
 

Hulsextrusie : het onderzoeken van variabelen

Citation for published version (APA):
Toxopeus, G. A. M. (1981). Hulsextrusie : het onderzoeken van variabelen. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol.
WT0508). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1981

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: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/f3660717-dec7-4083-9e49-bc1143a15af0


h u Is -

eXtrUSJe 

opdr-achtgever 

mentor 

schrijver 

plaats 

datum 

1jPT-rapportnr. PT 0508 

HET ONDERZOEKEN VAN VARIABELEN 

afd. wtb. avond h.t.s. IHEO Eindhoven 

prof.ir.J.A.G.Kals afd. Omvormtechnologie 

T.H. Eindhoven 

G.A.M.Toxopeus afd.wtb. avond h.t.s. 

IHEO Eindhoven 

Eindhoven 

26 mei 1981 

jaar van afsluiten: 1981 



-3-

hulsextrusie 



- '1-

VOOR1:JOORD 

De mogelijkheid tot di t verslag is mij gegeven door 

prof.ir.J.A.G.Kals op de afdeling Omvormtechnologie 

van de Technische Hogeschool te Eindhoven. H0 bood 

rnij de mogelijkheid om een keuze te maken ui t verschil

lende onderwerpen. Hiervan leek rnij het hulsextrusie

proces het rneest teressant. 

Orndat dr.ir.J.A.H.Ramaekers hier reeds onderzoek naar 

had verricht, ben ik onder z0n leitiing verder gegaan. 

B~ de praktische uitvoering heb ik veel steun van de 

heer M.Srneets gekregen. 

t"let hun hulp en vele anderen op de afdeling heb ik di t 

verslag tot stand kunnen brengen,waarvoor ik hen harte

lijk dank. 

Eindhoven, mei 1981 

G. A.tv1. Toxopeus 
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Samenvatting. 

Het onderzoeken van variabelen in het hulsextrusieproces 

wordt gedaan, omdat van de invloed van die variabelen 
nog weinig bekend is. filet de verworven kennis over hun 

krachtverioop in het extrusieproces is het mogelijk om 

de formules van dr.ir.J.A.H.Ramaekers te onderzoeken op 

hun bruikbaarheid. De proeven zljn dan ook onder zljn lei

ding gedaan. AIle vari elen zijn nog niet beproefd, zo

dat het onderzoek nog niet afgesloten is. 

l:Jel is reeds vast te stellen, dat een van de formuies 

zeer dicht bij de werkeIijkheid ligt. De literatuurvergelij

king toont duideIijk het belang van dit onderzoek aan, 

om dat tot op heden nog niets gepubliceerd is, wat uni~ 

verseel bruikbaar is. 
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INLEIDING 

Probleemstelling 

het begin van het verslag "'laS er over de variabelen 

van de hulsextrusie weinig bekend. Het was echter van 

belang om daar meer van te \>leten om de ui tgerekende 

formules van dr.ir.J.A.H.Ramaekers op hUn juistheid te 

kUnnen toetsen. 

Om enig inzicht in de materie te verkrijgen was het van 

belang om vak1iteratuur en dictaten over de hulsextrusie 

te bestuderen. Nadat inzicht in de theorie verkregen was, 

werd een schematische opzet van de proefuitvoering ge-

maakt. Omdat het qereedschap a1 voor handen was, 
werd daar rekening mee gehouden in de volgorde van proef

nemingen. Na de uitvoering van de proeven \>!erden aIle 

gegevens verzameld en logisch gerangschikt. Tot slot 

werden nog enkele publicaties vergeleken met de gevonden 

waarden uit de proefnemingen. 



2. TERHSNL IJST 

a = spleetruimte mm 

A = oppervlak mm 2 

AO 00 r sp ronk e Ujk opperviak 2 = mm 

Akr= kritisch opperviak mm 2 

2 c = karak teristiek e spanning N/mm 

F = kracht N 

y spanning N/mm 2 
= 

Va =. treksterkte N/mm2 

Vvm= modelvloeigrens N/mm2 
2 

t,J = kritische 'It-lare spanning N/mm 
"kr 
h = bodemdikte huls mm 

ho = oorspr. bodemdikte huls mm 

h = matrijshoogte mm m 
hs = spuitrand stempel mm 

m = rU'Vlheids- en smeringsfactor 

n = verstevigingsexponent 
R = ruwheid urn 

s = afgelegde 1,'I1eg mm 

E = rek 

~ 
= oorspr. effectieve deformatie 

= matrijsradius mm 

;Os = stempelradius mm 

lS = tophoek stempel 0 
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3. THEORETISCHE BESCHOm-JING 

3.1. Inleiding 

Over de toedracht van de hulsextrusie is reeds uitvoe

rig geschreven door dr.ir. J.A. H. Ramaekers. 

Oaarom wordt voor een theoretische en analytische uit

eenzetting verwezen naar de door hem uitgegeven dicta

ten. Om aanslui ting te verkrijgen wordt verwezen naar 

bijlage A. 

3.2. Beschouwing van de formules 

Bij het ui trekenen en vervolgens ui tzetten van de formu

les in een grafiek blijkt, dat de modellen Pi' P2 en F3 

ongeveer gelijk lopen, maar dat F 2en F 3 steeds een stuk

je hoger liggen. FS daarentegen voIgt een geheel andere 

baan en heeft vee I hogere en lagere waarden. 

l,J1Jordt dit geheel praktisch beproefd, dan blijkt de kracht

weg kromme sterk afhankelijk te zijn van de perssnelheid 

en een geheel andere weg te volgen dan de berekende krom

men. Hieruit bl~kt dat er waarsch~nl~k nog andere facto

ren een rol spelen dan de gebruik te bij de formules. 

Om deze te vinden is het nodig om proeven te nemen, 

waarb~ steeds een kleine factor ge~jzigd wordt t.a.v. 

het standaard model. Dit om essentiele invloeden tot hun 

recht te laten komen. 
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OPSTELLEN PROEFf'10DEL 

Inleidina 

een proefmodel is het verstandig om zo veel mogelijk 

factoren constant te houden om te voorkomen dat bepaal

de invloeden van variabelen niet zichtbaar worden door 

een teveel aan variabelen. Daarom is het verstandig om 

eerst de uitgangscriteria te onderzoeken en op basis 

van hun gegevens pas aan de modelvariabelen te werken. 

Uitaanascriteria 

4.2.1. Materiaal van de blenks ------------
Om met vergelijkbare blenks te werken is het verstandig 

ze uit een plaat te ponsen, zodat verwacht mag worden, 

dat ze dezelfde mechanische eigenschappen bezitten. 

Uit de afvalstroken kunnen hun mechanische eigenschap

pen getest worden d.m.v. een trekproef en/of een hard

heidsmeting. 

4.2.2. Ruwheid blenks --------
De ruwheid van de blenks is bepalend voor de opname

capaciteit van smeermiddelen. De rm",heid wordt bepaald 

door de behandelingen onbewerkt = leveringstoestand 

trommelen 

modderstralen 

etsen 

Na bewerking voIgt een ruwheidsmeting. 

4.2.3. Smeermiddel ------
Hiertoe wordt een apart onderzoek gedaan, zodat het 

buiten dit kader valt. \'lordt er geen smering gebruikt, 

dan moet een hogere druk bereik t worden. Het matrijs 

wordt tevens vervuild, zodat deze steeds schoon gemaakt 

moet worden. Omdat reeds bevredigende resuitaten met het 

smeermiddel Zn-stearaat verkregen zijn, zal dit verder 

gebruikt worden. 
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4.2.4. te£s~n~lheid 

4.3. 

De perssnelheid zal in vele stappen beproefd ""orden van 

zeer langzaam tot produktiesnelheid. Aan de hand van de 

behaalde resultaten zal er een definitieve keuze gemaakt 

worden. 

I"lodel variabelen 

V~~r het onderzoek naar modelvariabelen zullen de uit

gangscriteria reeds bepaald zijn. Om de invlqed van de 

modelvariabelen tot uiting te laten komen, zal van een 

standaardmodel worden uitgegaan. Er zal dan steeds een 

variabele onderzocht worden, waarbij de rest constan t 

wordt gehouden. 

De te onderzoeken variabelen zUn: 

afrondingsstraal stempel 

afrondingsstraal matrijs 

- top hoek stempel 

spuitrand stempel 

- matrijshoogte 

- wanddikte huls 

wrijving blenk 

wrijving blenk 

stempelbodem 

matrijsbodem 

wrUving bekerwand 

wrijving bekerwand 

stempelwand 

matrijswand 

Ook moet onderzocht worden of combinaties van variabelen 

aan de verwachtingen, gebaseerd op de reeds gevonden 

waarden, voldoen. 
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EXTRUSI EP ROCES 

Inleidino 

Het extrusieproces wordt uitgevoerd met behulp van een 

pers met een capaciteit tot 6300 KN. Bij het extruderen 

wordt maximaal tot 2000 KN. belast. Voor nadere speci

fieke informatie van de pers wordt verwezen naar bijlage 

B.l. De persafstand wordt gemeten met een Ether-taster 

type PD 20 met een bereik van 0-0,5" (bijlage B.2.). 

Als registratieapparatuur worden drie versterkers en 

een schrijver gebruikt. Twee versterkers versterken het 

signaal van de pers- en correctiekracht en de derde het 

tastersignaal. Deze versterkte signalen worden in de 

schrijver omgezet in een kracht-weg kromme. Als laatste 

wordt gebruik gemaakt van een optische meeb~lok op de 

persbank, waar direkt de afgelegde weg van de pers 

valt af te lezen. Deze wordt gebruikt bij het instellen 

van de pers. 

Pers met registratieapparatuur. 
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Persopstelling 

1- hydraulische pers 

2- versterker 2x 

3- versterker voor tastsignaal 

4- schrijver 

stempel 

6- taster 

7- veiligheidscabine 

8- meetklok 

9- bedieningspaneel 

10- snelheidsregelknop 

11- motor voor instelsnelheid 

12- motoren voor produktiesnelh. 

1 

I ! 
I 
: 

1 /----;---;----

I1J--1--

12 



-/£-

5.2. Montaae stempels 

De stempel moet vanzelfsprekend haaks op de pers staan. 

Hiertoe wordt zowel d~ stempelsteun als de stempelvoet 

geslepen. Hierna worJ!: de stempel gehard Om de slijtvast

heid te verhogen, waarna de stempel op maat geslepen 

wordt. 

Bij montage is het zeer belangrijk, dat de stempel pre

cies in het midden van de matrijs val t. Omdat het mon

teren van de stempel erg lastig is, zal het uitrichten 

door het verplaatsen van de matrijs geschieden. 

Indien de matrijs excentrisch ten opzichte van de stem

pel komt, zal de wanddikte van de te maken huls niet 

gelijk zijn. 

In de matrijsdoorsnede zijn 5: stempel 

6: taster 

13: matrijs 

14: stilstaande bevestigings

bovenplaat pers 

15: beweegbare bevestigings

grondplaat pers 
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Instelling van de perscorrectie 

Door het persen zal de bank doorveren, waardoor de tas

ter een grotere weg zal aangeven dan de stempel in wer-

kelijkheid t.o.v. het matrijs aflegt het extruderen. 

De pers is nu uitgerust met een stuursignaal, waardoor 

de mogelijkheid ontstaat deze afwijking te corrigeren op 

de schrijver. Hierdoor wordt de exacte weg bij de daarbij 

behorende kracht weergegeven. 

De gebruikte methode van afste l1en wordt omschreven in 

bijlage C. 

Instelling van de perssnelheid 

De perssnelheid is met deze pers geregeld met twee sy

stemen. HierbU is keuze uit snelpersen of het z.g. pro

duktiepersen en het langzaam of instelpersen. 

Voor het snelpersen worden drie zware motoren ingescha

keld met een max. snelheid van 360 mm/min. Het langzaam 

persen heeft een eigen pomp en motor met een lage op

brengst. Deze is te regelen van max. 15 mm/min tot:~) 

langzaam. 
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Pers in beginstand, 

blenk moet nog in 

de matrijs gelegd 

worden. 

Pers in eindstand, 

huls is gevormd. 



6. HET UITVOEREN VAN DE PROEVEN 

6.1. Uitgangscriteria 

6.1.1. ~e£alen ~an maie£i~aleig~n~cha£p~n_ 

liertoe wordt een intermitterende trekproef gedaan. De 

gevonden gegevens zijn in tabelvorm weergegeven. 

A = 13,38 x 4,92 2 mm 
° Fl 

N/mm2 £1 
Ao A = 13,33 x 4,89 F = 7050 N "if.= -=108,1 lnA -0,010 1 1 1 A1 

A2= 13,28 x 4,86 F 7250 t.2 
1 ~ =112,3 =0,020 

A = 
3 

13,25 x 4,86 F = 
3 

7250 V3= :::112,3 ~3 =0,022 

A4= 13,23 x 4,85 F = 
4 

7250 V4 =112,5 C4 =0,026 

A = 5 13,16 x 4,78 F5= 7200 15 =114,5 E5 =0,045 

A = 
6 

13,12 x 4,77 F 7150 % =114,2 E6 =0,050 

A7= 13,07 x 4,75 F = 
7 

7100 'V7 =114,4 ~7 =0,059 

A = 8 
12,99 x 4,70 F = 

8 
7050 Y8 =115,5 E8 =0,075 

A9= 12,90 x 4,65 F = 7050 Vg =117,5 C" =0,093 9 ""9 
AtO= 12,85 x 4,63 F

1O
= 6950 V;o =116,8 t l0 =0,101 

All= 12,75 x 4,55 F 11= 6950 
'711 =119,8 Cl1 =0,126 

A
12

= 12,68 x 4,50 F12= 6950 '12 =1~0,0 C12 =0,143 

Indien deze waarden op dubbel logaritmisch papier uitgezet worden, 

kunnen de factoren c en n bepaald worden. Uit het diagram valt 

nu af te lezen: c = 127 N/mm 2
8 n = tgc<= tg204= 0,039 0(= 2°15 1 
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In,!!lQe.,g ,!!a!l .,ge_r:!J.wlleid_ 
De invloed van de rU\A/heid v,ordt getest door drie blenk.s 

met elkaar te vergelijken. Hiertoe wordt gebruik gemaak t 

van een onbehandelde, een geetste en een gemodderstraal

de blenk. V~~r de uitvoering van de extrusie wordt eerst 

hun ruwheid gemeten, welke grafisch is geregistreerd. 

Onbehandelde blenk: Rcc =: 2,1 r'" 
Mahr Fein..prDf Perthen 

/}v1.tb
U sf t,,-D 

~~'-v; 
1 

i#..~". < 

perthograph mntigraph rnakrograph 

Geetste blenk: RCII( = 76,8 "um 

makrograph M 40 

Gemodderstraalde blenk: R «. = 83,7 /'II 1ft 

P,,:-:hen 

11 

\)~-
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Uit de ruwheidsmeting blijkt, dat R« van de ge~tste en 

de gemodderstraalde blenk dicht bijelkaar liggen. (RO( 

geetst = 76, ~III en ~ gemodderstraald = 83,7 frrl) • 

De onbehandelde blenk blijkt )zoals te verwachten val t, 

een stuk minder ruw te zijn. (RC( :: 2, 1I'JI1). Bij het extru

deren blijk t het verschil tussen de ge~tste en de gemod";' 

derstraalde blenk dan ook klein en de onbehandelde 

schiet er boven uit, hetgeen af te lezen valt uit on

derstaande grafiek. 

1" 1 [XNJ r-"", "-
I ", 

ISO 01 / ""'- ' , I I - . \ 

/ i ",- \, 
/ i .~ 
( . ~~-,~~ /) 

'j . 

) - ::::::;....:::; f .~ 

I i ;-_-=-=---V 
I . 

1000 I ) 

! I 
/ j 
/ / 
I . 

soo I I 
\ . 
\ I 

, 

\ 
I 

- --

- 3Qebsbe b Ie n \\ 

-- JI em 0 d ~ e I' .5 t ya a 1('/ e bJ@n k 

?s= 2,/5 I?1m 

V= 360 mm/min 

S [rnmJ 
~-----------~----------------~------------t- -~ 

o I 2 3 



De geetste blenk vraagt voor F + 40 KN meer kracht 
max -

'V/at t.o.v. 1560 KN te verwaarlozen valt. F min blijkt een 

verschil van ~ 20 KN te geven. Ook het grafisch verloop 

is nagenoeg gelijk. De onbehandelde blenk daarentegen 

vraagt veel meer kracht voor F en wel 1720 KN te-max 
gen de 1520 KN van de gemodderstraalde blenk. Fmin van 

de onbehandelde blenk is met een kracht van 1150 KN ge

l~k aan de kracht van de geetste blenk. De gevonden 

waarden z~n grafisch weergegeven. 
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Omdat de huls ongeveer bU Fmax begint op te komen, valt 

te concluderen, dat de ruwheid van de blenk geen invloed 

meer heeft,als het extrusieproces eenmaal bezig is. 

r·1aar door het opruwen van het oppervlak van de blenk is 

F max naar beneden te halen. Dat dit gebeurt bij grote 

ruwheid,valt te verklaren, doordat er meer smeermiddel 

in de hoI tes opgehoopt zi t. Bij het extruderen wordt de 

blenk eerst geplet, waardoor de holtes dichtgedrukt wor

den. Het nu vr~komende smeermiddel verandert de wr~

ving tussen matrijsbodem en de blenk en tussen stempel 

en de blenk. 

Om aIle proeven verder met elkaar te kunnen vergelijken 

zullen de blenks allemaal gemodderstraald worden, zodat 

R 0( constan t blijft. 

6.1.3. ln~l£e£ ~an de_p~r~snelh~id 

Het persen wordt door de mogelijkheden van de pers in 

drie snelheidsgroepen verdeeld; 

groep I: het snel- of produktiepersen ± 360 mm/min 

groep II: het langzaam- of instelpersen 15-4 mm/min 

groep III: traagpersen 2-0 mm/min 

De gevonden krachten zijn in een grafiek verzameld, ltJaar 

een duidel~k verschil in krachtverloop valt waar te 
nemen. 

Bij het snelpersen is de benodigde kracht het hoogst en 

na het bereiken van de top zakt de benodigde druk snel 

tot F . , waar de druk weer oploopt, omdat de blenk 
m~n 

erg· dun wordt en het moeilijk is om nog materiaal naar 

de buitenkant te persen. B~ het langzaam persen is 
F ongeveer 100 KN lager dan bij het snelpersen. 

max 
Maar nadat F moeizaam bereikt is, zakt hij ook lang-

max 
zaam terug tot F . • Deze ligt echter beduidend lager 

m~n 

dan F . bij het snelpersen. F is het kieinst bij het 
m~n max 

traagpersen en de daarb~ behorende Fmin ligt tussen 

F. langzaampersen en F. snelpersen in. 
m~n m~n 





Kracht-snelheidverloop 

De volgende proeven worden op produktiesnelheid gehou

den, omdat deze het meest met die in het bedrijfsleven 

overeenstemmen. 

Om ongelukken te voorkomen, zal bij het in troduceren 

van iedere nieuwe proef eerst geextrudeerd worden op 

instelsnelheid. 

Bij foutieve instelling kan dan nog ingegrepen en ge

corrigeerd worden. Daarom kan de instelsnelheid ook 

steeds met de produktiesnelheid vergeleken worden. 

Het traagpersen is gezien de lange duur van het per

sen niet praktisch bruikbaar. 
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6.2. Modelvariabelen 

Om de invloed van de afrondingsstraal van de stempel 

te meten, zijn proeven genomen met verschillende stra

len F. De maximum en minimum krachten die hiervoor nodig 
waren zijn in 

f(mm) 

o 
0,505 

1,2 

2,15 

4 

tabelvorm verzameld. 

F (KN) 
max 

1860 

1720 

1600 

1580 

1520 

r . (KN) 
m~n 

1090 

1050 

1160 

1180 

1230 

Hieruit blijkt, dat bij toenemende ),Fmax kleiner en Fmin 
groter wordt. In een grafiek is dit nog eens geillus
treerd. 
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Of nd P=4mm nog een effectieve vermindering van F ) max 
te verwachten val t moet behJijfeld worden, gezi.en het 

verloop van de grafiek. Toch valt te concluderen, dat 

een zo groot mogelijke ~ aangeraden moet worden bij het 

extruderen. Helaas is het niet altijd \'lenselijk in de 

praktDk om een grote afrondingsstraal te gebruiken. 

6.2.2. llfro,!ldin..9.s,2t£a.sl_m.strijs 

Er zijn geen proeven genomen met een afrondingsstraal 

van de rna trijshoek. Maar tDden s het extruderen, waarbij 

gebruik gemaakt 1rlordt van een matrijshoek van 900 ,blijkt 

dat er een randj e materiaal in de matrijs achter blijft. 

Indien bij een volgende extrusie het randj e bUjft liggen 

en er wordt tevens een blenk gebruikt met afgeschuinde 

hoek, zedat de blenk geed op de bodem aansluit, dan 

blDkt F iets af te nemen. max 
De kromme en F. verlopen normaal. Maar hierui t blijk t 

m~n 

toch, dat 

gaat. 

het materiaal niet graag een rechte hoek om-

F bij matrijshoek van 
max 

F met achtergebleven max 

90
0 = 1540 KN 

randj e = 1520 KN 

Het verschil is minimaal en lijkt derhalve niet van gro-

te betekenis. Vooral omdat de dikte + 2 mm blijk t te zijn, - , 

wat een vrij grote radius is. Di t in vergelijking met de 

invloed van de afrondingsstraal van de stempel, waar een 

krachtverschil van 280 KN optreedt. 
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De oorzaak van het achterl:lijven van een randj e moet ge

zocht worden in het vloeiproces. Indien er rasters op de 

blenk aangebracht worden, dan kan het proces gevolgd wor

den. 

I 

r--, ----,.......-J 
, loi 

i 
1. 1 3 

Nu bIijkt dat de bodem onaangeroerd blijft tot.±. 3mm blenk

dikte. Hierna wordt de bodem weI gedeformeerd. I3ij de over

gang blijkt het materiaal de hoek niet om te ... rillen en 

schuift voor een deel af. Dit is het randje, dat achter

blijft. Indien het proces op de kri tische grens gestopt 

i. .... ordt, dan is het vormen van de afschui ving van dat randj e 

juist waar te nemen. Hulsextrusie tot een bodemdikte van 

± 3 mm geeft dan ook rechte bodemhoeken. 

Hierna ontstaan eschuinde kanten. Interessant is nu, 

wat er zou gebeuren toenemende blenkdikte of verandering 

in spleetopening. Proefnemingen kunnen daar uitsluitsel 

over geven. 

Verwacht mag worden, dat constante spleetopening een 

grotere blenkdikte geen invloed op de 3 mm grens zal uit

oefenen, omdat de bodemdeformatie afhankelijk is van de 

materiaaltoevoer naar de spleet. 
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Bij grotere spleetopening mag verwacht worden dat de bodem

deformatie eerder zijn in trede gaa t doen, dus bij grotere 

blenkdikte. Maar als de spleetruimte ( = a) groter dan 

2 a 3 mm wordt, gaat de bodemdeformatie waarschijnIijk geen 

rol meer speIen, De afschuiving in de hoek zal dan ook 

niet meer plaats vinden. Proeven moeten echter aantonen 

waar de grens Iigt. 

a.1 

I~ 



7. 

7.1. 
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P RAKTISCHE: P ROBLEf'JIEN 

Plooivorm in huls 

BU het extruderen valt soms een plooi in de huls waar 

te nemen, of schoon de kracht-weg kromme normaal verloopt. 

Dit plooien valt te verklaren door een excentrische op

stelling van de stempel ten opzichte van de matrijs. 

Hierdoor is de spleet aan een kant breder (r) s). 

r -c; .• _ 
" -~. 

Bij be",eging van de stempel zal materiaalverplaatsing door 

spleet s en spleet r gelijk blijven. Dus bij doorsnede A-A 

zuIIen A en A gelijk zijn. 
s r 

Hieruit voIgt : A = A 
s r 

+h s 

Maar omdat de wanddoorsnedes r en s met elkaar verbonden" 

zijn, zullen hsen hr geIijk moeten blijven. Omdat de mate

riaalaanvoer bij s en r gelijk blijft, zal het materiaal 

bU s ergens anders naar toe moeten. In dit geval zal 

dit zich uiten in het vormen van pIooien. 
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rllon tage stempel 

Bij het monteren van de stempel is het belangrijk, dat hij 

recht komt te staan. Wan t indien hij iets scheef gemon

teerd wordt, zal het stempeiopperviak de blenk maar aan 

e~n kant raken. F wordt dan ook pas bereikt, indien 
max 

het gehele stempeloppervlak de blenk raakt. Ondertussen 

kan de extrusie aan ~~n kant al begonnen zijn. De huls 

krijgt nu verschillende wandhoogtes en een ongelijkmatige 

bodemdikte. bok in de grafiek valt dan een verplaatsing 
van F in de rich tina van de persafstand waar te nemen. max J 

Een ander bezwaar is, dat de opkomende wand de stempel 

raak t, weggeduwd wordt en extra wrijving veroorzaak t. 

Dit aIIes kan voorkomen worden, indien de stempel na mon

tage bij een belasting van 2000 KN nagetrokken wordt. 



7.3. Temperatuursinvloed 

7.4. 

Bij het uitvoeren van de proeven blijkt steeds, dat de 

tweede proef een kleinere F nodig heeft ( 1540 KN te-max 
gen 1510 KN bij ~s = 2,15 mm en v = 360 mm/min). 

F i en het verloop van de kromme blijven hetzelfde. m n 
Het blijkt nu, dat de temperatuur van de matrijs opgelopen 

is van omgevingstemperatuur (~20oC ) tot erg handwarm 

(~50oC ). Het geschatte temperatuursverschil bedraagt 
o ongeveer 50-20 = 30 c. 

Of de temperatuurstoename 

van een kleine afname van 

zeggen. Om dit duidelijker 

van de matrijs de oorzaak is 

F ,is niet met zekerheid te max 
te kunnen vaststellen, zullen 

er ui tgebreide proeven genomen moeten worden, waarbij tem

peratuursmetingen mogelijk zijn. Hiertoe zal het gereed

schap aangepast moeten worden, zodat de matrijs opgewarrnd 

kan worden. 

Materiaalsinvloeden 

Tijde:1s het ui tvoeren van de proeven on tstonden plotse

ling problemen bij een persafstelling: fs= 0,505 

V = 360 mm/min. 

De persafslag was gesteld op een bodemdikte van 1 mm. 

7.4.1. Waarneminaen - - - - --'- -
De bodemdikte van de blenks bij de geperste huls was mi-

nimaal 3mm tegen 1 mm gebruikelijk. De grafiek toonde een 

F van 1900 - 2000 KN tegen + 1700 aebruikelijk en een max - ~ 

F . werd niet meer geagistreerd, omdat de pers al afgeml.n 
slagen was. Tevens was er een tot dan toe ongebruikelijke 

knal te horen bij het begin van de extrusie. 
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7.4.2. MO.9.elijls.e_0E.I.2.s.§.i.!2g~n_ 

ad. 1 foutieve afstelling van de persafslag. 

Nadat de persafslag op een theoretische wanddikte 

van -lmm was afgesteld en dit geen verschil in 

waarnemingen opleverde, werd een andere manier van 

afslag gekozen. Omdat voorgaande proeven een 
F van + 170C KN nodig was onder dezelfde omstan-

max -
digheden, werd de pers nu afgesteld op een persaf-

slag van F = 2000 KN. Dit werd pas bereikt na 
max 

het passeren van F. als de Kracht heel stijl ging ml.n 
oplopen, zodat een normaal extrusieproces verwacht 

mocht worden. 

gevolg: F werd niet meer gehaald. De pers sloeg af max 
bij F = 2000 KN en de extrusie was nog maar nauwelijks max 
begonnen. De bodemdikte van de blenk bleek nu 4,5 mm te 

bedragen. Een volgende proef werd nu genomen met v = 
15 mm/min, waarbij de pers ook tot 2000 KN werd belast. 

Nu gebeurde er totaal niets. Maar als de blenk .t. 10 min. 

belast bleef onder deze druk, dan bleek de extrusie zich 

langzaam voort te zetten tot een bodemdikte van ± 3 mm. 

De wand van de huls toonde echter nu spontaan scheuren, 

wat zich uitte in gesPleten of gebarsten wanden. 

ad 2. schoonmaken en polijsten van aIle wanden. 

Het randje onder in de matrijsbodem "."erd zorgvuldig 

ver\-.rijderd en de bodem en de wand van de matrijs weer 

netjes glad gepolijst. 

gevolg: Er trad geen verandering OPe 

ad 3. controle stempel. 

De stempel (~= 0,505) \-,erd nauwkeurig gecontroleerd 

en bleek een holle bodem te hebben. Deze stempel 

werd nu vervangen door een andere stempel () = 2,15) 

met een vlakke bodem. 

gevolq:Er trad geen verandering OPe 
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ad 4 controle blenk. 

De oppervlaktebehandeling van de blenk werd verge

leken met blenks,die eerder en succesvol gebruikt 

waren. Ook het aanbrengen van het smeermiddel werd 

vergeleken. 

aevolg: De oppervlakte behandeling was dezelfde en ook 

het aanbrengen van het smeermiddel Zn-stearaat bleek 

overeen te stemmen. Dus er trad geen verandering OPe 

ad.5 materiaaleigenschappen. 

De enige mogelijkheid was, dat het gebruikte mate

riaal andere mechanische eigenschappen had dan de 

eerste serie. Om dit te vergelijken werd er een proef 

genomen met een blenk uit de oude serie. 

aevolg: Er werden weer normale resultaten verkregen en 

de knal was verdwenen. 

7.4.3. Materiaalonderzoek ----------
Blijkbaar waren de mechanische eigenschappen van de nieuwe 

serie anders dan de oude serie. Om dit te controleren wer

den allereerst hardheidstesten genomen van een blenk van 

de oude serie en van de nieuwe serie. 

De oude gaf een hardheid Vickers 45 tegen Vickers 47 van 

de nieuwe serie. Er was dus nauwelijks enig verschil. 

Hierna werd een trekproef genomen. !;Je vinden: 

c . 
n~euw 

= 120 N/mm2 en n. = 0,020 
n~eu w 

coud = 127 N/mm2 en noud = 0,039-

E voor aluminium; 0,7.105 N/mm2 

= 98,3 Nlmrn'2.. 
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F max voor de oude serie bij )(= 0, 50~ = .:!: 1700 KN. 

Dus de te verwachten F van de nieuwe serie zou zUn 

F 
max 

max 

Yvm . _ nleuw ~ 
- if"" • L maxoude 

Yvmoud 
serie 

105,4 • 1700=1825 K 
- 98,3 

Daar echter F = 2000 KN wordt overschreden,geeft de 
max 

trekproef ook geen uitsIuitsel. 

7.4.4. Conclu~i~ 

BIUkbaar spelen er nag andere factoren van het materiaal 

een rol die op dit moment niet te overzien zUn. Misschien 

zal een structuuronderzoek nog uitkomst geven. Maar aan

gezien dit zich in de mechanische eigenschappen moet uiten, 

valt hier weinig van te verwachten. 



8. 

8.1. 

8.2. 

8.2.1. 

8.2.2. 

TH80RETISCHE B8SCHOUWINGEN 

Inleidina 

De gemeten punten zul1en vergeleken worden met de theo

retisch verwachte waarden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van een willekeurige grafiek uit de beproefde metingen. 

Berekenen van de krachten 

Technische aeqevens: - - - - - --'- -- - -
gemeten waarden c 

n 
e 

() 

D m 
D 

s 
a 

rm 

fs 
h 

0 

hm 
h 

s 

fs 
gekozen ltJaarden V 

pers 
R~ 

smering 
variabele "'laarden m 

h 

F 
v! 

~eke.!2i.!2g 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

127 N/mm 2 

Q039 

0 

49,9 mm 

48,9 mm 

0,55 mm 

2 mm 

2,15 mm 
5 mm 

7 mm 

3,15 mm 

1800 

360 mm/min 

83,7 )1-m 

Zn-stearaat 

0,1-0,4 

1-5 ml11 ( = blenkdikte ) 

werkelijk gemeten kracht 

De berekening is uitgevoerd met de formules zoals weer

gegeven in bijl age A. De an t",oorden zijn in een tabel ver

zameld, waarna ze in graf ieken ui tgewerk t zijn .. 
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Schillenmethode 

[KNJ 
ISoo 

11.5"0 

1000 

/000 125"0 

m = constant 

Bovengrensoplossir 

[KN] 

1500 

12.50 

1000 

1000 

m = constant 

a 
- ,/0 -

[KN] 

ISOD 

IS'OO 

I~SO 

1000 

~I q~ 0,1{ 

m = variabel 

1w [KN] 

J5'OO 

IbOOt 

i 
! 

01 , 02 
I 

m = variabel 

m 



"( 
ISOO 

1250 

1000 

Gecorrigeerde oplossing 

[KN1 

1000 1'250 

m = constant 

h -lfD -

ISOO 

[)( NJ 

r3) 

/zso 

/000 

I I I .. 
01 0,2 OLf IT1 

I I 

m = variabel 

Bovengrensoplossing met vlakke deformatie in de hoek 

Tw [KN] /' 

1500 A 7/1 
/ t 

12.£'0 t/ 
1000 

[KNJ 

ICOO /2SD ISOo 1'1,S'O 2r)OD 1/~/) 
rn = constant 



- ---[KW] ~ - -
1500 

/000 

SOD 

---. 

mrn / ttl i tl 
I1Jm 

3 
CD 
rT 

0. I CD 
I-h o 
I) 

3 
(U 
rT ...,-
CD 

l----'--~------__;z --~-~~3:-~----;'1-~- ..... 5 [mmJ 
1 

(") 



ISoO 

/250 

/000 

(COO 

02-
I 

m = variabel 

cl - LjD -

-::fw [KNJ 

1500 

12~O 

/000 

O,, °, 2 

m = variabel 

Bovengrensoplossing met vlakke deformatie en afrondingshoek in 

de matrijs 

_._"--

1'/00 IGOO 'lSO 2000 ..,..,,-

-I (c:) 

m = constant 



8.3. 
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Vergelijken van de krachten 

AIle uitgerekende waarden zullen met de werkelijke verge

leken "Jorden. Hierbij kan m constant blijven of gevarieerd 

worden. Vooral omdat de wrijvingsweerstand nog niet vol

doende onderzicht is, is het zinvol om beide mogelUkheden 

te onderzoeken .. 

8.3.1. Sc~i~l~nmelh£d~ ( F1 ) 

m = constant .. 

Er is geen kloppende kromme te vinden. Bij m = 0,4 komt 
F ongeveer met de werkelijke waarde overeen. max 
F. blijkt dan noo hoger uit te komen. De kromme loopt 
m~n ~ 

vrij recht met een golfbeweging. V~~r m = 0,2 komt F . 
m~n 

vrij naUiAJkeurig uit, maar valt F max veel te laag uit .. 

m = variabel. 

Er is een overeenkomende kromme te vinden, indien m aan 

verandering onderhevig is. 
m = 0,2 bij blenkdikte h = 4,8mm, de kracht loopt OPe 

m = ° 4 bij h = 4,7-4,5 mm, de kracht bereikt maximum. 
m = 0,3 bij h = 4 mm, 
m = 0,2 bij h = 3-1 mm, 

8.3.2. £ovengrens£Plossing ( F
2

) 

m = constant. 

de kracht loopt • 
de kracht loopt tot 

minimum. 

Er is geen kloppende kromme te vinden. Voor m = 0,4 vol-
doet F en voor m = 0,2 blijk t F . overeen te stemmen. max m~n 

m = variabel. 
Indien m aan verandering ondehevig is, blijk t er een over-
eenkomende kromme te vinden. 
m = 8,2 bij h = 4,8 , de kracht loopt op 
m ::: 0,4 h = 4,65, F wordt bereikt, hierna zakt m-1tlaarde. 

max 
m = 0,3 h = 4 

m = 0,2 h = 3 
m = 0,1 h = 2,2, F 1tlordt bereikt, '!Jlaarna m-waarde stijgt .. 

min 
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8.3.3. Qe£o£rig~e£de £plo~sin£ ( F3 ). 

m = constan t. 

Er is een kloppende kromme te vinden. F blijkt voor max . 
m = 0,4 te voldoen en voor F. moet m = 0,15 zijn. mln 
m = variabel. 

Er is een overeenkomende kromme te vinden indien m aan 

verandering onderhevig is. 

m = 0,2 bij h = 4,8 , de kracht loopt OPe 

m = 0,4 h = 4,65, F wordt bereikt, hierna daalt 
max 

m-waarde. 

m = 0,3 h = 4 

m = 0,2 h = 3 
m = 0,15 h = 2,2 F . wordt mln bereikt, waarna m-waarde 

stijgt. 

8.3.4. Boye.!lC!£e!ls£plo~sin£ met v12k~e __ defor!!:ati.§; in_de hO~k( F 4 ). 

m = constant • 

Voor m = 0,1 zijn de berekende waarden voor F en F . mC'.x mln 
vrij nauwkeurig in overeenstemming met de gemeten waarde. 

m = variabel. 

Een overeenkomende kromme is te vinden voor een licht stij

gende waarde voor m tussen °112 en 0,15. Een duidelijke 

oploopkracht valt echter niet waar te nemen. Maar omdat 

in dat gebied de krachtmeting niet erg precies is, mag 

daar niet te veel waarde aan gehecht worden. 

8.3.5. Boyengr~s~plo~sing me£ ylak~e_defQrma£i~ ~n_aLrQnQi~

hO§k_in de_m~tEj~.(F5) 
m = constant. 

Voor m = 0,4 is F max 
vrij nauwkeurig, maar blijkt F . nog mln 

groter te zijn. Indien m = 0,1 voldoet F . , maar valt mln 
F veel te klein uit. max 

m = variabel 

Er is nu een overeenkomende kromme te vinden. 
m = =,2 bij h = 4,8 de kracht loopt OPe , 
m = 0,4 h = 4,65, F wordt bereikt, hierna daalt max 
m = 0,3 h = 4 

m = 0,15 h = 3 en h = 2,2 F min\vordt bereikt. , 

m-waarde 



8.4. 

Hierna lopen de theoretische waarden erg snel op, zodat de 

formule niet meer overeen Komt.Dit is te verklaren, omdat 

er theoretisch maar een zeer nau1t,e spleet van 0,67 tot 

0,39 mm voor de deformatie overblijft bij blenkdikte van 

2,2 tot 2mm. 
Q 

.J,e§ormabie $flee~ 

2 mm 

In de prak tijk zal het materiaal bij de kri tische grens 

wel door de hoek geperst worden, omdat het aluminium erg 

zacht is. Indien de afrondingshoek in de matrijs van matri.js

materiaal gemaakt wordt, zullen de gemeten waarden beter 

met de theoretische overeenkomen na F .• 
m~n 

Conclusie. 

Er zijn 4 formules, die op enkele getalaf".lijkingen na een 

sterke gelijkenis tonen. Zij blijken goed te kloppen als 

aangenomen mag worden, dat de wrijving tijdens het proces 

verandert. De bovengrensoplossing met vlakte deformatie 

in de hoek (F
4 

)biedt een bruikbare grafiek bij een con~ 

stan te wrijving ( m ~ OJ 12..) • 

Dit alles geldt echter alleen voor een extrusie met: 

?s 2,15 mm 

v 360 mm/min. pers = 

fs = 1800 

RO( = 83,7 m (=gemodderstraald 

smering=Zn-stearaat. 

De oppervlakteruwheid en de smering zijn terug te vinden 

in de m-factor. Maar r ,v en l? zijn niet in de formule 
)S pers 15 

weer te geven. Bij invullen van andere waarden (par 6.:1.3enQ.2.'l) 

voor deze factoren, blijken de uitkomsten dan ook niet 

te kloppen. 



9. LITERATUUR VERGELIJKINGSN 

9.1. Publicatie van ir.P.J.M.Boes en ir.H.P.Pouw. 

9.1.1. lnleiding 

De heren ir.P.J .fvl. Boes en ir .. :--!.P .Pouw hebben in 1965 een 

artikel gepubliceerd waarin ze verschillende extrusiefor

mules met elkaar vergelijken. Daarbij hebben ze ook speci

ale aandacht aan aluminium hulsextrusie ge~jd. B~ hun 

inleiding moeten echter enkele kanttekeningen geplaatst 

worden. 

ad.l.perssnelheid. 

Zij beweren dat de perssnelheid geen invloed heeft op 

de kracht-weg kromme. In paragraaf 6.1.3. is echter 

het tegendeel aangetoond. 

a .2.kracht-wea kromme. 

De door hun weergegeven kracht-weg kromme komt in 

het geheel niet overeen met de opgemeten kromme. 

Hun hulsextrusie kromme vertoont echter vlel veel 

gelijkenis. 

stellen echter jui~t vast, dat et V-Smaar ~de ware 

spanning is, waar het bij de plasti.s::he deformatie op aan 

komt. Omdat van de meeste materialen echter aIleen ~ 
wordt opgegeven, introduceren zij een n-factor, die deze 

fout moet compenseren. 1'1aar tevens is' in deze factor een 

functie van de extrusieverhouding verwerkt, welke veel 

zwaarder telt. 

9.1.2. ~r~chtenbe£e~ening 

De door hun gevonden extrusiedruk P wordt bepaald door 

de formule P = x.n. ~. De gebruikte n is niet de te 

verwachten verstevigingsco~ponent, maar wordt bepaald 

door n = a .lnR+b. Waarin a en b constanten z~n, die b~ 

een bepaald materiaal behoren. R staat voor extrusiever-
. A blenk 

houd~ng - A dh 1 en x is een vormcorrectiefactor. ran ,u s 
Proefondervindelijk hebben de relatie tussen n en R 

grafisch weergelegd voor o.a. aluminium hulsextrusie. 
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Ui t de grafiek zijn de 1tlaarden voor a = 3,14 en b = 0,8 

te berekenen. De vormcorrectiefactor x ( = 0,9-1,5 ) is 

afhankelijk van de vorm van het gereedschap. Bij een matrijs 

met een vlakke bodem en redlte hoek stellen zij voor x = 1,2 

Ys voor aluminium = 108 N/mm2 (paragraaf 6.1.1.) 
-rr 

= 4 (49,9)2 = 
R ;r( 49,92~ 48,92 , 

25,2 

4 



In de grafiek valt voor R = 25,2 de n-waarde (~10,9) 

af te lezen. Dit is ook te berekenen uit de formule 

n = 3,14. In ,2 + 0,8 = 10,9 

Nu valt P te berekenen: 

P = x.noV; = 1,2 • 10,9 • 108 = 1413 N/mm2 
"Ii 2 

As= 4' . 48,9 

dus:F max 
."... 2 

= P.As= 1413 .~ 48,9 = 

, 

2652 KN 

Gemeten voor F = 1850 ( )s= 0) • Hieruit valt n te be-max 
palen: 

P F 3 
• 1 1850.10 Z n = 

x .. ys = "X:f{s = 1.2 A • 108._ 48,9 
4 

EChter voor (i::J = 4 en x = 1.2 wordt n = 6,2 en 
)5 
}S = ° en x = 0,9 wordt n =10,1 

9.1.3. 8eschouwino ----_ ...... 

= 7,6 

De invloed van de vormgeving van het gereedschap op de 

n-factor is volgens de publicatie vooral bD aluminium 

erg groot. Daarom wordt dan ook de x-factor als vormcor-

rectiefactor ingevoerd. geven hierbij echter toe, dat 

deze waarde nog niet geheel onderzocht is op hun betrouw

baarheid. De berekenin~ toont ook aan dat de invloed van 

de x-factor erg groot is op het ant\~ord. Hierdoor kan 

de waarde van de n-R grafiek dan ook niet nauwkeurig be
oordeeld I;>lorden. 



9.2. Publicatie L.E.Farmer 

9.2.1.. lnleiding 
Voor deze publicatie heeft hij gebruik gemaakt van alumi

niumlegeringen 2011,6061,6063 en 6262. Hun ware spannings

rek verhouding heeft hij in een diagram weergegeven. De 

ware spanning v: is weergegeven in P a = IN/m2 = 10-6N/mm2 

~ 1!·1P = 1 N/mm2 
a 

In de g~afiek is de spannings-rek kromme van het eigen 

materiaal toegevoegd ( code: k ). 

o 0'4 0-6 
NATUftAl.. STRAIN C 

Verder is gebruik gemaakt van Zinkphosfaat--Sodium ste

araat als smeermiddel. De toegepaste extrusiesnelheid 

bedraagt 600 -915 mm/min en de perscapaciteit is 500 KN. 

VOOr de berekening is gebruik gemaakt van correctiefacto-

ren. 
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9.2.2. !?e.r.elf,ening 

De extrusiedruk 1JJordt gevonden met formule P= Py • g?4 q~ 
De waardes P r' qr en q~ kunnen gevonden worden in d~ 
gepubliceerde grafieken. 

2-
'19)9 

r = extrusieverhouding = '18,92. -

L = L + L '), + (1-1) (L + L3) -= I + 0 .J. (I _...!- ) ('lOr 0):: Lj/16 
o 2 2. r I 2. 110'1 \ 

Deze waarde staat in de grafiek 

niet afgebeeld. 

Daarom is een aparte grafiek bijgevoegd, die het oorspron

kelijke verlengct, Hierop val t af te lezen :J. L
Q 
~O, 1 LJS 

Do 

In het P diagram zUn voor r = 1,04 geen krommen meer 
r 

getrokken. We! valt een punt te berekenen, die veer dit 

systeem moet voldoen. Deze kan dan vergeleken worden met 

de aanwezige krommen. 
? 

,850. 10 

-7 '1~92. 
-.; = _p_ : f 06 = 10'2. S 

If' 9 L~ I,02E • O,9'1G' 
/II 2. = 1023 i1~ 
/ IIJI'II 

1 Ot> 
Het gevonden punt op P = 1023 

r 
buiten het diagram bereik. 

9.2.3. §e.§.choQwinS 

en r = 1,04 valt ver 

Aangezien voor deze publicatie met andere legeringen, een 

veel hog ere perssnelheid en een ander smeermiddel is ge

werkt, valt het moeil~jk om een vergelijking te trekken. 

Opvallend is dat de tophoek van de stemp weI in de be

rekening is opgenomen en de matrijsvormen niet. Omdat hun 

grafiek een extrusieverhouding van 1,5-5 weergeeft, is 

hun extrusiespleet (=a) veel groter. Hierdeor zal de bo
demdeformatie ook minder of gehee1 niet door de hoeken 
gaan ( vergelijk paragraaf 6.2.2.). 
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10.1. 

-5/-

EINOOORDEEL 

Samenvattino 

Beproefd zUn nu de uitgangscriter 

afrondingsstraal van de stempel. 

en de variabelen van 

invloed van de ande-

re variabelen kan dan ook aIleen maar ingeschat worden. 

Door een tekort aan proefmateriaal zijn de ui tgangscri te

ria niet voldoende beproefd. Zo is het b~voorbeeld de 

vraag of de recli:e lijnen van de invloed van oppervlak te

ruwheid wel recht zijn. i:JaarschijnIijk zullen ze met een 

kromme lopen, maar daarvoor zijn tusseni iggende rm·Jheids

testen nOdig. HetzeIfde kan gesteid worden over de in

vloed van perssnelheid. Van 0 tot 15 mm/ sec is een dui

del~k beeld verkregen, maar tussen 15mm/ sec en 360 mm/sec 

Iigt een groot gat. 

Ook is het van belang om iets meer te weten over de wr~

vingscoefficienten. Dit moet natuurlijk in samem-Jerking 

met het smeermiddel gebeuren. 

Omdat over het temperatuursverioop niets bekend is, is 

het van belang dit te testen in samenhang met het kracht

verloop. Verder valt op te merken, dat de metingen aan 

de matrijs, blenk en stempel nauwkeurig ui tgevoerd 

moeten worden het gebruik van een kleine spleetopening. 

I:Jan teen kleine meetfout kan in de theoretische bereke

ning een grote spreiding geven in het krachtverloop. De 

berekening uitgevoerd door dr.ir.J.A.H.Ramaek:rs ontwik-

kelde formules lijk t goed. 1;Jel \tJijken de wadrden 

onder invloed van niet ingevoerde factoren, zoals stem

pelafrQoding, stempelhoek en perssnelheid. De formules 

gevonden in verschillende publicaties blijken aIleen te 

voldoen vOor de door hen gevoerde geometrien en materi

alen. tlfaarbij ze dan nog een groot tolerantieveld nodig 

hebben. Zij zijn zeer er niet universeel toepasbaar. 



10.2. 
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Conclusie 

De proeven hebben aangetoond, dat de formules van dr.ir. 

J.A.H.Ramaekers goed met de realiteit overeenkomen. 

Hiervan mag verwacht worden, dat als de factoren stempel

afronding, stempelhoek en perssnelheid ingevoerd worden, 

zij universeel gehanteerd kunnen "'Jorden. De formules zul

len dan wel ingewikkelder worden. Omdat het bedrijfsleven 

echter het meeste belano stelt in F ,kunnen ze later - max 
misschien ve.reenvoudigd worden door kleine invloeden te 

verwaarlozen. Daartoe is het erg zinvol om de proefnemingen 

voort te zetten, waarb~ het verstandig is om met grotere 

maten te werken om de invloed van meetonnauwkeurigheden 

zo klein mogel~k te houden. 
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Bijlaqe A 

Samenvattina analvtische waarden gevonden door 

dr.ir.J.A.H.Ramaekers 

1. Procesmodel --< ~ t-- .--' 

~ J1I 

""" Q -

J 

¥iDs 

~ = afschuiving vlak 1 

V; • afschuiving vlak 2 
o = diameter stempel s 

a = wanddikte huls 

! 

Om = diameter matrijs (= Ds+a) 

h = bodemdikte huls 

hs 

h , 
.. 

h 
o = oorspronkelijke bodemdikte huls 

h 
s 

h 
m 

= spuitrand stempel 

= matrijsnoogte 

stempelweg (= h -h) s = o 
= afrondingshoek stempel 

afrondingshoek matrijs 
(= f ) 

~l_!i_ 
I 

I 11 I 

1) 
I ~ I 

I '~1. 

II 

: 

I 
!hm 

l 
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2. Oplossinasmethodes 

2.1. Schillenmethode: 

Hiervoor geldt de formule: 

plastische deformatie hoek 

plastische deformatie bodem 

bodemwrijving 

matrijswrijving 

afschuining vlak ~ 
wandwrijving 

2.2~ Bovenarensmethode: 

Hiervoor geldt de formule: 

wrijving langs matrijsbodem in hoek 

afschuiving langs V; vlak 

deel van afschuiving langs 
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2.3. Gecorriaeerdp bovenarensoplossina: 

Hiervoor geldt de formule: 

2.4. Bovenqrensoplossinq met vlakke deformatie in de hoek! 

2 

o 
U = constant in gebied II en 

r in gebied III 

\f; en ~ vlakken ....... afschuiving 

Hiervoor geldt de formule: 



2.5. Bovenarensoplossinq met vlakke deformatie en 
afrondingshoek in matrlis: 

\ 

t 
~\." 
I ,-'-.... I "-
1_ ,JI "I 
I ',/ 

f.,. -

Hiervoor geldt de formule: 

=afrondingshoek matrDs, 
t correctie op de ma

trijs- en wand1..tl"'ijving en 
tevens op afschuiving 
langs y-vlakken 
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c = 125 N/mm 2 

n :: 0,05 
D = ° 49 mm 
ho= S mm 
a = 0,5 mm 

fm :: 0,7 mm ( FS ) 

11,n= 8 mm 
hs = 4 mm 
m = 0,4 

500 a = gemeten,perssnelheid v = 6 mm/sec. 

b = gemeten,perssnelheid v :: 6 mm/sec. 

s [~ »1J 

I l 3 
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Bijlaae B.l 

Hydraulische pers 

merk 

max. perskracht 

persafslag 

perssnelheid 

inlegtijd blenks 

vloeipause 

ui twerptijd 

Versterker 

merk 

type 

code 

Versterker 

merk 

type 

Schrijver 

merk 

type 

Sack en Kiesselbach 

6300 KN 

afstand en druk (bar. 

produktiesnelheid 360 

instelsnelheid 0-15 

0-30 sec instelbaar 

0-12 sec instelbaar 

0- 6 sec instelbaar 

HBM 

KVJS /35-5 

WT 2646 voor correctie 

WT 2716 voor kracht 

Delta Electronics 

D 030-1 

: Houston Instruments 

: 2000 

of KN) 

mm/min 

mm/min 
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Series P020 

8ijlage 82 
Co-axial Displacement Transducers 

SERIES P020 

'.1 

CERTIFICATE OF TEST 

POTENTIOMETER TYPE TRANSDUCER 

SERIAL No. 89:;4 w 
TYPE PD 20 RANGE 0-0.5" 

INPUT TERMINATIONS ..................................... A (Red) AND C (Green) ................................. . 

OUTPUT TERMINATIONS ................................... B (Blu~) AND C (Green) ................................. . 

MAXIMUM POWER RATING ....................................................................... q:-.?.?.2 ....... WATTS 

10068 
POTENTIOMETER RESISTANCE ...................................................................... , ....... OHMS 

81 "'0 CHANGE IN OUTPUT FOR FULL RANGE TRAVEL ....................................... ~d: .......• % OF INPUT VOL TAGE 

OUTPUT AT g." ............................................................................................ ~.~.7. ........... % OF INPUT VOLTAGE 

OUTPUT AT ..... .Q.~5.~~ ................................................................................... §.9.~i? ........ % OF INPUT VOLTAGE 

ACCURACY (INCLUDING NON-LINEARITY & HYSTERESIS) ............... Q .• .15 .......... % OF MAX. OUTPUT VOLTAGE 

CALIBRATION VOL T AGE .......... . .. , .............................................. ~9............... VOLTS 

CALIBRATION lE:MPE:HATUHE ............... ' ...................................... ~.?!. ........... °c 

REMARKS:--

This instrument has been calibrattlu under open cin;uit conditions. 

TESTED BY:-
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- Biilaae C 

Instellina perscorrectie 

De pers zal ondanks zijn stijve constructie inveren tijdens 

de persbelasting. Deze invering zal toenemen bij grotere 

belasting van de pers. Bij persbelasting F=O KN raakt de 

stempel het matrijs. Nu kan de taster, die gemonteerd 

zi t aan de bovenbrug, in co.ltact gebracht worden met de 

matrijs, welke aan de onderbrug gemonteerd zit. 

Bij het oplopen van de persbelasting zullen zowel boven

als onderbrug uitveren. Hierdoor verliest de taster het 

contact met de matr~s. De afstand van de taster tot de 

matrijs zal steeds groter 1.-Jorden bij toenemende belasting. 

Nu is van belang om deze afstand te meten, omdat bU het 

extruderen van een blenk de taster een te korte weg af

legt en wel de extrusielengte minus inveringslengte. 

Hierdoor ontstaat een foutieve kracht-wegkromme. 

De afwijking is nu op de schrijver af te lezen als gebruik 

gemaakt wordt van een eindmaat van by. 3,00 mm. vlordt 

deze namelUk geplaatst na een stijging van 2000 KN, dan 

zal de recorder een afstand aanwijzen van 3.000 mm - in

vering. Nu is de werkelijke invering gemakkelijk te bere

kenen. Door nu de belasting in stappen van 200 KN toe 

te laten nemen en de daarbU behorende inveringen uit te 

rekenen, kan de invering in een grafief worden uitgezet. 

200 KN 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

8/50 = 0,16 mm r [KNJ 

15/50 = 0,30 2000 

23/50 = 0,46 

29/50 = 0,58 

36/5.0 = 0,72 

42/50 = 0,84 

51/50 = 1,02 

57/50 = 1,14 

68/50 = 1,36 

76,S/50 = 1,53 

1000 

u 
~--+---~--------------~ 

o °15 1 7,5 ern trl] 
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Omdat de pers met een corrector is uitgevoerd, bestaat 

de mogel~kheid om de recorder een juiste kracht-weg 

kromme te la ten mal< en. Hiertoe wordt de schrijver eerst 

afgestemd op het persen. Daartoe ""ordt de correctiemeter 

losgekoppeld. Nu k an de recorder a fgeregeld worden op 

persen, waarbij de lineaal op nul blijft staan. 

Nadat de recorder op persen van 0-2000 KN is afgesteld, 

wordt de persmeter losgekoppeld ~n aan de correctiemeter 

gesloten. Nadat de gevonden correctieafstand juist is 

afgesteld, 1rlordt de persmeter er bijaan gesloten Nu k an 

gecontroleerd worden of de lineaal op nul bIijft staan, 

als de perskracht oploopt van 0-2000 KN. Indien dit het 

geval is, kan verwacht worden, dat de taster de juiste 

afstand b~ de daarb~ behorende Kracht registreert. Hier

b~ valt op te merken dat het correctiesignaal niet vloei

end binnenkomt, maar b~ het langzaam opvoeren van de druk 

nogal schokkend reageert. Dit komt waarsch~nl~k omdat de 

uitvering niet vloeiend verloopt b~ Iangzaam opvoeren 

van de persdruk. B~ snelle persbewegingen ontstaat er 

namel~k weI een vIoeiende beweging. 

Nadat alles afgeregeld is , zal er een proefextrusie ge

daan moeten worden om te controleren of alles goed ver

loopt. De grafiek toont aan het eind een oplopende l~n. 

Op het punt dat deze strak naar beneden gaat lopen, is 

het extrusieproces afgelopen. De schuin aflopende l~n 

geeft nu de uitvering van de pers weer. 

De stempelverplaatsing kan nu in de grafiek afgelezen 

worden. Dit getal moet nu gecontroleerd worden met het 

verschil tussen bodemdikte blenk en bodemdikte van de 

geextrudeerde beker. Indien dit met elkaar overeenkomt 

is alles goed afgesteld. 
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