
 

Ontwerpstrategie voor een optimaal gereedschappenpakket

Citation for published version (APA):
Dommelen, van, F. T. G. (1993). Ontwerpstrategie voor een optimaal gereedschappenpakket. (TH Eindhoven.
Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1499). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/34874516-8e8f-4655-be5d-bc499109a6cb


Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie en -automatisering 
Laboratorium voor Omvormtechnologie 

Begeleider: Dr. ir. J.A.H. Ramaekers 

Ontwerpstrategie voor een 
optimaal gereedschappenpakket 

F.T.G. van Dommelen 

TUE - Onderzoekrapport 

mei 1993 
VFcode: 02/03 WPA 1499 

scaniv
Text Box



Samenvatting 

Bij slagextrusie treden vaak hoge inwendige spanningen op aan de binnenzijde 
van de matrijs. Aangezien een losse matrijs maar beperkte trekspanningen kan 
weerstaan, worden vaak krimpringen om de matrijs geperst. Hierdoor zijn hogere 
inwendige spanningen toelaatbaar zonder dat een der gereedschappen faalt. 
Als er alleen elastische rekken optreden kunnen de gereedschappen zelfs 
meerdere series gebruikt worden. 

De krimpringen zijn voor verschillende soorten produkten te gebruiken en zijn 
voorradig in het magazijn. Aangezien er per produkt een nieuwe matrijs vervaar
digd moet worden (immers de binnenzijde van de matrijs is produkt-afhankelijk), 
worden de matrijzen zo gemaakt dat optimale procescondities ontstaan. 

Als de diameter van het produkt (Di) en de spanning op de binnenzijde van de 
matrijs (Pi) bekend zijn, volgt daaruit: 
a. Welke krimpringen uit het magazijn toegepast gaan worden 
b. De dimensionering van de matrijs. 

dimensionering 
van de matrijs 

mode/matige weergave van het systeem 

In dit verslag wordt een analyse voor koudomvormen gepresenteerd aan de 
hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld is een assortiment produkten gekozen 
met een buitendiameter tussen de 10 en de 60 mmo 
Na het doornemen van deze strategie is het eenvoudig om andere gereed
schappen-sets, bijvoorbeeld voor warm-omvormen, te optimaliseren. 
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Voorwoord 

In het kader van het slagextrusieproject ben ik op 3 januari 1993 met deze 
onderzoeksopdracht gestart. Op dit tijdstip zou ook het slagextrusieproject 
gestart worden, maar door omstandigheden werd dit project voor onbepaalde 
tijd uitgesteld. 
Dit had tot gevolg dat tijdens mijn onderzoeksopdracht niemand meer op het 
project gezet werd. Zijdelingse beïnvloeding en het uitwisselen van raakvlakken 
heb ik niet meegemaakt, hetgeen ik jammer vind. 

Dit verslag is nu zo opgesteld dat het gemakkelijk in een (massiefomvorm) 
project te verwerken is. 

Mijn speciale dank gaat uit naar ir. M.W.H. Kessels, die een aantal keren de 
moeite heeft genomen om mijn vorderingen grondig door te spitten. 

Eindhoven, mei 1993 
Frans van Dommelen 
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Symbolen/ijst 

afmetingen 

Ri uitwendige straal van het produkt [mm1 
inwendige straal van de matrijs 

Rl uitwendige straal van de matrijs [mm] 
inwendige straal van de eerste krimpring 

R2 uitwendige straal van de eerste krimpring [mmJ 
inwendige straal van de tweede krimpring 

R3 uitwendige straal van de tweede krimpring [mm] 

di uitwendige diameter van een produkt [mm] 
inwendige diameter van de matrijs 

d1 uitwendige diameter van de matrijs [mm} 
inwendige diameter van de eerste krimpring 

d2 uitwendige diameter van de eerste krimpring [mm] 
inwendige diameter van de tweede krimpring 

d3 uitwendige diameter van de tweede krimpring [mm] 

D diameter van een gereedschap [mm] 

aD overmaat van de matrijs [mm] 

din inwendige diameter van een gereedschap [mm) 

dout uitwendige diameter van een gereedschap [mm] 

H hoogte van een gereedschap [mm} 

u radiale verplaatsing [mm] 

a kritische scheurlengte [mm] 
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spanningen 

Pi inwendige spanning van een gereedschap [N/mm2] 

P1 totale spanning tussen de matrijs en de eerste krimpring [N/mm2] 

P2 totale spanning tussen de eerste en de tweede krimpring [N/mm2] 

Pu uitwendige spanning van een gereedschap [N/mm2] 

POl spanning tussen een matrijs en de eerste krimpring 
ten gevolge van een inwendige druk [N/mm2] 

P02 spanning tussen de eerst en de tweede krimpring 
ten gevolge van een inwendige druk [N/mm2] 

Pkrimp.1 spanning tussen een matrijs en de eerste krimpring 
ten gevolge van een opgelegde overmaat [N/mm2] 

Pkrimp.2 spanning tussen de eerste en de tweede krimpring 
ten gevolge van een opgelegde overmaat [N/mm2] 

u optredende inwendige spanning in een gereedschap [N/mm2] 

umax maximaal optredende inwendige spanning [N/mm2] 

umin minimaal optredende inwendige spanning [N/mrn2] 

ma teriaalparameters 

Ut vloeispanning [N/mm2) 

R p,O.2 spanning bij 0.2 % rek [N/mm2] 

Rm treksterkte [N/mm2] 

Hv hardheid Vickers [N/mm2} 

Rle kritische spanningsintensiteit [N/mm3/2] 

E elasticiteitsmodulus [N/mm2J 

v constante van Poisson [-] 
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dimensieloze grootheden 

u' 

pi 

R' 

r' 

indices 

m 

k 

r 

z 

overige. 

X 

A 

B 

C 

optredende spanning gedeeld door de inwendige spanning 

uitwendige spanning gedeeld door de inwendige spanning 

uitwendige straal gedeeld door de inwendige straal 

lopende straal gedeeld door de inwendige straal 

matrijs 

krimpring 

variabele 

radiale richtingsaanduiding 

tangentiale richtingsaanduiding 

axiale richtingsaanduiding 

matrijs 

eerste krimpring 

tweede krimpring 

constante 
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hfst 1. inleiding 

1. Inleiding 

1 .1 Algemeen 

Om een matrijs of krimpring te modelleren wordt vaak een dikwandige buis 
gebruikt. Algemeen geldt voor de dimensieloze spanningstoestand in een buis 
(zie bijlage 1 & 2) : 

d, = (1 _pI) ~/2 (1 __ 1 )-1 
RI -1 ra 

( 1 ) 

~ = (1 _pI) Ra (1 +_, )-1 
RI2 -1 r l2 

H ( 2 ) 

In onderstaande grafieken is het verloop van deze spanningen te zien als functie 
van r' : 

2,. 3[-)4 

Grafiek 1. a,' = u/fr'} 

5 

, .... , Fl'-2 p"'O,8 

..... Fl'-3 p'oO,s 

o. 
1 

[-I 

1,5~ 
0,5' \. 

o~ 

TT'~I .. " '1"'''''''1' '" "'I 

2 t 3 H 4 5 

Grafiek 2. u/= u,,'f r'} 

- R'-2' 11'-0.3 

1'1'-3 11'-0,3 

Fl'-2 11'-0.8 

..... Fl'-3 p"'O,8 

Te zien is dat voor elke situatie op r' = 1 de absolute maximale spanningen 
optreden. Worden de formules geschreven met rt = 1 dan ontstaat de volgende 
situatie: 

d, = -1 [-] ( 3 ) 

...J RI2 
u.p=2(1-pf) -1 

, R,2 1 
H ( 4 ) 
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hfst 1. inleiding 

Uit de formules blijkt dat de radiale spanning constant blijft. De trekspanning 
{O'q,} is afhankelijk van de uitwendige spanningen en de geometrie. Aangezien de 
trekspanning een grote rol speelt bij het falen van de gereedschappen, wordt 
deze uitgezet als functie van p' en R' : 

6 

5 
at 
ti 

4 

3 
[-] 

o 

- R'-l,S 

R'-2,S 

0.2 0,4 0,6 p' 0,8 [_) 1 1,2 

Grafiek 3. t1'",'=uq,'(p'J 

- p'-O,3 

. p'-O,S 

2 .. 

i 
o 1" "." "'I ", """"1 """"'1""';"'1' """"1' 

2 3R'4 5[-)6 

Grafiek 4. t1'q,'=uq,'(R') 

In de grafieken valt het volgende af te lezen: 

* 

* 

bij toename van p' (dus de uitwendige spanning verhogen) neemt de 
trekspanning af. 
als de diameterverhouding R' van een buis groter is dan 2, is O't/I' minimaal 
en nagenoeg onafhankelijk van de verhouding R'. 

In de literatuur is veel te vinden over de toepassing van deze dikwandige buizen
theorie bij het doorrekenen van matrijzen en krimpringen. Steeds wordt dit 
gedaan voor één processituatie. Hierbij wordt dan een diameterverhouding van 2 
en een zo hoog mogelijke uitwendige spanning genomen. Voor één situatie zijn 
dit de optimale condities. 

Als een bedrijf meerdere produkten met verschillende vormen door slagextrusie 
vervaardigd, heeft de organisatie niets aan optimale deelsystemen. Van belang 
is de aanwezigheid van een geïntegreerd gereedschappenpakket (waarbij dan 
misschien niet altijd een optimale deel situatie ontstaat). Door meermalig gebruik 
en uitwisselbaarheid van de krimpringen kunnen de kosten van het totale 
systeem sterk gereduceerd worden. 

- 8 -



hfst 1. inleiding 

1 .2 Probleemstelling 

Ontwerp een gereedschappenset zodanig dat de totale kosten van de gereed
schappenset minimaal zijn door bredere inzetbaarheid van gestandaardiseerde 
delen. Gebruik als basis voor de berekeningen de dikwandige buizen-theorie. 

- 9 -



hfst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

2. Standaardisatie van de gereedschappen 

De nu volgende standaardisatie is gebaseerd op een assortiment produkten met 
een minimale buitendiameter van di = 10 [mm] en een maximale buitendiameter 
van di = 60 [mm]. Een groot deel van het produktassortiment dat met slagex
trusie vervaardigd wordt valt binnen deze grenzen. Een uitbreiding van het 
diameterbereik is gemakkelijk te realiseren na het doornemen van de in dit 
verslag gepresenteerde analyse. 

J 
I 
i 

I 

dl 

Fig 1. produkt met matrijs 

product 
2 MatrijS 
3 bodeM 

In de figuur is te zien dat de matrijs is opgebouwd uit een losse bodem en een 
dikwandige huls. 

Wordt op deze manier geëxtrudeerd dan is de toelaatbare spanning Pi beperkt. Pi 
is bij benadering de hydrostatische spanning die ontstaat bij het vormen van een 
produkt. Als bekend is dat de inwendige spanning hoog op kan lopen, wordt er· 
een voorspanning op de matrijs aangebracht. Dit werkt volgens het volgende 
principe: 
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hlst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

Een matrijs is in staat om een beperkte trekspanning in tangentiale richting en 
een veel hogere drukspanning in radiale richting op te nemen. Modelmatig kan 
dit als volgt worden weergegeven: 

1 Ma trIJs 

Fig 2. matrijs zonder voorspanning 

Pi.rf.JX is hier gelijk aan de spanning die de matrijs op kan nemen. Wordt nu een 
krimpring om de matrijs geperst (zodanig dat er een drukspanning aan de 
buitenzijde ontstaat), dan kan er een hogere Pi optreden, zonder dat de inwendi
ge trekspanning in de matrijs boven het maximum uitkomt (zie figuur 3). 

1 MO, trijS 
i /; 
" /PkriMp 

/ 

Fig 3. matrijs met voorspanning 

Pi•max is nu gelijk aan de spanning die de matrijs maximaal op kan nemen, 
gesommeerd met Pkrimp' 

Bovenstaand principe geldt natuurlijk ook voor de krimpring. Steeds kan er weer 
een krimpring om de buitenste ring geperst worden. Bij elke toevoeging mag Pi 

op de binnenzijde van de matrijs weer hoger zijn, zonder dat een der gereed
schappen faalt. Alleen het verloop van Pi,max per toevoeging is sterk degressief. 
In de praktijk past men daarom niet meer dan 2 krimpringen toe. 
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htst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

Het onderstaande plaatje laat. een principeschets zien van een produkt dat 
vervaardigd wordt door slagextrusie met een matrijs .. omhult door tvyee krimprin
gen. Zonder Pi heersen er al. drukspanningen in de gereedschappen; over de 
grootte later meer (zie hoofdstuk 4). 

Fig 4. toepassing van 2 krimpringen rond een matrUs 

1 MO trijS 
2 ring 1 
3 ring 2 
4 bodeM 
5 product 

De diameterverhoudingen van de gereedschappen in de figuur zijn precies zoals 
in bijlage 2 is afgeleid en wel : 

De volgende grafiek geeft deze optimale diameterverhoudingen voor 
10 < di < 60 [mm] weer. 
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hlst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

500 

o 

400 

[mm) 

300 

200 

100 

o 10 20 dl 30 [mm) 40 60 

Grafiek 5. optimale diameters van de gel'eedschappen 

Verklaring der symbolen: 

di = buitendiameter van het produkt 
binnendiameter van de matrijs 

dl = buitendiameter van de matrijs 
binnendiameter van krimpring 1 

d2 = buitendiameter van krimpring 1 
binnendiameter van krimpring 2 

d3 = buitendiameter van krimpring 2 

--d1 

........ d2 

·-d3 

60 

De grafiek toont een continu verloop; als alleen naar de spanningen gekeken 
wordt zal er voor elke dj één matrijs en twee krimpringen vervaardigd moeten 
worden. In de praktijk is dit een kostbare zaak; de matrijzen en ringen moeten 
worden gestandaardiseerd. 
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htst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

Bij de indeling in categorieën zijn de volgende zaken van belang : 

* 

* 

* 

* 

de matrijs is voor elk produkt verschillend; voor elk nieuw produkt zal er 
een nieuwe matrijs vervaardigd worden. 

de optimale diameterverhouding din: dout = 1 : 2 moet zo dicht mogelijk
benaderd worden, zeker voor de grotere gereedschappen. Bij de grotere 
diameters zijn de kosten van de krimpring relatief hoog, het is dan ook 
zaak om bij grotere diameters dicht bij de optimale verhouding te zitten. 

het is van belang om het aantal gereedschappen zo klein mogelijk te 
houden, anders is het assortiment gereedschappen overbodig groot en 
dus ook veel te kostbaar. 

er moet op gelet worden dat er zo min mogelijk uitgewisseld wordt; door 
een in- of uitpersing slijten de delen stérk. Het uiwisselen kan maar 
beperkt plaatsvinden zonder teveel kwaliteitsverlies. 

Ter vereenvoudiging krijgen de gereedschappen de volgende code: 

* Xi = matrijs 

* Ai = eerste krimpring 

* Bi = tweede krimpring 

AI redenerend komen er een aantal varianten uit de bus en wel : 
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hfst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

mogelijkheid 1 

500 
[/"1I"1J 

400 

300 

200 

100 

. 0 10 20 di 30 

Fig 5. classificatie 1 van de gerBtKlschappen 

opmerkingen bij figuur 5 : 

* 

* 

10 kleine krimpringen 

5 grote krimpringen 

40 [MMJ 50 60 

* optimale diameterverhouding wordt vrijwel perfect gehandhaafd 
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hfst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

mogelijkheid 2 : 

500 

400 

300 

200 

100 

o 10 20 di 30 40 [MM] 50 60 

Fig 6. c/B$sificatie 2 van de gereedschappen 

opmerkingen bij 'figuur 6 : 

* 5 kleine krimpringen 

* 3 grote krimpringen 

* diameters iets groter dan optimum 

Voorbeeld. Als de buitendiameter van een produkt 36 [mm] is dan 
Matrijs din = 36 dout = 80 [mm] (maken) 
Zijn de inwendige spanningen zeer hoog dan worden eventueel 
de volgende krimpringen gebruikt: 
Ring 1 din = 80 dout = 200 [mm] (standaard) 
Ring 2 din = 200 dout = 400 [mm] (standaard) 
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hfst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

mogelijkheid 3 : 

500 

[MM] 

400 

300 

200 

100 

o 10 20 di 30 

Fig 7. classificatie 3 van de gereedschappen 

opmerkingen bij figuur 7 : 

* 5 kleine krimpringen 

* 2 grote krimpringen 

* diameters wat groter dan optimum 
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hfst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

De laatste classificatie komt als beste en op het eerste gezicht als goedkoopste 
naar voren. Deze configuratie heeft het kleinste aantal krimpringen terwijl de 
diameterverhouding van de krimpringen niet veel verder van de optimale ver
houding afwijkt dan configuratie 2. 

Wordt er nu een nieuw produkt aan het assortiment toegevoegd dan maakt men 
een nieuwe matrijs op maat en worden de eventuele krimpringen uit het 
magazijn gehaald. 

Om een overzicht te krijgen is configuratie 3 in onderstaande tabel gecodeerd. 

buiten 

I I 
diameter matrijs ring 1 ring 2 
produkt 

code din dout code din dout I1 code din dout 

10 ... 20 X, 10 ... 20 40 A, 40 120 B, 120 240 

20 ... 30 X2 20 ... 30 60 A2 60 120 B, 120 240 

30 .. .40 X3 30 ... 40 80 A3 80 240 B2 240 480 

40 ... 50 X4 40 ... 50 100 A4 100 240 B2 240 480 

50 ... 60 X5 50 ... 60 120 A5 120 240 B2 240 480 

tabel 1. standaardisatie van de gereedschappen in mm 

In bovenstaande tabel zijn de globale maten weergegeven. De exacte geometrie 
(0.01 mm nauwkeurig) van de gereedschappen wordt later bepaald (zie hoofd
stuk 5). 

Deze standaardisatie zal in de komende hoofdstukken uitgewerkt worden; er zal 
verder onder andere het volgende van bepaald worden : 

1. materiaalkeuze van de matrijzen en de krimpringen (zie hoofdstuk 3) 

2. toelaatbare inwendige spanningen bij de configuraties (zie hoofdstuk 4) 

3. overmaat om de juiste krimpspanning te creëren (zie hoofdstuk 5) 
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hfst 2. standaardisatie van de gereedschappen 

3. Materiaalkeuze van de gereedschappen 

3.1 materiaalkeuze van de matrijs 

Het materiaal waarvan de matrijs gemaakt wordt is X 210 Cr 12; dit is een 
gerenommeerde standaardkwaliteit l11 • Het heeft de volgende eigenschappen: 

* 

* 

* 

* 

na zachtgloeien is het uitstekend te verspanen en te slijpen 

het materiaal is gemakkelijk en zeker in de warmtebehandeling 

na de warmtebehandeling is het buitengewoon maatvast 

het materiaal heeft een hoge slijtvastheid, is taai en warmvast na de 
warmtebehandeling 

Hardingsproces : het materiaal moet langzaam op de juiste hardingstemperatuur 
gebracht worden. De warmtebehandeling duurt ± 16 min. en de hardingstem
peratuur is tussen de 940 oe en de 980 oe. Binnen 3 min. moet de matrijs ook 
weer afgekoeld zijn door bijvoorbeeld blaaswind, een warmbad of olie. De 
ontlaattemperatuur is tussen de 150 oe en de 350 oe. Daarna kan de matrijs 
nog nageslepen worden, wat zeker moet gebeuren als er near-shape geëxtru
deerd wordt. 

Een aantal van de bovenstaande gegevens kan uit onderstaande diagrammen 
bepaald worden [21. 

r=: .. 'I-{.I ::.1:: I.:" 1.:.1,: I :, I:. I:" 1;1 .. 
I ! l.,tl/fHärlp1fJ'I1ptJlflll' ",., 

lil ~ ~ t:::... -- '" ","mil, lIIIfgNzt iflltIIÏtI 

" ~ ... 1> ~ i\ '\ N'J ~ 111 .. 
hit I ,\ \ . \ 

I 
r""1' I lil 

/ K \', \ ~ K I 

~ 
111 

,~ ~ 
" 

\ 

1i1\-\ .. 1\ 

1\ \ !\ lX ~\\ i \ \ 
:til 

\ \\ 1\ J.1 
n. 

kk) --
11 \.a-ir I~ 
I dl ~ ~ r@' ;Ju !)~ 

Fig 8. afkoe/kromme van X 210 Cr 12 
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hlst 3. materiaalkeuze van de gereedschappen 

U 10r-r.--r-r-r-.. -r-r-r...,..--r-r-, 
a: 651-fo-+-1è::-1-t-+-I-I-f-.-.t-+--I-l 
:g 60 ... 

~ 5.'; - -- --- -'-_. -. ~ ... - __ 
'E!\fI- .• -- - •. -!- -!- -1\ "'-_i! 45,· - - ,- - - ,- - -.11- -,- -!- __ - _ "-

-o:l
o

u : - --I- -- -1-- -f- --1- - - -

o tOO 200 000 400 500 600 700 

OnUsaUemperatuur In oe 

Fig 9. Rc(T) voor X 210 Cr 12 

Om te zien tot welke spanning umax de matrijs belast mag worden, wordt de 
matrijs op de twee volgende criteria getoetst : 

* 1. er mag geen plastische deformatie optreden ( i.v.m. meermalig gebruik) 

* 2. er mag geen taaie laagspanningsbreuk optreden [3] ( i. v.m. de levensduur) 

ad ( 1 ) : 

Het materiaal X210Cr12 heeft een hardheid van ongeveer 65 Re wat overeen
komt met 740 HV. 
Bekend is dat Rm ~ 3 * Hv. Hieruit volgt dat Rm ~ 2220 [N/mm2

]. Als het 
materiaal niet plastisch vervormd mag worden dan moet het niet verder dan 
RpO•2 :.:::: 0,8 *Rm = 1800 [N/mm2] belast worden. 

ad ( 2 ) : 

Stel het materiaal wordt niet verder belast dan umax =:: 1800 [N/mm21. 

X 210 Cr 1 2 heeft een kritische spanningsintensiteit KI = 1600 [N/mm3
/
2
]. 

e 

Uit de formule: KIe = uVrr8 

met Ktc = kritische spanningsintensiteit 

o = belasting 

a = lengte haarscheurtje [mm] 
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hfst 3. materiaalkeuze van de gereedschappen 

volgt dat amax = 0,25 [mm] 

Dit is door een juiste fabricagemethode eenvoudig te realiseren. 

In het elastische gebied gelden dus de volgende parameters voor de matrijs : 

Umax = 1800 

Vm = 0.27 

3.2 Materiaalkeuze van de krimpringen 

De materiaalkeuze van de riflgen is 50 Cr Ni 13 (4J. Deze keuze is overgenomen 
van ir. Vugts, die hetzelfde materiaal voor krimpringen gebruikt. 

Voor het elastische gebied van krimpringen gelden de volgende gegevens: 

Umax = 1500 

Vk = 0.30 H 
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hfst 4. bepaling van PI = PI (DI voor de gereedschappenset 

4 Bepaling van P, = P, ( 0,) voor de gereedschappenset 

Het extruderen van een produkt veroorzaakt een netto druk Pi aan de binnenzijde 
van de matrijs. Er kan nu berekend worden wat de maximale Pi (als functie van 
Di) mag zijn en wel voor drie situaties: 

1. matrijs zonder krimpringen 

2. matrijs met 1 krimpring 

3. matrijs met 2 krimpringen 

Achtereenvolgens worden de drie punten afgewerkt; hetgeen resulteert in 
grafieken waarin de maximaal toelaatbare inwendige druk Pi tegen de produkt
diameter Dj is uitgezet voor alle configuraties. 

4.1 Bepaling van PI = PI (Di) voor de matrijzen zonder krimpring 

1 rlQ trijS 

Pi ---t. 

Ri 

Rl 

Fig 10. matrijs zonder krimpring 

Bovenstaande figuur geeft de algemene situatie weer zonder krimpring. 

Matrijs Xl' zie tabel 1, wordt eerst onder de loep genomen; de andere matrijzen 
worden op analoge wijze doorgerekend. 



hfst 4. bepaling van PI = Pi (0; voor de gereedschappenset 

Bepaling van Pi == Pi (Di) voor X, 

Gegevens: 
Ri = 5 •.• 10 [mm] 

[mm] 

CTf = 1800 
m 

P1 = 0 

De uitgewerkte vloeivoorwaarde (zie bijlage 2) levert op : 

( 7 ) 

-(Rl-R/)u, 
P m+p 

'max = 2R
1

2 1 
( 8 ) 

uitgewerkt geeft dit : 

P. = -2.25 (R.2 -400) 
'max I 

( 9 ) 

voor matrijs X 1 met Ri = 5 ... 10 [mml 
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hfst 4. bepaling van Pi = PI (Di VDDr de gereedschappenset 

Dezelfde berekening voor de andere matrijzen geeft onderstaande tabel : 

code Ri [mm] R, [mm] Pi• max [N/mm2] 

X, 5 ... 10 20 
900-2.25R? 

X2 10 ... 15 30 
900-Rl 

Xa 15 ... 20 40 
900 -0,5625Rl 

X4 20 ... 25 50 
900 -0.36R? 

X5 25 ... 30 60 
900-0.25Rl 

Tabel 2. maximale spanningen voor de matrijs zonder krimpringen 
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hfst 4. bepaling van P, = Pi (DJ voor de gereedschappenset 

4.2 Bepaling van PI = Pi (Dj) voor de matrijzen met 1 krimpring 

1 MQ trijS 
2 kriMpring 

Pi ---r--

Ri 

Rl 

R2 

Fig 11. matrijs met 1 krimpring 

Bepaling van Pi = Di...{Q) voor Xl~l 

Gegevens: 
Ri = 5 ... 10 [mml 

Rl = 20 [mm] 

[mm] 

afm = 1800 

afk = 1500 

Op positie r = Rl heerst een spanning ter grootte van Pl' P 1 is opgebouwd uit 2 
componenten die via het superpositiebeginsel opgeteld mogen worden. 
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hfst 4. 

met Po, = 

Pkrimp = 

bepaling van Pi = P, (Di voor de gereedschappenset 

[N/mm2] (10) 

spanning die ontstaat door indrukking van de matrijs en 
uitzetting van de ring door een inwendige belasting Pi 

spanning die ontstaat doordat de ring om de matrijs is 
geperst 

Pkrimp kan bepaald. worden uit de vergelijking: 

Pl (r=R,) = POt (r=R,) +Pkrim'" (r=R,) max max ,.. 
[N/mm2] (11) 

Als bekend is wat P, maximaal mag zijn en de hoogste spanning ten gevolge 
van uitzetting en indrukking is bekend, dan volgt daaruit wat Pkrimp maximaal 
mag zijn. Natuurlijk wordt deze maximale krimpdruk opgelegd, immers des te 
hogere spanningen Pi zijn toelaatbaar. 

P, wordt uit de uitgewerkte vloeivoorwaarde voor de krimpring gehaald : max 

[N/mm2 ] (1 2 ) 

[N/mm2 ] (13) 

ingevuld levert dit: Pl = 666.67 max 
[N/mm2 ] (14) 

POl is het maximum van de functie P01 = POl (Di)' POl wordt uit het max 

verplaatsingsevenwicht gehaald dat ontstaat door de inwendige druk. 

[mm] ( 15 ) 



hlst 4. bepaling van Pi = PI (DI voor de gereedschappenset 

Hierin zijn (zie bijlage 1) : 

Invullen en omschrijven met de gegeven waarden geeft : 

6952 Rlpi [N/mm2 ] (16) 
1 603 Rl -3422000 

Nu wordt de uitgewerkte vloeivoorwaarde voor de matrijs ingevuld : 

met de gegeven cq. berekende waarden geeft dit: 

Pimax = 
- 225 Rl + 1 56667 

100 

Wordt ( 17 ) ingevuld in ( 16 ) dan komt de relatie: 

1 738 Rl (225 Rl-l 56667) = ~~~~~~~~~~ 
25 ( 1603 Rl-3422000) 

Wordt deze grafiek getekend dan blijkt het volgende: 
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hfst 4. bepaling van Pi = Pi (Dj voor de gereedschappenset 

110 

120 

6 7 fU 8 [InmJ IJ 10 

Grafiek 6. POt als functie van Rl 

In de grafiek is duidelijk een maximale waarde te zien bij ~ = 10 [mm]. De 
grootste waarde is altijd te vinden bij de grootste inwendige diameter van een 
categorie. Numeriek berekent via ( 18 ) geeft : 

P01 (R,.= 1 0) = 286 max 

Vullen we formule ( 11 ) in met 

P, = 667 max 

Po, = 286 mllx 

dan komt daaruit Pkrimp = 381 

Wordt dit ingevuld in ( 10 ) met ( 18 ) dan verschijnt de relatie: 

P, = 381 + 1738Rl(225Rl-156667) 
25{1603Rl-3422000) 
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hfst4. bepaling van PI = Pi {DJ voor de gereedschappenset 

Dit invullen in de voor de matrijs uitgewerkte vloeivoorwaarde en omschrijven 
geeft de uiteindelijke relatie: 

120-1 04Ri4 -11.4-1 07 Rl-438-1 09 

P1max = - 100( 1603Rl-3422000} 
[N/mm21 (20) 

Analoge uitwerking voor de andere matrijzen met bijbehorende krimpring levert 
onderstaande tabel : 

code p [N/mm2] P [N/mm2 ] Pkrimp [N/mm2] 
1max 01 max 

X1• Al 667 286 381 

X2• A2 563 230 333 

Xal Aa 667 286 381 

X41 A4 620 260 360 

X51 A5 563 230 333 

Tabel 3. maximale spanning voor matrijs met 1 krimpring 
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h'st 4. bepaling van Pi = Pi (Di voor de gereedschappenset 

code p. [N/mm2] Imax 

Xl' A, 12-105 R.4 -11.4'1 07 R.2 - 43.8-1 010 
1 I 

100 ( l6,0!1 0 2 R/-34_3 -105) 

X2, A2 29.0,' 0 2 +22.0-105 R.2 - 84.6-1 08 
I 

8 (30.2 .101 Rl- 85.8·1 04) 

X3, A3 
12.0-'05 Ri4 -45.5" 07 R/- 70.0,1 0 11 

400 ( 16.0·102 Rl-13.7·106} 

X4 , A4 
15.7,1 Q4 R~+ 54.0,1 06R.2 - 27.0'1 0 11 

I I 

25 (84,2'1 02Rl-85. 7.106) 

XS1 A5 
14.0'1 02Rj4 +44.4-1 05Rl- 67.7'109 

32 (15.1 .101 Rl-17 .0-105) 

vervolg van tabel 3 

- 30-



hfst 4. bepaling van Pi = Pi (Di voor de gereedschappenset 

4.3 Bepaling van Pi = PI(D1) voor de matrijzen met 2 krimpringen 

Ri 

Rl 

R2 

1 Ma. trijS 
2 kriMpring 1 
3 kriMpring 2 

R3 

Fig 12. matrijs met 2 krimpringen 

Gegevens: 
Ri = 5 ... 10 

Rt = 20 

R3 = 120 

Uf = 1800 m 

··Ufk = 1500 
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hlst 4. bepaling van Pi = PI (DJ voor de gereedschappenset 

Op positie r = R1 heerst een spanning p,; op positie r = R2 een spanning P2' 
Beide bestaan weer uit twee componenten en mogen via het superpositiebe
ginselopgeteld worden. 

[N/mm2] (21) 

[N/mm2] (22) 

Pkrimpl en Pkrimp2 kunnen weer bepaald worden uit: 

[N/mm2] (23) 

P 2max = P02max + P krimP2 [N/mm 2 ] (24) 

P2 wordt uit de uitgewerkte vloeivoorwaarde van krimpring B1 gehaald : max 

P2 = 563 max 
[N/mm2 ] (25) 

P1max wordt eenvoudig bepaald uit eenzelfde relatie voor krimpring Al: 

( 26 ) 
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hfst 4. bepaling van PI = PI (0; voor de gereedschappenset 

uitgewerkt geeft dit: 

p, = 1229.17 max 
[N/mm2 ] (27) 

Wordt de uitgewerkte vloeivoorwaarde voor de matrijs met 

P1 = 1229.17 [N/mm2 ] bepaald dan levert dit: max 

p: = 2129.17-2.25R,2 
'max 

[N/mm 21 (28) 

P01 en P02 worden uit de 2 volgende verplaatsingsevenwichten gehaald: 

[mm] ( 29 ) 

[mm] ( 30 ) 

Hierin zijn : 

u, (r=R,) 
m 
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hlst 4. bepaling van PI = Pi (Di voor de gereedschappenset 

Formule ( 30 ) levert ingevuld : 

[N/mm2 ] (31) 

Substitutie van ( 31 ) in ( 29 ) met de vloeivoorwaarde van de matrijs 
( 28 ) geeft : 

14.9" 02 Rl (22.5-101 R/- 21.2'104 ) 
= ------~~--~~-=----.~--

25 (85.9 -101 Rl' - 27.3'105 ) 

Ook hier wordt weer het maximum van bepaald; dit geeft: 

POl (R.: 10l = 429 
max I 

Nu is ook P02 bekend u. it ( 31 ) : 
max 

P02 (Ri =20) = 36.8 max 

Beiden nu invullen in ( 23 ) en ( 24 ) geeft : 

P krimp 1 = 800 

Pkrimp2 = 526 

Formule ( 20 ) wordt nu met ( 32 ) en ( 35 ) : 

P1 = 800+ 14.9·102 Rl(225Rl-21.3·104
) 

25 (859Rl-27.3·1 05) 
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[N/mm2] (33) 

[N/mm2 ] (34) 

[N/mm2] (35) 

[N/mm2 ] (36) 

[N/mm 2 ] (37) 



hlst 4. bepaling van PI = PI (D; voor de gereedschappenset 

Wordt dit ingevuld in de vloeivoorwaarde van de matrijs ( 24 ) dan levert dat : 

( 38 ) 

Identiek aan deze methode worden de andere configuraties ook doorgerekend. 
Dit geeft het volgende overzicht: 

code P
'
,max POl, max Pkrimp,1 Pl, max POl. max Pkrimp,2 

[N/mm2] [N/mm2 ] [N/mm 2 ] [N/mm2] [N/mm2 ] [N/mm 2 ] 

X"A"B, 1229 429 800 .. 562.5 38 524.5 

X2,A2/ B, 1125 394 731 562.5 79 483.5 

X3,A3,B2 1229 429 800 562.5 37 525.5 

X4,A4,B2 1182 288 894 ~5 39 523.5 

Xs,As,B2 1125 271 854 54 508.5 
I ---

Tabel 4. spanningen die optreden bij 2 krimpdngen 



hlst 4. bepaling van PI = PI (Di voo, de ge,eedschappenset 

code toelaatbare spanning Pi [N/mm 21 

X" A" 8, 
11-10SRj4_51·107Rl-46·1010 

86 -103 R.2 - 27-107 
1 

X2, A2 , 8, 
42-1 03R!< -33·1 06R.2 -89-910 

I I 

20(4.9 -1 02Rl-27'1 0 5) 

X3, A31 82 
11·1 Os R.4 - 20·1 08 R.2 -74'1011 

, 1 

400 (8.6 ·1 02 Rl-11 .106) 

X41 A4 , 82 
3 (11-1 05R.4 - 70·1 07 R.2 - 20'1210 

I I 

125 (15·1 03Rl-27'1 0 7) 

XSI ASI 82 
51 -1 03 Rj4 - 17 ·1 06 Rl- 1 9·1 211 

100 (4.8 -103Rl-11'1 0 6) 

vervolg van tabel 4 

4.4 Totaaloverzicht van Pi = PI (Dj) 

Als we nu tabel 2, 3 en 4 combineren en grafisch uitzetten levert dat een 
overzicht op waarin snel te zien is welke gereedschappen toegepast moeten 
worden. 
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hfst 4. bepaling van PI = Pi (Di voor de gereedschappenset 

2200c 

Pi J 
2000 . 

1800J 
[N/Jnm2I 1'" 

1600l X1,A1,81 

1400 i 
i. 

12001 
10001 X1, A1 

800 r······· .. ·_·· .. ···· .. _······ __ ··_ .. ·_·_· __ ·._ .... _._ ....... -_ .. _ ...... _ .... _ .......... _ ... __ ... _ .. 
8001 ~ . 

I 
400! ... , I" ,. I"" I" "I"" I" i i I i i i i I"" I'" i I"" I 

10 11 12 13 14 D 15 
i 

18 

Grafiek 7. maxima/tl Pi voor configuraties mtlt X 7 

., =1 
[N/mm~800 i- .............. . 

16001 

1400~ 
I 12004 .... 

10001 

X2,A2,B1 

X2,A2 

19 20 

800 1 ............... - .. . 

: j .... , ' , ,~ , , , :,-'-'::~~-,:~~::~:~~~,~'~~~~, . , , , I 
20 21 22 23 0 I 24 25(mm)28 'Z7 28 29 30 

Grafiek 8. maxima/tl Pi voor configuraties mtlt X 2 
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2000 
1800 ---.. --.. -----.. ----.-.--.--.. ---------.~.- ....... -.----...... -.. ---.---... --.--.•.. - .. ------..... ---------. 

lN/mm2) 
1600 XS,A3.B2 

1400 

1200 

1000 XS,A3 

:t--------~------------------------
400 I, , , , I ' , , , I' " . I i 'i, I i 'i' I i i " I i' "I" , 'I i i , i I' " i I 

so S1 S2 
35[mml

36 37 38 39 40 

Grafiek 9. maximale PI voor configuraties met X3 

2000 

1800 .. 

IN/mma) 
1600 

1400 

1200j 
10001 

X4,AA.B2 

X4,AA 

800 • 1-_···_-_····_· __ ·_--_·_-_· .. ·_------_·_----_·_·_-_···· .. -----.-.-------.-.-.. -----.----.-----.-
600

1 X4 
400 , " 'I' ,. '! ' , , i I' i' • I" i , I " T"TI " , 'I' " i I i' i i I i i i' I 

40 41 42 43 Di 44 45[mm]46 47 48 49 50 

Grafiek 10. maximale P, voor configuraties met X 4 
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Pi 
2200, 

I 
20001 

bepaling van PI = Pi (Di voor de gereedschappenset 

1800J---------... --------.-.. ---.---.--------.. ----.. ----........ -------.... -........ -.. ----...... -..... -.... ----.-

-::j X5,A5, B2 

1200-1 
I 

1000j 
800~ 

X5,A5 

600 f---------··-------~ --.. --------------------------------------.-.--------
I 

4OO~r" 'I'" I"" I i i i' I i ii i I i' i i I' i' i I' i" I" 0' I 

50 51 52. 53 0 i 54 55(mm)56 57 58 59 60 

Grafiek 11. maximale PI voor configuraties met X s 
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htst 5. bepaling van AD om de voorspanning te bereiken 

5. Bepaling van de overmaat AD om dè voorspanning te bereiken 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet hoe de optimale condities bereikt kunnen worden 
zodanig dat Pi,max zo hoog mogelijk is. Tussen .. de matrijs en de krimpring(en) 
moet een bepaalde voorspanning Pkrimpaanwezig zijn. 
In onderstaande figuur is de beginsituatie getekend om een voorspanning ter 
grootte van Pkrimp te creëren. Doordat er een overmaat is aangebracht zal bij het 
persen een drukopbouw plaatsvinden. Door nu met een perskracht Ppers de ring 
een afstand ~H in -z - richting te verplaatsen zal de gewenste voorspanning 
bereikt worden. 

d2 
d1 

di 

Fig 12. het aanbrengen van een voorspanning 

De praktijk leert dat a ongeveer 2° genomen moet worden. 

I 
<J 

Als eerste worden weer de configuraties met 1 krimpring doorgenomen; daarna 
die met 2 krimpringen. 

5.1 Bepaling van AD voor matrijzen met 1 krimpring 

Aangezien de krimpringen standaard aanwezig zijn zal de overmaat .6.0 aan de 
matrijs toegevoegd worden; immers per nieuw produkt moet er een nieuwe 
matrijs gemaakt worden en kan .6.0 gemakkelijk toegevoegd worden. De 
binnendiameter van de krimpring moet wel nauwkeurig aan de nominale maat 
vervaardigd worden, met een tolerantie van 0.005 [mm]. 
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hfst 5. bepaling van AD om de voorspanning te bereiken 

Als eerste wordt X, met A, beschouwd. De overmaat voor de andere configu
raties volgen weer uit analoge uitwerking. Alleen de grafische resultaten van dit 
rekenwerk zullen getoond worden. 

Bepaling van L\D om een voorspanning aan te brengen tussen X1 en A1 

Als. eerste wordt de situatie beschouwd dat A, om X1 wordt geperst. De voor
spanning die gecreëerd moet worden is Pkrimp = 381 [N/mm2

]. 

Wordt er een inwendige spanning van Pkrimp is 381 [N/mm2] gevraagd, dan zal de 
overmaat gelijk moeten zijn aan de som van de indrukking van de matrijs en de 
uitzetting van de ring bij deze druk. Tijdens het persen zal deze druk langzaam 
opgebouwd worden. Dit in formulevorm: 

. met daarin de bekende verplaatsingsrelaties in radiale richting : 

Worden de bekende waarden ingevuld dan volgt daaruit: 

L\R = 0.057 _ 381 (69Rl+15.9·103
) 

6.3,103 (Rl -400) 

Te zien valt dat ook deze relatie weer afhankelijk is van Rl' 

Grafisch komt dit tot uitdrukking in de volgende grafiek: 
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0,26 
àD 

0,24 

0,22 
[mm) 

0,2 

0,18 

0,16 

0,14 

0,12 

0,1 

10 12 16 (mm] 18 20 

Grafiek 12. overmaat 4D voor combinatie X" A, 

Wordt nu de buitendiameter van de matrijs 0 1 + àD en de binnendiameter van 
de ring 0 1 genomen, dan zal na persen de gewenste voorspanning ontstaan. 

Zo kunnen voor alle configuraties van alle matrijzen met één krimpring de 
grafieken opgemaakt worden. 

- 42-



hlst 5. bepaling van AD om de voorspanning te bereiken 

0,36 
40 

0,34 

0,32 
[mm} 

0,3 

0.28 ___ . __ . __ "~--.---

0,26 

0.24 

O:':~I ' , , , , , , , , I' , , , , , , , , I ' , , , , , , , , I ' , , , , , , , , I 

20 22 24 Dj 26 [mm) 28 30 

Grafiek 13. overmaat 4D VBII X, voor configuraties met A, 

0,36 
I1D 

0,34 

0,32 
(mm] 

0.3 

0,28 . __ .......... - .. ---

0,26 

0,24 

0,22 

0,2 ""r-,-.-r-ri I I I I I I , , , I I , I I , , I I I I I I I I I I I , I I I I I ' I I I I I , , I I 

20 22 26 (mm] 28 30 

Grafiek 14. overmaat 4D van X2 voor configuraties met A 2 
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0,36, 
AD i 

O,34 J 

0,32
1 

(mm] 1 
0,3 

0,28 

0,26' 

0,24 

0,22 

bepaling van .4D om de voorspanning te bereiken 

0,2 " , " " I ' " " " , i I ' ,,' " " I I' " ,,' ,I, I"" ,i' "! 

30 32 34 0, 36 [mm] 38 40 

Grafiek 15. overmaat IJ.D van Xa voor configuraties met A3 

0,56 
AD 

0,54 

0,52 
[mm] 

0,5 

0.48 

0,46 

0,44 

0,42 

0,4 '" , " ! i ij', , ", i I " " " ", I' 'i'" '" Ij, i i i " i i I 

40 42 44 Di 46 (mm) 48 50 

Grafiek 16. overmaat IJ.D van X4 voor configuraties met A4 
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AD 
0.681 
O.56~ 

0,64 

[mm] 
0,62 

0,6 

0,58 

0,56 

0.54 

0,52 

50 

bepaling van IlO om de voorspanning te bereiken 

52 56 [mm] 58 60 

Grafiek 17. overmaat AD van Xli voor configuraties met Ali 
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hfst 5. bepaling van AD om de voorspanning te bereiken 

5.2 Bepaling van AD voor matrijzen met 2 krimpringen. 

Bepaling van .6.01 en .6.02 om krimpspanningen te bereiken tussen X 1.t...8, en B, 

In dit geval zijn er 2 krimpspanningen die gerealiseerd moeten worden, namelijk 
Pkrimp,1 tussen X1 en A, en Pkrimp,2 tussen A, en B,. Duidelijk is al wel dat de 
overmaat .6.02 tussen A, en B, niet afhankelijk zal zijn van de inwendige diame
ter; .6.0, zal dat wel zijn. 

Als eerste wordt A, in 81 geperst. De overmaat die nodig is om de krimpspan
ning te bereiken zal worden aangebracht op Al' 

De overmaat is gelijk aan : 

waarin: 

Ingevuld met de bekende waarden 

levert dit: 

Vk = 0,3 
Ek = 2.06 '105 

Pkrimp,2 = 524,5 
0 1 = 40 
O2 = 120 
0 3 = 240 

.6.R=O,446 
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Door deze krimpdruk zal nu de binnenmaat van de eerste krimpring wat kleiner 
zjjn en wel: 

lAR f = l-vk ( . } Rl R + 1 +Vk ( ) R,2R22 1 
k',binnen I E Pkrtmp,2 R 2 R 2 1 E Pkrlmp,2 R 2 R 2 R 

k '-2 k 1-21 

( 42 ) 

Ingevuld geeft deze relatie: ARk1 .. , = -0, 145 
,,,,/men 

[mm] 

Ook kan nu de overmaat llD, berekent worden door te kijken wat Pkrimp•1 veroor
zaakt. 

De overmaat is gelijk aan de : 

llR1 = I aRm I + I aRk, I -I aRk1 ,blnnen I [mm] ( 43 ) 

waarin: 

Ingevuld en uitgewerkt: 

llR=O 120-0 145- 4(69R/+15.9·10
3

) [mm] 
1 I 3125 (Rl-400) 

aR =0025 _ 4(69R/+ 15.9-' 03
) 

, 3125 (Rl-400) 
[mm] ( 44) 
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Grafisch komt dit tot uitdrukking in het volgende plaatje : . 

0.3

1 

AD 
0.28 

0.26 

[ mm 1°.241 ~_/~_.~. 
~~.,.-

0.22 ~ ___ 

0.21 ... _. __ ._.-.. -.---.-
0.18 t-.. ----.-.-............... -.. --.--.-
0.16 1 
0.141 
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Grafiek 18. overmaat AD van X, voor configuraties 
met At en B, 

Op deze wijze kunnen alle overmaten LlD, en LlD2 doorgerekend worden. De 
resultaten staan in onderstaande tabel en grafieken : 
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hfst 5. bepaling van llD om de voorspanning te bereiken 

matrijs code overmaat 
code overmaat buitendiameter matrijs eerste buiten-

ring diameter 
eerste 

ring 
[mm] [mm] 

X1 
0025 _ 4(69Rl+1.6-104

) 

, 3.1·103 (Rl-400) 
A 1 0,446 

X2 0,016 -
6.8-103 (46Rl + 2.4,1 04) 

A 2 0,394 
2.5 -106 (Rl- 900) 

X3 
005- 8(69Rl+6.3·104

) 

, 3_1 -103 (Rl-1600) 
A3 0,890 

X4 0,031 -
447 (138Rl +2.0,1 05 ) 

A4 0,940 
2.5'105 (Rl-2500) 

X5 0,084-
3.8-103 (23Rl +4.8.104) 

A5 0,988 
3.1 '105 (Rl- 3600) 

. . Tabel 5. overmaat van de gereedschappen om de voorspannmg te bereiken 

In de tabel is de overmaat in formulevorm weergegeven; dit kan ook weer 
grafisch weergegeven worden : 
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hfst 5. 
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Grafiek 19. overmast van X, bq toepassing van 2 krimpringen 
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Grafiek 20. overmast van XT bq toepsssing van 2 krimpringen 
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htst 5. bepaling van AD om de voorspanning te bereiken 
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Grafiek 21. overmaat van Xa bI toepassing van 2 krimpringen 
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Grafiek 22. ovsrmaat van X4 bI toepassing van 2 krimpringen 
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hfst 5. bepaling van tJ) om de voorspanning te bereiken 
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Grafiek 23. overmaat van Xö bij toepassing van 2 krimpringen 
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hfst 6. toepassing van het gehele systeem 

6. Toepassing van het gehele systeem 

Als de buitendiameter van het produkt (Dj) en de maximale hydrostatische 
spanning (Pj) op de binnenzijde van de matrijs bekend zijn, kunnen de benodigde 
gereedschappen uit de grafieken 7 t/m 11 gehaald worden. De globale maten 
van de benodigde gereedschappen zijn te vinden in tabel 1. Volgt uit de grafie
ken dat er geen krimpringen nodig zijn, dan zijn deze maten voldoende nauwkeu
rig. Moeten er krimpringen gebruikt worden, dan zal de maatvoering nauwkeuri
ger moeten zijn. De exacte maten van de matrijs ontstaan door bij de globale 
maat een overmaat op te tellen. Zie hiervoor grafiek 12 t/m 23. De maten zijn 
dan op 0.01 [mm] bekend. De geometrie van de toe te passen krimpring(en) kan 
(kunnen) uÎt de onderstaande tabel(len} gehaald worden. 

eerste krimpring tweede krimpring 

code Din Dout 
I 

code Din Dout 

A, 40.00 120.45 B, 120.00 240 

A2 60.00 120.39 B2 240.00 480 

A3 80.00 240.89 Tabel 7. tweede krimpring 

A4 100.00 240.94 

I A5 120.00 240.99 

Tabel 6. eerste krimpring 

Bovenstaande strategie is overzichtelijk en beknopt op A4-formaat bijgevoegd 
aan het verslag (zie bijgevoegd A4). 



hfst 7. conclusies en aanbevelingen 

7. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Als van een dikwandige cilinder de geometrie en de materiaaleigenschappen 
bekend zijn, kan de spanningstoestand volledig bepaald worden. 

spanningen 

geometrie materiaal 

materlaa/eigenshappen, geometrie en spanningstoestand 
hebben een duidelijke relatie met elkaar 

Voor een eerste benadering zijn de matrijzen en krimpringen als dikwandige 
cilinders te beschouwen. 

Als in een bedrijf door slagextrusie een groot aantal produkten gefabriceerd 
wordt, is het van belang dat er een geïntegreerd gereedschappenpakket aanwe
zig is. De totale kosten kunnen zo sterk gereduceerd worden. 

Doordat de krimpringen bij goed onderhoud meerdere malen gebruikt kunnen 
worden, ligt de geometrie van deze ringen vast. Eén ring kan bij de fabricage 
van verschillende produkten gebruikt worden. 

Voor elk nieuw produkt zal een nieuwe matrijs vervaardigd moeten worden. 
Door de maatvoering van de matrijs af te stemmen op de geometrie van de op 
voorraad liggende krimpringen, kunnen optimale procescondities gecreëerd 
worden. 
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hfst 7. conclusies en aanbevelingen 

mode/matige weergllve vlIn het systeem 

Aanbevelingen 

De in dit verslag gepresenteerde analyse is een basis voor een optimaal ontwerp 
van een totaal gereedschappen pakket. 

In een vervolgopdracht kunnen de volgende zaken nog toegevoegd worden : 

a. de hoogte van de matrijzen 

b. het spanningsverloop in axiale richting en een analyse van piekspannigen 

c. de fabricage-methode van de matrijzen 

d. de inwendige diameterverandering van de matrijzen onder belasting 

e. de inwendige diameterverandering van de matrijzen door slijtage 

f. de smeringsvoorwaarden van de gereedschappen 

g. de kosten van een totaal gereedschappenpakket, met name opslag, aanmaak 
en vervanging 

h. het toepassen van hardmetalen 

i. een vergelijking met wikkelmatrijzen 

Als deze punten toegevoegd zijn aan dit verslag kan het geheel in een (compu
ter)pakket verwerkt worden over s!agextrusie. 
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bijlage 1 afleiding van spannings- en vervormingsrelaties 

Afleiding van spannings- en vervormingsrelaties in een dikwandige cilinder 

Aannamen: 

* dikwandige cilinder 

* cilinder oneindig lang 

* axiaal symmetrisch 

* geen plastische vervormingen 

Fig 1. doorsnede dikwandige cilinder 

Bij deze aannamen geldt een rotatiesymmetrische vlakspanningstoestand; alle 
spanningen heersen in het (r ,cp)-vlak, dus: 

0' = 0 z [N/mm2 ] 
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bq/age 1 afleiding van spannings- en vervormingsreJaties 

Omdat de optredende vervormingen klein en elastisch zijn geldt algemeen 15.61: 

au, 
E =-, ar 

1 
Ef/) = -u, 

r 

[-I ( 1 ) 

[-I ( 2 ) 

Volgens de lineariteitswetten van Hooke geldt in geval van een vlakspannings
toestand : 

u, - VU ... 
E, = -~E=--"';"'Y' [ -} ( 3 ) 

[-) ( 4 ) 

Substitutie van ( 1 ) en ( 2 ) in ( 3 ) en ( 4 ) geeft de volgende relaties : 

E (au, u,) u = - + v-, 1 - y2 ar r 
( 5 ) 

u = E (v au, + u" 
f/) 1 - v2 ar r 

( 6 ) 
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bijlage 1 afleiding van spannings- en vervormingsrelaties 

Het spanningsevenwicht kan voor een klein elementje van de schijf afgeleid 
worden ( zie figuur 2 ) : 

/ 

,. 
/ 

I ...-

)- - - _._.-
" '_.-

./ --'-,-

Fig 2. Spanningstoestand van een elementje 

Evenwichtsvergelijking van het elementje met afmetingen (dr,dtP,dz) 
in r-richting : 

Verwaarlozing van de hogere orde term en uitwerking levert: 

Substitutie van ( 7 ) in ( 5 ) levert : 

d () E (au, a2ur au,) 
- rOr =O~ = * - + r-- + v-
d r 1 - v2 ar ar2 ar 
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bijlage 1 afleiding van spannings- en vervormingsrelaties 

Combinatie van( 8 ) en ( 6 ) geeft de volgende differentiaalvergelijking: 

Aanname: 

Hieruit volgt : 

au, a2u, _ u, = 0 
-+r-
ar ar2 r 

C2 u, = C,r + -
r 

* achteraf controleren of de aanname juist is * 

_u, _ -C _C2 
- - 1-
r r2 

Invullen van ( 10) in ( 5 ) en ( 6 ) geeft : 

u, = ~«1 +V)C, -(1-V)C:) 
1-v r 

E C2 ut/> = --«1 +v)C, +(1 -v)-) 
1 -v2 r 2 
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bijlage 1 afleiding van spannings~ en vervormingsrelaties 

Bepalen van Cl en C2 met behulp van de geldende randvoorwaarden: 

[N/mm2] (13) 

[N/mm2] (14 i 

Substitutie in ( 11 ) en ( 12 ) en vervolgens optellen, respectievelijk aftrekken: 

[-] ( 15 ) 

( 16 ) 

Deze waarden invullen in ( 10 ), ( 11 ) en ( 12 ) levert achtereenvolgens 
ur , ar en ui/J : 

* 

[mm] ( 17 ) 

[N/mm2 ] (18) 

[N/mm2] (19) 

Na vergelijken van ( 17 ) met ( 10 ) valt te zien dat de aanname correct is 
en wel omdat o.a. de functie van dezelfde graad is 
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bijlage 2 bepaling maximale spanningen en Ru:RI-verhouding 

Bepaling van de maximale spanningen en de optimale Ru : Ri - verhouding 

Om beide grootheden te bepalen is het handig om vergelijking ( 1 8 ) en ( 19 ) 
dimensieloos te schrijven, en wel met : 

p,=Pu 
Pi 

Beiden worden d~n achtereenvolgens: 

Rt2 1 dl/» = (1 _p') (1 + -) -1 
Rt2 -1 ,/2 

fl=.!... [_] 
Ri 

[-] 

[-] 

( 20 ) 

( 21 ) 

Worden nu de grafieken 0'/ = O'/(r') en 0'1/»' = u/fr') getekend voor bepaalde 
waarden van R' en p' dan ontstaan de volgende grafieken. 

1,5 

0; 

[ol 

0,5 

0 

-0,5 

·1 

-1,5 ,."", I"""'" I"""'" I 

2r' 31-14 5 

Grafiek 1. UT' als functie van r' 
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bijlage 2 bepaling maximale spanningen en Ru:~-verhouding 

2 r' 3 I-I 4 

Grafiek 2. 0'(/1' als functie van r' 

5 

- R'-2 p'-O,3 

R'-3 p'...o.3 

R'-2 p'-O.8 

. .... R'-3 p'...o.a 

De vloeivoorwaarde van Tresca wordt ingevuld en dat levert: 

I a max -amin I < af 

la I -a' I < a' tPmax 'max f H ( 22 ) 

Zoals in de grafieken 1 en 2 te zien is, treedt de maximale waarde van het 
linkerlid van ( 22 ) op voor rt = 1; hier zullen dan ook de grootste spanningen 
optreden. Met deze gegevens kan een spanningscriterium opgesteld worden en, 
wel door ( 20 ) en ( 21 ) in ( 22 ) in te vullen met r' = 1 

12(1 _pI) Rt2 1 < cl, 
Rt2 -1 
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bijlage 2 bepaling maximale spanningen en Ru:~·verhouding 

Wordt het linkerlid van deze vergelijking grafisch weergegeven dan ontstaat de 
volgende grafiek : 

2 R' 3 (-) 4 

-,- p' .. o 

p'" 0,3 

----- p'-O.8 

Grafiek 3. u, ma,lR') voor verschillende waarden van p' 

Uit de grafiek blijkt dat de optimale diameterverhouding R' = 2 voor de gereed
schappen, immers vanaf deze waarde lopen de curves vrij constant en neemt 

a/max niet veel meer af. 

Het voorgaande samengevat en geschreven in niet dimensieloze grootheden 
levert het volgende overzicht: 

* maximale spanning op r = Ri 

* 

* 
R2 

(J", = 2 (p _p.) u_p 
....... U I Rt-R~ I 

* 

* optimale diameterverhouding Ru = 2 
Ri 
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ziet:Bbel 1 

Xj.Aj.Bj 

matlijsmet 
2 krimpringen 

materiaal van de gereedschappen (DIN-norm) 

matrijzen X210Cr12 

krimpringen 50CrNi13 

T 
I zie tabel 4 I 

matrijs I matrijs I matrijs 

I ~" \ 
~ I 

t>out I 

I 

~n I . I ;te. 
~ 

Oout 

U = 2° 
I Pllh2110l . 

U = 2° 
U = 20 

code Din Dout 

Xl 10 ... 20 40 

X2 20 ... 30 60 

X3 30 .. .40 80 -
X 4 40 .. . 50 100 

Xs 50 ... 60 120 
.. 

Tabel 1 matfljsgeometfle 
voor toepassingen 
zonder krimpringen 

code 

A, 

A2 

code Din DOlSt 

Xl 10 .. . 20 40+~D, 

X2 20 ... 30 60 + ~D I 

X3 30 ... 40 80 + ~D , 

X4 40 .. . 50 100 + liDI 

Xs 50 ... 60 120 + liD , 

voor liD 1 zie grafiek 2 

voor A ; zie tabel 4 

Tabel 2 matrijsgeometne 
voor toepassingen 
met 1 krimpring 

eerste krimpring 

, 
I 
I 

:L,<t" 
I I ""'.~ 

I 
~_'_: I 

1I<"1.It ! 
U = 2° 

D,n Dou, code 

40 .00 120.45 B, 

60.00 120.39 B2 

code Din o out 

Xl 10 ... 20 40+lID2 

X2 20 ... 30 60+~D2 

X3 30 .. .40 80 + lID2 

X4 40 ... 50 100 + lID2 

Xs 50 ... 60 120 + ~D2 

voor lID2 zie grafiek 3 

voor A ; zie tabel 4 

voor B; zie tabel 5 

Tabel 3 matrijsgeometrie 
voor toepassingen 
met 2 krimpringen 

tweede krimpring 

1-"l ~ ~ ~ " 
.~r( :'</> ,-
L .. < /L 

1)111 ~ 
""lil .. U = 2° 

Din Dou, 

120.00 240 

240.00 480 

A3 80.00 240.89 
abel 5 g eometrie van de 

A4 100.00 

As 120.00 

Tabel 4 geometrIe van de 
eerste krimpring 

tweede krimpring 
240.94 

240 .99 
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Grafiek 1 bepalen van de toe te passen gereedschappen 
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Grafiek 2 bepaling van de overmaat t1DI van Xi bij toepassing van 1 krimpring 
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Grafiek 3 bepaling van de overmaat t1Dzvan X t bij toepassing van 2 krimpringen 




