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VOORWOORD 

In dit verslag worden de theorieen behandeld, die de grondslag 
vormen van de ontwikkelde technologiebank voor achterwaartse 
hulsextrusie. Bet dient als een van de bijlagen bij het rapport 
"de ontwikkeling van een technologiebank voor achterwaartse huls
extrusie" (WPA-rapport 0384). 
Dit verslag geeft aIleen een overzicht van de gebruikte theorie
en. Voor de afleiding ervan wordt naar andere literatuur 
verwezen. Verder bevat dit verslag een vergelijking van de resul
taten van het programma met metingen en berekeningsmethoden uit 
de praktijk. Deze vergelijking doorstaat het programma goed. Ook 
worden er enkele suggesties ter verbetering aangedragen. 
Zowel de technologiebank als de theorieen bevinden zich nog in 
een ontwikkelingsstadium. Beiden zullen nog uitgebreid aan de 
praktijk moeten worden getoetst. De theorieen zijn uitstekend met 
het programma na te rekenen. Ook zijn nieuwe technologieen snel 
in het programma in te bouwen. Ais geheel bieden het huidige pro
gramma en de technologieen erachter een goede basis voor betrouw
bare bereken1ngen. 

februari 1987, C.J.M. Franse 
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Hoofdstuk 1: INLEIDING 

1.1. het achterwaartse hulsextrusieproces 

Bij het achterwaartse hulsextrusieproces wordt een prop materiaal 
ingesloten tussen een stempel en een matrijs (zie figuur 1.1). 
Ais het stempel naar beneden beweegt. ontstaat er een huls, door
dat het materiaal in tegengestelde richting rond het stempel 
vloeit. 

Figuur 1.1: prtnctpeschets van de werking van het 
achterwaartse hulsextrusieproces. 

Dit verslag nu, beschrijft de theorieen over dit proces, zoals 
die verwerkt zijn in het technologieprogramma over achterwaartse 
hulsextrusie. Vele van de hier beschreven theorieen zijn ontleend 
aan het werk van Ramaekers ([1]), van Rijckevorsel ([2J), van der 
Burght ([3]) en Timmers ([4J). Slechts op enkele punten zijn 
wijzigingen aangebracht. 

De implementatie van de hier beschreven theorieen in het program
ma wordt in een apart verslag behandeld. Dit. om het geheel over
zichtelijk te houden. De omkaderde formules in dit verslag zijn 
de formules die opgenomen zijn in het programma. 

1.2. de gebruikte theorieen 

De in het programma gebruikte formules zijn voortgekomen uit een 
tweetal berekeningsmethoden uit de plasticiteitsmechanika (zie 
figuur 1.2): 

II 
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Ftguur 1.2: schemattsche weergave van de afletdtng van de 
formu1.es 
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- de arbeids- of bovengrensmethode. Hiermee wordt de voor het 
proces benodigde perskracht berekend. Daarnaast kunnen in 
het werkstukmateriaal optredende dode zones voorspeld 
worden. Verstevigiging van het materiaal kan ook in de be
rekeningen meegenomen worden. daar de rekken tijdens het 
verloop van het proces bepaald kunnen worden. 

- de schi1 lenmethode. Naast een berekening van de perskracht 
levert deze methode ook een benadering van de spannings
verdeling op het gereedschap. 

Deze berekeningen leveren het verloop van de perskracht op 
tijdens het proces. de grootte van de dode zones (en daarmee 
samenhangend van een eventueel optredende scheur in de hoek van 
het produkt) en de tijdens het verloop van het proces optredende 
spanningen op het gereedschap. 
!an deze berekeningen zijn twee konventionele berekeningsmethoden 
voor de perskracht toegevoegd. Een volgens Boes en Pouw ([5]) en 
een volgens Romanovski ([6]). Tenslotte zijn de berekeningen nog 
aangevuld met een kontrole van het stempel op knik. op invering 
en op het ontstaan van instabiele materiaalstromingen. 

1.3. het werken met de bovengrensmethode 

Bij de bovengrensmethode wordt er een kinematisch toelaatbaar 
snelheidsveld samengesteld. door de doorsnede van het werkstuk op 
te delen in gebieden met een kontinu snelheidsverloop. Deze ge
bieden worden van elkaar gescheiden door diskontinulteitsgrenzen, 
de zogenaamde r-vlakken. Op deze r-vlakken is de normaalkomponent 
van de snelheid in beide deelgebieden aan elkaar gelijk. De 
tangentiele snelheidskomponent hoeft echter niet gelijk te zijn. 
Dit betekent dat een diskontinulteitsvlak een vlak is van gekon
centreerde afschuiving. 
Volgens het bovengrenstheorema is nu het vermogen. dat nodig is 
om dit veronderstelde snelheidsveld te realiseren. altijd groter 
dan het in werkelijkheid benodigde vermogen. Uit een aantal snel
heidsvelden is dat snelheidsveld dat het laagste vermogen nodig 
heeft. het meest realistisch. 

Dit vermogen P is opgebouwd uit de volgende bijdragen: 

- het deformatievermogen per deelgebied: 

(l.l) 
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- bet afscbuifvermogen op elk r-vlak: 

=J (1.2) 

A 

• waarin A~ bet snelbeidsverscbil in tangentiele ricbting in 

bet r-vlak is. 

- bet wrijvingsvermogen per kontaktvlak met bet gereedschap 

(1.3) 

• waarin Au bet snelbeidsverscbil in tangentiele ricbting met 
bet gereedschap is en m de wrijvingsfaktor. met 0 ~ m ~ 1. 

Dear bet voordelen biedt om met dimensieloze grootbeden te wer
ken. werken we dit vermogen om tot een dimensieloze grootbeid. 
die we specifiek vermogen noemen. Deze ontstaat door bet vermogen 
te delen op bet produkt van de beginvloeispanning. bet oppervlak 
van bet stempel en de stempelsnelbeid: 

(1.4) 

Vanuit dit specifieke vermogen is de perskracbt te berekenen. 
daar immers geldt dat: 

P = F u pers (1.5) 

zodat voor de perskracbt voIgt: 

2 * F = Or .". Rp P pers ,0 
(1.6) 

Ook de voor bet proces benodigde energie is te berekenen. Deze 
energie voIgt uit de integraal: 

E =!Fou proces {1.7} 

1.4. bet materiaalgedrag 

Het materiaalgedrag in de modellen kan op twee manieren verrekend 
worden: 
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- door uit te gaan van niet-verstevigend. ideaal-plastisch 
materiaal (zie figuur 1.3.a): 

(1.8) 

Het is hierbij niet nodig om de deformaties tijdens het 
verloop van het proces te berekenen. daar de grootte van de 
vloeispanning hier niet van afhankelijk is. 

- door uit te gaan van het exponentieel verstevigend mater i
aaimodel van Nadai, Ludwik en Swift (zie figuur 1.3.b): 

- - - n a£ = C (E + ED) (1.9) 

We nemen daarbij aan. dat C en n tijdens het proces konstant 

blijven en dat de rek E toeneemt. 

t--------C[. 

I 

(a) 

I 
/ 

I 

/ 

(b) 

Ftguur 1.3: ntet-verstevtgend (a) en verstevtgend (b) 
matertaatmode t . 

Voor het berekenen van de vloeispanning dient dus de deformatie 
bekend te zijn. De deformatieverdeling. zoals die uit de snel
heidsvelden voIgt. is echter vaak onrealistisch. Uit experimenten 
is nameIijk gebleken. dat de rek in het materiaal nagenoeg uni
form is. In de a£Ieidingen van de modelformules ([2]) wordt daar
om van een uni£orme rekverdeling per snelheidsveld uitgegaan 
Verder hebben recente onderzoeken aangetoond. dat bij het veran
deren van de deformatierichting (zoals gebeurt in de hoek van het 
produkt) ontsteviging van het materiaal optreedt . Konkreet voor 
het achterwaartse hulsextrusieproces betekent dit. 
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dat het materiaal na. de versteviging die het in de bodem 
opgelopen heeft. gedeeltelijk ontstevlgt en vervolgens weer 
verstevigt. Ondanks dat de effektieve reksnelheid in de hoek hoog 
kan zijn. is de tijd dat het materiaal zich in de hoek bevindt 
dermate klein. dat de effektieve rek en daarmee de versteviging 
beperkt blijft. De vioeispanning na. het doorlopen van de hoek 
komt dan uit op een waarde die In dezelfde orde van grootte 1Igt 
als de vioeispanning bij het betreden van de hoek. Bij aIle 
modellen worden daarom de vioeispanningen van de hoek en van de 
wand gelijkgesteld san de vioeispanning van de bodem. 
Ook voor de vioeispanning introduceren we een dimensieloze £ak
tor: de vloeispannlngsfaktor.We creeren deze door de vioeispan
ning te delen door de begInvloelspannlng: 

-n 
Of = C Eo 

.0 
(1.10) 

De vloeispanningsfaktor wordt daarmee: 

(1.11) 

1.5. het gebruik van de schillenmethode 

Door de sommatie van een gedeelte van de vermogenstermen over een 
doorsnede in het produkt kan de gemiddelde spanning bepaald wor
den (de vermogensbalans). De schillenmethode bepaal t hiermee nu 
de spanningsopbouw in het werkstuk. door het opstellen Van een 
krachtenevenwicht over een "schU" van het produkt. Hiermee kan 
dan een uitspraak gedaan worden over het spanningsverloop op het 
gereedschap. In hoo£dstuk 4 wordt dit verder uitgewerkt voor het 
hulsextrusieproces. 

1.6. de procesmodelleringen 

Daar het huisextrusieproces een santal verschillende £asen door
loopt. zijn een santal modellen van het proces afgeleid. die elk 
een fase van dat proces beschrijven. De hier behandelde proces
modellen zijn (zie figuur 1.4): 

- het dubbel stuik model 
- het dubbel stuIk model met dode bodem zone: 

bij deze modellen wordt het materiaal onder het stempel 
gestuikt. Dit materiaal duwt het materiaal in de hoek OPt 

zodat dit weer gestuikt wordt. 
- het model met dode hoek zone: 

bIj dit model passeert het stromende materiaal met grote 
snelheid het "dode" materiaal in de hoek. Daar de afmeting 
van deze dode hoek niet snel verandert. is de kans groot dat 
er een scheur ter plaatse van deze dode hoek ontstaat. 
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hoek zone 

- 1.7 -

dubbel stuik model 
me t dade bodem. zone 

model met afschuining 

Figuur 1.4: de gebruikte 
bovengrensrnodellen. 

mode l me t dade hoek 
en·dade bodem. zone 
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- het model met afschuining: 
bij dlt model is een afschuining in de hoek van de matrijs 
aangebracht, om te voorkomen dat er een scheur ontstaat in 
die hoek. 

- het model met dode bodem en dode hoek zone: 
naast een dode hoek heeft dit model ook een dode bodem zone. 
Daar echter het r-vlak tussen aktieve en dode zones met 
ongeveer dezelfde snelheid verplaatst als het stempel. zal 
volgens dit model geen scheur bij de dode hoek ontstaan. 

Delen we nu het hele extrusieproces op in een aantal stappen en 
rekenen we voor elke stap deze vijf modellen door, dan beschrijft 
volgens het bovengrenstheorema dat model dat het laagste vermogen 
nodig heeft. voor die stap het beste het proces. Volgens deze 
werkwijze zal voor elke fase in het proces het best bijpassende 
procesmodel geselekteerd worden. Dit blijkt aan het begin van het 
proces vaak een model met een dode bodem zone te zijn en aan het 
elnde van het proces een model zander een dode bodem zone. 
Treedt tijdens een van de stappen in het proces het model met 
dode hoek zone in werking, dan zal op dat moment een scheur in de 
hoek van het produkt ontstaan. 

1.7. de behandel1ng van de onderwerpen 

De nu volgende hoofdstukken zullen gewijd zijn aan de beschrij
ving van de hierboven vermelde modellen. Het aantal van vijf 
modellen is daarbij teruggebracht tot twee standaard modellen. 
Hoofdstuk twee beschrijft het dubbel stuik model met dode bodem
zone. Het dubbel stuik model zonder dode bodem zone ontstaat 
hieruit. door de grootte van deze dode zone op voorhand gelijk 
aan nul te stellen. In hoofdstuk drie komt daarop het model met 
dode bodem en dode hoek zone in behandeling. Door bij dit model 
de dode bodem zone gelijk aan nul te stellen ontstaat het model 
met aIleen de dode hoek zone. Stellen we daarbovenop dan nog de 
maat voor deze dode hoek gelijk aan de maat voor de afschulning 
in de matrljs. dan ontstaat het model met afschuining. 
Hoofdstuk vier beschrijft hoe de schillenmethode ons de spanning
en op stempel en matrijs levert. In hoofdstuk vijf voIgt daarop 
een konfrontatie van de resultaten met enkele konventionele be
naderlngen van de perskracht. Hoofdstuk zes toont nog enkele 
berekeningen voor de gereedschappen: een kontrole op knikken en 
op inveren van het stempel en een beschouwing over de gevoelig
heid van het proces voor instabiele materiaalstromen. In hoofd
stuk zeven tenslotte worden de in het programma verwerkte prak
tijkregels behandeld. 
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Hoofdstuk 2: BET DUBBElSIUIKMODEL MET noDE BODEM ZONE 

2.1. beschriiving van het model 

Er worden in dit model drie gebieden onderscheiden (zie figuur 
2.1): de bodem. de hoek en de wand. Ais onderlinge begrenzingen 
zijn er de diskontinulteitsvlakken r 1 en r 2 • Verder vormt het 
onderste deel van de platine een "dode" zone: het materiaal in 
deze zone verplaatst zich niet. Tijdens het verloop van het 
proces zal deze zone steeds kleiner worden. De diskontinulteits
vlakken r3 en r4 vormen de begrenzingsvlakken tussen respektieve
lijk de bodem en de dode zone en de hoek en de dode zone. 
Door de afmeting van deze dode zone op nul te stellen. ontstaat 
uit dit model het model zonder dode zone. De in dit hoofdstuk 
vermelde formules zijn dus voor beide modellen van toepassing. 

a 

h m] 
r----=----+-p----+ rt --;----r 

mil 

ml2 
r--- ----

h 

z 
0"1. r 

R 

R 

Figuur 2.1: het dubbel stuik model. met dade bodem zone. 
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2.3. de hoek 

Voor de hoek van het produkt voeren we als faktor in: 

R 2 
P 

Deze faktor noemen we de oppervlakteverhouding. 

(2.6) 

De effektieve rek voor de hoek behoeven we niet af te leiden. 
daar deze grootheid aIleen van belang is voor de berekening van 
de versteviging. We hebben echter in paragraaf 1.4 gezien. dat we 
de vloeispanning in de hoek gelijk kunnen stellen aan de vloei
spanning in de bodem. Van Rijckevorsel ([2]). heeft voor deze 
effektieve rek weI een benadering opgesteld. Berekenlngen en 
vergeIijkingen met experimenten geven echter aan, dat de benade
ring van van Rijckevorsel te hoge uitkomsten geeft. 

We kunnen nu dus direkt voor de vloeispanningsfaktor van de hoek 
stellen: 

(2.7) 

Het specifieke deformatievermogen voor de hoek wordt hiermee: 

[ 2 - In 3 - J 1 + 3 f ~ r + 

In {[~ r + Ffij} 1 (2.8) 

2.4. de wand 

In de opkomende wand deformeert het materiaal niet verder. Er 
wordt dus ook geen bijdrage geleverd aan het deformatievermogen. 
Voor de vloeispanning in de wand geldt. dat deze weer van dezelf-

\\ 
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de orde van grootte is. als de vloeispanning in de bodem. Voor de 
vloeispanningsfaktor van de wand stellen we daarom weer: 

(2.9) 

2.5. de diskontinulteitsvlakken 

Met (1.2) kunnen we voor de specifieke afschuifvermogens aflei
den: 

(2.10) 

(2.11 ) 

Voor het r 3 - en r 4 -vlak gaan we nu echter anders te werk. Daar 
deze vlakken bij het dubbelstuikmodel zonder dode bodem zone een 
begrenzingsvlak met het gereedschap vormen. voeren we hier een 
wrijvingsfaktor in. Voor het dubbel stuik model zonder dode bodem 
zone stellen we deze gelijk aan de bij het model ingevoerde wrij
vingsfaktor m en bij het dubbel stuik model met dode bodem zone 
stellen we deze faktoren gelijk aan een. Daarmee ontstaan dan de 
specifieke wrijvings- c.q. afschuifvermogens: 

p* 
f4 

R 
= f Dl1,.a..--f 

f 3v'3 s (2.12) 

{2.13} 
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2.6. de wrUving 

De wrijving langs het gereedschap wordt volgens (1.3) verdiskon
teerd in het specifieke wrijvingsvermogen: 

p* f !!!J.,a. ~ 
Fr. bodem = f 3J3 s (2.14) 

P* f ~ ~ 
Fr, hoek = f 3J3 s ~2 _ Rp2 (2.15) 

h 
p* f ~--12 
Fr, wand = f 3J3 a (2.16) 

2.7. het totale specifieke yermogen 

Het totale specifieke vermogen bestaat nu uit de sommatie van de 
specifieke deformatievermogens (2.5) en (2.8). de speci£ieke 
afschuifvermogens (2.10). (2.11). (2.12) en (2.13) en de speci
fieke wrijvingsvermogens (2.14), (2.15) en (2.16). 
Deze sommatie splitsen we echter op in een sommatie per deel
gebied: 

p* p* + p* * 
bodem = d. bodem r3 + PFr, bodem (2.17) 

p* p* + p* * p* * 
hoek = d. hoek r 1 + Pr2 + r 4 + PFr. hoek (2.18) 
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p* = p* 
wand Fr. wand (2.19) 

Ter bepaling van de spanningen werkend op de matrijswand met 
behulp van de schillen methode. bepalen we met deze termen een 
subtotaal van het specifieke vermogen. bestaande uit de speci
fieke vermogens van de hoek en van de wand: 

~ = subtotaal * ~ Phoek + wand (2.20) 

Het totale specifieke vermogen is dan te berekenen met: 

~ = totaal 
p* * 
subtotaal + Pbodem (2.21) 

2.8. bepaling van de grootte van de dode bodem zone 

Voor het dubbel stuik model met dode bodem zone dienen we nog een 
vergelijking te verkrijgen die de afmetingen van de dode zone 
bepaalt. Hiertoe dienen we de formule van het totale specifieke 
vermogen (2.21) naar s te differentieren en de daaruit verkregen 
afgeleide gelijk aan nul te stellen. De s die daaruit voort
vloeit. minimaliseert het totale specifieke vermogen. waarmee we 
dan volgens het bovengrenstheorema de meest realistische waarde 
voor s gevonden hebben. 

opmerking: 

let weI. dat s de afmeting van de aktieve zone Is. De grootte 
van de dode zone voIgt dan uit h - s: de momentane blenkdikte 
minus de grootte van de aktieve zone. 
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Voor de grootte van de aktleve zone vlnden we op de hlerboven 
beschreven wljze: 

m •• 

s = 

2.9, de perskracht 

_ R 2 
P 

(2.22) 

De perskracht voIgt nu heel eenvoudlg ul t het produkt van het 
totale speclfleke vermogen. de beglnvloelspannlng en het opper
vlak van het stempel: 

F = p* R_2 
pers totaal aft 0 v" p (2.23) 

2.10 de benodigde energie 

De berekening van de voor het proces benodlgde energie volgens 
vergelijking (1.7) gebeurt met de numerieke benadering: 

ho [ Fpers (eerste stap) 
E = aan tal s tappen 2 + proces 

F (tweede stap) + pers 

F (derde stap) + ... + pers 

F (voorlaatste stap) + pers 

Fpers (laa~ste stap) 1 (2.24) 
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Hoof ds tuk 3: HET MODEL MET DODE BODE){ EN DODE HOEK ZONE 

3.1. beschriiving van het model 

Ook di t model kent de opdeling van het werkstuk in drie gebieden: 
bodem. hoek en wand (zie figuur 3.1). De begrenzingen tussen de 
gebieden worden gevormd door de r 1 - en r 2 -vlakken. Naast een dode 
zone in het onderste deel van de platine. bestaat er nu ook een 
dode hoek. liggend tegen de matrijswand aan. Tijdens het verloop 
van het extrusieproces volgens dit model. wordt de dode zone 
steeds kleiner. De begrenzingen tussen dode zones en de bodem 
c.q. hoek. worden gevormd door de r 3 - en r 4 -vlakken. 
Het model met aIleen de dode hoek zone ontstaat uit dit model 
door de afmeting van de dode bodem zone op nul te stellen. Door 
dan ook nog de afmeting van de dode hoek gelijk te maken aan een 
bepaalde waarde. ontstaat het model met een afschuining in de 
matrijs. 
Opgemerkt dient te worden. dat bij de afleiding van dit model er 
van is ui tgegaan. dat in de hoek van het produkt vlakke vervor
ming optreedt. In de paragrafen 5.4 en 5.7 zal aan de hand van de 
resultaten van het programma worden aangetoond. dat deze aaname 

a geldig is voor waarden van R < 0.6. 
p 

r--~",~~ ~ 
, 

a 
I 

\ 

\ I 

, 
hp 

J} m3 

mil -1 --[I I' 
S 11 ,. 

I f4/m2 f:? 
ml2 __ G ___ I ,. 

I" 
1--- ..... ---.- - -

e 

t~~ r 

Rp 

, 
RD 

Figuur 3.1: het lROdel met dod.e hoek en dod.e bodem zone. 

It 
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3.2. de bodem en de wand 

De formules van de bodem en de wand zijn identiek Ban die van bet 
dubbel stuik model met dode bodemzone. de formules (2.1). (2.3), 
(2.5). (2.9), (2.12). (2.14) en (2.16) zijn dan ook bier geldig. 
Voor bet programma betekent dit. dat voor beide modellen van 
dezelfde routines gebruik gemaakt worden kant 

3.3. de boek 

Daar in de boek van bet produkt een konstant snelbeidsveld 
beerst. levert de boek geen bijdrage Ban bet specifieke deforma
tievermogen. 

3.4. de diskontinulteitsvlakken 

Voor bet r 1 - en r 2 -vlak valt af te leiden: 

= f -4- r~ + 
f ~3 l s 

s-a+ p] s + a -

s+a- p
p
] 

s + a -

(3.1) 

(3.2) 

Voor bet r 3 - en r.-vlak gaan we analoog Ban paragraaf 2.5 te 
werk. We introduceren weer twee wrijvingsfaktoren. die. afhan
kelijk van bet gekozen model. de waarde een of m krijgen. We 
verkrijgen dan voor de specifieke afscbuif- c.q. wrijvings
vermogens: 

p* f ~ rRp + L=..-I!] r3 = f /3 l3s s 

p* = f ~ 2 p r. f /3 s + a - p 

(3.3) 

(3.4) 
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3.5. de wrijving 

Voor de bodem en de wand gelden ook hier de formuies uit hoofd
stuk 2: (2.14) en (2.16). Het specifieke wrijvingsvermogen bij 
dit model bedraagt echter: 

p* f~ !L.::.....Q 
Fr. hoek = f /3 a (3.5) 

3.6. het totale specifieke vermogen 

Evenals in hoo£dstuk 2 maken we ook hier eenzelfde opdeling in de 
sommatie van de vermogenstermen. Voor de bodem is dit weer verge
lijking (2.17) en voor de wand vergelijking (2.19). Voor de hoek 
wordt deze sommatie nu echter: 

(3.6) 

De formules voor het subtotale en voor het totale vermogen worden 
dan weer identiek aan de formules (2.20) en (2.21). 

3.7. de grootte van de dode bodem en de dode hoek zone 

We dlenen nu de vergelljklng voor het totale speclfieke vermogen 
(2.21) niet aIleen naar de maat voor de aktieve zone te differen
tieren. maar ook een keer naar de maat voor de dode hoek p. Stel
len we het stelsel vergelijkingen dat daaruit voort vloeit gelijk 
aan nul. dan krijgen we: 
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p (a + 8) -
2 (1 + mq) (a + 8) (3.7) = 1 + mS2 + 1 + m3 

8 a 

(a - p)(1 .!l (mu + m12) 
2e (1 + m21 + + m12) + 3 
(8 + a _ p)2 8

2 = 

(3.8) 

Voor het model met dode bodem en dode hoek zone dienen deze ver
gelijkingen gezamenlijk opgelost te worden. Voor het model met 
dode hoek zone dient aIleen vergelijking (3.7) te worden opge
lost. De aktieve zone 8 is dan gelijkgesteld aan de momentane 
blenkdikte. 

3.8. de perskracht en de benodigde energie 

Voor de perskracht en de voor het proces benodigde energie gelden 
weer de formules (2.23) en (2.24). 
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Hoofdstuk 4: DE SPANNINGEN OP HET GEREEDSCHAP 

4.1. de werkwilze 

Bij het achterwaartse hulsextrusieproces zijn we geinteresseerd 
in de axiale spanningen op het stempel en op de matrijsbodem en 
in de radiale spanningen op de matrijswand (zie figuur 4.1). In 
paragraaf 1.5 hebben we gezien dat we deze kunnen bepalen met de 
gemiddelde spanning op die vlakken en het verloop van die span
ningen. De gemiddelde spanning over een vlak kunnen we bepalen 
met het opstellen van een vermogensbalans over dat vlak. Het 
ver loop van de spanningen is af te leiden met behulp van de 
schillenmethode. Omdat we werken met konstante wrijvingsfaktoren. 
resulteert dit in een li~ire drukberg. 

OCt,max 

,--
I 
I 
I 
1 
I 
I ---

oa,mox 

-\ or,min 
\ 
\ 
\ 

\ 
- or,max 

Ftguur 4.1: de spanntngen op het stem.pel. en de matrtjs. 

4.2 de axiale spanningen 

Bij het achterwaartse hulsextrusieproces voIgt de gemiddelde 
axlale spanning op het stempel uit: 

* (1 =(1 P 
a. m f. 0 

(4.1) 

Met een analyse volgens de schillenmethode (zie o.a. Ramaekers en 
Kals. [7]) geldt voor de hellingshoek van de drukberg (zle figuur 
4.2) bij het pletten van een axisymmetrische blenk: 

d (1 (1 

-d-z-a = ~ ::::m~1 >-1 _:;....:m.:.;,o2;,,1.1 (4.2) 
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/' " /' J 
/' 

, , 
/' fJ "-

f--+ ao,mox; I 
I OQ,minl I 
I I 

m
" 

s I 

z 
r m'l 

I 

Rp J 

I 

Figuur 4.2: het pl.etten van de bodem.. 

Deze hellingshoek is aIleen afhankelijk van de vloeispanning. de 
wrijving (uitgedrukt in de wrijvingsfaktoren m11 en m12) en de 
blenkdikte s. Dit betekent dat dezelfde hellingshoek dan ook op 
zal treden bij het pletten van de bodem bij achterwaartse huls
extrusie. De optredende radiale druk op de omtrek van de bodem 
beinvloedt wel de maximale en minimale waarde van de axiale span
ning, maar niet de hellingshoek. 

Kombinatie van vergelijkingen (4.1) en (4.2) levert ons de gewen
ste uitdrukkingen voor de minimale en maximale optredende axiale 
spanningen. De afleiding van deze formules levert van 
Rijckevorsel ([2], bIz. 49-51). Hier geven we aIleen de resulta
ten: 

a a. 

a a, 

(4.3) 

(4.4) 
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Ftguur 4.3: analyse van een sentt. 

4.3 de radiale spanningen 

Passen we de schillenmethode toe op een blokje materiaal in de 
hoek (zie van Rijckevorsel. [2].blz. 51-52). dan levert dit voor 
het verloop van de spanningen (zie figuur 4.3): 

(4.5) 

Voor het bepalen van de gemiddelde spanning wordt een vermogens
balans opgesteld over het vlak Q bij de hoek (zie figuur 4.4 en 
van Rijckevorsel [2]. bIz. 52-53). 

Voor het dubbel stuik model met dode bodem zone geldt voor de som 
van de vermogenstermen: 

(4.6) 

Dit zijn exakt de termen die ook in de vergelijkingen (2.18) en 
(2.19) zijn ondergebracht. De vergelljking (2.20) levert ons dan 
direkt de waarde voor (4.6). 

Zo geldt ook voor het model met dode bodem en dode hoek zone. dat 
de som van de vermogenstermen weer opgebouwd is uit de verge
lijkingen (3.6) en (2.19): 

(4.7) 
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p'lf 
Fr,wond 

p* 
Fr.hoek 

I 

! 

I 

I 

Ftguur 4.4: vermogensbatans over het vtak Q. 

Dit levert ons voor de gemiddelde spanning: 

* a (r = R_) = a
f 

~ PQ r. m --p • 0 

'\ 

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

Q 
\ ..... 
IF:* )-\r, / 
\ / ~ \ //Pr: 
v 4 

Rtf 
r3 

(4.8) 

Door bij de berekening van de totale vermogens bij deze modellen 
ook dit subtotaal van het vermogen op te slaan. kunnen we later 
eenvoudig de radiale spanningen op de matrijs bepalen. 

We kennen nu weer de gemiddelde spanning en het verloop ervan. 
Daaruit zijn weer de maximale en minimale waarden af te leiden: 

[pM S l1> +mRn] (4.9) a . = a f - 13 f f Ru2 - Rp 2 r. mIn • 0 subtotaal 

[* s l1> +mRn] ( 4.10) a - a P +13 f fRu2
- Rp2 r. max - f. 0 subtotaal 

F;"* 
Fr.wond 

p-iI 
Fr. hoek 
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Hoofdstuk 5: KONVENTIQNEI E BEREKENINGSMErnODEN 

5.1. inleiding 

Ter verge1ijklng en evaluatie van het technologieprogramma zijn 
in het programma enkele konventlonele berekeningsmethoden opgeno
men. Deze berekeningsmethoden zljn afkomstig van Boes en Pouw 
{[5]} en van Romanovski ([6]). De hierbij gebruikte formules zljn 
gebaseerd op meetresultaten verkregen uit verschillende onderzoe
ken. 
Naast deze formules zijn er nog meetresultaten opgenomen ult 
onderzoek naar de huisextrusie van staal blj kamertemperatuur 
(Schmitt. [8]). 

5.2. de berekeningsmethode volgens Boes en Pouw 

Boes en Pouw {[5]} gaan uit van een benaderingsformule voor de 
maximaal optredende extrusiedruk: 

p = (b In ~ + c) Gts 

extrusiedruk 
oppervlak van de blenk 

(5.1) 

opperviak van het geextrudeerde materiaal 
treksterkte 

b, c: konstanten 

Voor Ao geldt: 

Ao = 1r ~2 (5.2) 

en voor Ai geIdt: 

(5.3) 

De verhoudlng van deze twee oppervlakken wordt de extrusie
verhouding R genoemd: 

(5.4) 

Voor de to tale perskracht geldt dan: 

FBoes en Pouw = p Ao (5.5) 

Ais benadering voor de treksterkte van het materiaal wordt bij 
verstevigend materiaal uitgegaan van: 
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(5.6) 

Indien voor niet-verstevigend materiaal gekozen wordt. wordt als 
benadering voor de treksterkte genomen: 

(5.7) 

De perskracht volgens Boes en Pouw wordt hiermee: 

2 [ 111
2 

1 FB P = 1T R- at b In R_ 2 R_ 2 + C oes en ouw -l) s -l) - --P 
(5.8) 

Voor de konstanten a en b geven ze daarbij als waarden: 

voor staal b = 2.8 
c = 0.75 

voor niet-ijzer metalen: b = 3.14 
c = 0.8 

5.3. de berekeningsmethode volgens Romanovski 

Romanovski ([6]) geeft als benaderingsformule: 

p=K c I &. 
n Ai a ts 

(5.9) 

(5.1O) 
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Voor de koefficient K worden als waarden gegeven: 
c 

voor aluminium K = 3.5 4 c 
voor koper. messing en zacht staal: K = 2.5 + 3 c 

In het programma worden als waarden gebruikt: 

voor aluminium K = 3.75 c 

voor koper. messing en zacht staal: K = 2.75 
c 

In totaal verkrijgen we dan voor de perskracht volgens 
Romanovski : 

11>2 
F - .... R-2 a K In Romanovski - II --D ts c 11>2 - Rp2 

5.4. vergelijking van de resultaten 

(5.11) 

(5.12) 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten 
van enkele materialen. zijn de resultaten van de berekeningen 
dimensieloos gemaakt. Voor de perskracht is dit gedaan door te 
delen op het produkt van stempeloppervlak en karakteristieke 
spanning: 

(5.13) 

De maximale waarde voor de specifieke perskracht die volgens het 
programma tijdens het proces optreedt. is voor enkele materialen 
uitgezet tegen de wanddikte-stempelstraal verhouding. 
De figuren 5.1 tot en met 5.3 laten deze krommen zien voor de 
materialen Ck15. Ck35 en 16MnCr5. Zowel de resultaten van Boes en 
Pouw. van Romanovski als de maximale perskracht volgens het 
programma zijn weergegeven. Bovendien zijn voor deze drie 
materialen de resultaten van Schmitt ([8]) in de grafieken 
opgenomen. de gebruikte gegevens van deze materialen staan weer
gegeven in tabel 5.1. 
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6r-.---~---------------------------------------------. 
" Schmitt 
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RomQnov~k~i~~----------------------------------__ ~ 

Ftguur 5.1: resuttaten voor CK15. 
6 r----------------------------------------------------------
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2 
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Ftguur 5.2: resuttaten voor CK35. 

)( Schmitt 

" 
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6r-----··---~--------------------------------------_, 

x Schmitt 

F" 

4 Boes en Pouw 

" I 
x 

2 RomonOV5k<~i 7----------------J 

OL-----------~----~---~~I----~----~~--~----~ o 0.4 0.8 1.6 

Figuur 5.3: resuttaten voor 16MnCr5 

Voor de ftguren 5.1 tot en met 5.5 zijn de votgende wa.arden 
aangehouden: 

straat van de matrijs 120 [mm]; 
btenkdikte 100 [mm]; 
hoogte van de passeerrand: 5 [mm]; 
wrijvingsfaktor 0.2 [-]; 

(behatve in figuur 5.4) 
de bodemdtkte is steeds gettjk genom.en nan de wanddtkte. 

Voor figuur 5.6 ztjn ats wa.arden gebruikt: 
straat van de matrijs : 120 [mm]; 
hoogte van de passeerrand: 5 [mm]; 
wrijvingsfaktor : 0.2 [-]; 
de bodemdikte is steeds getijk gehouden nan de wanddikte. 
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materiaa.l Eo C n 

[-] [N/mm2
] [-] 

OdS 0.055 750 0.23 

Ck35 0.012 900 0.19 

16MnCrS 0.012 S50 0.17 

Tabet 5.1: gegeuens van de materiaten gebruikt 
in de figuren 5.1 tot en met 5.6. 

a f. 0 

[N/mm2
] 

385 

3SS 

400 
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" Schmitt 
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£!._--Rp 

Figuur 5.~: de inuloed van de wrijuingsfaktor 
( materiaal 16MnCr5) 

x 

g 
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Deze grafieken tonen san, dat de verkregen resultaten van het 
programma in goede overeenstemmimng zijn met de resultaten van 
Boes en Pouw. Romanovski en Schmitt, tot een waarde van 

~ = 0.6 + 0.8. 
P 

5.5. de invloed van de wrilving 

In figuur 5.4 zljn de resultaten van het programma voor enkele 
waarden van de wrijvlngsfaktor weergegeven. Duidelijk komt hier
uit de invloed van de wrijving op de perskracht naar voren. 
Gezien deze grote invloed wordt in het programma het advies ge
geven om voor enkele waarden van de wrljvingsfaktor het proces 
door te rekenen. 

5.6. een vergelijking van de modellen 

Vergelljken we de maxlmale perskracht volgens het dubbel stuik 
model met dode bodem zone met de maximale perskracht volgens het 
model met dode bodem en dode hoek zone (zie figuur 5.5), dan 
blljkt het model met dode bodem en dode hoek zone het beter te 
doen dan het dubbel stuik model met dode bodem zone. 

6 ~-----~-~-----~--.~---~----------------------------~ 

4 

2 

dubbel stuik model 

met dade bodem zone 

model met dade bodem 

en dade hoek zone 

Figuur 5.5: vergetijking van de modellen. 
(materiaat 16MnCr5) 
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5.7. dunwandige produkten 

Een van de aannamen bij het opstellen van het model met dode 
bodem en dade hoek zone is dat het produkt dunwandig is. Uit de 
figuren 5.1 tot en met 5.3 blijkt dat we de grens tussen dik- en 

dunwandige produkten veilig op i = 0.6 kunnen stellen. In het 
p 

programma is deze grens dan ook ingebouwd. Voor waarden boven 
deze grens wordt gewaarsehuwd. dat de resultaten onnauwkeurig 
zullen worden. Het is eehter weI mogelijk met de berekeningen 
door te gaan. Het programma blokkeert deze mogelijkheid niet. 

5.8. de invloed van de blenkdikte 

In figuur 5.6 is de maximale kraeht uitgezet tegen de blenkdikte
matrijsstraalverhouding. Ook zijn in deze grafiek de metingen van 
Sehmi tt opgenomen. Ook nu weer blijken de berekeningen van het 
programma in de goede orde van grootte te liggen. 

6 
Schr~!lt: 

x 
0 

1 
-
q 

F" 

4 

0.10 

2 0.25 

OL-----~--__ ~ ____ ~L-____ ~ ____ -L ____ ~~ ____ ~ ____ ~ 

o 0.4 0.6 0.8 

Ftguur 5.6: de tnvtoed van de btenkdtkte. 
(matertaat 16MnCr5) 
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5.9. konklusies 

De door het programma berekende maximale perskracht is in goede 
overeenstemming met de konventionele berekeningsmethoden van Boes 
en Pouw en Romanovski en de metingen van Schmitt. Dit tot een 

a 
waarde van ~ < 0.6. 

Een faktor die een verklaring kan geven voor de afwijkingen tus
sen de krommen en de meetpunten is. dat de metingen van Schmitt 
en de krommen van Boes en Pouw en van Romanovski gebaseerd zijn 
op proeven gemaakt met dakstempels (zie figuur 5.7). De invloed 
van een dakstempel komt overeen met het ver lagen van de wrij
vingsfaktor. Figuur 5.4 laat zien. dat de resultaten van het pro
gramma voor lagere wrijvingsfaktoren aanmerkelijk beter zijn. Een 
eerste sehatting van de invloed van het toepassen van een dak aan 
het stempel ([13]). geeft een verlaging van de maximale pers
kracht van tien a vi~ien procent. Boes en Pouw geven een korrek
tiefaktor voor de waarden verkregen met een vlak en een dak
stempel van 1.25. Dit komt voor ons overeen met zeventien pro
cent. 
In de verder ontwikkeling van het technologieprogramma. kan deze 
invloed van de vorm van het stempel op de perskracht nader onder
zocht worden. Uiteindelijk kan dit leiden tot het kunnen verge
lijken van verschillende stempeluitvoeringen in het programma. 
Uit figuur 5.5 blijkt. dat het dubbel stuik model met dode bodem 
tot aanmerkelijk slechtere resul taten leidt. dan het model met 
dode hoek en dode bodem zone. Een nadere analyse van de modellen 
en het proces kan hier verbetering in brengen. Zeker voor dikwan
dige produkten zullen de modellen verbeterd moeten worden om een 
beter overeenstemming met de metingen te verkrijgen. 
Het huidige technologieprogramma en de verder ontwikkeling ervan. 
zal ook nog met meer metingen moeten worden onderbouwd. Di t. in 
kombinatie met een verder ui tbreiding van de in het programma op 
te nemen praktijkervaringen. zal leiden tot een betrouwbaar tech
nologieprogramma. 

----+---

Ftguur 5.7: een uiak en een dakstempei. 
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Hoofdstuk 6: ENKELE KONTROLES OP RET GEREEDSCHAP 

6.1. inleiding 

Dit hoofdstuk laat de formules zlen die in het programma gebruikt 
worden om enkele kontroles op het gereedschap uit te voeren. Deze 
kontroles zijn: 

- kontrole of er tijdens het proces scheuren in de hoek 
optreden; 

- kontrole van het stempel op knik; 
- de gevoeligheid van het proces voor instabiliteiten in de 

materiaalstroming; 
- de berekening van de invering van het stempel. 

6.2. kontrole op scheuren 

Een scheur in de hoek van het produkt treedt OPt als bij het 
maken van de berekeningen tijdens een stap in het proces het 
model met dode hoek zone als gunstigste model naar voren komt. 
Bij dat model blijft de dode hoek tijdens het verloop van het 
proces steeds even groot. Het stromende materiaal passeert nu met 
hoge snelheid deze dode hoek. Daardoor is de kans op scheuren 

groot. II 
Een scheur treedt dus OPt als het model met dode hoek zone in 
werking treedt. De blenkdikte op dat moment is ook bekend. En de 
grootte van de scheur is gelijk aan de grootte van de dode hoek. 
Is er gekozen voor een afschuining in de matrijs. dan treedt er 
uiteraard aIleen een scheur op als de scheur groter is dan die 
afschuining. 
Treedt er een scheur op tijdens het proces. dan kan het advies 
gegeven worden om een a£schuining in de matrijs aan te brengen 
ter grootte van de scheur. 

Ftguur 6.1: kntkvonn.en van het stempel. 
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6.3. kontrole op knik 

Het stempel wordt gekontroleerd op elastische knik. Daarbij is 
uitgegaan van de knikformules volgens Euler ([9]). Tijdens het 
hulsextrusieproces zijn twee kritische gevallen te onder
scheiden(zie figuur 6.1): 

- aan het begin van het proces kan het stempel vrij zwemmen, 
de kniklengte bedraagt daarbij lk = 2 lp; 

tijdens het proces, als de perskracht maximaal is, de knik

lengte bedraagt dan lk = ~ 12 lp' 

Voor de spanning waarbij elastische knik optreedt. geldt: 

v2 EI/l 2 
k 

Hierin is lk de kniklengte en I = ~ V Rp2 het traagheidsmoment 

van het stempel. We verkrijgen daarmee: 

(6.1) 

In het programma bepalen we het knikrisiko door de optredende 
spanningen op het stempel te vergelijken met deze kritische span
ning: 

pM 0 
f _ f. 0 

knik - 0knik 
(6.2) 

In het programma wordt eerst de kritische spanning bepaald vol
gens: 

a- = c (6.3) 
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Voor de knikfaktoren komen we dan tot: 

p* " 
fknik • f begin f. 0 (6.4) = 

0 inklem. Q " c 

* 

f knik• - f 
Pmax"f. 0 (6.5) max - inklem, max " c 

met f =4 inklem. 0 

en r = 0.5 inklem. max 

waarin finklem' de Inklemfaktor genaamd. de kniklengte van het 

stempel bepaalt. 

6.4. stromingsinstabiliteit van het proces 

Instabiliteiten in de materiaalstroming zijn het gevolg van ver
storingen in de smering of niet-evenwijdigheid van de gereed
schappen. De gevolgen kunnen zijn het ontstaan van scheve hulzen. 
zogenaamde "orgelpijpen" (produkten met gaten onder in de wand) 
of een ongelijkmatige wanddikte. 
De gevoeligheid van het hulsextrusieproces voor deze instabili
teit in de materiaalstroming wordt uitgedrukt in de faktor: 

f = 1 + m. rba
a

) 2 . 
stromingsinstabiliteit m l (6.6) 

Voor de herkomst van deze formule: zie Ramaekers en Kals ([10]) 
en van Rijckevorsel ([2]. bIz. 70-72). 
Verder onderzoek naar deze instabiliteiten dient nog uit te 
wijzen welke waarden van deze faktor ontoelaatbaar zijn. 
Duidelijk is weI welke de Invloedsfaktoren zijn: 

- smering: 
- blenkdikte; 
- wanddikte. 

6.5. invering van het stempel 

Ais de invering van het stempel groter is dan de bodemdikte van 
het produkt. zal het stempel op de matrijs slaan indien er geen 
blenk aanwezig is (loze slag). Deze invering is maximaal als het 



- 6.4 -

vermogen maximaal is. Het stempel is dan ook vrijwel aan het eind 
van zijn slag, zodat de bodemdikte vrijwel de waarde van de eind
bodemdikte bereikt heeft. 
Voor deze maximale invering geldt: 

lp o --0 p* 
invering - E f. 0 max (6.7) 

De diameter van het stempel neemt daarbij ook toe. Met volume
invariantie voIgt hiervoor: 

0diarneter = 2 ~ (1 - J-I-_I...:.~ __ - ) 
p - invering 

(6.8) 
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Hoofdstuk 7: ENKELE PRAKTI.JKREGELS 

7.1. de huh 

In het programma zijn nog enkele praktijkregels en - ervaringen \" 
opgenomen. Erikele hiervan zijn met het programma goed na te gaan. . 
Zo is een praktijkervaring. dat de bodem van de huls niet dunner 
gemaakt kan worden. dan de wand van het produkt. In het Iaatste 
gedeelte van het proces zou een dunnere bodem namelijk geplet 
moeten worden. De perskracht hierbij zou dan hoog oplopen. In de 
praktijk wordt zelfs aangeraden de afmeting van de bodem iets 
groter te kiezen dan de wanddikte ([ll]). 
Voor de lengte-diameter verhouding van een huls geiden voor 
verschlUende materialen andere waarden ([6J, bIz. 296. 300): 

- aluminium: S; 
- lood. zink. tin: 3 tot 5; 
- koper, massing aluminiumlegeringen: 3 tot 5; 
- staal: 1.5 tot 5. 

Deze waarden zijn waarschijnlijk al weI verouderd. In het 
programma kan hier bovendien moeilijk op gekontroleerd worden. 
daar het programma niet weet welk materiaal gebruikt wordt. WeI 
kunnen dergelijke zaken opgenomen worden in de hulpteksten. 

7.2. de blenk 

In verband met kleine verstoringen van het proces (zie paragraaf 
6.4) kan de rand van de huls een ongelijkmatige lengte hebben. In 
de praktijk wordt daarom een toegift op de wandhoogte gegeven. Na 
het extruderen wordt deze toegift getrimd. In het programma is 
deze toegift ingesteld op 15 % van de huishoogte. Met het 
veranderen van de blenkdikte wordt ook dit percetage aangepast. 

'" 

paS5eer randhoogte 
F===i====t---t 

diameter 

Ftguur 6.1: het stempel. 
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7.3. het gereedschap 

Voor de hoogte van de passeerrand {zie figuur 6.1} geeft Lange 
{[12]} als richtlijn: 

hp = 0.3 + 0.7 Jdiameter 

In het programma wordt als advieswaarde gegeven de afronding van: 

hp = 0.5 Jdiameter 

te nemen. Van R1jckevorsel {[2]} heeft als adv1eswaarde 
opgenomen: 

hp = 0.17 diameter 

Voor een eventuele afschuining aan de matrijs dient in acht 
genomen te worden, dat deze afschuining niet de materiaalstroom 
van de bodem naar de wand stremt. De ruimte tussen de afschuining 
en de hoek van het stempel dient minimaal even groot als de 
wanddikte te zijn (zie figuur 6.2). Voor de afschuining van de 
matrijs betekent dit. dat deze maximaal zijn mag: 

IhI2 
~. afschuin1ng -= hoodem - 2 - J2 a 

Voor zover deze waarde positief is. uiteraard. 

Het programma brengt ook een kleine afschuining aan aan het 
stempel. Hiervoor is de waarde van van Rijckevorsel ([2]. bIz. 
11) overgenomen: 

hp • afschuining = a (12 - 1) - hoodem + ~. afschuining 

Oak deze waarde wordt aIleen gebruikt als hij positief is. 

a 

Figuur 6.2: de afschuintng aan de matriJs. 



- 7.3 -

7.4. konklusies 

De verwerkte praktijkregels zijn nog klein in aantal. af en toe ! 

oud en daarmee waarschijnlijk achterhaald en bovendien nog weinig , 
theoretisch onderbouwd. Het is raadzaam door literatuurstudie en 
kontrole aan de praktijk het programma met meer praktijkregels 
uit te breiden. De verzamelde praktijkregels kunnen via adviezen 
en de hulpteksten in het programma opgenomen worden. 
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