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INLEIDING. 

Ten aanzien van eerder genoemd patentschrift [1] zullen een aantal 
opmerkingen geaaakt worden. Alhoewel het patent aIleen de produktieaethode 
van het produkt schetst, is het toch noodzakelijk, gezien de verwevenheid 
van produkt en produktieaethode, ook enige opmerkingen ten aanzien van het 
produkt zelf te plaatsen. De claims zullen een voor een besproken worden. 
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CLAIM 1. 

Bet omschreven produkt en de hierbij behorende produktiemethode is duidelijk 
omschreven in Lit. [3]. In combinatie met de qeqevens uit [2] kan van 
nieuwheid qeen sprake zijn. Bet is volkomen vanzelfsprekend dat het 
qereedschap een vormqevinq bezit die overeenkomt met de vorm van het 
produkt. Bet producer en van een derqelijk produkt via een mechanisch 
omvormproces (vorm- of reliefstampen) is duidelijk omschreven in [4]. 

CLAIM 2. 

De o.schreven werkwijze wordt in Lit. [4] beschreven. Bet ·ziehen· kan 
opqevat worden als dieptrekken of strekken. Bij het strekken kan qeen 
materiaal uit de rand toevloeien. Omdat dit voor de uitstulpsels in het 
midden van de plaat toch qeen effekt heeft, is het voordeel van dieptrekken 
ten opzichte van strekken hier niet van toepassinq. Een strekkende bewerkinq 
qeeft strakkere produkten, minder plooivorminq en betere maatvoerinq. Deze 
voordelen Ieiden hier automatisch tot de keuze van een strekkende bewerkinq. 
Bet vastklemmen van de rand via een doorqezette rand zone is, qezien de 
bekende werkinq van trekdrempe!s, voor de hand liqqend. Een en ander voIgt 
ook zonder meer uit Lit. [2] waar duidelijk het voordeel van een doorqezette 
randzone ten aanzien van de stijfheid van het eindprodukt vermeld wordt. 
Vanuit Lit. [2] is het duidelijk dat de doosvormiqe konstruktie uit een 
vormdeel en een vlakke plaat is opgebouwd. Een voordeel van deze werkwijze 
is de .oqelijkheid om voor de onvervormde plaat, die de puntbelastinqen moet 
opnemen, een sterkere, en dus slechter omvormbare, plaatkwaliteit te nemen 
(zie claim 14). Verder wordt ook op qereedschapskosten bespaard. 

CLAIM 3. 

V~~r de vormqevinq in de hoeken komt dieptrekken of vormpersen (uithoeken 
plus buigen) in aanmerking. Gezien de neiqing tot plooivorminq en de kans op 
scheuren bij het dieptrekproces is technisch qezien uithoeken plus buiqen 
beter. 

CLAIM 4. 

Bet eenzijdiq smeren van de plaat is dagelijkse praktijk in elke perserij. 
AIleen de zijde die langs het gereedschapoppervlak schuurt moet qesmeerd 
worden. Verder vereist de qekozen bewerking, nml. strekken, dat de randzone 
vastqehouden en dUs niet qesmeerd wordt (zie claim 2). 
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CLAIM 5. 

Vanuit de omvormtechnoloqie [5, 6] is bekend welke materiaalkwaliteiten goed 
strekbaar zijn. Dit is informatie die iedere qoede staalleverancier 
verstrekt. 

CLAIM 6. 

De qekozen geometrie legt eenduidig de qemiddelde rek vast. 

CLAIM 7. 

Met het oog op een optimale stijfheid van het eindprodukt is dit voor iedere 
konstrukteur een vanzelfsprekendheid. De -bolstapeling· zoals deze blijkt 
uit Lit. [2] leidt ook zonder meer tot deze conclusie. 

CLAIM 8. 

Deze werkwijze wordt in Lit. [4] beschreven. Technisch gezien is het werken 
met een ·moedermatrijs· zinlo05 en dU5 onnodiq kostenverhoqend. 

CLAIM 9. 

Het ontstaan van uitstulpsels met ongelijkmatiqe hoogte hanqt samen met de 
stijfheid van het qereedschap en de terugvering van het getrokken produkt. 
Om, bij qebleken onnauwkeuriqheid van de produktafmetingen, correcties aan 
te brengen is vanzelfsprekend. Gezien de algemeen nog steeds qebruikelijke 
trial en error methode om deze problemen te ondervangen is het niet 
origineel om met stelplaatjes te werken (zie bijvoorbeeld het afstellen van 
kleppen in een verbrandinqsmotor). 

CLAIM 10. 

De vormgeving van de trekdorens heeft enige invloed op de rekverdeling, en 
dus ook op de haalbare hooqte van de uitstulpsels. De optimale vormgevinq 
kan op eenvoudige wijze op een Erichsen plaattestmachine onderzocht worden. 
De beschreven vorm lijkt veel op een superellips. Deze vorm is in een aantal 
qevallen (bv. buisexpansie) met succes toegepast. In dit qeval is dit echter 
een invloedsfaktor van gerinqere importantie dan de smering en het qekozen 
produktmateriaal. 
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CLAIM 11. 

Gezien het commentaar op de claims 1 tIm 10 is ko .. entaar hier overbodiq. 
Vanuit Lit. [2] en [3] is deze uitspraak ook triviaal. 

CLAIM 12 en 13. 

In Lit. [2] wordt:het lassen als bevestiqinqsmethode qenoemd. Gezien de 
vereiste stijfheid is puntlassen van koepels en rand zone aan de bovenplaat 
vanzelfsprekend. Verder is deze werkwijze beschreven in [3]. 

CLAIM 14. 

lie kommentaar bij claim 2 en claim S. 

CLAIM 15 en 16. 

Gezien de qestelde toleranties (zie Lit. [2]) is MtrimmenM van de randen van 
het produkt noodzakelijk. Dat dit qebeurt in een persslaq, waarbij qebruik 
wordt qemaakt van zoekerpennen, is daqelijkse praktijk. De zoekerpennen, 
c.q. koqels, moeten in minstens twee qoedqedefinieerde punten van het 
produkt vallen. Bet idee om hiervoor de qevormde uitstulpsels of rand te 
qebruiken kan niet oriqineel qenoemd worden. 


