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Voorwoord 

Dit rapport betreft het vooronderzoek naar de invloedsfaktoren 

van het achterwaartse hulsextrusieproces in het kader van het 

afstudeerwerk van J.W. van Rijckevorsel aan de Technische Hogeschool 

Eindhoven,afdeling werktuigbouwkunde. 

Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van 

technologie-programmatuur.Er zijn een aantal schema'a opgesteld 

die een totaal overzicht bieden van de zaken waar men mee te maken 

kan krijgen bij het opzet~en van dit produktieproces.Aan de hand van 

de schema's kunnen conclusies getrokken worden over de inhoud van 

de te maken computerprogramma's.Hier wordt uitvoerig op ingegaan 

in een ander deel van de afstudeerrapportage. 

Dit vooronderzoek is tot stand kunnen komen dankzij de bereidwillig

heid van dhr. Koekenberg en dhr. Verhappen van de Plastics and 

Metalware Factories (PMF) van de N.V. Philips te Eindhoven 

om praktijk- en ervaringsgagevens te geven en dankzij dhr. Ramaekers 

en dhr. Hoogenboom die het gehele afstudeerwerk begeleid hebben. 
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Inleiding 

In dit rapport is een poging gedaan aIle zaken die men tegen kan 

komen bij het opzetten van een omvormproduktieproces in schema 

te brengen.Dit is gedaan aan de hand van het achterwaartse huls

extrusieproces.Met enkele veranderingen kunnen de schema's echter 

ook op andere massiefomvormprocessen toegepast worden. 

Buiten het feit dat de schema's zich tot een proces beperken,is 

gestreefd naar een zo ruim mogelijke opzet.A~~ de hand van een 

aantal prod~~teisen wordt een produkt samengesteld.Samen met de 

produktieeisen kan een schikt proces gekozen worden,hier wordt 

aangenomen dat dit het hulsextrusieproces is.Dit proces wordt 

geanalyseerd en vervolgens kunnen het gereedschap,de pers en de 

smering bepaald worden. 

Het totale schema is vanwege verslaglegging in een rapport van 

A4-formaat in stukken gedeeld.Aan het begin van elk stuk worden de 

gegevens genoemd die gebruikt gaan worden.Deze gegevens zijn onder

verdeeld in die reeds in een eerder schemadeel bepaald zijn en die 

verderop in het totale schema vastgelegd zullen worden.Aan de hand , 
van deze laatste kategorie gegevens kan afgeleid worden hoeveel 

iteratielussen er globaal nodig zijn.lmmers deze gegevens komen 

pas later tot stand met de resultaten van het stuk schema waarin ze 

op dat moment al nodig zijn. 

Om een overzicht te geven van aIle schema-st~~en worden deze 

vooraf gegaan door eenlglobaal totaalschema. 

Hierin worden vier verschillende processen onderscheiden, namelijk 

het proces van de blenkproduktie,het kalibreerproces (voor t~e

lichting zie bijlage),het eigenlijke proces en het nabewerkingsproces. 

In hetnabewerkingsproces kan bij hulsextrusie b.v. de toegift van 

de wand van de huls verwijderd worden door daze glad af te snijden. 
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In de detailschema's zijn aIleen de in hat totale schema binnen 

de gastippelde lijn vallende ·zaken opgenomen.Dus de invoer, 

de materiaalkeuze en alles betreffende het eigenlijke proces is 

gedetailleerd uitgewerkt.Dit is zo gedaan omdat de blenkproduktie 

en het nabewerken in weze andere procesSen zijn die in een ander 

deel van de prodtL~tietechniek thuishoren.Voor zover dat nodig is 

voor het eigenlijke proces wordt er toch weI iets genoemd van de 

blenkproduktie.Het kalibreren is ook niet speciaal uitgewerkt 

maar is in weze een speciaal geval van het hulsextrusieproces. 

Dus in zoverre word t di t proce s ~iel door de detai I schema f S gedekt. 

Ten behoeve van het overzicht is het schema-pakket zo eenvoudig 

mogelijk uitgevoerd.Zo is niet uitgewerkt wa~rnaartoe terug

gekoppeid moet worden wanneer aan een bepaalde kontrole niet voldaan 

is.Verder zijn ook de kostprijsbeschouwingen niet in de schema's 

opgenomen. 

In de bijlage wordt een aantal zaken toegelicht.Dit heeft een 

tweeledig doel.Op de eerste plaats moeten een aantal zaken uit 

het schema daadwerkelijk toegelicht worden voor niet ingewijden in 

het hulsextrusieproces.Daa.rnaast zijn de toelichtingen ook bedoeld 

om gegevens die in de industrie verzameld zijn niet verloren te 

laten gaan. 
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De invloedenschema's va.n het achterwaartsehulsextrusieproces 
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Het globale overzichtsschema van de zaken die zich voordoen bij 

het opzetten van het achterwaartse hulsextrusieproces. 

De binnen de stippellijn vallende hokjes zijn in de detailschema's 

verdeI' uitgewerkt 
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BIJLAGE 

Toelichting op een aantal zaken uit de invloedenschema's 

Produktmateriaal: De eigenschappen van het werkstukmateriaal worden 

in de omvormtechnologie vrijwel altijd met het 

Nadai-model in een formule vastgelegd. 

crv = de spanning waarbij het materiaal vloeit 

C = materiaalafhankelijke konstante 

£ = deformatie die het materiaal tijdens het proces 

ondergaat -Eo = voordeformatie 

fI = verstevigingsexponent 

Met deze definitie kan het vloeigedrag van elk materiaal 

benaderd worden met een Ct n en sen £o-waarde.ln de schema's 

komen twee verschillende vcordeformaties voor: 

~= voordeformatie van het halffabrikaat 

roc voordeformatie van de blenk 

Toegift: Bij het hulsextrusieproces komt het vaak voor dat de 

opkomende wand niet overal gelijk van hoogte'is. 

Dit kan veroorzaakt worden door; 

sen niet exact centrische positie van de stempel 

t.o.v. de matrijs 

- niet axisymmetrische hulzen (b.v. rechthoekig) 

zwemmen van de stempel 

- verstoring van de smering 

- anistropie. 



- 16 -

Hierdoor moet de hulswand hoger gemaakt worden dan die van het 

uiteindelijke produkt zodat het onregelmatige bovenste deel 

afgesneden kan worden.Dit gedeelte noemt men toegift of 

overflow.Bij andere massiefomvormprocessen heeft men deze 

toegift ook om andere redenen nodig •. 

Produ.~torientatie behouden? Uitstoten of afstropen? 

Indien de orientatie van het produkt na het proces ten behoeve 

van de volgende bewerkingsstap behouden moet blijven laat men 

het produ.~t meestal in de matrijs zitten.Door een transport

mechanisme wordt het dan uit de matrijs genomen.Op daze manier 

loopt het produkt tevens de minste kans beschadigd te worden. 

In het schema wordt met de vraag "uitstoten of afstropen" 

bedoeld of de huls in de matrijs of am de stempel geklemd moet 

blijven zitten na het proces.Men kan dit sturen door: 

- conische wanden van de matrijs (naar binnen of buiten)~ 

- hoogte van de passeerrand van de stempel te vari~ren; 

- de werkzame hoogte van de matrijs te varieren. 

Bij kwetsbare produkten (dunwandige aluminium hulzen) is het 

aanbevelingswaardig vooraf te kontroleren of het produkt 

heelhuis afgestroopt of uitgestoten kan worden.Door het schotel

effect kan het produkt zich,bij het uitstoten door een stoter, 

vastzetten in de matrijs en bij het afstropen kan de hulswand 

gaan plooien. 

Scheuren in het produkt: Bij hulsextrusie kan het voorkomen dat het 

scherpe hoekje in de matrijs door de 

materiaalstroming vermeden wordt.ln het hoekje blijft dan een 

ring van doad materiaal zitten die geen binding heeft met het 

produkt.Het produkt heeft dan niet de voorgeschreven geometrie. 

Dergelijke scheuren kan men vaorkomen door het scherpe hoekje 

in de matrijs af te randen. 
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Bij ingewikkeldere massiefomvormwerkstukken is cit probleem 

nog meer aan de orde.Als het materiaal in verschillende richtingen 

stroomt is het belangrijk dat de stroming in aIle riohtingen 

kan blijven voortbestaan gedurende het proces zodat er geen 

ongewenste dode zones onstaan.Dit kan men bewerkstelligen door 

in alle rioh~ingen overflow te Iaten ontstaan. 

Ruwheid van het gereedschap: De ruwheid van het gereedschap heeft in

vloed op de wrijving.Men kan de ruwheid 

p1aatse1ijk groter maken om de materiaalstroom in die richting 

af te remmen.Dit is echter weI kostbaar. 

Produktiesnelheid: Hiervan zijn nog nauwelijks bevredigende theorieijn 

beschikbaar.In de praktijk gaat men meestal uit 

van het gewenste aantal produkten en niet van zoveel mogelijk. 

iii1 men echter het onderste ui t de kan halen dan gaat men 

empirisch na hoe groot de maximale produktiesnelheid is bij een 

binnen de toleranties vallende prodtL~tkwaliteit. 

Warmteontwikkeling: Bijna aIle energie die nodig is voor het omvorm

proces wordt omgezet in warmte.Deze warmteont

wikkeling in het werkstuk speelt een rol in het proces doordat 

de materiaal-, en smeringseigenschappen veranderen. 

Perskeuze: Voor een extrusiepers is het va~~ gewenst dat vooral aan 

het eind van de slag de gereedschapssnelheid voldoende 

groat en konstant is.In de praktijk spreekt men van een toenemende 

versteviging bij een afnemende gereedschapssnelheid.Waarschijnlijk 

speelt de warmteontwikkeling een rol hierin.Door de eis van een 

zaveel mogelij,k l::onstante greedschapssnelheid worden bijzondere 

eisen gesteld aan de pers. 
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~dr~uli~che-yer~: Normaliter is de stempelsnelheid afhankelijk 

van de belasting.Dit houdt in dat aan het einde van de slag 

de stempelsnelheid afneemt omdat bij de meeste massief

omvormprocessen dan de belasting toeneemt.Er zijn echter 

speciale uitvoeringen in de handel gekomen (o.a. MUller) 

waarbij de stempelsnelheid konstant gehouden kan worden 

onafhruL~elijk van de belasting. 

Me£hanisch~ Ee£s~ Normale mechanische persen hebben een sterk 

afnemende stempelsnelheid aan het eind van de slag.Een 

uitvoering die dit in mindere mate heaft is de dubbele 

kniehe~ooompers. 

Smering: Om de perskracht te verlagen en om vreten ten gevolge van 

metallisch kontact te voorkomen past men vaak smering toe 

tussen gereedschap en werkstuk.Bij hulsextrusie zijn theoretisch 

drie mogelijkheden: 

- vloeibaar smeermiddeL 

Indien vloeibaar smeren mogelijk is zonder dat hat smeer

middel te veel wegvloeit is het nog maar de vraag of dit 

weI een gunstige methode voor hulsextrusie is.Het optreden 

van het zwemmen van de stempel is namelijk afha.nkelijk van 

de hoeveelheid wrijving tussen de stempel en het werkstuk. 

Bij vloeibaar smeren is de wrijving laag dua de kana op 

Zl-lemmen groot. 

vast smeermiddel. 

Om een vast smeermiddel op het l'lerkstukoppervlak te laten 

hechten is het nodig het werkstuk van te voren te 

behandelen.Dit houdt in dat het werkstukoppervlak pore us 

wordt zodat een vast smeermiddel zich daa.r goed in kan 

vastzetten.Dan kan de oppervlaktevergroting tijdens het 

omvormen door het smeermiddel bi jgehouden i'lorden. Voor 

sommige produkten is het poreuse oppervlak bezwaarlijk. 

geen smering. 

Dit kan leiden tot vreten. 
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Voor de meeste extrusieprocessen ligt het compromis tussen vaste 

en geen smering.Voor vaste smeermiddelen is het verder belangrijk 

dat de oppervlaktevergroting een bepaalde waarde niet overschrijdt 

daar dan het smeermiddel hat niet maar kan volgen. 

De uitwerking van de invioeden op de smering is tot op heden 

moeilijk te voorspallen. 

Kontbles uit hat invloedenschema 

Uit de praktijk is bekend dat wanneer,tijdens het proces, de 

bodemdikte van de huls kleiner wordt ~ de wanddikte,deze wand 

niet geheel met materiaal opgevuld wordt.Bovendien loopt men de 

kans dat de bodem van de huls losscheurt.Daartoe vindt er direkt 

na de invoer van de produkteisen een kontrole plaats. 

Ook bij andere massiefomvormprocessen kent men dergeIijke 

problemen.Algemeen kan gesteid worden dat er moeilijkheden te 

verwachten zijn indien er materiaal van dunnere naar dikkere delen 

moet stromen.De rest van de invoer ka~ eventueel een eerste 

globale kontrole ondergaan waarbij de onredelijke invoer uit

geselecteerd wordt. 

Nadat de procesanalyse heeft plaats gevonden kan de prod~~t

sterkte gekontroleerd worden.Voor sterk verstevigende materialen 

is het namelijk zinvol rekening te houden met de vloeispannings

verhoging bij deformatie. 

Het gereedschapsontwerp is doorweven met kontroles betreffende 

de sterkte en de maakbaarheid. 

Nadat het gereedsohap ont'\'lOrpe'n is kan men een aantal kontroles 

plaats laten vinden die samenhangen met het proces.Zo kan er 

gekontroleerd worden of de stempel de neiging vertoont om' te 

gaan zwemmen.Dit is het excentrisch uitbuigen van de stempel 

meestal aan hat begin van hat procas,wanneer de stempel nog niet 

door het werkstukmateriaalomgaven is. 
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Dit lean bestreden worden door de blenk voor het eigenlijke proces 

te kalibreren.Dit houdt in dat de blenk een voorvervorming krijgt 

met een korte dikke stempel die minder makkelijk uitbuigt.Dan 

krijgt de blenk een deuk waarin de stempel van het eigenlijke 

hulsextrusieproces zioh centreert. 

Indien bekend zou zijn in welke mate de invloeden op de maatnauw

keurigheid inwerken zou deze gekontroleerd kunnen worden. 

Deze invloeden zijn: 

vervorming van het gereedschap door de belasting 

zwemmen van de stempel 

al dan niet kalibreren 

in het algemeen zijn werkstukken die omgevormd worden bij 

een hogere temperatuur onnauwkeuriger 

een hogere produktiesnelheid belnvloedt de maatnauwkeurig

heid eveneens negatief. 

Vindt het uitstoten of afstropen plaats zoals de bedoeling is en 

wat is de hiertoe benodigde kracht.Hiermee kan gekontroleerd worden 

of het produkt beschadigd wordt. 

Ben belangrijke kontrole is of de inverin5 van het gereedschap en 

pers kleiner is dan de tussenliggende produktdikte.Dit is am het 

gereedschap te beschermen.Bij hulsextrusie ste1t men in de praktijk 

de pers zodanig in dat de bodemdikte van de huls juist is. 

Indien deze kleiner is dan de invering van gereedschap en"pers dan 

slaan de gereedschapsdelen op elkaar wanneer er geen blenk aanwezig 

is. 
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