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VOORWOORD 

Dit is de handleiding bij de technologiebank voor achterwaartse 
hulsextrusie. Het is een van de bijlagen bij het rapport "de 
ontwikkeling van een technologiebank voor achterwaartse 
hulsextrusie" (WPA-rapport 0384). 
Diep ingaan op de achtergronden van het programma doet dit 
verslag niet. De eerste de beste verandering in het programma zou 
daarmee deze handleiding meteen achterhaald maken. Dit verslag is 
ook niet bedoeld om meer te zijn dan een eerste aanzet tot een 
handleiding. Zoals bet technologieprogramma nog verder evolueren 
moet. zo moet ook deze handleiding nog verder groeien. ALs een 
algemene handleiding voor het omgaan met het programma zal deze 
handleiding echter lange tijd goed voldoen. 

februari 1987. C.J.M. Franse 
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Hoordstuk 1: INtEIDING 

1.1. het achterwaartse hulsextrusieproces 

Voorbeelden van produkten die vervaardigd zijn met het achter
waartse hulsextrusieproces zijn overal om ons heen te vinden: 

- tandpastatubes 
- busjes voor een batterij 
- kondensatorhulzen 
- bier- en frisdrankblikjes (in Amerika) 
- hulzen voor munitie 

Als materialen worden aluminium. koper. messing. ztnk. lood en 
zacht kolstofstaal gebruikt. maar ook andere materialen worden 
toegepast. Wanddiktes van de produkten varieren van tiendes van 
millimeters tot ettelijke millimeters dik. diameters van heel 
klein tot 40 cm en lengtes tot 12 m. 

Een principeschets van het proces toont de volgende figuur. De 
met smeermiddel ingesmeerde blenk ligt opgesloten tussen het 
stempel en de matrijs. Drukt nu dit stempel zich in de blenk. dan 
vloeit het materiaal in tegengestelde richting rond het stempel. 
Daarmee ontstaat de huls. 

een principeschets van het proces 

Een van de voordelen van het hulsextrusieproces is de hoge pro
duktiesnelheid: aantallen tot 120 stuks per minuut zijn haalbaar. 
Verder is de huls na. het proces volledig doorgesmeed en bezi t het 
een maximale taaiheid en treksterkte. Oak levert het proces een 
schoon en gear produkt. zonder braam en oxydehuid. 
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Nadelen zijn het optreden van hoge perskrachten en spanningen op 
het stempel. de mogelijkbeid van het ontstaan van scheuren in de 
hoek van het produkt (er bl1jft dan een ring van materiaal in de 
hoek van het produkt achter) en de kans dat een instabiele mate
riaalstroming ontstaat aan het begin van het proces. Daamee kun
nen scheve produkten. "orgelpijpen" (een huls met een gat onderin 
de wand) of een verschl1 in wanddikte ontstaan. 

1 .2. he t programma 

Juist deze laatste punten maken het achterwaartse hulsextrusie
proces zo moellijk beheersbaar. Op voorhand is moeilijk te zeggen 
hoe hoog de spanningen en perskracht op zullen lopen en hoe ge
voelig het proces zal zijn voor scheuren en instabiele materiaal
stromingen. 
!an de Technische Universlteit Eindhoven zijn nu de afgelopen 
jaren theorieen ontwikkeld die weI voorspellingen doen over deze 
zaken. Dear deze theorieen echter ingewikkeld zijn. werd besloten 
ze in een komputerprogramma (een technologiebank genaamd) onder 
te brengen. Het is over deze technologiebank. dat deze hand
leiding gaat. 

1. 3. wat het programma. berekent 

In het programma wordt het hulsextrusieproces gesimuleerd door 
vijf modelleringen van dat proces. Hieronder staan ze afgebeeld. 

dubhet stutk model dubhe t s tuik mode t ate t dade bodemzone 



RlOde t me t dade hoek zone 

RlOde t me t dade hoek 
en dade bodem. zone 
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RlOdet met afsch;uf.nf.ng 
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Bij de eerste twee modellen wordt bet materiaal onder bet stempel 
gestuikt. Dit materiaal duwt bet materiaal in de boek op. zodat 
dit weer gestuikt wordt. Bij bet derde model stroomt bet mate
riaal met boge snelbeid langs bet "dade". stilliggende materiaal 
in de boek. Omdat de grootte van deze dade boek niet snel veran
dert. is de kans groot dat er een scbeur in die boek ontstaat. 
Bij bet vierde model wordt di t scbeuren voorkomen. doordat in de 
matrijs (en daarmee ook in bet pradukt) op die plaats een af
scbuining is aangebracbt.Bij bet vijfde model tenslotte zal geen 
scbeur ontstaan, omdat bierbij de dade zones steeds in grootte 
zullen afnemen. 
Verde len we nu bet proces op in een aantal stappen en berekenen 
we voor elke stap en elk mOdel de perskracbt. dan zal di.t model 
dat de minste perskracbt nodig beeft. bet meest met de werkelijk
beid overeen komen. Zo komt voor elke stap in bet proces steeds 
bet beste proces naar voren. In bet begin van bet proces is dat 
meestal en model met een dode bodem zone en aan bet eind van bet 
proces een model zonder een dade bodem zone. Plakken we nu aIle 
stappen van bet proces aan elkaar. dan kennen we bet verloop van 
de perskracbt. Vanuit deze perskracbt kunnen we ook de spanningen 
op bet gereedschap berekenen. Daaruit selekteren we ecbter aIleen 
de maximale waarden. 
Treedt tijdens een van destappen in bet proces bet derde model 
in werking, dan weten we dat op dat moment waarscbijnlijk een 
scbeur in de boek van bet pradukt zal ontstaan. Dit is te verbel
pen door een afscbuining in de matrijs aan te brengen die onge
veer even groot als die scheur is. 
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Hoofdstuk 2: DE OPZET VAN HET PR.OGR.AMMA 

2. 1. de inde 1 iM van het progranna 

Het programma bestaat uit vier gedeelten: 
- een invoergedeelte 

een berekeningsgedeelte 
een uitvoergedeelte 
een informatiegedeelte 

start 

ai&emene 

fnrormatie 

invoer 

berekenlngen 

uitvoer 

c "op ) 

de opze t van he t programma 
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In het invoergedeelte wordt gevraagd om in te voeren: 

- de afmetingen van het produkt 
- de dikte van de blenk 
- enkele voor de berekeningen benodigde afmetingen van het 

gereedschap 
- gegevens over het materiaal 
- gegevens over de smertngskondittes 

Aan deze gegevens heeft het programma voldoende om de 
berekeningen ui t te kunnen voeren. Deze worden door het programma 
zelf verzorgd. Daar hoeft u niets voor te doen. 

Bet ut tvoergedeel te toont daarop de resul taten van de 
berekentngen: 

- een maatschets van het produkt 
- een maatschets van de blenk 
- een maatschets van het stempel 
- een maatschets van de matrijs 
- een grafiek van het perskracht verloop 
- een graflek van het verloop van het specifiek vermogen 
- een schets van het verloop van de spanningen op stempel en 

matrijs 
- de mogelijkheid om enkele kontroles uit te voeren: 

- kontrole van het stempel op knik 
- kontrole of het produkt scheurt in de hoek 
- kontrole op invering van het stempel 
- de gevoeltgheid voor instabiele materiaalstromingen 

van het proces na.gaan 
- een vergelijking van de door het programma berekende 

perskracht met enkele konventionele 
berekeningsmethoden 

Bovendien wordt de mogelljkheid geboden om aIle of enkele van de 
resultaten af te laten drukken. 

2.2. de besturing van het programma 

Bet verloop van het programma wordt door u bepaald.Dit doet u 
door middel van de menusturnlg. Er is geen vaste volgorde waarin 
u het programma. dient te doorlopen. WeI moet eerst de invoer 
verzorgt worden. Het programma. kontroleert namelljk of er goede 
invoer aanwezig is. 

2.3. als u lets niet weet 

Macht u met het programma bezig zijn en iets niet weten of 
begrljpen. dan kunt u twee dingen doen. U kunt er ten eerste deze 
handleiding op naslaan. Of u kunt gebruik maken van de in het 
programma. aanwezige hulpfunktie. 
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Achterw •• rt •• huls.>tlru9te lnyo.rlll.nu 

In'lloer proc •• paramet.e .... 

M1IUI'" yilt .... \11 • ... t d. cursorba.hlrin,.toetse",de .p~t;i,.b.H, en bact-.pace-toet' I 
Fl: hulp Select •• ,. dele d.,una "'at de <r.turn>-to8t. <esc>: !,lit,.", ' 

een melUL 

Om hulp te krijgen in het programma, behoeft u aIleen maar op de 
Fl-funktietoets te drukken. Er verschijnt dan informatie op het 
scherm over het ondeMferp waar u mee bezig bent. Aan het begin 
van het programma kunt u enige algemene informatie over het 
programma vinden. De hulpfunktie is overal in het programma 
beschikbaar. behalve tijdens het maken van de berekeningen. of 
als het programma grafische zaken als tekeningen of grafieken op 
het scherm heeft geplaatst. 

2.4. de indeling van het scherm 

Het scherm is in di t programma ingedeeld in drie gebieden: 

een gedeelte bovenin het scherm,dat u steeds vertelt in 
welk gedeelte van het programma u zich bevindt; 
een gedeelte onderin het scherm. waarin steeds 
aanwijzingen. adviezen en vragen verschijnen; 
het gedeelte in het midden van het scherm wordt gebruikt om 
aIle in- en uitvoer over te laten verlopen; 

F"; hulp 

,to ---_. --.•. --_. -_ .... -. 

o. k4"aktaristieka .pa""1nl: 

o. vloa1.p:enl'lina 

420 [N/"",,'] 

11.20 [-] 

e.211 [S] 

12' [N/ .... '] 

Geef een eventuele f\Odarinl "61"1 het meteriaal. 
F"2: acc:ept •• r inwo.,. <etr>-X; wis 1.leven <.I.e>; uitae". 

de tnde Hng van he t schenrt 
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2.S. enkele belangrijke toetsen 

Het toetsenbod van uw Personal Computer kunnen we indelen in drie 
delen: 

- helemaal links bevinden zich tien toetsen met het opschrift 
Fl. F2 •.•• FIO. Dit zijn de 10 funktietoetsen. In dit 
programma hebben aIleen de Fl- en de F2-toets een funktie 
gekregen.de Fl-toets roept de hulpfunktie op en de F2-toets 
accepteert aIle invoer in het lnvoergedeel te van het 
programma; 

FI F2 

F3 F4 

FS F6 

F7 F8 

F9 FlO 

- het gedeel te in het midden van het toetsenbord bevat aIle 
normale letters, cijfers en leestekens. zoals u die ook van 
een typemachine kent. 

Esc = BckSpc 

J 

Toch bevat dit toetsenbord enkele speciale toetsen: 

- de <return>-toets: rechts midden in het blok. Vaak ook 
staat er "enter" of .......... op. Met deze toets 
accepteert u steeds een bepaalde waarde in de invoer. 
of u star t er een bepaalde keuze ui teen menu mee. 

- de <esc>-toets: deze bevindt zich links boven in dit 
gedeelte. Hlermee stapt u steeds ult de funktle waar u 
mee bezfg was. U pat ermme terug naar een vorig menu. 
u breekt er het afdrukken mee af. u goof t er de fnvoer 
mee weg. etc .. 



- 2.5 -

- de <backspace>-toets: rechts baven in dit gedeelte. 
Vaak staat er een pijltje naar links (~) op. Bij het 
invoeren van een gegeven veegt u er de plaats van de 
kursor mee schoon. u kunt er ook achterwaarts mee door 
een menu lopeno 

- de <control>-toets: midden-links van dit gedeelte. 
deze toets Ingedrukt houden met de x (dl t geven we dan 
aan met <ctr>z. ) veegt bij het Invoeren van een getal 
of een naam dl t getal of deze naam helemaal leeg. 

- Het rechtse gede~lte van het toetsenbord bevat de 
kursorbesturlngstoetsen. Deze toetsen zljn ook te gebrulken 
voor het invoeren van een getal. Ook de toetsen voor het 
tussenvoegen en bet wegvegen van een karakter bevinden zich 
hier. 

NumLock SerLock NwnLock SerLock 

Hom t PUp - 7 8 9 -
~ ... 4 5 6 

End ... PDn + 1 2 3 + 

I Ins Del l 0 . 

NwnLock uit NumLock in 

Door de NwnLock toets in te drukken. kunt u de toetsen 
gebrulken om een getal in te voeren. Door nogmaals op 
NumLock te drukken. schakelt u weer terug naar de 
kursorbesturing. Deze kursorbesturing wordt in het 
prograJIIIIB. gebruikt om door een menu te lrunnen lopen en om 
de kusor te verpl~tsen bij het Invoeren van een gegeven. 

2.6. het werken met de menus 

Het werken met de menus gaat heel eenvoudlg. In het werkgedeel te 
van het scherm verschijnen de mogelijkheden waaruit u kiezen 
kunt. Een van deze mogel ijkheden is aangeduid doordat deze 
verlicht is met een balk. Het ~edeelte geeft aan met welk 
menu u te maken hebt. In het boodschapgedeelte staat hoe u een 
keuze uit de mogelijkheden maken kunt. 
De verlichte keuze 15 de momenteel geselekteerde mogelijkheid. 
Drukt u nu op de <return>-toets. dan gaat het progTaJIIIIB. verder 
met het gedeel te dat door deze mogel1jkheid aangeduid wordt. Wilt 
u een andere mogelijkheid. dan kunt u met de spatlebalk. de 
<backspace)-toets. de kursorbesturingstoetsen of de eerste letter 
van uw gewenste keuze naar een andere keuzemogelijkheid gaan. Met 
de spatiebalk en de .I.-toets gaat de balk een keuze verder staan. 
Met de <backspace>- en de t-toets gaat de balk er eentje terug. 
De PgUp-toets plaats de balk meteen op de eerste keuze en de 



- 2.6 -

PgDn-toets op de laatste. 
Bent U op de plaats van uw voorkeur aangekomen. dan accepteert u 
deze keuze. door op de <return>-toets te drukken. 
Bij sonmige menus is als laatste keuze de esca.pe-mogelijkbeid 
geplaatst. Met deze keuze keert u terug naar het vorige niveau. U 
kunt dit ook direkt doen door op de <ese>-toets te drukken. 

2.1. het werken met de inyoersehermen 

Bi j het door lopen van het invoergedeelte zul t u enkele malen 
enkele gegevens dienen in te vullen. Weer zal het werkgedeelte 
van het seherm de in te vullen zaken laten zien. Het naamgedeelte 
laat zien in welk deel van het invoerseherm u deh bevindt en bet 
boodsehapgedeel te geeft u de nodige sanwijzingen. Van de in te 
voeren gegevens zal dat gegeven dat op dat moment ingevuld dient 
te worden. opllehten. Bovendien zal san het begin en eind van het 
gegeven een markering geplaatst zijn. Deze markeringen geven de 
maximale lengte san die het gegeven hebben mag. 

Is voorheen nog niets ingevuld. of heeft het programma dat niet 
gedaan. dan wordt de ruimte tussen de markeringen gevuld met 
punten. 

... •••••• <4 

Was er al weI eerder iets ingevoerd. dan versehijnt dit tussen de 
markeringen. 

Ook zal er een blokje op een van de posities tussen de 
markeringen staan. Meestal zal dit de eerste positie zijn. Dit 
blokje is de kursor. 

Dient het in te voeren veld eerst te worden gewist. dan kan dit 
gebeuren door op <etr>-x te drukken. 

U kunt met de kursor door het in te voeren gegeven lopen met de 
volgende toetsen: ......... Home en End. De .... plaats de kursor een 
positie naar links. de ... een positie naar reehts. de Home-toets 
zet de kursor san het begin en de End-toets san het eind van bet 
in te voeren gegeven. Verder maakt u met de Ins-toets een 
plaatsje vrij links van de kursor. Daar kan dan iets 
tussengevoegd worden. Met de Del-toets veegt u de positie waar de 
kursor staat uit. De tekens reehts van de kursor sehuiven dan een 
positie naar links op. Met de baekspaee-toets doet u hetzelfde 
maar dan met het teken v66r de kursor. 

Ais gevraagd wordt om een getal in te tikken. dan is het niet 
mogelijk om van de lettertoetsen gebruik te maken. Deze zijn dan 
door het programma geblokkeerd. Naast de eijfers kan aIleen de 
punt gebruikt worden bij het invoeren van getallen. Deze doet 
daarin dienst als de komma. 
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Van bet ene naar een ander in te voeren gegeven gaan. binnen een 
invoerscberm werkt ook eenvoudig. Om naar bet volgende in te 
voeren gegeven te komen is bet aIleen nodig om de <return>- toets 
of toets .. in te drukken. Het vorige invoer gegeven wordt bereikt 
door bet indrukken van toets .... De PgUp- toets zet de in te 
voeren positie op de eerste plaats terug en de PgDn- toets op de 
laatste plaats. 

lets anders werken de vragen in een invoerscberm. die beantwoord 
dienen te worden. Van te voren is al een antwoord op die vraag 
ingesteld. Dit staat dan acbter de vraag. 

Is het materiaal verstevigend? [JIN]: Ja 

Moet deze instelling zo blijven. dan kunt u er gewoon overheen 
"lopen" met de <return>-.t- en J,- toets. Dient ecbter bet 
antwoord omgezet te worden. dan kan dat door naar de vraag te 
lopen en de eerste letter van bet gewenste antwoord in te tikken: 
"n" of "N" voor nee. en "j" of "J" voor ja. 

Ais u aIle benodigde gegevens op een invoerscberm ingevoerd bebt. 
kijk deze dan nog eens goed na. Pas dan. als u zeker bent van uw 
zask. accepteert u de waarden. Let weI dat u daarvoor de F2 toets 
gebruikt. Met deze toets maakt u bet programma duidelijk. dat u 
deze Invoer wilt gebruiken. Gebruik niet de <esc>- toets. Deze 
voert u aIleen ui t het invoerscberm z6nder de invoer te 
accepteren. De <esc>- toets kunt u dus gebruiken om uit een 
invoerscberm te geraken. z6nder de door u aangebracbte 
veranderingen door te voeren. 
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Hoofdstuk 3: WE DOORLOPEN HET PROGRAMMA 

3.1. het starten van het prograJ11118. 

Het starten van het prograJ11118. werkt heel eenvoudig: stop de 
diskette met het prograJ11118. en de hulpfiles in een diskdrive en 
zet de PC aan. Het progr8l1lDB. start dan vanzelf op. Mocht de PC al 
aanstaan. dan is het progr8l1lDB. op te starten door "HUlS" in te 
tikken en op <return> te drukken. 

3.2. het eerste scherm 

Na wat voorbereidende werkzaamheden meldt het progr8l1lDB. dch met 
een informatiescherm. Dit bevat enige informatie over het 
progr8l1lDB. en de herkomst ervan. 
Zoals het boodschapgedeel te van het progr8l1lDB. toont. ver laat u 
dit informatiegedeelte door het intikken van een willekeurige 
toets. Daarmee komt u in het hoofdmenu terecht. 

Hoof'dmenu! 

Alcemene lnf'or~at ie 

1n\l081'" 

Uitvoer 

lIIIa ... uw t..eula met d. c:uraot'bellturin,.toetsen,de _",_tilllOctlk en b.ck • .,.c .... to.ttl 
1='1: t'tvlp Salect •• ". daze dilarn. ",at de <"eturn,.-toets < •• cJt~ VitlO"a 

he t hoofdmeTUl 

In dit hoofdmenu staan vier keuzemogelijkheden. De eerste geeft u 
algemene informatie over het werken met de menu- en invoer
schermen. Via de tweede komt u in het invoergedeelte terecht. De 
derde brengt u daarop naar het uitvoergedeelte. De vierde 
tenslotte stelt een demonstratie samen. 

3.3. de algemene informatie 

Wordt dezekeuze uit het hoofdmenu gemaakt. dan versehijnen 
enkele schermen vol met tekst. Het eerste toont een scherm met 
informatie over de indeling van het scherm en enkele belangrljke 
toetsen. Het tweede scherm verklaart de werking van de menus. Het 
derde scherm tenslotte vertelt over de werking van de 
invoerschermen. 
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3.4. het invoergedeelte 

Wordt voor de invoer- mogel1jkheid gekozen in het hoofdmenu. dan 
komt u in het invoergedeelte van het progr8.IIIIIB. terecht. Er 
verschijnt dan een nieuw menu op uw scherm: het invoermenu. 
Hierui t maakt u op dezel£de manier uw keuze als in het hoofdmenu. 

Jnvoer .aoatetl"i. prodvkt 

J:nllo.1:" .f •• tln._n blank 

Inwo.", •• oaetrl •• e ..... dachep 

In;lO.'" •• t.ri •• l.t'oottt.d.n 

he t tnvoennenu 

De keuzemogelljkheden hier zijn het invoeren van: 

- de geometrie van het produkt; 
- de geometrie van de blenk; 
- de geometrle van het gereedschap; 
- de materiaaleigenschappen; 
- enkele voor het proces belangrijke grootheden. 

We zullen in hoofdstuk 4 deze keuzemogelijkheden een voor een 
a£lopen. Het spreekt vanzel£. dat u eerst na bet opstarten van 
het progr8.lllllB.. al deze mogelljkheden dient in te vullen. 

3.5. de berekeningen en de ultvoer 

Nadat u het Invoergedeelte doorlopen heht kunt u naar het 
hoofdmenu terugkeren door direkt op de <esc>- toets te drukken 6£ 
de laatste keuze ui t het invoermenu te kiezen. Het progr8.IIIIIB. 
voert dan eerst enkele kontroles ui t op uw invoer. Heht u ergens 
lets nog niet ingevuld. of komen enkele maten niet overeen met 
wat het zou moeten zljn. dan reageert bet progrB.IIIIIB. daar met een 
boodschap op en zet het de menukeuze direkt op het onderdeel wear 
u nog wat dient in te vullen of aan te passen. Verlapen aHe 
kontroles weI goed. dan keert het programma terug naar het 
hoofdmenu en komt de menukeuze vanzelf op "ultvoer t

, te staan. 
Door nu op de <return>- toet8t te drukken komt u in het 
uitvoergedeelte terecbt. 
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Eerst zal het progr8lllDa echter alle berekeningen maken. Dit 
vertel t het u in het boodschapgedeel te van het scherm. Let weI: 
deze berekeningen kunnen best veel tijd in beslag nemen. tot 45 a 
60 sekonden toe. Di t is afhankeUjk van het santal modellen dat 
doorgerekend wordt. van het santal stappen waarin uw proces 
opgedeeld is. van de kloksnelheid van de personal computer die u 
gebruikt en of u al of niet van een rekenprocessor gebruik maakt. 

I Achterwaartluf hulse.trust. Uttvoe,.",enu 

Ta"'en!". pt'odukt 

Persk.r\ll(:ht verloop 

Sp-ecifie'" vermoaen warloop 

Spannin.«n op het ael"' •• dSC'''HllP 

Proce 50_,"8n% i rIgen 

het uttvoenaenu 

Na de berekeningen komt u in elk geval in het ui tvoermenu 
terecht. De keuzemogelijkheden hier zijn: 

een tekening van produkt en blenk; 
een tekening van het gereedschap; 

- een grafiek van het verloop van de perskracht; 
een grafiek van bet verloop van het specifiek vermogen; 
een grafiek van de spanningen werkend op het gereedschap; 
een extra menu. "procescondities" genaamd; 
de mogelijkheid om de resultaten af te drukken. 

In hoofdstuk 5 zullen al deze keuzes bebandeld worden. 
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Hoofdstuk 4: DE INVOER 

4.1. de invoer van de geometrie van het produkt 

Kiest u voor de eerste keuze van het invoermenu, dan komt u in 
het invoerscherm van het produkt terecht. Links in di t scherm 
ziet u een schets van een huls. Rechts ziet u de in te vullen 
gegevens. Steeds zullen het in te vullen gegeven en de 
bijbehorende maat in het produktje oplichten. 

Aent.r" •• rt •• hul ••• truat_ l"vo.,. .f •• t:I,n.an produkt 

d 

• ~~ 
Proch,lti.tMachrtjwlnc : kondan •• tort'iula - flroduk tkod ... tnl : .......... ·········4 

I 
8ulta"sta t"oIladi ... ter: 51." (· .. 1 

I 
H-..lahaolte : IS .... 1-1 

! h 
W.ndd:U.t. : 2." (-1 

I 
8od •• d1kt. 3." 1-1 : - J 

" I 

G •• f' •• n e"entuale kcd.rtn. yan hat pt'och.."'t. 
FI: hulp F2: accept .... irwoar cc:tt'>-}(: .. 11 •••• v.n "' •• c. : uUIUI i 

het tnvoerschena van. het procbikt 

De eerste twee gegevens op di t scherm behoeven niet ingevuld te 
worden. Het gaat hier om een eventuele naam en kodering die u het 
produkt mee kunt geven. Vul t u hier niets voor in. dan wordt di t 
later ook niet afgedrukt. AIle overige gegevens dient u w61 in te 
vullen. Het gaat hier om de diameter. hulshoogte. wanddikte en 
bodemdikte van het produkt. 
Steeds zal u in het boodschapgedeelte aanwijzingen en adviezen 
gegeven worden. Probeert u 66n van de gegevens over te slaan. dan 
reageert het programma met: 

Dit is geen reeele invoer. Opnieuw invoeren a.u.b .. 

U kunt dan opnieuw een. nu goede, waarde invoeren. 

Hebt u aHe gegevens ingevuld. dan kunt u aIle invoer accepteren 
met de F2- toets. Gebruik niet de <esc>- toets. omdat u daarmee 
aIle invoer weer verliest. Na het indrukken van de F2- toets 
kontroleert het programma eerst of uw invoer weI reeel is en of 
het ingevoerde produkt weI overeenkomt met enkele regels ui t de 
praktijk. en zal pas daarna uw waarden accepteren en terugkeren 
naar het invoermenu. 
Voldoet uw invoer niet aan deze kontroles. dan zal het programma 
u in het boodschapgedeelte daarover aanwijzingen geven. Eventueel 
kunt u nieuwe waarden lnvoeren. U dient dan weI weer aIle invoer 
opnieuw met de F2- toets te accepteren. 
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Nominel. blenkdU,t. 

To.,1't in d_ wandnoOlte 28.'18 1 .... 1 

19.51 I~I 

Bl.n~dlkt. i.V.M. to •• l~t le .• 11 Imml 

Als .\.I'lltltle voor de wenddikt. 1.v •• to •• 1ft in de ",.n6tH,.).t,: 2e.9? C ... J 
F'1: hull) F2. Gceept •• ,. in""I" <etr>-X: wi. I_.,wen <e.c"': u1t,4n l 

he t tnvoerschena van de btenk 

4.2. de invoer van de geometrie van de blenk 

In dit invoerscherm hoeft maar een gegeven ingevuld te worden: de 
dikte die u de blenk wenst te geven. De andere gegevens dienen 
aIleen ter informatie. 
Op de hoogte van de huls wordt vaak een toegift van 15 % gegeven. 
om een eventueel scheer opkomen van de wand op te vangen. Deze 
toegift wordt na het extruderen afgetrimd. Bet scherm toont u ter 
informatie de blenkdikte die minimaal nodig is om er het produkt 
uit te kunnen maken. de toegift in de wandhoogte en bet 
percentage op de wandhoogte dat deze toegift vormt. 
Het programma geeft u in het boodschap gedeelte van het scherm 
een advies voor deze dikte: de blenkdikte die nodig is om de 
hulshoogte plus 15 % toeslag te vormen. Deze waarde. of een 
voorheen door u ingevoerde waarde. staat al voor u ingevuld. U 
kunt deze waarde laten staan. of zelf een waarde invoeren. Hebt u 
di t gedaan. dan kunt u uw invoer weer accepteren met de F2-
toets. Cebruik niet de <esc>-toets. daar dan de door u 
(gewijzigde) invoer niet overgenomen wordt. 

4.3 de invoer van de geometrle van het gereedschaP 

Het ontstaan van een scheur in de hoek van het produkt lean 
voorkomen worden door het aanbrengen van een afschuining in de 
hoek van de matrijs (en daarmee in de hoek van het produkt). Het 
is echter niet in aIle gevallen toegestaan een afschuining aan te 
brengen. 
Tussen het begin van de wand en de afschuining dient namelijk 
voldoende ruimte te blijven om een vrije stroming van het 
materiaal te houden. Er wordt geadviseerd om die vrije ruimte op 
1.15 maal de wanddikte te houden. Laat uw keuze van de wand- en 
bodemdikte in het produkt invoerscherm deze ruimte niet toe. dan 
blokkeert het programma het invoeren van een afschuining. 
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Q 

ruimte tussen mdtriJs- en stempet«fschuining 
voor een vriJe doorstroming 

Mocht het weI toegestaan zijn een afschulnlng In de matrljs aan 
te brengen. dan krijgt u drie in te voeren gegevens op uw scherm. 
De eerste is een vraag of u een afschuining aangebracht wilt 
zien. Er is al een antwoord voor u ingevuld. Wilt u dit zo 
houden. druk dan op <return> of op een van de kursortoetsen. Wilt 
u het antwoord veranderen. drukt u dan op de toets met de eerste 
letter van dat antwoord: "j" of tty' voor ja en "n" of "N" voor 
nee. 

Af$chu1ni.na ."n d-. metrij. toepa1lsan? r ..lIN): H •• 

Afscnuininl .0" de matriJs [mm) 

•• nat u •• 1"1 ef'aehui.ninl in d. noe" von de ",etrijs? 
1='1: hulp F2~ .cc:ept •• ,. :lnvo.,. <ctr>-X: ..,1 •• _.ev.,. "aSC"': ultl4nl 

het invoerscherm van het gereedscha.p 

Bet daarop volgende gegeven betreft de afmeting van de 
afschuining. Indien u aangegeven had geen afschuining te willen. 
dan kunt u hier niets invullen. Wilt u weI een afschuining. dan 
kunt u hier de waarde daarvoor invullen. 
Bet laatste in te voeren gegeven in dit scherm is de hoogte van 
de pas seer rand (of spui trand) van het stempel. 
Ais in het gereedschap geen afschuining toegepast mag worden. zal 
dit het enige in te voeren gegeven zijn. dat verschijnt. Als 
advies verschijnt in het boodschap gedeel te de afronding van 

" O.5Jd. 
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Z" .... r .. t.r' .. l.root ...... ,. 

ht .. , .. 1 

' •.....................• 

o ............. 1.t1 ......... "nin.; 

O. ..rste"lliftl ••• pone", t 

D •• oord ... o .... ti. 

012. IN'_'} 

'.U [oJ 

'.2' I"l 

' •• ' •• " ••• "'l",.l. kocterin, va" hat •• t_:-i •• 1 
f2'; .cc:ept •• r 1".oer eelrlo"'J{; wi •• *,e.en < •• c»; uil.enl 

het tnvoerscherm. van de ma.tertaalgegevens 

4.4. d~ invoer van de materiaalgegevens 

Hier kunt u evenals bij het produkt. als eerste een eventuele 
naam en kodering van het materiaal ingeven. Daarop dient u de 
vraag te beantwoorden of u een verstevigend materiaal gebruikt. 
Vult u hlervoor ja in, dan moet u daarop waarden invullen voor de 
karakteristieke spanning, de verstevigingsexponent en de 
voordeformatie. Voor deze voordeformatie Is als laagste waarde 
0.2 [X] gekozen. Ais vloelspannlng gebrulken we in dat geval een 
benaderlng voor de rekgrens. Het programma past zelf de waarde 
voor de vloeispannlng steeds &an. 
Kiest u voor een niet-verstevigend materiaalmodel. dan hoeft u 
aIleen een waarde voor de vloeispannlng in te voeren. 

o. wrljvinasf.ktor (von Mi ••• ): 0.28 

L 13 [ .... J 

Voar de von Mi ••• wrijvinasf4to.tor aUlaararan 'We o:ls w,.ard.: 8.2 I 
F1: hulp F2; accept •• f' 1l'\voe'" <ctr>"')(: wi. aeaeVe" <_lie>; uitaane 

he t tnvoerscherm. van de procesparame ters 
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4.5 de invoer van de wrijvingsfaktor 
en het aantal stappen in de berekeningen 

Dit is het enige invoerscherm. waar tevoren al waarden zijn 
ingevuld: voor de wrijvingsfaktor de waarde 0.2 en voor het 
aantal stappen waarln het proces wordt gedeeld 25. Deze waarden 
kunnen naar eigen goeddunken worden veranderd. Het is raadzaan 
hetzelfde produkt met enkele verschl11ende waarden voor de 
wrljvlngsfaktor m door te rekenen. Het Is namelijk erg moel11jk 
om een juiste schattlng voor deze wrljvingsfaktor te maken. 
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Hoofdstuk 5: DE UITVOER 

5.1. de tekeningen 

Kiest u in het uitvoermenu voor 66n van de twee eerste mogelijk
heden, dan verschijnen op het schema een maatschets en de gege
vens van: 

- bij keuze nr. 1. eerst het produkt en daarna de blenk; 
- bij keuze nr. 2, eerst het stempel en daarna de ma.trijs. 

I Icht.r.iaPtst hlls.xtfusi, ',hRil. ".duJct 

50 _VIas fI'OiuH 

I 

!.; I If.» -, Buit.RStf diwt,r : 58.118 hit] 

I 
Hulshollgte · 158.11 r",l · 

150 fO'lirt in de hoolt,: 28.18 [",1 

IlanUikte · 2.11 [",1 I · 
Jl t 

BodelllClikte · 3.118 r",l · 
f I 

tJoui 0, (Pftum) YOOJ' de "Igende teeRing. 
(,sc): uitgang 

tekentng van het produkt 

U komt van de eerste naar de tweede tekening door de <return>
toets in te drukken. Terugkeren naar het uitvoermenu doet u met 
de <esc>- toets. Zoals u in het boodschapgedeelte van het schema 
kunt zien. kunt u hier niet van de hulpfunktie gebruik maken. 
Links in het werkgedeelte van het schema wordt steeds de maat
schets getekend. Rechts staan steeds de van belang zijnde gege
vens. 

5.2. de grafieken 

De derde en vierde keuze van het uitvoermenu betreft elk een 
grafiek. De derde keuze geeft een gra£lek waarln het verloop van 
de perskracht staat ui tgezet tegen de stempelweg. Bij de vierde 
gaat bet om het ver loop van het specifiek vermogen. Het specifiek 
vermogen is de perskracht gedeeld door het stempeloppervlak en de 
vloeispannlng van het materlaal. U kunt di t spec1fleke vermogen 
zien als een over het stempeloppervlak gemiddelde druk op het 
stempel. 
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I AclltuNarts. IIlIs.xbusj, GRIt,. Ptl'Suacht - st'IIPIIw, 

Ptl'Suacllt nln h lUXiul, P!l'Suacllt lItdl'lagt: 3428 [1dI1 
1. 1 

··eo;--.,.....,..--,..-...--...--,...........--.....--.--.....--.--....--r--f
l
• t st.) .. [ .. 1 

.M •• I. 

Druk 0, (esc) 0" ttl'll! te bl'fn nw hei litllO.lWIIU. 

het vertoop van de perskracht gedurende het proces 

Bij beide gra£ieken staat de maximaal optredende druk vermeld. 
Terugkeren naar het ui tvoermenu kan weer met de <esc>- toets. Van 
de hulp£unktie kan ook hier g66n gebruik gemaakt worden. 

5.3. de spanningen op bet gereedschaP 

Keuzemogelijkbeid nummer vij£ van het uitvoermenu toont de span
ningen op bet stempel en daarna de spanningen op de JDatrijs. Het 
gaat hierbij steeds om drukspanningen. Links in het werkgedeel te 
van het scherm staat weer een schets van het gereedschap. nu met 
de spanningen die erop werken erbij getekent. Rechts staan de 
maximale en minimale waarden van die spanningen en bij welke 
blenkdikten ze optreden. 

I 

Spanning.. 0, ., ubi';! 

""lItRS spannillltll .... d op ubiJs: 

Ie lUXittaie lXiaie spanning: 2558 [11.1 

Ie liniul, axial, spanning: 1173 ItV .. Z] 

hze ~nill"n tflfden 0' 
IIi'; etA LJenkdikte ,an: 11.3 l .. l 

h lUXiul, Padial' spanning: 2343 [HI .. l} 

h "iniule ,adiale sPaRling: 818 [HI .. Z) 

hze ~ingen tfe~en 0, 
lIiJ teA Llenkdikte .an: 11.1 [ .. J 

Druk IP ('SC) II tePUf te kel'fD oar llet .iWoelWnll, 

de spann1..ngen toerkend op de II£1trtjs 
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U komt weer van de eerste tekening naar de tweede tekening met de 
<return)- toets. Terugkeren naar het uitvoermenu doet met de 
<esc)- toets. Ook hierbij is geen hulpfunktie beschikbaar. 

5.4. de procesbegrenzingen 

De zesde keuzemogelijkheid van het uitvoermenu voert naar een 
volgend menu: de procesbegrenzingen. Hierin komen achtereen
volgend aan de orde: 

- een voorspelling of scheuren optreedt: 
een kontrole op knik van het stempel: 

- een voorspelling over de gevoeligheid van het proces voar 
instabiele materiaalstromingen; 
een kontrole op vervonnlngen (inverlng) van het stempel; 
een vergelijklng van de in het programma berekende maximale 
perskracht met enkele konventionele berekeningsmethoden. 

A~ht.rw •• rt •• hul,.xtrus!. 

I(n1k van hat ,ta"pal 

aapal ina etromin&d.f'I.tabt 1" tai t.~.h. tor 

...... uw k.",~ ••• t ct. CUl"torba,t,l,Irln •• tolt •• n,da .p.tt,tUtU, an b.c~&p.c.--t".t. 
F'1: hulp aalect •• ,. daze d •• rna .. t da (,.at"rn> ... toata. < •• c>: uitaana 

het procesbegrenzingen menu 

Ais laatste keuze in dit menu staat weer het terugkeren naar het 
vorlge menu: het uitvoermenu. 

5.5. de kontrole OR scheuren 

In paragraaf 1.3 hebben we gezien. dat de kans op het ontstaan 
van scheuren in de hoek groat is, als het model met dode hoek 
zone als beste model tljdens een stap naar voren komt. In deze 
keuze van het proceskondities-menu wordt verteld 6f dit gebeurt 
en zo ja. hoe groat dan die scheur is en blj welke blenkdikte hij 
optreedt. Ook wordt vertelt wat er tegen het ontstaan van een 
scheur te doen valt: een afschulnlng in de hoek vande matrljs 
aanbrengen. ter grootte van die scheur. Ontstaat er g~~n scheur 
dan wordt dit uiteraard oak vertelt. U keert weer terug naar het 
uitvoermenu met de <esc>- toets. 



F't 1 hulp 

- 5.4 -

Er c •• teat kana cp ach.",rvcu·.ifll 1n de hoek 
van d. bIen"-. b1j •• n blanll.dikta li6" tl.?1 {_1. 
Oa .f'INti". ",.-n de .ct1..ur bedr •• ct d •• rbij 4~26 (--). 

U kunt .che"t'vor.1na voorke •• n door •• " .fac:huiFlinl 
in d. hoak van CSa .. trij •• an t. bren.an d1. Irotar 1. 
den d*l. achevt'. 

de kontrote op scheuren tn de hoek van het produkt 

5.6. kontrole op knlk van het stempel 

Deze keuze kontroleert of bet stempel tijdens het proces knlkken 
zal. Daarbij Is uitgegaan van een stempel die 1.4 maal zo lang Is 
als de hoogte van de huls (Inklusief toegift). en gemaakt is uit 
staal (in het programma wordt de elasticiteitsmodulus van staal 
gebruikt). Deze gegevens staan boven san in het werkgedeel te van 
het scherm. 
Of het stempel knlkt Is gekontroleerd voor twee toestanden: 

san het begin van bet proces; bet stempel wordt dan nag 
niet geleid door de wand van de huls en ken dan zljdelings 
wegknlkken; 
als de perskracht maximaal is; de huls wordt dan al weI 
geleld door de huls. maar de kens op knlkken Is dan bet 
grootst. 

De kens op knikken wordt ul tgedrukt in een faktor. Is deze faktor 
kleiner dan een. dan treedt er geen knik op. Is deze faktor gra
ter dan een. dan weI. De laatste vier regels in bet werkgedeelte 
van het scherm vertellen u aet welk van de twee u te maken babt. 

o. "",andhoDlte "en de hull (incl. to_lift) ''15.78 (1Mt) 

O. itnate •• n het stampel 211 . .," [IbM} 

Oe E-modulua ven h.t .taMoel"u,teriaol 21,""e [N/mm2) 

o. "'nikf"alo.tor •• 1'1 het beat" ",an het proce.: 0~49 (-] 

Oe kni'fo~.tQr aedurende net procl!s 0,24 [ ... } 

Ooer~"""'" der .... niJ<.f"ktoren aroter don 1 is, 
tot hat stampel niet ~r.i~ken, 

¥feMst u ",en kontrole op ... ,,1'" met ondere wAorden voor 
f1: t";ylp de E-mOdulus of stempell."lte7 {4tHl: Ja <e.c>: u;.t&ona 

~~~--------------~--------------~ 

lwntrole op kntk van het steapet 
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Onderaan bet scher.. in bet boodscbapgedeelte. kunt u zien dat u 
de mogelijkheid geboden wordt om deze berekeningen over te doen 
met uw eigen waarden voor de stempellengte en E- modulus. Maakt u 
biervan gebruik. dan kunt u nieuwe waarden invoeren op de van de 
invoerscbermen bekende wijze. Steeds zullen de beide kniktaktoren 
aangepa.st worden. Ook bier dient u nieuw ingevoerde waarden te 
bewaren door de F2- toets in te drukken. Met de (esc)- toets 
goolt u de nieuw ingevoerde waarden weg. 
Na bet invoeren van de nieuwe waarden wordt weer de vraag gesteld 
of u een kontrole met andere waarden wenst. U kunt nu teru&keren 
naar het proceskondi tiesmenu met "nee" als antwoord (op "n" ot 
"N" drukken) of met de (esc)- toets. 

5.7. de gevoeligheid V09r instabiele materiaalstromingen 

Aan bet begin van bet proces kan er ten gevolge van een versto
ring in de smering of bet niet uitgelijnd zijn van stempel en 
matrijs een instabiele materiaalstroming ontstaan. Het gevolg van 
deze instablele materfaalstroming kan zijn. dat er een scbeve 
buls ontstaat. of een zogenaamde "orgelpijp" edit is een buls met 
een gat in de wand. dicbt bij de bodem) of een ongelijkmatige 
wanddikte. 

voor .tromln,linstttbl1iteit; 13S0.ee [-1 

F1: hulp 

de stromtngstnstabtlttettsfaktor 

De gevoeligbeid voor deze instabiliteit wordt in bet progr8JIIIB. 
uitgedrukt in een faktor: de stromingsinstabiliteitsfaktor. Nader 
onderzoek moet Dog uitwijzen bij welke waarden van deze taktor de 
instabiele materiaalstroming onaanvaardbaar wordt. U kunt bierbij 
voorlopig het beste nog op uw eigen ervaringen afgaan. Duidelijk 
is al weI. dat hoe hoger deze faktor is. hoe gevoeliger het pro
ces zal zijn. 
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5.8. invering van het stempel 

Ten gevolge van de oplopende perskrachten zal het stempel aan
zienlijk inveren. Op het moment waarop de perskracht maximaal is. 
zal de dikte van de blenk vrijwel de gewenste bodemdikte bereikt 
hebben. De bij die maximale perskracht optredende invering wordt 
hier berekend. Wordt nu bij een slag van de pers geen blenk toe
gevoegd (een zogenaamde "loze" slag). dan zal het stempel op de 
bodem van de matrijs slaan. als deze invering groter is dan de 
bodemdikte van de huls. De kans op beschadiging van bet gereed
schap is daarbij groot. Ook wordt de uitzettlng van het stempel 
in de breedte berekend. 

Ac;hterw •• rt •• 'Horl ••• trust. 

O ... 6nOnOOat. yon de hula (inc!. toea1f"t): 17$.78 [1IWft) 
0 .. 1enat. "an het stempel 251.le [Mil'll 
De £ .... 001.111.15 von net stempel •• teriael 21e088 [N/mtn1] 

o. Oar.k.nae inverin, viln het atempel ; 2.46 I mm) 
Het at •• ".el let hierbij 1n 4. br •• ctte ",it: 8.23 [",m] 
De bodemdikta van de hula : 3 .• " lmm) 

Deor da inller1n. "lei'M,r 1_ dan da bode:l't'ldH.t'. 
i. de "'enl op bescn.edi.ina bij .an 10z8 a16,- "'lein. 

W.nst u .en bere".n1nl yan de inver!" •• at ande,.e ..... rd.HI voor 
F;; hull" ct. [-Modulus of" 'teMpel1enate? [JIH1: ,Jo C'.C"; lIitlani 

berekentng van de tnuertng en radiale uttzetttng van het steapet 

Het scherm toont u weer welke waarden bij de berekeningen ge
bruikt zijn voor de lengte en elasticiteitsmodulus van bet stem
pel. Daaronder staan weergegeven de invering. de uitzetting in de 
breedte van het stempel en de bodemdikte. U wordt daarbij ook 
verteld of bet stempel al of niet op de bodem van de matrijs zal 
slaan bij een loze slag. 
Evenals bij de kontrole op knik van het stempel. kunt u deze 
berekeningen ook doen met een andere stempellengte en elastici
teitsmodulus. Het invoeren van deze nieuwe waarden gebeurt op 
dezelfde wijze als bij de kontrole op knik. Vergeet u ook hier 
niet de F2- toets te gebruiken om de nieuwe waarden te bewaren. 
Met de <esc>- toets gooit u de nieuw ingevoerde waarden weg. 

5.9. een vergeli 1king met konventionele berekningsmethocien 

Deze mogelijkheid geeft u de kans de door het programma berekende 
maximale perskracht te vergelijken met enkele konventionele 
berekeningsmethoden. Allereerst moet u daarvoor aangeven uit welk 
materiaal uw produkt vervaardigd is.Dit gaat op dezelfde wijze 
als een keuze maken uit een menu. Daarna toont het progr8IIIDB. u de 
door bet progr8JIIDB. berekende perskracht en de perskracht volgens 
de formules van Boes en Pouw en van Romanovski. 
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Deze formules zijn afkomstlg uit: 

P.J.X. Boes. H.P. Pouw 
De berekening van de kracbten bij bet extruderen en 
koudvervormen I en II 
Xetaalbewerking. jaargang 31 
nrs. 9 en 10. oktober en november 1965 

W.P. ~vski 
Handboek voor de moderne stansteclmiek 
Kluwer Deventer 
biz. 308 

[nkale kcnVflntion.l. berflkanin.tltnathodan voar de .,e,..krecht leyeren; 

- lIollens 808. -en Fouw; n?? [kN} 

344S [I<NJ 

342B [kNJ 

F1; hulp 

een uergettJJd.ng van de berekende perskra.cht aet enkele 
Jt.onuenttone te berekeningsme thoden 

U kunt dit gedeelte weer verlaten met de <esc>-toets. u komt dan 
weer in bet procesbegrenzingenmenu terecbt. 

5.10. bet afdrukken van de resultaten 

Deze keuze van bet uitvoermenu 8telt u in de gelegenheid om de 
berekende resultaten af te drukken op een printer. De eventueel 
af te drukken gegevens staan in twee rijen op bet scberm: links 
de gegevens. rechts tekeningen en grafieken. 

Tabel part:kreeht 

f'1: hulp 

Meet.chat. car-•• d.chap 

Grefiak. persll.racht"erloop 

Sehets spermin •• n op hat .areed.chap 

Wilt IS d •• _.evens over hat prodv),t 
ut taaprint habbert ? [J/N1: J.a 
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Om de tekeningen en grafieken af te kunnen drUkken. moet u weI 
bescbikken over een printer van bet Epson-type. De printer moet 
dan ook in de Epson-mode staan. Ook moet v66r bet prograDlDa opge
start wordt het IXlS-kounando "GRAPHICS" gegeven worden. Di t kom
mando is opgenomen in de opstart-procedure van het prograDlDB.. 
maar bet dient om gebruikt te kunnen worden weI bereikbaar (onder 
dezelfde directory of onder het bereik van het PATH-statement) te 
zijn. Is dit niet gebeurd. dan zal de printer niet veel meer doen 
dan piepen en pepier doordraaien. 
Elk af te drukken onderdeel zal beurtelings oplichten. Daarbij 
wordt u de vraag gesteld of u bet afgedrukt hebben w11 t. Antwoord 
u daarop met "nee" ( de "n" of "N" indrUkken). dan verdwijnt dat 
onderdeel van het scherm. Antwoord u met "ja" «return>. "j" of 
"J"). dan blijft dat onderdeel staan. 
Hebt u aIle onderdelen doorlopen. dan begint bet prograDIDB. alles 
wat u wenstte af te drukken. Di t kan enige tijd in beslag nemen. 
Vooral bet afdrUkken van tekeningen en grafieken heeft veel tijd 
nOOig. 
Nadat alles afgedrukt is. keert het progr8DllDa vanzel£ naar bet 
uitvoermenu terug. Ook kunt u met de (esc>- toets het afdrUkken 
afbreken. Dit aIleen tussen het afdrUkken van twee gegevens in. 
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