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SAMENVATTING
In dit verslag wordt gekeken naar de bepaling van de maakbaarheid van dieptrekprodukten in de praktijk. Uit deze analyse
voIgt dat er niet aIleen naar de werkzaambeden van bepaalde
groepen, maar ook naar de onderlinge communicatie gekeken moet
worden. Hierbij spelen produktontwerper en werkvoorbereider de
belangrijkste rol. Wezenlijk is hierbij een doelmatige (kosten,)
maakbaarheids afstemming van produktontwerp en fabricagemethode.
Er is grote behoefte aan een methode die een systematische
maakbaarheidsanalyse (SMA) mogelijk maakt. Op het ogenblik wordt
de keuze van het fabricageproces en dus de maakbaarheidsanalyse
op ervaring en produkten uit het verleden gebaseerd. In de
toekomst wordt een meer voorspellend karakter gevraagd. Aangezien er op het ogenblik nog weinig literatuur beschikbaar is die
verder gaat dan het beschrijven van de eenvoudige processen is
een onderzoek in die richting gaande. In een latere opdracht zal
een systematische maakbaarheidsanalyse uitgewerkt worden. Deze
SMA zal voor de werkvoorbereider een hulpmiddel (handleiding)
zijn voor het uitvoeren van een maakbaarheidsanalyse.
Om een dergelijke SMA te ontwikkelen, is gekeken naar het scala
van dieptrekprodukten. Door het grote aantal verschillende
maakbare vormen is het noodzakelijk van een indeling in produktfamilies uit te gaan. Dit verschaft een aantal overzichtelijke
produktgroepen, waarvan de bepaling van de maakbaarheid enigszins parallel loopt.
Door de bepaling van deze gegevens is het nu mogelijk om een
meer gedetailleerde maakbaarheidsanalyse samen te gaan stellen.
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1. INLEIDING
In de industrie is er een grote verscheidenheid aan produkten en
produktiemethoden. In dit verslag wordt in het kader van een
IOPM-dieptrekproject, naar dieptrekprodukten gekeken. Dieptrekprodukten worden gevormd uit plaatmateriaal. Een tweede
fabricagemethode uit plaatmateriaal die vergelijkbare produktvormen geeft is strekken. Omdat we ons willen beperken tot het
zuivere dieptrekproces, moet er onderscheid tussen deze beide
processen gemaakt worden.

figuur la: dieptrekken

figuur lb: strekken

Bij dieptrekken wordt de wand van het produkt gevormd door het
toevloeien van materiaal uit de flens. In principe deformeert
het materiaal in de bod em en de wand niet. In de flens treedt
bij ronde produkten stuikdeformatie op. (fig.la)
Bij strekken wordt de rand van de blank ingeklemd en de
produktvorm komt tot stand, door oprekken (strekken) van het
materiaal in de bodem en de wandzone. (fig.lb)
Als we ons nu concentreren op de dieptrekprodukten, dan wordt
duidelijk dat een onderverdeling in produktfamilies grote
voordelen biedt. Het grote aantal mogelijke dieptrekprodukten
maakt het namelijk onmogelijk om zonder meer gestructureerd te
werk te gaan. (fig.2)

figuur 2: Verschillende dieptrekprodukten.
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De onderzoeksopdracht bestond uit twee delen:
Het eerste deel bestond uit het onderzoeken van de haalbaarheid
van het maken van een systematische maakbaarheids analyse (SMA).
In dit kader is eerst gekeken naar de systematiek die op het
ogenblik binnen bedrijven gehanteerd wordt, voor het bepalen van
de maakbaarheid. Daarnaast is gekeken op welke plaatsen dit
verbeterd zou kunnen worden. Dit is uitgewerkt in de hoofdstukken 4 en S.
Het tweede deel van de onderzoeksopdracht, was het samenstellen
van produktfamilies. Dit werd noodzakelijk geacht om binnen het
lOP-project een afgebakend gedeelte te hebben, waarbinnen
gewerkt wordt~ Ook was dit noodzakelijk met het oog op eventuele
atlassen die een gestructureerde opbouw nodig hebben. Deze
indeling van produktfamilies moest de mogelijkheid bieden, om
systematisch uitgebreid te worden. Deze indeling en de manier
waarop deze tot stand is gekomen, wordt in de hoofdstukken 6,7
en 8 gepresenteerd.
Aangezien de beschikbare tijd voor deze opdracht maar ongeveer
drie maanden was, is al in dit stadium contact gezocht met het
bedrijfsleven. De heren Beekmans (PHILIPS), Streefland (OAF),
Bolt en Borsboom (TNO) hebben hier als gesprekspartner gefungeerd. Mede dankzij deze inbreng is de indeling, zoals die
verderop gepresenteerd is, tot stand gekomen. Op deze manier is
er van het begin af aan ervaringskennis in deze opdracht verwerkt.
Tot slot van de inleiding wordt hier nog aangegeven, waarom het
maken van een SMA op dit ogenblik zo urgent is.
De huidige methodiek binnen bedrijven met betrekking tot
dieptrekken is gebaseerd op het verleden. Een nieuw produkt
wordt afgeleid van het vorige, op basis van jarenlange ervaring
en een klein gedeelte op basis van theoretische kennis. Vaak
zijn er een paar vakmensen die de produktie draaiend houden en
deze categorie is aan het vergrijzen.
Een ander aspect dat zeker zo belangrijk is, is dat er in de
beginfase, op de ontwerpafdeling, vaak nauwelijks gekeken wordt
of een produkt maakbaar is. Er wordt ook niet altijd gekeken of
het via een economisch verantwoord produktieproces gefabriceerd
kan worden. Hierdoor is de communicatie tussen de ontwerper en
de gereedschapmaker en/of machine-operator, op een bedenkelijk
niveau komen te staan. Deze communicatie zou verbeterd kunnen
worden, als de ontwerper reeds rekening houdt met de problemen
die zich op de werkvloer voor kUnnen doen.
Met deze kennis op de achtergrond zal worden geprobeerd bij het
maken van de uiteindelijke SMA, de kennis van de vloer mee te
nemen. Op die manier kan de ontwerper al in een vroeg stadium
gebruik maken van praktijkervaring. Een ander deel van de kennis
zal aan de theorie onttrokken worden. Het samenvoegen van deze
kennis tot een bruikbaar geheel zal in een later stadium
gebeuren. Het uiteindelijk resultaat zal een beter inzicht in de
optredende processen geven en een betere samenwerking tussen de
betrokken partijen tot gevolg hebben.
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2. WAT IS MAAKBAARHEID?
er gekeken kan worden naar een SMA, moet eerst een
definitie van maakbaarheid gegeven worden. De hier gepresenteerde definitie heeft niet de pretentie algemeen geldig te
zijn, maar voldoet weI voor deze opdracht. _

V~~r

Maakbaarheid houdt in of een produkt via de gekozen procesmethode met de gekozen gereedschappen en materialen gemaakt kan
worden.
Als een produkt gemaakt kan worden houdt dit niet automatisch in
dat het ook geschikt is voor produktie.
In de definitie is het economisch aspect niet meegenomen. Het
zal duidelijk zijn, dat als een produkt aIleen maakbaar is met
behulp van dure bewerkingen (denk daarbij aan warmtebehandelingen), een andere produktiewijze interessanter kan zijn.
Er is ook niet gekeken naar de bewerkbaarheid, of de reproduceerbaarheid van het eindprodukt. In de praktijk zijn die
aspecten uiteraard wel van belang, hier vallen ze buiten het
bestek van de opdracht.
Het bepalen van de maakbaarheid is van vitaal belang en lijkt
triviaal. In de praktijk blijkt echter dat hier in de ontwerpfase nog weinig aandacht aan besteed wordt. Het probleem wordt
eenvoudigweg bij een ander neergelegd, in dit geval de werkvoorbereider. Hierdoor ontstaan lange tussentijden tussen
ontwerp en produktie. Vaak blijken de optredende problemen
onoverkomelijk, zodat het ontwerp alsnog aangepast moet worden.
Het lijkt dus zinnig om al in een vroeg stadium een SMA uit te
kunnen voeren.

WPArapportXXXX
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3. DE COMPLEXITEIT VAN HET DIEPTREKPROCES
Volgens Siekirk [1] zijn er dertig factoren die het dieptrekproces beYnvloeden. Dit grote aantal variabelen is de oorzaak,
dat er met betrekking tot dieptrekken nog veel zaken onbekend
zijn. Het bepalen van de maakbaarheid van een produkt is door
dit grote aantal ook niet eenvoudig. Ais we een iets globalere
indeling nemen van dieptrekfactoren, dan komen we uit op negen
gebieden van interesse volgens Kals [6]:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

machinekeuze
blankvorm en afmetingen
gereedschapsconstructie
smeermethode en smeermiddel
optimale plooihouderdruk
optimale indeling in trekfases, keuze van geschikte tussenvormen van het produkt en tijdstip
van tussengloeien
materiaalkeuze
hulpmaterialen en materiaalbehandelingen
meettechnieken

Al deze gebieden afzonderlijk en de relaties onderling bepalen
de maakbaarheid en de kwaliteit van het produkt. Het is ondoenlijk in het kader van een onderzoeksopdracht om al deze
aspecten afzonderlijk te bestuderen. In de uiteindelijke SMA
zullen enige aspecten wel meegenomen worden. Van een aantal
aspecten zal echter verondersteld moeten worden, dat ze door de
ontwerper correct gekozen zijn, omdat ze buiten het bestek van
de IOP-opdracht vallen.
Door de opkomst van computers en speciale software is het op het
ogenblik mogelijk om met behulp van modellen meer te weten te
komen over dieptrekken. Hierbij wordt binnen dit lOP-project,
gebruik gemaakt van ABAQUS, PASCAL en GIFTS. Deze programma's
hebben bij ronde produkten reeds aangetoond betrouwbare hulpmiddelen te zijn. Ze bieden mogelijkheden die een tiental jaar
geleden niet aanwezig waren. Door de uitgebreide rekenmogelijkheden kunnen complexe vormen doorgerekend worden, mits de
gevolgde strategie systematisch juist is. Hier ligt de basis van
optimisme voor de toekomst, omdat het eindresultaat wellicht
een nieuw licht op het dieptrekproces zal werpen.
De terugkoppeling van de theorie naar de praktijk is daarnaast
even belangrijk. De juistheid van modellen kan namelijk aIleen
in de praktijk aangetoond worden. Ook zullen praktijkgegevens in
de modellen opgenomen moeten worden.
Naast de dertig factoren van Siekirk is er nog een ander punt
dat enige aandacht verdient. Er is namelijk zelden sprake van
zuiver dieptrekken. Ook de deformatieprocessen buigen en
strekken treden in een produkt OPe Hierop wordt in hoofdstuk 6
verder ingegaan.
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4. DE HUIDIGE MAAKBAARHEIDSANALYSE
Het verloop van een produktontwerp naar een produkt, in de
huidige situatie, wordt hier eerst behandeld.
De produktontwerper maakt een ontwerp met een eisenpakket. De
produkttekening wordt met het eisenpakket bij de werkvoorbereider neergelegd. Deze werkvoorbereider kan ook de ontwerper
van het fabricageproces genoemd worden. Het ontwerp van het
fabricageproces wordt, samen met een tekening van het gereedschap, bij de gereedschapmaker neergelegd. Deze maakt het
gereedschap, test dat en stuurt het naar de produktielijn. Hier
is de machine-operator verantwoordelijk voor het verdere verloop
van de produktie.
Als deze lijn optimaal zou functioneren, was er geen reden om
hier een nader onderzoek naar te doen. In de praktijk blijkt
echter niet alles optimaal te verlopen, zodat we hier ieder
station apart zullen bekijken.
4.1.

De produkt-ontwerper

In het beste geval heeft de produktontwerper zelf een goed
inzicht in de fabricagemethoden. Zo niet, dan zal deze
contact moe ten hebben met mensen die dat weI hebben. Bij
veel bedrijven is dat echter niet, of in onvoldoende mate,
het geval. Hierdoor wordt een niet optimaal produkt
ontwikkeld, waarbij optimaal slaat op zowel functioneel als
maakbaar. Het eindresultaat is dan mogelijk een produkt dat
niet in staat is de vereiste functie te vervullen. Een
ander resultaat kan zijn dat het produkt niet of slechts
tegen ete) hoge kosten maakbaar is. In het eerste geval
wordt er veel geld verspild, omdat er al een gereedschap is
gemaakt. Het tweede resultaat kan minder desastreus zijn,
als de maakbaarheidsanalyse in een vroeg stadium is
uitgevoerd.
Duidelijk is in ieder geval dat de produktontwerper reeds
in een vroeg stadium een groot deel van de uiteindelijke
kosten vastlegt. Bij een duur fabricageverloop loopt een
bedrijf dus het risico, om de concurrentieslag onnodig te
verliezen.
4.2.

De werkvoorbereider

De werkvoorbereider is in principe ook een ontwerper. Hij
ontwerpt een fabricageproces. De werkvoorbereider ontvangt
van de produktontwerper een produkttekening. In het optimale geval is er reeds van het begin af aan al contact
tussen deze twee. Op die manier kan een optimaal produkt
qua functie en maakbaarheid ontworpen worden. Dit is in
veel bedrijven niet de procedure of er wordt niet het volle
rendement uitgehaald. Op deze manier wordt de werkvoorbereider voor een voldongen feit geplaatst. Er staan hem nu
nog maar enkele hulpmiddelen ter beschikking om een produkt
"optimaal" maakbaar te maken.

WPA noppon XXXX jllnuarl1992 JvdZ
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De werkzaamheden van deze ontwerper z1Jn uitgebreid en
bepalen het verdere verloop van de produktie.
De eerste taak van de werkvoorbereider bestaat uit het
bepalen van de afmetingen van de blank. Hierbij wordt vaak
gebruik gemaakt van Romanovski [4], waarbij uitgegaan wordt
van constante plaatdikte en volumeinvariantie.
Als de blankafmetingen eenmaal bepaald zijn, is er al een
maakbaarheidsindicatie te geven. Hiervoor wordt bij ronde
produkten gebruik gemaakt van de B~-D/So grafiek, zie
figuur 3. Hierin is p~ de blankdiameter DB gedeelt door de
stempeldiameter Dp en So de oorspronkelijke plaatdikte.
Literatuur [4,5,7]

defect gebied

t
DJ Dp

risico

gebje~

veilig gebied

..
figuur 3: Verband tussen de maximale dieptrekverhouding en
de Dp/ So-verhouding •
Na deze maakbaarheidsindicatie, als deze positief is uitgevallen, wordt het trekschema bepaald. In deze opdracht is
een literatuurstudie naar trekschema's gedaan. Hieruit is
gebleken dat voor een eenvoudige ronde pot en eenvoudige
rechthoekige bak nog weI tabellen en voorschriften aanwezig
zijn. Zodra de produktvorm echter complexer wordt, is er
weinig tot niets meer gepubliceerd. Deze trekschema's
worden dus samengesteld uit ervaring en door middel van de
"trial and error" methode. De vakkennis van de werkvoorbereider is hier dus een cruciale factor. V~~r het bepalen
van trekschema's zijn ook een aantal krachten en afmetingen
van belang. De door de werkvoorbereider gegenereerde
gegevens zijn de volgende:
-

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

blankafmetingen
maximale dieptrekverhouding B~.
maximale dieptrekkracht Fmu.
kritische dieptrekkracht Fe.
plooihouderkracht Fpl •
momentane dieptrekverhouding B
stempeldiameter Dp.
trekspleet Ts
afrondingsstraal van de trekring PD.
afrondingsstraal van de stempel pp
wrijvingscoefficient ~.
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Als het trekschema bepaald is en de gegevens gegenereerd
zijn, kan de werkvoorbereider een ontwerp van een gereedschap maken. Als uit de gegevens is gebleken dat het
produkt niet maakbaar is, moet het ontwerp van het produkt
aangepast worden. Dat is in dit stadium van de produktie
vervelend en kostbaar, maar nog niet fataal.
4.3.

De gereedschapmaker

De gereedschapmaker maakt aan de hand van het ontwerp van
de werkvoorbereider een proefgereedschap. Met dit proefgereedschap worden een aantal proeftrekken gedaan. Een
hulpmiddel dat in die fase gehanteerd wordt, om te kijken
of de verwachting uitkomt, is de grensvervormings-kromme
(GVK) zie figuur 4.

t

~<o

breuk/insnoering

"I----GVK

"'", D

plooivorming

'"

s

--figuur 4: De grensvervormingskromme.
In deze figuur is de GVK summier weergegeven. De letters D
en 8 geven aan waar zuiver dieptrekken (D) en strekken (8)
plaats vindt. AIleen de twee grootste rekken zijn aangegeven, waarbij E1 de grootst optredende rek is. De lijn
(a 2<O) waarbij aan de linkerzijde plooivorming optreedt is
hier arbitrair gekozen. V~~r verdere uitleg van de GVK
wordt verwezen naar de literatuur [3,4,5]. Op de plaatsen
waar kritische rekken verwacht worden, wordt een raster
aangebracht. Na de proeftrek wordt het raster opgemeten. De
uit de rastermeting afgeleide rekken (E 1,EZ) worden in het
flEz-diagram uitgezet en vergeleken met de faalcurves; de
GVK voor insnoering of breuk en az<O voor plooivorming. Is
het produkt intact en liggen de rekken veilig genoeg, dan
kan het gereedschap naar de produktie-afdeling.

WPA rapport XXXX 1 - 1992 JydZ
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Bij een bestaand gereedschap kan het proces in beperkte
mate belnvloed worden. Door het varieeren van de smering,
de plooihouderdruk, de oppervlakteruwheid van (delen van)
het gereedschap en het eventueel toepassen van trekdrempels kan gestuurd worden tussen strekken (8) en dieptrekken
(D). Hiermee kan nog vaak een minder optimaal gereedschap
. "gerepareerd" worden. In principe komt dit neer op het
draaien van de procesvector in figuur 4.
4.4.

De machine-operator

De machine-operator bewaakt het produktieproces. Deze stelt
de machine in en heeft dezelfde mogelijkheden als de
gereedschapmaker, met dit verschil dat het gereedschap al
gemaakt is. De machine-Qperator is degene die het meest te
lijden heeft onder fouten die in voorgaande fasen gemaakt
zijn. Als er in deze fase blijkt dat het produkt niet
maakbaar is, zijn er in de voorgaande handelingen fouten
gemaakt. Denk daarbij aan proeftrekken met lage snelheid,
terwijl in de produktieafdelingen met grotere snelheden
gewerkt wordt. Alhoewel dit probleem vaak met kunstgrepen
wordt opgelost zou een betrouwbare produktie toch meer
gebaat zijn met het in een vroeger stadium voorkomen van
dergelijke situaties. Verder heeft het sleutelen aan
machine-instellingen ook een effect op de maatnauwkeurigheid van het uiteindelijke produkt (belnvloeding terugvering). Het is dus duidelijk dat men hierbij ook nog van
de regen (breuk) in de drup (maatvoering) kan raken!
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5. VERBETERING VAN DE MAAKBAARHEIDSANAlYSE
In het voorgaande hoofdstuk zijn verschillende zaken belicht die
tot fouten kunnen leiden. Er zullen hier enige suggesties gegeven worden die een verbetering tot gevolg hebben.
Aangetoond is dat de produktontwerper het grootste deel van de
kosten reeds vastlegt. Vandaar dat de nadruk wordt gelegd op de
combinatie produktontwerper en werkvoorbereider. Het zou nuttig
zijn om de produktontwerper te scholen in de produktieprocessen.
Op een grote ontwerpafdeling zou het mogelijk moeten zijn om
iedere ontwerper een specialiteit te geven. ZO zouden de ontworpen produkten reeds op de ontwerpafdeling op maakbaarheid
getoetst kunnen worden. Als dit goed uitgevoerd zou worden, zou
de werkvoorbereider overbodig worden. Het lijkt echter moeilijk
om een persoon zowel in ontwerpen als in werkvoorbereiding voldoende te scholen. De aangewezen werkmethode is hier dan ook om
de werkvoorbereider op de ontwerpafdeling te plaatsen. Een
intensief contact zou hier het gevolg van moeten zijn, zodat het
ontwerp een verhoogde kans van direct slagen heeft. Hierbij moet
worden gewaakt voor verlies van kontakt met de produktieafdeling.
Er is ook aangegeven dat de werkvoorbereider in de meeste
gevallen af moet gaan op eigen ervaring of gegevens van een
produkt dat grote gelijkenis vertoond. Hier liggen uiteraard
veel onzekerheden op de loer. Een werkvoorschrift dat grenzen
binnen een proces aangeeft en mogelijk optredende defects
vermeld, zou hier uitkomst kunnen bieden. De SMA zoals die
oorspronkelijk bedoeld is, moet een uitkomst bieden met
betrekking tot de maakbaarheid. Hiermee heeft de werkvoorbereider een hulpmiddel om van produkten, die buiten zijn ervaring
liggen en waarvan in de literatuur niet voldoende bekend is,
toch een maakbaarheidsanalyse te maken.
Als deze zaken doorgevoerd zouden worden, kan in een vroeg
stadium reeds een maakbaarheidsanalyse gemaakt worden. Dit kan
kostenbesparend werken in twee opzichten.
Ze besparen de kosten in de produktontwikkeling zelf, omdat er
nog maar weinig terugkoppelingen plaats hoeven te vinden. De
kans dat een niet-maakbaar produkt ontwikkeld wordt neemt af en
dus neemt de kans dat de gereedschapmaker een niet-functioneel
gereedschap maakt af. Hier lag de basis voor grote kapitaalvernietiginq. De factoren arbeidsvreugde en communicatie worden
hier niet nader onderzocht, maar zullen zeker een verbetering
ondergaan.
Het tweede kostenbesparende aspect bestaat uit het verbeteren
van de concurrentiepositie. Doordat de doorlooptijd van produktontwerp naar in produktie nemen drastisch verkort kan worden, is
het mogelijk om de concurrentie een slag voor te zijn.
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De hier gepresenteerde oplossingen z~Jn redelijk eenvoudig in
een bedrijf in te voeren. De traditionele problemen tussen de
produktontwerper en de werkvoorbereider zullen opgelost moeten
worden. Dit is een probleem van organisatorische aard, maar
wordt hier toch aangegeven, omdat dit een snel resultaat tot
gevolg kan hebben.
Het maken van een SMA is meer het fundamenteel anders aanpakken
van een bestaand probleem. De-uitwerking van een SMA zal moeten
gebeuren in cOmbinatie van een varieteit aan mensen. Al deze
mensen leveren een bijdrage op hun eigen expertisegebied. Om een
resultaat samen te stellen dat voor iedereen bruikbaar is en
voor de werkvoorbereider in het bijzonder, moeten verschillende
vertaalslagen van de theorie naar de praktijk en andersom uitgevoerd worden. De opzet van deze SMA is dat er een meer voorspellend karakter gegeven kan worden aan de maakbaarheidsbepaling. Dit in tegenstelling tot de huidige methodiek die gebaseerd is op het verleden.
Uit het voorgaande is duidelijk dat een SMA een interessante rol
kan spelen in het fabricageproces van dieptrekprodukten. Om nu
een begin te maken met het maken van een SMA moet een gebiedsafbakening worden gemaakt. Deze afbakening moet betrekking
hebben op de produktgroepen die onderzocht gaan worden en de
gegevens die daarbij nodig zijn voor het maken van een dergelijke analyse. De gegevens die noodzakelijk zijn, zijn al
gepresenteerd bij de werkvoorbereider. Hoe aan deze gegevens
gekomen wordt, komt in een later stadium (lees afstudeeropdracht) aan de orde. De indeling van produktfamilies die onderzocht worden op maakbaarheid vindt u in de volgende hoofdstukken.
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6. MOGELlJKE METHODEN VOOR HET INDELEN NAAR PRODUKTFAMILIES

Zoals in de vorige hoofdstukken reeds vermeld is het voor een
SMA noodzakelijk een onderverdeling naar produktfamilies te
maken. Om deze onderverdeling te maken zijn er een aantal
methoden die gevolgd kunnen worden. Deze methoden berusten op
een bepaalde zienswijze: Vanuit de praktijk wordt het dieptrekken anders bekeken dan vanuit de theoretische modelvorming.
Er kunnen dus grote verschillen in indeling verwacht worden. In
deze opdracht zijn vier methoden gehanteerd:
1)
2)
3)
4)

naar
naar
naar
naar

defects
geometrie
basisvormen
deformatieproces

Er is gekozen voor deze vier groepen, op basis van literatuur en
kennis die bij bedrijven aanwezig is. Op deze manier is gepoogd
tot een resultaat te komen dat zowel voor de theoretici, als de
mensen uit de praktijk acceptabel is. De bovenvermelde methoden
worden in de volgende paragrafen uitgewerkt.
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6.1. DEFECTS

Als er bepaald moet worden of een produkt maakbaar is, moet
eerst gekeken worden naar de mogelijk optredende fouten, defects
genoemd. In de literatuur [2,4,7] is hierover reeds veel
informatie aanwezig.
Hier wordt een wat globalere onderverdeling van defects
gepresenteerd:
-

plooivorming
secunda ire plooivorming
scheuren
grote oorvorming
wandverdunning
breuk op de bodemwand
sinaasappelhuid
vreten

AIle defects zijn onder te verdelen in de wijze waarop het
produkt faalt:
- door geometrische afwijkingen
- door een slechte oppervlaktegesteldheid
Uitgaande van defects is een onderverdeling te maken naar
groepen met een zelfde faalwijze. Deze onderverdeling is niet
strikt te maken naar de vorm van de produkten. WeI voIgt er uit
deze analyse een helder beeld van de "bottle-necks" in dieptrekprocessen. Deze kennis is in het samenstellen van een SMA
onontbeerlijk. Hierin moeten namelijk indicaties gegeven worden
voor het tegengaan van defects die optreden bij een produktgroep.
Uit onderzoek is gebleken dat het grote aantal optredende
defects en de verscheidenheid van optreden niet tot een
systematische indeling van produktfamilies zullen leiden. Een
onderverdeling in de families zelf is in sommige gevallen weI
mogelijk. Ook is duidelijk dat er grote aandacht besteed zal
moeten worden aan produkten die zonder problemen gefabriceerd
worden. Hierin zit namelijk veel kennis verwerkt met betrekking
tot defects, die mogelijkerwijs ook van toepassing kan zijn bij
nieuw te ontwikkelen produkten.
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6.2. GEOMETRIE

Als er naar de geometrie van dieptrekprodukten gekeken wordt,
liggen een aantal families voor de hand. Er is hier aIleen
gekeken naar het bovenaanzicht van de produkten.
indeling volgens Beekmans:

- ronde produkten

- onronde produkten

- bakvormige produkten

o
o
o

- complexe vormen

figuur 5. Indeling dieptrekprodukten naar geometrie.

Oeze indeling wordt in veel literatuur gehanteerd in dezelfde of
afwijkende volgorde. Het voordeel van deze indeling is dat de
meeste mens en in de industrie produkten zo al indelen. Het geeft
ook de mogelijkheid om snel het een en ander op te zoeken.
Er wordt hier echter weinig rekening gehouden met de optredende
omvormprocessen. Het belang hiervan zal uit de volgende hoofdstukken blijken. Niettemin is vanuit het verleden al gebleken
dat een dergelijke indeling zeer bruikbaar is en dus zeker niet
zomaar terzijde geschoven kan worden. Een integratie met een
indeling die ook de inzichten uit de theoretische modelvorming
meeneemt verdient weI de voorkeur.
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6.3. BASISVORMEN
Tijdens deze opdracht is zoals reeds vermeld contact gezocht met
het bedrijfsleven. De heer Streefland kwam met het idee om
dieptrekprodukten op te delen in vijf basisvormen:

o
1

2

3

4

5

figuur 6. Indeling dieptrekprodukten naar basisvormen.
Als deze basisvormen modelmatig uitgewerkt worden en er een
mogelijkheid tot combineren is, zullen aIle dieptrekprodukten
uit deze basisvormen samen te stellen zijn. De moeilijkheid met
deze aanpak is dat er materiaal van beide kanten kan stromen.
Dit houdt in dat er zowel dieptrekken (5) als buigen (1) en
strekken (2 aan de rechter kant "gat-oprekken lt ) voorkomen. De
modelvorming is nog niet in staat dit te beschrijven. Het combineren van de basisvormen gaat uiteraard gepaard met overgangsgebieden die ook nog een verder onderzoek vragen. Hieraan wordt
op dit moment op de TUE gewerkt en op korte termijn reeds
resultaat verwacht in de combinatie dieptrekken en buigen.
De indeling naar basisvormen heeft een uitgesproken voordeel;
van ieder willekeurig produkt is een maakbaarheidsindicatie te
geven. Er zal weI een computerprogramma gemaakt moeten worden om
een produkt uit deze basisvormen samen te stellen en door te
rekenen. De overeenkomsten met de voorgaande indeling zijn
groot, deze indeling geeft echter de mogelijkheid tot een
systematische aanpak. Dit is precies waar naar gezocht werd
zodat aan deze indeling de voorkeur gegeven dient te worden
boven de voorgaande. Dit houdt niet in dat een aantal families
zoals boven gepresenteerd niet alsnog ontstaan. De gevolgde
methodiek is echter wezenlijk verschillend.
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6.4.DEFORMATIEPROCES

Zoals reeds eerder vermeld z1Jn er bij het dieptrekken drie
processen die gelijktijdig op kunnen treden:
- dieptrekken
- buigen
- strekken
Het is nu op z'n plaats om de definities te geven die hier
gehanteerd zijn.
Dieptrekken:

Onder dieptrekken wordt die bewerking verstaan
waarbij uit plaat een beker- of bakvormig produkt
gevormd wordt. Hierbij vloeit het benodigde
materiaal voor het vormen van het produkt vanuit
de flens in de wand.

Buigen:

Bij het dieptrekken moet het materiaal uit de
flens bij het passeren van de matrijsafronding
gebogen worden en weI tweemaal.

strekken:

Onder strekken wordt die bewerking verstaan
waarbij beide plastische rekken positief zijn
(fl=pos, E2=pos). Ook bij dieptrekprodukten
kunnen strekzones optreden. Afgezien van een
mogelijk strekken van de bodem van het produkt
kunnen ook strekzones in de flens optreden.

Dieptrekprodukten zijn allemaal in te delen in gebieden waar
deze processen optreden. Ook hier is een integratie van deze
verschillende gebieden noodzakelijk om een bruikbaar eindresultaat te verkrijgen. De bepaling van de verschillende procesgebieden vereist enig inzicht in de materiaalstroming. Ook
bij deze benadering wordt een indeling gemaakt op basis van een
systematiek. Als nu bovenstaande indeling bekeken wordt, valt op
dat deze omvormprocessen apart optreden in ieder van de basisvormen. Koppelen we dit weer terug naar de tweede indeling, op
basis van geometrie, dan is de mogelijkheid tot integreren van
deze drie method en aanwezig.
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7. DEFINITIEVE KEUZE PRODUKTFAMIUES
Als de voorgaande method en nader bekeken worden, blijkt dat de
laatste twee benaderingen veel overeenkomsten vertonen. Ze
hebben be ide het voordeel dat willekeurige produkten opgedeeld
kunnen worden in deelproblemen die relatief eenvoudig op te
lossen zijn. De indeling naar geometrie komt veel overeen met
deze twee, maar biedt niet de mogelijkheid tot een systematische
analyse. Het gedeelte met defects heeft enige invloed gehad op
de onderverdeling van de produktfamilies zelf. Ten opzichte van
de hiervoor gepresenteerde indelingen zijn enige wijzigingen
aangebracht. Deze zullen in de volgende paragrafen behandeld
worden. De definitieve keuze van produktfamilies is deze:

4

LW5

figuur 7. Produktfamilie 1: RONDE PRODUKTEN.

WPA ,."on

xxxx

januari 111112 JvdZ

19

20 Ou
~

AU U V U U
1

2

3

4

5

B

U U V
b U
1

2

1

2

3

C

fiquur 8. Produktfamilie 2: HOEKIGE PRODUKTEN.
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c::::-)
fiquur 9. Produktfamilie 3: HOEKIGE PRODUKTEN MET STREKZONE
IN DE FLENS (a > 180°).

figuur 10: Produktfamilie 4: PRODUKTEN MET ONGELJ.KE
BODEMDIEPTE.

fiquur 11. Produktfamilie 5: "OEILLET" PRODUKTEN
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7.1. RONDE PRODUKTEN

De keuze voor de eerste familie is voor de hand liggend. Ronde
produkten worden in de meeste gevallen zuiver diepgetrokken. De
eerste groep bij de indeling naar geometrie 1 en basisvorm 5
beschrijven deze familie eveneens. Er had hier gekozen kunnen
worden voor rotatiesymetrische produkten, maar dan zou groep 1C
buiten deze familie vallen. Het voordeel van rotatiesymetrische
produkten is dat er tweedimensionaal geanalyseerd kan worden.
Hieraan is reeds veel gerekend met behulp van de computerprogramma's PASCAL en ABAQUS. Veel was er al bekend over deze
familie, omdat deze produkten allang door middel van dieptrekken gefabriceerd worden. Hier is dan ook de mogelijkheid om
de geldigheid van de modellen snel in te kunnen zien. uit de
bovenstaande indeling blijkt dat niet aIleen het bovenaanzicht
van een produkt een rol speelt in de maakbaarheid. Dit is de
aanleiding geweest om een verdere onderverdeling op basis van de
dwarsdoorsneden te maken.
De onderverdeling van deze familie wordt in de volgende drie
paragrafen behandeld.
7.1.1. Groep 1A:

Groep 1A bestaat uit rotatiesymetrische produkten waarbij
de wand een hoek van negentig graden met de bod em en/of
flens maakt en parallel loopt met de stempelbeweging. De
onderverdeling van groep 1A:
1)
2)
3)
4}

5)

WPA r-"",
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Dit is een zuiver diepgetrokken beker zonder flens.
Dit is een zuiver diepgetrokken beker met flens.
Dit is een zuiver diepgetrokken beker die met dezelfde
geometrische verhoudingen in meerdere verdiepingen
getrokken wordt.
Dit is een zuiver diepgetrokken beker met een
omgestulpte rand. Deze zorgt voor grote deformaties in
de flens en voldoet niet aan het negentiggradencriterium. Omdat het produkt weI rotatiesymmetrisch is
wordt het toch in deze groep ondergebracht.
Dit is een zuiver diepgetrokken beker met in de bodem
een uitstulping. De vraag is of deze uitstulping door
middel van dieptrekken of strekken gemaakt kan worden.
Als dit door middel van dieptrekken gebeurt, valt dit
produkt onder 4 anders wordt het niet zuiver diepgetrokken. Toch wordt dit produkt in deze groep ondergebracht door de rotatiesymmetrie.
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7.1.2. Groep 1 B:

Groep 1B be staat uit rotatiesymmetrische conische produkten. Bij deze groep geldt de negentig grad en regel niet.
Door de schuine wanden ontstaan specifieke problemen bij de
produktie. Doordat tijdens de produktie de flens niet geheel tegen de matrijs aanligt, onstaat vaak plooivorming.
Op basis hiervan is een aparte groep van deze produkten
gerechtvaardigd. De modellering blijft tweedimensionaal,
maar nu moet er extra op de praktische toetsing gelet
worden. In de modellering zal waarschijnlijk een knikcriterium gehanteerd moeten worden. In de toekomst zal op
de TUE een experiment van start gaan waarbij experimenteel
bepaald wordt wat de maximaal haalbare hoek is. In de bestaande literatuur is weinig te vinden over deze produktgroep zodat dit als zeer waardevol beschouwd mag worden.
De onderverdeling in deze groep wijst zichzelf, de vraag is
echter of groep 1B1 dusdanig te modelleren is dat zij in
comb ina tie met groep 1A1 de groepen 1B2 en 1B3 kan
beschrijven.
7.1.3. Groep 1C:

Groep 1C bestaat uit niet rotatiesymmetrische produkten met
een scheve bodem of flens. De schuine flens en de schuine
bodem veroorzaken in de modellering een verschuiving van
twee naar driedimensionale berekeningen.
Het is hier, evenals bij conische produkten, de vraag welke
scheefstelling haalbaar is. De problemen die zich in de
produktie voordoen zijn vergelijkbaar met die van conische
produkten. Afgaande op de kennis die bij de modelvormers
(o.a. de heer Hoogenboom) aanwezig is zal de modellering
geruime tijd gaan vergen. Als basisvorm is de ronde beker
genomen, zodat deze groep in de familie ronde produkten
geplaatst mag worden.
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7.2. HOEKIGE PRODUKTEN

De keuze voor de tweede familie is ontstaan uit de combinatie
van de indeling naar geometrie, basisvormen en omvormprocessen.
De indeling die achter de tekst staat, geeft een bovenaanzicht
van deze hoekige vormen. De derde is de meest algemene vorm van
hoekige produkten. De eerste twee zijn bijzondere vormen van de
laatste. Bij deze familie geldt dat de inwendige hoek van een
produkt niet groter mag zijn dan 180°. Als dit weI het geval is,
is er ook eenstrekzone aanwezig. Bij deze produktfamilie geldt
dat er aIleen een combinatie van dieptrekken (D) en buigen (B)
op mag treden, zie figuur 12.

figuur 12: Combinatie van dieptrekken en buigen.
Dit is een combinatie van basisvormen 1,2,3 en 4 en een
samenvoegen van de geometrische groepen 2 en 3. Bij de basisvormen moet er op gelet worden dat deze van twee kanten bekeken
kunnen worden. De hoek kan dUs bijvoorbeeld 20° of 200° graden
zijn.
Het is duidelijk dat de vierde methode, naar omvormprocessen,
het meest zijn stempel drukt op de indeling. Dit is ook gedaan
met het oog op de modellering. Deze kan nu verschillende zones
met zuiver dieptrekken en zuiver buigen invoeren. De hiervoor
geldende formules kunnen dUs "eenvoudig lf toegepast worden.
Bij deze produktfamilie zijn echter overgangszones aanwezig
tussen dieptrekken en buigen. Hier wordt op dit moment onderzoek
naar gedaan zodat dit in de uiteindelijke SMA meegenomen wordt.
De modellering bij deze produktfamilie moet driedimensionaal
gedaan worden. Bij de eerste twee bovenaanzichten kan er gebruik
gemaakt worden van symmetrielijnen waardoor slechts een kwart
van het produkt gemodelleerd hoeft te worden.
De experimenten die gedaan gaan worden hebben betrekking op de
eerste vorm en er is bij TNO een gereedschap ontwikkeld dat verschillende hoeken kan creeren. In de literatuur staan enkele
regels en tabellen; deze schieten echter te kort in de algemene
theorie zoals die in dit project nagestreefd wordt.
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Evenals bij ronde produkten is er nog een onderverdeling in
groepen gemaakt. Deze onderverdeling is in essentie gelijk aan
die bij ronde produkten. Als de systematiek blijkt juist te zijn
dan zal uit de modellering blijken dat de groepen te integreren
zijn over alle hoekige produkten. Dit betekent dat als voor de
eerste en tweede familie te bepalen is of een produkt maakbaar
is dat er een enorm scala aan produkten ontstaat dat zonder
ervaringskennis op maakbaarheid getoetst kan worden.
Er zullen uiteraard wel enige kanttekeningen bij de indeling
geplaatst moeten worden. In groep 2B staan de wanden allemaal
onder eenzelfde hoek.
Voor groep 2C geldt hetzelfde als voor qroep 2A. Deze zullen
waarschijnlijk buiten het bestek van de lOP opdracht vallen,
omdat de modellering te omvangrijk wordt en andere produkten de
voorkeur qenieten.
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7.3. HOEKIGE PRODUKTEN MET STREKZONE IN DE FLENS (a

>

180°)

Deze produkten bestaan uit de combinatie van drie deformatieprocesseni dieptrekken (D), buigen (B) en strekken(S), zie
figuur 13.

B

t

+

t

~
C----\-,
----)~+B
"S+B
figuur 13: Combinatie van dieptrekken, buigen en strekken.
Ook hier zijn de basisvormen 1,2,3 en 4 van toepassing. TNO
heeft zoals eerder vermeld een gereedschap ontwikkeld waarmee in
deze familie experimenten gedaan gaan worden. Verder dan deze
experimenten is op dit ogenblik nog niet te zeggen of er
onderzoek naar gedaan gaat worden. Dit hangt af van de
progressie die in de eerste twee families geboekt wordt. Wel
wordt er door verschillende bedrijven (o.a. DAF en FOKKER) grote
belangstelling getoond. Beide bedrijven hebben veel met
soortgelijke vormen bij het maken van profielen te maken.
7.4. PRODUKTEN MET ONGElIJKE BODEMDIEPTE

Deze produktfamilie valt niet geheel in de systematiek te
plaatsen. De voorgaande drie families zijn in te delen naar
omvormprocessen of basisvormen. Er zijn veel produkten die
verschillende bodemdieptes hebben, daarom is er ook een aparte
plaats ingeruimd voor deze produkten. Als de groepen lA3 en 2A3
goed beschouwd worden, zijn deze weer bijzondere gevallen van
deze familie. Hierbij valt ook op te merken dat een gekozen
trekschema voor deze produkten kan leiden tot totaal
verschillende deformatieprocessen. Trekken in een trek zal
andere problemen opleveren als zeer geleidelijk vormgeven via
twee of drie trekken. Binnen het lOP project zal waarschijnlijk
geen aandacht aan deze familie geschonken worden.
7.5. "OEILLET" PRODUKTEN

De naam van deze groep is ontstaan naar aanleiding van het
franse woord oeillet dat vetergat betekend. Dit produkt wordt op
een dergelijke manier geproduceerd. Er worden produkten mee
bedoelt, waarbij in eerste instantie voldoende materiaal via
dieptrekken of strekken in de bulg wordt gebracht. Daarna wordt
het materiaal teruggelegd, door middel van dieptrekken of
strekken. Voorbeelden hiervan zijn in de literatuur [4,7] te
vinden. Deze groep is voornamelijk opgenomen in dit verslag om
aan te geven dat er nog vele produkten denkbaar zijn die niet in
de voorgaande indeling thuis horen.
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8. OPMERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE INDELING
De indeling zoals die hier is gepresenteerd, is in ieder geval
tot en met groep drie systematisch verantwoord. De vierde en
vijfde groep zijn opgenomen in deze indeling om aan te geven dat
er nag vele produktfamilies denkbaar zijn die niet zo netjes in
te delen zijn naar een combinatie van dieptrekken, buigen en
strekken. Produktfamilie vier zou eigenlijk een groep moeten
zijn binnen de andere produktfamilies. Dit zou tot zulke complicaties leiden dat het overzichtelijk karakter van de SMA in
gevaar zou komen.
Een voor de hand liggende produktfamilie is hier niet opgenomen,
namelijk de combinatie tussen strekken en dieptrekken. Bier kunt
u denken aan produkten met een ronde bodem. uit onderzoek van de
derde produktfamilie zal echter zoveel kennis gegenereerd worden, dat een uitbreiding in de toekomst mogelijk moet zijn. Bier
is gekozen voor een indeling die zowel voor de onderzoekers als
voor het betrokken bedrijfsleven interessant is. Aanbevelingen
voor een verder IOPM-dieptrekonderzoek zijn dan ook zeker
aanwezig.
Er is slechts beperkt rekening gehouden met het aantal trekken
dat noodzakelijk is om een produkt te vervaardigen. Op dit
ogenblik wordt binnen de analyse alleen uitgegaan van ~~n trek.
Dit levert ernstige beperkingen op met betrekking tot het
voorspellend karakter van de SMA. Veel produkten, zeker in de
automobielindustrie, zijn niet interessant om in veel trekken te
produceren. Binnen de bedrijven waar kleinere en relatief
eenvoudige produkten gemaakt worden, wordt vaak uitgegaan van
een vlekkeloos verlopende produktie. Hier zijn de gereedschappen
niet de grootste kostenpost maar is stilstand van de band schadelijker. Daarom wordt vaak gekozen voor geleidelijk vormgeven
in meerdere trekken.
Er zal dus in het verloop van de afstudeeropdracht ook aandacht
besteed moeten worden aan trekschema's. uit een literatuurstudie
is gebleken dat daar buiten de ronde produkten weinig gegevens
van bekend zijn zodat ook daar nog ruimte is voor verder onderzoek.
De afzonderlijke oplossingen van de produkten moeten te superponeren zijn. Of dit haalbaar is met de kennis die nu beschikbaar is, en nog binnen dit jaar ter beschikking komt, valt nog
te bezien. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een computerprogramma dat voor groep lA een eenvoudige bepaling van de maakbaarheid moet geven. Daarnaast worden ook nog andere gegevens
gepresenteerd zoals de kritische dieptrekkracht, de plooihouderdruk en de maximaal benodigde kracht. Echter het bepalen van het
aantal trekken hangt ook af van economische factoren.
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Met betrekking tot de maakbaarheidsanalyse kunnen een aantal
conclusies getrokken worden:
Een SMA kan veel voordelen hebben in de ontwikkeling van
een nieuw produkt. Voorwaarde is weI dat in het bedrijf ook
naar de interne informatiestructuur gekeken wordt.
De SMA zal een voorspellend karakter hebben waardoor een
werkvoorbereider, ook v~~r produkten waar hij zelf geen
ervaring mee heeft, een maakbaarheidsanalyse kan maken.
De gegevens die een werkvoorbereider moet genereren, moeten
nog verder uitgewerkt worden. Dit moet dan per produktfamilie apart worden bekeken. Verder onderzoek is hier
noodzakelijk.
In de uiteindelijke SMA zullen ook praktijkgegevens
opgenomen moeten worden. Hiervoor zal bij bedrijven
informatie gevraagd moeten worden en deze zal dan verwerkt
moeten worden in de modellen.
Experimentele toetsing is, ook met het oog op acceptatie,
van essentieel belang.
Er zullen in de toekomst op verschillende niveaus
handleidingen geschreven moeten worden, waarin deze
gegevens verwerkt zijn, zodat iedereen die bij het produkt
betrokken is met elkaar kan communiceren.
Ten aanzien van de indeling naar produktfamilies zijn een aantal
andere conclusies te trekken:
De gepresenteerde indeling is niet compleet; er is echter
uitgaande van de gevolgde systematiek, een complete
indeling samen te stellen. Dit is een mogelijkheid voor een
volgende onderzoeksopdracht.
De volgorde van de produktfamilies is enigszins
willekeurig, dit is te wijten aan bekende gegevens en de
historische indelingen. Op deze manier wordt er rekening
gehouden met de mensen die al jaren volgens deze indeling
werken, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de
indeling. Er is weI rekening gehouden met toename van
complexiteit, zodat de benodigde tijd om voor een volgende
familie een SMA te maken, toe zal nemen.
De families vier en vijf zijn slechts opgenomen om aan te
geven dat er nag vele families denkbaar zijn.
De onderverdeling van de produktfamilies in qroepen is
gebaseerd op defects en modelmatige redenen.
De onderverdeling van de groepen is gebaseerd op toenemende
complexiteit van het bepalen van de maakbaarheid.
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Uit dit verslag volgt dat'er verschillende zaken nog uitgewerkt
moeten worden. Dit was een verwacht resultaat, het voordeel is
dat er nu vanuit een zekere voorkennis doorgewerkt kan worden.
Ook is een betere planning ten aanzien van het uiteindelijke
resultaat mogelijk.
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