nu aan een lampvoet ? 

De lampvoet dient goedkoop te zijn, voldoende stevig, goed sol

deerbaar, corrosie vast en zo makkelijk mogelijk te vervaardigen. 

Bij het huidige produktieproces zijn deze eisen terug te voeren 

tot de volgende materiaaleisen voor de mantel van lampvoeten met 

een glasvulling: 

- Goed dieptrekbaar 

Corrosie vast of te bedekken met een corrosie remmend 

middel of materiaal. 

- Soldeerbaar 

- Elektrisch geleidend (uitgezonderd lampvoeten met twee 

contacten). 
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- V~~r het glaspersen bestand tegen ± 600°C, rekristallisa 

tie temperatuur >500 0 C t.g.v. glaspersen. 

- Langdurig bestand tegen 250°C (branden van de lamp). 

- Bestand tegen de kitbewerking 45 sec. op 300°C en het 

solderen: in 3 sec. op 400°C. 

Als materiaal alternatieven voor de kostenreduktie van de mantel 

valt te denken aan: 

Ad 1 

1 Aluminium of messing legeren. 

2 Stalen huls, later vernikkelen of vermessingen. 

3 Vermessingd of vernikkeld staalband. 

Het doel van het legeren is het verhogen van.de zachtgloei tempe

ratuur zodat het materiaal minder zijn sterkte verliest door de 

warmte behandeling bij het glaspersen, met name bij het afkoelen 

na het glaspersen. Hierdoor zou de huls bij een vergelijkbare 

sterkte dunner kunnen worden. 

In het algemeen heeft het legeren van het aluminium of het mes

sing tot gevolg dat het materiaal minder goed dieptrekbaar en 

duurder wordt, terwijl de zachtgloeitemperatuur onvoldoende 

stijgt. Hierdoor neemt de prijs van het materiaal meer toe dan de 

reduktie van de hoeveelheid benodigd materiaal. 

Een van de weinige legeringen die goed koud vervormbaar is en 

een hogere zachtgloeitemperatuur heeft is Cu-AI-Fe legering 

(91,0% Cu, 7,0% AI, 2,0% Fe). Helaas neemt de prijs van dit mate

riaal meer toe dan door de diktereduktie gedekt wordt, waardoor 

de uiteindelijke materiaalkosten toch nog toenemen. (DM 36,- per 

kg, verkrijgbaarheid slecht, zeker in grote hoeveelheden.) 

Ad 2 

Staal heeft de volgende voordelen ten opzichte van messing en 

aluminium: 

- Staal is sterker, de huls kan van dunner materiaal gemaakt 

worden. 

Staal heeft een hogere zachtgloeitemperatuur dan messing. 

- Staal is per kg 2,5 maal goedkoper dan messing, fl 2,10 per 

kg. 
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De soortelijke massa van staal is iets kleiner dan van mes

sing. 

De nadelen van stalen hulzen zijn: 

- Staal heeft een slechte corrosieweerstand. Het produkt heeft 

een oppervlaktebehandeling nodig. 

- Het dieptrekken van messing gebeurt met een zeepoplossing, 

staal in het algemeen met olie, waardoor het produkt ontvet 

moet worden. 

- Indien de huls ontvet is dienen de daarop volgende bewerkin-

gen snel achter elkaar te gebeuren, 

op. Dit geldt niet indien ontvetten 

gecombineerd wordt. 

anders treedt er roest 

met b.v. vernikkelen 

De corrosiewerende laag moet dikker zijn dan bij messing. 

Als deze voor- en nadelen opgeteld worden is het uiteindelijke 

voordeel verwaarloosbaar. 

Voor lampvoeten die vernikkeld worden is staal een mogelijke 

vervanging van het messing. Deze produkten worden toch al vernik

keld zodat de kostentoename door een dikkere nikkellaag gedekt 

worden door het goedkopere en dunnere staal. Vooral bij lampvoe

ten die ter verfraaiing van het uiterlijk worden vernikkeld en 

uitsluitend in vernikkelde versie geleverd worden vormt staal een 

mogelijk alternatief. B.v. BA15s 060 15202 of E10 055 00201. De 

hoofdserie van deze lampvoeten bestaan uit vernikkelde produkten, 

zodat er geen apart gereedschap voor de messing hulzen nodig is. 

Ad 3 

Uit de Technological Mapping blijkt dat het vernikkelen van staal 

duur is. Deze kosten kunnen verminderd worden door vermessingd of 

vernikke1d materiaal toe te passen. Hierdoor kan theoretisch de 

vernikke11aag dunner zijn. Vermessingd staa1band. 

Voordeel: 

- Ze1fde a1s staal echter duurder , f1 3,10 per kg met een 

messinglaag van 4~m. 

- Beter te vernikkelen 

- Betere corrosieweerstand dan staal a11een. 
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Nadeel: 

- Uit eerdere onderzoeken met geplateerd staal bleek dat de 

corrosieweerstand onvoldoende was voor algemene toepassing. 

Er dient alsnog vernikkeld te worden. 

- De afkaprand is onbedekt. 

Bierdoor is het niet mogelijk om een lampvoet voor algemene toe

passing, dus ook onder meer corrosieve omstandigheden, van vermes

singd staalband te produceren. Echter voor dezelfde produkten als 

bij staal is dit een mogelijk alternatief materiaal. 

5.1.4 Vermindering van het materiaalvolume in het uiteindeliike 

produkt 

Dit kan door het steeds weer opnieuw proberen te reduceren van de 

banddikte en de trekspleten, zodat het materiaalvolume in het 

eindprodukt tot een minimum gereduceerd wordt. Ook het toepassen 

van sterkere materialen met hogere trekspanningen waardoor het 

uiteindelijke materiaalvolume kleiner kan zijn behoort tot de 

mogelijkheden. Bierbij valt weer aan staal te denken. 

Met name voor de dubbel geisoleerde lampvoeten, produkt 7 en 13 

die in fig. opvallend hoge materiaalkosten voor het hulstrekken 

hebben, is het waarschijnlijk mogelijk de materiaaldikte van de 

huls te reduceren. De sterkte van de schroefdraadmantel wordt 

bepaald door het achterliggende glas. Bet kriterium voor de mate

riaaldikte bij deze produkten is dat de huls niet doorbrand of 

vervormt onder invloed van de perskracht. Uit pro even met hulzen 

van 40% dunner materiaal bleek het fabriceren van 10 van deze 

lampvoeten mogelijk. 

5.1.5 Conclusie 

Door de hoge eisen die aan de corrosieweerstand worden gesteld in 

combinatie met de dieptrekbaarheid van het materiaal is men aange-

wezen op messing en 

minder corrosievast of 

aluminium. Andere materialen zijn veelal 

slechter dieptrekbaar. Indien de eigen-

schappen van het materiaal weI voldoende zijn is de prijs van de 

alternatieve materialen veelal te hoog. 

Lampvoeten die vermessingd worden, zoals BA1S en E10 (vanwege het 
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uiterlijk), zijn mogelijk uit staal of vermessingd staalband te 

produceren. 

Het reduceren van de hoeveelheid afvalmateriaal van de afkapran

den, bij met name de batterijbussen, is mogelijk door het toepas

sen van plooihouders. 

Tevens is het mogelijk de hulzen van produkt 7 en 13 uit dunner 

materiaal te vervaardigen. 

5.2 Mogelijkheid van produktie van G13/11*24 TL-lampvoet op 

VP100 pers in plaats van Baird persen. 

Uit de technological mappings van produkt 3 en 8 en de figuren 9 

en 10 in bijlage 2 blijkt dat het producer en op een VP100 pers, 

produkt 8, goedkoper is dan produktie op een Baird pers, produkt 

3. De seriegrootte van produkt 3, 235 miljoen stuks en groeiende, 

is groot genoeg voor produktie op een VP100 pers. Volgens de 

technological mappings levert dit een besparing van fl 2,75 I 

1000 st op. Per jaar is dit ongeveer fl 650.000,-. 

Technisch is produktie van produkt 3 ook mogelijk op een VP100 

pers. Indien men namelijk de vorm van de huls vergelijkt met 

produkt 23, gefabriceerd op een VP100 pers, ziet men grote gelij

kenis. Tevens is de kans op gereedschapbreuk, zoals zich dit 

voordoet bij de Baird persen, ten gevolge van dubbel materiaal 

minimaal, daar het transport bij een VP100 door de band gebeurt 

en niet door een tangenslede, de oorzaak van dubbele produkten. 

In bijlage 4 zijn de diverse besparingen nauwkeuriger berekend. 

Hieruit blijkt dat bij produktie op een VP100 pers de fabrieks

verrekenprijs ongeveer 9% afneemt en een reele besparing vormt. 

Op de VP100 persen is voldoende capaciteit beschikbaar om produkt 

3 te produceren. De bezettingspercentages van de VP100 persen 

zullen hierdoor ook toenemen, zodat de vaste kosten van het uur

tarief van deze persen zu1len dalen. 
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5.3 Het monteren van TL-lampvoeten 

Bij de vergelijking van de montagekosten van de TL-lampvoeten 

m.b.v. fig. 8 uit bijlage 2 valt op dat produkt 23 (G13/1*35 code 

nr. 077 19) hoge machinekosten heeft. De oorzaak dient gezocht te 

worden bij het monteren van het rechthoekige hardpapieren plaatje 

in de aluminium huls door middel van felsen. Voor produkt 23 is 

een specifieke machine, de UM 750, aanwezig. Doordat de jaarserie 

veel kleiner is dan de kapaciteit van deze machine, is het bezet

tingspercentage laag, 6% in 1987. Door dit lage bezettingspercen

tage zijn de vaste machinekosten het 8-voudige van vergelijkbare 

machines, de UM 724 en de UM 1000. 

Tevens bleek uit de machinerendementen dat voor het monteren van 

de pennen in het plaatje een Ml00 G13 machine gereserveerd is, 

die een bezettingspercentage van 20% heeft. De hogere vaste kosten 

die hieruit volgen, worden niet naar produkt 23 doorberekend, daar 

er voor aIle Ml00 een uurtarief geldt. Deze machines worden echter 

niet omgesteld voor de verschillende produkten, zodat de bezet

tingspercentages per machine, en dus ook de vaste kosten, sterk 

verschillen. 

De montage van TL-lampvoeten G13 is op te splitsen in twee groe

pen. Te weten: 

1 Lampvoeten met een rond hardpapieren plaatje, afgekort R. 

2 Lampvoeten met een rechthoekig hardpapieren plaatje, RH. 

Binnen deze groepen verschillen de afmetingen van de huls. De 

bewerkingen en de afmetingen van pennen en plaatjes zijn gelijk 

(uitgezonderd de lengte van het plaatje). 

Het verschil tussen de twee groepen is het principe van infelsen 

van de plaatjes. 

De produktie van G13 R is altijd op twee machines. Eerst wordt op 

een snellopende, continu roterende machine met een hoge netto op

brengst per uur, het plaatje in de huls gefelst. Vervolgens worden 

op een veel langzamer draaiende intermitterende rotatietafel, de M 

100, de pennen in het produkt bevestigd. Een montagemachine voor 

het infelsen van het plaatje kan 5 M100 machines van half-fabrika-
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ten voorzien. 

Montage van de G13 RH gebeurt op de vo1gende twee manieren. 

a Op deze1fde wijze a1s G13 R, a11een voor produkt 3 en 23. 

De eerste bewerking, het fe1sen van het p1aatje, is dus 

per produkt een specifieke machine aanwezig. 

b A11e montage aktiviteiten op een machine, de M 124 (aIleen 

G13 met een buitendiameter van 24 mm). Uit de kostenverge

lijking, produkt 3 wordt op beide wijzen gemonteerd, b1ijkt 

dat dit goedkoper is. 

Een mogelijke op1ossing tot het reduceren van de kosten bij de 

montage van produkt 23 is het omstelbaar maken van de montage

machines. 

Het monteren van een TL-lampvoet RH heeft de vo1gende bewerkingen 

op een M124 machine 

Pennen toevoer 

P1aatje toevoer 

Huls toevoer 

Plaatje in huls fe1sen 

Pennen in p1aatje bevestigen 

Produkt afvoer 

ge1ijk 

gelijk 

produkt(-diameter) afhankelijk 

produkt(-diameter) afhanke1ijk 

ge1ijk 

gelijk 

Bij het eventueel omstellen is a11een de toevoer van de huls en 

de afmeting van het ondergereedschap produktafhankelijk. Bij G13 

35mm kan het fe1sen van het plaatje namelijk op een vlakke p1aat 

gebeuren, maar bij G13 24mm is er een opstaande rand nodig om 

ovaal worden van het produkt tegen te gaan. 

De montagekosten van produkt 23 kunnen op deze wijze bijna gehal

veerd worden. Montagekosten op de OM 750 + M 100 zijn samen 

f1 10,27 per 1000 produkten, voor de M 124 machine is dit 

f1 5,53. Per jaar f1 84.000,-, indien de bezettingspercentages 

gelijk blijven. 
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5.4 De volgpersen nader bekeken 

5.4.1 Inleiding 

Uit de technological mappings en de fig. 3, 4 en 6 uit bijlage 3 

blijkt dat de volgpersen, met name AL12 en AL14 persen, over het 

algemeen hoge machine- en mankosten hebben. Het licht voor de 

hand om deze persen nader te bekijken en te analyseren waar deze 

hogere kosten door ontstaan. 

5.4.2 Eigenschappen van volgpersen 

Het eerste wat opvalt is dat de netto output van volgpersen, omdat 

deze enkel rijig zijn, veel lager is dan van zuilenpersen. Hier

door zijn de machinekosten hoger. 

Ten tweede hebben volgpersen in het algemeen een betere Man/Mach

ineverhouding dan zuilenpersen, maar per 1000 produkten is er 

meer machinebediening nodig dan bij de zuilenpersen. Wat is hier 

de oorzaak van ? 

De hoofdwerkzaamheden van een machinebediener bij de volgpersen 

zijn: produktkontrole, machine weer starten nadat deze is stilge

vallen op een beveiliging of storing, en het opzetten van nieuwe 

rollen bandmateriaal. 

Produktkontrole wordt per 1000 produkten bij de volgpersen vaker 

uitgevoerd dan bij de zuilenpersen. Per uur geldt namelijk dat 

voor beide type persen een x aantal produkten gekontroleerd dienen 

te worden. Per 1000 produkten zijn dit er aanzienlijk minder bij 

een volgpers dan bij een zuilenpers. 

Tevens worden uit een rol bandmateriaal bij een zuilenpers meer 

produkten gefabriceerd dan bij een volgpers (langere en bredere 

rollen bandmateriaal). Het gevolg zijn lagere mankosten per 1000 

produkten. 

Het toepassen van langere banden, zodat er langer met een rol 

bandmateriaal geproduceerd kan worden, zal de mankosten dan ook 

kunnen reduceren. 

43 



5.3.3 Storingen en stilstand van de volgpers 

Uit de machinerendementen en logboeken blijkt dat veel storingen 

en machine stilstanden worden veroorzaakt door het transport van 

de hulzen in de machine met behulp van de tangenslede. Hierbij 

valt nogal eens een huls om, of de beveiliging registreert dat er 

geen produkt is, terwijl deze wel aanwezig is. Deze storingen 

vragen veel aandacht van de machinebediener. 

Een direkt gevolg van het slechte produkttransport is dat de afkap 

door het omvallen van een produkt bot is geworden en geslepen of 

vervangen dient te worden. Dit komt duidelijk naar voren bij de 

batterijbussen produktie, maar ook bij andere produkten treedt dit 

op. 

Het interne transport binnen een machine gebeurt met behulp van 

een tangenslede, waarin meeneemtangen door botsen tegen het pro

dukt geopend worden en door veerkracht sluiten, al dan niet om 

het produkt. In principe zijn de meeneemtangen dus altijd geslo

ten. Doordat de tangen botsen dienen deze slijtvast en sterk te 

zijn, daartoe zijn ze zwaar uitgevoerd. Door o.a. dit gewicht en 

de te maken beweging van de tangenslede is het maximaal aantal 

slagen per minuut van een machine begrensd. 

Tevens worden de produkten soms iets te hoog afgestroopt of door 

de uitduwers uit de matrijzen geduwd, waardoor ze hoger in de 

tangen van het transport komen. Het gevolg is dat de beveiligin

gen van het transport registreren dat er geen produkt aanwezig is 

en stopt de machine. 

5.3.4 Verbeteringen aan het interne transport van een volqpers. 

Om het interne transport te verbeteren kan gedacht worden aan 

tangen die gedwongen geopend worden en eventueel ook gedwongen 

sluiten. Een vormgesloten transport in plaats van het krachtge

sloten systeem. 

In weze moe ten er 4 vrijheidsgraden beperkt worden door de mee

neemtangen, n.l. 2 verplaatsingen (in de richting van het trans

port en loodrecht hierop in het transportvlak) en 2 rota ties 

(rotaties om de twee assen in het transportvlak). Het roteren van 
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j, 

het produkt om de vertikale as is vrij, daar het produkt cirkelsy

metrisch is. De vertikale verplaatsing van het produkt wordt 

beperkt door de afstropers en de gereedschapblokken. Een schets 

van een dergelijk transport is weergegeven in fig. S.3.L. 

, . p 
• 

./ /// / //' 

8av~n I2Qnzlch1 

fig 5.3.1 

Volgens fig. 5.3.1 hoeft slechts 1 tang bewegend uitgevoerd te 

worden.Bet spreiden en sluiten van de tangen vormt hierbij een 

probleem indien dit vormgesloten dient te gebeuren. 

Een mogelijkheid hiertoe zijn twee balken ; in de eerste, A, zit 

de tang bevestigd en de tweede balk, B, heeft een profie1 dat de 

tangen spreidt. Deze balken bewegen beide heen en weer, b.v. met 

behulp van een nok, maar verschillen in fase en slag. Door het 

profiel en de beweging van B worden de tangen gespreid. Zie ook 

het schematische figuur 5.3.2. 

Stang B kan ook een profiel hebben dat door rota tie om zijn as de 

tangen opent, fig 5.3.3. 
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Het voordeel van tangen met gedwongen spreiding is dat deze in 

gewicht en volume gereduceerd kunnen worden door het toepassen 

van andere materialen. 

Tevens dient de plaatsing van de toegepaste beveiligingen met 

be trekking tot het transport in een volgpers nader beschouwd te 

worden. Deze registeren regelmatig verkeerd: zoals geen produkt 

terwijl dit wel aanwezig is, maar te hoog in de tangen zit, of 

wel een produkt terwijl dit scheef in de tangen zit, maar nog 

laag genoeg over de opnemer gaat zodat deze een goed transport 

waarneemt. 

Een betere plaatsing van de opnemers is in de tangen zelf. Hier

mee wordt de kritische hoogte voor de opnemers geelimineerd en 

scheve produkten worden zo toch nog waargenomen. Dit is waar

schijnlijk moeilijk praktisch uitvoerbaar. 
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Een diepgaand onderzoek met be trekking tot het verbeteren van het 

transport in een vo1gpers, met name bij de persen v~~r de batte

rijbussen produktie, is zeer gewenst. Hierbij dienen de toegepaste 

bevei1igingen direkt in het onderzoek betrokken te worden. 

5.5 Produktie van batteriibussen. 

5.5.1 In1eidinq. 

Uit de technological mappings b1eek dat de batterijbussen 1age 

materiaa1kosten hebben t.o.v. de hu1zen voor 1ampvoeten afkomstig 

van vo1gpersen. 

De eerste verk1aring is dat de batterijbussen van dieptrekstaa1 

worden vervaardigd, terwij1 de 1ampvoeten uit het duurdere mes

sing en aluminium vervaardigd worden. 

De tweede verk1aring is dat batterijbussen een grotere 1engte

diameter verhouding hebben dan 1ampvoeten, waardoor het dieptrek

ken in meerdere stappen noodzake1ijk is. Tevens worden de batte

rijbussen vaak gecontro1eerd omdat er een grote varia tie in de 

afmetingen van het produkt, voora1 de 1engtemaat, voorkomen. Ook 

trekkrassen t.g.v. aan1aden treden veelvuldig op. 

5.5.2 Lengtebeheersing bij de batterijbussenproduktie 

Tijdens de produktie van de batterijbussen ondervond men grote 

moe1ijkheden bij het dieptrekken i.v.m. de warmteontwikke1ing en 

de daarbij optredende temperaturen. Hiertoe zijn de matrijzen en 

centreerbussen voorzien van koe1kana1en, met a1s doe1 het vermin

deren van het aan1aden en verk1einen van de lengtevariaties van 

het produkt. 

In bij1age 5 wordt geana1yseerd waardoor de 1engtevariatie on

staat en worden ideeen aangedragen om de 1engtevariaties te beper

ken. 

De be1angrijkste conc1usie is dat voora1 de stoter op constante 

temperatuur gehouden moet worden om variaties in de hu1s1engte te 

verminderen. 
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5.5.4 Aanladen in relatie met de temperatuur tijdens dieptrekken 

Temperaturen spelen een belangrijke rol bij het dieptrekken. 

Vooral daar waar zeer hoge drukken heersen kan de temperatuur 

extreem hoge waarden aannemen, de zogenaamde flitstemperatuur. 

Deze flitstemperaturen zijn hoog genoeg om de smeerolie te kraken 

en aanladen treedt sneller op bij hoge temperaturen. In bijlage 6 

wordt met behulp van de schillenmethode berekend hoe hoog de druk 

op de trekradius is, onder welke omstandigheden deze druk zeer 

hoog kan worden en welke waarden flitstemperaturen kunnen aanne

men. Een van de conclusies is dat discontinuiteiten in de trekra

dius, met name de overgang van de trekradius in het rechte gedeel

te, vloeiend moet verlopen om extreme drukken en daaruit volgende 

flitstemperaturen en aanladen te voorkomen. 

Het goed poetsen van de trekradius zodat er geen 'scherpe' over

gangen zijn met plaatselijk kleine radiussen en het gescheiden 

houden van de twee materialen, die volgens Hume-Rothery in elkaar 

oplosbaar zijn, door het smeermiddel, vermindert de kans op aanla

den. Koeling van de matrijs heeft aIleen invloed op de basistem

peratuur, de flitstemperaturen zijn veel hoger dan deze basistem

peratuur. Thermische uitzettingen en de gemiddelde temperatuur van 

de smeerolie dalen hierdoor. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat Technological Mapping een 

doeltreffende methode is om gebreken in het kalkulatiesysteem 

naar voren te brengen en de kostprijsopbouw van een produkt in 

kaart te brengen. De verschillende produkten zijn dan eenvoudig 

en snel met elkaar te vergelijken. 

Hieruit bleek dat de administratie van de kosten bij de Vitrite 

globaal is. Men weet de kosten per produkt van veel lampvoeten 

niet en hanteert gemiddelde kosten (met name de gereedschapkos

ten) per machinetype, waardoor verschillen tussen produkten, die 

op gelijke machines geproduceerd worden, niet naar voren komen. 

Een produktgerichte kostenadministratie heeft als voordeel dat 

men de kosten per produkt weet, de prijs van een produkt aan de 

hand van de kosten gemaakt voor dit produkt kan opstellen en deze 

ook aan de klanten kan doorberekend. Hierdoor kan de klant dan 

ook naar aanleiding van de prijs van het produkt besluiten of de 

speciale eisen de extra kosten waard zijn. 

V~~r de Vitrite heeft een produktgerichte kostenadministratie 

vooral als voordeel dat men beter weet welke produkten hogere 

kosten hebben en waar deze kosten gemaakt worden. Eventuele winst 

of verliesposten zijn beter te lokaliseren. 

Uit de Technological Mappings is gebleken dat veel kosten in de 

materialen zitten. Dit kan twee dingen betekenen: 

1 De overige kosten, die men kan beinvloeden, zijn tot een een 

minimum beperkt en de hoeveelheid benodigd materiaal in het 

produkt kan men niet beinvloeden daar dit door de klant is 

vastgelegd. 

2 Men gebruikt teveel materiaal om tot het uiteindelijke 

produkt te komen en heeft dus veel afvalmateriaal. 

De waarheid ligt in het midden; er kan nog bespaart worden op de 

materiaalkosten. 

Mogelijkheden om de materiaalkosten te reduceren zijn: 

Het toepassen van smallere afkapranden en kleinere dammen tussen 
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de verschillende schijfsnijdingen. Bij veel produkten is dit een 

mogelijkheid tot het besparen van de materiaalkosten. Vooral het 

beter afstellen van de bandopschuiving verdient aandacht, daar 

een extra opschuiving van een milimeter, 1 tot 2 % extra materi

aalverbruik tot gevolg heeft en de materiaalkosten zijn 70 % bij 

het dieptrekken. 

Enkele vernikkelde produkten zijn mogelijk uit staalband of 

vemessingd staalband te vervaardigen. Met name E10~en enkele BA

lampvoeten komen hiervoor in aanmerking. 

Bij de dubbelgeisoleerde lampvoeten, 7 en 13, is een mogelijke 

materiaalkostenreduktie te bereiken door de mantel van dunner 

materiaal te vervaardigen. 

Verder bleek dat de produktie van de G13/11*24 TL-lampvoet op een 

VP100 pers een stuk goedkoper, 6 % van de F.V.P., kan zijn dan de 

huidige produktie op de Baird persen. 

Op de VPlOO persen is voldoende kapaciteit aanwezig. 

De vrijgekomen kapaciteit op de Baird persen kan dan gebruikt 

worden voor produkten die op de AK10 persen moeilijk te produce

ren zijn i.v.m. de maattoleranties en in kleine aanmaakseries. 

V~~r lange omsteltijden is produceren op Baird persen aantrek

kelijk, daar het omstellen op de Bairds sneller gaat en voor een 

groot gedeelte naast de machine kan gebeuren • 

Bij het monteren van de TL-lampvoeten zijn de kosten mogelijk te 

verlagen door een onderscheid te maken in de montage voor TL

lampvoeten met rechthoekige en ronde plaatjes. Binnen een groep 

is dan een omstelbaar machinetype beschikbaar. Vooral de monta

gekosten van produkt 23 dalen bij zo'n opzet aanzienlijk, daar 

deze hoge montagekosten veroorzaakt worden door een laag bezet

tingspercentage. 

Bij volgpersen behoort het verbeteren van de het produ~ttransport 

in de machine tot de te nemen akties, die het machinerendement kan 

verhogen en de kosten, van met name de machinebediening en snij

gereedschap, verlagen. Dit komt het duidelijkst bij de produktie 

van batterijbussen naar voren, maar geldt voor alle volgpersen . 

• t 
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Bij de batterijbussenproduktie kan het aantal controlepunten, 

afstellingen en uitval verminderd worden door een betere lengte

beheersing van de produkthoogte. Dit kan door de thermische 

uitzetting van de stoter te verkleinen. De meest voor de hand 

liggende oplossing is een betere ventilatie in de omkasting. 

Een ander punt waarop de produkten gecontroleerd worden zijn 

trekkrassen. Deze worden veroorzaak door aanladen, een gevolg van 

plaatselijk hoge drukken waardoor de metalen met elkaar in contact 

kunnen komen en zeer kort extreem hoge temperaturen ontstaan, 

waardoor het aanladen versneld wordt. Door discontinue overgangen 

in de trekradius te voorkomen, zijn de drukken op de trekradius 

lager en zal aanladen Minder snel optreden. Een goede gereedschap

aanmaak en kontrole is dan ook vereist. 
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BIJLAGE 1 

Lijst van onderzochte produkten 

1::'rod. nr. 1::'rodukttype Code nr. Mach. 

1 B22 al. 058 31 VplOO 
2 E27/27 al 052 42 VplOO 
3 G13/11*24 077 44 Baird 
4 E14/25*17 054 07 AKIONZ 
5 BA15s/19 vern 060 15 VplOO 
6 E27/27 mes 052 09 VplOO 
7 E27/51*39 052 15 Al12 
8 G13/11*35 077 02 VplOO 
9 LR6ie staal 091 00 Al14 

10 BAy-15d/l9 060 64 VPlOO 
11 B22 mes 058 02 VplOO 
12 Centrr. P43T-38 090 04 VplOO 
13 E26/50*39 056 41 AL12 
14 G13/12.5*24 077 39 Baird 
15 BA9s/13 vern 064 21 CVA50 
16 P13.5/s/14 080 15 AK10RZ 
17 ElO/13 055 00 CVA50 
18 P45T-41 090 20 IWK 
19 E14/25*17 054 03 AKI0NZ 
20 BAy15d/19 060 23 Vp100 
21 8145/19*26 072 55 Al14 
22 G13/9*35 zilver 077 37 Al12 
23 G13/9*35 077 19 VPI00 
24 LRl4 091 00 AL14 
25 E40/45 vern 050 34 Krupp 
26 BAy15s/19 060 12 VplOO 
27 BA15s/I9 vern 060 89 VP100 
28 EP10/14*11 vern 055 04 AK10RZ 
29 LR03 091 00 AL14 
30 G5/11*15 077 53 AKIORZ 
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8IJLAGE 3 3 
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~ijlage 1 De ~echnological Mapplngs 

In deze bijlage zijn de technological mappings van de 3u 

produktgroepen met degrootste omzet opgenomen. Het getal 

rechtsonde.r in de matrixen zijn de kosten per 1000 produkten. De 

percentages in de matrixen zijn op twee manieren weergegeven, te 

weten: 

B-Tabellen. Hierin zijn de weergegeven percentages in de 

matrix percentages van de kolomtotalen. Hierin ziet men 

snel hoe een kostensoort over de verschillende 

technologieen verdeeld is. 

C-Tabellen. Hierin 

gedeelte van 

zijn de weergegeven percentages 

het rijtotaal. Hiermee verkrijgt 

het 

men 

inzicht in hoe de kostensoorten over een technologie 

verdeeld zijn. 



Le~gte variatie bij batterijbuss~11 

Tijdens de produktie van ba~terijbussen ondervond men grote 

moeilijkheden bij het diep~rekken i.v.m. de warmteontwikkelinq en 

de daarbij optredende temperaturen. Hiertoe heeft men de matrij

zen en centreerbussen voorzien van koelkanalen waardoor koelwater 

stroom~, met als doel het verminderen van aanladen en verkleinen 

van de lengtevariaties van he~ produk~. 

Om het effect van he~ koelen, met een koeler, op de lengtevaria

tie na stilstand van de machine te onderzoeken zijn de volgende 

metingen verricht. 

Indien ervan uit gegaan wordt dat de variatie in lengte van de 

hulzen veroorzaakt wordt door thermische uitzetting van de diver

se machineonderdelen, kan men de machinedelen die daarbij een rol 

spelen schematisch weergeven in figuur 5.5.1. 

fig. 5.5.1 

1 
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Hierbij is: 

1 = De trekmatrijs van hardmetaal met een hoogte van 50 mm 

en een lineaire uitzettngscoefficient a = 5,3 .10- 6 K-l 

2 = Hardmetalen trekstempel met een lengte van 140 mm en 

a = 5,8 .10- 6 K- 1 • 

3 = De stoter van cementeerstaal met een lengte van 

516.5 mm en a = 12,5 • 10- 6 K- 1 • 

4 = de nokvolger. r = 42,5 mm. 

5 :: de nok. Rn 0 k = 64 mm. 

6 :: het frame van gietijzer met een afstand van 988 rom 

tussen de nokkenas en de gereedschaptafel van de pers, 

a = 11 .10- 6 K-l. 

Voor de berekeningen is er van uitgegaan dat de nok en nokvolger 

evenveel uitzetten als het frame, zodat de vertikale afstand van 

de nok en nokvolger van de framelengte afgetrokken zijn. De 

hoogte van het frame is dan voor de berekeningen 825,5 rom. 

De ingevulde maten zijn de afmetingen van de laatste trek, de 6e 

trek, van de AL14NZ 110 machine, daar deze trek de uiteindelijke 

lengte van het produkt bepaald. 

De uiteindelijke lengtetoename van het produkt is dan als voIgt 

te berekenen: 

Alfrallle :: 825,5 .11 .10-6 .ATframe 

Al.totar= 516,5 . 12,5 .10- 6 .~Tstoter 

A Is t e III P !II 1 = 140 5 , 8 . 10- 6 • A Ts t a III pal 

Alma t r 1 j s = 50 • 5,3 .10- 6 .A Tille t r 1 j s 

De toename van de framelengte maakt het produkt korter, de leng

tetoename van de overige delen verlengen het produkt. 

De totale lengtetoename van het produkt door thermische uitzet

tingen is dan: 

Alprodukt =~l.totar +AlstalllPal +AlmetrlJs -Alfrelll. 

Om de invloed van de koeler op de lengtevariatie te meten is de 

machine drie kwartier stilgezet, een gemiddelde tijd voor storin

gen, met de deuren van de omkasting geopend. Na de drie kwatier 

2 



stils~and zijn de ~emperaturen van de machine op diverse plaa~sen 

gemeten, waarna de machine gestart werd. 

Tijdens de produktie werd om de 5 minu~en van 5 produkten de 

lengte geme~en. Deze metingen zijn voor twee koelwatertemperatu

ren, 5 en 25 °C, ui~gevoerd. Dit resulteerde in de opwarmkrommen 

die zijn weergegeven in fig. 5.5.2. 

opwa rm krom men LR6ie 
no 45 min .tll.tand 

0.09 

. 0.08 

0.07 

E 0.06 E 
.5 
• 0.05 
E 
a 
c: 

J 0.04 

.! 
CI' 0.03 c: 
.! 

0.02 

0.01 

0 
0 20 40 60 

a Koeler 2!! C ... tlJd in omln. 
Koele"S C <> Koele,. 5~C 

fig 5.2.2 Opwarmkrommen 

Bij een koelwatertemperatuur van 5 °C zijn twee opwarmkrommen 

weergegeven. De + lijn is bij een koelwaterdoors~roming van 0,75 

l/min gemeten. De Olijn bij een koelwaterdoorstroming van 1,38 

l/min. 

Uit deze krommen volgen geen duidelijke verschillen in de lengte 

toe name bij verschil1ende koelwatertemperaturen. 

Na 1 uur produktie zijn de temperaturen van de diverse machinede

len nogmaals gemeten. Deze metingen zijn weergegeven in de 

tabellen 5.5.1 en 5.5.2. 



Frale Ilinks lrecnts 
---.--------------:---------~---------: Koeler op 5 C 
Koud boven 

onder 
4B.4 I 
3B.9 I 

34.1 I 
33.B : 

Ov = O,75 Illin 
Stilstandtijd 45 lin. 

------------------:---------~---------: 
liar. boven 

onder 
39.B I 33.4 I 
37.7: 31.5 I 

Stoter, stelpel en centr.busl4e trek ISe trek l6e trek : 
----------------------------:---------:---------:---------: 
koud stoter boven 

stoter onder 

tentreerbus 
stelpel 

42.4 1 
40.1 

14.4 
20.9 I 

43.8 I 
4B.9 I 

17.6 I 
23.3 I 

44.3 I 
43.1 

17.1 
22.7 

----------------------------:---------1---------1---------: 
lIarm stoter boven 49.3 : 4B.o : 46.9 : 

stoter onder 48.6 I 47.0 I 44.2 I 

centreerbus 6B.4 I 62.3 I 54.4 : 
stelpel 46.8 : 62.1 I 53.7 : 

Frallle : links lr£!chts 

Stotergeleiding llinks l.idden lrechts 
------------------l---------:---------:---------: 
kaud boven 

onder 
43.9 I 43.9 I 3B.1: 
41.4: 40.5: 33.7: 

------------------:---------~---------I---------: 
war. boven 

onder 
48.B: 49.5: 38.3: 
4B.4: 4B.6: 35 : 

Toename frale temp. 0 C 
Toenale stoter telP. 6 C 
Taenale stelpei te.p. 33 C 
Toenaae latrijs telp. $45 C 

Tabel 5.3.1 

------------------:---------~---------: Ko!!ler op1S C 
loud boven 39.B I 33.8 1 

onder 37.7: 32.3: 
Ov = 1,75 lIlin 
Stilstandtijd 45 lin. 

------------------:---------:---------: 
liar. boven 

ondll!r 
37.6: 32.7: 
36.7: 31.3 I 

Stoter, stelpel en centr.busl4e trek :Se trek 16e trek I 
________ ' ___________________ 1 ________ : _________ : _________ : 

koud stoter boven 
stoter onder 

centreerbus 
steapel 

48.2 : 
38.7 : 

24.2 : 
2B.1 : 

41.1 : 41.9 : 
4''-0 I 41.1 : 

25.B : 26.0 : 
27.9 : 29.4 : 

-------------_·_------------1---------:---------:---------: 
warl stater boven 

stoter onder 

centreerbus 
stelpel 

46.2: 45.1: 47.4: 
45.2: 43.4 I 46.B: 

70.6 I 69.2 1 61.9 I 
5B.B: 67.B: 64.2: 

Stotergeieiding llinks :aidden Irechts 
------------------:---------:---------:---------: 
toud boven 

onder 
42.0 : 
40.5 : 

41.4: 36.1: 
39.2: 33.7: 

------------------:---------:---------:---------: 
lIare boven 

onder 

Toenale frale telp. 
Toenale stoter telp. 
Toenaa£! steepel teap. 
Toenale latrijs telllp. 

Tabel 5.3.2 

47.9: 4B.4: 3B.B: 
47.8: 47.9: 35.2 I 

I C 
6 C 
38 C 

%42 C 
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Met deze waarden is de uitzetting van de machineondedelen te 

berekenen. Dit geeft: 

A IfI"8 •• = 0 mm 
A Is tot e I" = 0,040 mm 
A 18 temp e I = 0,025 mm 
A 1. a t I" 1 j 8 = 0,008 mm 

• 
Alpl"Odlikt := 0,073 rom Oit komt redelijk overeen met de 

gemeten waarden. 

Uit deze metingen en berekeningen blijkt dus dat de lengte toena

me van de stoter door de toename van de stotertemperatuur het 

merendeel van de lengtetoename vormt. Het opwarmen van de stoters 

gaat geleidelijk, t:erwijl de st:empels en de matrijzen na ongeveer 

7 minuten op bedrijfstemperatuur zijn. 

V~~r een lengtetoename van 0,01 mm moet de stoter 1,5 °C in 

temperatuur stijgen, terwijl het stempel 12,3 °c warmer moet 

worden voor eenzelfde lengtetoename. 

Tevens is het opwarmen van de stoter onafhankeijk van de koelwa

tertemperatuur. De temperatuurtoename van de stoters wordt name

lijk veroorzaakt door wrijving in de stotergeleidingen, die niet 

door het koelwater gekoeld worden. 
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Om de lengtevariatie bij he~ star~en van de machine be~er ~e 

beheersen dient de temperatuur van voornamelijk de sto~er, maar 

ook van he~ s~empel constant gehouden te worden. Mogelijke oplos

singen om de stoterlengte cons~ant te houden zijn: 

1. Kortere s~oters, echter bij de huidige machine niet 

mogelijk. 

2. Be~ere geleiding van de s~o~ers, zoda~ er minder wrijving 

optreedt en dus ook minder warmte ontwikkeld wordt. 

3. Stoters op een constante tempera~uur hquden door b.v. 

betere ventilatie in de omkasting. Toevoer van de venti

latielucht langs de stoters, die een vrij cons~an~e 

temperatuur heeft. 

4. Stoters van een materiaal me~ een kleinere linea ire uit

ze~tingscoefficient b.v. IJzer-Chroom legeringen, hoe 

meer chroom des te Kleiner de lineaire uitzettingscoeffi

cient is. 

6 
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S .. envatt1na 

In dit verslag wordt met behulp van de schillen-methode de 
trekspanning over, en de druk op de trekradius bij het 
dieptrekken afgeleid en berekend. Bet berekenen van de 
trekspanning gebeurt in eerste instantie numeriek, waarna ook 
een analytische oplossing afgeleid en op juistheid gecontro
leerd wordt. 
Vervolgens wordt de toename van de trekspanning als gevolg 
van de buiging aan de berekeningen toegevoegd, daar de 
invloed van buiging bij kleine trekradil niet te verwaarlozen 
is. 
De afgeleide druk op de trekradius wordt gebruikt voor de 
berekeningen van flitstemperaturen, die in hoofdstuk 6 
afgeleid zijn. De berekeningen zijn in paragraaf 6.4 te 
vinden. 
In hoofdstuk 7 wordt getracht te omschrijven welke invloed de 
flitstemperatuur heeft op het aanladen. 
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SYMBOLJ:NLIJST 

~ = trekverhouding Do/Dst [-] 

E = effectieve deformatie [-] 

Er ,ez,E~ = rekken in de hoofdrichtingen [-] 

[N/mm2 
] 

[N/mmZ] 

[N/mm2 
] 

[N/mm2 ] 

[N/mm2 
] 

a~ 

aB 

aF 

a~ 

ar 

az 

';0 

a 

C 

Do 

Dst 

E 

n 

p 

P 

Pb 

Ppl 

r 
R 

Ro 

Ri 

Ru 

S 

so 
t 

u 

= tangentiele spanning 

= breeksterkte van het materiaal 
= vloeispanning 

= tangentiele hoofdspanning 

= radiale hoofdspanning of de spanning 

in de bewegingsrichting 

= normaal hoofdspanning 
= wrijvingscoefficient volgens Coulomb 

= wrijvingsspanning 

= neutrale lijn bij buiging a=p+.5t 

= trekstekte volgens Nadie 

= begin diameter van de platine 

= diameter van het trekstempel 

= elasticiteitsmodulus 

= verstevigingsexponent volgens Nady 

= trekradius 

[N/mrnZ ] 
[N/mm2 ] 

[N/mmZ] 

[N/mm2 
] 

[N/mm2 ] 

[mm] 

[mm] 
[N/mm2 ] 

[-] 

[mm] 

= druk op de trekradius [N/mm2] 

= deformatievermogen voor buigen of strekken [W] 

= plooihouderdruk [N/mm2] 

= momentane radiale plaatscoordinaat [mm] 

= momentane radiale plaatscoordinaat afh. [mm] 

van e. R = Ri+t+p(l-SIN(e» 

= begin straal van de platine 

= straal van het stempel 

= momentane straal van de platine 

= afgelegde stempelweg 

= materiaaldikte 

= materiaaldikte 
= treksnelheid 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm/s] 



Svrnbolen gebruikt in hootdstuk ti 

}. 
p 

a 

A 

P 

q 

Q 

r 

t 

To 

= Warmtegeleidingscoefficient 

= Soortelijke massa 

= Wrijvingscoefficient 

= Ternperatuurvereffeningscoefficient 

= Oppervlak waar wrijving heerst 

= Druk op het wrijvingsoppervlak 

= Ontwikkelde warmte per oppervlak 

= Ontwikkelde warrnte 

= Straal van het contactoppervlak 

= Tijd dat er wrijving heerst 

= Begin temperatuur 

[Watt/m~C] 

[kg/rn--'3] 

[-] 

[m' /5] 

[rn2 ] 

[N/rn2 ] 

[Watt/mO! ] 

[Watt] 

[mJ 

[5] 

[0 C] 

T, TA, TB, Tc = Ternperatuur toenarne van het rOC] 

v 

oppervlak van resp. lichaam A, B en het 

contactoppervlak 

= Snelheid waarmee de oppervlakken langs 

elkaar glijden 

[m/s] 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Het dieptrekken rekent men tot de processen der plastische 
vormgeving, er wordt geen materiaal toegevoegd of verwijderd. 
Een definitie van dieptrekken luidt: 

Het dieptrekken is het voortschrijdend buigen om 
een in zichzelf gesloten buigrand (de trekradius) 
waarbij een vlakke schijf (de platine) onder 
invloed van de stempelkracht in een holle bekervorm 
wordt omgezet. 

Het dieptrekken is dus een bewerking waarbij met behulp van 
een stempel en een matrijs uit een vlakke schuif een hol 
lichaam, een beker. wordt gevormd. Hierbij ontstaat de . wand 
van de beker uit de platine. In figuur 1.1 is het proces 
schematisch weergegeven. 

t 

Ri 

R 

fig 1.1 

In de meeste gevallen, zeker bij dunne plaat, wordt een 
plooihouder toegepast om plooien, welke t.g.v. de tangentiele 
druk spanning tijdens het stuiken van de platine ontstaan, 
tegen te gaan. 
De benodigde stempelkracht wordt behalve door de materiaal
eigenschappen en deplatine afmetingen tevens bepaald door de 
toegepaste trekverhouding, de gereedschapgeometrie en de 
trekomstandigheden. 
De benodigde trekspanning ter plaatse van de matrijsboring om 
de platine tot bekerwand om te vormen, is opgebouwd uit: 

a. De platinediameter te reduceren tot de afme
tingen van het holle lichaam, de stuikende 
bewerking 

b. De te overwinnen wrijving aan de plooihouder. 
matrijsbovenvlak, trekradius en trekstempel. 

c. Het buigen van het materiaal over de trekradius 
d. Bet weer strekken na het doorlopen van de 

trekradius. 

De maximale dieptrekverhouding (~=Do/Dst) wordt bepaald door 
het feit dat de trekspanning in de bekerwand de vloeispanning 
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van het materiaal niet mag overschrijden daar er anders een 
lijnspanningstoestand optreedt en dit kan een ongecontroleer
de wanddikte reductie tot gevolg hebben. 

De benodigde stempelkracht kan met de volgende methoden 
berekend worden: 

1. Bovengrenstheorema. Arbeidsberekening 
2. Ondergrenstheorema 
3. Schillen-methode 
4. Slipline-methode 
5. Numerieke methoden : eindige elementen methode 

Voor de berekeningen is gekozen voor de schillen-methode. 
omdat hiermee de benodigde trekspanning direkt uit het 
krachtenevenwicht wordt berekend. Tevens kan de druk op de 
trekradius uit het krachtenevenwicht afgeleid worden en de 
invloed van de Coulombse wrijving op de trekspanning, wat 
verder alleen numeriek mogelijk is. Bij de andere bereken
ingsmethoden wordt voor de berekening van de druk op de 
trekradius meestal teruggegrepen op de schillen-methode. 
In de nu volgende hoofdstukken wordt met behulp van de 
schillen-methode getracht een eenvoudige en nauwkeurige 
analytische oplossing voor zowel de trekspanning als de druk 
op de trekradius at te leiden. 
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Boofdstuk 2 
Analyse van de mechanische druk op de trekradius bij het 
dieptrekken met behulp van de schillenmethode 

2.1 Inleiding 

De analyse van de mechanische druk op de trekradius wordt met 
behulp van de schillen-methode uitgevoerd omdat hiermee 
direkt de druk op de trekradius berekend kan worden.Ook de 
invloed van goede en slechte smering wordt direkt in de 
berekeningen meegenomen en het effect hiervan op de trekspan
ning en de druk op de trekradius. 

2.2 Beschrijving van de schillen-methode 

Bij de schillen-methode wordt het lichaam opgedeeld in 
schillen zoals in figuur 2.1 

De volgende aannames... worden dan gemaakt: 
1.De normaalspanningen zijn uniform verdeeld 

O'x If (y, z) 
2.De wrijvingsspanning ~o is een schuifspanning 

in de grenslaag die niet de richting van de 
hoofdspanningen in het lichaam beinvloeden. 

S.De normaalspanningen zijn hoofdspanningen 

Andere belangrijke aanname$. die bijde volgende theoretische 
afleidingen gebruikt worden zijn: 

-de dikte t van het materiaal blijft constant 
·-co8rdinaatrichtingen zijn hoofdrichtingen 
-ideaal plastisch materiaal O'r=constant 
-tussen het materiaal en het gereedschap heerst 

Coulombse wrijving met wrijvingscoefficient ~ 
-de invloed van de stempelafronding en het strek
ken onder het stempel wordt verwaarloosd 

-invloed van de wrijving in de trekspleet is 
verwaarloosbaar 

-elastische vervormingen worden verwaarloosd t.o.v. 
de plastische deformaties 

AlB het dieptrekproces nu nader wordt bekeken I kunnen we dit 
opdelen in drie trajecten (figuur 2.2): 



Ru 

Pi 

fig 2.2 

traject 1 flens die gestuikt wordt 
traject 2 materiaal over de trekradius 
traject 3 de reeds gevormde bekerwand 

2.3 Berekening van de spanningen over traject 1 
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Traject 1 behelst het gebied Ru < r < Ri+p+t , zoals dit is 
weergegeven in figuur 2.2. 

Toepassing van het schillen evenwicht in radiale-richting 
geeft (figuur 2.3): 

fZ2Itz::;§ ,i r·~ 
-. 
p.~ 

fig 2.3 

{ar+dar ) (r+dr) - ar .r.d¢.t - a_.dr.d¢.t + 2~ppl~dr.d¢.t = 0 

r 
r.ar + ar .dr + r.dar + dar .dr - r.ar - a •. dr + 2~Ppltdr = 0 

r r.dar + (ar-a.)dr + 2~Ppltdr = 0 (2.1) 

dar = -(ar-a.)dr - 2~Pl~ (2.2) 
r r 



De materiaaldikte blijft constant , hieruit voIgt dat ; 

Ez = 0 
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Als dit in de von Mises vergelijking wordt ingevuld geeft 
dit: 

1 ar +ar.IJ) 
Ez = 0 = E(az- 2 

a - ar+ar.IJ 
z - 2 

Dit in de vloeivoorwaarde van von Mises gesubstitueerd geeft: 

uit Ez = 0 
Ef/J < 0 
Er > 0 voIgt dat ar-a_ > 0 

2 Dus: {3aF = ar-a; 

of we I 

Substitutie van (2.3) in (2.2) geeft: 

2 dr dr 
dar = - --aF-- - 2~pl--{3 r t 

(2.3) 

ar = - ..f; aF Ln ( r ) - 2J.1Pp 1 ~ + C ( 2 . 4 ) 

Uit de randvoorwaarde ar = 0 voor r = Ru voIgt: 

C = 2 Ru 
..f3aF Ln(Ru) + 2~Pl~ 

Dus: at = ..f~aF Ln( ~u) + 2J.1pplRu~r (2.5) 

Invloed van de plooihouder 

Hoe groot is nu de invloed van de plooihouderdruk op de 
trekspanning bij r =Ri+p+t ? 

Onderzoekingen uitgevoerd door Siebel geven voor de vereiste 
plooihouderdruk de volgende formule: 

Ppl = (2+3)10- 3 [ «(3-1)3 + 0.5.10-2 ~~].aB 

De bepaling van de plooihouderdruk kan ook met behulp van 
figuur 2.4. 
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~ ~ I / / 
1-1-+--1---1 

8~' .~. l~iY ii 1/ ,~/ ,~ 

~I 

I / I \ \ 
v II V '" I / / '\ ,'--
t-v- '\--~r;--' ~. -ioo-
/; J .- -f-- - "- I ---1---

J/V ~~--.-
.- ._-

fIH'tf-I/-+-I-I-+--+--+---+-I 1---1----1--1...; --4-1 
--_ .. -I--.......j 

II I 
1 2 3 4 

--..... PNo 
Qp05 QP10 ~015 Q,020 Qp25 

-.....,....... 'o/do 
Fig 2.4 

Hieruit blijkt dat Ppl in het algemeen tussen a en 4 N/mmz 
ligt.De meest gangbare waarden voor aB z1jn 500 tot 800 N/~ 
Als deze waarden worden 1ngevuld in formule (12) met en 
zonder ploo1houderdruk dan blijkt dat de fout, die gemaakt 
wordt door het verwaarlozen van de ploo1houderdruk , ongeveer 
6.5% 1s. 
B1j de verdere berekeningen wordt de invloed van de ploo1-
houder verwaarloosd. 

Dus: ar = i~aF Ln( ~u) (2.6) 

2.4 Traiect 2 De trekradius 

Traject 2 behelst de trekradius, het gebied van r=R1+p+t 
waar ook voor geldt e = 0 tot e = 1[/2 b1j r=Ri zoals ook te 
zien is in figuur 2.2. 
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r 

p t ri 

R 

df 

fig 2.6 

Alswe figuur 2.6 bekijken, zien we dat e ,b ,¢ als hoofd
richtingen gelden . Tevens kunnen we hieruit de schilopper
vlakken berekenen voor het krachtenevenwicht . 

met R=Ri+t+p(1-SIN9) vinden (2.7) 
we voor de schiloppervlakken 

Oppervlak AI = 1 
(p~t). t. d9 (2.8) 

Opperv lak A2 = 1 p.d9.d¢(R- 2P.dS.COSe) (2.9) 

Oppervlak A3 = t.d¢(R-p.COSe.dS-t.SIN9) (2.10) 

Oppervlak A4 = t.d¢(R-t.SINS) (2.11) 

=> A3 = A4-t.p.COS9.d9.d¢ (2.12) 



11 

Krachten-evenwicht in de e-richting geeft : 

(ar+dar )A3 - arA4 - ~A2 + a_Al .d~.COSe = 0 (2.13) 

Krachten-evenwicht in de b-richting geeft : 

P.A2 - ard~4 - (ar+dar)A3.d~ + af.Al.d~.SINe = 0 (2.14) 

Het krachten-evenwicht in de e-richting verder uitgewerkt met 
formule (2.12) geeft : 

(ar +dar ) (A4 -t. p. cose . d8 . d~) -ar. A4 -uP. A2 + a_. Al . d~ . COS8 = 0 
(2.15) 

dar . A4 - (ar +dar ) t . p. case ."de . d~ - uP. A2 + alA. Al . d~ . cose = 0 
(2.16) 

De oppervlakken hierin gesubstitueerd geeft : 

dar(R-t.sINe).t.d~ - (ar+dar).p.COS8.d8.t.d~ -
1 1 

uP.(R:2p.de.COS8).p.d8.d~ + a_(p~t).COS8.de.t.d~ = 0 (2.17) 

dar(R-t.SINe-p.COSe.de) -ar .p.COSe.de -U~(R~p.de.COSe)de + 

+ af(P+it).sINe.de = 0 (2.18) 

In (2.18) worden de hogere orde termen verwaarloosd en dit 
geeft: 

dar(R-tSIN8) - ar.pCOSe.de - uptPR.de + a_(p~t)COse.de = 0 
(2.19) 

dar p.COS8 p.R (P~t)COSe 
d8 . =·ar R-tSIN8 + c1J.P t (R-tSIN8 )-·a_ R-tSIN8 (2.20) 

Krachten-evenwicht in de b-richting met de oppervlakken 
gesubstitueerd geeft: 

P(r- ~p.Cose.d8)Pd~de - ar(r-t.SINe)td~de + ~art.pCOS8.d~.d2e 

- ldar(R-tSIN8-PCOS8.d8)t.d~.d8 + af(p+it)t.SINe.d~.d8 = 0 

(2.21) 

Delen door d~ en de , verwaarlozen van de hogere orde termen 
en dar klein t.o.v ar geeft: 

P.p.R - art(R-tSIN8) + a_(p~t)t.SIN8 = 0 
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(2.22) 

Substitutie van (2.22) in (2.20) geeft: 

dar 
de 

pcose (P~t}SINe (P~t)COse 
= ar R-tSINe + Uar - ua_ R-tSINe - a_ R-tSINe (2.23) 

1 
dar pcose p~t 
de = ar(R-tSINe + u) - a-R_tSIN9<uSIN9+COS9) (2.24) 

Ook hier veronderstellen we dat de materiaal dikte gelijk 
blijft, waardoor we met von Mises vinden dat : 

Ez = 0 = i<az _ ar;a_) 
ar+afll => az = -~'-2 

Dit in de vloeivoorwaarde van von Mises gesubstitueerd geeft 
weer net als bij (2.3) 

a_ = ar - ~ ( 2. 25 ) 

Substitueren we (2.25) in vergelijking (2.24) dan geeft dit : 

dar 
de 

2 (P~t)SIN9 
= uar + U(..f3aF-arJ R-tSIN9 

2 pcose 
+ ..f3ar R-tSIN9 (2.26) 

Voor de druk op de trekradius vinden we door substitutie van 
(2.25) in (2.22) 

Vergelijking (2.26) 
die met behulp van 
geldt eveneens voor 
trekradius (3.27). 

(2.27) 

Met R=Ri+t+p(1-SIN9) 

is de algemene differentiaalvergeIijking 
de schiIIen-methode gevonden wordt. Dit 

de algemene oplossing van de druk op de 

Deze differentiaalvergelijking is zonder verdere vereenvou
digingen niet oplosbaar , dit kan helaas aIleen numeriek. Bet 
numerieke oplossen wordt met behulp van de Ranga-Kutta 
methode gedaan , daar het een eerste orde differentiaalverge
Iijking met een beginwaardeprobleem betreft. Deze methode 
wordt in apendix 1 uitvoerig uitgelegd. 
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Boofdstuk 3 De analytlsche oplossing 

3.1 Inleiding 

Zoals al eerder is opgemerkt. is vergelijking (2.26) ni~t 
analytisch op te lossen zonder toepassing van vereenvoudigin
gen. In dit hoofdstuk zal getracht worden om een analytische 
oplossing te krijgen en we zullen nagaan hoeveel deze analy
tische oplossing afwijkt van de numerieke oplossing. 

3.2 Vereenyoudigingen 

De eerste veronderstelling die we maken is dat de materiaal
dikte t klein is t.o.v de trekradius p. 
We veronderstellen t« 2p. 
Hierdoor wordt vergelijking (2.26) aanzienlijk vereenvoudigd 
n.l. : 

(3.1) 

Met Rl=Ri+p(l-SINS) 

dar ~ 2 p 
dS = ~ar(l- Rl S1NS ) + ~aPRl (COSe+~SINe) (3.2) 

Ook deze differentiaal vergelijking is nog te moeilijk om 
algemeen analytisch op te lossen. In de differentiaal 
vergelijking staan de volgende twee termen: 

~ar ~ SINS 

Als nu Rl=Ri , dan is e=~/2 , zijn deze termen maximaal n.l. 

p 2 p 
~arRi en JJ;{3aF Ri 

p 
Stel Ri < 0,25 en ~=0.2 dan is JJ;~i < 0,05 

Dit kunnen we dan verwaarlozen ten opzichte van de andere 
termen waardoor we een differentiaal vergelijking krijgen die 
weI analytisch oplosbaar is : 

dar _ 2 pcose 
de - ~ar - (30"FRi +p-pSINS (3.3) 

Doorschot heeft afgeleid dat de vervormingsterm en de defor
matieterm van gelijke orde zijn , dus we kunnen nu niet meer 
verder vereenvoudigen. 

3.3 Analvtische oplossing 

Vergelijking (3.3) trachten we nu op te lossen. 
Hiertoe lossen we eerst de homogene oplossing op: 
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derr 
0 dS - J,J.err = (3.4) 

derr 
"err = J,J.dS => Ln(err ) = J,J.S + C 

=> err (S ) = C(e)eJ,J.S (3.5) 
Particuliere oplossing: verg.(3.5) in verg.(3.3) gesubsti
tueerd: 

ddeC eJ,J.e+ J,J.C(S)eJ,J.e- J,J.C(S)eJ,J.e= 2erp pcase 
.f3 Ri+p(l-SINe) 

<=> dC = 2 pcass -J,J.S 
dS {3 er'Ri+p-pSINS e (3.6) 

Bier lopen we opnieuw vast. Door nu Ri +p-.pSINe minimaal te 
maken , wordt de particuliere oplossing maximaal en is de 
fout kleiner dan 4% . 

Dus: dC _ ~~, pcase -J,J.S 
dS - {3V Ri e 

<=> 

met toepassing van partiele intergratie krijgen we 

2 p e-J,J.S 
c(e) = ~F~. 1+J,J.2(SINe - J,.I.COse) + c* 

Substitutie van C(e) = err(e).e-~e in (3.7) geeft: 

_ 2 p 1 * J,J.e 
ar - {3erF~'1+J,J.2(SINe - J,J.caSe) + C .e 

(3.7) 

(3.8) 

In hoofdstuk 2 is de invloed van de stuikende flens berekend 
en hieruit volgt de randvoorwaarde voor e =0 (r=Ri+p). Dus 
err (r=Ri+p) van verg.(2.6) = ar (e=O) van verg.(3.8). 

=> C*= ~erF.Ln(Rru) + J,.I. p 2~F 
"4,] J,.I.2+1·~·~v (3.9) 

(3.9) in (3.8) gesubstitueerd met J,J.2 « 1 geeft: 

.r 2
3
"", eJ,J.e. Ln( RrU) + 2 p (SINe case) + 2,. J,.I.e p err = "4 v {3 er,-,u- -J,J. TIer" J,J.e -,u-

(3.10) 

Dit is de analytische oplossing. 
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3.4 De touten van de analytische oplossing 

Bij de analytische oplossing, in paragraaf 3.2 en 3.3, worden 
nogal wat aannames gemaakt en termen verwaar1oosd. Wat is nu 
de invloed van a1 deze aannames en verwaar10zingen op de uit
einde1ijke op1ossing ? 
Om dit na te gaan zijn de formules die bij de ana1ytische 
oplossing ontstonden , de vergelijkingen 2.26 t 3.2 en 3.3 
numeriek uitgewerkt en de uiteindelijke analytische vergelij
king 3.10 werd ook berekend. De resultaten van deze bereken
ingen zijn te zien in de grafieken 3.1 en 3.2 in bijlage 2. 
Bier valt meteen op dat de toegepaste vereenvoudigingen 
nauwelijks invloed hebben op de oplossing. Slechts de laatste 
aanname , na verg. 3.6 t geeft een duidelijk Ander beeld en 
de fout wordt aanzienli.jk groter dan de veronderstelde 4% . 
Indien we nu na verg. 3.6 Ri+p-pSIN8 maximaal maken, dus de 
noemer wordt Ri+p, dan vinden we een even grote afwijking , 
echter tegenovergesteld aan de afwijking die onstaat indien 
we Ri+p-pSINa minimaal maken. Als nu voor de noemer van 
vergelijkig 3.6 Ri+0,4p wordt ingevuld , vinden we een 
oplossing die de numerieke oplossing zeer goed benadert. 
We vinden dus voor de analytische oplossing: 

2 ~a Ru 2 p 2 ~e p 
Or= ~30Fe .Ln(~) ~FRi+0,4p(SINa-~COSe) +~30F~e Ri+O,4p 

(3.11) 

De verschuiving naar boven van de krommen wordt veroorzaakt 
door de aanname dat de materiaaldikte klein is t.o.v de 
stempelstraal. Hierdoor wordt de randvoorwaarde. verg. 3.9, 
bij een iets kleinere straal berekend, waardoor deze waarde 
groter is geworden. Indien de materiaaldikte niet verwaar
loosd wordt, is de analytische oplossing kleiner dan de nume
rieke oplossing. Het is dus beter om de materiaaldikte te 
verwaarlozen waardoor de analytische oplossing altijd groter 
is dan de numerieke oplossing en men zo aan de "veilige kant" 
blijft. 
Vergelijking 3.11 is dus de uiteindelijke analytische oplos
sing. 
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Boofdstuk 4 Kritiek op de schillen-methode 

4,1 Inleiding 

Bij de berekeningen van de trekspanningen en de druk op de 
trekradius is gebruik gemaakt van de schillen-methode, Een 
van de elementaire aannames bij de schillen-methode is dat de 
spanningeri over de schiloppervlakken uniform worden veronder
steld , hierdoor worden de schuifspanningen, die door de 
buiging van de platine over de trekradius ontstaan, verwaar
loosd. Dit heeft tot gevolg dat de invloed van deze buiging 
op de trekspanning wegvalt. 
We kunnen dit illustreren met het voorbeeld van een strip die 
over een radius getrokken wordt (fig, 5,1). 

Indien er geen wrijving op
treedt wordt met de schil
lenmethode gevonden: 

(a_+da_Jt,b=a_.t.b 

=> da_ =0 

Met wrijving vinden we: 

a_=P,eJl.'-

In beide gevallen is de 
grootte van de trekradius en 
de invloed hiervan op de 
buiging weggevallen. 

fig. 4.1 

Men kan nu tot de conclusie komen dat de idea Ie trekradius 
een straal 0 heeft, of dat de grootte van deze trekradius 
geen invloed op de trekspanning heeft, Deze conclusies zijn 
beide onwaarschijnlijk en er moet dan ook een extra term 
toegevoegd worden om de invloed van de buiging op de trek
spanning tot uiting te laten komen. 

4.2 Introduktie van het buigyermogen 

Een mogelijkheid om de invloed van de buiging in de bereken
ingen te betrekken is via het vermogen, dat nodig is om de 
platine te buigen. Dit vermogen zal dan zowel bij het buigen 
aan het begin, als bij het strekken aan "het eind van de 
trekradius aan de berekeningen toegevoegd moeten worden. 
De berekening van het vermogen, dat nodig is voor het buigen 
en strekken, zijn te vinden in lit.2 ,onder "Buigen en 
strekken van een plaat over de matrijsafrondins", 
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t - !--- -

AL -

fig 4.2 

Het gehanteerde deformatiemode1 moet vo1doen aan (fig 4.2): 
-x, y, z zijn hoofdrichtingen 
-deformatie vo1gens rechte rekweg 
-v1akke deformatie in de z-richting (Uz=O) 
-materiaa1dikte b1ijft constant 

Rechte rekweg : 

E = V; ( Ex 2 + Ey 2) .. = 

Ook is Ex = Ln-l.!. 
1 

waarin 1y de 1engte van een materiee1 v1ak op y, er ge1dt 

1y = alP + ~ + y) 

met vo1ume-invariantie ge1dt: 

1 = a(p + ~ ) 

Met deze aannames en a = p + t/2 vinden we voor de effectieve 
rek bij buigen of strekken: 

- 2 y 
€ = .of 3 I Ln ( 1 + it ) I ( 4 . 1 ) 

Voor het deformatievermogen t.g.v. de buiging of het strekken 
van niet verstevigend materiaa1 ge1dt dan: 

Pb = .of; cr:f
2

I Ln (1+ ~)I .u.2~.R.dy 
-t /2 

Pb = ~; crr{ J -Ln(l+ l)dy +tf
2

Ln (1+ l)dy}u.2~.R 
-t /2 a i a 
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Toepassing van de sUbstitutiestelling: 

stel: 1 + y 
a = x 

=> y = a(x-l) 
dy = a.dx y = -t/2 => x = 1 - t/2a 

y = 0 => x = 1 
y = t/2 => x = 1 + t/2a 

2 1+t/2a 1 
Pb = is aF .u.2~.R {r a.Ln(x)dx - r a.Ln(x)dx } 

i . l-i/2a 

2 1+t/2a 1 
Pb = i3 ar .u.2~.R.a{[ x.Ln(x)-x] - [ x.Ln(x) - x] } 

1 I-t/2a 

2 t t 
Pb = i3 aF .u.2~.R.a{Ln(1+ 2a) + Ln(l- 2a) + 

2 t t 
+ i3(Ln(1+ 2a) - Ln(l- 2a»} 

Pb = i; aF.u.2~.R.t.a{ i Ln (l- 4!~) + 2; Ln(~:~~)} (4.2) 

Delen we het vermogen door u.2~.R.t dan geeft dit de spanning 
op het opppervlak dat loodrecht op de bewegingsrichting 
staat: 

2 a t2 + _1 2 a +t 
ar = is aF{ t Ln(l- 4a2) 2 Ln(2a-t)} (4.3) 

Met a= p+.5t : 

(4.4) 

Dit is de extra benodigde trekspanning om het materiaal over 
de radius p te buigen of te strekken. 

Deze oplossing is nag te vereenvoudigen door voor de effec
tieve rek een eerste or de benadering te nemen. Dit kan zolang 

-1 < 2!~t < 1 . De maximale waarde van y = ± ~ • dus 

zolang p > t. Vergelijking (4.4) wordt dan: 

_ 1 
ar - 2{3 aF 

t --a (4.5) 
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= exacte opl . 
_., - . - = 18 orde ben . 

10 12 P (= P/t) 

Figuur 4.3 laat de afwijking zien die door deze vereenvoudig
ing ontstaat. 

In figuur 4.3 zien we dat verg.(4.5) toepasbaar is zolang pit 
>.25 J wat voor de meest voorkomende situaties geldt. 
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Boofdstuk 5 Berekeningen van de trekspanning, rekening 
houdend met de invloed van de buiging 

5.1 Inleiding 

De berekeningen die in hoofdstuk 3 Z1Jn uitgevoerd, worden 
opnieuw gemaakt, rekening houdend met de invioed die de 
buiging heeft op de trekspanning. 
Hiertoe wordt het dieptrekproces gemodelleerd volgens figuur 
5.4 . Voor de analytische oplossing: 

trajeot 1 

,. 
. buigen 

trajeot 2 

traject 3 

fig. 5.1 

Traject 1 bIijft hetzelfde ais 
in hoofdstuk 2. 
Tussen traject 1 en 2 komt nu 
een extra term voor de invioed 
van het buigen van de blank . 
Traject 2 blijft fundamenteel 
hetzelfde als in hoofdstuk 3, 
alleen de randvoorwaarde is 
verand,erd. 
Bij de overgang van traject 2 
naar trajct 3 komt ook weer een 
extra term t.g.v. het strekken 
van het materiaal. 
Hierdoor verandert de randvoor
waarde weer voor traject 3. 

5.2 Berekening van de trekspanning over de trekradius 

In 3.B met toepassing van 3.11 werd voor de analytische 
oplossing van de trekspanning gevonden: 

ar = ~; ar Ri~.4P (SIN8-uCeS8) + C.eue (5.1) 

De randvoorwaarde voor 8=0 is nu: 

t (5.2) -a 

Verg.(5.2) in verg.(5.1) gesubstitueerd geeft: 
2 p Ru p t /J.8 

ar = ~3 aF{Ri+.4p(SIN8-uCOS8) +(Ln(Ri+p) +lJ.Ri+.4p +4a)e } 
(5.3) 

Deze vergelijking geldt voor 8 van 0 tot x/2. 
Bij 8 = x/2 is er weer een discontinue overgang vanwegen het 
strekken van het materiaal. Voor de uiteindeIijke trekspan
ning in de bekerwand vinden we dan: 

ar(traject 3) = ar(8=x/2) + extra term voor het strekken. 
Dus: 

2 p Ru p t ux /2 t 
ar (3) = ~3 aF{Ri+.4p + (Ln(Ri+p) +~Ri+.4p + a'e +(~~l) 

Wordt verg.(5.4) nu met het oppervlak, dat Ioodrecht op de 
trekspanning in traject 3 staat, vermenigvuldigd, dan wordt 
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de dieptrekkracht of stempelkracht Fst voor ronde produkten 
gevonden. 

(5.5) 

De opbouw van formule 5.4 wordt grafisch weergegeven in 
grafiek 5.1 in bijlage 2. Bij de berekening is uitgegaan van 
het standaardprodukt zoals dit op pagina 22 wordt gegeven. 

5.3 De druk op de trekradius 

In verg.(2.27) 
ar ,al ,a,t,p en 
dus in weze is 
kenen. 

vonden we al dat de druk een funktie is van 
Ri. ar is een funktie van S,a! ,t,p,Ri en Ru, 

de druk direkt uit de trekspanning ar te bere-

Voor de druk was dus al gevonden: 

P = ar ~(1 - ~SINe) - (ar - 4~ aF}(l + 2~ )~SINa (5.6) 

Als de aannames die in hoofdstuk 4 werden toegepast voor de 
analytische oplossing ook hier worden gebruikt, dan ver
eenvoudigd dit de verg.(5.6). Deze wordt dan met de aanname 
dat t/(Ri+t+p(l-SINS) « 1 : 

P ( a) = ar (e) ; (5.7) 

Formule (5.7) kan ook worden gevonden door er van uit te gaan 
dat de stempelkracht door de trekradius wordt afgesteund. 

ar (traject 3).2xRi.t Dus: Fst = P.2xRi.p = 

P = ar (traject 3)~ 
p dit is weI een gemiddelde druk over de 

hele radius, terwijl verg(5.7) een 
meer exacte berekening is. 

5.4 Conclusies 

Resumerend: 

Numerieke oplossing 

voor de trekradius (traject 2) 

dar =11""r 2 (p+. 5t )SIN(e) 2 . 5tCOS(8) 
da ~~ +/J.(43aF -ar) R- tSIN(S) +(43aF -ar )R- tSIN(6) + 

2 peOS(S) 
+ ~3arR-tSIN(e) (5.8) 

Met als randvoorwaarde 

8 =0 =>,... - 2""F{Ln(· Ru ) + t } vr - ~3v Ri+p+t 4(p+.5t) 

Voor de cupwand (traject 3) geldt dan: 

2 t 
ar (traject 3) = ar(traject 2 (9=x/2» + ~3aFp+.5t 

(5.9) 

(5.10) 
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En voor de druk op de trekradius over traject 2 

pee) = ar(e)~{l- iSIN(e)} -Car (e)- ~~aF)(l+ 2:)~SIN(e) (5.11) 

Analytische oplossing 

v~~r de trekradius (traject 2) 

ar (e) = ~~ar{Ri~.4P (SIN(e)-~Cos(s» + (LnR~~p p 
+JJ.Ri + . 4p + 

p . us} 
4(p+.5t»e (5.12) 

Voor de cupwand (traject 3) 

ar (tr.3) = ~;ar{Ri~.4p+(LnR~~p p t JJ.~/* 
+JJ.Ri+. 4p +4(p+.5t»e 

En voor de druk op de trekradius 

t P (e) = ar (e )-p 

Oplossing yolgens het arbeidsprincipe 

t 
4(p+.5t)} (5.13) 

(5.14) 

In lit.3 wordt de trekspanning van traject 3 volgens het 
arbeidsprincipe afgeleid. De uiteindelijke formule is dan 

C 2 Ru n+1 n+1 
+~+ ar (tr. 3) = n+l {[ ~3 Ln(Hi +t+p ) +Eo ] - Eo } 2p 

C ~ L (Hi+p 
n+l n+1 ar .1 1r;. p 

n+1{[ ) + Eo ] - Eo } + + ar ~3 n Hi 100.t 400.t 

Deze vergelijking geeft dus de stempelkracht. De druk op de 
trekradius wordt niet berekend. 
Deze formules zijn grafisch dimensieloos weergegeven in de 
grafieken 5.2 tim 5.12 in bijlage 2. 
Bij de berekeningen van deze grafieken is uitgegaan van een 
standaard produkt met de volgende eigenschappen en afme
tingen: 

t = 0.25 
aJ!' = 412 
aB = 750 
Ro = 10 
Ri = 5 

mm 
mm 

S = 3 mm 
C = 1500 N/mm2 
n = 0,5 
Eo = 0 
p van 0 tot 3 mm (dus pit van 0 tot 12) 

Hieruit kan, zoals al eerder is gedaan, geconcludeerd worden 
dat de analytische oplossing de numerieke oplossing in 
voldoende mate dekt om toegepast te worden. Dit levert in de 
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meeste gevallen aanzienlijke tijdwinst in de berekeningen op. 
Tevens wordt met de schillen-methode en het arbeidsprincipe 
ongeveer dezelfde ideale trekradius gevonden. 
De trekspanning in de grafieken 5.3 - 5.6 dienen kleiner te 
blijven dan 0,866 , daar anders een lijnspanningstoestand het 
materiaal zal strekken. ( ar is dan groter dan {3/2 .ar ) 
Verder valt op te merken dat de druk op de trekradius extreme 
waarden gaat aannemen zodra de trekradius kleiner wordt dan 
de materia~ldikte. Dit is duidelijk te zien in de grafieken 
5.11 en 5.12 in bijlage 2. 

Een voordeel van de hier toegepaste schillen-methode is dat 
de verschillende trajecten ook op andere manieren gecombi
neerd kunnen worden, waarbij de berekende waarde aan het 
einde van een traject de beginvoorwaarde voor het volgende 
trajct is. (indien nodig met een extra buigingsterm) Hierdoor 
is het in principe ook mogelijk de druk op de trekradius en 
de trekspanning te berekenen voor volgtrekken. Figuur 5.11 
geeft dit schematisch weer. Ook voor dieptrekken gecombineerd 
met duntrekken is het mogelijk de optredende drukken te 
berekenen. (combinatie met lit. ) 
Een nadeel van de schillen-methode is dat er geen rekening 
met versteviging van het materiaal wordt gehouden. 
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Boofdstuk 6 Flltstemperaturen 

6.1 Inleiding 

Een bekend fenomeen van wrijving tussen twee lichamen die 
langs elkaar glijden is dat het contactoppervlak warm wordt. 
Indien de hoeveelheid ontstane warmte veel groter is dan de 
afgevoerde warmte door geleiding in de twee lichamen zal het 
oppervlak, waar de twee lichamen met elkaar in contact zijn, 
zeer warm worden. Er zal een flitstemperatuur ontstaan. 
Het begrip flitstemperatuur is afkomstig uit de tandwiel
techniek, waar tandflanken met een hoge oppervlaktedruk in 
zeer korte tijd langs elkaar glijden en de flankoppervlakken 
zeer warm worden. 
Bij het dieptrekken kunnen plaatselijk ook zeer hoge drukken 
heersen. b.v. bij discontinuYteiten in de trekradius waar de 
trekstraal dan plaatselijk zeer klein is. Het is dus aanneme
lijk dat bijhet dieptrekken ookflitstemperaturen op zullen 
treden. 

fig 6.1 

Als lichaam A met een sneheid v over B schuift zal in het 
grensvlak warmte ontwikkeld worden ter grootte: 

Q= Fw.v = uP.A.v [Watt] (6.1) 
Deze warmte ontwikkeling gaat sneller dan de warmte opname in 
de lichamen A en B. Getracht zal worden de ontstane tempe
ratuur in het oppervlak af te leiden. 

6.2 Flitstemperaturen 

Voor de theoretische afleiding wordt een model gebruikt dat 
is weergegeven in figuur 6.2 . 

1/ ~---- ~e,..,. 
~~--------~~~----------~ 

fig 
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Voor de ontwikkelde warmte in het contact oppervlak geldt: 

Q = ~.P.oppervlak.Vgem [Watt] 

Aannames bij dit model: 
De warmte afvoer is 1 dimensionaal 
De warmteafvoer gaat loodrecht het oppervlak in. 
Het contact oppervlak is cirkelvormig 

De warmteproduktie per eenheid van tijd en oppervlak is 

(6.2) 

q= Q/A = ~P.Vgem [Watt/m2] (6.3) 

Voor de druk P wordt ook een gemiddelde waarde ingevuld. Een 
goede benadering voor de gemiddelde druk is 2/3 van de maxi
male druk die in de voorgaande hoofdstukken is berekend. 

In de literatuur vindt men twee fundamentele methoden voor de 
berekening van de flitstemperatuur. 

1. De ontwikkelde warmte wordt naar de wrijvingsop
pervlakken van ieder lichaam verdeeld en hieruit 
wordt dan voor iederoppervlak apart de flits
temperatuur berekend. 

2. Uit de ontwikkelde warmte wordt direkt de 
contact flitstemperatuur berekend. 

Beide methoden zullen voor het dieptrekken geanalyseerd 
worden. 

Ad 1 

Voor de ontwikkelde warmte per eenheid van tijd en oppervlak 
geldt verg. 6.3 . 
Voor de verdeling van de warmte over de beide oppervlakken 
van de lichamen geldt: 

qA = V}JA .AA • CA 

qB VpB .AB • CB 
(6.4) 

met q = qA+qB geeft 

qA = 
VjJA .AA • CA + VjJB .AB • CB 

(6.5) 

Voor de temperatuur toename van het oppervlak A geldt dan 
vol gens Balakin Lit. [ '1 ] : 

TA = 2qA {t (6.6) 

Op dezelfde wijze kan de oppervlakte temperatuur van het 
andere lichaam berekend worden. 
De toename van de contact temperatuur tussen de twee lichamen 
is dan : 

Tc = (PA.~A.CA)~A + (PB)B.CB)~B 
(PA .J.A. CA)~ + (PB .AB • CB )~ 

(6.7) 
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Ad 2 

In de warmte techniek maakt men gebruik van de z.g. bron
oplossing, waarbij voor een continue vlakke bron wordt 
gevonden: 

R , 
---HJI'7Y;~---' ::x. = :x. 

-(x-x' ) 
T-To = ~(~)~e 4at pc 1Ca 

Dit kan vereenvoudigd worden door: 

(S. B) 

x'=O , te kiezen (nulpunt coord.stelsel in contactopp.) 
x =0 , we zijn aIleen in de opperv. temp. geinteresseerd 

hieruit voIgt dan: 

_ q t ~ 
T-To - pc (1['8" ) (S.9) 

Met behuip van het kental van Peclet kan afgeleid worden dat 
de warmte afvoer plaats vindt naar het Iichaam dat het kortst 
opgewarmd wordt. In dieptrektermen betekent dit dat vrijwel 
aIle energie in het produkt terecht komt. 
Bierdoor gaat verg. S.9 over in (met a= A1PC) 

t ~ 
T = To + q(1CpXC) (S.10) 

Waarbij voor de materiaaiconstanten de waarden van het diep 
te trekken produkt ingevuld worden en voor de tijd t geldt: 
Iengte van het diepgetrokken produkt gedeeld door de gemid
delde dieptreksnelheid (t = B/V,em ). 

Overeenkomsten van de twee methoden: 

TA en TB volgens (S.3) in (S.4) ingevuld geeft voor de 
contact temperatuur: 

Tc - 2q .PA .J-A • CA ..ftl + fiB .AB • CB ..ft2 ( 6 . 11 ) 
- ( Jl A • X A • CA + ..p B .1\ B • CB ) Z 

Indien nu beide material en dezelfde eigenschappen hebben en 
tl = t2 (beide oppervlakken zijn even groot) dan gaat (S.ll) 
over in (6.10). 
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6.3 Andere benaderingen van de flitstemperatuur 

Verder vindt men in de literatuur temperatuurberekeningen van 
het contactoppervlak welke uitgaan van een gedefinieerd 
oppervlak en een snelheidscriterium. 
Zo vindt Archard [ Lit. 6] drie basis situaties en vergelij
kingen te weten : 

figuur 6.4 

(a) Stationaire warmtebron. 
T = Qa/4r 

(b) Langzaam verplaatsende warmtebron 
T = Qc/4r 

(c) Snelheidscriterium. 

(6.12) 

(6.13) 

Voor lage snelheden geldt verg 6.13 en voor hoge snelhe
den verg 6.6 waarbij voor het snelheidscriterium 
geldt: 

L = V.r.,P.c/2 (6.14) 

Als L< 0.1 is geldt verg 6.13 en als L> 5 is geldt 
verg 6.6 . 

Archard werkt verg 6.6 verder uit en 
ongeveer dezelfde aannames als bij ad.2 
die qua waarden dezeIfde resultaten geeft 
aIleen moet men hier nog weI een oppervlak 
Deze vergelijking luidt: 

T = 0,31 * Qc ( A c )~ 
}\ c. r ,Pc . c. V • r 

verkrijgt dan, met 
, een vergeIijking 
als verg 6.10 , 

invullen. 

Het snelheidscriterium is bij het beschouwen van flitstempe
raturen die optreden tijdens het dieptrekken van onderge
schikt belang, daar situatie (a) en (b) berekeningen zijn van 
een gemiddelde oppervlakte temperatuur bij relatief lage 
oppervlakte drukken en lange warmte toevoer zoals b.v. bij 
achijfremmen. 
De temperatuur onder ad 1 en 2 is een momentane temperatuur 
van het oppervlak,die zeer plaataelijk optreedt bij een klein 
oppervlak. 
Tevena moet men een niet te bepalen oppervlak definieren voor 
zowel het snelheidscriterium ala de temperatuurberekening wat 



28 

een grote afwijking tot gevolg kan hebben in de resultaten 
als men hier verkeerde aannames neemt. Tevens is bij het 
dieptrekken dit oppervlak niet te bepalen. 
Bij de verdere berekeningen wordt uitgegaan van verg 6.10 
omdat deze methode direkt de flitstemperatuur. daar waar de 
warmte ontstaat in het contactoppervlak, berekent, eenvoudig, 
zonder al te veel variabelen, en duidelijk fysisch onder
bouwd. 

6.4 Berekening van de flitstemperatuur 

In hoofdstuk 5 werd voor de druk op de trekradius de volgende 
vergelijking afgeleid: 

P(6) = O'r (6)~ 
p 

Waarbij voor O'r (6) verg 5.12 geldt. 
Er werd ook gevonden dat de maximale trekspanning optreedt 
bij 6=x/2. Hieruit voIgt dat de druk op de trekradius ook 
maximaal is als 6=x/2. 
We zijn voornamelijk geinteresseerd in de optredende tempera
turen, en dus ook de druk op de trekradius, indien er zich 
een discontinuiteit in de kromme van de trekradius voordoet. 
Voor de berekeningen wordt het model gehanteerd dat is 
weergegeven in figuur 6.4 

fig. 6.4 

met Pl = straal trekradius 
P2 = straal discontinurteit 

Voor de trekspanning geldt dan: 

2 Pl Ru + Pl 
= ~30'F{Ri+.4pl +LnRi+.4Pl ~Ri+.4pl 

t ~~/2 
i e + 4 (pl +. 5t) 

t 
4 (pl +. 5t)} 

De trekspanning wordt niet door de discontinurteit bernvloed. 

Voor de druk op de radius ter plaatse van de discontinurteit: 

P( :!!) _ (1[) t 
2 - O'r "2 P2 

Waarmee v~~r de flitstemperatuur gevonden wordt met 
Pgem = 2/3 * P(1[/2): 
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t ~ 
T : IJ.. Pg am. V gam ( A P ) l 6 . 10 ) 

7[ •• c 

Voor de berekening gaan we weer uit van een standaardprodukt 
met de volgende afmetingen en eigenschappen: 

Materiaaldikte : 0,25 10~-3 m 
ar : 412 10~6 N/m2 
c : 460 J/KgOC 
). : 16 W/moC r : 7800 kg/m~3 

/J. : 0,2 
produktlengte H : 25 mm 
Vgam: 0 J 25 m/s 

Voor de trekradius PI wordt de ideale trekradius genomen, dus 
Pl -:130 pt. materiaaldikte : 3, 5mm 

In grafieken 6.1 en 6.2 in bijlage 3 is de temperatuur als 
funktie van pa, de radius van de discontinue overgang, v~~r 
verschillende wrijvingscoefficienten, ter plaatse van de 
discontinuYteit, uitgezet. 

Uit de graiieken blijkt dat de flitstemperaturen sterk 
stijgen zodra pz kleiner wordt dan 0,075 Mm. Hier is de 
radius van de discontinuYteit pas tot 1/3 van de materiaal
dikte aigenomen (13 van de discontinuYteit is 1/3 ). Kleinere 
aimetingen van pa zijn niet ondenkbeeldig. Dit houdt in dat 
bij verkeerd gepoetste matrijzen of bij olie die sterk met 
metaaldeeltjes vervuild is, voor korte tijd extreme tempera
turen kunnen heersen. 

Uit vergelijking 6.10 kan men concluderen dat de flitstempe
ratuur recht evenredig is met wrijvingscoefficient, de druk 
op de trekradius en de treksnelheid. Een goede smering is 
hier dus van belang, echter door de hoge drukken en tempera
turen moeilijk te beYnvloeden als er zich een discontinuYteit 
voordoet. 
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Boofdstuk 1 Bet aanladen in relatie met flitstemperaturen 

7.1 Inleiding 

Aanladen is een vervelend verschijnsel dat op kan treden bij 
het dieptrekken. Onder aanladen wordt verstaan; het oplossen 
van het zachte metaal van het produkt in het hardere gereed
schap. Bet zachte metaal diffundeert in het hardere metaal. 
Bet aanladen gebeurt in de produktie meestal zeer geleidelijk 
en is te merken aan krassen in het produkt. 
Bet principe van aanladen is te vergelijken met wrijvingslas
sen. Bij het wrijvingslassen wil men echter dat de metalen 
een verbinding met elkaar aangaan. terwijl bij het dieptrek
ken alles in het werk wordt gesteld om dit te voorkomen. 
In de volgende paragraaf zal getracht worden de voorwaarden 
voor aanladen te definieren en de invloed van de druk en de 
temperatuur op het aanladen te analyseren. 

7.2 VOQrwaarden voor aanladen 

Bet aanladen wordt op de volgende wijzen beinvloed: 
Voor aanladen dienen de metalen met elkaar in contact te 
komen. Een van de meest voor de hand liggende maatregel om 
aanladen te voorkomen is dan ook te zorgen voor een goede 
smering tussen het produkt en het gereedschap zodat de beide 
metalen niet met elkaar in contact komen. 
Een tweede voorwaarde voor aanladen is 
elkaar oplosbaar zijn. Een veel toegepaste 
de oplosbaarheidsregel van Burne Rothery die 

Verschil in atoomdiameter s 15 % 
Verschil in valentie s 2 

dat de metalen in 
regel hiervoor is 
als voIgt luidt: 

Verschil in elektonegativiteit niet te groot 
Oplosbaarheid in aIle verhoudingen indien beide metalen 
hetzefde rooster hebben 

Voor aanladen is vooral het verschil in atoomdiameter van 
belang. 
Een derde voorwaarde is dat de atomen voldoende snel kunnen 
diffunderen. De diffusiecoefficient en de aktiveringsenergie 
voor diffusie dienen achtereenvolgens voldoende groot en 
klein te zijn. 

De diffusie wordt in belangrijke mate beinvloed door de 
temperatuur. Voor de diffusiecoefficient geldt: 

D = 
Qo 
R 
T 

- Qo 
Do • e R.T 

= aktiveringsenergie voor diffusie 
= gaskonstante = 8,3143 J/mol.deg 
= temperatuur in Kelvin 

De diffusie verloopt sneller naarmate de diffusiecoefficient 
groter is, dus de temperatuur hoger.Voor een x maal grotere 
diffusiecoefficent moet de temperatuur van Tl tot Tx verhoogd 
worden. die gegeven wordt door: 



Ln x 
1 - QD/RTl 

Tx = Tl zodat 
Q.D 

RTx 
= Q.D _ Ln x. 

RTl 
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De diffus~e verloopt ook sneller naarmate de aktiverings
energie QD kleiner is. 
De aktiveringsenergie voor diffusie neemt in de volgende 
volgorde af. De aktiveringsenergie voor diffusie in de 
kristallen is groter dan voor diffusie op de korrelgrenzen, 
welke weer groter is dan de aktiveringsenergie voor diffusie 
langs het oppervlak. 
Diffusie van substitutionele atomen gaat met behulp van 
vakatures, welke ontstaan ten gevolge van thermische beweging 
van de atomen in het rooster. Het aantal vakatures is sterk 
afhankelijk van de tempertuur. Kunstmatig kan men vakatures 
in het rooster aanbrengen door het metaal te verhitten en, 
indien men de toe stand wilt behouden bij kamertemperatuur, 
vervolgens af te schrikken, of door het metaal te deformeren. 
De aktiveringsenergie is weer afhankelijk van het aantal va
katures,zodat deze dus kleiner wordt bij hogere temperatuur. 

Bij het 
gunstige 
Uit deze 
tuur een 
afspeelt 
dat warm 

dieptrekken wordt het oppervlak warm, wat een 
invloed op de diffusiecoefficient heeft. 
voorwaarden voor diffus1e blijkt dus dat de tempera
belangrijke rol bij het aanladen speelt, wat zich 
in het contactoppervlak tussen de twee materialen, 
wordt en altijd licht vervormd. 

7.3 Aanladen in relatie tot flitetemperaturen 

Zoals in hoofdstuk 6 al is afgeleid neemt de druk op de 
trekradius sterk toe bij een afname van de trekradius of ter 
plaatse van een discontinue overgang in de trekradius. 
Hierdoor kunnen flitstemperaturen optreden welke een ongun
stige invloed op het aanladen hebben. 
Onder invloed van de flitstemperaturen zal de trekmatrijs en 
het diep te trekken materiaal gedurende een korte tijd zeer 
warm worden. Indien er ook nog eens een slechte smering is, 
zullen de oppervlakken tegen elkaar aan komen en de flitstem
peratuur zal extra toenemen door de verhoging van de wrij
vingscoefficient. 
Dit alles heeft een gunstige invloed op de diffusie en dus 
het aanladen. 
Er zijn ook theorieen die het aanladen verklaren vanuit de 
adhesie theorie. Het nadeel van deze theorie is dat er geen 
verband met de temperatuur wordt gelegd, die bij wrijving 
optreedt. Voor de adhesie theorie verwijs ik naar literatuur 
9. 

7.4 Conclusiee en aanbeyelingen 

Uit de vorige twee hoofdstukken is gebleken dat: 
voorwaarden om aanladen te voorkomen zijn: 

-In de eerste plaats moet men voorkomen dat de metaal
oppervlakken met elkaar in contact kunnen komen. Een 
goede smering is hier dus van groot belang. 

-Ten tweede moet getracht worden om de mogelijkheid van 
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diffusie te beperken. Dit houdt dus in het beperken van 
de flitstemperatuur door het voorkomen van discontinui
teiten in de trekradius. Ook hier heeft de wrijving weer 
een grote invloed. 

-Een derde methode is het verhogen van de aktiverings
energie door het opbrengen van een dunne oppervlaktelaag 
met veel inwendige spanningen. Hierdoor komen de atomen 
in deze laag minder snel tot diffusie. Een voorbeeld 
hiervan is vernikkeld 1Jzer dat aanzienlijk minder 
aanlaadt bij het dieptrekken dan nikkel of ijzer afzon
derlijk. 

-Tot slot dient men, als men de keuze heeft,een metaal
paar te kiezen. dat niet in elkaar oplosbaar is. Zo zal 
men bij hardmetaal trachten het cobaltgehalte zo laag 
mogelijk te houden of het toepassen van keramische 
materialen behoort tot de mogelijkheden. 

Een vervolg van dit onderzoek kan zijn te bekijken in 
hoeverre de condities van wrijvingslassen ook opgaan met 
betrekking tot aanladen. Dit zal waarschijnlijk een ander 
beeld geven dan de tot nu toe bekende adhesiemodellen, daar 
de theorieen voor wrijvingslassen gebaseerd zijn op hoge 
temperatuur diffusie. 
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Append1x 1 

Nummer1ek oplossen van een eerste orde d1fferentaal verge11j
king met beg1nwaarde probleem. 

,Beschouw het beginwaardeprobleem 

y' = f(x,y) , yea) = yo (a.1) 

We nemen aan dat (a.1) op het interval [a,b] precies 1 oplos
sing heeft. We kiezen op het interval [a,b] eindig veel 
equidistante punten Xi (0 $ i $n) volgens: 

Xi = a + i.h 

Bier is h = (b-a)/n de stapgrootte. In ieder punt Xi wordt nu 
een benadering v~~r de bijbehorende funktiewaarde y(Xi) 
berekend ; aangeduidt met Yi • 
De achterliggende gedachte is als voIgt te beschrijven: 
We beginnen bij het bekende punt a dus x=a met yea). Hiervoor 
berekenen we de afgeleidde y'(a) waarmee een schatting voor 
de volgende y waarde kan worden gemaakt y(a+i)= y(a)+ h.y'(a) 
Voor het volgende punt wordt dit weer herhaald tot we bij het 
gewenste punt b zijn. Boe kleiner de stappen, hoe nauwkeu
riger de benadering is en des te langer de rekentijd. 
Dit is globaal de methode van Euler en is schematisch 
weergegeven in figuur a.1 .. 

~(o.) 

a 4+h 

fig a.1 

Een veel verfijndere benadering voor de gemiddelde helling 
wordt gegeven door de z.g. klassieke Range-Kutta methode van 
de vorm: 

Pl = f( c I d ) 
p2 = f( c+h/2 d +pl.h/2 ) 
pa = f{ c+h/2 d +p2.h/2 ) 
P4 = f( c+h d +ps.h ) 

y(c+h) = d +1/6{pl +2.p2 +2.pa +P4 ) . h 

Bier is de benadering 1/6(pl +P2 +2.pa +P4) de benadering 
voor de gemiddelde helling van y over het interval [Xi ,Xi+1J. 
De Range-Kutta methode is veel nauwkeuriger dan de Euler
mehode bij gelijke stapgrootte en indien er een gelijke 
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nauwkeurigheid is vereist, is de Range-Kutta methode sneller 
dan de Euler-methode. 

Bij de numerieke berekeningen is gebruik gemaakt van de 
Range-Kutta methode wat er als volgt in een programmavorm 
uitziet: 

A = Linkerpunt van het interval 
B = Rechterpunt van het interval 
C = Beginwaarde yeO) 
N = Aantal deelintervallen 
H = Stapgroote (B-A)/N 
I = Rangnummer van de laatst bepaalde benadering Yi 
Z = De waarde van Yi 

P,Q,R,S = Benadering van de gemiddelde helling 

Verder is de funktie f(x,y) opgenomen in de subroutine 
"Funktie" .-

10: INPUT " Bekende punt It; A 
20: INPUT" Te bepalen punt "; B 
30: INPUT It Beginwaarde yea) "; C 
40: INPUT .. Aantal stappen "; N 
50: H= (B-A)/N 
60: Z = C 
70: FOR I = 0 TO N-1 
80: X = A+I*H 
90: y = Z 

100: GOSUB Funktie 
110: P = F 
120: X = A+(I+.5)*H Y = Z+P*H/2 
130: GOSUB Funktie 
140: Q = F 
150: X = A+(I+.5)*H Y = Z+Q*8/2 
160: GOSUB Funktie 
170: R = F 
180: X = A+(I+ 1)*8 : Y = Z+R*H 
190: GOSUB Funktie 
200: S = F 
210: Z = Z+(P +2Q +2R +5)*H/6 
220: END 

300: Funktie 
310: F = f(x,y) 
320: RETURN 
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APPENDIX 2 

Relatie stempelweg en diameter platine 

Met volume invariantie vinden we 

SCHEMA 

rzzza 

1 f1 ~i+P~ 

7t (Ro 2_ Ru 2 ) = 27tRi. S 

Ru = VRO 2_ 2Ri. S (B.l) 
Dit is nader bekeken de diameterver
andering door een stempelweg veran
dering waarbij S > p moet zijn. 
Als nu bij ge1ijke stempe1weg de 
trekradius verandert , za1 ook Ru 
moeten veranderen. Dus bovenstaande 
verge1ijking is onjuist a1s het om 
absolute waarden gaat. 

Exacter berekend: 

OPPERVLAK 

7t{7t(Ri+p+t)p - 2p2} 

27tRi.H 

Met S = H+p+t echter wordt t verwaar100sd geeft 

(B. 2) 

waarmee Ru dus wel van p afhanke1ijk is. 



Bijlase 1 
36 

ar [N/mm~ J 

400 

300 

200 

100 

fa 

verso 3.2 ---_. ---_.----- -----.--'-~.-..... --.-- -------
'---- .-=- =~=---------~-- verso 3.3 

verSo 2.26 

-
verB. 3 - -.10 m t e R1+ --- _ 

p t.P.v. Itt 

~ ____ -L ______ ~ ____ ~ ______ -L ______ L-___ ~ . 

o .5 1 1 • 5 2 2.5 3 
GRAFIEK 3.1 

p [mm] 



Bijlage 1 

500, 

400 

37 

verg. 3.2 .----_ ..... 
____ - .... = ............... 7erg. 3.11 

_==--=- .... ========....-7" • ., 
1---- . __ ._--- . __ -=-__ r . - vera. 2. • 26 

300 

200 

I 

-I 

100 

o 
o • 5 1 1 • 5 2 2.5 3 

p [mm] 
GRAFIEK 3.2 



500 

400 

300 

200 

• 

100 

o 
o 

Bijlage 2 
38 

Opbouw numerieke berekening 

4· •• 

----__________________ -------Totaal 

____ 0-

\ 
\ 

\ 
'''-.., 

. 5 

---_.
~-=-.-

~-------. --------
1 1 • 5 2 

GRAFIEK 5.1 

-_ ....... -
def. + wrijving 

----buiging 

2.5 3 p [mm] 



elr [N/JIUItI] 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
o . 5 

Bijlage 2 

/~ 

'" 

39 

Arbeidsprincipe 

/ 
/~ 

-~ _===::::=. . Ann. opl. 

Hum. opl. 

1 1 • 5 2 2.5 3 p (mm] 

GRAFIEK 5.2 



Bijlage 2 40 
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Analytische oplossina trekspannina - ~ (= pit) 
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Analytische oplossing trekspanning - hoek 
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Analytische oplossing druk - hoek 
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Analytische oplossing druk - ~ (= pit) 
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