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V OOI'i-'lOord. 

In dit rapport zijn de flowdiagrammen en de aflei ineen van de 

daarin voorkomende formules opgenomen die geleid hebeeu tot het 

technologieprogramma voor het achterwaartse hulsextrusieproces. 

Dit studieproject vormde het afstudeerwerk v~~ J.W. v~~ Rijckevorsel 

aan de Teclmische Hogeschool Eindhoven, afde1ing :.4erktuigbou'liklmde, 

vakgroep Produ..1<:tietechnologie en 3edrijfsmechanisatie, i-.ferkeen..'1.eid 

mechanische bevlerkingen. 

Voor een samenvattend overzicht \-vordt ver,1jezen naar- l'lPB - rapport 0183 

''Tech.l101ogieprogramma voor achter';'laartse hulsextrusie". 

Eet technologieprograT.ma is tot stand kun..11en komen dan..1<:zij de 

begeleiding van J.A.H. Ramaekers en S. Eoogenboom en dankzij de 

vele uren die N .A.L. Tou't'Ten besteed heeft aan het o::!zetten van de 

fl01'!Tdiagra'Ill11en in een goed Nerkend programma. 
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Symbolenlijst 

a 

C 

c 

D 

E 

fr 

h 

he 

h..'I-t 

h 
0 

h 
p 

J 

J. 

J" J.J 

J r 
J 

Yi 

fJ+ 

!' J* nw 

m 

m .. 
~J 

n 

r, ,z 

R 

R s 
i-g 
s 

u 

u u r' z 
u 

vianddikt e van . de hUl s 

kar~~teristieke spa~~ing 

in..~lemfaktor bij k.."1.ik 

diameter van de huls 

elasticiteitsmodulus 

oppervlakteverhouding 

momentane bodemdikte 

. eind-bodemdikte, bodemdikte van de huls 

hoogt e van de hul s 

begin-bodemdikte, dikte van de blenk 

passeerrandhoogte 

vermogen 

dimensieloos vermogen 

vermogen door deformatie binnen een snelheidsgebied 

vermogen door afschui ving in een discontinul:tei tsvla..~ 

vermogen door v~ijving 

sam van het dimensieloze vermogen 

sam van de vermogenstermen van het hoek- en wandgebied 

wrijvingsfaktor volgens von !,ases 

v~ijving/afschuifparruneter vaal" vlruc ij 

verstevigingsexponent 

cilinderko~rdinaten 

hulsstraal (uitwendig) 

stempelstraal, inwendige hulsstraal 

grensstraal 

dikte aktieve zone 

stempelsnelheid 

materiaalsnelheid in de r en z-richtine 

materiaalsnelheidsverschil langs een -vl~~ 

[mm] 

[lJ/mm2] 

[- ] 

[nun] 

[IT/mm
2
] 

[-j 
[mm ] 
[mm J 
[mm1 
[mmJ 
[mm] 

[i'l J 
t-J 
[\'1] 
[II J 
[\'IJ 
[-] 

[:'I] 

[-J 
[-J 
[-1 
[-] 

[mm] 

(rnmJ 

[mm] 

[ l!l.m] 

[rnm/s J 
[mm/s] 

[mm/s} 
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hoeken 

aanduiding dicontinuiteitsvlak 

effectieve rek 

effectieve beginrek 

effectieve rek in gebied i of over vI 

raksnelheid 

t., £:.'f, &1;. relcsnelheden in 1', <p en z-richting 

J maat veer afschuining 

maat veer veorgeschreven afschuini~g 

spanning 

gemiddelde spanning 

vloeispanning 

begin-vloeispanning 

knikspanning 

spanningen in 1', If en z-richting 

schuifspal'.ning 

schuifsp~~ning ten 1ge van t<rrijving 

i 

[ grd.] 
[ .. :J 
[- ] 
[-~ 
[-J 
[l/sJ 
[l/s I 
[ mm] 

[ mm] 

l- '1\./ .. 21 1> ;;'lm _ 
- ? l N/mm-] 

[N/nun
2 

] 
2 

[N/mm J 
t N/mm

2
] 

[ N/mm
2J 

[ ~./ 2] 1'1 mm 

[IT/r:1ri-J 

Af en toe zijn er lecaal andere symbolen gebruikt. Deze zijn dan 

tel' plaa;tse gedefinieerd. Di t is nodig ivan..'1eer er formulas ui t 

de literatuur overgenomen zijn. 



-v-

symbolen ten behoeve van het programma: 

A 

.. L4.NT 

Am.TTG 

AFscr-nI 

AGRSGR 

BPA 

:aPB 

BPPRSK 

C 

D 

DEL TAD 

DELTJIJI 

E 

EGEIJIl - EGEX-I2 

EPSI - EFS2 

FR 

Gi 

H 

HE 

HGili'm 

HO 

HP 

mm 
I 

I}fvRUa 

KHKFKl - KNKFK2 

KNKSP 

!HN • VER1>lOGE!\l' 

"Vranddikt e 

aantal te berekenen situaties (stappen) 

afschuining (schuin gemeten) 

afschuining (schuin gemeten) 

grenSi'laara.e veor ,-Jandikte gedeeld door ste1llpelstraal 

]oes-Pou"J-fa.ldor a 

Boes-Pouu-faktor b 

Boes-Pouw perskraeht 

karakteristieke spanning 

hulsdiameter 

uitzetting van de stempeldiameter 

incre~ent, stapgrootte 

elasticiteitsmodulus 

hulpvariabelen gemidde'lde rekken 

effectieve rekken 

elasticiteitsmedulus van staal 

oppervlakte verhouding 

hulpvariabelen bij vragen aan gebruiker (vraag i) 

falder veor gevoeligheid voor Z"I'lem1:1en 

momentane bodemdikte 

eind-bodemdikte, bodemdikte van de huls 

grensv-raarde [,10rGentane bodemdikte 

begin-bodemdikte, ble~~dikte 

passeerrandhoogte 

blenkhoogte noc1ig voor ~-land 

teller, situatienurr~er, stapn~~er 

invering van stempel 

knikfaktoren 

knikspanning 

wrijvingsfaktor volgens von. 2hses 

virijvingjafschuif parameter voor vlak i j 

ma.::dmale vermogen ui t tabel lUN. VERHOGEN 

tabel met geselecteerde resul taten 



N 

PERSK 

PEU 

PI 

PRSKRI - PRSKR2 

R 

RG 

JHO 

?.EOV 

RHOS 

maGa 

S 

SCH 

SGGE 

SGGEI 

SGHUI 

SPO 

l'liCKU2 

SGGE4 

SGHU2 

SOPTI - SOPT2 

SPI - SP3 

STFAK 

STEPLL 

TGFT 

TGFTE 

VERliTIHI 

VLSPGl - VLSPG2 

- VI -

verstevigingsexponent 

perskracht 

hulpvariabele bij perskrachtverwerking 

3.1416 

perskracht routines 

hulsstraa1 

oppervlakte verhouding, reduktie 

grensstraal 

maat veor afschuiniug 

maat veor voorgeschreven afschuining matrijs 

r:laat voor afschuining stempel 

Romanovski-faktor 

routines ter berekening van de rekken 

Romanovski perskracht 

dikte aktieve zone 

schaalfaktor in' veruerking spanningen 

routine ter bepaling van sp&~!ingen op gereedschap 

de spanningen op het greedschap 

huIpvariabe1en in routine SGGE 

begin-vloeispanning 

hulpvariabelen bij bepalen optimale S-vIaarde 

spanningsfaktoren voor vloeispanningen 

stempe1faktor 

stempellengte 

toegift geoeten langs huls~'Jand 

b1enkdikte nodig voor toegift hulswand 

dimensieloos vermogen 

dimensieloos vermogen van de hoek en de "rand 

routine ter bepaling van de spanningsfaktoren 

,,,ortel drie 

N'andhoogt e 

~fortel t~'Jee 

Di t zijn de symbolen die in de flo~"ldiagrammen voorkomen. In het 

programma komen er naast daze nog een aantal andere voor. 
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Inleiding 

In dit rapport staan de afleidingen en de flowdiagrammen met 

behulp waarvan het technologieprogramma betreffende hat achter

waartse hulsextrusieproces tot stand gekomen is. 

Het progrwT~a is in drie delan opgedeeld: het invoergedeelte; 

de berekeningen en het uitvoergedeelte.De flowdiagr~ThT.en zijn 

nist tot in aIle details uitgewerkt. Zij zijn slechta bedoeld als 

hulp bij het doorgronden van hat programma. Ditzelfde geldt voor 

de gabruikte formules. AIleen die,waarbij een teelichting nodig 

is,. zijn uitgewerkt. Deze afleidingen staan steeds voer het 

desbetreffende flowdiagram. 

De teksten in de flowdiagrammen die tussen ingstekens staan 

verschijnen op het beeldscherm. De hokjes met schuine kanten zijn 

vragen. AIleen wanneer daze tussen aanhalingstekens staan zijn dit 

vragen die op het scherm verschijnen en die door de geb~liker met 

ja of nee beantwoord moeten worden. Onder elk hokje met een vraag 

komen twee pijltjes uit. Bij een nee-antwoord moet het rechter en 

bij een ja-antwoord moet het li~~er pijltje gevoled worden. 

Voor de duidelij~~eid zijn de pijltjes betreffende de nee-antwoordcn 

tweenaal doorstreept. 
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Het invoer,gedeelte 

I 
Label 100 0 J 

"Lees hulsdiameter D in (rnm) : II 

.~ 

IlLees hulshoogte HE in (mm):" 

J, 

"Lees vla...'lddikt e A in (mm):" 

J, 

"Lees bodemdikte HE in (rnrn):11 

l 

JRE <'HH ?\ 
t t ekst : "De bodemdikt e is . grater dan de hu1shoogte. 

Dit is geen reEHe invoer. 
Opnieuw invoeren s.v.p. I! 

IA~RE ?\ 

~, tekst: "De bodemdikte is 
-'"' 

kleiner dan de wanddikte. 
In pra..1{ti geeft dit 
problemen. " 

! 
~'~oorgaa..~?'~ 

J ~ .~ 

LIm -HE <. 10 xD ? 

~ t ekat : "De wandhoogte is 
groter dan 10 maal de 

~-~ 

diameter.De kans is groot 
dat de stempel te slank 
,vordt i.v.m. knik" 

~ 
/UDoorgaan? '\. 

.,- J ~ .,.. 

fursc;~ wh.d4-
. 

/1' , ~ 
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I HP:O.17.x.nj 

! 
tekst: fiDe richttvaarde voor 
de passeerrandhoogte 
HP ::: •••• mm." 

"Lees passeerrandhoogte HP in (mm):" 

/ h"1':lfE HH - HE ,.\ 

\ 

R • n/2 
RS = R - A. 

~~ tekst: IIJe passeerraudhoogte is 
grot eX' dan de hul s\vaudhoogt e. 
Dit is geen reele invoer! 
Opui eU"l invo eren s. v • p. II 

tekst:"De \vanddikte is 
grater of gelijk aan de 
buitenstraa1 van de huls. 
Dit is geen reele invoer! 
Opnieuw invoeren s.v.p." 

GO TO 

LA.BEL 1000 
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To ft en b1enkdikte beschouwing 

Je toe ft in de wandhoogte ,,,ordt in hat programma in beginsel 

geste1d op 0.15 maal de nominale huls.·mndhoogte. 

':;us TGFT ;: 0.15 x (HIt !.l"li') -'-'" 

Door de toegift \'Tordt de blenk dikker: 

nominale 
bl enk eli kt e 
!{B~v + 

--------F:Z3 
- - - - - - - - - -

------------------------A- ~~Tt;I "'-'-_--1. 

nodig voer de toegift 

nodig voor de wand 

nodig veor de bodem 

Opmerking: V~~r hulzen met een dik.~e wand is een kleinere toegift 

nodig.Dit is nog niet in het programma verwerkt. 

1 
? ? 

P~D = ( - RS-)/R-

CI:m = (HH - HE) x RED 

TGFTB '" 0.15 x HHB 

TGFT = TGFTB/RED 

HO = + fnm + TGFTE 

tekst: 

"De ui t.·rendige hulsstraal R '" 

De inwendige hulsstraal RS '" 

mm 

... mm 

De nominale blenkdikte -= ••• mm 

Richtwaarde blenkdikte Lv.m. toegift HO = ••• mm 

De hierbij horende toegift van 

de wand TGFT = ••• rom 

Indien geen andere blenkdikte ingevoerd 

ltTordt ,da..l1 wordt verder gerekend met de 

richtwaarde." 
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~ , 

/" Andere blenkdikte gewenst ?"\ 
1 '*' ... , , 

! 

I "Lees blenkdikte EO in: n I 

I ~-. ~ 
.. 

J. 

TGFTB :: HO -HE - ffilB 

TGFT := TGFT3/RED 

,L 

t ekst ; fI Hierbi j hoort een toegift 

van de wand tar graotte van 

TGFT = ... mID" 

'" /TGFT~ 0.0 ?\ 
t tekst:!lJe taegift is negatief! 

I--
" Andere blenkdikte inlezeri. 

/HH - lIE "" TGFT =': 10 x D ?\ 
~> 

tekst: "De totale wandhoogte 

inclusief toegift is grater dan 

10 maa1 de diameter. De kans is 

groot dat de stempel te slank 
J ii'ordt i.v.m. knik 

J," 

!"DOOrgaan ,? "\ 
GO TO 

t- ,,; 
) LA13ZL 1000 

(A/RS) \ grens = 0.2· 

RHOV = 0.0 

J, 
fiRS .c:. (A/RS) grena ?\ 

~ ... GO TO 
r LABEL 5200 
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.",. 

It II Afsc~'l.Uining in de hoek van de matrijs toepassen ?" \ 

"'~ , 
AFKNTI~G = HE xV2 

.v " 
"Lees afschuining A~TK1·J Tlf G in (mm):" RHOV = 0 

~f 

RHOV = AFKUTNG/V2 

i 
L RHOV ~ hln?\ .. . 

~ tekst: II De afschuining is te .-"00 
I 

groat gezien de bodemdikte! 
Nieu'ie afschuihing invoeren. 

1=;200 
-' \V 

/"IS het materiaal versteviger.d ?" \ 

~ 

k 
"Lees kar~deristieke spa...."lning C (N/mm2 ) in: "Lees vloeispanning 

(-): 2 " Lees verstevigingsexponent n in SPO in CN/mm ): 

tees voordeformatie EPSO in (-) :" 

.. ~ .,e..,;. .• 9'-01>< N CS~e4 ~~ 
EPSOn4' 

"., . '\ 'i 
sPO = C x , 

Pt.v~,) ;,..-." '..A.> ........ p-

I. 
J..' 

tekst: "De richtwaarde voor de wrijvings-
faktor (von Mises) 1\'1 •. _0,,2" 

,t, 

"Lees wrijvingsfaktor fit in (-):" 

4 

"Lees aantal te berekenen stappen AAl'IT in (-):" 

It 
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It 

DELTAH = (RO - HE) / (WJT - 1) 

J., 

"De stapgrootte DELTAR = " ... 
L 

/"Doorgaan?lI\ 

'*' . 

/"Eigen mode1keuze gewenst?lI\ 

J 
door1oop MODEL 11 

door1oop ~WDEL 12 

J, 
,11 IA/RS -E:. (A/RS) ?\ grans 

mogelijk- ~ heid tot 
kiezen II 

van doorloop 1;10 DEL 31 modellen 
doorloop rWDEL 41 

.L 
/RHOV = 0\ 

J -::F .., 
door1eop rWDEL 

I 

.11 

verwerken van 
de berekenings-
resultaten 

t 
END 

" 

32 

GO TO 

LABEL 1000 

Voor uitwerking van de modellan zie Hfdst. "Berekeningen". 

Veer uitwerking van de verwerking zie Hfdst. "Verwerken". 
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Tekenroutines 

invoer wordt desgewenst voorafgegaan door een tekening waaruit 

het principe v~~ het achterwaartse hulsextrusieprooes blijkt 

(tekenroutine I). Hierin staan tevens aIle geonetriefaktoren 

gedefinieerd. vlarmeer alIa invoergegevens ingegeven jn kan het 

produkt en de bijbehorende ble~~ op schaal op het beeldscherm 

afgebeeld worden met tekenroutine II. :Naast daze af'oeelding 

versohijnt een kolom met aIle invoergegevens op het scherm. 

Zoals alle tekeningen kurmen de af'oeeldingen door de beide 

tekenroutines uitgeplot worden. 

Omdat bij het tot stand komen van dit rapport de tekenroutines 

nog niet in het programma opgenomen waren, zijn ze volledig met 

aIle ko~rdinaten op de volgende bladzijden uitgewerkt. 



- 9 -

Tekenroutine I 

Hioronder staat de tekening zoals die op hat scherm verschijnt. 

Op de volgende bladzijde worden de ko~rdinaten gegeven. 

A C H T E R W A ART S E H U L SEX T ~ U SIS 

TOEGIFT 

(TGFT) 

HOOGTE 

huLS 

(HE) 

, 

-

.... - ... -

1/ , 

"' I' 

IJI 

<: 

v 0 0 R RON J E 

~ ~ 

STEr.IP!l]L 

PASSEERRiUiDHOOGTE (TIP) 

BODE!tID IKTE (HE) 

DI;J.1ETER (D) 

H U L Z :ill N 

---- .. 

~\lAlmDIICTE ... 
" ...... 

(A) 

"-

v 

!l - u " _.FSC:FITi L, LtG 

(AFKNTHG) 
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(~11-) 

(0, J,J (/: ]0) 
(12;3 0 ) 1\ 

~ ---- (-1,1.6), ~ (1,1. 6) 
('1,26) 

(i2;26) JI' -----
, (SlJ) 

(J,22) ( 12,22) 
I.' 

,/' ro-

(f 21(0) 

/ ,f 1i.J) 
, I 

V '\. 
("IJ) , 

(- 6 13) 
, J 

7 
(ch cJ.J] 

(-6,8) '0 ) (fj.~:8 

(12.4) 

(-IS; 0) 

(I). (,l.S) 

,I;-
/ (_ ~ 0) 

l8,o) ~) , 
(12,3) 
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Tekenroutine II 

Deze tekenroutine kan,nadat de computer de invoergegevens heeft, 

een afbeelding mrucen van de huls en de bijbehorende blenk. Deze 

tekenine kan zOi·rel voor de berekeningen direkt na de invoer ala 

na de berekeningen (door een verwerkingskommando) opgevraagd 'Vlorden. 

De tekening wordt S":;121en met een kalom met aIle invoergegevens op 

het Boherm afgebeeId: 

kolom 
met 
invoer-:
gege
vens 

~e ko~rdinaten en de eigenlijke figuur staan hier in een tekening 

afgebeeld. In de tekening die op het scherm verschijnt staan de 

ko~rdinaten uite1'aard niet vermeld. Een van de ko~rdinaten is &~OS. 

Dit is de afschuining van de stempel die het mogelijk maakt om de 

berekeningen met een wat grot ere RHOV te doorlopen. In de modellen 

is deze RHOS niet meegenomen. Daa1'om zijn de berekeningen aIleen 

voor Kleine rL.'IOS-waa1'den voldoende nauvlkeurig. Deze dient e1' aIleen 

voor om in de tekeningen het mate1'iaal in de hoek niet af te knijpen. 

Zie ook de opmerkingen bij "Spanningen ap het gereedschap". 

RHOS Nordt als voIgt bepaald: 

RHOS = A.(!2 - 1) - + RHOV 

RHOS = 0 
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/(-RJ, HE ,RHOS) 

~ / (-RJ.r RJ.,IOJ, He) 

(RJ, He ,RWOJ\ 

( RS -RJ10J)1E) 

{- R I- {( H/)~ D) """"'----------------' (R -R HO U/ 0) 
COlO) 

I, 2.S" NO 

BLENK -

(-R,MD) r------------'''--------. CRt f-IO) 

[/i, RHOV) 
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EIlDPRODUKT 

DIAfiIETER h1JLS [;nm] D = 
HOOGTE hlJLS [mml 1m = · .. 
HCOGTE TOE GIFT [mm] TGFT · .. 
BODEMDIKTE [mm] HE ::: · .. 
~LIUIDD IK'rE Imm] A ::: 

AF'SCHUINHr G [mmJ ~~"'KNTG = · .. 
BLENK 

DIAiiETER BLENK [rom] D · .. ' 
HOOGTE BLENK [mm] HO =: · .. ~ 
AFSCHUDHNG [rom] A...ii'IC'fTG '" 

lilATERIAAL 

KARAKTERISTIEKE SPJu'l1TIHG 
2 C ['Tl"~ ] = .;.'1 ,ql;~ · .. 

VOORDEFORfiiATIE [ -] EPSO ::: · ... 
V3RSTEVIGnrGSEXFOI[8£JT [ -] !'T = 

. 2 
SPO VLOEISPAmHrW [N/nm J = 

OVERIGE GEGEVEUS 

P ASSnRR.Ll,iTJJHCCGTE [ ill'" J HP 

';ffiIJVINGSFAI\:TOR [ -J J-il 
••• 

iliININU:iii AFSClruL~ING STEi,1PEL ( mmJ AFSST :: · .. 
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II DE BEREKENINGEJ:J 

Inleiding 

De toegepaste formules ziju gebaseerd op de bovengrens8ethoce, de 

schillenmethode en volu..1letnvariantie. A11e1'eerst "'lorden eE)n aantal 

ve1'schillende bovengrensmodellen doo1'ge1'ekend. Jit gebeurt voor een 

door de gebruike1' te kiezen aan1;al verschillen(~e stadia (stappen) 

van het proces. Hat is nodig verschillenfe bovengrensmodellen naast 

e1kaar te ha."lteren om'~at in het achterTIlD..artse :'lulsextrusieproces 

verschillende fasen 1;e onderscheiden ziju. 31ke fase wordt COOl' een 

ander model betel' benaderd. Nadat aIle daarvoor in aalliuerking komende 

modellen doorgerekend zijn kan er aan de lland van de resul taten ge

selecteerd worden. Het model met de laagste berekenC'e perskracht 

(of dimensieloos vermogen) is het beste. Jeze selectie gebeurt voor 

elke stap van het proces. Van stap tot stap kan er dus overgesprongen 

1vorden op een ander model. Ui teinceli jk wordt op deze manier een tabel 

verkregen waarin de beste resu1taten voor e1ke fase van het proces 

staan. Deze wordt in het vervolg de tabel MIli. VEill-IOGEN genoemcl. 

model 11 model 21 model 31 :nodel 32 ,-Jode1 41 

stap: stap; stap: stap: stap: 

1 · ... 1 · ... 1 · ... 1 · .... 1 
• • ell • 

2 · ... 2 · ... 2 · .' .. 2 . ... 2 · ... 
3 ... ' .. 3 .. . ' . 3 · .... 3 · ... 3 · ... 
4 · .-.. 4 · ... '. 4 · ... 4 · ... 4 · ...... 
5 · .' .. 5 · .. ' .. - 5 · ... 5 · ... 5 · ... 

_.l J, J, J., 1. 
selectie 

1 
r:nr • VER:·':OGEH 

stap model 

1 · ... 41 

2 · ... 41 

::, · ... 11 

4 · ... 31 

5 · ... 31 
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Je modelberekeningen worden direct gevolgd door de for'Oules om de 

spanningen op het gereedschap te bepalen. 

De formules behorend.e bij de bovengrensmoclellen 11 en 21 zijn zoc.anig 

afgeleid dat ze gelden voor hulzen [Jet dikl:e en dunne 1,-:anden. De 

formu1es van de souellen 31, 32 en 41 gel~en echter aileen voor dun

't<J'andige hulzen. Om de procesanalyse vaor dik~iandige hu1zen ui t te 

voeren staan (lus aIleen de 'OO('.611en 11 en 21 ter beschik1::ing. In het 

prograrn'Oa i'iordt de grens fussen dik- en dumvandig aangeG'cvan door 

eli/aS) (= (;'landdikte/imTendige stt'aal) = AGRSGR). grens grens 
Deze grens is voorlopig gesteld op 0.2. 

De berekeningen vOlgens model 11 en m06el 21. 

)Io(~el 11 en 21 zijn de dubbelstuikmod.ellen zander en met (~ode badem-

zone. 

la 
r"'" ..... 

I 

" III 
I np h13 

~ 11 ------
,~ 1\ mIl I 

I 
I , 

I 
I 1f. s If; 
f 

h , 
I 

WlI':I. I ~!L_ -- - --------- - - - -
f 

II' ,. 
,.. 

HJ Gt 
."" ... 

.... I? .... 
". 
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In het programma worden de onvereenvoudigde formules RAt.Lt\Ji;KERS [2] 

toegepast.Ter vergelijking zijn ook de onvereenvoudigde volgens 

VAlT :DER BURGHT [1] hieronder gegeven.3eide formule-paklcetten zijn 

veralgemeniseerd zodat ze zowel voor het geval zonder als voor het 

geval met dode zone gelden. 

Zonder c.ode bodemzone geldt: 

mIl = m12 = m21 = m22 = m3 = m 

S = h 

'Met dode bodemzone e;eldt: 

mIl = m22 = m3 = m 

m
l2 = m21 = 1 

s = nog te bepalen 

De vermogenstermen: 

v/d BURGET [lj RMLAEKER S [2] 

JDz 1- 1 

Y'Yj. ~~~f· (2-1,,3-VItl (z'r~/h[(~J:V3+(~n) J - 2/V3 Dts 

J'*" S ~'('+f") r, lVl,Q. 'fj.~ 

J to 
C4 (1 (I R) - 3 V3 . s . -I" R I- Rs fl 21'3.5 

J ~ {In" rht,~J. Rs (mil +M1l.).RJ 
t..I, 3 Vj . S 3 Vj, S 

JIJ; 
f)'Il.J .a. m:!J' 0. ( R) 
~V3.s 3 Vj . S J + If 4- Rs 

Jw; 
11122' S "'2'1' S. R 
J.V3.Q. V3 ( /(2._ Rl) 

J,.,: 2m3' np 2. It'IJ . hp 

V3 • (;l. r3 ,0-

De vermogenstermen zijn dimensieloos gemaakt met: ]-tf:: J 
O"vo . 7T'. '" ~l 
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Versteviging voor de modellan 11 en 21 

De versteviging Hordt in rekening georacht met het materiaalmo(~el 

van 'fJada.i/Ludwick/SWift. 

O"v ::: vloeispanning 
(, = kara..1<:t ari st i eke spanning 

€. :: daformatie (rek) 

n = verstevigingsexponent 

;',angenomen wordt dat C an n tijdans het proces constant blijven en 

clat de rek £, toeneemt. Deze rek kan in principe berekend t'lOrC:en ui t 

het gekozen snelheiclsveld. waaruit ook de vermogenstermen afge1eid 

zi jn. In R.t.U4;'..l']KER;J [21 vlorden d.e rekken voor hat geval zoncer dode 

bodemzone berekenci/geschat. 

De rek voor gebied I (model 11 en 21) 

Voor geval zender dode beder:lzone geldt: 

Di t is cie exacte formule voor ,~e rek die het materiaal onr1erga2..t 

tijdans het proces. De rak is dus constant in hat hele gebied. Soms 

heeft de blenk echter a1 een voordeformatie Eo die bij c'z opgeteld moet 

worden. Voor hat geval met dode bodemzone is de oplossing, exaot 

berekend volgens hat snelhz:ddsvald, ingevIikkeld emdat de onc.ergrens 

van dit gebied zich zodanig verplaatst dat er stee(~s onvervormd 

materiaC11 ( E = £0 ) binnenkomt. De rek is daardoor direct onder 

de stempel hat hoogst en neemt af naar beneden toe. 3ehalve dat de 

oplossing ingewikkeld is, is zij ook onrealistisch voor voldoende 

verstevigd materiaal. Bij experiment en is gebleken dat de rek nage

noeg uniform. is. Dat is als voIgt te verklaren. Het materiaal dat 

reeds vervormd is (c.us een hogere rek heaft) is verstevigd en heeft 

claardoor een verhoogde weerstand tegen verGer vervormen. 
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Het materiaal at mintier of ze nag niet vervormd is heeft hiertegen 

een min'"er hoge tveerstand en zal aarc.oor als aerste ver:~er vervormen. 

Door dat effect is de rek,verdeUng uniformer' can men kan -berekenen 

uit het snelheidsve1~. Aangenomen is dat in g3bied I de rek ook veor 

model met dode bodemzone constant is. ~Jeze • .;ordt als volgt geschat. 

Evenals in de formule voor gebieci I zonder do(~e bo6emzone goldt: 

Dus 

7 _ 1 (oude dikte ) 
Gt;- n nieuwe dikte 

oude dikte = de blenkdikte (ho) - dikte dode bodemzone (h-s) 

= hO- h + s 

nieU\1Te dikte = de wGrkzame dikte (s) 

Hierbij dient een eventuele voordeformatie van de blenk opgeteld te 

worden.De algemene formule voor het geval zonder en met dode bodemzone 

is nu: 

zender dode bodemzone geldt: s = h 

Me.t dode bodemzone geldt: s = nog te bepalen 

E:z = In 
h - h + s o 

s 

Opmerking: Behalve het zuivere stuikeffe,ct onctergaat het materiaal 

in gebied I voor het geval met dode bodemzone ook nog een afschuiving 

t.o.v. het sti1 liggende materiaal uit de dode zone,_ Deze afschuiving 

is in de afgeleide formule niet meegenomen. Hier is dus nog een ver

fijning mogelijk. 
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Rek in gebied II (model 11 en 21) 

Volgens RiJLiEKEH.S [2] geldt voor het geval zonC'er cocle bod-3mzone: 

voor r "r ~ R : 
g 

I 

lIierin is r de straal die de ::;rens vorrnt tussen het materia:~l dat 
g 

zich v:maf het begin van het proces in gebied II beyond en het oateri-

aal dat tijdens het proces dit gabied binnen gestroomi is. 

J 
'\ 

I 

~ -------
I I 
I I I lr; I 

I I t I 
I t 

R5 
YCj 

R 
t 

I 

I 
i~~~ I Iff, _ 

I j CIt 
tz 

J 

~ 
r 
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De rek voor hat materiaal tussen R en r is hiermee nog niet bepaald. 
s g 

Er kan echter Hel een 6chatting gemaalct 1rlOr~:,en met de nu beschikbare 

gegevens (zie grafiek), hierbij i;'ordt am dezelfde re enen ala in gebied 

I aangenomen ~at de rek uniform is. 

EG~n = 

Gemiddelde rek voor R < r ~ r : 
s g 

EGEM2 = fuzz (r.; ('"9) f- £':.t: + E r 
2. I 

De schatting voor de rek in gebied II is dan: 

;:: R- r9 
t:.1r;::: EGEMl· ~ 

a- R+r;; 
+ EGEhI2" a.. 

waarin de twee berekende gemiddelde rekken,evenredig met de grQotte 

van het gebied liaarin z€ heersen, meegerekend worden. 

In de ui tdruk.1<::ing voor EGEM2 komt de term Er: voor.Di t is de ceformatie 

die het materiaal ondergaat vlanneer het het r: -vIak passeert. 

E~kan als voIgt bepaald worden: 
t 

_ fLit: I 
efT =- • ,r:' 

Un· V3 

Volgens R.DJ:IIAEKERS [2J geldt: 

;;z~; -r;.~") 

l.Az1I :: ~ /".. 0/;, 
I • r/ 

rAr:r.;: J1.tt· /'h 

<ArIZ:;: -.~, fJ-,U/i,,-( r - 4:2

) 

Dus: 
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Om deze in de berekeningen mee te kunnen nemen is het gemiddelde 

genoman. 

Voor het geval met dode bodemzone worden dezelfde schattingen aangenomen 

omdat de hoeveelheid materiaal dat hat gebied II via de ~-grens 

binnenkomt veel groter is dan de hoeveelheid die via de ffi21-grens 

binnenkomt .Er i"iOrd.t da.l1 d.us alleen rekening gehouden met de grootste 

materiaalstraom.Samengevat geldt voor gebied II met of zonder dode 

boc:emzone: 

Zonder dode bodemzone geldt: s = h. 

Met dode bodemzone geldt: s == nag te bepalen. 

R/ 
(r ;; 01. R 1-

1'( - ,s 

"&.tl
J

:; fr. In (h.~hfJ)- VI + f( :)y I 

£6£171: 

EGEfl2 = 

&1I,(r.;;rq) + &E9( r;;; ~) + E:zrJ (r= !() 

tIl? (;"::'1) -I- £;J: 

2. 

3 



- 22 -

Opmerking: In de schatting wordt de rek in gebiedI gebruikt. Doordat 

het materiaal die deze rek ondergaan heaft in een eerder 

stadium gabied I uitstroomde is het niet precies korrect 

de momentane Ex in rekening te brengen.De afwijking is 

echter klein. 

De rek in gebied III (model 11 en 21) 

In gebied III vindt geen deformatie meer plaats. Hannaer het materiaal 

dit gebied via het f~-vlak binne~~amt ondergaat het echier nag weI een 

afschuiving. 

Volgens R...:lJ.iAEKERS [2J geldt voar het geval zonder dade bademzone: 

• if. a ( jfl \ 
{,(l"'lZ ::; -2: r-;;lY-+) 

Ul'rti :: 0 

Hieruit voIgt: 

_ J 

Sf!. == . 2. 

Ook hier wordt verder gerekend met de gemiddelde waarde: 
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_>e algemene ui tdrukking voor Cm (met en zonder dade bodemzone) luidt: 

Zonder dode bodemzone geldt: s = h. 

net dode bodemzone geldt: s = nog te bepalen. 

Err =: zie formules elders 

Opmerking over versteviging 

De rek.1cen vlOrden zo realistiseh mogelijk bepaald voor verstevigend 

materiaal. Niet verstevigend materiaa1 streeft eehter niet naar de 

aangenomen uniforme rekverdeling. De fouten die hierdoor in de rekken 

ontstaan hebben Gehter geen invloed op de vloeispar~~ing omdat voor 

dit materiaal de vloeikurve vlru( verloopt. 

Zou voor verstevigend materiaal ondanks alles toch nog een aanmerke

lijke aftvijking in de rek ontstaan dan nag is de invloed hiervan 

niet groot omdat ook voor de hoge rel~1cen die bij hulsextrusie 

optreden de vloeikurve tc'.Jnelijk 1Tlak verloopt. 

De v10eispanningen voor model 11 en 21. 

Nu de rekken vastliggen kunnen de vlocispanningen berekend. 'vorden: 

(/Vr = C( E:f + £0 Y' 
(J'Vll =: C·( Ea r lof' 

VII rr:c .:: ( , (flJ1.. ,. fa r 
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De vermogenstermen voor model 11 en 21 

V~~r de dimensieloze vermogenstermen inclusief versteviging geldt nu: 

Vaar het geval zander dade badeffizone geldt: 

mIl = ml2 = ffi21 = ffi22 = ffi} = ffi 

S = h 

Voar het geval met dade bodemzone 

mIl = ffi22 = ffi) = m 

ffi12 = m21 = 1 

s = nog te bepalen 

J",,; :: ()VZl 

OVo 

J w; ::::- O"'VllI 

O""v() 

i 1__ J, If 
117 • FYI 2.1' i!:>l *'> ~ 
JI J r\ -/t1-

2. hI" 
/1tt, .-' --

..J VJ a. 

geldt: 
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Bepaling afmeting dode zone (mofel 21) 

Voor het geval met dode bodemzone (model 21) cient ce hoogte van deze 

zone nog vastgelegd te worden d.m.v. een uitdrukking voor s. 

Hiertoe (:ienen aIle dimensieloze vermogenstermen opgeteld te vlorc'en 

en c"e totale uitdruk...1dng dient dan naar s gedifferentieard te worden. 

Door de op deze maxlier verkregen afgeleiae gelijk aan nul te stellen 

kri jgt men de s-waarde vJaarbi j hat cimensiel~ze vor:7logen minimaal is. 

Ui t het bovengrenstheorema voIgt c1at rJi t de meest realistische t-laar5e 

voor s is. In de ui tgeschreven ui t:'ru..1L1dng voor hat (~ir:1ensieloze ver

mogen is de parameter s op gecompliceerd,e manier verHeven omdat de 

vloeispanningen van de rekken afhangen en deze hangen ,-leer van de 

s-paramater af.Hierdoor is het noodzakelijk de uitdrukking,waaruit 

de formule voor s moet volgen te vereenvoudigen.Dit resulteert in 

aen fout in de meest optimale s-waarde. Omdat het vermogen hoogst

waarschijnIijk redeIijk vIak verloopt rond de meest optimale s-waarde, 

is een fout hierin voor de eindoplossing van het vermogen klein,zie 

figuur. 

totale 

dimensieloze 

vermogen 

i 
fout in /-::=.-:.=.::.==::::.-::..~::.:.==-: 

eindoplossing I 

t 

fout in I 
s-vlaarde 

s-waarde ) 
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De toegepaste vereenvoudiging houdt in dat in de afleiding van de 

optimale s-waarde ervan uitgegaan is dat het materiaal ideaal 

plastisch is.TIan geldt; OVr=O/;.zc,,;:;O'v::r.t ::::uvo. 

Dus: 

met o kan'men afleiden: 

V~~r het geval met dode bodemzone (model 21) 

geldt voor de meeet optimale s-waarde: 

De flowdiagrarnmen van model 11 en model 21 

Model 11 en model 21 komen elk apart in hat programma aan bod. 

Omdat een groot aantal formules voor beide model1en hetzelfde zijn, 

zijn deze ondergebracht in een aantal subroutines die door beide 

modellen aangeroepen kunnen worden.De subroutines zijn: 

RKKNl (berekening van de rekken voor model 11 en 21) 

VLSPGl (berekening van de vloeispanningsfaktoren voor 

model 11 en 21) 

PRSKRI (berek~ning van het dimensieloze vermogen en 

de perskracht voor model 11 e~ 21) 

In de PRSKRI routine wordt weer een andere routine t.b.v. de span

ningen op het gereedschap aangeroepen.De uitwerking hiervan voIgt later. 
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r,10DEL 11 1 
i;;11 = ill r+112 ::; 

.. 

.. '1 

I·I:::: 1 = ~I 1-122 = 
,~ 

l~.:. 

H :: HO 

I = 0 

/ I ::: AANT ? 

'eind van 

model 11 

I ::; I + 1 

~ ::; H 

doorleop de subroutines: 

RKKNl 

VLSPGl 

PRSKRI 

sla resultaten op in 

het geheugen en beeldt 

deze desge,'lenst af op het 

beeldscherm (tussenreslt.) 

H :: H - DELTAH 

I 
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1 
lal ::: I~T 11112 = 1 

I>l21 = 1 I,i 22 = '1\o'r 
.~i. 

In = Itl 

'" 
FR 

Rs2 
= ? ? 

R-- RS-

\I. 

SOPTl = 2 • .4. (...1L 1) (IUl+l)_ 
3 • R+RS + + 3 .tf.S 

.SOPT2 '" (1+FR) ~<?2 R 
RS + ."- • 2 

R _RS2 

s = 
SOPTl 
SOPT2 

! 
I = 0 

H = HO 

~. 

HGR.lJS = !iUl . .x(HE,S) 

L 

eind van 

model 21 

1: 
~-

H> HGRNS \ 
~ 

Doorloop de subroutines: 

RKKN1 

VLSFGl 

PRSKRl 

Opslag in geheugen 

en desgewenst resul

taten op soherm 

H = H - DELTAH 

l 
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De routine RY~~~l 

Hierin worden de rek-ken berekend v~~r de model1en 11 en 21. 

EPS1 1 
IIO-H+S 

== n S 

EPS2 ::: l/f3'Eo (l+FR) 

RO ::: VR2- (R2_ RS2)'(HO_~+s)FR 

\ 

EOEM1 == FR.EPS1.1/J.(HU + \ 1+ t(R;:R~4 + V4/3) 

EGEM2 EPSl. (meHU + 1) 
+ EPS2 

EPS] 

= 2 

== EGErn. R - RO 
A 

RETURN 

EG"""V A - R + RO + l!j, ..... ° A 

Hierin zijn de volgende nieuwe variabelen gebruikt: 

-EPSO::: E.o 

BPSI :: [:z. 

EPS2 = &.r, 
EPS] ::: bll 
EPS4 == Sfj 
HU == hulpvariabe1e 
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De routine VLSPG1 

Hierin i.rorden de v1oeispanningsfaktoren berekend voor 

de mode11en 11 en 21. 

De beginv1oeispruL~ing is: SPO = (fvo - / 2 t N mm J 

De vloeisp~~ningsfaktoren zijn: 

SPl 
(Til:! (-] ( Cfv 1: "" vloeispanning in gebied 

= 0:;;;-

SP2 
CTvn:: [-J ( O"v t! == vloeispanning in gebied --- O"vo 

SP} OVal [-] ( O"'Va:1. ::: vloeispanning in gebied 
:::-

0"\10 

VLSPNG1 

1 
/ N = 0 ? \ 

T l' . 

SPl = 0.0 SP1 = (EPSO + EPS1/
I 

EPSO 

SP2 ::: 0.0 SP2 = 
(EPSO + EPS3) N 

EPSO 

SP} = 0.0 SP) == 
(EPSO + EPS3 + EPS4) N 

EPSO 

l' I 
RETURN 

I) 

II) 

III) 
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De routine PRSKRI 

Hierin worden de perskracht, het dimensieloze vermogen en de 

spanningen op het gereedschap voor de modellen 11 en 21 berekend. 

PRSKRI 

! 
VEIDffi\rl = 1/{3. (SP) .M3. 2.m;. + 

a 

R2 d RS 4' 
2 2(2 - In) - V1+3 (-a) + 

R - RS 
R 2 d (R)41 

In((ItS) + V 3+ lis ) + 

SPI + SP2 ~(l FR) 
2 • RS' + + 

1/3.(SP2 + SP3 + SP2.r'T21)~.!(1 R) + 
2 S + R+'RS 

SP2 _ M22. S.R ) 
R2_ RS2 

SPI.
9IlI + M12. RS

S 
VERN = vErumw + SP 1 + 

3'13 

PERSK ; VERM.SPO.PI.(RS)11000 

doorloop de routine 
SGGE 

~ 
RETURN 

VE~IW~ = een gedeelte van het dimensieloze vermogen, 

dit tussenresultaat is nodig in de routine SGGE. 
<t!!""'_JiIIO VERM ; het dimensieloze vermogen L 

PERSK = de berekende perskraoht 

PI = rr 

SGGE ; routine waarin de spanningen op het gereedsohap worden 

bepaald. 
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De berekeningen vo1gens de mode11en 31,32 en 41. 

Deze drie model1en zijn op het zelfde principe gebaseerd en afgeleid 

ui t V AJ.\f DER BURGHT [J.]. Van der Burght hanteert het volgende bovengrens

model met en zonder dade bodemzone: 

I 

la 
,.- -.... 

"-
I 

hp 
rr 

, I W;t I~ \ 
1\ \ 
'\ \ ~ 

"':c::t I \ \ 3 
I 

I I \ \ s r' \fI \ I I, "-
h 

I \ m' I , / 

I \ fZ / f w% 1:0 \ 'v' 
--- -- - -- - - - - - - -- -'-"'lr 1-.p-

I 

~ 
'Z. I 

I'" I , 

"-
Rs .... a. 

..... R. 
... "" -. 

Zonder dode bodemzone geldt s = h. 

Voor beide gevallen (zonder of met dode bodemzone) is ar een 

dode hoakzone aanwezig. 



- 33 -

Veer het geval zender dede bodemzone zijn in [lJ de volgende 

dimensieloze vermogenstermen afgeleid, hieruit kunnen eenvoudig 

de dimensieloze vermogenstermen veor het geval met uode bodemzone 

worden afgeleid. 

'T .t I A .Jr = -. I VT Rs 

J~~ vT . ( a,;/, r h-~-ri') = h;.O; -f 
iIf. ~ . (h-J' - h f.,ffct) Jr, = I[i l a.. f .., h+Q,-f' ... 

]r;,,* I 2.L :: 
VI h+11t-J 

In de gebieden II, III en IV is vlakke vervorming verendersteld. 

In tegenstelling tot de modellen 11 en 21 is in de afleiding van dit 

model steeds aangenomen dat aiR <:< 1. De formules die met dit 
s 

model afgeleid zijn mogen dus aIleen voor dunwandige hulzen 

toegepast \vorden. 
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De formules,die in ~et programma gebruikt zijn, zijn enigszins 

aangepast: 

in het model volgens V.D. BURGET [1] is er geen 

rekening mee gehouden dat .'! groter kan worden dan a. 

In verb and hiermee zijn de volgende veranderingen 

J ~ . 
doorgevoerd: - ~vervalt daar deze zeer kle1n is en 

voor f>a niet gedefinieerd is. 

Jw; wordt aangepast (J:.rz; is hier dan in 

) ~ ~~ .opgenomen en is gesplitst in ..):1{ en .Jw1Z 

in Jw~ (verder te no em en JLtI; ) wordt 

de wrijving over de hoogte van de 

passeerrand Clangs de stempel en de 

matrijswand) meegerekend. 

nadat bovenstaande aanpassingen doorgevoerd zijn 

worden de formules geschikt gemaakt am versteviging 

in rekening te brengen. 

De vermogenstermen na de eerste aanpassingen, zie bijbehorende 

tekening op de volgende bladzijde: 

Zonder dode bodemzone geldt s = h. 

blet dode bodemzone geldt s = nog te bepalen. 

. J It J ~ 
I OIl :;; Oat;: 0 

hierbi j is t1;z. I = 0 verondersteld 

Jw~ .: ""2- (l-j> .. 73' .s 

JiJ; = rn3 'lhp +J-.1 
I(J' a, 

De optimale waarde veer! dient nog bepaald te worden. 
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JI[ 

f 

! 

\/ 

RJ I a 

R 
l' 

Dit is het model zonder dode bodemzone en met dode hoekzone. 

Voor dit model moet in de uitdrukkingen voor het dimensie

loze vermogen ingevuld worden: 

mIl = m12 = m3 = m 
m

2 
= 1 

s = h 

f = nog te bepalen 

Dit is het model zonder dode bodemzone en zonder dade hoek

zone. In de matrijs is een afschuining aan gebracht waar

doo.r de f -waarde vast 1 igt • 
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Voor dit model moet in de uitdrukkingen voor het 

dimensieloze vermogen ingevuld worden: 

mIL = m12 = m2 = m3 
s ::: h 

= voorgeschreven. 

:: m 

Dit is hat model met dode bodemzone en met dode hoekzone. 

Daardat er een dade bodemzone aanwezig is geldt dit model 

zawel vaor het geval met ala veer het geval zander 

afschuining in de matrijs.Voor dit model dient in de 

uitdrukkingen voor het dimensieloze vermogen ingevuld 

te worden: 

mn = m) = m 

m12 
::: m

2 = 1 

s ::: nog te bepalen 

::: nog te bepalen. 

Versteviging 

Evenals in de mede11en 11 en 21 werdtversteviging in rekening gebracht 

door de (effectieve) rekken in te vullen in het exponentieel 

verstevigend materiaalmodel van Nadai/Ludwik!Swift.De rekken worden 

weer konstant verandersteld in de verschillende snelheidsveldgebieden. 

De rek in gebied I vaer de medellen 31, 32 en 41 

h - h + s 
= In ;..' .;;.0 ___ _ 

s 

voer de afleiding zie model 11/21 
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De rek in gebied II voor de modellen 31, 32 en 41. 

[II: ::- Ex ... f:r: 

£r.::: ILit;1 
( u" \f3 

Volgens VAN DER BURGRT [lJ geldt: 

Hiermee voIgt: I acAl ::: ( • CAt"x. - £AyIZ) .. Jihl:t. f. {,/ 2ZJ. .. COS 0< 

t,;/I'l .:::: tA t"z .. (. OJ C( 

1L1&/ = (U;-z - CU-.a).JiM (i. 1- Uz.p - ca.s C( 

r)" r.:,,-X .. COJOC 

_ u,,-:z: - ~ Y'.Ir. fAz :;a. . . ca h 0( ;.-

UrI I/lrx. 

- 2. S(...l..... - I ) E!:..:L f- --;-1_--: 
2$ z(Jra-!)' s . 2 (f1-C. -fJ 

_ ~ 5-a.+? 
- 5 +' StaT 

c.t -f .. 
taho( =

J 
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S p.= _'_ (_~ _-f ..,. _5 _-a_t..;..J' ) 
I VT ..s $fa-f 

De rek voor gebied III (model 31, 32 en 41J. 

I 

.s -.f t.an 13:::
a:... 

Volgens V AJ."I DEI-r BURGRT [lJ geldt: 

,: R.i. U 
V'f.r 1I =-

Z(J"fGt-f) 

• Rs.";' 
U2.'1'r = ......;;~-

.u 2{Jftl-f) 

Hiermee voIgt: 

Un::;; tA z t:z:I. CoS 13 

/.aIA/ tAra -(0;13 f- (tA~III-&trIl)'J/",f3 
:; 

-f;,(ro: 

-J +a+ f = + 
STU -f 

U:/.II1. • GOS f3 

s-I 
C<. 

UZ.t:l:l; - (..'i :U:r 

uzm 

s-! 
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- I (s.-J' 
~/"1 -= -= .. f -- +-z V3 \ (.4 

-J+Cc +f \ 

J;·a-fl 

Evenals bij de modellen 11 en 21 is hier aangenomen dat in de 

verschillende snelheidsveldgebieden de rek uniform is.Voor 

de modellen 31 en 32 is deze aanname nauwelijks een vereenvoudiging 

In gebied I is de rek per definitie tmiform.In gebied II wordt de 

rek opgebou't'ld ui t de momentane c,z en Er: .Omdat het materiaal dat 

de rek uit gebied I ondergaan heeft al eerder gabied II binnen

gestroomd is,is het niet helemaal korrect om met de momentane 

waarde voor £x te rekenen. Echter omdat het materiaal (vooral bij 

dunwandige hulzen) snel door gebied II stroomt bij een kleine 

verplaatsing van de stempel en dus ook bij slechts een kleine 

variatie van €.X' is er in gebied II aIleen materiaal aamrezig dat 

recent uit gebied I binnenstroomde met een er die zo goed als 

geI"ijk is aan de momentane lr; . Daarnaast is de £1; uniform over hat 

discontinu!teitsoppervlak zodat deze niet gemiddeld hoeft te worden. 

Ook deze term verandert slechts langzaa.m t.o.v. de tijd die nodig 

is om een materiaaldeelt je gebied II te laten doorlopen. 

De fout die gemaakt wordt doer b1L met de momentane waarden veor 

Er en Er. te berekenen is dus erg klein (hoe dunner de wand va.'l de 
I 

huls hoe kleiner de fout.Voor gebied III geldt hetzelfde. 

Voor model 41 is de aanname dat de rek ~'liform is in gebied I 

tegenstrijdig met het gekozen snelheidsveld. Zoals bij model 21 is 

verklaard grenst. daze aanname echter wel goed aan de ,ierkelijkheid 

voer verstavigend materiaal.Voor weinig verstevigend materiaal is 

er dus een fout in de berekende rek, maar dat geeft niets emdat de 

rek hier slechts een zeer geringe invloed heeft op de vloeispanning. 

Overigens zou de invloed van een fout in de rek voor weI flink ver

stevigend materiaal resulteren in slechts een kleine fout in de 

berekende vloeispanning omdat de vloeikurve voor dit materiaal bij 

de hoge rekken die bij hulsextrusie optreden vlak is. 
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De vloeispanningen voor de model1en 31, 32 en 41. 

Nu de effectieve rekken vastliggen kunnen de vloeispanningen weer 

berekend worden met: 

- ,j"., 

o-vz -.:: C. (E.]; rEo) 

{iv II ;: C. C l IX 1-£ JI'" 
- -I'" 

O"VIlJ : (. (Cttr + co) 

De vermogenstermen voor de mode11en 31, 32 en 41. 

De dimensieloze vermogenstermen inclusief versteviging: 

Jr.*" _ O"v:r +0iI.a ..,. 
- •• '-(1 

I 2.0"1.10 - , 

J \' - o-v:;£ rn~ a-J 
Wi.. - Vi/a if3'.5 

1*_ (J'VJ:lI. mJ 2.111' ;-I-I 
.lW - -'-" J <fllo VJ a. 
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De optimale s en p-waarde voer de modellen 31 en 41 

Voor model 31 dient een uitdrukking afgeleid te worden waaruit de 

eptimale waarde van s bepaa1d kan worden.Voor model 41 dient er 

bovendien een uitdrukking afge1eid te worden ter bepa1ing van de 

optima1e j-waarde.Op dezelfde manier als bij model 21 wordt hierbij 

uitgegaan van ideaal plastisch materiaal en am dezeIfde redan a1s 

ganoemd bij model 21 is de fout hierdoor hoogstwaarschijnlijk gering. 

Door deze vereenvoudiging kunnen de formulas die in V.~~ DER BURGHT [lJ 

afge1eid zijn overgenomen worden.De veranderingen in het model, 

waarui t deze formules afgeleid zi jn, hebben geen noemens1vaardige 

inv10ed op de afgeleide formules. 

Jiodel 31 s = h f= 

?jIodel 32 s == h t= 

I;Iodel 41 f = (s + a) 

2(a-J') 
2 + 

s 

(s + a) - 2. 

voorgeschreven 

- 2. 
s + a 

l+m 2 +-
a 

Rs. (m+l) 
+ 

3
· 2 .s 

s 

~ 
l+m 

= 
I m + I 

+ Rs a 

J2e f10wdiagrammen ve.n..de modellen 31, 32 en 41. 

Omdat de verschi11ende mode1len weer een groot aantal formu1es 

gemeen hebben, zijn deze formules in subroutines ondergebracht. 

2 vergl. 

2 onbek. 

De subroutines ,vorden dan door aIle drie de modelberekeningen aan

geroepen. De subroutines zijn: 

RKKN2 (de berekening van de rekken) 

VLSPG2 (de berekening van de vloeispannings-

faktoren) 

PRSICR2 (de berekening van het dimensieloze vermogen 

en de perskracht) 

In de PRSKR2 routine wordt weer een andere routine t.b.v. de span

ningen op het gereedschap aangeroepen.De uitwerking hiervan voIgt later. 
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MODEL 31 1 
InI .. M :M12 = iiI 
1;12 = 1 lIT3 == p1 

J, 

<T :::' no n 

I ::: 0 

I 
f 

I I == AANT ? \ 
* 

I .. I + 1 

S = Ii 
S + 

. . 
rtHO S A 2 .'i 

== + - r.i 1 + 

.I, 
doorloop de routines: 

RKKN2 

VLSPG2 

PRSKR2 

'" eind sla resultaten op in 

model het geheugen en beeldt 

31 ze desgewenst af op het 

beeldscherm (tussenreslt.) 

Jt 

H :: H- DELTAH 

I 

hierin geldt: RHO:: j 
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l~ODEL 32 1 
RHO '" 
rUI = rU2 = 1,1 

:.12 = ". 1;13 = 

.L 

I = 0 

II ::: HO 

'Ii 

/ I ;:; A)l~T ? \ 
*' s ::: H 

I = I + 1 

.1t 

doorloo!> de routines: 

RKKN2 

VLSPG~ 

It 
PRSKR2 

L 
eind sla resultaten 0'1) in 

model J2 geheugen en beeldt ze 

desgewenst af op hat 

beeldscherm (tussenr. ) 
,I,. 

R = R- DELTAH 

r 

=f 
RROV "'!v '" voorgeschreven f 
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lIIODEL 41 
! 

iUl :::: M M12 "" 1 

!,12 :: 1 ~J3 = ~I 
Jt 

los op: 

RHO S + A - 2 S + A = 1+1,1 2 
-+-A S 

2~A - RHOL RS(;I + 12 4.RHO 1 ]0 + 1 -. 
",2 + 

3.S2 + 2 = RS + A 
i:) (S+A-R.':IO) 

II; 

H :: HO 

I == 0 

HGRNS == MAX(Frnl,S) 

I 
J; 

/ H < HGfu'\l'S ? \ 
t 
I == I + 1 

. ,L . 
. 

doorloop de routines: 

RmT2 

VLSPG2 

PRSKR2 
,II 

J... 

eind sla resul ta:i;en op in 

model 41 geheugen en bee1dt ze 

de sge~"lenst af op beeld-

scherm (tussenresu1taten) 

v 

H == II - DELTA..':I 

I 
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De routine RKKN2 

Hierin iiorden de rekken vaol:' de model1en 31, 32 en 41 berekend. 

RKKN2 

EPSI 

EPS2 

EPS3 = 1 V3. (.;;;.S _--.;, ill=H;.;;;..O A - S + RHO 
{' l'i. + S + A - RHO) 

1 
RETURN 

Gebl:'Uikte symbol en: 

EPSO = £0 
EPSI = e.x 
EPS2 == e..r. 

1 

EPSj = f fl 
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De routine VLSPG2 

Hierin worden de momentane vloeispanningsfaktoren voor de modellen 

31, 32 en 41 berekend. 

De beginvloeispanning is: SPO = o-vo 
.- / 2-LN rnni J 

De v1oeispanningsfaktoren zijn: 

SP1 <:Tv r. [-J ( O"vr vloeispanning in gabied ::- :: 

SP2 O"v:tr [-J ( fJ'V l1. vloeispanning in gebied ::- :: 

OVa 
SP) vVQ [-] (I"VID :: vloeispanning in gebied =-

vVo 

VLSPG2 

I 
! N :: 0 ? \ 

i t 

SPI :: 0.0 SPl :: 
e.:PSO + EPSl) N 

EPSO 

SP2 0.0 SP2 (EPSO + BPSl + EPS2) N 
:: = EPSO 

(EPSO + EPSI + EPS2 + EPS)) 
N 

SP) = 0.0 SP} ::::: 
EPSO 

.1 I 
-~ 

RETUrur 

I) 

II) 

III) 
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De routine PRSKR2 

Rierin worden de perskracht,het dimensieloze vermogen en de spanningen 

op het gereedschap voor de modellen 31, 32 en 41 berekend. 

PRSKR2 

VEru~w = SPl ; SP2.EPS2 + SP2 ; SP3.EPS) + 

SP 2 RHO .1.12 "'P) -1 "'"3 (S-RHO+2 .RP) 
2 .y"j • ( S+A-RHO) + i:i ·V3 u'· • A 

VE..-crn = VERiilHW + SPI + SPl...J:.... (liUl.RS + M12. (R-RHO)) 
. 3~ S 

PERSK = VERM.SPO.PI.(RS)2/1000 

doorloop de routine 

SGGE 

~ 
RETURN" 

iJERMHW = een gedeelte van het dimensieloze vermogen, 

dit tussenresultaat is nodig in de routine SGGE. 

'" het dimensieloze vermogen L J~ 
PERSK = de berekende perskracht 

PI = 11' 
SGGE = routine waarin de spanningen op het gereedschap worden 

bepaald. net flowdiagram van deze routine voIgt nag. 
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Andere modellen 

Er zijn nog andere modellen met een afschuining in de matrijs 

beschikbaar uit RA!<IAEKERS 3 • Deze modellen zijn niet in het 

computerprogra.mma toegepast omdat: 

de oplossingen die deze modellen bieden slechts 

"I'i'einig afwijken van de modellen 11/21; m.a."lV. 

de invloed van afschuining is slechta gering; 

bij optimalisatie blijkt dat er geen optimale 

waarde voar de maat van de afachuining gevonden 

kan worden waarbij hat dimensieloze vermogen een 

minimum heeft (het dimensieloze vermogen heeft een 

minimrun wanneer de afschuining oneindig is). 
Het is daarom aanbevelings1;laardig deze modellen 

eerst nog verder te onhrik..1<:elen alvorens ze toe te 

passen. 
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De spanningen op het gereedschap 

1 De spanningen op de stempel en de matrijsbodem 

Volgens RANAEKERS en KALS [4J gelc:t voor de drukberg bij pletten 

van een axi-symmetrische blenk afgeleid met de sc:hillenmethode: 

,,- ..... 
", 

..... 
,,- "-

", I ...... 

"'''')~ o;l'\'\ClIC 
..... ..... ..... 

I I , 
I O":r 1'\'\;" 
I 

" """ 
I 

5 

I 
% 

,.., '1-I"' 

~ Rs 
" 
1 

ca n 13 (SGGE-l) 

De heIIingshoek. is aIleen ,afhankeIijk van de vloeispanning, de 

, 
I , 
I 

t 
I 

,vrijving (m-waarde) en de dikte s. Daarom moet dezeIfde heIIingshoek 

ook optreden bij het pletten van de bodem bij achterwaartse huls

extrusie.De optredende radiale druk op de omtrek van de blenk die 

bij hulsextrusie optreedt heeft weI een invloed op 0' . en 0-
o zm~n zmax 

maar dus niet op de hellingshoek 

Voor hellingshoek geldt verder: 

(J"~"'tII)t - o-~ ;'Of· ... 

Rs 
(SGGE-2) 

'" In de modelberekeningen 11,21,31,32 en 41 is de gemiddelde spanning ,,~ 

op de stempel bereke~d met de bovengrensmethode. Deze is namelijk gelijk 

aan het dimensieloze vermogen vermenigvuldigd met de vloeispanning: 
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Het verleep van 0% is lineair met de straal: 

Veor de totale kracht op de stempel geldt hiermee: 

;: J I? (r.r~,....; .. ..,. 1"'- ceo,! () ) d 1'T r1. 

o 

voIgt : 

En met (SGGE-3) voigt: 

dus 

Uit (SGGE-2) voIgt: 

en met (SGGE-4) kan dus afgeleid worden: 

Met (SGGE-I) voIgt voor (SGGE-4) en (SGGE-5): 

O':z. mt:lx :::: o-VD' ~]* I Rs m" .,. mo. +- T' - . O'v:t' .s 2 

:- t7vo - l ] *' 3:.- _ R.s . OVz. • mil 'f ml), 
0'2.,.",,,, - 3 .$ -2 

(SGGE-3) 

(SGGE-4) 

(SGGE-5) 

1 
• V 3 

1 
'(3 
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Na de symbo1entransformatie t.b.v. de computer zijn deze formules: 

SGGE1 

SGGE2 

tiaarin 

= SPO (V:SID1 + :r:-. R~. SPl. (MIl + H12)} 
31J3 

== SPO(VERM __ 2_. R~.Spl. (Inl + HI2)) 
3£ ;) 

SGGEI == op de stempel zmax 
SGGE2 '" zmin op de stempel 

(SGGE = sigma gereedschap) 

Er wordt aangenomen dat op de matrijsbodem deze1fde loodrechte I?panningen 

heersen ala op de stempel. 

2 De spw..ningen op de matri j svland 

De gemidde1de spanning op de matrijswand kan weer afgeleid worden uit 

de vermogenstermen die berekend zijn met de bovangrensmethode. 

Het verloop van de spanningen (hellingshoek) wordt met de 8chil1en

methode afgeleid: 

'\ 

I vI"'CiI"'c1 __ J ___ 
'OZ'tdOZ 
: t 

) 

1: ~_ ~'" '" '" '" " I 
, 
I JOZ i 

t'" ~It 
j 

, 

Rj Q. 
-.... 

R 
" 

evenwicht: 

OiiJt ... ' /' d-- YJ''(' rr./i'j' Z 

o-v.:tr "Ti R d z ::: 0 -- hi , .. ,. , 
VT' 

2 o-v ~ (Rs +- R. ("1'1) 

IT, (Rl- Rl 

2 O'v:z:r (R. 5 to It . n .. d (' ) 
~ Oi.:::: - --~;.-.--=-----, s .. -, 

'iT ( R 1. - R/ ) ~ 

(S66E- I)) 
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Met de vereenvoudiging dat er vlakke vervorming in het 

hoekgebied heerst voIgt: 

. (fir to O"i --+ IlJy - cr~1 1:.-. ·o-v t cp = 0 ~ (T<p :: :::::-
2. vr JZ 

-+ O"y 2- + 0-2, - - --Vv VI IE 

viet (SGGE-6): 

2. ..... 
-- ·Ov V 3 .It 

Rs f m. P. 
f:(l._ R.s4, 

(SGGE-7) 

De gemiddelde spanning kan afgeleid ~iorden ui t de dimensieloze 

vermog9nstermen, die berekend zijn met de bovengrensmethode, 

net behulp vcm de vermogensbalans, zie ook R,AfiIAZKERS [2J: 

Voor model 11 en 21. 

-

I 
! 

I 

'" 
J~ -------

I 
I 
I 

Q I ] t-
: O~ I]. : r: 

JJ, 

>]f;- J*' J*" ]iE- hw:: r + r. 1" o-
J 2 .. 

+ ] W: 1-] w: r]:11 

JW: 

JJ; 

Voor model 31,32 en 41. 

Q 

\', , If 
\ ' ..I" 
\ ',' Z. \ J* , \ r: " \ *"" , J~,. 

\ ,. 
\ ,. 

Q = vlak waarover de gemiddelde spanning wordt berekend 
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De vermogensbalans is hiervoor: 

'* ( r.:: RJ ), In-, If r ,.5" • tA,. ( r = RJ):: ') J t- R 2.. ,.,.., • 
r ,- h/.oJ • rr. s' v flO • LA 

I'let volumeinvariantie: 

geldt: 0: (y = RJ-)- = rY.VA )" T it 
r \' v - Jhw 

(SGGE-B) 

Aangenomen wordt dat deze spanning ook ap de matrijswan~ staat. 

Dit is niei; helemaal precies juist. De spanning loodrecht op het 

Q-vlak (zie de figuren) is een beetje hager dan op de mai;rijswand. 

(a.a. door de wrijving aver de matrijsbodem).Enige verfijning is hier 

nag mogelijk. 

Beschikbaar is nu: - de helling van het spanningsverloop (SGGE-7) 

- de gemiddelde spanning (SGGE-B). 

Hiermee kunnen de maximale en de minimale spanning bepaald worden: 

ro;. min 
rr'. 

-. 
.j. ... ,. M-:1IK = l. 0";-

L O'rMIAX C:r,..h-I,'n =- L ca.l'! 0(;, 

i,Iet (",GGE-7) en (SGGE-8) voIgt (na s;:l;nbolentransform~tie): 

SGGE3 :; SPO(VEPJ'Ur~i -.E. -'P2 RS + .1<I.R) + ,r:;-"::i • 2 2 

SGGE4 

SGGE3 = r::r 
rmax 

SGGE4 ::: 0' . rml.n 

~3 R - RS 

VERlIHil = dimensieloze vermogenstermen van hoek en ~vand 

opgeteld := L J- *" nw 
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Het flowdiagram van de routine SGGE 

De formules van SGGE gelden voor aIle modellen.Om ervoor te zorgen 

dat ze op de versohillende plaatsen in het programma aangeroepen 

kunnen tiorden zi jn ze in een aparte subroutine andergebracht. 

SGGE 

SGhlJl = ~.R~.SPl.(~IlI + ~Il2) 
3 3 

SGHU2 I S S-2 RS + M.R 
:.-•• r' • 2 

RS2 U R -
SGGEI :::: SPO • (VEfu\1 + SGRTII) 

SGGE2 :::: SPO. (VER1<I - 2.SGHUI) 

SGGE3 :::: SPO. (VEIDIHH + SGHU2) 

SGGE4 :::: SPO. (v::::mmH SGh1J2) 

RETURN 

l-laarin: SGHUI en SGHU2 zi jn hulpvariabelen. 

Opmerkingen In de afleiding is aangegeven ,.raar eventueel nag 

een verfijning uitgevaerd kan worden. 

Er kan neg wa-~ rekentijd en een beetje geheugenopslag

ruimte bespaard ~iarden door de perskracht en de span

ningen ap het gereedsehap pas na de selectie van 

de modellen te Iaten berekenen.De besparingen zijn 

eehter zaer klein. 
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De selectie van de modellen 

In hat programma is (~eze selectie ondergebracht in I·lODEL DOORGAAN. 

Volgens het bovengrenstheorema is de oplossing van het bovengrens

model met de laagsta- oplossing het meest realistische.De selectie 

houdt dus in dat voor elk berekend stadium van het proces (elke stap, 

e1ke h-waarde) het model met de laagste i·raarde voor het dimensieloze 

vermogen bepaald moet worden.Van dit model moeten dan de bij die 

h-iiaarde behorende waarden voor 5, VERM, PERSK, RHO, SGGEl, SGGE2, 

SGGE3 en SGGE4 apart gehouden worden.Daarbij dient ergens vastgelegd 

te ~vorden ui t welk model de gegevens afkomstig zijn. 

Voor het gemak wordt aangenomen dat aIle gegevens in tabellen staan. 

De tabel met de geselecteerda waarden wordt in het vervo1g de tabel 

}IDif. VERlWGEN genoemd. Voorbee1d: 

I H r,lODEL S VERM PERSK RHO SGGEI SGGE2 SGGE3 

1 HO 21 

2 HO-DELTAH 21 

3 HO-2.DELTAH 11 

4 HO-3.DELTA-H 31 

De gegevens die niet gebruikt zijn voor de tabel Th'IIN .VEHEOGEi'f kunnen 

vleggegooid vlorden. 

FI ovldi agram 
1 

MODEL DOORGAAl 'J I I :::; o I 
f 

/ I = A~!1JrT ? \ 
t" 

I = I + 1 1 
-

Zioek model met laagste 'fERM-waarde 

eind van sla op in de tabel rUN. VEmlOGEN : 

model I, H, MODEL, VEmI, PERSK, RHO, 

doorgaan SGGEI, SGGE2, SGGE3, SGGE4. 

I 

SGGE4 
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DE UITlOER 

Het resul taat van de berekeningen is de tabel rUN. VERMOGElif, waarin 

de geselecteerde berekeningsresultaten staan. Deze resultaten !noeten 

nog tot geschikte ui tvcer verwerkt ,-/Orden. j-i'a..."lIleer de gebruiker 

van het programma het kommando V (verwerken) in typt krijgt hij 

€len rij mei verwerkingsmogelijkheden op het scherm afgebeald. 

Deze kunnen onafhankelijk van elkaar doorlopen worden. Joor de 

letter(s) (=kofi~ando) in te typen die vooraan staan kan de computer 

de opdracht gegeven worden de de sbetreffende ver\l1'erkingsmogeli j!<.heid 

uit te voeren. 

V Verwerken 

W jfijzigen invoergegevens 

T Terugmelding invoergegevens 

P Perskracht 

S Spanningen op het gereedschap 

SC Scheurvoorspelling 

K Knik van de stempel 

Z Zwemmen van de stempel 

I Invering van de stempel 

KO Konventionele perskrachtberekeningen 

ST Stop Verwerken 

Hieronder staat €lIke mogelijkheid uitgewerkt. 

Wijzigen invoergegevens 

Wanneer men hiertoe opdracht geeft worden de resultaten van €len 

eerder doorgerekend geval ui t het geheugen ge1'Jist en 1rlordt 

naar het invoergedeel te gesprongen zodat men nieU'l'le invoergegevens 

kan ingeven.Hoewel-alle oude berekeningsresultaten uithet geheugen 

gewist worden is het toch eenvoudig ze ts bewaren door ze op papier 

uit te laten print en of plotten. 
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Terugmelding invaergegevens 

Teken rautineII wardt in werking gesteld (zie het hoofdstuk invoer). 

Hierdaor krijgt men een tekening van het prodwct zaals dat eruit 

ziet met de ingegeven invaer\iaarden samen met de blenk. 

lIaast de tekening viOrden aIle invaergegevens ap overzichteli j~{e 

wijze pp het scherm getoand.lndien men dat wil, kan de tekening en 

de tekst ui tgeplot i\Torden. 

Perskracht 

De perskracht (PERSK) of he~ dimensieloze vermogen (VEP~) k~~en 

op het beeldscherm in €len grafiek tegen de stempehreg ui tgezet 

worden.Daarnaast is ook de mogelijkheid aanwezig ze bij elkaar in 

een tabel te zetten .De schaalwaarden van de grafieken 'l'Iorden 

automatisch zo gunstig mogelijk gekazen. am de grafieken mak..lcelijk 

te kunnen vergelijken met €larder gema~lcte grafieken van andere 

gevallen k~~en de schaalwaarden ook door de gebruiker gekozen 

worden. 

Voor het maken van de grafieken worden,enkele standaardprocedures 

gebruikt. Daarom is het flowdiagram niet tot in de details uitgewerkt. 

Zoals in aIle verwerkingsmogelijkheden wore,en hier alleen de gegevens 

ui t de tabel rvIIrI. VERMOGEN gebruikt. 

., - ~, 
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1 
/ "Q-rafiek (=1) of tabe1 (=2)1"\\ 

1.1 '11 

/ "Perskra.cht (.1) of \ door loop de routine 
dimensieloze gemid- tabel 
delde stemoeldruk 
(=2)1" . 

11 21 II 

PIll = 1 Ph'U == 2 / I1Uitprinten?" \ 
bepaal de bepaal de Jar maximale maximale 
perskracht VEill;I-waarc' .. e 

J. lr 
doorloop (Le 
routine schaaI-
waardenbepaling 

I 
~ 

doorloop de 
routine grafiek 

1 
/ "Sohaa1 waarden \ 

veranderen?tI 

~ 

/ PHU = 1 ? \ / "Uitplotten?" \ 
J. ~ t geef max geef max 

waarde van iv-aarde van 
klaar 

perskr. en VE::&l en 
stempelweg stempehleg 

o!t ,~ 

I'Lees schaal- II Lee s schaaI-
waarden in: waarden in: 
X-as: •.• X-as: ... 
Y-as: ••• II Y-as: ... 

. 

" " 

waarbij PHD een huIpvariabeIe is. 
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De routine schaalwaardenbepaling 

Di t is een standaardroutine en is hiar verdeI' niei; ui tge\·lerkt. 

De routine ~rafiek 

afgebeeld moat worden: 

'1EKSTl 1 

HO 

( 

HE 

) 
bo clem ciikt e 

TEKST2 

Hierbij gele.t: 

Voor Ph"U :; 1: 

Voor PHU :: 2: 

zet de PERSK-,vaarden ui t teg-en HO-II 

TEKSTl = "Perskracht [leN]!! 

TEKST2 = "De ma:ximale perskracht [kU] = 

zet in grafiek ui t VEID:t tegen HO-H. 

TEKSTl = "gem • dimensieloze druk [_]fT 

II 

TEKST2 "De ma:ximale gemiddelde dimensieloze 

'stempeldruk L-J = •••• !l 

De uitgezette waarden moeten door reohte lijnstukjes 

verbonden worden. 
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De routine tabel 

De volgende tabel moet gevuld worden: 

STEltIPELHEG 
HO - II 

[nun 1 

rWlilE.L'lTANE 
BODEMDIKTE 

(rom] 

PERSKR..i\CHT GE1ilIDDELDE 
DUIEliSIELOZE 
STE}IPELDRtJK 
(-1 

Opmerking De energiebeschouwing is nog niet in hat programma 

opgenomen: 

~""'J.~',r~RGIE D' "'LTAH (PERSK (1) P"'R,,1 r (2) P""'R'-'T- (' ) ~ _. .. 1!j 2 + "'H ...... t... + l!JJ. UJ.\. j +. • • • 

P""':;>SK ( " A 1·7m 1) ••••• + -c.!.1.\" ~".J..- + 
PERSK(A.<ilJT) ) 

2 

bi jbehorende tekst: "De benodigde energie [kJ1 = ... " 
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Spanningen op het gereedschap 

" 
zoek uit de tabel i'ciIlJ • iJERliIOGEN 
cie maximale waarde van SGGE1 
bel"mar daze samen met de bij-
behorende i·marde van SGGE2 

,I 

zoek uit de tabel ~ifIl\f. VERMOGEN 
de maximale wa:;.rde van SGGE3 
beiiaa.r deze samen r.let de bij-
behorende waarden van SGGE4, 

H en S 

, 
RHOS = A. ({2 - 1) - HE + RHOV 

/ RHOS < 0 ?\ 
1- ~~ 

RHOS = 0 

I II 

maak tekening van het 
gereedschap met 
grafieken van het 
spanningsver100p 
(zie volgend bIz) 

k1aar 
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HAX/HALE I3ELAJT/NG OP /-lET 6ElfEEOJCHAP 

L 

"-

I 

I 

/' (0.9 R.s, I-l P 't" 0.1 Rs J 

- (Rs, up) '\ 

(At, f( lioS) 
/ 

(0,0) (As-RHo.r;O) (Rr/o) 
SGGE2. 

SGGE.I 
(RI, -J2..) 

(o,-JI) 

(~RHO~ S6GE3 \ 
\ 

(0,0) CR-RJ.lOlJ,O) 
(I1J,o) (Ii, oj 

SGGE.2. 

JGG El 

(O,-St) 
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Opmerkingen bij de afbeelding: 

RHOS = maat voor de afschuining van de stempel 

Deze is niet in de modelberekeningen meegenomen en 

dient er aIleen voor om indien in de invaer grate waarden 

voar RHOV toegelaten Harden het materiaal in de hoek 

niet af te knijpen.Het is duidelijk dat di t prograrnma 

voor hulzen met een grate RHOY en RHOS niet de juiste 

modellen hanteer~o Vaor een geringe RHOS zijn de resultaten 

hoogstwaarschijnlijk weI voldoende goed. 

~~OS is alleen toegepast met de bedaeling de mogelijke 

'\iaarden voor RHOV niet te erg te beperken. 

Vaarlopig is het interval waarin :rlliOV gekozen kan worden 

gesteld op: 0.0,6 RHOV ~ HE . 

- In de figuur dienen de koOrdinaten niet afgebeeld te worden. 

V~~r de onderstreepte SGGE-te.rmen .dienen de berekende 

waarden ingevuld te \vorden. 

De koorainaten Sl, S2, S3, S4 kamen overeen met de 1vaa,rden 

Vim SGGEl, SGGE2, SGGE3, SGGE4. Ze kUIl.'1.en bi jvaorbeeld als 

voIgt bepaald worden: 
0.72 x RS SOE = SGGEl 

Sl SGGEl x seE 
S2 SGGE2 x SCH 

S3 SGGE3 x SOH 

S4 "" SGGE4 x SCH 

Omdat deze tekening bij het tot stand komen van dit rapport 

nog niet in het programma opgenomen was zijn de k05rdinaten 

in de tekening weergegeven. Deze maken geen deel uit van 

de eigenlijke afbeelding. 

Deze afbeelding kan net zo als de andere desgewenst geplot 

,vorden. 
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Scheurvoorspelling 

Er l'Jordt aangenomen dat er een scheur ant staat lang's de driehoekige 

dade hoekzone van model 31 wanneer ait model in werking treedt. 

Immers in dit geval is aan beide kriteria voldaan: 

het stromende materiaal passeert met hoge snelhei& het 

dode materiaal 

het afschuivingsvlak van de dade zone blijft langdurig 

op (zo goed als) dezelfde plaats. 

Voor dikwandige hulzen A/RS ~ (A/RS) kan daze scheurloorspelling grens 
niet uitgevoerd worden omdat deze geva11en niet met model 31 door-

gerek~nd worde~.Omdat bij dikvlandige hulzen niet aan het eerste 

kriterium voldaan is wordt (voorlopig) aangenomen dat er geen 

scheur optreedt. 

Toelichting bij het flowdiagram: 

Wanneer er voar een afschuining in de ~atrijs gekozen is (~~OV > 0), 
wordt behalve model 32 toch model 31 doorgerekend om na te gaan 

of de afschuining niet zo klein gekozen is dat er toch nog een 

schaur optreedt.~an treedt model 31 dus toch nog in werking. 

Voor de zekerheid wordt gekontroleerd of de berekende R.,.qO bij model 

31 tiel groter is dan RROV. Indien di t niet hat geval is treedt er 

natuurlijk toch geen scheur OPe 

Opmerking Enige verfijningen zijn nag moge1ijk. Zo kan voor 

dik'tlandige hu1zen geverifieerd .. /Orden of er inderdaad 

geen scheuren optreden en waar gezien dit kriterium 

de grens ligt tussen dik en dunwandige hulzen. 

:,locht het voar kunnen komen dat model 31 in werking 

treedt met een kleinere RHO dan RHOV dan mogen de 

resultaten van dit model eigenlijk niet gebruikt 

worden omdat dat een irre~le situatie is. 
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fl Oi'ldi agram soheurvoorspe 11 ing 

/ 
A/RS > (A/RS) ? \ grens 

,II 

tekst: IIGeen scheuren 
in de hoek te 
verwaohten" 

It 
klaal' 

zoek ui t de tabe1 I'lUi. VERr,IOGEN 
de situatie dat model 31 in 
werking treedt. 

Doet deze situatie zioh voor ? 

neeE! d.e flaarcle van 
H en RHO over van 
het moment dat model 
31 in werking treedt 

tel:st : ,f (J·e en 
scheuren in 
de hoek te 
verwachten': 

r/ 1 
k1aar 

/ lL'lO <. RHcV ? \ 

tekat: flGeen 
scheur in 
de hoek te 
verw'aohten. " 

,It 
klaar 

AFKNTiW = R:-IO. ff 

tekst:"Kans op scheur
vorming in de hoek bij een 
momentane bodemdikte van 
H = •••• Inm. 
De afmeting van de scheur 
AFKl~TNG = •••• ' mm. 

Scheurvorming te voor
komen door een (grotere) 
afsohuining te kiezen.!1 

klaar 
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Knik van de stempel 

De stempel ;",orAt gekontro1eerd op elastische knik. Ui tgegaan is 

van de formules volgens KOlTER [5 J. Bij hulse:ctrusie kan men tllIee 

kritische gevallen onderscheiden: 

1. Aan hat begin van hat proces kan 

de stempel vrij zwemmen. 

Ink1emfaktor c ::: 1/4. 

2. Tijdens het proces, wanneer de 

perskracht ma:cimaal is. 

Inklemfaktor c ::: 2. 

Beide si tuaties v-Torden door het program~::2, .gekontroleerd. 

De knikformule luidt: 

:l. . t-
0:;: c... 17 . E. . (Z~:;) 

K 4L 

C ::: inklemfaktor 

E = elasticiteitsmodulus 

Rs ::: stempelstraal 

L ::: stempel1engte 

a
k 

= spanning waarbij elastische knik optreedt 

In het programma wordt gewerkt met een knikfaktor: 

KNKFKT = 

, 

Er treedt dan knik op wanneer de knikfaktor groter of gelijk aan 1 

is. Hierin is f Jit,OVa de gemiddelde stempel spanning. 
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na de symbolentransformatie: 

PI2 .." Rn2 
~iJKSP = __ ~._~_.~0~ 

4.STNPLL2 

PI = ". 
ST!'lPLL = stempellengte 

Geval 1: 

KNKFKTI VER1'~ (HO ) • spa 
= c .KH ... .tCSP 

::: VEm! (HO) • SPO.4 
KNX5P 

Geval 2: 3erst wordt de ~ootste term voor hat oimensieloze 

vermogen VEffiiI uit de tabel M:nr.VE...B.IIIOGE1J gezocht.Deze 

1rtordt verder lilXVRM genoemd. 

f·lXVRM. SPO 
::: 

c.KNKSP = 
:MXIJRl,l. SPO 

2.ICUCSP 

Omde~t de stempellengte nog niet vastligt ~-:ordt voorlopig gerekend 

met een stempellengte van 1.4 maal de wandhoogte van de hula. 

STI,IPLL = 1.4 x (HH - liE + TGFT) 

Voor de elasticiteitsmodulus wordt aangenomen: 

? 
E = 210000 N/mm-

Deze ge1dt voor staal, voor har~~etaal geldt een andere. 

Er iv-ordt de ka.."ls geboden de berekeningen voar andere \-Iaarden voor 

STKPLL en E uit te voeren. 

Opmerking : Zie opmerking bij zwemmen van de stempel. 
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floHti.iagram knik 

L~<U3EL 

20650 

r-----------------...,--~ 

zoek de eerate en de maximale 
VEmI-waarde ui t de tabel 
IHN. VERKOGEN en noem deze 
re ap. VERI,! ( 1 ) en lI-!XVRI;I. 

G29 = 2 

mmE ::: HE - HE + TGFT 

STi.1PLL ::: 1.4 x Hl-!DH 

E ::: 210000 

KIrKSP ::: '" (PLRS )2 
.u. 2. ST£.'IPLL 

XUKFKTI ::: VERr'~ ( 1) • SPO .4 /KlrKSP 

fJJKF£T2 ::: :,LXVill,!. SPO / (2 • KNKSP ) 

tekst: "De "t<jand..'loogta V8....l1 de huls HNDH =: ••• rnm 
De knikfaktoren zijn berekend met een aternpel-
1 engt e van STNPLL ::: ••• mrn 

De knikfaktor aan het begin van het proces 
KNKFKTI =: ••• 

De knikfaktor gedurende hat proces KlTICF'lT2 = 

Ala een knikfaktor groter of gelijk is aan 1, 
dan is knikken van de stempel te verwachten. 

1/ 

... 

G29 ::: hulpvariabele 
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/ G29 = 2? \ 

tekst: "De stempellengte 
is bepaald door 1.4 
maal de ~vandhoogte en 
de elasticiteitsmodulus 
is die van staal. 1/ 

~ 

/ "Ui tprinten van de tekst?" \ 

"Knikkontrole voor een 
andere stempellengte of 
een andere elasticiteits
modulus? (l=ja, 2=nee)1I 

G29 = 1 

"Lees stempellengte 
STl<IPLL in mm: 

Lees elastlciteits2 modulus E in N/mm 

,I 

GO TO LA.BEL 

20650 

. " . . .. 

t 
G29 :: 2 

klaar 

Omdat bij het tot stand komen van dit rapport dit flowdiagram nog 

niet in het 'programma verwerkt was, zijn wijzigingen voorbehouden. 
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Zwemnen van de stempel 

Volgens RAJIA.3KERS en KALS [6 J galdt de vOlgende formula voor J,rJ..; 

als gevolg van een excentriciteit van de stempel ea bij huls

extrusie aan het begin van hat proces • .11).", kan gezien i'1orden als 

een rnaat voor hat verschil in de hoogte van de hulswand of als me,at 

voor het zwemmen van de st 

:2. 
II' _ ( It- ~ ho 

tJ,f.4. - -,--
a J Aa. --2 -
b a. IN m a.b 

Llt-: == maat voor het Z"lemnen van (:e stemyel 
IN 

m = ,<1rijvingsfaktor 

ho = blenkdikte 

a. :; wanddikt e 

&a = excentriciteit van de stempel 

b Rs = stempelstraal 

H:i:eruit voIgt: 

Uitgegaan wordt van een vaste o~~auwkeurigheid van de positie van 

de stenpel. Dus 4a/Rs is konstant, :10e groter de stempeldiameter hoe 

groter de aangenomen afwijking. Hiermee voIgt: 

A < ( I + WI h (}. . 2 RJ ) 
.(.j(..< V) - •. - -, - -

IN in (11. Q.. 

In kritische gevallen overheerst de eerste term, dus: 
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Volgens HAKAEKERS en KALS [4} geldt de vOlgende formule voor de 

excentrici tei t van de stroomscheiding ti jdens het hulsextrusieproces: 

tlP. = excentriciteit van de stroomscheiding 

R. = Rs = stempelstraal 

D 2Rs = stempeldiameter 

h = momentane bodemdikte 

~ = wrijvingsfaktor 

hJ = hp= passeerrandhoogte 

Ct = wanddikt e 

Llo = excentrici tei t van de stempel 

Dus in de hier gebruikte symbolen: 

L1 R ::: J.. (.!.!:!!!. . .!!. +- h h J3). LI a 
Rs l.t /YI a,l a 1 Rs 

Indien weer ~a/Rs konstant verondersteld is: 

Er 110rdt hier aIleen het zwernmen aan het begin van het proces 

ceschom.;d. 

Konclusie 

Dan 

(..0--.1-
If;'" iho)~ 

f(j m " tt 

De twee verschillende afleidingen (de ene velgens de 

bovengrensmethoc.e en de antlere volgens de schillenmethode) 

leiden glebaal tot dezelfde formule voor zwemmen van de 

stempel aan het begin van het proces. 

G 1 · h . d I r i'I't (h 0 )2-evoe ~g e~ v., -;;;-. a 
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flowQiagram zwemmen 

1 

tekst: HDe gevoeligheid van Z~4emmen 
van de stempel GEZI"iF :: •••• 

Voor meer informatie zie hulptekst" 

Opmerkingen 

V 
klaar 

De theorie omtrent het zwemmen van de ste·npel dient 

nog ui tgebOUi-Id te '\wrden en ondersteund te worden 

met experiment en. Eet zt'iemmen van de stempel kan 

dan misschien in verband gebra,cht worden met de 

elastische knik. Zo is het mogelijk dat de stempel 

op het eind van het proces elastisch ui tbuigt \'ianneer 

de perskracht het 1100gst is.Hierdoor is ook Z"i'iemr.Jen 

aan het eind van het proces mogelijk. 
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De invering van de stempel 

Daze is belangrijk te weten om na te gaan of het gereedsohap op 

op elkaar slaat bij een loze slag (zonder blenk) van de pers. 

Dit is het geval indien de invering groter of gelijk is a~~ de 

bodemdikte van de huls. 

De mqximale invering wordt berekend met : 

waarin I~rlillJG:::: de maxima1e invering van de stempel 

STl::IPLL =: de 1engte van de stempel 

r~XVRm = het maximale dimensieloze vermogen 

I,let volumeinvariantie kan men boven'dien afleiden; i 
c£w-ih~~ 
!J-u~6<-

( )
2 ----. 

Ii. Rs • STMPLL " vervormd vervorma 

Rs == Rs vervormd .• ST1<lPLL vervormd 

DELTAD 2. Rs :::: 2 .Rs. ( 1 STI,IPLL ) 

Evena1s bij de knikberekening i-lOrdt aanvankelijk ui tgegaan van 

een stempellengte van 1.4 maal de wandhoogte, en een elastioHei t8-

i:1oclulus van 210000 N/mm2 • De gebruiker van het programma "lordt 

daarna in de mogelijkheid gesteld de berekeningen met andere waarden 

uit te voeren. 

Opmerking : Om te kontro1eren of de stempel op de matrijsbodem 

slaat moet de invering eigenlijk berekend i-vorden met 

de laatste waarde van VErur uit de tabe1 t'iIN. VER.t."WGEl'J 

en niet met de maximale. De laatste wa.arde is 

echter ook de maxima.le bij dunne bodemdikten, waa.r de 

invering groter kan zijn dan de bodemdikte. 



- 74 -

flowdiagrEw1 invering 

LiillEL 

30000 

GJl 

zoek de maximale VERl·I
waarde uit de tabel 
IHN. VERi,rOGEN en noem 
de z e ~lAvR1.1 

G31 == 2 

E = 210000 

1'l1'J)H = HI! - HE + TGFT 

STIIPLL :: 1.4 x ~INDH 

Ii'JV31W = ST"MPLL. 
I 

DELTiill == 2.RS. (1 
_ \ I ST:t<!PLL 

~ STI~IPLL - nrvrum 

tekst: "De wandhoogte van de huls = ••• rom 
De invering van de stempel is berekend met een 
stempellengte van STr:IPLL = •• " mm en ? 

een elasticiteitsmodulus van E = ••• N/mm-

De berekende invering van de stempel 
DNRNG = ••• !Th1l 

Hierbij zet de stempel in de breedte uit 
DELTAD = ••• mm 

Als de invering groter is dan de bodemdikta van 
de huls dan kan hat gereedschap beschadigd 
worden bij een loze slag. 

De bodemdikte van de huls HE :: •.• mm." 

hulpvar~abele 
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G31 

tekst: "De stempe1-
lengte is bepaald 
door 1.4 maal de 
hulshoogte en de 
elsticiteitsmodu
Ius is die van 
staal. It 

"Uitprinten van de teksten?" 

!!Inveringsberekening voor 
andere stempe11engte of 
andere elasticiteits
modulus ge1;ienst ? 
(l=ja, 2;:nee)" 

G3l ::: 1 

"Lees stempellengte in 
ST1~PLL rom: 

Lees elasticiteitsmodulus 
in E N/mm2 : ••• II 

GO TO LABEL 

30000 

G31 = 2 

k1aar 

Omdat bij het tot stand komen van di t rapport di t flo'tTdiagram 

nog niet in het programma verwerkt was, zijn ~..;ijzigingen 

voorbehouden. 
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Konventionele methoden om de perskracht te oerekenen 

Om de perskracht,die met de oovengrensmethode berekend is,te 

kunnen'vergelijken met die welke men kan berekenen met eenvoudige 

konventionele methodon zijn enkele van deze methoden in het 

cOr:lputerprogramma ingebau\-1d. 

BOES en POiJ';'l [7] 
kracht 

. A 
0 

+ b). P '" = (a.ln(T) 
AO 1 

waarin 
AO R2 - = 
Al 2 2 

R - RS 

aangename'n is dat geldt: 0""13 
O'vo SPO 

= 7f:f = 0.7 

perskracht = 

BPPRSK + BPB 

y.;aarin BPPRSK '" Boes-Pou~'T perskracht 

BPA a '" 2.8 vaor staal en '" 3.14 vaor niet ijzer. 

BPB :I b ::: 0.75 vaor staal en '" 0.8 vaal' niet ijzer. 

F 
perskracht = F.Ke·on· ln F _ F 

at 
2 2 

ivaarin F = ir.R en F st '" W.RS 

aangenomen wordt: 

? 
1 ht 7r R2 K SPO 1 ( R- ) perSKrac = •• • c'0:7' n R2_ Rs2 

vaal' aluminium geldt: Kc = 3.5 - 4.0 (gebruikt is Ko = 3.75) 

vaal' koper, messing en zaoht staal geldt: Kc = 2.5 - 3.0 (2.75) 

na symbalentransfarmatie: ROPRSK = ~.R2.RKC'o~P70.1n( ? R2 2) 
• R'-- as 

waarin ROPRSK = Ramanavski perskracht 

RKC '" Kc 
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flO1i1Tdiagralll konventionele methoden: 

/'1ees produ..<hateriaal in \ 
(l=alumini~~, 2 = staal 

en 3 ::; overig)tt 

1 
'" 

! 
028 =1 1 I G28 ::; 2 I I 028 = 3 I 

J J I 
ott,. 

/ G28 = 2 ? \ 
I t 

BPA = ") R _.0 BPA ::; 3.14 

3PB '" 0.75 3?B = 0.8 

2 SPO ( 
2 

BPPR3K ::; .PI-.R .0.7. BPAoln(R2_ R ) + BPB)/lOOO 
RS2 

J, 

tekst: "'Jolgens Boes en Pouw zou de perskracht 
moeten 2.ijn 3PPnSK = ... kH" 

1 

L '" 1 ?\ 
J, -:f" 

7UCC ;: 3.75 RKC :::: 2075 I 
l .. f 

1 

-0 2 SPO 2 
ROPRSK =: ~I.R .0.7oRKColn(R2_ R 2)/1000 

RS 

! 
tekst:"Volgens Romanovski zou de perskracht 
moeten zijn ROPRSK = ... kN If 

V 
. 

klaar 



- 78 -

Literatuurlijst 

[1 j R.J .!v!. van der Burght; "Theoretisch en experimenteel onderzoek 

naar het proces "Hulsextrusie".", interne 

pub1icatie T .H.E. afd. \i., :-IPB - ra.pport 0080, 

febr. 1984. 

12] J .A.H. Ramaekers; "Hulsextrusie I. (berekeningen) ", interne 

publicatie T.II.E. afd. rI., :'lPT - rapport 0534, 

april 1982. 

[3 J J .A.H. Ramaekers; "Hulsextruaie II. (berekeningen) II, interne 

pub1icatie T.H.E. afd. ~i., I'iPT - rapport 0550, 

juli 1982. 

[4] Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers en Prof. Ir. J.A.G. Ka1s;!lVormbeheersing 

bij I'1assiefomvormen.", Hetaa1bewerken, nr. 22 

okt. 1981, 32-J5. 

of 

Dr. Ir. J.A.H. Ramaekers en Prof. Ir. J.A.G. Kals;IlNotitie 

over Vormbeheersing bij !,1assiefomvormen.", 

interne pub1icatie T.R.B. afd. W., PT - rapport 0501. 

[ 5] 'tl. Koi ter; "Stijfheid en Sterkte I" 

[6] J .A.H. Ramaekers, J .A.G. Kala; "Instable };Iaterial Flow in 

Extrusion and Upsetting.", A!1..nals of te ClRP 

Vol. 31/1/1982, 191-193. 

[7] Ir. P.J.M. Boes en Ir. H.P. Pouw; IIDe berekening van de krachten 

bij het extruderen en het koudvervormen I en II. n 

Metaalbewerking Jrg. 31 nr. 9 en nr. 10, okt. en 

en nov. 1965. 

[ 81 ~f.P. Romanovski; "Handboek voor de moderne stanstechniek 'l , 

K1uwer Deventer, bIz. 308. 


	Voorblad
	voorwoord
	Inhoudsopgave
	Symbolenlijst
	Inleiding
	Hoofdstuk 1 
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Literatuur

