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sa~envatting 

De f'unktie C~)d. + li)Cl = 1 wordt gebruikt om de 
d1eptrekrand te beschrijven. Hierdoor wordt een 
veelheid van dieptrekprodukt-vormen onder een noe
mer gebracht. 

Gebruik makend van empirische formules worden daar
na relaties gelegd tussen de vorm van het produkt 
en de b1ankvorm die een constante produkt-hoogte 
geeft. 

Vervolgens wordt een relatie gegeven voor de maxi
male trekverhoudingen van superel1ipsvormige pro
dukten. 

Om een en ander steekproefsgewijs te verifieren, 
zi3n tenslot~e de resultaten weergegeven van expe-

I r1menten met supere~l1PSVOrmige produkten. _ 

prognose 

Zie deel 2. 
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. LIlS! 1'AN GBBRU IKTE SYMBOLEN 

x, 1 

I. Y 

a 

carthea1aanse co5rdinaten 

aegeneral1seerde oarthesiaanse ooordinaten 
Y&n de superellips 

poolcoord1naten 

kromtestraal 

r a , ro benaderde hoekafrondingen 

~lpgrootheid, (b/a)·ootg 

halTe lengte-as Tan een superellips 

~lTe breedte-as van een superellips 

e( Tormexponent Tan een superellips 

p oatrekstaktor van een superellipa 

q oppervlakte-faktor van een superellipa 

.... 
D 

kalve lengte van een rechthoekig of superel
liptisch dieptrekprodukt 

halve breedte van een dieptrekprodukt 

hoogte van een dieptrekprodukt 

hoekatronding van een rechthoekig dieptrek
produltt . 

bodemafronding van een rechthoekig of auper
ell1pt1sch dieptrekprodukt 

oorreot1e-taktor voor de invloed van de bo
dematronding op de blankvorm 

eapir1sche correctie-faktor volgena Romanowski 

vormexponent van een superelliptisch diep
trekprodukt 

omtreksfaktor van de doorsnede van een recht
hoek1g of superel11ptisoh dieptrekprodukt 

(11m) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

J------:------------------.~-------------_i 
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oppervlakte-faktor van de doorsnede van een 
rechthoekig o~ superelliptisch dieptrekpro-
dultt . 

halve lengte-as van de blank 

halve breedte-as van de blank 

Tormexponent vande blank 

qb oppervlakte-faktor van de blank 

D diameter van een equivalente blank van een 
vierkant produkt 

, 
~ trekverhouding van een rond produkt 

trekverhouding van een rechthoekig produkt 

tict1eve diameter 

plaat-<Ekte 

planaire an:i.s\y,:~t';; .::: .• 
~ 

gelliddelde hoogte-1]w L <) i;' ~ 

biz. 4 van 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(nun) 

(:mm) 
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1. IBLBIDIIG 

a.t 1s aogel1jk om de vorm van de trekrand bij het diep-

. ~ekken algemeen te beschrijven door middel van de funktie: , 

Voor 0( = 2 geeft di teen c irkel of een ellips. La ten we 

o(Jladerea naar oneindig dan wordt een vierkant of een 

reohthoek beachreven. 

'oor de waarden van!~ die tussen 2 en oneindig liggen be

sohr1jft de tunktie 'een schaar tussenliggende figuren. 

Alle voraen tesamen zullen we in het vervolg superellip-

8.n [1] noe.en. 

,De ... aardea van a en b zijn de halve lengten van de omge-

80hrevea reehthoek in respectievelijk de x- en de y-rich

tinge In het.vervolg zullen we met a de langste halve zij

de van de oageschreven rechthoek aanduiden. 

Bet gebruik Tan de superellips voor het beschrijven van 

6. dieptrakrand zou de volgende technische oetekenis kun

nen heb1tea: 

a) Ret biedt de mogelijkheid tot een betrekkelijk ver' 

laande general1satie van zeer verschillende vormen ten 
>1\ 

behoeve Tan de Tormen-classificatie. 
~--.•. -- .. 

(1) 

technische hogeschool eindhoven . 
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. Npport •• biz. 7 van biz . 

·..,,··Ret 1. aogelijk om de afrondingen sarnen met de globa

l •• en 1a ,0. relatie op te nemen. 
"?I 

Dit 1s TaD. belang voor deinumeriek bestuurde gereedschaps-

J~04ukt1.; dit sowal voor het dieptrekgereedschap ala .. ~-
YQOr het blank-snijgereedschap omdat, zoals later zal 

. :b11jken., ook de blankvo.rm met goede' benadering door een 

.,.rel11ps te beschri jven is • . < .. • 

0) De auperellips is te gebruiken als uitgangspunt voor 
'. '1) . 
~ .. geg.nerali8eerd plastisch-mechanisch model voor diep-

trekken, yaarbij een groot voordeel is dat langs de trek-
'.. 5"2 ' 
r .. , de ~n& een_ cO~,~,~nu verloop heeft. 

-- , -
.4) Be-t opent sinvolle en doelgerichte "communicatie-moge-

l1~kbeden, tussen werkplaats en vormgever, doordat het mo

se1ijk i8 grenzen aan te geven voor ean economisch verant-

30 · .... orde produkt1e, grenzen waarblnnen een vormgever zich 

Yri~ kan bewegen. 

e) Bet geef't de yormgever de mogelijkheid tot een ~xs~~:-

aatiache estetische Torm-research. 

t-------------------~.----.-----------.......... _I 

~hn .. k technische hogeschool eindhoven 



., 

......... blz.S van 

.2. IlltBIlQfISCHE AllALYSE VAN DE SUPERELLIPS 

1.1. Voorwaarden voor een gesloten symmetrische figuur. 

De super_llips-tunktie (1) moet aan de vo1gende voor

wear4 •• yo14oen w11 ze bruikbaar zijn voor het besohrij

.... van .en trekrand: 

a) Ret .oet een gesloten figuur zijn • 

. . t> De tlguur moet t.o.v. het carthesische coordinaten

.,.te •• een syuetrische figuurzi jn. 

·"L 

. ~ ...... tooD4 sal worden dat funktie (1) aan beide voorwaar-

.... 1.- yo14oet yoor aIle waarden van ex. (dus ook oneven en 

lra*,on818 getallen), mi ts de termen x 
a 

111u't.atrepen lijn voorzien. 

en Y van abso
b 

We Yo.rea tGOlcoord1naten in: x = r cos f 
y = r sin \f 

. 'oJ!'llUle (1) worat dan omgewerkt: 

ab 
r· ,. 

, 'V' afX sin Cl'f +: to( coset \f ' 

III .et ,_lela: r(~) == r(~ + n') en bovendien moet r over

al e1nd1g .a eont1nu b1ijven, dat wil zeggen in (2) mag 

d_ noemer aiet nul worden. 

'001' eveaC(.t$ kloJ)t dit altijd, ook zonder de absoluut

• trepan. 

(2) 
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1. andere gevallen brengen absoluut-strepen uitkomst. 

2.2. Samenhang tussen de vorm van de figuur en de waarde 

, 1'-. rx. • 

. We lnuulen dr1e gebied~n onderscheiden: 

a) 0 <"0( <.1 geeft holle oppervlakkenO"~.L \ \, .,. ;, - ,.,' ,I -, , 
I j 

(Mi8scbien toepasbaar bij. extrusie van bijvoorbeeld ver

, RJ'Il1ngspijpen.) 

b) 1<. 0( < 2 geeft een bol oppervlak • 

. J!' worden figul"en tussen een mit en eell ellips beschre-

ru. 

: 0) 2 "- ex <. cD geeft een bol oppervlak. 

'II" worden f1gu.~n beschreven die liggen tussen een el

"Up. en een reobthoek.' 

Voorlop1g beperken we ons tot het derde gebied • 
y----...../ 

fer 111ultrat1e siln in de figuren 1, 2 en 3 voor ver-

•• h111ende waarden van ()(', a en b superellipsen afgebeeld 

die getekend zijn op een numeriek bestuurde tekenmachine • 

• - 2.'_ Kroatestralen. 

Ia 4e praktijk worden dieptrekstempels en - trekranden 

yoar rechthoek1,e produkten doorgaans uitgevoerd met een 

Depaalde c1rkelboogYormige hoekafronding. 

Ge,racbt sal worden om bij een bepaalde waarde van de 

,.'_ YOnlexponent 0( van een superellips een rechthoekige fi

,uur met hoekafronding te vinden, zo dat het verschil 

technische hogeschool eindhoven 
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tu8aen beida kurTen minimaal is. Dit om aans1uiting te 

Yindea bij de gangbare methoden voor de blankbepa1ing, 

bepal1ns van de maximale trekverhouding enzovoorts. 

Oa eBig insicht te krijgen gaan we eerst de kromming 11f 

( P i8 de kromteatraal) van een superellips bekijken a1s 

t'unkt1e van tX en de lopende coordinaat x: 

11> :: 

la het invoeren tan poo1coordinaten en na in,pliciete dif

terent1atie van (1) voIgt: 

111' ;a 

stel: (b/a) ·cotg ~ == t: 

2 0<-2 0<. 0(+1 
(O<-l)(b/a)·t (l+t) ~ 

== 2 20<.-2 3/2 
( l+(b/a)·t ) 

w. nemen eerst het vierkante geva1, dat wil zeggen: 

~a = 1, 'en we bekijken apart de maximale kromming in het 

• to-- hoekpuat ( t • 1 ). 

Maziaale kramming: 

Wpmin. ;: (0<.-1) • 21..6<. -1/2 11 (5) 

technische hogeschool eindhoven 
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In. ~1guur 4 i8 dele relatie uitgezet. 

,min. is de kleinste ~romtestraal van een superellips, 

sodat de benaderende hoekafronding altijd grater moet 

.13 •• 

laaaeer we vervolgens de hoekafrondingscirkel bepalen, die 

.sat ioor het snijpunt van de superellips met de lijn, die 

bet hoekpunt van de rechthoek met de oorsprong verbindt, 

..ten •• zeker dat de superellips overal binnen deze fi.ur list. De benaderende hoekafronding moet dua zeker 

.:- ~l.1D.er lijn dan de nu b-erekende. Ala rs de hoekafrondings-

.-

' .• i-' 

..• '!o-

atraal 1s, geldt: 

-l/oc. 
r = 3,42{ 1-2 ) 
sib 

S0&18 Tolgt uit de afleiding, gegeven in Appendix nr. 1. 

Ook dese relatie is uitgezet in figuur 4. 

». funktiea (5) en (6) sluiten de waarde van de hoekafron

i1ag8straal die de superellipsvorm.het beste benadert, in. 

'In het vervolg zullen we hiervoor namen: 

f bell. Ib = 2/0( (Zie fig. 4) 

Dtfin1lren we de vormfout u: 

(6) 

........ techn .. 1c technische hogeschool eindhoven 
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0< - 0,58 -l~ 
u = - 2 0( 

(yoor afieiding zie Appendix nr. 1) dan geeft figuur 5 

lnil iDSicht in het verloop en de omvapg van de benade-

11 ~ riDglitout. 

1. i'- Voor bet geval a ;t b wordt de zaak gecomplieeerder. om

dat .et kro .. ingsverloop nu niet mear symmetriseh is t.o.v. 

de diagonaal Tan de rechthoek • 

• ~ Een heel ander criterium ~s dat van het gelijke oppervlak. 

»-

Bij .en bepaalde superellips kan een reehthoek met oirkel

iool-heekafronding l' gevonden worden die hetselfde oppe1'o 
ylak heeft. Met behulp van het in het volgende hoofdstuk 

t. bepalen oppervlak van de supe1'ellips is een ve1'band op 

..... t •• ".118. tu •• en 1'0/0 en <x. Ook 'di t verband is ui tge-

.It 1D figuur 4. 

We Bien len zeltd. soort v.erloop ala dat der voorgaande 
\. ~,~ 

hena4er1ngen. Daarom gebruiken in het vervolg als algeme-

l1e "nadering: 

f> "'a. 

(8) 

. " = 2/0< 
\[8.i; 

(9) 

z.a.lotte 18 in f1guur 6 de kromming gedeeld door de ma

• i- .u...alft kl'oJDJliD.(l van een supere1'lips als f'unktie van de 

lopen4e parameter t uitgezet, om enig inzicht te geven 

technische hogeschool eindhoven 
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• 

ill bet kroma1ngsverloop. 

Voortese tiguur geldt: 

1t/a = 1 en 

p min. 

r (t) = 

,.. 

(l+tO<)~ • tOl.-2 

(1+t2~-2) 3/2 

. 2.4. Oppervlakte en omtrek van superellipsen. 

-

Bet 18 'fan belang om de om.trek en het oppervlak van de su

perell1ps te tennen, vooral in verband met de blankvorm

Itepaling • 

•• Toeren poolcoBrdinaten in: 

x = r cos f' 
y :: r sin ~ 

Opp. = JJ r.dr.d f 
G o o 

(10) 

to ~ Stel, alb • tg ~ = lit 

technische hogeschool eindhoven 



r-------~--------------------------------~--------------------~--l 
'\> fOpport.. biz. 14 van biz. 

.1. -

opp. 

o 
r delft) 

=J'2ab ~ct1~(1=/=t=)~=+=17')~2 
Ol 

1 

= f 
delft) 

2ab ~ + ( y< l/t)O' +1 ) ~ 
a:> 

Opp. :: 

De integrand is in een reeks te ontwikkelen en vervo1gens 

te integreren. 

U1tgewerkt: ~~VlMOA£CoQffi ~~ 

~ 

(11) 

Op.p. 4ab (2~O<)] (12) 

'" Voor <X :: 2 geeft d1tn ab en voorcx::}co: 4ab. 

De reeks is alternerend, de termen worden steeds kleiner 

en gaan naar nul, zodat de reeks convergent is. 

BOTend1en 18 de afbreekfout kleiner dan de laatste term. 

In figuur nr. 7 is de oppervlakte-faktor q = oppervlakte 

.- Tan een Buperellipa gedee1d door het oppervlak van de 

. oageschreTen rechthoek, ui tgezet ala funktie van ex. De 

10-
waarden vanqz!i.jn bepaald met behulp van rekenmachine-

programma u. :£-2907-1. 

technische hogeschool eindhoven 
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Yoor het bepalen van de omtrek schrijven we de superellip8-

tuDkt1e in parameter-vorm: 

2/0< 
X = a(cos,,) b( ' )2/0( en y::: sln<f 

2n 

O.tr •. = J 
o 

in 

= ~ f 
o 

dx 2 
(-) 
d~ 

dy 2 
+ (-) 

d~ 
• d 'I' 

Dese integraal is niet met elementaire hulpmiddelen op te 

lossen • 

De in f1guur Dr. 8 gegeven ~aarden van de omtrek-faktor p 

= aatrek van een superellips gedeeld door de omtrek van 

aet omgeschreven vierkant, is voor yerschillende waarden 

YD alb numeriek bepaaJ:d. (programma nr. }1.-2907-1) 

2.5. CoGrdinatenberekening voor genormaliseerde superel

lip.en. 

Stel: xla = X en y/b :.Y. Dit geeft de superellips-ver

gelijking de volgende gedaante: 

xO( + yo(:::: 1 

(13) 

(14) 

(15) 

technische hogeschool eindhoven 
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• J In tabel 1 zijn de co5rdinaten van deze funktie opgenomen 

yoor versohillende waarden van ex. (programma nr. A 3068-1) 

Wanneer de hoek, die de raaklijn aan de superellips maakt 

.at de horisontale as, een veelvoud van vijf graden is 

sijn telkens de waarden van X en Y gegeven • 

De waarden zijn gegeTen tussen 0 en -45 graden. 

Om d~ waarden tussen -45 grad en en -90 graden te krijgen 

moet men X en Y verwisselen, en de waarden der andere kWa

dranten Tolgen uit tekenverwisselingen. 

Voor willekeurige superellipsen kan men nu de coordinaten 

vinden door vermenigvu1diging met een simpele schaalfak

tor: 

x = a-X en y = b·Y (16) 

~ i-< ().. ~ ~ riA. ~a£1J.{ ~r- 0vI iAA ! ciA. 

~ ko1M. Bt4 Vt1u clc. }ufo t.Jtttl,.f S ' 
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,. CORULATIE VAN DE VORM VAN DE BLANK MET DIE VAN HET 

PRODUK! 

'.1. Algaeen. 

Blj eirkelvorm1ge produkten is het gebrulkelijk de afme

tiDgen van de blank, die--nodigis voor het verkrijgen van 

.eaR p~odnkt met y]akke Dovenbegrenzing, te bepalen door 

het oppervlak Tan de blank en dat van het produkt gelijk 

te stellen. l2J en [3] . 
Bierblj wordt aangenomen dat de dikte-veranderingen over 

het totale oppervlak ,elkaar opheff'en. 

Voor v1erkante en recht~oekige vormen is deze metliode niet 

s0a4er .eer over te nemen. De blankvorm word't nu nameIijk 

'. Diet aileen door een lengtemaat gekarakteriseerd maar ook 

door een veranderlijke vorm, en weI zo dat bij toenemende 

produkt-hoogte de vora van de blank meer op een cirkel gaat .. 
l1jken. 

'. I'll reea b13 m1j het vermoeden dat ook de bIankvorm, binnen 

,sakere nauwkeur1gheidsgrenzen, door, een Buperellips te be

naderen sou sijn. 

oa bevest1ging van dit vermoeden te krijgen, heb ik voor 

versch111ende produkt-hoogten en hoekafrondingen de blank-

• TOl"ll grat1sch bepaaId, dit volgens de methode van W.P.Ro

.aow8][1. [2] 

technische hog.school eindhoven 
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»e.e Toraen bleken inderdaad vrij goed door superellipsen 

te belladeren. 

l1erb1j Boet bedacht worden dat de methode van Romanowski 

gebaaeerd 18 op een rechthoekige stempelvorm met cirkel

}oog-hoekafrondingen. Het lijkt waarschijnlijk dat bij een 

superelliptische stempelvorm de overeenkomat nog beter zal 

sijn. Experimenten kunnen hierover uitslu1tsel geven. 

Ia 4. figuren nr. 9 en nr. 10 zijn voor twee versch111ende 

produkten de blankvorm, behorend bij veraohillende produkt

It.oogten, getekend - voor de helft vo.lgens de methode van 

Boaanowaki, voor de andere helft als superellipsen. 

3.2. Kentallen. 

Als we er van uitgaan dat de blank met goede benadering 

.en superel11ptische'vorm heeft, 1s het mogelijk om, op 

basis Tan .. pirische relat1es, voor een bepaald te trek-

ken produkt de kental1en te berekenen die de blankvorm 

1tepalen. 

Dele kentallen zijn (Zie fig. 11): 

de relatieve blanklengte ab / be 

de relatieve blankbreedte bb / b s 
de Tormexp~nent van de blank O\b 

Ala deze kentaIIen berekend zijnj is met behulp van tabel 1 

',~;;;. de 'blankvol"Dl te tekanen. Deze methode is voor praktisoh 
• 

t-------------------~--~----~-------------1 
technisch~ hogeschool eindhoven 



r--
N 

:AS 
c: 

II: I tID ,.. .c: 
'a c: 

N 
°i 

::i5 -0 
H :;'45 0 .c: 

3;> u 
III 

25 .. 
Q 
0 .c: 

15 .. 
.c: 
~ 

5 C .c: 
u 

be :: 25 be = 25 
;! 

rb :: 5 re = 5 
ex = 10 rb = 5 ~ 

I- • 
. bI) 

oM 
r.:.. 

) 
f 

Superelllpee. Roman_aId. 

,' .•. 



H:::r 25' 

Rs = 1 b I 0('5:= 5 

Rb = 11,5 _~_12>5 
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lebruik veel Minder omslachtig dan de gangbare grafiscbe 

oOBBtruot1e-methoden. 

»eltu;tallen van de blank, moeten in re1atie gebracht wor-

4en tot de kentallen die de vorm van het produkt bepalen. 

(Z1e fig. 11) D1t z1jn: 

4e lenete - breedte verhouding van het produkt as / be; 

de relat1eve hoekafronding rs / be; 

of in geval van een Buperellips-vormig produkt de vormex

ponent 0( 51 
• 

de relatleve bodemafronding. rb I bs ; 

4e relat1eve produkt-hoogte H / b ; s 

. 
3.3. Relaties tUBsen de kentallen van het produkt en de 

blank, u1tgaande van de gegevene van Romanowski. L2] 
Romanowski onderscheidt bij de blankvorm-constructie drie 

gebled.!t: 

a) Kleine stempelafrondingen en een kleine te trekken hoog

te. Er wordt geeD. materiaal van de hoeken naar het midden 

gedrongen, dat wil zeggen de te trekken hoogte is gelijk 

aan: t(blankDreedte - produktbreedte) • 

• ) Grote stempelafrondingen en een kleine te trekken hoog-

',,' tee Nu moet, ten gevolge van materiaalverdringing van de ... 
,hoaken naar het midden, een correctie op de blankbreedte 

(-lengte) worden toegepast. 

j". Te trekken' hoogt. > t( 1r.lankbreed te - produktbreed te) • 

technische hogeschool eindhoven 
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c) Grote te trekken hoogten. De blankvorm is nagenoeg een 

cirtel. De diameter wor4t bepaald door de voorwaarde: op

perrlakte blank = oppervlakte produkt. 

o.gewerkt in formule-vorm komt dit op het volgende neer: 

Voorde eerate twee gebieden geldt: 

WA~~~ 
4-n Cf • R2 

b'J) - H + bs -- • ro -

~~' 
2 as - rs 

.. ~ 

4- t1 Cf 
. R2 

en: ab 
;:: H + as -- • rb -

2 be - r s 

waar1n Of een emp1r1sch bepaalde correctie-faktor 11, die 

a.l 18 yoor heel kleine waarden van BIbs. 

. R 2 2 
o/a{(O,074(-) + 0,982) - 1} 

2r 

(17) 

(18) 

(19) 

(198,) 

- ioor het laatate geb1ed geldt: 

D 11 de straal van de blank van een equivalente vierkan

te pot. (s1e f1gaur nr; 11) 

biz. 1 
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. . 

2 4 [ 2 4- n 2 «(1 - 3 ) 1 
D = - b +2H·b - -r ..... B+ r b. n S S 2':;' 4- 1'1 

(20) 

Ui t 'f1gu.ur nr. 11 volgt: 

(21) 

•• t d8 relat1e van bet gelijke oppervlak: 

(22) 

;;.' 

.~ All overgang tussen beide gebieden kan men het punt nemen 

waarop de relat1es (17) en (18) hogere waarden geven dan 

'."1-

(21) en (22). De overgang ligt ongeveer b.ij Ribs = 1. 

(Voor grote waarden van rb/bs echter al veel eerder.) 

.. !-' 
Voor aIle gebieden vinden we tenslotte de vormexponent ~ 

S 

TU de blank, do'or het oppervlak van de blank weer ge1ijk 

te stel~~ ~ ~at VaA het produkt. 

Dit g8eft: 

(2;) 

,'.!-
Cb 1s ean in Appendix nr. 2 te be palen correctie-faktor 

. .ftplaat.technlek technische hogeschool eindhoven 
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.. I~ 

,;:,1t ..... 
. . ' 

die de inTloed van de bodemafronding in rekening brengt. 

'. en qs zijn voor het geva1 van superellipsvormige stem

pels bepaald ia 2.5. 

ioor pro4ukten met c1rkelboog-afrondingen ge1dt: 

4 - n rs 
Ps = 1 - • 

2 as .. bs 

2 

1 - (1- fl/4) 
rs 

qs - . 
as ° b s 

De berekende 1t'aarde van qb geeft dan met het in 2.4. be

psalde de waarde van de vormexponent 0<. s • 

• ~ Ter 111ustratie van het bovenstaande zijn een aanta1 

)lank-keatallen berekend voor verschillende waarden van 

' ... !'-

de produkt-kentallen. (programma nr. A-27l5-l) 

Ia figuur nr. 12 is de b1ankbreedte uitgezet (formule (22» 

en in figuur nr. 13 de verhouding ab / bbo Er is duide1ijk 

te zien dat voor een grot ere produkt-hoogte de blank een 

c1rkelvorm krijgt. Tenslotte is figuur nr. 14 het verloop 

Yan de voraexponent 0< s weergegeven. (formule (23») 

~ al deze f1guren is uitgegaan van een superel1ips-vormig 

produkt en verder is aangenomen dat de bodemafronding ge-

.~ lijk i8 aan de hoekafronding. 

(24) 

(25) 
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.... ~ 
.. apg ... rkt dient nog te worden dat Romanowski ala nauwkeu

righeid voor zijn methode opgeeft ongeveer 5%. De relatiea 
.I~. 

sijl1 bovendi en niet geldig voor as / be /' 2. 

21-

..... i-
. I 

technische hogeschool eindhoven 

biz. 1 



1 
,.,.,. N'. blz.24 van biz. I 

Ii-

···u-

.20-

21-

4-. MAXlJULETREKVERHOUDINGEN 

Vaar ronde produkten is de trekverhouding gedefinieerd als 

de ve.rhouding tussen blank-diameter en produkt-diameter. 

Dus: 
D blallk 

D stempel 

Baj onderzoek aan vierkante, rechthoekige en elliptische 

produkten, verricht door Panknin en Dutschke [4]en[S], bleek 

.en analoge grootheid gedefinieerd als: 

V Opp. blank 
~L = 

Opp. stempel 
(26) 

• f- een goed criterium voor de maximale dieptrekb'aarheic!. 

Bet geld1gheidsgebied voor deze relatie: is: . 

Gebruik makend Tan benadering (7): 

O(s < 67 

Het gebled boven deze waarden is niet onderzocht en is 

yoor de praktijk ook niet van zo groot belang, daar men 

dan ln extreme verhoudingen terecht komt • 

• i- Met de blankvorm zoals die in hoofdstuk 3 is bepaald en 

gebrulk makend Tan de oppervlakte.f&ktoren uit hoofdstuk 

(27) 

wwkplaotatechnl.k technische hogeschool eindhoven 
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2, kuDaen we relatie (26) va or superellipsen in zeer sim

pele ?ora gieten: 

\\. - (28) 

B1eraede is aansluiting gevonden bij de trekverhouding van 

ronde produkten (dan geldt: 8b::O: bb; aa ::0: bs; q = 11/4), zo

dat we ons voor de maximale trekverhouding van superellip-. 
tisoh. produkten kunnen baseren op experimentele gegev8ns, 

gevonden bij ronde produkten. (ITiteraard getrokken van 

hetselfde materiaal. met dezelfde smering, trekspleet en

SOYQOrts) 

Alle 1nvloedsfaktoren die bij een rand produkt op de diame

ter si3n betrokken, moeten we nu op de fictieve diameter 

betrekkens 

De aaximale waarden van ~L liggen doorgaans tussen 2 en 2,2 

eveaals bij ronde p~odukten. 

Wlkpl •• technlelc technische hogeschool eindhoven 
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5. HET VOOROlfDERZOlSK 

, 
5.1. Afbakening van het gebied van onderzoek • . 
AlB .e u1tgaan van een vlakke matrijs met een superellips

Tormige trekrand, zijn we in staat om het gehele gabied 
. 

van mogelijk onderzoek uit te drukken in een aantal proces-

var1abelen. 

De begrensingen hiervan vormen dan de begrenzingen van het 

aogelijke gebled van onderzoek. 

Dese variabelen zijn: 

a) Geometrische grootheden: 

produkt-lengte 2 as 

produkt-breedte 2 bs 
«./~"Y "V.Vv, 

yorm~ van het produkt D<..s 

hoogte van het produkt 11 

bodemafronding rb 

dikte van de blank So 

grootte van de trekspleet 

b) Materiaal-grootheden: 

verstevigingsexponent n 

specifieke deformatie I. ',- , C 

amsotropie-.faktor R 

c) Technologische grootheden: 

werkpleotatechnlek technische hogeschool eindhoven 
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smering 

neiSing tot plooivorming 

oppervlakte-kwaliteit van het gereedachap 

, 
01, de •• baais-var1ahelen volgen een aantal grootheden die 

yaa teohnologisch belang zijn. 

Dese 11jn: 

a) Geometr1e van de blank: 

lltl8nk-lengte 

blank-breedte 

vorm~xponent van de blank ex b 

b) Max1male treleverhouding van 

het ~t t'''··: 

0) Oppervlakte-kwa11teit van het produkt 

d) Gewenate plooihouder-druk 
i)· W CMA('4l.A kl._ 

Ret Is duidelijk dat dit gabied van onderzoek zeer groot 1s. 

In hoofdstuk 7 lal een plastisch-mechanisch model worden 

oatwikkeld dat uitgaat van de geometrische grootheden en 

de a.teriaalgegevens. 

In d1t model zullen echter de invloeden van an1sotroop mate

r1aal-gedrag en de invloed van de wr1jving niet worden opge-

noaen. 

EY ... in sullen de oppervlakte-kwaliteit en de neiging tot 

ploo1voJ."aing worden beschouwd. 

technische hogeschool eindhoven 
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Ixperi •• nteel gaan we daarom uit van een isotroop materiaal, 

en boyeadien worden de smeringscondities en de trekspleet, 

ti34en. bet onderzoek, constant gehouden. 

S.2. Doel en opzet van het vooronderzoek. 

aet doel van het Tooronderzoek is tweel$dig. 

Allere.r.t dient het als experimentele verificatie van de 

in de boofdstukken ; en 4 afgeleide betrekkingen voor de 

blankYorm en de maximale ,trekverhouding. 

Voor dit doel is bet nodig om veraehillende produkt-vormen 

t. onderzoeken • 

• ,~ ~ lamrege de lange produktie-tijd van de hiervoor benodigde 
I 

~ gereedaohappen is het onderzoek eehter gedaan voor ~~n 

produkt-vorm en zes verschillende hoogten, zodat eigenlijk 

eleohts van een steekproef gespro~en kan worden. 

Bet on4erzoek van" Unckel [ 8] bevestigt eahter de betrekkin-

.. r- gea Toor de blankYorm. 

Dit onderzoek is uitgevoerd voor een rond, een ellipsvormig 

en .en vierkant prqdukt;met aoht verschillende soorten 

•••• ing en aluminium. 

~~~ De blankvorm bleek binnen de experimentele nauwkeurigheid 

AI ~ ~In Diet af te hangen van de materiaal-soort en de plaatdikte. 

Ten tweede dient het vooronderzoek als inle~ding op het 

tweede ondersoek, dat tot doel heeft het toetsen van het 

werlcp ..... technlelc technische hogeschool eindhoven 
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1a hootdatuk 7 afgeleide model. Dit model kan namelljk de 

~aDkvora, behorende bij een constante produkt-hoogte, 

slechta 1teratlef bepalen, dat wil zeggen: ultgaande van 

.en aerste schattlng kan u1tgerekend worden hoe de boven

begrans1ng van het produkt er uitziet, en aan de hand daar

.aD tan een betere schatting gemaakt worden. 
, 

De beg1nschatt1ng moet dus zo goed mogelijk experimenteel 

.p.a1d worden. 

De proeven Bijn met behulp van het in fig. 15 geschetste 

gereedschap ultgevoerd. 

Getozen werd een~s = 5 en een lengte - breedte-verhouding 

aD / bb = 2, omdat enerzljds de vormfout u (zie figuur nr. 

5) bet grootst is en anderzijds de grens van het door Ro-

Il f- _onki aangegeven gebied bereikt is. 

De afmet1ngen van het stempel 1 zijn: 

en van de matrijs 2 : 

b = 25; s r = 12,5 

De druk van de p1ooihouder werd z6 ingesteld dat geen plool

Torm1ng optrad, en daarna werd deze constant gehouden. 

A1. eerste proefmateriaal werd messing Ms 72 gebruikt met 

• r.- een plaatd1kte van 1,5 mIll. 

113 controle bleek de dikte te varieren binnen 0,01 mm. 

technische hogeschool eindhoven 
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o fig. 15 

" 

50 
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Veri ere 1.Ilater1aalgegevens.: , 

vers tevigings exponent n = 0,56 

spec1fieke deformatie C = 785 - 790 N/mm2 
'Ih..< .. ...t~" '" 1,:.. . 

aniBotropie-faktor R = 1 

5.3. U1tvoering en resultaten. 

Op D&sis Tan de in hoofdstuk ; afgeleide relaties werden, 

.et behulp van programma nr. 230569, vaor verschillende 

hoogteD de blank-kentallen vaor een pradukt van bovenver

•• 1de afmet1ngen berekend en in grafiek gezet (zie figuur 

are 16, 17 en 18). 

Tan 40 mm en de gemeten waarde werden teruggekoppeld op de 

~ank-lengte en -breedte. 

Door dit proces een paar maal te herhalen werden deze ver-

.dillen minimaal. 

Vervolgens werden op de hoeken van het produkt de hoogten 

geaeten en vergeleken met de gewenste waarde. 

D1 t yerd teruggekoppeld op de waarde van ex b. 
, 

~a bei1ndiging van dit prooes was een produkt verkregen met 

b,~.l 

II een "so goed aogelijke Jl constante hoogte van 40 rom. 

De hierbij behorende waarden van i()(ben ab en bb werden evell-
'. 

t-------------------~---~!-~-:'..'-.. --~.~-------__I 
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D/12 

A = gemet~n 
B = berekend 

i 
e-k~. 
. I 

l ) ,) 

35 41 47 53 59~ . 

~~3-0 - , 
rM>~~ ~'~~ 1+ 

~. .Fl~ t2 
2.1 ~----~----~----~------~--~ 

35 41 47 59~, 
/ ~.~ 

P~ogte H (mm) . 

(jn~Q~ ~.t.e.. If 

technische hogeschool eindhoven 



biz. 31 van biz. 

..... \\1 tg ••• t in de figuren nrs 16 t 17 en 18. '\ 
In de drie 878fieken werden nu door het ene bekende punt 

11Jnea getrOtken. evenwijdig aan de 1ijn van de berekende 

... ria. 

Op baa1. van deze 11jnen werden daarna voor andere hoogten (~I 
pro4uk~en getrotten. ~\tOl let r 

~~".' B1erop werd weer hetze1fde terugkoppel-proc~d~ toegepast, 

to148t ulte1nde11jk de gemeten waarden waren gevonden. "', ..-if' 
" 

p 

I 
,/ 

Toea de •• 11jnen bekend waren, werd de trekverhoud1ng ala l 
tuttle YIUl de hoogte berekend en ui tgezet in figuur nr. 19.\\ 
l)aa;n.a werden produkten getrollen met steeds een iets grQ- \. 

tere hoogte, totdat insnoering optrad. , 
" , j,' 

'er ver1f1catle werd dit driemaal herhaa1d. ) . 

/ ~II~, De auillale trekverhoud1ng b1eek te l1ggen tusse;' '1,96 en .. / 

.~l 1,98. . ' 

OIl het begr1p "ZO goed .mogelijke" constanta produkt~hoogt.e 

S'tal •• a1i1g vast te 1eggen, voeren we het begrip gemiddelde 

lloogte-atw1 ;Jking 111 • 
. 

• e .etten in een grafiek (zie f1guur nr. 20) de p1aateelijke 

heogte H(x) u1t als f~tie van parameter x, die loapt 

. lags de wand Tan het produkt. 
, 

1a de.e graf1ek tekenen we de lijn van de gemiddelde hoog-

t. Hge •• 

De g .. 14d81de hoogte-afwijking definieren we nu als: 

technische hogeschool eindhoven 



rapp ...... biz. van biz. 1 

Pr04ukthoogt. proll.len 

HI: 3.5-

Fig.20 

10 
Fig.21 

2.2 • -I -... 
::s 

1.8 .. tao 

~ 
'f"') 

i 
1.4 1M r-.-• .... 

flO 
0 
0 

t;t; 

• 1.0 
• 2 59 • 0 

Produkthoogte H (mm) 

t-------------------------------------------~...., 
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f I H(x) - Hgem.\ dx 

omtrek 
. 

om trek 
<:~O) 

"1. f1g. 21 i. ul u1tgezet als funktie van de produkt-hoogte. 

5.4. Oooclusies. 

'OO~ des. produktvorm kan geconcludeerd worden dat de re

lat1 •• , afgeleiel in hoofdetuk 3, de betrekkingen tussen de 

kentallen van hei produkt' en die van de blank goed beschrij-

yen. 

»e ver.chillen tusBen de lijnen van de gemeten en die van 

a. berekende waarden in de figuren nrs 16, 17 en 18 kunnen 

verklaard worden door de verschillen tU8sen de afmetingen 

"'!'an het produkt, soals ze zijn aangenomen in de bereken1ng, 

ea de werkelijke afmetingen. 

Bet verloop van ul ala fUIL~tie van de hoogte laat zien dat 

.~ r.en auperel11psvormige blank slecbtere resultaten geeft 

I -..nate het produkt hoger wordt. 

~ 11" komi vooral door de zogenaamde oorvorming aan de hoe

ken van het produkt. 

Waarsch13nl1jk ontstaan dese oren doordat in de laatste fa

ae van het trekprooes alleen de hoaken nog plastlsch detor-

_.en. 
De aaxillal. trekverhouding is ongeveer even groot ala bij 

c1rkelvorm1ge produkten, van hetzelfde materiaal. 

technische hogeschool eindhoven 
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blz.33 van 

APPENDIX nr. 1 

Hoekafrondingsbenadering. 

Coord. hoekpunt: 

xcx+ yO(= bO'..; 

x == Y; 

x :: (1/2 ) 1"&. b ; 

Afstand van oorsprong 

tot midde1punt cirkel reI 

2-1/~ ob'fi.-rs == (b-rs )Y2 
Dus: 

-1/0< 
rs / b :: 3,42(1 - 2 ) 

foor f .in vullen we in formule (4) in: b/a :: 1 en 

t • cotg ~ = 1. We vinden dan: 

b l (r-l _ 1) • 21/0\-1/2 
If min:::': (.A 

Voor de vormfout u ge1dt: 

met P ben!b ::: 2/0<. : 

0< -( 2 - Vi) 1/ _____ 2- /fX 
u/b = 

0<. 

technische hogeschool eindhoven 



. fGpptl'tW. biz. 34 van 

APPENDIX nr. 2 

Correctie-faktor voor de invloed van 

de bodemafronding. 

A.lgemeen: 

biz. 1 

omtr.(H-rb) + opp.afger.deel + opp.bodea 

= opp. van de blank. 

We kunnen dit ook schrijven als: 

pmtr.H - omtr.rb + opp.afger.deel + opp. 

20- at.peldoorsnee - opp."rand ll = opp.blank. 

In formule-vorm: 

-
. 'aarirn 

omtr.rb + opp."r and u - opp.afger.deel 
I ) 

Opp.afger.deel: 

t n omtr. tIT 10 

+ rb
2 fSinederd~ 

o 0 

.~. 

2 
d.'f = tn· r b • omtr. + rb • 2 n 

technische hogeschool eindhoven. . . 



rapport .... biz. :55 van biz. 

Opp."randll
: 

15 

» • 

• 
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··~Al)IL . 1. 
0 

10° ISo 20° 25° 30° 5 

.9980 .9961 .9943 .9924 .9906 .9888 

.9376 .9528 .9612 .9671 .9114 .9750 

10.00000 .9963 .. 9926 .9889 .9853 .9817 918O·. ei • 'e 

.8764 .9059 .9221 .9342 .9430 .9501 

'3 .. 33333 .9948 .9894 .9839 .9785 .9731 .9676 
.8165 .8595 .884.3 .9016 .9147 .9154 

10.00000 .9936 .9865 .9794 .9Tt?2 .9650 .9575-
.7579 .8135 .8461 .. 8690 .8865 .9006 

8.00000 .9925 .9840 .9753 .• 9663 .9573 .9479 
.7008 .7679 .aoeo , .8364 .8584 .8764 " 

6.66667 .9917 .9819 .9715 .9609 .9500 .9388 
.6452 .7228 .7101 .8039 .8303 .8510 

'.11429 .9911 .9801 .9682 .9559 .9432 .9300 
.5912 .6782 .7322 .7715 .8023 .am 

,.00000 .9907 .9786 .9654 .9514 .9369 .9C!17 
.5388 .6341 .6945 .1390 .7142 .8034 

.... 4k444 ~9905 .9715 .9629 .9474 .9311 .9139 
.4883 .5C)06 .6570 .7065 .7461 .7792 

4 .. 00000 .9905 .9767 .9609 .. 9439 .9257 .9065 .88S,: ~"~ll: .4397 .5477 .6195 .6739 .7119 .7548 .T86f .. ',." .*~t~:~' ; ':}:, ',~";:,", ">t,.\ .~-rr' ' 

3.63636 .99C1T .9763 .9594 .9409 .9209 .8997 .8T'It. 
.3932 .5055 .5822 .6413 • 6895 .7305 ""' .•... , . . ",. 

"t',' 

3.33333 .9909 .9761 .9583 .9384 .9161 • A934 .~ . 
.3488 .4640 .5450 .6085 .6611 .7060 .74" 

3.07692 .9914 .9763 .9577 .9365 .9131 • 8876 .86oJ • 
.3068 .4234 .5080 .5757 .6324 .6813 . """""." 

2.85714 .9919 .9768 .9576 .9351 .9100 • 8824 ... 
.2671 .3837 .4712 .5427 .6034 .6565 .1036, 

2.66667 .9925 .9776 .9579 .9344 .9076 .rm9 .ea." . 
.2301 .3451 .4347 .5095 .5742 • 6314 .6826 . 

',,"' " 

.9786 .8740 • 838T 
':'.'~ ~:'<'~("-"j-, 

2.50000 .9932 .9586 .9342 .9059 . ~·\·{:;","79 . 
.1957 .3077 .• 3984 .4162 .5447 .6060 .661" .7t"~;~~',iit"19 . - - -' , -' ," .. - ~ , 

2.35294 .9939 .9799 .9598 .9346 .9048 .8708 ' .8386 ' • T918" /~:~W3' 
.. 1642 .2717 .3626 .4428 .5148 .5802 .6399 .~1' ·,t.tft48 

2.22222 .9947 .9814 .9615 .9357 .9045 .8684 .8215 • """",,~fiao 
.1355 .2372 .3273 .4093 .4845 .5540 .6182 .ltm:~'··;::.t" 

2 .. 10526 .9954 .9830 .9635 .9374 .9050 .8668 .8229 • ma;;f::~:~i~ 
.1098 .2045 .2927 .3756 .4538 .5273 .5961 ~":~'~"'''''95 ·r_ ),-

2.00000 .9962 .9848 .9659 .9397 .9063 .8660 .81ge -.':,'';:'' ""'}! .' . 
.0872 .1736 .2588 .3420 .4226 .5000 • 5736 ... ·'·'·:~1, 



TA.BEL. 1.. 

ID.ooaao 

lQ.coaao 

8.00000 

3.Q636 

o 
5 

.~ 

.8165 

.9936 

.'m9 

.9915 

.7006 

.9911 

.'912 

.m7 

.538.9 

.9905 

.4883 

.9907 

.3932 . 

.. 9909 

.3488 

.9914 

.3068 

.. 9925 

.2301 

.99)9 

.1Q2 

.9941 

.1m 

. ~ 

.. 1098 

.9961 

.08J2 

.9961 
.• 9528 

.~ 

.9059 

.9894 

.8595 

.9865 
• 8135 

.9924 
• 9671 

.9653 

.9342 

.9'785 

.9016 

.. 9722 

.8690 

.98lMl 
• 7679 

.9753 .9663 

.8oao .8364 

.9619 

.7128 
.9715 .9609 
.7701 .8039 

.9801 

.6782 
.9682 .9559 
.7322 .1715 

.9786 

.6341 

.m5 

.5906 

.9767 

.5477 

.9763 

.5055 

.9761 

.4640 

.9763 

.. 1t234 

.<J168 

.3837 

.m6 

.3451 

~9654 
.. 6945 

.9629 

.6510 

'.9609 
.6195 

.9594 

.5822 

.9583 

.5450 

.9577 

.5Q80 

.9576 

.4712 

.9579 

.4347 

.9786 10 9586 

.3077 .3984 

.9799 .9598 

.1717 .3626 

.9814 .9615 

.2372 .3273 

.9830 .9635 

.2()Ia.5 . .2f.TZi 

• ~8 \>9659 
.1736 .. 2588 

.9514 

.7390 

.. 9474 

.7065 

.9439 

.6739 

.9409 

.6413 

.9384 

.6085 

.9365 

.. 5757 

.9351 

.. 5427 

.~ 

.. 5095 

.~ 

.4762 

.9~ 

.4428 

.9357 

.4093 

.937a. 

.. 3756 

.9906 

.. 971 • 

.9817 

.9430 

.9731 

.9147 

,,9650 
.8865 

.9573 

.85~ 

.9500 

.8303 

.9432 

.8023 

.9369 

.7742 

.9311 

.746, 

.. 9257 

.7179 

.9209 

.6895 

• I 

.9688 

.9750 . 

.9780 

.~, 

.9676 

.~ 

.9m 

.9008 

.9479 

.8764 

.93S8 

.. 8510 

.9300 .am 

.9117 

.8034 

.9139 
• TT9f! 

, .9167 • .8934 
.6611 .7c60 

.9131 .8876 

.6324 .6813 

.• 9100 
.6034 

.9076 

.5742 

.9059 

.5447 

.9048 

.5148 

.9045 

.4845 

.8Ba* 

.6565 

Qft779 
.. 6314 

.S71aO 

.6060 

:=:'. :.,t,:: 
'. ;10--.:.'0 

:=: .• :;.> 
.~. 
.91 • 

.. 91a • .,.' 

.891'" ... 
·e.,:(J;., ········ .. t 
.f",I~_;' .,( 

:=," 
.8t57 . 
.8f#r 

.., 

."'*"' .. .., 

.8IJIlIl 

.~': 
"r 

:=:.:= 
.. .." .,... .. , 
.ff. .tn5 .., . 
."'t- ' 
:==' . 

." 
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