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lOP 
Formulier 

Projecttitel: Slagextrusie; Technologie voor (kleinserie) fabricage van onderdelen. 

Trefwoorden: massief omvormen, modelvorming, processimulatie, faalgedrag, on twerp
richtlijnen voor produkt en gereedschap. 

Samenvatting. 

Om aansluiting te krijgen met het internationale niveau in dit vakgebied worden een aantal 
aspecten van de techniek van het maken van onderdelen via slagextrusie processen 
bestudeerd, te weten: 

Procesmodellen en processimulaties o.a. m.b.v. UBET (Upper Bound Elemental 
Technics). 

Faalgedrag in de produktie (breuk, slenkvorming e.d.). 

Gereedschapontwerp (standaardisatie, slijtdelen, coatings, wikkelmatrijzen e.d.). 

Met de hieruit voortvloeiende proceskennis wordt een "handboek slagextrusie" opgesteld. 
Dit handboek is een hulpmiddel bij het produkt- en gereedschapon twerp , waarbij beoogd 
wordt: 

Verkorten van de "doorlooptijd" (ontwerp-fabricage). 
Verlagen van de gereedschapskosten. 
Verbetering van de produktkwaliteit. 
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Projecttitel: Slagextrusie; Technologie voor (kleinserie) fabricage van onderdelen. 
Trefwoorden: Massief omvormen, modelvorming, processimulatie, faalgedrag, ontwerp

richtlijnen voor produkt en gereedschap. 

1. Probleemstelling. 

In Nederland worden massiefomvormprocessen (o.a. slagextrusie) bij de fabricage van 
onderdelen weinig toegepast. Enerzijds is dit begrijpelijk omdat de markt VOOr deze 
onderdelen vooral de, in Nederland niet sterk aanwezige, wapen- en automobielindustrie 
is. Anderzijds leidt het verwaarlozen, in onderzoek en ontwikkeling, van dit deel van de 
omvormtechnologie tot het missen van kansen. Onderdelen worden vaak niet optimaal 
vervaardigd, waardoor Nederlandse bedrijven marktaandeel dreigen te verliezen ten 
opzichte van buitenlandse concurrentie. 
De situatie wordt nog bedreigender omdat moderne hulpmiddelen (b.v. CAD, CAM, 
wikkelmatrijzen) bij on twerp , ontwikkeling en konstruktie de kostenopbouw zodanig 
beinvloeden dat steeds klein ere series concurrerend (b.v. t.o.v. verspanen) geproduceerd 
kunnen worden. Onder auspicien van de ICFG (International Cold Forging Group) is 
enige jaren geleden een studie uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van slagextru
sietechnieken voor kleinserie fabricage. Deze studie, (met een grote Deense bijdrage !) 

heeft ondermeer tot gevolg gehad dat bij de firma Danfoss series van minder dan honderd 
stuks via slagextrusietechnieken concurrerend gemaakt kunnen worden. 
Uit internationale contacten o.a. via lidmaatschap van de ICFG, dringt zich dan ook de 
gedachte op dat niet alleen de marktvraag leidt tot de "Nederlandse keuze", maar ook het 
feit dat de materie te onbekend is. Toepassingsmogelijkheden worden dan over het hoofd 
gezien. Om verder terreinverIies te voorkomen zou een kennisververwervingsproject, met 
a]s primair doel aansluiting bij het internationale niveau, uitgevoerd moeten worden. 
Het probleem ontstaat in principe al in de ontwerpfase van het produkt. De doorsnee 
ontwerper kan onmogelijk de proceskennis bezitten om een afweging te maken tussen b. v. 
verspanen, gieten, spuitgieten, sinteren of matrijspersen. Bij de proceskeuze speelt 
enerzijds de maakbaarheid en anderzijds de kostprijs in relatie tot de kwaliteit een ro1. 

De kostprijs wordt, naast procestechnische aspekten van algemene aard, ook door 

specifieke bedrijfsomstandigheden (beschikbaar machine park, expertise e.d.) beinvloed. 
In dit onderzoek zullen de bedrijfsgebonden aspecten buiten beschouwing blijven. Ben 
volledige kostprijsberekening is dus niet mogelijk. 

Met maakbaarheid wordt bedoeld of het produkt met de gewenste kwaliteit en seriegrootte 
gemaakt kan worden. Hierbij speeIt ook de levensduur van het gereedschap een rol. 
Er zal een handboek (expertsystem) slagextrusie ontwikkeld worden, als hulpmiddel voor 
produkt- en/of gereedschap konstrukteur cq. fabricagevoorbereiding. De volgende 
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onderwerpen worden toegelicht: 
Procesverloop (materiaaistroming, rekken, spanningen, krachten e. d.). 
Materiaalgedrag tijdens bewerken (versteviging, ontsteviging, ductiliteit). 
Kontaktvlakverschijnselen (wrijving, coatings). 
Faalgedrag tijdens bewerken (bv. breuk), oorzak.en en remedies. 
Gereedschapontwerp (standaardisatie, slijtdelen, wikkelmatrijzen, materialen). 

Verder wordt processimulatie software als aanvulling op het handboek ontwikkeld. 
Processimulaties zijn namelijk naast experimenten noodzakeUjk om inzicht te krijgen in 
het procesverloop. De programmatuur is dus een nevenprodukt van het onderzoek. 

2. Det onderzoek. 

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

A. Literatuuronderzoek. 

In de literatuur, vooral ICFG datasheets £1.] is veel informatie over slagextrusie (cold 
forging) te vinden. Hiervan zal vanzelfsprekend gebruik gemaakt worden. 

B. Experimenten. 

De data uit de literatuur (A) en de resultaten van modelvorming en processimulaties (C) 
moeten aangevuld worden met uitkomsten van experimenteel werk. De precieze invulling 
hangt af van de resultaten van het literatuuronderzoek en de voortgang of behoeften van 
het project (bv. toetsing modelvorming, testen van nieuwe materialen, coatings of 
smeermiddelen). Gedacht wordt aan de volgende onderwerpen: 

B1. Proefpersingen in eigen laboratorium of bij bedrijven (materiaal aluminium). 
B2. Proefpersingen met modelmaterialen in vlakke rek experimenten. 
B3. Vlakke rek pletproeven, vooral voor het testen van smering en coatings. 

c. Procesmodellen en -simulaties. 

Procesmodellen en -simulaties zijn noodzak.elijk voor een meer fundamenteel inzicht in 
het procesverloop: Empirische data (A, B) kunnen beter geordend worden, extrapolatie 

naar nieuwe situaties en parameter onderzoek wordt mogelijk. 
In principe staan er drie wegen ter beschikking: 

a. Ad hoc modellen op basis van methoden uit de plasticiteitsleer. 
Deze benadering heeft als nadeel dat voor elke vorm (b. v. huls) een nieuw model 

ontwikkeld moet worden, dit kost enige weken tot maanden van een specialist. Ben 
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dergelijk model, vooral het maken ervan, levert weI vee! inzicht op en is goed 
bruikbaar voor parameter onderzoek. In het kader van eindstudie opdrachten zullen 
enige modellen uitgewerkt worden. 

b. Processimulaties met een E.E.M. pakket (Eindige Elementen Methode). De nu 
beschikbare paketten zijn voor de praktijk veel te duur (benodigde expertise, 
rekentijd). In het onderzoek kan E.E.M. een rol spelen; gedacht wordt aan het 
uitvoeren van een aantal simulaties door de eindstudenten. 

c. UBET 
UBET staat voor Upper Bound Elemental Technics. Het pakket is ontwikkeld in 
het Verenigd Koninkrijk (Bramley, Osman). Door onze samenwerking met 
Bramley beschikken wij over de software. 
In UBET wordt een werkstuk in een beperkt aantal (b. v. 20 ) elementen verdeeld. 
Per element zijn de besehrijvende vergeJijkingen op basis van de bovengrensbena
dering uitgewerkt. UBET rekent een proces in stappen door (rekentijd b. v. 10 
minuten op PC). De resultaten geven een betrouwbaar beeld van de materiaal
stroom (vullen matrijs) en de optredende kraehten (sterkte analyse gereedschap). 
UBET is een, voor de praktijk, goed bruikbare methode: korte rekentijden op PC 
en geen overdreven expertise. De gebruikersvriendelijkheid en toepasbaarheid is 
nog beperkt en moet verbeterd worden, dit is een van de aandaehtspunten uit dit 
projekt. 

Samengevat worden de volgende akties uitgevoerd: 
Cl. Opstellen van procesmodellen voor enige veel voorkomende vormen (voorbeeld 

funetie). 
C2. Uitvoeren van E.E.M. simulaties ter ondersteuning van B, CI, D. 
C3. Ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk vlakke rek UBET pakket op basis van 

aanwezige software. 
C4. Ontwikkelen van een UBET pakket voor rotatie symmetrisehe produkten op basis 

van aanwezige software. 

Onderzocht wordt ook of 3-dimensionale produktvormen benaderd kunnen worden met 
vlakke rek en rotatie symmetrische simulaties. 

D. Faaloorzaken. 

Tijdens het bewerken worden aan het werkstukmateriaal grote deformaties opgedrongen 
en is het onderhevig aan grote spanningen. Deze en andere oorzaken. kunnen leiden tot 
faalgedrag (breuk, slenkvorming e.d.) en dus tot produktafkeur. Faalgedrag wordt 
onderzocht (oorzaak-gevolg relatie) en faalcriteria opgesteld. Processimulaties zijn dan 
van groot belang om niet alleen achteraf verklarend (en herstellend) maar ook vooraf 
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voorspellend te kunnen werken. 
Van belang is hierbij ook het lidmaatschap van prof. ir. J.A.G. Kals en dr. ir. J.A.H. 
Ramaekers van de ICFG (International Cold Forging Group ) waarin dit onderwerp aan 
de orde is in de subgroep "Defects". In deze groep wordt veel bedrijfservaring verza
meld. 

E. Ontwerprichtlijnen. 

Aan de hand van de resultaten uit A, B, C en D kunnen ontwerprichtlijnen voor zowel 
produkt als gereedschap worden opgesteld. Hier zal gepoogd worden zo betrouwbaar 
mogelijk aan te geven of een produkt maakbaar is Oa, nee, misschien). 
Bij het gereedschapontwerp wordt ook aandacht geschonken aan een aantal kostenbeper
kende factoren zoals : standaardisatie, slijtdelen, krimpringen of wikkelmatrijzen en het 
toepassen van nieuwe materialen en coatings. 

F. Rapportage. 

Omdat dit projekt afgesloten moet worden met een promotie en anderzijds een praktijkge
richt handboek moet opleveren wordt nadrukkelijk tijd uitgetrokken voor het schrijven van 
de noodzakelijke rapporten. 
Het handboek zal diverse toepasbare data bevatten, de achtergrond informatie zal vooral 
in de dissertatie, eindstudieverslagen en andere tussentijdse rapporten te vinden zijn. 

G. Diversen. 

Onder deze post worden de vergader- en reiskosten samengevat o.a. 
rei zen binnenland 20 Kfl. 
reizen buitenland (ICFG) 50 Kfl. 
repro, fax secretariaat 
Totaal 

10 Kfl. 
80 Kfl. 
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3. Uitvoering van het onderzoek. 

Voor de uitvoering van het projekt wordt een periode van 4 jaar noodzakelijk geacht met 
de volgende personele bezetting: 

1 full time onderzoeker (0.9 aanstelling) ir. M.W.H. Kessels (lOP subsidie). 
Hij is primair verantwoordelijk voor het technologisch onderzoek en het ontwikke
len van het handboek. Hij za1 ook optreden als projeldleider. 
1 full time onderzoeker (0.7 aanstelling) Msc. G.Xie (lOP subsidie). 
Hij is verantwoordelijk voor het numerieke werk. 
8egeleiding door de wetenschappelijke staf van het laboratorium voor omvorm
technologie van de vakgroep W. P. A.: 

- prof. ir. I.A.G. Kals (75 uur per jaar). 
- dr. ir. I.A.H. Ramaekers (200 uur per jaar). 
- ir. S.M. Hoogenboom (100 uur per jaar). 
- ir. L.1.A. Houtackers (100 uur per jaar). 

Ondersteuning door de laboratorium staf van de groep voor omvormtechnologie 
(200 uur per jaar). 
Ondersteuning door enige 2-jarige AIO's van het laboratorium (800 uur per jaar) . 

. Ondersteuning door D-studenten van prof. ir. I.A.G. Kals en studenten en 
stagaires van de hogescholen uit de regio. 

In de onderstaande ftguur is de tijdsplanning en kostenverdeling weergegeven. 

onder 
-werp 

A 
B1 
B2 
B3 
C 1 
C2 
C3 
C4 
D 
E 
F 

1993 

.fig uur 1: planning 

1994 1995 1996 

Totaal 

KIl. 

26 
150 

50 
100 
100 

70 
100 
200 
200 
250 
l50 

8 



Opmerkingen bij de planning: 

A. Literatuur. 
Na een uitvoerige Iiteratuurrecherche in het begin, is dit een steeds terugkerende activiteit 
van met name de studenten. 

B. Experimenten. 
Omdat veel met studenten (stagaires) gewerkt wordt, is dit een activiteit waar doorlopend 
zorg aan besteed moet worden. Planning is slechts globaa) mogelijk. Onderwerp B3 wordt 
uitgevoerd door 1 of 2 AIO's en hun werkperiode Jigt wei vast. 

C. Procesmodellen en simulaties. 
Het ontwikkelen van ad hoc modellen (el) en het uitvoeren van E.E.M. simulaties (e2) 

is werk voor studenten, dus gespreid in de tijd afhankelijk van het aanbod. Het uitwerken 
van UBET (e3 en C4) is de hoofdtaak voor Msc. G. Xie, dus goed planbaar. 

D, E. Faaloorzaken en ontwerprichtlijnen. 
Deze onderwerpen zijn de belangrijkste opdracht voor ir. M. Kessels ondersteund door 
studenten. Tot medio 1995 loopt de onderzoeksfase (onderwerpen A, B en D), vanaf 
medio 1994 tot medio 1996 ligt de nadruk op de ontwikkeling van het handboek met 
ontwerprichtlijnen. 
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