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Samenvatting.

Dit verslag beschrijft het ontwerpen van een beker die door extruderen tot stand moet

komen. De vorm van de beker bestaat uit drie delen; een superelliptisch deel voor de

binnencontour en, voor de buitencontour, een superelliptisch en een cilindrisch deel.

(De standaardvergelijking van de superellips is: [i]D + [t]D = 1) Deze beker moet uit

vrijwel iedere positie weer in de vertikale stand terugkeren.

Voor het vastleggen van de geometrie in coordinaten en het berekenen van de stabiliteit

is een programma geschreven. Hoofdstuk 3 geeft een beschrjjving van dit programma. In

hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de problemen waarmee men te maken kan krijgen bij

het kiezen van een goede bekervorm.

Summary.

This report describes the design of a cup which has to be made by extrusion. The form of

the cup consists of three parts; a superelliptical part for the inside and for the outside a

superelliptical part and a cilindrical part.

(The standard formula of the superellips is: [i]D + [t]D = 1) Of almost any position

this cup should return to the vertical position.

A computer program is made to optain coordinates of the geometry and to calculate the

stability. Chapter 3 gives a description of this program.
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1. Inleiding.

Dit verslag beschrijft het ontwerpen van een extrusie-produkt. Het werkstuk is eeil beker

die in de toekomst misschien door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven

tijdens een praktikum gemaakt moet worden. Voor de vorm wordt uitgegaan van een model

dat beschreven wordt door een superelliptisch deel voor de matrijs (1), een superelliptisch

deel voor het stempel (2) en een cilindrisch deel (3); zie £iguur 1. Deze vorm moet zodanig

bepaald worden dat de beker uit vrijwel elke positie weer terugkeert naar de vertikale

stand. Om de hiervoor benodigde berekeningen uit te voeren is een programma geschreven

in Turbo Pascal. Met behulp van dit programma wordt een geschikte bekervorm gezocht.

3

t

figuur 1. doorsnede lJan het produkt.

!

Bij het zoeken naar een goede vorm moet reeds rekening gehouden worden met:

- problemen bij het extruderen van de beker.

- problemen bij het produceren van het gereedschap.
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Het toegepaste proces is achterwaartse hulsextrusie. Dit proces wordt toegepast om

allerlei hulsvormige produkten te maken. Voordelen hiervan zijn onder andere een hoge

produktiesnelheid bij massafabricage en efficient materiaalgebruik.

______~_~!l1"lL. _

~--~

M.

...
..c

figuur 2.2 geometrie van de beker.



2. Berekeningen aan de geometrie.

2.1. definieren van de geometrie.

Twee superelliptische en een cilindrisch deel bepalen de vorm van de beker. (zie figuur 1.)

Een superellips is een kromme van de gedaante:

[~r-[*r = 1)

waarin a en b constanten zijn.

(1)

Om een indruk te krijgen van een superellips zijn in figuur 2.1 voor uiteenlopende waarden

van n een aantal van deze hommen getekend.

Voor het bekerontwerp zijn aIleen waarden in het gebied 2 ~ n ~ 40 interessant. n = 2 is

de gewone ellips en n = 40 is een superellips die men ook weI een technisch rechthoek

noemt.

De geometrie van de beker wordt door de volgende parameters bepaald (zie figuur 2.2):

dmax - de diameter aan de bovenzijde.

h = de uitwendige hoogte.

hD - de hoogte van de matrijs.

Sb = de bodemdikte.

Sw = de wanddikte.

"\ - de exponent van de buitencontour.

"2 = de exponent van de binnencontour.

De vergelijking van de superellips kan expliciet geschreven worden als:
I

X=a[1-[*Jn]n (2)
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Voor de beker is een assenstelsel gekozen zoals in figuur 2.3 is aangegeven. Beschouwen we

het deel 0 ~ x ~ a dan zien we dat Y = b - y .

Dit 911 bstitueren in vergelijking (2) levert:

I

ofweI:

-a

x=a[l-[~Jnri
I

x=a[l-[l-tJnJii

n-=40
\--+-_ n",S

"--+-1--_1'1" 3

~H--- 1'\",1.

-h

(3)

o

figuur 2.1

---

superellipsen.

CL

jiguur 2.9 frj,nctie voor het bekerontwerp.



2.2. berekening zwaartepunt.

Om de stabiliteit van de beker te onderzoeken moet het zwa.artepunt worden bepaald.

Ret zwaartepunt van een ruimtelijke figuur is gedefinieerd als:

t( ' . h' ) s tat i s c h mom en t t. 0 • v x-a 5zwaartepun III y nc tmg = .,..-- _
volume

Ret volume van het lichaam, gewenteld om de y-as, is per definitie:
a

V = 1r Jo x2 dy

Ret statisch moment ten opzichte van de x-as, van dit lichaam, is per definitie:
a

S = J y dV
X 0

Rieruit voIgt:

a

S =1rJ x2.ydyX 0

DUB het zwaartepunt is:

(4)

(5)

(6)

Voor vergelijking (3) zijn bovenstaande integralen niet analytisch oplosbaar. Om toch

het zwaartepunt te kunnen bepalen is in een Pascal programma een numerieke benadering

voor deze integralen geprogrammeerd.



2.3. berekening van de kantelhoek.

J

1

o

figuur 2.4 kantelen van de beker.

(7)

De maximale hoek wordt bereikt in de situatie waarvoor geldt dat de normaal van de

raaklijn aan de buiten contour van de beker door het zwaartepunt gaat. In punt P wordt de

richtingscoefficient van de raaklijn berekend (afgeleide):

Ibn-I [[ X ] n 1] I ~ny=-x --
an a

De richtingscoefficient van de normaal is; r.c.normaal = t
-1

De normaal gaat door punt P; het snijpunt met de y-as is: Yn = Yp - xp • ~

Door te onderzoeken voor welk punt P de normaal door het zwaartepunt gaat is het punt

waarop de beker omkantelt bekend. De richtingscoefficient van de ellips in dit punt geeft de

hoek aan waarover de beker maximaal gekanteld kan worden.
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3. Het programma.

Het programma heeft als doel voor bepaalde geometriegegevens het volume van de beker,

het statisch moment, het zwaartepunt en de kantelhoek te berekenen. Het programma is

geschreven in Turbo Pascal 4.0, version 1.00 (Borland) en wordt automatisch opgestart.

Via het hoofdmenu, dat op de titelpagina voigt (figuur 3.1), kan gekozen worden voor

"invoeren gegevens 'l of "stoppen". Figuur 3.2 toont het hoofdmenu. Indien stoppen gekozen

wordt komt men in het eindmenu (figuur 3.3). Hier kdjgt men nogmaals de kans om terug

te komen naar het hoofdmenu of anders het programma af te breken. Als "invoeren

gegevens 'l uit het hoofdmenu wordt gekozen dan komt men in het invoermenu.

3.1. mvoer.

De invoergegevens, die in het invoermenu moeten worden ingegeven, bestaan uit de

parameters die reeds in hoofdstuk 2.1. werden genoemd. Oeze gegevens moeten aan een

aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

dmax : 10 ~ dmax 5 100

h :5~h~200

hD : 0 < ho ~ O,9.h

Sw : 0 < Sw ~ O,l.dmax, en Sw < ho
Bb : Sb > Sw, en Sb < hd

nl : geheel getal tussen 2 en 40

n2 : geheel getal tussen 2 en 40,
,

n2 < n,en

Na het kiezen van "invoeren gegevens" in het hoofdmenu van het programma kan men de

gewenste gegevens invoeren. Waarden die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen

worden niet geaccepteerd. Er verschijnt dan onderaan op het scherm een foutboodschap.
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r--------------------------------------------------
Dru~ op een toets 1,1001' uervalg:

figuur 3.1 titelpagina.

1_~EO~~!RiE_ van SUPERELllPflSCHE BEKER

HOOFDttEHU

Wat wilt u ?

HoofdMentl

figuur 3.2

MattI< een keuze
Accepteer uw I<euze

hoofdmenu.

gebrulk de pIJlt.~s toetsen.
drul< op (RETURH> ut de <~> toets.
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GEOHEtRIE van SUPERELLIPTISCHE DEKER voor EXTRUSIE Eindftenu
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"at wilt U :

Afbreken van progranna •

............................................................................................................................................................_---_..._--'

.........................................................................................................................................................._..__._...~

Haa~ een keuze ~ gehrulk de plJltJes toetsen.
Accepteer uw ~euze : druk op <RETURN) of de <.) toets •

..............................-- _..- _ _ _ _._ __..__.

figuur 3.9 eindmenu.

GEROMETRIE van SUPERELLIP1ISCHE DEKER voor EXTRUDEREH lnvoer geOllletrle

dn8X : 58
h : 98

f1d 188
su
sb
n1
n2

Dlallleter bovenzlJde
Ultuendlge hoogte
hoogte u/d natrtJs
\landdlkte
Bodellldl1<t8
Expon8nt vIi bult8ncontour
Exponent ~/d blnnencontour

(11I1\1)
(11I1\1)

hll\1)
(Ill"')
(I\1M)

b,M)

h'M)

figuur 9.4

HH 11,'r..y):'(I'~1ta l'I~lte'r1t 1l111:lifm ,_ei; n<}lfl ~; It
Type de hoogte van de natrljs In.

voorbeeld van foutieve invoer.
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GEROHETRIE Uln SUPERELLIPTISCHE BEKER uoor EX1RUDEREH Inuoer ge0M8!rle

Dlaneler bovenzlJde dMax : sd (Mn)
Ultwendige hoogle h : 98 (~)

hoog!e u/d Ma!rlJs hd : 25 (MM)
Uanddlkte sw : 8.5 (M")
Bodendl~t8 sb : 4 (M")
Exponent v/d bultencontour n1 : 18 (M")
Exponen! u/d blnnencon!our n2 : 5 (ft")

figuut 3.S

Verandereh van waarden : Pljl oMhoog.
Accepteren van lnuoeren : (Return) of de <f) taets.

uitvoetschetm.
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GERoHETRIE uan SU'£REtttPTISCHE BEKER UDar EXTRUbER£H Inwer geollt8!fle

Het volu"'ft Is

Het statlsch ",o",ent is

Het zwaartepunt Is

De heker ~an!elt nie!i

18.3 "''''

80

Wilt u de coordinaten lated 4fdrukken? (type J)

\

_.................•..._•...........•_-_. ]
EXTRUOEQE~ v;n BEKtQ......._ _- _ ~ - - _.._.._ _---.................- __ - _ _ - __.._.-._.

x-as
25 1-.:;::;:::=-----=============================1
~~

20

15

10

5

o L-...I...--L.I I.....-I_-L.I .l--I_-L.' .l...-I_-L.I__--'

o 10 20 30 "0 50 60 70

z-~s......................................................................................................................................................................................................................................................................._ __.__ __---
I
···················································· _ __ _ _-_ ]

Druk op @@n to@ts voor v@tvolg.
_.._- _ -~_._-_._-----_._.. __ ._~_ .. ~-_ ~~_ - - - - -..

tekening van het produkt (halve door~nedf').
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Een voorbeeld van een foutboodschap bij foutieve invoer wordt in figuur 3.4 gegeven.

Foutieve invoer kan gecorrigeerd worden en men kan eventueel terugkeren naar het

hoofdmenu door de II esc II toets te bedienen. Nadat alle waarden ingevoerd zijn worden de

berekeningen uitgevoerd.

3.2. berekeningen.

Voor de berekeningen zijn een aantal procedures en functions opgesteld.

function ellips

procedure coordinaten

procedure print coord

procedure volume

procedure statmom

- function zwaartepunt

- function afgeleide

- function schuinstelling

function ellips; Deze function berekent de functiewaarde x van een superellips behorende

bij de aangeboden waarden voor y, a, b en exponent n en maakt hierbij

gebruik van formule (3) bIz. 4.

procedure coordinaten; Deze procedure deelt het interval van y=O tot y=b op in een geheel

aantal deelintervallen van ongeveer 1 mm. Voor YO tot Ynint worden Xo tot

Xnint berekent en in een array van het type standaardarray geplaatst.

(Standaardarray = Array [1..500] of real;) Tevens wOldt eenzelfde array

gevuld met de gekwadrateerde x waarden.
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.1 of:: qf iti WI dl'r 

ver~rol il1~

hD == W/ahijShOOale

figuur 4·1

figuur 4J?

s

"opwijden van de beker".

ST~MPR

t

"te" grote uitstroomopening.
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procedure volume; Berekent door middel van numerieke integratie het volume van een

superellips die met de berekende coordinaten beschreven wordt. De

berekening geschiedt op de manier die in paragraaf 2.2 op bladzijde

beschreven is. Voor de numerieke integratie werk t het programma met de

volgende formule:

V = If [ ~ (xo2 + 2Xl 2 + 2X22 + 2X32 + .... + Xn2) ]

procedure statmom; Berekent, op gelijksoortige wijze als procedure volume, het statisch

integratie is:

Sx = 1r [~(x02.yO + 2X12'Yl + 2X22'Y2 + 2X32'Y3 + .... + xn2.Yn) ]

function zwaartepunt; Berekent het zwaartepunt uit het statisch moment en het volume

van een superelliptische figuur.

function afgeleide; Deze function berekent met formule (7) (biz. 4) de afgeleide in een

bepaald punt.

function schuinstelling; Deze function rekent de normaal uit bij opeenvolgende punten,

beginnend bij punt (0,0). De berekening wordt uitgevoerd zolang het snijpunt

van de normaal met de y-as hoger ligt dan het zwaartepunt. Wanneer een

snijpunt is gevonden dat onder het zwaartepunt ligt dan wordt het laatst

genomen deelinterval gehalveerd en wordt op dit punt opnieuw gekeken of

het snijpunt van normaal en y-as boven of onder het zwaartepunt ligt. Dit

halveren van het interval wordt totaal tien keer uitgevoerd. Uit de

richtingscoefficient van het laatst berekende punt wordt vervolgens de hoek

bepaald waarover de beker kan kantelen zonder dat deze omvalt.
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3.3. uitvoer.

Wanneer de berekeningen uitgevoerd zijn en als de berekende materiaalhoeveelheid niet te

groot is, d.w.z. als het volume aan benodigd materiaal niet meer bedraagt dan de inhoud

van de matrijs, dan worden het volume, het statisch moment en het zwaartepunt

afgedrukt. (zie figuur 3.5) Daarna wordt de maximale hoek, waarover de beker gekanteld

kan worden, voordat deze omvalt, afgedrukt.

Ret scherm met berekende waarden verdwijnt vervolgens en er verschijnt een afbeelding

van de halve doorsnede van de beker.(zie figuur 3.6.)
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4. Keuze van de geometrie.

Bij het conventionele proces (achterwaartse huls~xtrusie) wordt de materiaalstroom al of

niet via een afrondingsstraal van het gereedschap in een keer 900 van richting veranderd.

Dit kan tot gevolg hebben, dat er materiaal in de hoek stH blijft staan, in de zogenaamde

dode zone, en dat de rest van het materiaal hiedangs afschuift. Door het extrusie

gereedschap superelliptische vormen te geven kan in de praktijk bekeken worden hoe het te

vervormen materiaal zich gedraagt als het, tijdens het extruderen, geleidelijk van

stromingsrichting verandert. Er zijn echter een paar bijkomstige moeilijkheden te

verwachten:

1. grote wrijvingskrachten langs het oppervlak van het gereedschap.

2. opwijden aan de bovenrand aan het einde van de stempelslag.

3. "te" grote uitstroomopening wanneer de ruimte tussen stempel en matrijs is

opgevuld met materiaal.

1. Het is gebruikelijk om het stempel te verjongen. Het materiaal kan dan, na het

passeren van een rand, wrijvingsloos bewegen. Bij het bekerontwerp moet de

binnencontour de karakteristieke vorm van een superellips krijgen, zodat het

noodzakelijk is dat het materiaa.l over de volle stempelslag langs het stempel

beweegt.

2 Wanneer het materiaal boven de matrijs uitstroomt is de binnendiameter kleiner

dan de uiteindelijke diameter aan de bovenzijde. Figuur 4.1 laat dit zien. Dit kan

tot gevolg hebben dat de beker aan de bovenrand scheurt. Het is ook mogelijk dat

de beker zo om het stempel geklemd zit dat deze niet zonder beschadigen te

verwijderen is. Om de beker toch te kunnen verwijderen voorziet men het stempel

van een ontluchtingsgat en plaatst men op de pers een afstroper.
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3. Figuur 4.2 laat zien dat de uitstroom opening vrij groot kan zijn wanneer het

materiaal de matrijs verlaat en dat de beker hierdoor niet de gewenste eindvorm

krijgt. Bij de keuze van de stempelvorm en de matrijshoogte moet met dit effekt

rekening gehouden worden.



-18-

Gezien deze problemen is het niet eenvoudig om een verantwoorde keuze voor de

geometrie van de beker vast te stellen; zeker wanneer de beker ook nog aan de gestelde

eisen omtrent de stabiliteit moet voldoen. Ret programma biedt echter de mogelijkheid om

allerlei mogelijke bekervormen met elkaar te vergelijken. Door dit te doen is voorlopig

gekozen voor een beker waarvan de gegevens en de uitkomsten in figuur 4.3 zijn afgebeeld.

figuur 4·3 gekozen geometrie.

GEROHETRIE van SUPERELLIPtlSCHE BEKER Uoor £XTRUDEREH Inuoer geonetrle

Dlaneter hovenzlJde d",ax 58 b",,)
Ultuendlge hoogte h 98 b,,,,)
hoogte v/d MatrlJs hd 38 b,,,,)
Uanddlkte i!lW 8.5 b,,,,)
BodeMdlUe sh .. (M"')
Exponent v/d hultencontour n1 0 (M"')
Exponent v/d hlnnencontour n2 7 (MM)

Type de expunent van de binnencontour In.
- ------------------------ ---_.----------------'
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GEROMETRI£ van SUPERELLI'TISCHE DEMER voor EXTHUDEREH Inwer geOllletrJe

Het volurtle Is

Het statlsch Nonent Is

Het zuaartepunt Is

De beker kantelt nlet.

18.3 """

90

Uilt u de coordinaten laten afdrukken7 (type J)

[
'EXT'RliD['REi~"':~';~-'B['KER-"-""'_O'O'OO"'" __ _-_._ _..-
0::::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:.::::::::::::::::::=._....=-_-:::-::.._====:::

x-a;
25 r7=-------==:=:::::=====================::::::j
~~

20

15

10

5

o l.--..L..--LI L-I_---LI .l--I_--..1I .l--I_--..1I__--J

o 10 20 30 40 50 60 70

z-as............................._ _ _ _ _ _-_ _._ _-_._---'
r··························································Driik···OP···e;~···toeis··voor··ve·ruoig:-········· _ _ _-J.
.-.-- ~-_.._---.-_.-.-_ _------ _---_ ---.-----_ _--.._-_.._-----..-..- _--..--_.._--_ __ _- - _ _-_..- _ _.._---------_.._-_..--._---
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