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Aan mijn ouders 

en mijn vriendin 

"Bet ideaal is het onmogelijke, 

waardoor ons leven mogelijk blijft." 



Samenvatting 

Het extrusieproces kenmerkt zich door de hoge proceskrachten, die nodig zijn om de 

gewenste vormverandering tot stand te brengen. Door scherpe vormovergangen te 

vermijden zal het materiaal gemakkelijker stromen, waardoor de proceskracht lager kan 

worden. Daarom wordt de contour van stempel en matrijs beschreven met de superellips. 

Door het veranderen van de parameters in de vergelijking van de superellips kan elke 

willekeurige vorm tussen een krois en een technische rechthoek beschreven worden. 

In dit rapport is een procesanalyse opgesteld voor het extruderen van een cilindrische beker 

met een superelllptische bodem. De procesanalyse is opgesteld met behulp van het 

bovengrenstheorema. 

Voor de berekeningen is een computerprogramma ontwikkeld. 

De invoer bestaat uit de parameters van de 8uperellipsen, stempelsnelheid en 

materiaalconstanten. De materiaalsnelheden en reksnelheden worden berekend, waardoor 

het totaal benodigde procesvermogen bepaald kan worden. 



Summary 

An extrusionprocess is characterized by high processforces required to accomplish a certain 

transformation of shape. 

By avoiding sharp shape changes the material will flow more easily t so that the 

processforce can be decreased. 

Therefore the contour of stamp and die are described with a superellips. By altering the 

parameters in the equation of the superellips any arbitrary shape between a cross and a 

technical rectangle can be described. 

In this report a prosessanalysis for extruding a cylindrical cup with a superelliptical bottom 

has been drawn up. This processanalysis has been set up with the upper bound method. 

A computerprogramme has been written in order to make the calculations. 

The input consists of the parameters for the 8uperellipses, stamp velocity and 

materialconstants. 

The material velocities and strainrates are calculated to compute the total required 

processpower. 



Voorwoord 

Mijn afstudeeropciracht heb ik voltooid &an de Technische Universiteit Eindhoven, 
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Superelliptische extrosie -i- SYMBOLENLIJST 

SYMBOOL EENHEID OMSCHRIJVING 

· [l/s] radiale reksnelheid fr 

· [l/s] tangentiele reksnelheid fr.p 

· [l/s] male reksnelheid fz 

· [l/s] afschuifreksnelheid in I!fJ richting frr.p 

· [l/s] afschuifreksnelheid in I(JZ richting fr.pz 

· [l/s] afschuifreksnelheid in rz richting f rz 

- [l/s] effectieve reksnelheid f 

· [mm/s] stempelsnelheid u 

· ur [mm/s] radiale snelheidscomponent 

· ur.p [mm/s] tangentiele snelheidscomponent 

· Uz [mm/s] male sne1heidscomponent 

AUt [mm/s] male sne1heidscomponent langs vlak 

· [mm/s] re1atieve snelheid u, 

z [mm] lopende z-waarde 

Zl [mm] z-waarde buitencontour 

Z2 [mm] z-waarde binnencontour 

Zg [mm] z-waarde middenvlak 

r [mm] lopende r-waarde 

a1 [mm] r-as waarde van supere1liptische buitencontour 

a2 [mm] r-as waarde van 8upere1liptische binnencontour 

ag [mm] r-as waarde van 8upere1liptisch middenvlak 



Supere1lipusche extrusie 

F 

uf 
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[mmJ 

[-] 
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[-] 

[Nmm/s] 

[Nmm/s] 

[Nmm/s] 
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[N/mm~ 
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[-] 

-ii- SYMBOLENLIJST 

z-as waarde van superelliptische buitencontour 

z-as waarde van superelliptische binnencontour 

z-as waarde van Buperelliptisch middenvlak 

exponent van Buperelliptische buitencontour 

exponent van superelliptische binnencontour 

exponent van superelliptisch middenvlak 

vermogen op een r vlak 

deformatievermogen in een gebied 

wrijvingsvermogen langs een vlak 

kracht 

vloeispanning 

ma.ximale schuifspanning volgens VON MISES 

wrijvingscoefficient 

~ ) Aanduiding voor de drie gebieden 

r 1 discontinuiteitsvlak tussen gebied I en II 

r 2 discontinuiteitsvlak tU8sen gebied II en III 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Extrusie is een plastisch vormgevingsproces waarbij billets worden omgevormd tot pijpen, 

strippen en profielen of eindprodukten. Het kenmerkende van een extrusieproces is de grote 

proceskracht die opgebracht moet worden om de gewenste vormverandering tot stand te 

brengen. Daar bij dit omvormproces de deformatie vooral het gevolg is van 

drukspanningen, is het gevaar voor insnoering gering. 

Een verkeerd gereedschapontwerp kan tot gevolg hebben dat het produkt niet geheel 

gevormd wordt, scheurt of dat het gereedschap bezwijkt onder de hoge proceskrachten. 

Indien bij extrusie gesproken wordt van goed omvormbaar, doelt dit bijna altijd op de 

hoogte van de optredende spanningen en krachten. 

Vanwege de hoge proceskrachten is het van belang een goede analyse van een nieuw 

extrusieprobleem nit te voeren, alvorens het benodigde gereedschap te muen. 

fig. 1.1. Principeschets van een eztrusieproces. 
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Dit afstudeerwerk is een voortzetting van het onderzoek om bij extrusie een supereiliptische 

contour te gebruiken. 

Tijdens het stagejaar is een beker met supereiliptische contour d.m. v. een opgesteld 

computerprogramma zo berekend dat deze ten allen tijde terugkeert naar de middenstand. 

Bet extrusiegereedschap (zie fig. 1.2.) is op een C.N.C. draaibank gefabriceerd. 

In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd wat het bovengrenstheorema inhoudt. 

In hoofdstuk 3 en 4. wordt de gehele analyse van snelheids-, reksnelheidsvelden en 

vermogens uitgewerkt. 

hulpgereedschop 

centreerring 

rnotrljs 

fig 1.!. Overzichtstekening van het benodigde eztrosiegereedschap 
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Boofdstuk 2: Boven&renstheorema [Lit. 1] 

Bij de meeste processen is het niet mogeliJ"k om de materlaalstroming in een eenvoudig 

snelheidsveld te beschrljven. Daarom worden bij deze processen een aanta! deelgebieden 

onderscheiden waarbinnen het materlaal deformeert. Per gebied wordt getracht om, op een 

eenvoudige wijze, deze stroming te beschrijven. Ieder gebied heeft grenzen of grensvlakken; 

deze vlakken worden discontinuiteitsvlakken of r vlakken genoemd. In elk gebied wordt nu 

een 'kinematisch toelaat baar' snelheidsveld aangenomen. 

Kinematisch toe1aatbaar wil zeggen dat: 

- de snelheden continu en een maal differentieerbaar zijn binnen elk gebied 

- de normaalcomponent van de snelheid op de discontinuiteitsvlakken, dus tUBsen 

iwee gebieden, continu is 

- het snelheidsveld voldoet op die plaatsen waar de snelheid voorgeschreven is. 

Bet opstellen van een snelheidsveld gebeurt door een aanta! snelheidscomponenten voor te 

schrijven of &an ie nemen. De nog onbekende componenten worden bepaald door de 

eigenschap dat het volume van een materlaal blokje tijdens het deformeren constant blijrt. 

Dit wordt loka!e volumeinvariantie genoemd. 

Wanneer de normaalcomponent van de snelheden op de discontinuiteitsvlakken, dus tussen 

de gebieden, continu is en het snelheidsveld voldoet op die plaatsen waar de snelheid 

voorgeschreven is, dan hebben we een toelaatbaar snelheidsveld voor ons model. 

Met dit snelheidsveld wordt het reksnelheidsveld berekend. De verschillende reksnelheden 

uit dit veld worden getransformeerd tot een 'reksnelheid', de effectieve reksnelheid. 

Met de snelheden en reksnelheden worden de verschillende vermogens berekend. 

Bet werkelijk benodigde vermogen is altijd kleiner of hooguit gelijk &an het berekende 

vermogen. Bet vermogen dat het model levert is dUB een bovenschatting. Boe beter het 

model is, des te lager is de bovenschatting. 
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liet bovengrenstheorema is gebaseerd op een relatie tussen de deformaties (reksnelheden) 

en de materiaalverplaatsingen (snelheden). 

De algemene relatie tussen de reksnelheden en materiaalverplaatsingen voor 

cilindercoordinaten wordt hieronder gegeven: 

o 1 [ 0 0 ] 

flP = r u r + ~, IP 

o 1[1[0 0]' 1 frlp = i r Ur , IP - ~ + ulP, r (2.1) 

. _1[0 . 1 
f rz - - ur z + Uz r 2 , , 
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Daar het in ons geval een axisymmetrisch probleem betreft, voIgt uit verg. (2.1) met u
lP
= 0 

en E. = 0: 
81{) 

(2.2) 

. _1[- - 1 f rz - - ur z + Uz r 2 , , 
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Hoordstuk 3: Modellering en analyse van bet snelheidsveld 

Om tot een goede procesmodellering te komen dient bet model te voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

- een juist gekozen snelbeidsveld voor elk gebied 

- globale volumeinvanantie; dit boudt in dat bet materiaalvolume dat een 

gebied instroomt gelijk is &an bet materiaalvolume dat bet gebied 

uitstroomt 

-lokale vo}umeinvanantie, de som van de reksnelheden is gelijk aan nul 

- continuiteit op de r vlakken 

Gebied 3 ---+1 

r-! ~.-.-.-.-.- _._._.-
2+ r ur 

I v. 
Gebied 2 

I 

I , 
I 
I 

I I 
I 

I 
I 

10----
I 
I 

Gebied 1 

fig. 9.1. Indeling van de gebieden 
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Snelheidsmodel: 

Gebied I ur f ur{z) 

Gebied IT Uz f uz{ r) 

Gebied ITI uniforme U 



In fig. 3.1. wordt aangegeven welke gebieden zijn aangenomen. Deze gebieden worden 

bepaald door de ligging van de r vlakken. 

De aanname van de r vlakken is zeer belangrijk voor de nauwkeurigheid van het model. 

Daar de contour van matrijs en stempel bepaald wordt door de superellips is gekozen voor 

de volgende r vlakken: 

- r 1 vlak ligt op de stempelradius, omdat vana! daar alleen nog maar de 

contour van de matrijs verandert 

- r 2 vlak ligt op de R-asj dit is geen echt discontinuitsvlak omdat daar de 

richtingscoefficient van de raaklijn aan de contour van matrijs en 

stempel oneindig is en dus de contour direct overgaat in het cilindrisch 

dee!. Toch wordt dit r vlak ingevoerd om het snelheidsveld te kunnen 

controleren 

Normaal gesproken zou voor een goede analyse bij een bodemdikte groter dan ongeveer drie 

keer de wanddikte een dode zone ingevoerd dienen te worden. Het materiaal in deze dode 

zone wordt niet gedeformeerd. Om dit te bewerkste1ligen is er nog een r vlak in de bodem 

van de matrijs nodig. Omdat de ligging van dit r vlak niet eenvoudig is vast te leggen en 

het deformatiemodel al complex genoeg is, wordt de dode zone voor een eerste benadering 

buiten beschouwing gelaten. 

Voor de verificatie van de gevonden reksnelheids- en snelheidsvergelijkingen wordt 

verwezen naar bijlage C. 
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De contour van matrijs en stempel worden beschreven d.m.v. de superellips (zie bij1age A). 

Voor de contour van de stempel geldt: 

(3.1) 

Voor de contour van de matrijs geldt: 

[ 
rJnl [Zl]nl - + - = 1 a b 

1 

(3.2) 

Materiaalmodel: 

eTf= konstant 

Wrijvingsmodel: 

TO=--

./"3 
(wrijvingsmodel volgens Von Mises) 
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3.1. Modellering gebied I 

In gebied I is aangenomen dat vlakke doorsneden viak blijven. 

Voor het bepalen van ~I d.m.v. globale volumeinvariantie hoeft het oppervlak van de 

superellips met meegenomen te worden. Dat dit geoorloofd is blijkt nit de beschouwing van 

een infinitesimaallijnstukje, waarbij de snelheid loodrecht op het lijnstuk bepalend is: 

1-----.;..;.-----,""' ,..--rooklijn oon contour 

Globale volumeinvariantie geeft voor ur : 

-9-

dr 
cosa=(I8 

d dr 
s = cosa 

• dr· dr u·cosa·-- = u cosa 

(3.1.1) 

(3.1.2) 



Door (3.1) en (3.2) in (3.1.2) te substitueren vindt men: 

1 

(3.1.3) 

[ h,· !,. [ 1- [~t] [-}.-1] ·-n,· [~t·'.~, -

h,. !; [ 1- [~t 1 [-+. -1].-n,. [it·'·l, ) 

(3.1.4) 
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(3.1.5) 

Om een beter zicht op de vergelijkingen te krijgen worden twee dimensieloze parameters 

ingevoerd: 

(3.1.6) 

-11-



Met (3.1.5) en (3.1.6) voigt: 

(3.1.7) 

(3.1.8) 

Met iokale volumeinvariantie voigt: 

Ez= - (tIP + EI ) 

(3.1.9) 
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Deze £unctie voor fZ wordt vana! nu £(r) genoemd. 

f = OUz z _ 

oz 

c=> uz= f(r).z + g(r) (3.1.10) 

Normaal gesproken zou afhankelijk van de randvoorwaarden de integratieconstante 

berekend worden. Vergelijking 3.1.10. is een eerste orde difierentiaalvergelijking en heeft 

dus maar een randvoorwaarde. Het probleem heeft echter twee randvoorwaarden, namelijk 

de materiaalsnelheden op stempel- en matrijsrand. In principe is (3.1.10.) daarom niet 

oplosbaar. Dit wordt ondervangen door het introduceren van een superelliptisch 

middenvlak (fig. 3.1.2). We kunnen dan dus niet meer spreken van een integratieconstante, 

maar van een functie van r ( g(r) ). 

Hieraan moet direct de conclusie verbonden worden dat de materiaalsnelheden op de 

stempel- en matrijsrand niet kloppen. Met het middenvlak wordt getracht de snelheden 

aan de randen zo goed mogelijk te benaderen. Dit kan atleen at.s de exponenenten n1 en n2 

Diet te veel verschillen. 

Omdat de materiaalsnelheid op het middenvlak als grensvoorwaarde gehanteerd wordt, 

geldt dat de axiale snelheid op het middenvlak voor r=O nul is. 

De axiale materiaalsnelheid op de stempe1rand heeft dan een positieve waarde. 

Daarentegen heeft de axiale materiaalsnelheid op de matrijsrand een negatieve waarde. In 

werkelijkheid is deze snelheid op de matrijsrand er niet, omdat de matrijs niet beweegt. 

-13-



Als vergelijking voor het middenvlak geldt: 

middenvlok 

contour stempel 

contour motrijs 

n1+n2 
waarin: ng= --

2 

fig. 3.1.! Materiaalsnelheden op het middenvlak ala grensvoorwaarde 
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(3.1.11) 



Voor het middenvlak wordt aangenomen, dat de baan van een materiaaldeeltje het 

middenvlak predes bUjft volgen. Hieruit voIgt met fig. 3.1.3.: 

raoklijn aan middenvlak 

middenvlak 3 
dzg 

Uz 
m 

-= 
dr 

. 
ur 

I 

(3.1.12) 

I. .I dz 
dr ~ 

• * g 
U =U *-

zm rl dr 

fig. 9.1.9 Baan van materiaaldeeltje Zanga middenvlak 

Met (3.1.11) en (3.1.12) voIgt: 
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Met (3.1.3) voIgt: 

Uzm=-~.r.[ b1 [1- [it]-}. - b, [1- [it ri; )0
1

• 

:: .[ 1- [irg t-;\;-1]'[ir-1 

Deze functie vaar Uz wordt vanaf nu h(r) genoemd. 
m 

Uz = h(r) 
m 

(3.1.13) 

(3.1.14) 

Voor de axiale snelheid in gebied I (UZ!) geidt dat deze op een z-waarde van het 

middenviak gelijk moot zijn aa.n de axiale snelheid van het middenviak (uz ). 
m 

Hieruit voIgt met (3.1.10) en (3.1.14): 

f(r)oz + g(r)= h(r) (3.1.15) 

Met (3.1.11) en (3.1.15) voIgt: 

[ [ 
r ] ng ] ~g g(r)= h(r) -f(r)obg

o 1- ig (3.1.16) 
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Met (3.1.10.) en (3.1.16.) voIgt: 

_1 

iI'l = fer ) •• + her) - f(r). bg. [ 1 - [ igtg] ng 

(3.1.17) 
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De algemene relatie voor afschuiving voIgt uit fig. 3.1.4. 

-r -r 

fig. 9.1.-1. Schematische weergave van de afschuifreksnelheid. 

Algemeen geldt: 

o _1[0 0 1 
f rz - - Ur z + Uz r 2 , , 

Daar in ons geval ~ geen functie van z is voIgt: 
I 

6U • r 
ur z=-=O , oz 

Er ge1dt dan: 

(3.1.18.) 
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Met (3.1.17.) en (3.1.18.) voIgt: 

(3.1.19.) 

Bet bepalen van f'(r) ( afge1eide van fer) ) is analytisch mogelijk. Dit leidt echter tot een 

lange moelijke verge1ijking, waarbij vee! fouten gemaakt kunnen worden. Daarom wordt 

f'( r) numeriek berekend. 
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Algemeen geldt voor de eHectieve reksne1heid: 

(3.1.20.) 
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3.2. Model1ering gebied II 

a2 
Gebied II wordt beschreven met behulp van vlakke deformatie, daar -s-» 1 is. 

w 
r .. 

Q2 
-I 

1- -U
ZII J a2 < r < a1 

fig· 9.2.1. Continuiteit op r 1 1Jlak. 

Uit fig. 3.2.1. en continuiteit op het r 1 voIgt: 

Met 3.1.3 krijgen we dan: 

~"" [ b" [ 1 - [ ~: t' 1 ~ - b,' [ 1 - [ ~: t r-}. r-
(b,' [ 1 - [ ~: t' 1 ~, _J.)= -;i'II' (rr-.l 
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Oftewe1: 

Zodat: 

(3.2.1) 

Voor fZ kan geschreven worden: 

•• 6U 
E=U = Z Z z, z _ 

oz 
Zodat: 
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Voor vlakke deformatie, geldt: 

€cp = 0 
II 

Er geldt: 

met €cp = 0 voIgt: 
II 

Met lokale volumeinvariantie voIgt: 

(3.2.2.) 

(3.2.3.) 

(3.2.4. ) 

(3.2.5. ) 

-23-



Algemeen geldt: 

(3.2.6.) 
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a.3. ModeUering gebied III 

Ter controle van het snelheidsmodel, kan de sne1heid in gebied III op twee manieren 

bepaald worden. 

- Voveralll d.w.z. wat er bij gebied I instroomt moet er bij gebied III uitstromen: 

(3.3.1) 

- continuiteit r 2 vlak: 

(3.3.2) 

De tweede controle is van groot belang omdat daar het model van gebied I tim gebied III 

gehee1 doorgerekend is. Deze controle levert een gelijk resultaat als in het eerste geval. We 

mc.gendus concluderen dat het snelheidsmodel klopt. 
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a2 
Gebied III wordt beschreven met behulp van viakke deformatie, daar -s- > > 1 is. 

w 

Hieruit voIgt: 

('PIII = 0 (3.3.3.) 

De vergeliJ'king voor uzIII is uniform en is dus niet te differentieren naar z, hieruit voIgt: 

(3.3.4) 

Met lokale volumeinvariantie voIgt: 

(3.3.5. ) 

Algemeen geld~: 

Met (3.3.3.), (3.3.4.) en (3.3.5.) voIgt dan tensiotte: 

(3.3.6.) 
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Hoofdstuk 4: Bepaling van de yermogens 

Door het tot ale mechanische vermogen dat opgebracht dient te worden te bepalen, kan de 

benodigde proceskracht voor het omvormproces berekend worden. 

Er geldt immers: 

P= FeU (4.1.) 

Deze relatie moot volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica gelijk zijn &an het 

inwendig gedissipeerde vermogen, dus &an de 80m van de deformatievermogens (P d)' het 

afschuifvermogen op de r vlakken (Pr ) en het totale wrijvingsvermogen (Pfr). 

Er geldt dus: 

Pd Pr Pfr F=-+-+-• e e 
(4.2.) 

U U U 
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4.1. vermogen op r vlakken 

Algemeen geldt voor bet vermogen op een r vlak: 

(4.1.1.) 

fig· ~.1.1. Aziale anelheidsverdeling langa r 1 vlak. 

Voor bet r 1 vlak geldt met fig. 4.1.1.: 

(4.1.2.) 
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fig. 4. 1.2. Radiale snelheidsverdeling langs r 2 vlak. 

Voor het r 2 vlak geldt met fig. 4.1.2.: 

Pr = _f_. I U m - U II I . 21r·rdr 
(J ;a t 

2.r: r r z=o va a 

In gebied II geldt vlakke deformatie, dus urn= 0 ( zie (3.2.4.) ) 

In gebied m geldt een uniform Uz snelheidsveld, dus urIlI= 0 

Hieruit voIgt: 

P r = 0 
2 

(4.1.3.) 

Deze uitkomst is zeer verldaarbaar daar het r 2 vlak geen echt r vlak is, zoals bewezen is in 

hoofdstuk 3. 

Dit is dus ook nog een controle voor de berekende snelheden en reksnelheden. 
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~.2. Deformatievermogen 

Algemeen geldt voor het deformatievermogen: 

(4.2.1.) 

Daar fin gebied I een functie is van twee variabelen moet over twee grenzen numeriek 

geintegreerd worden (zie bijlage B). 

Voor gebied I geldt dan: 

(4.2.2. ) 

Waarbij: 

Z 1 (r) contour matrijs 

z 2( r) contour stempel 
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fig . .j.S.S. integratie in gebied II 1Joor ket de/ormatietJermogen. 

Voor gebied n voIgt met fig. 4.2.2.: 

( 4.2.3.) 

Waa.rin: 

Voor rmatrijl geldt: 

r""ij'= &, [ 1- [~r]-k; (4.2.4.) 

Toor 0 < Z < zl 
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Hieruit voIgt met (4.2.1.) en (4.2.3.): 

z 1. 

F d= (J f ·211"' &2 J f· (rmatrijs - &2)dz 
o 

Uit (4.2.4) en (4.2.5.) voIgt: 

V oor gebied UI geldt met fIU= 0 : 
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(4.2.5.) 

(4.2.6.) 



4.3.Wrijvingsvermogen 

Het wrijvingsvermogen in een gebied wordt bepaald door de relatieve snelheid, dus de 

snelheid tussen een materiaaldeeltje en het wrijvingsoppervla.k.. 

Algemeen geldt voor het wrijvingsvermogen: 

(4.3.1.) 

4.3.1. Stempelwrijving 

Om de relatieve snelheid tussen stempelwrijvingsoppervla.k. en een materiaaldeeltje te 

bepalen, wordt een infinitesimaallijnstukje van de stempel beschouwd: 

stempel 

rooklijn oon 
stempelcontour 

fig. 4· 9.1.1. Overzicht relatieve snelheid. 
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fig . ./.a.1.f. Ouerzicht van de snelheidscomponenten aan de stempel. 

Stempel: 

Vlangs vlak = ur • cosa - Uz • sina 
stempel stempel 

(4.3.1.2.) 

fig· ./.9.1.a. Ouerzicht van de snelheidscomponenten van materiaaldeeltje. 

Materiaa1: 

Vlangsvlak = ur • cos a - Uz • sina 
materiaal materiaal 

(4.3.1.3.) 
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Voor de stempel geldt op elke plaats: 

. . 
Uz == U 

stempel 

Ur = 0 
stempel 

(4.3.1.4. ) 

V oor het materiaaldeeltje geldt op elke plaats: 

Ur == f(r) 
materiaal 

Ur == f(r,z) 
materiaal 

(4.3.1.5.) 

Met (4.3.1.2.) en (4.3.1.4.) voIgt: 

V1angs vlall:== - u· sino (4.3.1.6.) 

Met (4.3.1.3.) en (4.3.1.5.) voIgt: 

(4.3.1.7.) 

De snelheidsvectoren zijn in dezelfde deMing gekozen dus: 

(4.3.1.8.) 
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r 

dr .1 

contour stempel 

infiniteslmool lijnstuk 

3 
fig . ... 9.1 .... Omwentelingsoppervlak van een infinitesimaallijnstuk. 

Met (4.3.1.), (4.3.1.8.) en fig. 4.3.1.4. voIgt: 

Verder voIgt uit fig. 4.3.1.4.: 

tana = dz 
dr 

dr dr - = cosa -q ds= --
ds cosa 

Met (4.3.1.9.) en (4.3.1.10.) voIgt: 

afgeleide van contour 

fr = 21r°--r,ufo a o Ur-Uz
O
_- -u'- ·r·-P m f~ I' • sina ( ° sinal 1 dr 

stempel V3 COS a COS a ;»'a 
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Prr = 2,,"o-+-uf-J1uro -uz·tancr-{-u.tancr)lorodr 
stempel va 

(4.3.1.11) 

De Iimiet van de rlchtingscoefficient van de stempelcontour nadert naar oneindig voor een 

z-waarde die naar 0 gaat : 

Lim [DC contour) ] = III 

z .... o 8z 
(4.3.1.12) 

Om dit probleem op te lossen is de volgende lineaire interpolatie formule opgesteld. 

Deze interpolatie formule geldt alleen in gebied I voor, r > (a2 - 0.1). 

B 

A 

fig. -1.9.1.5. Interpolatie o'fJerzicht. 

(4.3.1.13.) 
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Voor de afgeleide van de stempelcontour in het interpolatie gebied geldt: 

(4.3.1.14.) 

afgeleide= 

Deze interpolatie methode verdient de voorkeur boven het benaderen van dit stuk door een 

verticale rechte lijn, daar bij de interpolatie methode ~ nog een functie van r is. 
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4.3.2. Matrijswrijving 

Om de relatieve sne1heid tUBsen matrijswrijvingsoppervlak en een materiaaldeeltje te 

bepalen, wordt een infinitesimaallijnstukje van de matrijs beschouwd: 

Matrijs: 

moteriaaldeeltje 

motrijs 

rooklijn oon 
motrijscontour 

fig. 4·3.2.1. Overzicht relatieve snelheid. 

fig. 4·3.2.2. Overzicht van de snelheidscomponenten aan de matrijs. 

V1angs vlak = ur -COSet - Uz • Binet 
matrijs matrijs 

-39-

(4.3.2.2.) 



fig. -I.3.!.3. Overzicht 'Van de sneiheidscomponenten 'Van materiaaldeeltje. 

Materiaal: 

Vlangs vlak = ur .• COSet - Uz .• sinet 
matenaal maten8,8,l 

(4.3.2.3.) 

Voor de matrijs geldt op e1ke plaats: 

U =0 r .. 
matnJs 

(4.3.2.4.) 

Daar anders het materiaal de matrijs instroomt. 

Voor het materiaaldeeltje geidt op e1ke plaats: 

Ur = f(r) 
materiaal 

Ur = £(r,z) 
materiaal 

(4.3.2.5.) 
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Met (4.3.2.2.) en (4.3.2.4.) voIgt: 

Met (4.3.2.3.) en (4.3.2.5.) voIgt: 

V langs vlak= ur • eosa - uz• sina 

De snelheidsvectoren zijn in dezelfde dehting gekozen dus: 

r 

dr 

contour motrijs 

Infinitesimool lijnstuk 

jig. -J.9.2.-J. OmwemelingsoppenJlak van een injinitesimaallijn.st1Lk. 
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Met (4.3.1.), (4.3.2.8.) en fig. 4.3.2.4. voIgt: 

P f = 2'J1"<...!\:-<O'f<J In -cosa-n <sinal-r-ds 
rmatrijs va r z 

Verder voIgt uit fig. 4.3.2.4.: 

lana = dz 
dr 

dr = cosa ..q ds= ...!k... 
ds cosa 

Met (4.3.2.9.) en (4.3.2.10.) voIgt: 

afgeleide van contour 

(4.3.2.9.) 

(4.3.2.10.) 

(4.3.2.11) 

De limiet van de richtingscoefficient van de matrijscontour nadert naar oneindig voor een 

z-waarde die naar 0 gaat : 

Lim [B( contour) ] = III 
z-tO 8z 

(4.3.2.12. ) 
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Om dit probleem op te lossen is de volgende lineaire interpolatie formule opgesteld. 

Deze interpolatie formule geldt alleen in gebied II voor, r > (a1 - 0.1). Als de wanddikte 

kleiner is dan 0.1 mm ook in gebied I voor, r> (a2 - 0.1). 

B 

A 

fig. -1.9.2.5. Interpolatie overzicht. 

(4.3.2.13. ) 
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Voor de afgeleide van de matrijscontour in het interpolatie gebied geldt: 

(4.3.2.14.) 

afgeleide= 

Deze interpolatie methode verdient de voorkeur hoven het benaderen van dit stuk door een 

verticale rechte lijn, daar bij de interpolatie methode, '" nog een functie van r is. 
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Boofdstuk 5: Conclusies en a.a.nbeyelingen 

p.l. Conc1usies 

Mijn programma (Procesmode1 VOOI Supere1liptische Erlrusie) is nog niet helemaal 

voltooid. Bet deformatievermogen in gebied 1 wordt nog niet juist bepaald. Tevens dient 

het aantal functie-evaluaties in het programma teruggedrongen te worden. 

Dit alles legt zijn beperkingen op de conclusies. Voor het ontstaan van de conclusies wordt 

vooral verwezen naar bijlage E. 

- bij een vergelijk met een passeerrandhoogte van 4 mm, is de berekende hulsextrusie 

proceskracht ongeveer geliJ'k aan de proceskracht voor de 8uperelliptische beker 

- het deformatievermogen is waarschijnlijk kleiner, omdat de contour van de superellips 

vloeiend veranderd. Bet afschuifvermogen op het r cv1ak is hoog , omdat dit vlak 

een groot omwentelingsoppervlak heeft. Bet wrijvingsvermogen is door het grote 

wrijvingsoppervlak hoog. Zoals aangetoond in (E.1) en (E.2) is de invloed van de 

wrijving erg groot. Bet positieve effect van het lagere deformatievermogen zal dus 

maar een relatief kleine bijdrage hebben aan het verlagen van de proceskracht 

- de contour van de superellips is een vloeiend wijzigende contourvorm. Een 

superelliptisch produkt is daarom waarschijnlijk beter te vormen dan een 

hulsex:trusie produkt. Ook is de kans op scheurvorming kleiner dan bij hulsex:trusie. 

- de ruimte tussen de supere1liptische stempel en matrijs wordt steeds smaller. De 

materiaalstroom wordt daardoor geremd. Hierdoor is de kans op hoItevorming zeer 

klein en wordt de contour mooi opgevuld 
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5.2. Aanbevelingen aangaande verder onderzoek 

Dit procesmodel was de eerste poging am het supereiliptisch probleem te beschrijven. 

Misschlen kan in de toekomst een beter inzicht worden verkregen in het supereUiptisch 

probleem, wanneer een nieuw model wordt opgezet met andere snelheids- en 

reksnelheidsvelden. 

Wanneer naar de conclusies wordt gekeken is te verwachten dat een superellips als 

matrijsafronding, met een b 1 waarde gelijk aan de bodemdikte bij hulsextrusie, gunstiger is 

dan hulsextrusie. 

Hiervoor moet dan weI een nieuwe stempel en matrijs gemaakt worden. 

auperelllptische contour 

..... -- rechthoeldge hutscontour 
~~------~------~~~ 

fig. 5. e.1. SupereUiptische o,fronding in mo,trijsbodem. 
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5.3. Aanbevelin&en aan&aande onderwiisdoeleinden 

Aan de afstudeeropdracht werd begonnen met een geringe voorkennis van het 

bovengrenstheorema. De kennis werd uitgebreid door het bestuderen van Lit. [11, Lit. (3] en 

door het maken van de verschillende opgaven. 

AI tijdens het maken van deze opgaven viel mij de grote eenduidigheid op. 

Het bovengrenstheorema kenmerkt zich door duidelijk en vast omlijnde 'paden' die men 

tijdens de analyse moet 'bewandelen'. 

Wanneer men een bovengrensprobleem heeft opgelost, kan in principe elk ander probleem 

aangepakt worden zolang men zich maar aan de 'spelregels' houdt. 

Daarom zou ik het bovengrenstheorema van harte willen aanbevelen als lesstof voor de 

H.T.S. en hoop dat nog vele H.T.S. afstudeerders een bovengrensprobleem zullen voltooien. 
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Supere1liptische ex1ruaie 

De supereUips 

De contour van de stempel en matrijs wordt beschreven d.m.v. de supereUips. 

De supereUips is te beschrijven met de volgende verge1ijking: 

a: de waarde waar de supereUips de R-as snijdt 

b: de waarde waar de superellips de Z-as snijdt 

bijlage A 

n: door de exponent n te veranderen kan men elk figuur beschrijven 

tussen een "kruis" (n=O) en een "technische rechthoek" (n=40). 

In fig. A.I zijr:. eer:. ~nta.l superellipsen getekend. 

fig. A.I Overzicht 'Van een aantal superellipsen. 
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Superelliptische extrusie bijlage A 

nl: 4 01: 25 maten in mm 
n2:? 02: 24.5 
b1: 40 
h : 80 
Sb: f) 

Sw: 0.5 
b2: 32 

0.1 

02 

fig· A.B. Overzicht van conto'Urvorm met variabelen. 
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Numerieke integratie bijlage B 

Enkele integratie ILit. 5] 

De vergelijkingen bij dit procesmodel die geintegreerd dienen te worden, zijn niet meer 

analytisch oplosbaar. Daarom worden deze vergelijkingen numeriek opgelost. 

De trapezium- en simpsonintegratie zijn twee relatief eenvoudige methoden die veelvuldig 

toegepast worden. 

De algemene definitie van de samengestelde simpsonregel is: 

b J f(x}dx = ioho(f, + 4f, + 2f, + 4f, + 2£, + ... + 2£.-2 + 4£.-1 + £.)-

waarbij: 

_1 .(b-a)h4f( 4) (e) 
180 

1.) h = (b-a) 
n 

2.) afbreek.fout= _1 .(b-a)h4f(4)(e) 
180 

3.) e E (a,b) 

-B.I-

[formule B.l.] 

b: bovengrensintegraal 

a: ondergrens integraal 

n: aantal deelintervallen (moet 

even zijn) 



Numerieke integratie bijlageB 

De algemene definitie van de samengestelde trapeziumregel is: 

waarbij: 

) -----"-(~b-a..;;.;J..) 1. h=-
n 

1 
2.) afbreekfout= -.(b-a)h2i"'({) 

1 2 

3.) { e (a,b) 

[formule B.2.] 

b: bovengrens integraal 

a: ondergrens integraal 

n: aanta! deelintervallen 

Om tot de goede keuze te komen welke integratiemethode gebruikt gaat worden, 

vergelijken we afbreekfouten met e1kaar. 

Bij verkleinen van de parameter h, door het aantal deelintervallen te vergroten, zien we dat 

de afbreekfout bij de samengestelde simpsonregel vele malen kleiner wordt dan de 

afbreekfout bij de samengestelde trapeziumregel, daar de afbreekfout afhankelijk is van h4. 

Voor de enkele integratieproblemen wordt dus gebruik gemaakt van de samengestelde 

simpsonregel. 

Ret computeralgoritme is zo geschreven dat het aanta! deelintervallen net zo lang wordt 

opgehoogd, tot het resultaat met de gewenste nauwkeurigheid benaderd is. 
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Numerieke integratie bijlageB 

Dubbe1e integratie 

Bij de dubbele integratieproblemen wordt gekozen voor een algoritme dat gebruik maakt 

van de ,amengestelde trapezi'Umregel. Dit kan verklaard worden door de 

integratiecoHficienten van de samengestelde trapezi'Umregel en de samengestelde 

simpsonregel met elkaar te vergeliJ"ken. 

V2 

V2 

112 

112 1 1 112 

fig. B.1. Integratiecoefficienten van de enkelvoudige trapezi'Umregel 

lIe 1/2 tie ve V2 1/2 1/2 112 

~ ~ " ~ , , 
f;I f;I 

~ " " " I'" I-' 'V I'" , v 'I'" 

I ," ~ 1-.. I 
'I-' V 'I-' v I'" 'I'" 

" " " ," " II , 
I'" I'" I-' 

"'" 
'I-' 'I'" " , ," " I ,,, , ~ , 

'I-' V V 'V V 

"'" 
'I'" 

112 1/2 1/2 112 112 1/2 ve 1/2 

112 

lie 

114 

o nodes hebben QUe een 
IntegrQ tlecoefflclent VQn 1 

fig. B.B. Integratie.coefficienten 1Jan de dubbele. trapezi'Umregel 
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Numerieke integratie bijlage B 

113 04/3 2/3 04/3 el3 4/3 213 04/3 2/3 04/3 1/3 

fig· B.S. lntegratiecoefficienten van de enkelvoudige simpsonregel 

4/9 2/9 4/9 2/9 4/9 2/9 4/9 2/9 4/9 

1/9 119 

1619 819 16/9 8/9 16/9 819 16/9 8/9 16/9 
419 419 

8/9 04/9 8/9 04/9 8/9 "/9 819 0419 819 

• 2/9 

1619 819 16(9 819 1619 8/9 1619 819 1619 
0419 4/9 

819 4/9 819 4/9 8/9 419 8/9 .. " 8,9 
2/9 2/9 

1619 819 1619 8/9 16/9 819 16/9 819 16/9 
419 

119 1/9 
.. " 2/9 419 2/9 419 219 419 e/9 419 

fig· B . ./. lntegratiecoefficienten van de dubbele simpsonregel 
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Numerieke integratie bij1age B 

Het blijkt overduidelijk dat het veel eenvoudiger is een algotitme te ontwikkelen voor 

dubbele integratie op basis van de samengestelde trapeziumregel dan op basis van de 

samengestelde simpsonregeL 

In gebied I moet over twee grenzen geintegreerd worden om het deformatievermogen te 

bepalen. WeI dient men de grenzen van gebied I goed in acht te nemen. 

Tijdens de numerieke integratie worden r en z opgehoogd. Bij elke nieuwe z moet 

gechecked worden of deze tussen z2 en Zl (in gebied I) ligt, anders wordt de 

tussenwaardesom niet verhoogd (zie fig. B.S.). 

in-----
o 0 0 0 0 0 0 

I 

I 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
I 

I 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
I 

I 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 
I 

I 
0 0 0 

0 0 

Gebied 1 

o 

fig. B.S. Overzicht van integratiegebied I met de grenzen. 
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Verificatie gevonden verge1ijkingen bijlage C 

Verificatie Yan de ,evonden ver~liikin,en 

Daar bij het bovengrenstheorema een relatie bestaat tussen de snelheden en reksnelheden 

en van het ene gebied naar het andere gebied wordt overgegaan d.m. v. continuiteit op de r 

vlakken is het van belang elke gevonden vergeliJ'king goed te controleren. 

De toegepaste controle methoden zijn: 

- dimensieanalyse voor elke vergelijking 

- grafische controle van de snelheden en reksnelheden 

Bij dimensieanalyse kan een vergelijking correct zijn wanneer naar de dimensies wordt 

gekeken, maar kunnen + of - tekens verkeerd zijn. Daarom worden de vergelijkingen ook 

nog grafisch gecontroleerd. Hierbij wordt vooral gekeken of het verloop van de ene grafiek 

uit de andere verklaard kan worden. Ook kan gekeken worden of continuiteit op de r 
vlakken geldt. 

V erificatie ~bied I 

Dimensie controle 

In gebied I zijn een paar fouten d.m.v. dimensieanalyse aan het licht gekomen. 

Deze fouten zijn verbeterd. 

In de volgende verificatie worden alleen de dimensies van de gecontroleerde vergeliJ'kingen 

weergegeven. 
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Verificatie gevonden verge1ijkingen bijIage C 

Dimensie: 

[ =: ] -[mm]-{ [mm ]_ [rom] } -1 = [ =: ] 

Dimensie: 

[ =: ] -{ [mm] - [mm] } -1 + [ =: ] -{ [mm]- [mm] } -, -{ [rom]- [mm] } = 

[+J 
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Verificatie gevonden vergelijkingen 

Dimensie: 

[ ~ ].{ [mm]- [mm] f= [+] 

Dimensie: 

[ ~ H [mm]- [mm] r + [ ~ H [mm]- [mm] f+ 
[ ~ H [mm]- [mm] r{ [mm]- [mm] } = [+l 

- C.III-
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Verificatie gevonden verge1ijkingen bijlage C 

Dimensie: 

f(r)= EZI [+J 

h(r)= uZm [ mx: ] 

Dimensie: 

[-}-] . { [mID] - [mm] } + [ mn: ] = [ =: ] 
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Verificatie gevonden vergelijkingen bijlageC 

Wanneer een vergelijking naar de plaats wordt gedifferentieerd betekent dit, dat de 

oorspronkelijke dimensie door [mm] gedeeld moet worden. 

Dimensie: 

[uu:, .• ].{ [mm]- [mm] } + [i-] + [m:~.] = [+] 

Dimensie: 

1 [+]' + [+l' + [+l' + [+l' = [+] 

-C.V-



Verificatie gevonden vergelijkingen bijJ.age C 

(1 JO Pr = _f_. I it II - it I I .2,..·a2dz 
1 r: Z Z r=a2 va Zt 

Wanneer een vergelijking naar de plaats wordt geintegreerd, houdt dit in dat de 

oorspronkelijke dimensie met [mm] vermenigvuldigd moot worden. 

Dimensie: 

Dimensie: 

mm 
s 
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Verificatie gevonden verge1ijIringen bijlageC 

Dimensie: 

Dimensie: 
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Verlfica.tie gevonden verge1ijkingen bijlage C 

Controle m.b.v. grafieken 

Controle m.b.v. grafieken is een krachtig en betrouwbaar hulpmiddel gebleken. Op deze 

manier zijn een aantal fouten gevonden. Daarom worden de fouten ook besproken. 

0.20 

C/) 

""
E E 0.15 

(.;. 

.£ 
0.> 
> 
_ 0.05 
o 

1: 
o 

0::: 

/ 

I 

I 
,I 

I 

0.00 .f,..,...,....,..,....,..,..,. ......... .,..,....,....,.,..,...,.,.,.,.,.,...,....,....,..,...,......,..'"""'",...,.,..,..,., 
0.00 ~oo 10.00 15.00 2000 25.00 

r In mm 

fig· D.l. UrI uitgezet tegen r. 

Deze grafiek is aannemelijk daar op de hartlijn van de om te vormen billet geldt: 

urI= 0 voor r =0 

Verder geeft de grafiek een stijgend verloop te zien. 

In .fig. D.2. is de grafiek getekend volgens de eerste gevonden vergeliJ1dng voor ErI' 

Er geldt: 

Hiermee kan uit fig. D.l. het verloop voor de grafiek van ErI bepaald worden, daar de 

grafiek van EfI ten allen tijde de raaklijn aan de grafiek van UrI moet zijn. 
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Verificatie gevonden vergelijk:ingen 
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r In mm 

fig. D.Il. ErI analytisch berekend uitgezet tegen r. 

bijlage C 

Fig. D.2. heeft bij r=O at een waarde. Dit klopt, omdat fig. D.l. voor r=O al een 

hellingshoek 

heeft. Het verdere verloop klopt niet, omdat de hellingshook van elk volgend lijnelementje 

van 

fig. D.l. kleiner wordt. De grafiek D.2. zau dan een dalend verloop te zien mooten geven. 

In de opgestelde vergelijking voor ErI kon niet direct een fout gevonden worden. Daartoe is, 

om ErI te berekenen, de numerieke afgeleide berekend van urI' 

Dit resultaat is uitgezet in fig. D.3. 

Het verloop is preties volgens verwachting. 

Vervolgens is de vergelijking voor ErI weer gecontroleerd. In de vergelijking stond ergens 

een + i.p.v. een -. Met deze gecorrigeerde vergelijking is een nieuwe grafiek, fig. DA., 

getekend. 
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Verificatie gevonden verge1ijkingen 
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fig· D.S. frJ n'Umeriek berekend. 
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fig. D . .J. frI analytisch berekend (gecorrigeerd) uitgezet tegen r. 
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Verificatie gevonden vergelijkingen bijlageC 

In fig. D.S. is de (\PI tegen de r uitgezet. Dit verloop is verklaarbaar, daar de grwek dalend 

is en bij r=24.S (grens met gebied II) bijna 0 is. Dat is correct, omdat VOOl gebied II vlakke 

deformatie (E\p= 0) is aangenomen. 

0.020 

en 
.......... 
..... 0.Ot5 

4) --00.010 
lo. 
C 
o 
lo. --If) 

~ 0.005 

0'1 
C 

<:: 

0.000 ..,.....,.,..,.,.'rT"!'T.,.,.......,.,.,.,..,.,.,..,"""""..,....,.,..,....,., ........ rTT"",.....,.,.,.,..,.." 
0.00 ~.OO lO.OO 15.00 2000 25.00 

r In mm 

fig· D.5. (\PI cnalytisch berekend 'Uitgezet tegen r. 

In fig. D.6. is EZI tegen r uitgezet. Dit verloop is verklaarbaar omdat volgens lokale 

volumeinvariantie geldt, dat fig. D.6. de negatieve BOm moet zijn van fig. D.4. en fig. D.5. 
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Verlfica.tie gevonden verge1ijk:ingen 
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fig· D.6. fZI analytisch berekend uitgezet tegen r. 

In fig. D.7. is fzrI tegen r uitgezet. 
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fig· D.7. fzrI tegen r uitgezet. 
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Verificatie gevonden vergelijldngen bijlage C 

In fig. D.S. is de E tegen r uitgezet. Bij deze vergelijking kan niet veel verkeerd berekend 

worden. Opmerkelijk is dat E een minimum bereikt voor een r-waarde, waarbij de contour 

£link in hoogte oploopt. Omdat voor r = :i: 24.5 mm de wanddikte erg dun wordt moet de 

effectieve reksnelheid hoog worden. 

<... 
Q: --

O.le· 

J.i..1 (. Of. +,........-n.........,I""I""',..,..,........,.... .......... .,..,.....,'T'"'"" ......... .......,I""I""'~:':'"1. 
c. 00 ~ «. 10.('1("1 'c (1(1 20 ex. 1":.(1(1 

T in mm 

fig. D.B. E tegen r uitgezet. 

'Oz.1 is een functie van r en z. Om uZI tegen r uit te zetten moet wei een z waarde bekend 

zijn. Daarom wordt de z waarde van het middenvlak bepaald. 

Daar fzr1 afhanke1ijk is van Uz moeten beide grafieken eenzelfde vorm vertonen. 
m 

Uit D.7. en D.9. voIgt dat dit klopt. 
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Verificatie gevonden verge1ijkingen 
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fig. D.9. UZ tegen r 'Uitgezet. 
m 
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Verificatie gevonden verge1ijkingen bijlage C 

Verificatie sebied II 

Dimensie controle 

Dimensie: 

[ ~ Hmmr{ [mm]- [mm] }= [ ~ ] 
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Verificatie gevonden vergelij1dngen bijlageC 

Dimensie: 

[ uu: ] 0 [mm ]0' { { [rom]- [mm] } 0 [ on:, ] } = [+] 

Dimensie: 

[+] 

Dimensie: 
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Verificatie gevonden vergelijk:ingen bijlage C 

Dimensie: 

Dimensie: 
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Verificatie gevonden verge1ijkingen 
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fig· D.lO. UZII v.itgezet tegen z. 

bijlage C 

Daar ter plaatse van de matrijscontour en het r 1 vlak de wale snelheden aan de contour 

moeten raken en de ene wale snelheid overgaat in de andere geldt fig. D.lla. 

r· 
.2 

fig. D.11 tl o.xia.le snelheden hij r 1 vlak. 
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Verificatie gevonden vergelijkingen bijlageC 

Bij het r 1 vlak geldt dus uzI= uZI!' Uit fig. D.9. voIgt dat de a.x:iale snelheid negatief moet 

zijn. In fig. D.IO. zijn de tekens dus fout. Dit kWaIn doordat de keuze van de richting van 

uzII niet juist bleek te zijn. 

In gebied III geldt een uniforme uz. V oor z=O kan in 

fig. D.lO. afgelezen worden wat de waarde van uzII is. Deze is gelijk aan de waade van 

Er geldt: 

6U • z 
f=-
z 6z 

-0.10 

-0.20 

Q) ...-
o 
L.. 
C 

~ -0.30 
...... 
U1 

o 
x « 

-040 .:j....,..,..,.,.,..,.,....,..,......,..,.,..,.,1"T"T'I" ........... ,..........'I'""T~::.:'"!'::"""~25 00 
000 5.00 1000 15.00 2000 . 

Z In mm 

fig· D.ll fzIl uitgezet tegen z. 

Hiermee kan uit fig. D.lO. het verloop voor de grafiek van fz bepaald worden, daar de 

grafiek van fzIl ten allen tijde de raaklijn aan de grafiek van uzIl moet zijn. Het verloop is 

dus aannemelijk. 
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Verlficatie gevonden verge1ijkingen 
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fig. D.l!. E uitgezet tegen z. 
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Verificatie gevonden verge1ij1dngen bijlageC 

Verificatie gebied III 

Dimensie: 
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Voorbeeld bovengrensprobleem bijlage D 

Stuiken van cilinder 

Om duidelijk te maken hoe de werkwijze bij het bovengrenstheorema is, wordt een 

eenvoudig bovengrensprobleem uitgewerkt. 

Ret op te lossen probleem is het stuiken van een cilinder met cirkelsymmetrie. 

Bij dit probleem treden geen discontinuiteitsvlakken op. Wil men hier toch inzicht in 

verkrijgen dan wordt verwezen naar Lit. [3] § 11.3. en § 11.5.1. . 
u 

z 

~r 
D 

fig. E.l. Stuiken cilinder met cirkelsymmetrie 

Procesmodellering: 

- cirkelsymmetrie, u
IP 

= 0 en L 
8f{J 

Materiaalmodel: 

Uf= konstant 
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Voorbeeld bovengren.sprobleem 

Wrijvingsmodel: 

Globale volumeinvariantie levert: 

. 
• u·r ur= --.;;..-

2·s 

bU • 
• r U Er=--=--

6r 2·" 
. 
u • • _ r _ U 

E -----
II' r 2 '8 

un (E.3.) en (EA.) voIgt: 

Met lokale volumeinvariantie voIgt: 

E = _1. f 
r 2 z 

bij1age D 

(von Mises) 

(E.l.) 

(E.2.) 

(E.3.) 

(EA. ) 

(E.5.) 

(E.6.) 
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Voorbeeld bovengrensprobleem bijlage D 

Algemeen geldt voor de effectieve reksnelheid: 

-f= 1.(£2 + £2 + £2) 
3 r 'P Z 

(E.7.) 

Met (E.5.), (E.6.) en (E.7.) voIgt: 

-£= 1_1. £2 = I f I 
3 2 Z Z 

(E.8.) 
. .-
- - u U f= -2£ = -2---=--

r 2 s -s 

Deformatievermogen 

Algemeen geldt voor het deformatievermogen: 

R

J 
. 

P d= uf- +-2"..r-s.dr 

o 

(E.9.) 
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Voorbeeld bovengrensprobleem bijlageD 

Wrijvingsvermogen 

(E.IO.) 

Met (E.2.) voIgt: 

R 
uf J . u·r Pfr=2.m o--o 1r' 2·r·--·dr 

{3 0 2·s 

(E.n.) 

V oor het totaaJ. benodigd proces vermogen geldt: 

m,uf 
2' 2 1r 3 • ~ Ur°1roR °u + -o_.-_oR ·u 
S 3 Ii s S 

(E.12.) 

2 0 [ 2 m ] ~ Ur-1r·R ·u· 1 + ---_oR sr s S 
aova 
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Voorbeeld bovengrensprobleem bijlage D 

Dimensieloos: 

(E.13.) 
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Verge1ijk met hulsenrusie bijlageE 

Met de vergelijking van de superellips kan ook een techthoek beschreven worden (zie 

bijlage A). Hiertoe moet dan een hoge n-waarde ingevu1d worden. Bet is dus mogelijk om 

met mijn programma (Procesmodel TOOt Superellipfuche Extrusie) hulsextrusie te 

simuleren. De berekende tesultaten kunnen dan voor een bepaalde geometrie worden 

vergeleken met de resultaten van C. Franses programma (Hulsenrusie van Ronde 

Produkten). 

Bij werkeliJxe extrusieprocessen is de wrijvings£a.ctor tijdens het hele proces moeilijk in te 

schatten. Zoals we verderop zullen zien is juist de wrijving erg bepalend voor het totaal 

benodigd procesvermogen. Omdat bij de programma's met een constante m-waarde 

(wrijvingsfactor) gerekend kan worden, kan mijn programma goed geverifieerd worden. 

Een probleem is dat mijn programma het deformatievermogen in gebied I nog niet juist 

berekend en het aantal functie-evaluaties teruggedtongen moet worden. 

In het omvormlaboratorium zijn proeven gedaan om een beker nit lood met de volgende 

aimetingen te vervaardigen: 

801: 35 sb: 8 

802: 34.5 sw: 0.5 

b 1: 40 n1: 4 

b2: 32 n2: 2 

Deze beker werd gevormd bij een proceskracht van lO4O:tN. 

De verwa.chting is dat de volgende beker bij een lagere proceskra.cht gevormd wordt. 

De Kiesselbach pers heeft nameliJx spe1ing in de geleidingen van het bed. Tijdens de 

persslag doorloopt de ondertafel de speling. De stempel zit dan niet meer gecentreerd t.o.v. 

de matrijs. 
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Verge1ijk met hulsextrnsie bijlageE 

Bij een kleine wanddikte van 0.5 mm is dat funest, omdat aan een kant dan b.v. een wand 

van 0.2 mm en aan de andere kant een wand van 0.8 mm ontstaat. De proceskracht liep 

daardoor bij een aantal proeven op tot 1500 kN en het proces moest gestopt worden om 

beschadiging van het extrusiegereedschap te voorkomen. 

De volgende proeven worden gedaan onder de Schon pers, omdat deze geen speling heeft in 

de ge1eidingen. 

Een onderdeel van de afstudeeropdracht was het vergelijken van SupereUiptische extrusie 

met Hulsextrusie. De programmatuUI kon nog niet vergeleken worden om bovenvermelde 

redenen. WeI wil ik het procesverloop van de omgevormde beker vergeliJKen met 

Hulsextrusie van Ronde Produkten. 

Om tot een goed vergelijk te komen, wordt eerst d.m.v. het hulsextrusie programma de 

invloed van de verschillende procesparameters bekeken. 

Bij dezelfde bekergeometrie worden een aantal verschillende passeerrandhoogten 

(wrijvingsoppervlak van stempel) opgegeven. Een grotere passeerrandhoogte vergt een 

hogere proceskracht. Dit is logisch, omdat het stempelwri,ivingsoppervlak is toegenomen. 

"""ns ",lut 
iO 

IIuIt PI'OMt : RPII'PO t 

~~ 
I - DC 

Ititftlst. iiwt.1' 7U8 rMl 
, 

lalslmogte 18UI lMJ 

11.,ift ia it Imogte: 13.7' [M] 

I " IlallUikt' '.5' [MJ 
IIM1iUe ••• [MJ . 
ttscillinilil 

• 11 

'\. ,/ 

fig. E.1. Bekervorm met afschuining in bodem (passeerrandhoogte./ mm). 
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Vergelijk met hulBe:rlrusie 
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bijlage E 

Gegevens Mitl'iJs 

DiaMete~ van de Matl'ijs: 

Dikte van de blenk 

Afschuining 

78.89 [Mill] 

11.99 [Mill] 

7.99 [Mill] 

Gegevens steMPel 

DiaMete~ van het steMPel: 6'.99 [MM] 

Hoogte van de passeel'l'and: 4.89 [MM] 

fig· E.2. MatTija en stempel gegevens (passeerrandhoogte 4 mm). 
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Verge1ijk met huIsextrusie bijlage E 

speci[ ielt 
stap stempl'hl'9 perakracbt verlllOgen 

hUll I [kNI H 

1 0.00 345 9 
2 0.13 575 15 
3 0.25 640 16 
4 0.38 682 17 
5 0.50 712 18 
6 0.63 135 19 
7 0.75 754 19 
8 0.88 770 20 
9 1.00 783 20 

10 1.13 795 20 
11 1.25 807 21 
12 1.38 811 21 
13 1.50 828 21 
H 1.63 838 21 
15 1. 75 849 22 
16 1.88 860 22 
11 2.00 872 22 
18 2.13 886 23 
19 2.25 902 23 
20 2.38 920 24 
21 2.50 941 24 
22 2.63 965 25 
23 2.15 994 25 
24 2.88 1023 26 
25 3.00 1025 26 

De maximale perskracht bedraagt 1025 litH) 
Het maximale specifieke vermogen bedraagt 26 H 
Dit treedt OJ) bij een stempelveg van 3 [M] 
De v~~r het extruderen benodigde energie 8998 [III 

fig· E.S. Tabel pers/cracht (passee'TTandhoogte 4 mm). 

h lWCiule peJlSbachi IleclNagt: 1825 [JcHl 

uo 

m.::tJ.l 

U7 

O'OOI+--r--r-r_r--.,..-..,.....,......,-....-..,--r---r~r--..J 
0.00 1.07 2.n 

fig· E·4· Grafiek van de proceskracht (passee'TTandhoogte 4 mm). 
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Vergelijk met hulsextrusie bijlage E 

sPfcifiei verMOgen (a] Het aaxiMale sPfcifieke vePMOgen Lelraagt 26.3 [-] 
10 t 

2.0, 

o .OO+-.,..-..,..-...,....-r-....,..~---,.--..,-.--....-....-_...,........-+ 
0.00 1.07 2.1' 

fig· E.S. Grafiek van het dimensieloos vermogen (passeerrandhoogte.4 mm). 
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Vergelijk met hulsextrusie 

I' 

l1 
I 

"' 
, 

I 

I 

I 

l.I 69 
1'\ , 

W 

1 1 1 
r 

L 

bijlage E 

Gegeuens Matl'iJs 

DiaMetef van de Matl'iJs: 79.99 [MMl 

Dikte van de blenk 11.99 [MM] 

Afschuining 7.99 [MM] 

Gegevens steMPel 

DiaMetep van het steMPel: 6~.99 [MMl 

Hoogte van de passeel'l'and: 32.99 [MM] 

fig. E.6. Matrijs en stempelgegevens (passeerrandhoogte 92 mm). 
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Vergelijk met hulsenrusie bijlageE 

specit lek 
stap stempeh'eg perskracht verlliOgen 

[111m] (kN) [- ] 

1 0.00 850 22 
~ 0.13 1300 33 
3 0.~5 1456 37 
~ 0.38 1559 40 
5 0.50 1637 4~ 
6 0.63 noo 44 
7 0.75 1753 45 
8 0.88 1199 46 
9 1.00 1839 47 

10 1.13 1876 48 
11 1.25 1910 49 lc 1. 38 1942 50 
1 ) 1.50 1972 51 
14 1.63 2001 51 
15 1. 75 2030 52 
16 1.B8 2058 53 
17 2.00 2086 53 
18 2.13 2116 54 
19 2.25 2146 55 
20 2.38 2119 56 
21 2.50 2213 51 

2.63 2251 58 
23 2.75 2294 59 
21 2.88 2336 60 
25 3.00 2350 60 

De maximale perskracbt bedraagt 2350 IkNJ 
Het maximale specifieke vermogen bedraagt 60 (- ] 
Dit treed! op bij een stempelweg van 3 [IIIDI] 
De voor bet extruderen benodigde energie 21108 1111 

fig. E.7. Tabel perskracht (passeerrandhoogte 92 mm). 

De MaXiMal. pellSbacht Ledraagt: 2359 [lcHl 

n7: D 2 

OJI 

I 

U°i'"1 -,-,.....,....,......,i~-r--r-...,......,r--Ti --,r--..,......,...-4) 
0.00 1.07 t.n 

fig. E.B. Grafiek van de proceskracht (passeerrandhoogte 92 mm). 
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Vergelijk met hulsextrusie bijlage E 

SPfciriek verMOgen [-] Het aaxiMaI, sPfcirieke ve~gen Ledraagt 61.2 [-] 
10 1 

Ul 

),n 

D7 -:. [:1 

u, 

O. oo't--,.-.,--,--,..-.,..--r---r---,---,,.--.,....--r--...,--r-~ 
» .00 1.07 2.n steMPtlweg £I,"] 

fig· E.9. Grafiek van het dimensieloos vermogen (passeerrandhoogte 92 mm). 
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Vergelijk met hulsextrusie bijlageE 

Nu worden bij eenzelfde passeerrandhoogte, (4 mm) en (32 mm) verschillende 

wrijvingscoefficienten (m) ingevuld. 

Door met m= 0 en m= 1 (geen en maximale wrijving) te laten rekenen, kan het aandeel 

van het wrijvingsvermogen bepaald worden. 

De proceskracht (bij passeerrandhoogte 4 mm) bedraagt bij geen wrijving 708 kN en bij 

maximale wrijving 2167 kN. 

Dit resultaat kan herleid worden tot de volgende formule: 

F proces= 708 + m· 1459 (passeerrandhoogte 4 mm) (E.1) 

Nemen we b.v. m= 0.2 dan geldt met (E.1) Fproces= 999.8 kN. 

Bet hulsextrusie programma berekent 1025 kN (zie fig. E.17.). Formule (E. 1) is bij deze 

bekergeometrie dus een redelijke schatting. Uit formule (E.1) blijkt de grote invloed van de 

wrijving. 

De proceskracht (bij passeerrandhoogte 32 mm) bedraagt bij geen wrijving 708 kN en bij 

maximale wrijving 8789 kN. 

Dit resultaat kan herleid worden tot de volgende formule: 

F proces=708 + m· 8081 (passeerrandhoogte 32 mm) (E.2) 

Nemen we b.v. m= 0.2 dan geldt met (E.2) Fproces= 2324.2 kN. 

Bet hulsextrusie programma berekent 2350 kN (zie fig. E.23.). Formule (E.2) is bij deze 

bekergeometrie dus een redelijke schatting. Uit formule (E.2) blijkt de grote invloed van de 

wrijving. 
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Vergelijk met hu.lsextrusie bijlage E 

I 
I 

Gegevens produkt 

O.S ,I : supel"Pot 
, ,\ -

I 

Buitenste diaMeter 79.00 [ttM] 

Hulshoogte 100.00 ["fiI] 

Toegift in de hoogte: 13.76 [MM] 
100 

Wanddikte 9.59 [I'M] 

Bod~Mdikte 8.00 [MM] 
I 

* 

fig. E.I0. BekeMJorm zonder afschuining (passeerrandhoogte 4 mm). 
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Vergelijk met hulsextrusie 
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bijlage E 

Gegevens Matrijs 

Dia"ete~ van de MatpiJs: 70.99 [MM] 

Dikte van de blenk 11.99 [MMl 

Dia"ete~ van het steMpel : 69.90 [MM] 

Hoogte van de passeerrand: 4.99 [MM] 

fig. E.ll. Matrijs en stempelgegevens (passeerrandhoogte -I mm). 
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Vergelijk met huIsextrusie 

r.t ~p st f'nll'~] \te-q perskracht '", . .] IkNJ 

0.00 24:! 
0.11 423 

J 0.~5 419 
1 (} .1R ~15 
S O. ~,.l 541 

0.63 563 
7 0.71 581 
8 0.88 596 
<) 1.00 610 

10 1.13 622 
11 1. :'5 632 
I~ 1. 38 642 
13 1. 50 651 
11 1. 63 659 
15 1. 75 667 
J6 1. 88 674 
17 2.00 681 
1S :!. 1 3 687 
n :'.~5 693 
:'0 2.38 699 
~l 2.S0 704 
"~ 2.63 708 
23 2.75 708 
:!~ 2.88 707 
25 3.00 106 

!)" maxin,aJ~ p<'lskracht b"draaqt 108 
lIot maxiw,al e specif i eke \'er""qen bedraagt 18 
nit t r .... ·d! op hi j I?f'n $;tpmpf>l~'l?g van 3 
Ill> \'001' hp! ,,);f.rud"fPIl benut\igde energie 6836 

[kNI 
( -I 

[mm) 
Iii] 

spt-cit iek 
verm09"h 

[-J 

"'." 

6 
11 
J2 
13 
14 
11 
15 
1~ 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
11 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

fig. E.12. Tabel perskracht (passeerrandhoogte -1 mm), m = O. 

p'I'skracht [kNJ 
10 2 

us 

o'oO~"-""'"I""--r-""-""--"'--'r--"'-"'T""--r--,~.,.-..,..--t 
0.00 1.07 t.n 

bijlage E 

798 [kH] 

fig· E.1!). Grafiek van de proceskracht (passeerrandhoogte -1 mm), m = O. 
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Vergelijk met hulsextrusie bijlage E 

specifiex vefMOgen [a] Het MaxiMale speciEieke vefMOgen helraagt 18.1 [-] 
10 1 

U2 

o .~, 

o .OO,+--..,..-..,......-,--r-~--r'--,.--,r--r--r---r-..,........,...-+ 
0.00 1.07 2.U 

fig. E.l-/. Grafiek van het dimensieloos vermogen (passee1T'andhoogte -/ mm), m = O. 
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Vergelijk met hulsextrusie bijlage E 

p@l'skracht [kHl h miMaI! pnskracht hedl'aagt: 2167 [kHl 
10 3 

uo 

1.11 

Ui 

o .oO+-.,....-..,.-...,--r--,---r---,---r-r--r-.,.--r-~-t 
HO 1.07 2.1' 

fig. E.1S. Grafiek van de proceskracht (passeerrandhoogte 4 mm), m = 1. 

sp@cifi,k u'rMOg,n [-1 Het MaxiMale sPfci£ieie V'PMOgen Ledraagt 55.5 [-] 
10 1 

us 

o.oo+-. --,---,---,-r---.,.--.,.-..,..--r-....,-....... --.----,....--.-4 
0.00 1.07 2.n steMPeI"e! [M] 

fig· E.16. Grafiek van het dimensieloos vermogen (passeerrandhoogte 4 mm), m = 1. 
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Vergelijk met hulsextrusie bijl.age E 

De MaXiMah pellsbacht bebaagt: 1825 [1cH] 

0,17 

fig. E.17. Grafiek '!Jan de proceskracht (passee'ITandhoogte 4 mm), m = 0.2. 

sppcifiel ve~gen (-] Het ~axiMale specifieke vellMOgen Ledraagt 26,3 [-] 
10 I 

0.00 1 
O steMpel.g [lit ,00 L07 t.1~ 

fig· E.18. Grafiek '!Jan het dimensieloos '!Jermogen (passeerrandhoogte 4 mm), m = 0.2. 
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Vergelijk met hulsextrusie bijlage E 

De MaXiMale pel'skncht hed.raagt: 188 [kHl 

o .oO+--r--..,..-...,---r---r--r~---t-r--..,--.,..-.,..-...,---t 
UO 1.07 t.n 

fig. E.19. Grafiek van de proceskracht (passeerrandhoogte 32 mm), m = O. 

specifiek vfrMOgen [-] Het MaXiMal! specifieie ue~gen "d.raagt lS.1 [-J 
10 1 

•. oOt---r--..,..-...,--....,.......,.......,..........,.--,-.--or--.,--....-_-t 
0.00 1.07 t. it 

fig. E.20. Grafiek van het dimensieloos vermogen (passeerranihoogte 32 mm), m = O. 
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Vergelijk met hulsextrusie bijlage E 

ptMkracht [k.~1 8789 [kH] 
10 3 

o .00+-.,....--r--r--,..--.,----r"'--r......,-~.,.._..,.__r__r___t 
0.00 1.07 t.n 

fig. E.21. Grafiek van de proceskrackt (passeerrandhoogte 92 mm), m = 1. 
sptcifiei vtrMOgen [-] Het MaXiMale specifie.e vePMOgen ;'iPiagt 225.2 [-] 
10 2 

1.11 

U9 

UOT-~..,...._r_-"'--"----r"'....,......,r-~.,..-..,._..,......,...--J 
0.00 1.07 U. 

fig. E.22. Grafiek van ket dimensieloos vermogen (passeerrandkoogte 92 mm), m = 1. 
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Vergelijk met hu1sextIUBie bijlageE 

)t wilCih persbacht hedraagt: 2358 [kH] 

Ul 

o .OO'T"'f -..,.--,.-r---r--"'i --r-,...-.,......,......."r--,.--.,......,....-t) steMpe lweg [\11ft] 
0.00 1.07 2. n 

fig. E.29. Grafiek van de proceskracht (passeerrandhoogte 92 mm), m = 0.2. 

sPtci!it~ VtrMOgen t-] Het MaXiMale sptcifieke VePMOgen hetraagt 61.2 [-] 
10 I 

U7 

U~"'T"'-r--r-""r--r--,.......,...-r--r-""""""--'r--"""-i 
0.00 1.01 2.n 

fig· E·!4· Grafiek van het dimensieloos vermogen (passeerrandhoogte 92 mm), m = 0.2. 
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Verge1ijk met hulsextrusie bijlage E 

Bet procesverloop tijdens de extrusie van de heker kan nu middels twee criteria met het 

hulsextrusie programma vergeleken worden: 

- geef een ongeveer identieke contourvorm als dat van de superelliptische heker op 

- zorg voor eenzelfde wrijvingsoppervlak als dat van de superelliptische heker, dit wordt 

gedaan d.m.v. de passeerrandhoogte. 

Vooral criteria 1 is moeilijk te realiseren, omdat de supereJlips een continu wijzigende 

contourvorm is. De wrijvingscoefficient tijdens de extrusieproef wordt geschat op 0.2. Voor 

criteria 1 zijn de figuren met passeerrandhoogte 4 mm van toepassing. 

Voor criteria 2 zijn de figuren met passeerrandhoogte 32 mm van toepassing. 

Met deze resultaten kunnen de volgende' conc1usies getrokken worden: 

- bij een vergelijk met een passeerrandhoogte van 4 mm, is de berekende hulsextrusie 

proceskracht ongeveer gelijk aan de proceskracht voor de superelliptische heker 

- het deformatievermogen is waarschijnlijk kleiner, omdat de contour van de superellips 

vloeiend veranderd. Bet afschuifvermogen op het r l-v1ak is hoog , omdat dit vlak 

een groot omwentelingsoppervlak heeft. Bet wrijvingsvermogen is door het grote 

wrijvingsoppervlak hoog. Zoals aangetoond in (E.1) en (E.2) is de invloed van de 

wrijving erg groot. Bet positieve effect van het lagere deformatievermogen zal dus 

maar een relatief kleine bijdrage hebben aan het verlagen van de proceskracht 

- de contour van de superellips is een vloeiend wijzigende contourvorm. Een 

superelliptisch produkt is daarom waarschijnliJK beter te vormen dan een 

hulsextrusie produkt. Ook is de kans op scheurvorming kleiner dan bij hulsextrusie. 

- de ruimte tussen de superelliptiscbe stempel en matrijs wordt steeds smaller. De 

materiaalstroom wordt daardoor geremd. Hierdoor is de kans op holtevorming zeer 

klein en wordt de contour mooi opgevuld 
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Foto's van superelliptische beker bijlage F 

Om in dit verslag duidelijk te kunnen maken dat de superelliptiscbe extrusiebeker werkelijk 

terugkeert naar de middenstand, zijn foto's gemaakt. 

De superelliptiscbe beker is in een stand gefotografeerd, waarin elke andere beker zou 

omklappen. 
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