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Een orient.rend ondersoek naar de
mogelijkheid en de trekkondities yoor
dieptrekken van platina in opdracht
van H. Drijthout & Zn., Edelaetaalbedrijven N;V. te Amsterdam.

prognose

De ontwikkelde methode biedt technologiach
goede perspektieven. Nader oDdersoek naar de
ekonomiach-optimale gereedschapyorm zal noodzakelijk zijn.
2. ~n oordeal over kostprijsaspekten afhankelijk
van de seriegrootte vereist nadere studie en
ontwikkeling.
3. Vergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden
van fabric age d.m.v. hydroforming, rubberstempel etc. onder 8en normale pere verdient
aanbeveling.
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1. Doelstelling
Ret dieptrekken van platina d.m.v. konventioneel gereedschap levert.
volgens mededeliugen van firma Drijthout. moeilijkheden op door
scheurvorming. Deze omstandigheid heeft ertoe geleid, clat lIit
materiaal tot dusver d.m.v. hameren in de ge.enste vorm moeat
worden gedreven, wat uiteraard hoge produktiekosten met sioh brengt.
Rieruit blijkt dat de kern van het problee. in verband staat met
de gelij~tige verdeling der deformatie over het werkst~, zodat
het vermoeden bestaat dat platina in te geringe mate verstevigt
bij koudvervorming.
Doel van het onderhavige onderzoek was, na te gaan of langs vonkhydraulische weg een goed produkt te vormen was. In tegenstelling
tot konventioneel dieptrekken komt bij deze methode een gelijkmatige energieverdeling over de platina tot stand, terwijl aag
worden aang~nomen d!t de hoge soortelijke massa van platina
(21,45 g/ca bij 20 C) het proces gunstig beinvloedt.
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In de toegepaate installatie is een kondeneatorenbatterij met een
totale kapaciteit van 45uF opgenomen, welke bij het onderzoek opgeladen werd tot spanningen varierend van 9 tot 18 kV. Via een
luehtionisatiesehakelaar kan deze ontladen worden over een weeretanddraad (ERnthal, diam. 0,90 ma, 2,23 Ohm/., lengte 47 . . ).
Deze weerstand bevindt zieh in een dikwandig, met water gevuld.
explosievat. Hierin wordt ten gevolge van de hoge verdampingadruk
van de weerstand een sehokgolf opgewekt. Bij de reflectie van de
schokgolf door een eveneens in deze ruiate opgespannen platine
yindt een impulsoverdraeht aan de platine plaats. Vervolgens alaat
deze in de eraehter gelegen matrijsholte, waarin m.b.v. een waterstraalpomp een onderdruk wordt onderhouden, dit ter voorkoming van
luchtkompressie door de zeer snel bewegende platine. (Bij aoortgelijke proeven werden eerder snelheden tussen 30 en 100 m/. ge.eten).
Fig. 1 is een opname van het geopende explosievat met de matrija in
gekantelde stand.
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Figuur 1
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Geopende exploeietank

Voar de uitvoering van de proeven werd een afstand van 50 rom tussen
draad en platina gekozen. Ale geschikte vorm van het produkt werd
een afgeknotte kegel met cen tophoek van 56° en een k~einste diameter van ongeveer 28 rom gekozen (zie bijgevoegde matrijstekening).
Uit een platine van 69 rom diam. ontstond een ongeveer 20 rom haog
bakje, waarvan de grootste diameter ongeveer 54 rom was.
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3.

Uitvoerin~

Gezien het feit, dat de doelstelling slechta een onderzoek van
globaal orienterende aard verol'lderstelde, werd een in hoofdzaak
kwalitatief proefprogramma uitsevgerd~ Rierbij speelden de volgende
punten cen 1"01:
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Teneinde achteraf een indruk van de deformatieverdeling over
het produkt te kunnen krijgen. werden beide ter beschikking
staande platinaplaatjes (¢ 69 en 0.3 rom dik) fotografisch van
een millimeterraster voorzien.
3.2. Proefkondities

--------------

Door
keuze van bBtterij, weerstand. afstand platine tot
weerstand etc., blee!
de kondensatorapanning ala belangrijke v8orial).1e
t onderzock. Deze werd naar behoefte
gev8.1-ieerd tUBsen 9
leV. Door hat vas
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andere energiebepalende taktoren wordt echter geenszina een
optimaal procea gepretendeerd.
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Gezien bet kleine aantal ter beschikking staande platiDaplaatjes was het noodzakelijk met gebratkP-king YaD enige andere
metalen de deformatiebepalende konditiea at te tasten alvorens
.en proef met platina uit te voeren.
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3.4. Plooihouder
.--...............
...
T.neinde tijdens de detormstie e.n zo gelijkaatig mogelijke
rek- en dua spanningsverdeling te bevorderen werd afgezien Tan
de konventionele plooihouderkonstruktie, waarbij d. rand Tan
de platine wordt vastgeklemd. Dit bracht voorts het voordeel
mee, dat het koatbare materiaal bat.r benut kan worden door
het ontbreken van de trekrand aan het produkt.
Omdat 1n de randzone van de platine een tang.ntiale atuik van
ruim ~ plaats moeat vinden, hetgeen een niet te verwaarloz.n
plooigevaar inhield (vooral voor dun plaatmateriaall) .... t
e.n andere .ethode worden gevonden.
Een oplosBing' werd gezocht in de richting van een plooiho.der
die de platine aanliggend blijft volgen en dientengevolge duBamen met de platine moet vervormen. len plooihouder in 4eze
zin moet een grote (elastische of plastiscbe) vervormbaarheid
bezitten en Toorts voldoende kuikweerstand om plooieD van de
platine te beletten.
Bij de proeven werden rubberplaten van verachillende atijtheid
en aikte ala elaatiache plooihouder toegepast. De ronde platen
werden langs de omtrek op de matrij. geklead en hadden ee.
diameter van 200 Mm. Voorts werden metalen plaatjea van verachillende dikte en met dezeltde diameter als de proetobjekten
op geachiktheid als plaatiacbe plooihouder onderzocht (,A.1.. en
Cu.). Tenalotte werden kombinaties van beiden toegepast waarbij de elaatiache op zijn beurt de plaatiache plooihouder
onderstaunt.
~

40

De invloe4 van smering van de matrijs en . .ering tussen platina
en (plast.) plooihouder werd onderzocht.
4S

4. Resultaten.
Onderataand worden de w.argenomen verschijnselen met de bijbehorende
proetkondit~~s in hoofdzakelijk chronologische volgorde opg.somd.
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De eerste reeks orienterende proeven werd uitgevoerd met
platines van zacht aluminiurn in verschillende dikten riamelijk
2-1-0.5 rom en 0,3 mm dik in ,halfharde kwaliteito

5

de dikste platines leverden een gaaf produkt op zonder
toepassing van een plooihouder. bij 14 kV (zie figuur 2a).
de platines van 1 mm veX'toonden zonder plooihouder een begin
van plooiing bij overigens goeds vorm (11 kV). maar werden
volkomen gaa! bij toepassing van een elastische plooihouder
(pararubber 3 mm dik) bij 13 kV.
- bij een dikte van 0,5 mm kon uitsluitend een goed produltt
verkregen worden door t.oepassing van dezelfde elastische
plooihouder bij ongeveer 11 kV (zie figuur 3a).
de pIa tines van 0.3 rom leverden ook bij gebruilc van bovengenoemde pararubberplaat aanzienlijke moeilijkheden op
zowel door plooivorming als <loor het ontstaan van grote
scheuren in de bodem van het prod~~t (zie figuur 3b).
De plooiing bleek achterwege te blijven bij toepassing van
een andere elastische plooihouder, die een grotere stugheid
be~at (type R 455 rooo. van de Arnh. Rubberfa.br .. t hardheid
65 Shore. dik 3 nun) .. Scheurvorming trad niet meer op na
sllleren van de matrijswand met snijolie (Shell), dit in
tegenstelling tot vetsmering.
Tavena bleek, dat de rubberplaat bij voorkeur niet al te
stevig moest worden vastgezet, vanwege enige invloed op het
deformatiepatroon van de produkt-bodem.
Een uitstekend produkt werdbij 11 kV verkregen (zie figuur
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F:i£.:.. 2 Produkten nit 2 mm dik zach t ahn1inium bij 14 leV.
-a} zonder
b) (~last. })looih.(
R 45.5 rood)
dik
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Fi6;.2. verschillende aluminiumprodukten bij 11 kV.
a) zacht I'll. 0,5 mm met elast. plooih. (pararubber 3 mm).
b) halfhard al. 0
rom evene~ns met pararubber v. 3 rum.
c) halfha.rd I'll. 0.3 rum met 4 wa dikke Superba rubber en matrijssmering ..
4.2 •. Voorlopige proef met platina

----------------------------
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De earate platinaplatine werd op grond van de met aluminium verkregen ervaring gstrokken. De kondities werden als voIgt gekozen:
kondensatorspanning van 11.5 kV. met dunne olie gesmeerda matrijs.
ela~tische plooihouder van 3 rom dik rubber (R 455).
Het resultaat kan enerzijda gunstig genoemd worden omdat in overeenstemming met de verwacht
n, scheurvorming bleek te zijn
uitgebleven t anderzijds 'flees ef~n matig starke plooivorming op
drie plaatsen aan de amtrak erop dat dit aspekt van de proeven
de grootste moeilijkheden zou gaan opleveren (z1e fig. 5a) ..
Voorts had het produkt de matrijsvorm onvoldoende aangenomen,
hetgeen erop weee dat de bCllodigde detormatieenergie voor het
pla.tina te laag geachat was.

,(5

Aan de ha.nd van
50

dat de
tische
duideli.5k !i1erkbarc hoe
(c.q. reflekteert).

(2 rom c1ik) werd aangetoond
van dikte Elll soort een
deformatie-energie absorbeert
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14 kV bleek een platine zonder elaatische ploo1houder Diet
alleende matrijsvor. geheel aangenomen te hebben, maar boYandien, door een overmaat aan toegeyoerde energie. een opaerJtelijke
radiale stuik in de wand te vertonen. Voorts was 4e bode. yea
het produkt ongeveet- , IIIIl omhoog gestulpt t hetgeen evaneena op
een ove~atig sterke botsing met de matrijsbodea dui4t (11,.2a).
- Een voIgande platine werd getrokken met gebru1kaak1ng 'VaD een
elastische plooihouder van 2 am. type R 455, bij 14 KY.
Produkt nail precies de matrijsvorlll aan waarbij de boc1.e. volko. .n
vlak bleet en de d1ktetoename van de wand zichtbaar aiD4er was
dan bij de eerste platine. Dit produkt bleek ongeveer 1 . . hoger.
wanden te besitten dan het vorige (sie fig. 2b).
- Bij eveneens 14 kV werd een derde produkt getrokken met behulp
van een 4 am dikke elastische plooihouder (type Superbarubber,
firma Erika te Eindhoven), die stugger was dan de ploo1heudere
van het type R 455. Deze platine kon nog net de bode. van de
matrijs. raken, w. .rna de toegevoerde energiehoeveelheid uttge.
put was. Bet produkt behield een bolle bode. (sie tig. 20).
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Enige verschlllende . . terialen werden beproetd eet het doel een
.eer concrete orientering voor de voortzetting van het onderzoek
te vinden.
Platines van fosforbrons met een d1kte van 0,2 am bleken in versterkte vorm soortgelijke problemen op te leveren ala hat beproetda platinaobjekt. Bij 13.5 kV en toepassing van de 4 DB dikke
rubberplaat van het type Superba vertoonde dit fosforbrons een
sterke plooivoraing echter zonder te scheuren. Dit materiaal met
zijn elastisch karakter werd gekoaan als representerende saatataf
ter beoordeling van de proceskondities.
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Geen eukele der bovengenoemde elastischa plooihouders bleek in
staat plooien van het fosforbrons te kunnen varhinderen (fig. 4.>,
sodat ook plastische plooihouders moesten worden toegepast.
• Bij de eerste reeks proeven ward een plastische plooihouder
~an 2 am dik sacht aluminium toegepaat in koabinatie eet een
elastische plooihouder van 4 me dik superba rubber. De optreden4e
plooien waren weliawaar aanmerke1ijk ondieper daQ bij 4.4•..-r
hun aantal was sterk toegenomen (fig. 4b). Ofschoon het bij deze
dikte geen enkele plooineiging had werd het zachte alumini_
plaatselijk weggedrukt door de plooien van het .eel hardere toaforbrons.
.
_. Ben tweede reeks pro.ven volgde met koper van 0,5 am dikte ala
hulpplatine. (Dit materiaal was met behulp van een 4 .. d;kw.
Supe~baplaat zelf plooivrij te trekken). Bij de toepassing van
dese hulpplatine als plastisehe plooihoud.r aamen met de Superbarubber traden een groot aantal zeer ondiepe en .._envallende
plooien op·in beide platine. (bij onge.eer 16 kV).
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- Bij de uitvoering van daze prQ"tven bl(!ck, dat een tu.ssen werkstuk
en hulpplatine
dun
je de
gaat. Dit gegeven ward
m.o t goed gt1 yalg

- Met behulp van een koperen hulpplatine
vau 4 mm dik,
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Produktan uit 0,2

ll1m

di.k

plooihouder uit rubber (superba 4

nS

1!'Jr.)

m.b.v. a) el~stische

11) altuniniu.t1 h1.llpplatinl;: met

een dikte van 2 nun samen met dezelfde rubbcrplaat c) kOl)eren 1 rr.m
di:k:.:ke hulpplatine Barnen r:'let dez{~lfde rubberplaat en papierlaagje
tU8sen be
pIa tines .. Ach ter do
liggen de desbetre ffende
t. plooihouders.
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Dit bevestigt de grote elaaticiteit van dit laatate m.teriaal.
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4.6.
De invloed van een tussenlaag tussen werkatuk en hulpplatine op de
plooiing werd aan de hand van enige proeven nader onderzocht. Bierbij
diend. naast de 4 am superba plooihouder zacht aluminium van 2 . .
ala hulpplatitte. De proeven werden geno.en met foaforbrons van 0.2
. . bij ongeveer 17 kV.

5

- De sterkste plooiing trad op bij gebruik van siliconenvet ala
tussenlaag. De plooien, over de gehele wandhoogte van het produkt.

lQ

liepen door tot in de bodem.
- Een minder sterke plooiing werd waargenoaen toen hulpplatine en
werkstuk rechtstreeks tegen elkaar lagen. De plooien liepen van de
halve hoogte .an de wand tot aan de bodem.
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- De zw&kste plooiing a.b.t. de plooihoogte trad op bij gebruik van
papier als tuasenlaag. Uit enige aanvullende proeven met ver.chillende dikten bleek dat een toenemende dikte de gunatige invloed .ermindert. Dit kan zodanig uitgelegd worden, dat bij grotere dikte de
direkte steun door de plastische plooihouder afneeat. Voort. ontstaat bij gebruik van relatie! dik papier een Minder glad werkstukoppervlak.
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~

Op basis van de met fosforbrons opgedane ervaring werden de volgende
konditie& voor het vervormen van de tweede platinaplatiae gekosen:

-

elast. plooihouder van 3 mm dikke rubber, type R 455 rood;
plast. plooihouder van 1 mm dik. koper ( Ithulppla tiDe II) ;
kondensatorspanning 17 kV;
matrijsamering met dunne enijolie;
dunne papierlaag tuasen proefplaat en hulpplatiDe.

Bet verkregen platinaprodukt voldeed a.b.t. Vorm an ulterlijk aan
~ ga.telde ei.. n. Eyanals b~j fosforbrons ankopar ontbrak "oorvoraing" aan de rand, dit in tegeuetell.ing tot aluainiUII (fie. 51t).
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FiS. 5 De beida platinaprodukten. a) m.b.v. elastische plooihouder (typeR 455. 3 rom dik) bij 11.5 kV b) m.b.v. dezolfde
elastische plooihouder in kombinatie met kopereu 1 n~ dikke
hulpplatine en papierlaag tussen platines bij 17 kV.
Aan de vervorming van het op de platina aangebrachte orthogonale
millimeterraster is onmiddellijk te zien, dat de radiale rek over
het gehele produkt gelijkmatig verloopt van ongeveer 2~; aan de
rand tot 10% in de bod&m. Aan de rand treedt de maximale tangentiale
etuik op (ruim 200h) die naar beneden regelmatig afneemt en overgaat
in.rek. In de middenzone van de bodem gaat de waarde van de tangentiale rak over in die van de radiale, ongeveer 10%.
Opmerking: Het bodemvlak van be:tde plat1.naprodukten vertoont een
aantal evenwijdige str6pen, die 1'/aarschijnlijk veroc.rzaakt worden
door een zwakke anisotropie t.o.v. het uitwalsen Vru~ het plaatmat~,riaal, aangezien ze' onderling aIle evenwijdig verlopeu. Het
raster toont &a.1'1.dat tel' pl.aatse Velll dit strepenpatroon nog nagenoeg geen afwijking in de deformatie regelmaat optreedt.

5. Conclusie
De proeven nebben aangetoond t dat het mogelijk is 0,3 mm dlk platina
langs vonkhydraulische weg in betrekkel.ijk starke mate diel' te
treyj.en in een enkele trakfase (
• 5b).
Om tot een goed produkt te komell client aall enkele voorwaarden to
z:Ljn voldaan.
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Ofschoon aan de band van slecbta tw.. ter be.chikking ataande
proetobjekten geen definitief oordeel met betrekking tot de optimale trekkondities valt te vellen, is het echt.r reeda aogelijk
het deformatieprocea nader toe te lichten:

5

- Xaarmate een kleinere plaatd1kte voor het produkt wordt genoaen
is een oavangrijker komplex van maatregelen nodig om plooiToraing
tegen te g&an.
•
- Scheuren in het produkt kunnenbinnen bepaalde grenzen worden
verbinderd door smering van de aatrijawanden Bet dunneolie.; De
bierdoor verkregen kleinere .a~dwrijving leidt tot lagere radiale
trekspanningen en due een kleinere radiale rek in bet .erkatuk.

10

- Plooivor_ing kan vergaand voorkomen .orden bij gebru1k van meedeformerende ploOihouders. Hiertoe zijn geschikt rubberaeabranen en
bulpplatines van een geed deforaerend metaal (Al. en Cu.).

15

- Plooivoreing wordt evene.na belemaerd door .en papierlaag tUB.en
werkstuk en hulpplatine (."plaetiache plooihouder tt ) . De verklaring
hiervoor is, dat deze papierlaag voorkoat, dat de Bchokimpula geheel
of gedeeltelijk door de hulpplatine aan het werkatult wordt doorgegeven (elastische botaingl). In dat geval bestaat er geen ellkele
.ekerheid dat de hulpplatine het .erkatuk in voortdurende aanligging
voor sich uitdrijft, en lean .en gevaarlijke initiale plooiing n1et
worden yoorko.en. In overeenatemaing hieraee i8 de waarlle.1ag, dat
e.n ..eerm.dium tUBBen .erkstuk en hulpplatine een ongunst1ge uitwerking heeft. nit werkt t.aera een iapulsoverdracht .aD het werkstuk
in de hand (·'9'g1" 111 dit opzicht bet gebraft van zp. "koppelp••' . ' an
bij ultraaoon materiaalonderzo~).
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6. Propos.
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len voortzetting van bet onderzoek aan de hand van enige. tie.tall••
platinaproefplaatje., lijkt na de verkregen ervaringen z1l1vol. Met
name het bepalen van de ekono_iach optimale trekkonditie. sou dan
in aanaerking dienen te komen. In dit opzieht speelt vooral het·ont.
wikkelen van een goedkope plooihouder een belangrijke role
Bet wordt geen~zi,ns uitgesloten geacht dat de re.ultaten van
verder o~derzoek de toegepaste plaatiache plooihouder overbodig
zullen maken.
I'

In het,bijsonder .ou aandacht moeten worden ge.choDken &an 4e '-Puls

overdracJ1t tusaell·rubberaeabraan (."el.stuche ploolhoua.r") ••
platine,.die aogelijk geregeld kan worden door een niet-elaati8che
tusaenlaag. Voorts sou het verhinderen van initi.le plpoiias t ••• v.
het vaku'Wtl ln de matrijaholte e.n .punt van ondereoek . .eten vomen.

45

Tenslotte blijven als aogelijkheden nog open het geven. van e.en aadeN
vora aan het produkt (Minder steile wand en bolvoralge _od•• ) teDelnd
4e eisenaan de plooihouder teverzachten. ea het oadersoeke. . . de
.igelijkheten die een der nieu.ere dieptrekmethoden kan hie de.
(~bber8te~el, h7droforaing eto.).
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