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SAMENVA TTING. 

Dlt verslag behandelt de ductilltelt, ofwel vervormbaarheid van materialen blj verschillende omvorm
processen. Centraal staat de faalkromme-theorie. die. ultgaande van de ductiliteit bij de eenvoudige 
processen trek- en torsieproef de ductlliteit bij andere processen voorspelt. Maatgevend is de span
nlngstoestand. Tot op heden Is daze theorie aileen in het trekgebied gecontroleerd. Doel van dlt 
verslag Is controle In het drukgebied. Dit Is gebeurd aan de hand van achterwaartse hulsextrusle
experimenten op flltsgegoten aluminium. De belangrijkste conclusle. die uit deze experimenten voigt. 
Is dat de faalkromme In het drukgebled sterk af kan wijken van een rechte. Daarom gaat de faalkrom
me-theorie. uitgaande van aileen trek- en torsleproef. In dit gebled nlet op. Uitbreldlng met een 
experiment In het drukgebled is dus noodzakelljk om ook hler de ductUiteit te kunnen voorspellen. 

Verder zijn op dit materiaal duntrek-experimenten uitgevoerd ter toetslng van de combinatie druk / 
trek. Hierblj blijkt een faalvorm op te treden, die nlet door de faalkromme-theorie voorspeld wordt. Er 
vlndt namelijk breuk plaats bij een spanning beneden de vtoelspannlng, terwijl de faalkromme-theorie 
aileen geldt, wanneer er daadwerkelijk plastische deformatie plaatsvindt. 

Vervolgens is getracht de faalkromme-theorie toe te passen op het superplastisch deformeren van a'
sialon. Orndat over het deformatiegedrag van dit keramisch materiaal nog weinig bekend Is, Is eerst 
d.m.v. stuikproeven de constitutleve relatle bepaald. a'-Sialon blijkt zeer langzaam te deformeren en 
een bljzonder hoge verstevlgingsexponent en reksnelheldscoetficlent te bezltten. 
Hoewel de ductilitelt bij trek- en torsieproef op dit materiaal nog nlet bekend zijn, Is het toch mogelijk 
aan de hand van stuikproeven en door vergelijking met andere superplastische keramische materia
len een zlnvolle voorspelling te doen van de ductilitelt bij hulsextrusie. Experimenten tonen aan, dat 
deze voorspelling redelijk met de werkelijkheld overeenkomt. 
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Technische toepassing v~n gerecycled aluminium. 

Een van de procesbegrenzingen bij de plastische 
bewerking kan worden gevormd door de ductili
teit van het werkstukmateriaal. In het bij
zonder is dit het geval voor het gerecycled 
aluminium, zoals dat wordt verkregen met het 
flitsgietprocede. De ductiliteit van dit 
materiaal is, onder gebruikmaking van het con
cept "faalkrommen", vastgelegd als functie van 
de bewerkingstemperatuur. 

Probeer vast te stellen onder welke omstandig
heden een "goed" produkt te maken is uit het 
halffabrikaat van flitsgietaluminium. Ga na 
wa~r procesbegrenzingen liggen (gereedschaps
belasting, ductiliteit,?). 
In verband met de verwerking bij verhoogde 
temperatuur moet aandacht worden besteed aan de 
smering. 
Ais concreet bewerkingsproces wordt gedacht aan 
achterwaartse hulsextrusie, maar ook processen 
als buigen en dieptrekken behoren tot de 
mogelijkheden. 

Het memorandum "Afstuderen in de Produktie
techniek il is op het secretariaat verkrijgbaar. 



1 INLEIDING. 

1.1 Ductlillell. 

Blj plastische vervormlng van materialen wordt de bereikbare deformatle begrensd door de ductlliteit. 
Orndat overschrljdlng van deze vervormbaarheiclsgrens tot scheurvorming en onbrulkbare produkten 
leldt, Is het van groot belang om Inzicht te krijgen in de ductilitelt van material en. 

Ten eerste Is de ductilitelt materiaal-afhankelijk rtaale- / -brosse- materialen). 
Verder speelt de bewerklngs-temperatuur een rol: verhoglng van de temperatuur heeft over het 
algemeen een grotere vervormbaarheld tot gevolg. 
Ten derde Is de ductiliteit afhankelijk van de spanningstoestand en dus van het toegepaste bewer
kingsproces. Zo is er onder drukspanning veelal een grotere vervorming te bereiken dan onder 
trekspannlng. 

A1s voor een bepaald materiaal bij een bepaalde temperatuur het verband tussen ductiliteit en 
spanningstoestand bekend zou zl)n. zou het mogelljk zljn om vast te stell en voor welke omvorm
processen dat materiaal bij dre temperatuur geschlkt is. Het Idee Is om, uitgaande van de ductlliteit 
blj de eenvoudige processen trek- en torsieproef. de ductiliteit blj andere meer gecompliceerde pro
cessen te voorspellen. 

1.2 Probleemstelling. 

Doe! van dit verslag Is, om deze voorspeiling te toetsen aan de hand van experimenten. 

Tweede doe! Is het verkrijgen van informatle over de vervormbaarheid van nieuwe, onconventionele 
materialen. Deze zijn: 

Flitsgegoten schrootaluminium; de mogelijkheid tot verwerklng van dit materiaal. dat 
enkele belangrljke bewerkings- en toepassings-eigenschappen heeft, Is vooral van belang 
uit mllieu-oogpunt. 
Superplastisch keramlek a'-8ialon; Dit materiaal biedt een aanta! belangrijke toepassings
voordelen. Bewerking van dit materiaal is echter tot op heden zeer moeilijk gebleken. 

1.3 Faalkromme-theorie. 

Het is mogelijk elk materieel deeltje in een omvorm-proces te volgen en hlervan momentaan de 
eftectieve rek i en de triaxialiteit um/uf te bepalen. Hierin Is um: gemlddelde hoofdspannlng en uf: 

vtoeispannlng. Elk materleel punt doorloopt dUs een kromme In het re'Um/Uf)-vtak. Op het moment 
van falen bevlndt een punt, dat dlt veroorzaakt 2ich In het re,um/uf}-vtak op een punt re,um/ut. Dit 
is een punt van de faalkromme, die het verband tussen spanningstoestand en ductllitelt beschrijft. 
Scheurvormlng tijdens een willekeurig proces treedt op, wanneer een materieel punt in het re,um/uf)
vtak deze kromme overschrljdt of dlcht in de buurt hlervan komt (spreldlng). 

Trek- en torsleproef zijn eenvoudig uit te voeren en geven 2 punten van de faalkromme. Veronder
steld wordt, dat deze kromme te benaderen Is door een rechte door deze 2 punten (2). De faalk
rom me is temperatuur-afhankelijk: voor hogere temperatuur verschuift hlj In de meeste gevallen naar 
grotere rekken. 
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1.4 Proceskeuze. 

Recent zljn de volgende experlmenten ultgevoerd ter toetslng van de faalkromrne-theorie: bulgen 
[16]. trekproef met gekerfd proefstuk [2] en de combinatie trek / torsie [21. Deze processen bevinden 
zich voornamelljk in het trekgebled: um ;;;:: O. Ze tonen aan. dat de faalkromme In dit gebled goed te 
benaderen is door een rechte. 

Het is echter de vraag of deze rechte zich voortzet In het drukgebled: um < O. Een mogelijkheid om 
dlt te controleren zou kunnen zijn het ultvoeren van stuikproeven. Echter door het optreden van 
tonvorming t.g.v. wrijvlng. waarbij voor deeltJes aan de bultenkant van het proefstuk um toeneemt en 
zelfs posltief kan worden. gaven deze experlmenten op deze vraag geen antwoord. 

Een andere mogelljkheid Is het ultvoeren van hulsextrusie-experimenten. Hlerbij bliJft elk rnaterleel 
deeltje gedurende de gehele deformatie gegarandeerd In het drukgebled. Praktisch bezwaar is. dat 
het een instationalr proces betreft. waarblj elk materleel deeltje een andere baan In het re.um/ uf)-vlak 
doorloopt. Het is dus In principe nodig deze aile door te rekenen om de kritieke deeltjes te vlnden. 
Daarmee komen echter wei de "zwakke plekken" van het proces naar boven. 

Verder is het mogelljk. op een door hulsextrusie verkregen produkt een duntrek-experlment uit te 
voeren. waarmee de gevaarHjke comblnatie druk / trek getest wordt. 
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2 FlITSGEGOTEN ALUMINIUM. 

2.1 Inlelding. 

2.1.1 Materiaalelgenschappen. 

Oil materiaal wordt verkregen door recycling van schrootaluminium, afkomstig van auto-wrakken. 
(Voor samenstelling zle [7]). Hierblj wordt het flitsgiet-proces toegepast [71. Bij dit proces vlndt een 
zeer snelle stolling plaats, waardoor de aanwezige verontreinlgln~en homogeen verdeeld blljven. Hier
door heeft het materiaal een hoge sterkta (vloelgrans 230 N/mm ). 

Verhoging van de temperatuur heeft een sterke daling van de sterkta en vergroting van de ductlliteit 
tot gevolg [14]. Tussen 200 en 300°C Is deze toename het sterkst. Het materiaal moet dus zeer 
geschikt zlln voor plastische deformatie In dit temperatuursgebied of hoger. Oit In tegenstelling tot 
hetzelfde schrootaluminlum, dat op de conventionele manier verkregen Is en zeer bros Is. 

2.1.2 Proceskeuze. 

Besloten Is om op dit materiaal hulsextrusle-experlmenten ult te voeren, gevolgd door duntrek
experimenten. Ter vergelijklng zijn ook duntrek-experimenten ultgevoerd op verspaande, dUs on
vervormde produkten. 

2.2 Hulsextrusie. 

2.2.1 Procesbeschrijvlng. 

Uit stafmateriaal wordt een platlne ofwel pI! gedraaid met diameter Do = 2Ro = 12.0 mm en dikte '0' 
Hieruit wordt d.m.v. achterwaartse huls-extrusie een huls gevormd met blnnendiameter Of = 2~ 
= 10.0 mm en wanddikte a = 1.0 mm. (Extrusieverhoudlng R = 3.3.) A1s '0 klein genoeg Is, is er geen 
sprake van een dode zone, waar geen deformatie plaatsvindt. Vergelljking van de bovengrens-model
len met en zander dode bodernzone [15] toont aan, dat dit het geval is voor '0 s 4.0 mm. Omdat 
verder gewerkt is met het model zander dode zone, is gekozen: 10 = 4.0 mm. Er is gedeformeerd tot 
een bodemdlkte 'e = 1.0 mm, wat overeen komt met een produkthoogte he = 10.8 mm. 

2.2.2 Plasticiteitstheorie. 

Uit het model, afgeleld door Sillekens en Hoogenboom [12,13] voigt de baan van elk materieel 
deeltje in het re,um/uf)-vlak. In fig. 2.1 is deze voor enkele deeltjes weergegeven. Bovendien zijn 
hlerin de faalkrommen bij 20, 200 en 300 ° C afgebeeld, er van uitgaande, dat ze benaderd kunnen 
worden door rechten, voortgezet in het negatieve um/urgebied. 

De meest kritieke deeltjes zijn dre deeltjes, die de grootste effectleve rek bereiken. Fig. 2.2 geeft de "i
verdeling over het eindprodukt. 

3 
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Fig. 2.1: Beginpositie (a) en baan In het (i.um/uf)-vlak (b) van enkele deeltjes; Faalkrommen blj 
20.200 en 300 0 C. benaderd door rechten. 
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De meest krltleke deeltjes bevlnden zlch aan de buitenkant van het produkt, julst boven de bodem. 
Oil kornt overeen mat de praktljkervaring. Daze deeltjes zijn afkomstlg uit hat onderste gedeelte van 
de hoekzone (bijv. deeltje A in fig. 2.1). 

Wanneer de benaderlng van de faalkrommen door rechten juist is, mag, zaker bij 200°C, maar 
waarschljnlijk ook blJ 300°C, verwacht worden, dat er scheurvormlng op zaI treden. Waarschijnlljk, 
orndat de banen In het (e,om/of)-vlak niet geheel bepaald zljn (fig. 2.1: - - -). Dit Is het gavolg van 
geconcentreerde deformatie op de discontinu'lleitsviakken in het model. 

2.2.3 Experlmenten. 

Er zijn hulsextrusie-experlmenten uitgevoerd bij 2QOoC ::5i T ::5i 300°C. Hiertoe zljn stempel en matrljs 
voorzlen van een verwarmingselement. A1s smeermiddells gebruikt MoIykote HTF. Experlmenten bij T 
< 200°C waren niet mogelijk door een te hoge stempelbelasting. Ze zouden trouwens niet erg zinvol 
zijn, orndat de ductiliteit beneden 2QOoC maar langzaam afneernt [14]. 

2.2.4 Resultaten. 

Ult de experimenten bleek, dat het In dlt temperatuursgebled mogelijk Is een huls te extruderen, zelfs 
blj 200°C, zander dat scheurvorming optreedt. Fig. 2.7a toont een huls, geextrudeerd blj 200°C: 
geen spoor van scheurvormlng. 

2.2.5 Discussle. 

Aan de hand van de faalkromme, benaderd door een rechte, geextrapoleerd in het drukgebled, was 
voorspeld dat er bij hulsextrusie, zaker blj 200°C, scheurvormlng op moest treden. Dit bleek in 
praktljk echter niet het geval te zijn. De benadering door een rechte is In dit gebled dus nlet julst. De 
faalkromme moet afbuigen naar grotere effectieve rekken. Pugh [10] heeft hiervoor reeds lang 
geleden een aanwijzing gevonden. Voor trekproeven onder hydrostatische druk vond hij het volgende 
verband tussen druk p en breukrek -eF: (fig. 2.3) 

De mate van afbuiging is sterk afhankelijk van de rooster-structuur van het materlaal. Orndat de 
roosterstructuur van flitsgegoten aluminium afwijkt van die van conventioneel aluminium, zijn daze 
twee niet direct vergeliJkbaar. Wei blljkt ult fig. 2.3, dat afbulging goad mogelijk Is. 

Daze afbuiglng Is ook te verklaren: Wanneer zlch onder a1zljdige druk een scheur zou willen vormen, 
wordt hlj direct weer dlchtgedrukt. A1s de druk maar groat genoeg Is am de metaalbinding te 
bewaren, moet het In principe mogelijk zijn een oneindig grate effectlave rek te berelken. 

De experlmenten gaven verder een aanwljzlng voor het ver100p van de baan van materlele deeltjes In 
hat (e,om/of)-vlak ter plaatse van geconcentreerde deforrnatie. De baan moat hier vrijwel horizontaal 
lopen, orndat anders de faalkromme gesneden zou worden, zelfs wanneer daze afbuigt (fig. 2.4). 
Zodra de effectieve rek maximaal is en er geen deforrnatie meer plaatsvlndt, kan het materlaal ontlast 
worden, zander dat scheurvormlng optreedt, hoewel daarbij feltelljk de faalkromme wordt over
schreden. 
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Fig. 2.3: Breukrek SF als functie van de hydrostatische druk p bij trekproeven onder 
hydrostatische druk [10]. 
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Fig. 2.4: Afbuigende faalkrommen en baan in het (i,um/uf)-vlak (schematisch weergegeven) van 
het kritieke deeltje A bij geconcentreerde deformatie. 
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2.3 Duntrekken. 

2.3.1 Procesbeschrijving. 

Van een huls woreJt de wanddlkte gereduceerd d.m.v. duntrekken. Hierblj worcJt de huls door een 
conlsch gat geduwd met tophoek 20. 

De huls kan verkregen zljn door: 
Verspaning; het materiaal is hierblj onvervormd gebleven. 
Hulsextrusle: het materlaal heeft hierdoor at een flinke vervormlng ondergaan. 

Gekozen Is de reductle: &o/a1 = 4/3, waarblj de wanddikte gereduceerd wordt van &0 = 1.0 mm tot 
a1 = 0.75 mm. Er is gewerkt met 0 = 12°, 

2.3.2 Plastlciteitstheorie. 

M.b.v. de schillen- en bovengrens-methode (6ljlage 1 en 2) Is de triaxialiteit am/af en de effectleve 
reke te bepalen. Hieruit voigt de baan van elk materieel deeltje in het re,am/af)-vlak. Voor de experi
menten Is dit uitgewerkt in 61jlage 3 en weergegeven in fig. 2.5. Deze gelcJt voor onvervormde (= ge
draaide) hulzen. In het geval van een geextrudeerde huls moet de effectleve rek gesuperponeerd 
worden op de rek, verkregen door het extruderen. Voor deeltjes In het onderste gedeelte van de 
wand (het meest kritieke gebled) Is dit weergegeven In fig. 2.6. 

0,4 

0,2 

~ e 
..,0 

0 
2 2,5 3 

E 
-0,2 

-04 , 

-06 , 

Fig. 2.5: Faalkrommen blj 20, 200 en 300°C en banen van materlele deeltjes In het re.am/af)

vlak bij duntrekken van produkten zonder voorvervormlng. 1: deeltjes aan de blnnenkant van de 
huls, 2: idem bultenkant. 
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Fig. 2.6: Als fig. 2.5, echter voor de comblnatie hulsextrusie I duntrekken. 

Aan de hand van fig. 2.5 is te voorspellen, dat het mogelijk moet zijn de gedraaide huls probleemloos 
dun te trekken, zeker voor T ~ 200°C. Volgens fig. 2.6 zal, uitgaande van afbuigende faalkrommen, 
hoogst waarschijnlijk ook het duntrekken van een geextrudeerde huls geen problemen opleveren. 
Waar Immers de faalkromme wordt overschreden, vlndt geen deforrnatie plaats en hler geldt de faal
kromme dus nlet. 

2.3.3 Experimenten. 

Er zijn duntrek-experimenten uitgevoerd in het temperatuursgebied: 200°C :s T :s 300°C, zowel op 
verspaande als op geextrudeerde produkten. Hiertoe zijn stempel en rnatrljs weer voorzlen van een 
verwarmingselement. Blj duntrekken is het gunstig, als de wrijving tussen produkt en rnatrljs lager is 
dan tussen produkt en stempel. Voor dat doel is de rnatrljs voorzien van een Titaan-Nitride (TiN)
coating. Smeermiddel was MoIykote HTF. 

2.3.4 Resultaten. 

Het bleek blnnen genoernd temperatuursgebled nlet mogelijk te zijn een geextrudeerde huts dun Ie 
trekken zonder scheurvormlng. In fig. 2.7 is het resultaat Ie zien van een experiment blj 200°C. 

Fig. 2.8 geeft het resultaat van het experiment op het verspaande produkt, waarult blijkt. dat hlerbij 
geen scheurvorming is opgelreden. 
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a) b) 

Fig. 2.7: Geextrudeerde huls: a) v66r en b) na duntrekken. 

a) b) 

Fig. 2.8: Verspaande huls: a) v66r en b) na duntrekken. 
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2.3.5 Discussie. 

Het duntrekken van een onvervorrnde (gedraaide) huls bleek In praktijk geen problemen op te 
leveren. Ott Is In overeenstemming met de faalkromme-theorie. In het geval van een geextrudeerde 
huls trad er echter wei scheurvormlng op. Ott gebeurde zoclra er materlaal op trek belast werd. 
Wanneer er vanutt gegasn wordt, dat de faalkromme-theorie aileen geldt als er plastische deformatie 
plaatsvindt. voorspelt hij deze scheurvorming nlet. Verklaring voor het falen van het materiaal kan 
zijn: 

1) Door slechte wrijvingscondttles lIep de trekspanning zo hoog OPt dat In het trekgebled wei 
plastische deformatie plastsvond. De faalkromme-theorie geldt dan wei, de faalkromrne 
wordt overschreden en er vlndt scheurvormlng plasts. 

2) Door de grote deformatie tljdens het extruderen treden er defecten in het maleriasl op, 
zoals hollen of mlcro-scheurtjes. Onder de heersende alzijdige druk worden deze dlchtge
duwd en leiden niet tot scheurvormlng op macro-schaal. ZocIra het materiasl blJ dun
trekken op trek wordt belast, groeien ze echter wei utt tot macro-scheuren. 
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3 a'-SIAION. 

3.1 Inleiding. 

3.1.1 Materlaaleigenschappen. 

a' -Sial on is een keramisch materlaal voor geavanceerde technologische toepassingen (sarnegstelling 
AS in [3]). Een aantal belangrijke eigenschappen zijn: hoge sterkte (buigsterkte 450 N/mm ) [3.41. 
hoge corrosiebestendlgheld en hoge mogelijke toepassingstemperatuur (:S14000C). Het wordt ver
kregen door sinteren bij hoge temperatuur en evt. onder gasdruk. Op deze manler is het mogelijk 
een materlaal te verkrijgen met een korrel-grootte van ongeveer 0.5 pm en een dichtheid van onge
veer 99.9%. Hierdoor biedt het In principe interessante mogelljkheden als constructiematerlaal voor 
toepassing bij hoge temperatuur en in een corrosief milieu. Echter, voordat tot praktijktoepassing kan 
worden overgegaan. is het nodig een snel en nauwkeurig bewerkingsproces te vinden. Door verdlch
ting tijdens het slnteren Is het nlet mogelijk direct een nauwkeurig eindprodukt te sinteren. Bovendlen 
is het materlaal moeilijk verspaanbaar. 
Onder bepaalde omstandlgheden Is het echter mogelljk a'-Slalon plastisch te deforrneren. Het 
gedraagt zich bij een temperatuur T>1450°C superplastlsch. D.w.z. dat het bij daze temperaturen 
mogelijk Is zeer grote rekken te bereiken. Het optredende deformatiemechanisme Is waarschljnlijk 
korrelgrensafglijden, waarblj aanpassing van de korrelvorrn geschiedt d.m.v. diffusief materlaaltrans
port door de op de korrelgrenzen aanwezige vloeibare fase [1]. Daze vloeibare fase is na vormgevlng 
te verwijderen door een hoge-temperatuur behandeling. Hierdoor zljn zeer goede mechanlsche elgen
schappen te verwachten voor T < 1400°C. 

3.1.2 Plastlciteitstheorie. 

Aigemeen wordt het plastlsch deformatiegedrag van materlalen beschreven d.m.v. de constitutieve 
relatie: 

- ":II -:m ° = Of = C 'f;; 'f;; 
(3.1) 

waarin u = effectleve spanning [N/mm2]. Of = vloeispanning [N/mm2
], i = effectieve rek [-J, ~ = 

effectieve reksnelheid [lis]; C [N/mm2] , n [-] en m [oj: materlaal"constanten". 

We hebben hier te maken met kruip, waarbij de reksnelheid bepaald wordt door de aangelegde 
(vloei-)spannlng. De vloeispanning moet dus beschouwd worden a1s Ingangs-variabele. 
Ge"inverteerd wordt vgl. (3.1): 

waarbij voor superplastische deforrnatie geldt [11]: 

C2 'e-Q/R .r 
C1 = ---

d P 

(3.2) 

(3.3) 

Hierin is d: gemiddelde korreldlameter [mm], p: materlaal"constanteM
, die de Invloed van de korrel

grootte weergeeft [-J, T: temperatuur [I<], R: gasconstante = 8314.41 J/(Kekmol), Q: activerings
energie [Jjkmol). 

Combinatie van vgl. (3.2) en (3.3) levert: 
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(3.4) 

Voorwaarde voor superplasticiteit Is een grote waarde van de reksnelheldscoofflclent m (~ 0.3). 
Hlerdoor wordt rekconcentratie verhinderd. Daze resulteert Immers In een plaatselijke verhoging van 
de vloeigrens, waardoor de deformatie hier moellijker verloopt dan elders en het materiaal homogeen 
verderdeformeert. 

Door de In vergelijklng met andere keramlsche materialen Ideine korrelgrootte van d-sialon is dit een 
goede kandldaat voor superplastische deforrnatie. Dit temeer, daar verwacht wordt, dat de Invloed 
van de korrelgrootte groot Is (vgl. 3.4: 1 :s p :s 3 [5,9]). 

3.1.3 Proceskeuze. 

De kennls orntrent superplastlsche deforrnatle-eigenschappen van keramiek In het algemeen en van 
d-sialon In hat bljzonder is nog zeer gering. Zo zijn gegevens over trek- en torsleproef van d-sialon 
(nog) nlet voorhanden. Bovendien zljn deze experimenten, mede door de hoge benodigde tempera
tuur, nlet eenvoudig uitvoerbaar. Wei is het relatief eenvoudig experlmenten onder druk uit te voeren, 
zoals stuik- of hulsextrusleproeven. 

Gegevens over stulkproeven op a'-Sialon [111 tonen aan, dat hiermee een rek van 0.5 probleemloos 
haalbaar Is. Vergelijkbare superplastische keramische material en vertonen In een trekproef effectleve 
rekken van 2, 3 of meer [5,9]. Hleruit kan geconcludeerd worden, dat hat materiaal geschikt moet zljn 
voor hulsextrusie, waarbij maximale effectieve rekken van 3 a 4 optreden onder alzijdige druk. In dit 
geval geldt: "m/"f < 0 (fig. 3.1). 

0,33 
Trek 
~- --- --- - - _ Tor ie 

O+-----~------~-----4--~--~-----4--~~~ 

-0,33 

-2 

1 
)( ----

stuik 

2 4 5 6 
E 

Fig. 3.1: Geschetste faalkromme van d-Slalon en baan van krltiek deeltje In hat (i'''m/''f)-vlak bij 
hulsextrusle; "m/"f = triaxlaliteit met: "m = gemiddelde hoofdspanning, "f = vloeispanning. 
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Hulsextrusie heeft een sterke relatie tot de praktijk, zodat de mogelijkheden en eventuele moeilijk
heden bij toepassing direct naar voren komen. 

Om inzicht te krlJgen in het superplastlsch materiaalgedrag van a' -Sialon en om de reksnelheid en 
dus de duur van hulsextrusle-experimenten te kunnen voorspellen Is het echter noodzakelijk eerst de 
constitutieve relatle van dit materiaal te bepalen. Dit Is mogelijk door het uitvoeren van stuikproeven. 

3.2 Stulkproeven. 

3.2.1 Experimenten. 

Ter bepallng van de materiaal-·constanten- n, m en Q uit de constitutleve relatie (vgl. 3.4) zijn 9 
stuikproeven uitgevoerd bij verschlllende temperaturen: 15000 C s T s 16000 C en verschillende 
(begln-)drukken: 30 MPa s ufO s 100 MPa (= N/mm2). Het uitgangsmateriaal voor de experimenten 
bij T = 1500 °C en 15500 C had een begin-dlchtheld van .. 96 %. Het uitgangsmateriaal voor de 
experlmenten blj T .. 16000 C had, door langer sinteren en door toepassing van een stikstof-gasdruk 
van 100 atm. hierbij. een begln-dichtheld van .. 99.9 %. 

3.2.2 De constitutieve relatie. 

BiJ deze experimenten Is de stempelverplaatslng AI gereglstreerd a1s functie van de tljd t. Hieruit voigt 
de momentane effectieve rek e(t): 

- [ 10 1 [/0 1 e(t) == I ez(t)l .. In - .. In 
I(t) 10 + A/(t) 

(AI < 0) (3.5) 

met 10 = beginlengte van het proefstuk. e(t) is weergegeven In de figuren 810.1 tfm 810.3 (8ljlage 
10). 
De begin-reksnelheld io Is gedefinieerd a1s: 

~ 0.01 
"'0" --tom 

(3.6) 

waarin 10.01 = tljd benodigd voor een rek van 0.01 (Tabel 3.1). 

T [OC1 

l~a1 1500 1550 1600 

8.1*10.5 

40 2.3*10-6 3.2*10.5 

60 3.4*10-6 4.0*10.5 9.2*10.5 

80 4.4*10-6 4.8*10.5 

100 10.6*10-5 

Tabel 3.1: 8egln-reksnelheden io [1/s1 
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Volgens vgl. 3.4 geeft Ln~cJ ultgezet tegen Ln(aicJ de reksnelheidscoet'ficlent m (fig. 810.4 en tabel 
3.2). 

T [OC] 1500 1550 1600 

11m [-] 0.94 0.58 0.22 

m [-] 1.06 1.72 4.55 

Tabel3.2: reksnelheidscoefficient m als functie van T. 

De experimenten zijn ultgevoerd bij constante aandrukkracht. zOOat door vergroting van het opper
vlak de spanning afneernt. Het is echter mogelijk hiervoor te corrigeren en de rek te berekenen. die 
zou optreden in het geval dal de druk constant zou blijven. biJv. door opvoeren van de kracht tijdens 
het proces. Het verband tussen deze gecorrigeerde rek (i corr) en de werkelijk optredende rek (i) is 
afgeleid in 8ijlage 4 en luidt: 

(3.7) 

Fig. 810.5 (8ijlage 10) toont het resultaat van deze correctle. 

Er dlent te worden opgemerkt. dat hlerboven bij de bepaling van de reksnelheidscoefficient m geen 
rekening gehouden Is met de optredende spanningsafnart;le. Fig: 810.5 toont aan • dat dit geoor1oofd 
Is: in het begin zijn e en ecorr vrijwel gelijk, zOOat ook ru en 'u corr vrijwel gelijk zijn. Verder geldt 
hier nog: af .... afO. 

Voor de gecorrigeerde reksnelheid geldt: 

..:. 8ecorr 
8corr = ----at" (3.8) 

Ln<lcorr) uitgezet tegen Ln(i corr) (vgl. 3.4) geeft de coefficient n/m. waaruit m.b.v. de gevonden m
waarde de verstevigingsexponent n te bepalen Is. De figuren 810.7 tim 810.9 lijken aan te tonen, dat 
voor Q' -Sialon geldt: n/m .... 0.18. onafhankelijk van de temperatuur. Oit levert met tabel 3.2 de 
volgende n-waarden op (tabeI3.3): 

T [0C] II 4 ",no 1550 1600 

n [-] II 0.19 0.31 0.82 

Tabel3.3: Verstevigingsexponent n als tunclle van de temperatuur T. 

Verder Is getracht de activerlngsenergie a te bepalen. P.Put [11] geeft een gemiddelde waarde van 
ongeveer 750 kJ/moi. Hier geldt echter als bezwaar, dat de coefficienten m en n temperatuurafhan
kelijk zijn. zOOat de temperatuurslnvloed nlet aileen doorwerkt via de term e-Q/RT. 
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3.3 Hulsextrusie. 

3.3.1 Experimenten. 

Uitgaande van een Q'-Slalon pli (fig. 3.2a), gezaagd uit een gesinterd staafje met lengte 28 mm en 
een dichtheld - 99.9 %, wordt d.m.v. achterwaartse hulsextrusie een huls ofwel potkem geperst (fig. 
3.2b). 

3.1 
8.5 

16.6 

a) b) 

Fig. 3.2: a) Begin- en b) eind-afmetingen van hulsextrusieprodukt. 

Oit gebeurt bij een temperatuur T = 1600 - 16500 C onder een stlkstof-atmosfeer van 1 atm. Stempel 
en matrijs zijn gemaakt uit grafiet. A1s smeermiddel wordt Boornitrlde-poeder (BN) gebruikt. Figuur 
3.3 geeft de proefopstelling weer. V~~r matrijs- en stempelberekening zie bijlage 7 en 8. 

Fig. 3.3: Proefopstelling hulsextrusie-experimenten. 
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Als bijzonderheid kan vermeld worden, dat matrijs en centreerrlng tljdens het proces axiaal omhoog 
kunnen bewegen, wat een vertaging van de wrijving tot gevolg heeft. 

Door verschU In uitzettingscoetficient tussen a' -8lalon en graflet zal het gevormde produkt na afkoe
ling vastzitten In de matrijs. Voor controle van de hierblj optredende matrijsspanning zie bljlage 9. Na 
afkoeling wordt de matrljs omgedraaid en wordt het gevormde produkt bij T ... 10000 C ult de matrijs 
geperst. Oit ter vertaglng van de wrijvlng tussen het produkt en het kwetsbare graflet. 

Er zlJn 3 hulsextrusle-experimenten u~evoerd; aile met aandrukkracht F = 13.0 kN, overeenkomend 
met een vloeispanning O'f = 30 N/mm (Bljlage 8): 

1} T = 1600oC, onderbroken na 3 uur, afgekoeld, weer opgewarmd en verdergedeformeerd
gedurende ongeveer 5.5 uur. 

2) T = 16500 C. contlnu gedeformeerd gedurende ongeveer 7 uur. 
3) Idem als 2). echter ultgevoerd ongeveer 3 weken later. 

3.3.2 Voorspelling tijdsduur. 

Volgens bijlage 5 geldt voor de bodemzone (gebled I): 

.::.. .::.. Ii 
Sb .. Sf = , 

terwijl voor de hoekzone (gebled II) geldt: 

ofwel voor r = At == 6.7 mm: 

.:. Ii 
Sh .. 2.41', 

en voor r == Ro = 8.3 mm: 

..:. Ii 
Sh .. 2.16', 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

Ter plaatse van de hoogste reksnelheid (en rek) treedt volgens de constitutieve relatle (vgl. 3.1) de 
hoogste vloeispanning op. Hier bevindt zich dus in feite de "bottleneck". M.a.w. het materiaal. dat zich 
hler bevindt, bepaalt de snelheid van het proces. Volgens de bovengrensmethode vindt er op de 
zone-grenzen een geconcentreerde deformatie plaats met een oneindig hoge reksnelheid. In wer
kelijkheid echter Is een oneindig hoge reksnetheid, zeker met dit materiaal, nlet mogelljk. Aangeno
men Is, dat blj benadering geldt: 

(3.13) 

terwljl verder afgezlen wordt van geconcentreerde deformatle op de zone-grenzen. Het bovenstaande 
leidt tot de conclusie, dat het materlaal in de hoekzone de deformatlesnelheld bepaalt. 

Het deformatiegedrag van Q' -Slaton In stulkproeven blljkt In grove benaderlng te voldoen aan (fig. 
B10.6): 
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(3.14) 

waarln A en B materlaal"constanten", o.a. afhankelijk van de tem~eratuur; t = procestljd [s]. Uit fig. 
B10.6 blijkt voor een stulkproef bij T = 16000 C en O'f = 30 N/mm bij benaderlng te gelden: 

A = 1.37*10-4 
B = 0.92 

Omdat het materiasl In de hoekzone de deformatiesnelheid bepaalt geldt hler: 

i h - A·tS (3.15) 

Een deeltje, dat gedurende het gehele proces In de hoekzone blijft, berelkt sen rek, die ongevser 2.4 
maaI zo groot is als de rek van sen deeltje, dat in de bodem blijft: 

Hleruit voigt voor de bodemzone: 

- A B €b .. _·t 
2.4 

Bij T = 1600oC: 

ib .. 5.71.10-5 ·tO.92 

Ofwel: 

t ... 4.10. 104 'i~·09 

Gewenst Is een bodemrek: 

ib == In [ 4.0] '" 0.98 
1.5 

Hiervoor is dus benodigd blj T = 1600oC: 

t .. 40.000 S .. 11.2 uur. 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 
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3.4 Discussie. 

3.4.1 Deformatlegedrag. 

Volgens Chen [5] en Maehara [9] geldt voor andere superplastlsche keramlsche material en zoals 
alumina en Y-TZP: 0.5 < m < 1. De gevonden waarden voor o'-Slalon blljken. zeker bij hoge tempe
ratuur, beduidend hoger te liggen. Dit geeft aan dat het materlaal zeer geschlkt Is voor superplastl
sche deformatie. Nadeel is echter, dat opvoeren van de aandrukkracht weinlg invloed heeft op de 
reksnelheld. 

Blj de stulkproeven op het materlaal met lage dlchtheid (96%) zijn dlchtheidsvarlatles waargenomen. 
Bij lage temperatuur en lage aandrukkracht yond er een dichtheidstoename plaats t.g.v. doorslnteren 
van het materiaal, terwijl er blj hoge temperatuur en hoge aandruk-kracht juist een dichtheidsafname 
plaatsvond t.g.v. C8vitatie. Deze dichtheidsvarlatles hebben Invloed op de gemeten rekken en reksne!
heden. Orndat nlet bekend Is hoe deze dlchtheidsvarlatles In de tljd verlopen (aileen begln- en eindd
Ichtheld zljn te bepalen). is het nlet mogelijk hlervoor te corrlgeren. 

Fig. B10.10 geeft voor potkern 1, 2 en 3 het gevonden bodemrek / tljd verband. Fig. Bl0.11 geeft 
voor potkern 1) het berekende en het gereglstreerde bodemrek / tijd-verband. Het berekende 
verband blijkt het werkelijke goed te benaderen. hoewel de berekende bodemrek steeds lets lager is 
dan de werkelijke. Dit Is te verklaren uit het feit, dat aan het begin van het hulsextrusie-experiment de 
speling tussen pll en .matrlj~ wordt weggedrukt, waarbij het gehele produ'st gelij}<matig vervormt. In 
het begin geldt dus: Ib = ~, terwijl bij de berekening uitgegaan Is van: Ib = ~ / 2.4 (vgl. 3.13). 
Omdat eh steeds vgl. 3.15 blijft volgen, Is de werkelijke bodem-reksnelheld In het begin dus hoger 
dan de berekende. De begin-spellng neemt overigens at In de volgorde potkern 1,2,3, daar de pillen 
uit een ietwat conlsch staatje genomen zljn. In fig. B10.10 komt dit tot uitdrukking in een In deze 
volgorde afnemende mate van afbulgen In de buurt van de oorsprong. 

Een ander fenomeen Is het optreden van een incubatietijd: na aanbrengen van de kracht verstrijkt er 
enlge tijd, voordat de deformatie op gang komt. Dit Is bij enkele stuikproeven reeds waargenomen, 
zoals bij T = 1500oC, P = 40 MPa; zie fig. Bl0.1. Bij de hulsextrusle-experimenten treedt dit echter 
veel duidelijker aan het IIcht. Voor pot kern 1, 2 en 3 gold een Incubatietijd van resp. 1, 0.4 en 5 min. 
De oorzaak hlervan moet gezocht worden In het optredende deformatiemechanlsme en houdt 
waarschljnlijk verband met het vormen van een benodigde tussenfase. Merkwaardlg is, dat er na 
atkoellng, opwarmlng en verderdeformeren (potkern 1) een incubatietijd van maar lIefst 30 minuten 
optreedt, terwljl hierna bovendlen de reksnelheid beduldend verlaagd is. Blljkbaar is het deformatiege
drag van a'-Slalon afhankelijk van de temperatuursgeschledenis. 

Verder is te zien, dat hulsextrusie-experiment 3, hoewel uitgevoerd onder gelljke procesinstellingen en 
bij gelijke opwarmgeschiedenls, een beduldend lagere reksnelheld vertoonde dan experiment 2. 
Hiervoor zljn 2 mogelijke verklaringen te vinden: 

1) Materlaalverouderlng: experiment 3 is uitgevoerd ruim 3 weken na experiment 2; dit lijkt 
echter niet erg waarschljnlijk, orndat het materlaal bij kamertemperatuur bewaard is. 

2) Niet-homogeen uitgangsmaterlaal: De pillen zijn uit een ander deel van het(zelfde) gesln
terd staafje gezaagd. 

Verder blijkt ult fig. Bl0.10, dat verhoglng van de temperatuur van 16000 C (potkern 1) naar 16500 C 
(potkern 2) een verhoging van de reksnelheid m~t een factor - 1.7 tot gevolg heeft. Dit zou voor een 
stulkproef bij T = 16500 C een beginreksnelheid ro - 1.5*10-4 [l/s] betekenen. 

In fig. 3.4 is het resultaat van deze hulsextrusie-experimenten te zien. Links op de foto een pil in 
ultgangstoestand; in het midden potkern 1; rechts potkern 2. 
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Fig. 3.4: Hulsextrusle·produkten q'·sialon. 

3.4.2 Faalkromme·theorie. 

Pot kern 2 IIjkt een (weer dlchtgesinterde) axiale scheur In de wand te venonen. Potkern 3 (nlet 
afgebeeld) venoont, hoewel gedeformeerd onder gelijke omstandigheden tot ongeveer dezelfde rek, 
geen spoor van scheurvorming. Het IIjkt dus geoorloofd te concluderen, dat de scheur ontstaan is 
t.g.v. een materlaalfout. Afgezien hiervan blijkt het mogelijk te zijn uit a'·sialon een goad produkt te 
extruderen. Oit was, weliswaar met de nodlge onzekerheden. reeds voorspeld aan de hand van de 
faalkromme-theorle. 
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4 CONCLUSIES. 

4.1 Faalkromme-theorie. 

De faalkromme-theorie geeft een goede Indlcatie voor de ductUlteltsgrens blJ verschillende omvorm
processen, zoals duntrekken en hulsextrusle. Zelfs voor superplastlsche keramlsche material en als Q'

sialon. waarvan noch trek- noch torsleproet ultgevoerd zlJn, kan ze. met de nodlge voorzlchtigheid. 
een hulpmiddel zijn om de vervormbaarheid af te schatten. 

Het is nlet zonder meer mogelijk de faalkromme ult aileen trek- en torsieproef af te leiden. orndat hlj 
In het drukgebied sterk af kan bulgen. Om dit te bepalen Is een extra experiment nod/g, bljv. een 
trekproef. ultgevoerd onder druk. 

Een complicatle kan optreden wanneer een omvormproces beschreven wordt door een model mat 
dlscontlnu'!l:eltsvlakken, zoals blj hulsextrusie het geval Is. Orndat hler zowel spanning als effectleve 
rek een sprong vertoont, Is de kromme In het ret um/uf)-vlak hler nlet bepaald. Asn de hand van de 
experimenten Is gebleken, dat de baan het best benaderd kan worden door een rek-sprong bij de 
grootste (negatleve) spanning (fig. 2.6). 

De faalkromme-theorie geldt aileen wanneer er plast/sche deformatie plaatsvlndt en verklaart nlet aile 
faalversch/jnselen. zoals het bezwijken onder een trekspanning lager dan de vloelgrens van mater/aal 
dat reeds een grote deformatie onder druk heeft verkregen (duntrekken van geextrudeerde hulzen). 

4.2 Flitsgegoten Aluminium. 

Voor dlt materiasl bulgt de faalkromme In het drukgebied sterk af. H/erdoor is hat bijzonder goed 
vervormbaar bij processen onder alzljdlge druk, zoals hulsextrusle. Na deze deforrnatle is de trek
sterkte echter sterk afgenomen, zoals de duntrek-experimenten op geextrudeerde hulzen aantonen. 

Het is tot op heden nlet gelukt dit materiaal na deformatie door herstelgloeien weer In ultgangs
toestand te brengen. Hlerdoor wordt de vervormbaarheld duidelijk begrensd. 

4.3 a'..sialon. 

Oit materiaal kan grote deformaties bere/ken, hoewel dit zeer langzaam gebeurt (reksnelheid - 10-4 
[1 Is] b/j 16000 C). Om superplastlsche deformatle van dit materiaal geschlkt te maken voor de 
praktijk zal aile aandacht gericht moeten worden op verhoglng van de reksnelheid. Mogelijkheden 
hlertoe zijn vooral verklelning van de korrelgrootte en welllcht w/jziging van de materiaal-samen
stelling. In samenhang met de vloeibare fase. Verder Is een (vrij geringe) versnelling te verwachten 
door verhoglng van temperatuur en kracht. Oit verelst evenwel een sterker gereedschapsmateriaal, 
bijv. SiC. dat bovendlen beter bestand Is tegen slljtage. 
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BIJLAGE 4 STUIKPROEVEN - CORREC"rlE t.g.v. AFNAME SPANNING. 

Voor een cUindrlsch produkt geldt voor het volume V: 

V .. A-I 

met A = druk-oppervlak. I = lengte. Constant volume geeft: 

Ofwel: 

At, I 
-=-
A ~ 

De effectleve rek is gedeflnieerd als: 

en voor de vloeispanning geldt: 

F 
af'" -A 

en in het begin: 

met F = aandrukkracht = constant. 
Uit vgl. (84.3) tfm (84.6) voigt: 

Hlermee wordt de constitutieve relatie: 

(84.1) 

(84.2) 

(84.3) 

(84.4) 

(84.5) 

(84.6) 

(84.7) 

(84.8) 

Voor de gecorrigeerde reksnelheld lcorr. die zou optreden wanneer de druk uf = UfO = constant 
gehouden zou worden, geldt de normale constitutieve relatle: 

(84.9) 

Vergelijking van de formules (84.8) en (84.9) levert: 
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(84.10) 

Hierult voigt voor het verband tussen de gecorrigeerde rek ecorr en de werkelijk optredende rek e: 

t. t. .. 

tCM' '" FeotPt '" fs·,m.tdt = fe&imtfi = m·(e·,m -1) (84.11) 
000 

816 



BIJLAGE 5 HULSEXTRUSIE DIKWANDIG • REKSNELHEIDSANALYSE. 

RO 

Fig 85.1: Zone-indeling hulsextrusie dikwandig; U = stempelsnelheid. 

Gebled I: Ur ¢ Ur(z) 
II : Uz ¢ uz{r) 
III: Ur = 0 

REKSNELHEIOSANALYSE 

Gebled I: 

Rotatiesymmetrle: 

u = 0 ,IP 
U = 0 ,IP 
UIP = 0 

Hier geldt volgens Slliekens [121 het volgende snelheidsveld: 

, r. 
U '" -'U , 21 

. r. 
U '" _·U 

z 21 

Oit komt overeen met het reksnelheidsveld: 

, au, Ii 
e .- a-, ar 21 

. Ii, Ii 
e =- =-
• r 21 

817 

(85.1) 

(85.2) 



. auz u 
e ... - .. --

Z az I 

.:. U 
& .. -

I 

Gebied II: 

Globale volume-Invariantie: 

met vgl. (85.1): 

Hieruit voigt: 

u,(r .. R~ .. R, 'u 
21 

2 
. 1 R, .~ u - -' 'Z'u 
z- 1 ~-Jr, 

Lokale volume-invariantie: 

. . . au, U, auz 0 
e +e +& .. -+-+- .. 
'. Z ar r az 

M.b.v. vgl. (85.4) en randvoorwaarde: ur(RO> = 0 voigt hieruit: 

e = au, ==.1.. Jr, .[_ ~ -1)'U 
f ar 21 R! -Jr, r 

818 

(85.3) 

(85.4) 

(85.5) 



. 
e = 

(B5.6) 

Gebied III: 

Hier geldt: 

(B5.7) 

ii, = 0 (B5.8) 

(B5.9) 
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BIJLAGE 6 HULSEXTRUSIE DIKWANDIG - SPANNINGSANALVSE. 

Fig 86.1: Modelvormlng schillenmethode. 

Aannamen: 

Von Mises: 

Gebled II: 

Of 
1:0 = m--

J3 

Levy von Mises: 

V1oeivoorwaarde Von Mises: 

Dus m.b.v. vgl. (B5.6). (B6.1) en (86.2): 

RO 

B20 

(86.1) 

(86.2) 



a _. .. 0 -J3-a+a, ~ 
z 2 f ~+3'" 

(B6.3) 

Fig 86.2: krachtenevenwlcht gebled II. 

Evenwlcht op schll II geeft: 

Hieruit voigt met randvoorwaarde: uz(z=l) = 0: 

Verder voigt uit vgl. (86.2). (B6.3) en (86.4): 

(86.5) 

en: 

(86.6) 

B21 



Gebied I: 

Hier geldt: ~ = ~ (8ijlage 5). 

Levy Von Mises: 

Hierult voigt: 

(86.7) 

M.b.v. de vloeivoorwaarde van Von Mises: 

voigt hlerult: 

(86.B) 

Uit evenwicht op schill voigt volgens Sillekens [13]: 

Als randvoorwaarde geldt de gemiddelde waarde van vgl. (86.6), dus O'rll(z=I/2, r=~), waaruit voigt: 

(86.10) 

Gebied III: 

Hier geldt: 

(86.11) 

tenminste, wanneer de wrijving met de matrijswand hier verwaarloosd wordt. 
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STEMPELKRACHT F 

Hiervoor geldt: 

If, 

F = -f 0;d·21tr·dr 
o 

M.b. v. vgl. (86.10) voigt hieruit: 

(86.12) 
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BIJLAGE 7 HULSEXTRUSIE· MATRIJSBEREKENING. 

Du 

Fig. 87.1: Matrijs- en produktparameters. 

De beglndiameter van het geslnterde ultgangsrnaterlaalligt vast op: I20 = 2Ro = 16.5 mm. 
Gekozen Is voor een hulsblnnendlameter: Q, = 2f\ = 13.4 mm, wat overeenkomt met een wanddlkte 
a = 1.55 mm. 
Volgens Kals e.a. [6] heeft een binnendruk p voor een rnatr'js met binnendlameter 2Ro• buitendiame
ter 2Ru en rnatrljshoogte hm = drukhoogte I de volgende tangentlale trekspanning tot gevolg: 

(87.1) 

Deze Is maximaal voor r = Ro. dus: 

(87.2) 

Deze trekspanning neemt nauwelijks verder af voor Ru > 4Ro• zodat gekozen is voor: Bu .. 4Ro = 30 
mm. 
Ingevuld in formule (87.2) levert dit: 

at".",. = 1.17·p (87.3) 

Het is echter mogelijk deze tangentiale rnatrijsspanning te venagen door vergrotlng van de rnatrijs
hoogte. Hierbij wordt een gedeelte van de tangentiale spanning overgenomen door het gedeelte van 
de rnatrijs, dat zlch buiten de drukhoogte bevlndt. H. Kudo e.a. [8] geven voor een tweezljdlge 
hoogte-overmaat 6 .. 2Ro en drukhoogte I .. 0.5Ao. hetgeen in ons geval ongeveer overeenkomt 
met een rnatrlJshoogte: 1m = 38.8 mm, een maxirnale tangentiale trekspanning: 

at mIIX = 0.6· P (87.4) 

824 



Deze geldt voor het gebled aan de blnnenkant van de matrijs, juist buiten hat drukgebied I. Boven
dlen geven zlj voor deze afmetingen een maxirnale effectleve spanning: 

0_ • 1.0·p (B7.5) 

Deze geldt voor de blnnenkant van de matrijs, In het midden van het drukgebied I. Hier geldt een 
tangentiale trekspanning: 

at ,. O.2·p (B7.6) 

De (radiale) matrijsdruk voigt uit (afJeiding: Bljlage 6): 

(B7.7) 

waarin m = wrljvingsfactor von Mises. 
Deze matrijsdruk is maximaal voor z=O, dus: 

Pmax - p(z-O) = --'. f -/+1 2'a [(R +m·RJ 1 
13 ~-Fif 

(B7.8) 

T.a.v. de matrijs- en stempei-materlaalkeuze is het van belang, dat dit materiaal blj een temperatuur 
van 1600 - 1650°C nog voldoende sterkte moet bezitten. Geschikte kandidaten hlervoor zijn hoogver
dicht grafiet en Silicium-Carbide, waarblj SiC het voordeel heeft van een hogere sterkte. Nadeel is 
achter de moellljke bewerkbaarheid en de daarmee samenhangende hoge kostprijs en lange levertijd. 
Bovendien is het voordeel van een hogere sterkte zeer relatief, daar de reksnelheld van a' -Sialon 
s1echts In gerlnge mate afhankelljk is van de aangelegde spanning. E.e.a. heeft geleid tot de keuze 
van grafiet als matrijs- en stempelmateriaal, en wei de kwaliteit UTR 146, welke een treksterkte bezit 
van 69 Njmm2 en een druksterkte van 145 Njmm2. Verder heeft dit materiaal de eigenSChap deze 
sterkte vrijwel te behouden bij verhoging van de temperatuur. 
Omdat het materiaal een druksterkte bezit, die afwijkt van de treksterkte, dient rekenlng gehouden te 
worden met 2 criteria: 

(87.9) 

2) a _ < a dNIc """ (B7.10) 

Ofwel m.b.v. vgl (B7.4) en (87.5): 

1) p_ < 115 N/mm2 (B7.11) 

2) Pmax < 145 N/mm2 (87.12) 

Het meest kritieke criterium is dus criterium 1): 

p_ < 115 N/mm2 (B7.13) 
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Doordat het deformatiegedrag van Q'-Sialon sterk reksnelheidsafhankelijk Is, Is a.h.w. de vloelspan
nlng variabel: het materiaal reageert op een variatie In aangelegde spanning (= vloei-spanning) met 
een variatle in de reksnelheid. 

Voor een vloeispanning at == 30 N/mm2 Is het deformatiegedrag bekend (hoofdstuk 3.2). Ultgaande 
van deze waarde voigt ult vgl. (B7.8) en bovengenoernd criterium: 

1<6.1 mm (B7.14) 

Om de matrijs njet maximaal te belasten is gekozen voor: 

t • 4.0 mm 

Indien nu gedeformeerd wordt tot een boderndlkte I, ::: 1.5 mm, voigt met volume-Invariantje de eind
produkthoogte: 

Dus: 

h •• 8.5 mm 

Hleronder zijn de produkt- matrijs- en stempelafmetingen nog eens samengevat: 

Diameter ultgangsprodukt 
Dikte ultgangsprodukt 

Buitendiameter eindprodukt 
Binnendiameter elndprodukt 
Bodemdikte 
Produkthoogte 

Bultendiameter matrijs 
Binnendiameter matrijs 
Matrijshoogte 

Stempeldiameter 

Doo = 16.5 mm 
10 = 4.0 mm 

DOe ::: 16.6 mm 
Df ::: 13.4 mm 
Ie = 1.5 mm 
he .. 8.5 mm 

Du ::: 60.0 mm 
DOrn ::: 16.6 mm 
1m ::: 38.8 mm 

Os == 13.4 mm 
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BIJLAGE 8 MAXIMALE STEMPELDRUK EN STEMPELKRACHT. 

Voor de druk op het stempel geldt (afleldlng: Bljlage 6): 

(B8.1) 

Oeze is maxirnaal (Pst max) voor r = O. 

V~~r of = 30 N/mm2, Ro = 8.25 mm, ~ = 6.7 mm. m = 0.3 geeft dlt: 

/ '" 4.0 mnr. P.max = 109 Nmm2 

/ '" 1.5 mm: P. max '" 121 /4mm2 

/ '" 1.0 mm: PIItTIIt« '" 140 Nmm2 

De maxirnaal toelaatbare stempeldruk, uitgaancle van gratiet UTR 146 is: 

Hieruit blijkt. dat voor 1.5 s I :s 4.0 mm de optredencle stempeldruk ruim beneden de maximaal 
toelaatbare stempeldruk ligt. 

Voor de stempelkracht geldt (BIJlage 6): 

F 0, R21'3 2m·Rf (R,+m'RJ-/ 3 
'" -'n f - VOJ + + + -

J3 3-/ ~-R~ 
(B8.2) 

Oit levert voor: 

1= 4.0 mm: F = 3.24-nlf,·o, '" 13.7 kN 

I", 1.5 mm: F", 2.99-nRro, = 12.7 leN 

Genomen is een vaste kracht: F = 13.0 Kn. Oil komt dus redelijk nauwkeurig overeen met de 
gewenste vloeispanning : of = 30 N/mm2_ 
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BIJLAGE 9 CONTROLE MATRIJSSPANNING BIJ AFKOELING. 

Voor a'-Sialon geldt een thermische expansiecoefficient CTEp == 4.0*10-6 [1/K]. Voor de grafletsoort 
UTR 146 geldt: CTEm == 7.7 *10-6 [11K]. Het verschU tussen deze twee veroorzaakt bij afkoeling. 
orndat het produkt hierbij In de matrijs blijft, een spanning tussen matrijs en produkt. Hat verschil in 
krimp ARo bedraagt: 

(89.1) 

Hlerdoor wordt de matri]s radiaal opgerekt en het produkt radiaal gestulkt. Spannlngsevenwlcht geeft: 

ofwel: 

Voor de elastlclteltsmoduli geld en de volgende waarden: 

a'-Sialon: Ep = 30*104 kN/mm2 
Graflet UTRl46: Em = 1.1*104 kN/mm2 

Hierutt blijkt dus: 

ofwel: 

De optredende rek in de matrljs kan nu benaderd worden met: 

ARc. 
8 III - '" (eTE -CTE\'4 T m Rc. m pi 

Ott levert een druk p van: 

p '" 8m'Em '" Em'(CTEm-CTE,) '4 T 

= 65 N/mm2 blj AT = 1600°C. 

Ott ligt ruimschoots beneden de maximaal toelaatbare druk van 115 N/mm2 (vgl. 87.13). 
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BIJLAGE 10 FIGUREN. 
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Fig 610.1: Stuikproeven T=1500oC: gemeten rek/tijd-verband. 
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Fig 610.2: Stuikproeven T = 1550 °C: gemeten rek/tljd-verband. 
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Fig 810.3: Stuikproeven T = 1600 oC: gemeten rekjtijd-verband. 
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Fig 810.5: Stulkproef T = 1600oC, ufO = 30 MPa: effectleve rek e (1) en gecorrigeerde rekecorr 
(2) als funktie van de tijd. 
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Fig 810.10: Hulsextrusie potkem 1, 2 en 3: bodemrek 8b als functie van de tijd. 
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Fig 610.11: Hulsextrusle potkem 1: 6erekende (1) en gereglstreerde bodemrek (2) als Junetle 
van de tijd. 
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