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In tnis report the use of pnysical modelling techniques for 
forging processes is explained. Wax-modelling is an attractive 
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money during deve10~uent of complex and expensive tools. 
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Onderzocht meet worden, in hoeverre vlakKe wasmodelproeven georui~ kunnen 
worden voor het voorspellen van materiaalstromingen en persKrachten in clrkel
symmetrische pers- en extrusieprodukten. 

sarnenvatting: 

Het- rapport is opgesplitst in twee delen. 
Beteerste deel behandelt het hoe en waaran van schaalmodellen in de anvonn
techniek. Daarbij komt naar voren dat met behulp van de wasmodeltechniek snel, 
goedkoop en eenvoudig informatie over materiaalstromingen vergaard kan worden. 
Het tweede deel proDeert antwoord te geven op de vraag: in hoeverre de vlakke 
wasrnodelproeven gebruikt kunnen worden voor he~ voorspellen van materiaal
stromingen en perskrachten in cirkelsymmetrische pers- en extrusicprodUkten. 
Bet problean is zowel theoretisch als experiIrenteel bekeKen. 
Uit het theoretische onderzoek blijkt dat, met betrekking tot de materiaal
stroming, schaalregels afgeleid kunnen worden waardoor de stroming in het 
vlakke roodel analoog wordt aan die in het cirkelsyrrmetrische produkt. De pers
kracht blijkt niet eenvoudig uit een vlakke rnodelproef orngerekend te kunnen 
worden naar de perskracht in het produkt. 
Het experilrentele onderzoek bevestigt de resultaten uit het theoretische 
onderzoek. De afgeleide schaalregels voldoen goed. Afwijkingen treden ecnter 
op wanneer het proces instabiel is. Op de juiste wijze verschalen van de 
wrijving is dan belangriJk. Bet bepalen van de perskracht in het vlaKke model 
blijkt, door praktiscne problerren niet reproduceerbaar mogelijk te ziJn. 
In de driedimesionale wasmodelproef is dit weI rrogelijk. Ook hier blijkt het 
juist verschalen van de wrijving belangrijk te zi]n. 
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Symrolenlijst 

0:; = vloeispanning 

f = effektieve rek 

? = effektieve reksnelheid 

n = verstevigingsexponent 

m = reksnelheidsverstevigingsexponent 

)3 = temperatuur vereffeningscoefficient 

41 = temperatuursverscnil 

C, K, L = konstanten 
<) 

Ui = snelheidskomponent in i-richting 

F* = dimensieloze proceskracht 

(Il/ = wri]vingsfaktor 

a,tb = slankneid vanhet elen:ent 

R = relatieve afstand tot het hart 

C1, C2, C3 = konstanten 
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In dit rapfOrt v.ordt een onderzoek gedaan naar de overzetodarlleid van een 
cirkel-symmetrisch produkt in een vlak model. Dit ten benoeve van de 
wasmodeltechniek, die in net tvEtallurgisch Laboratorium van P.M.F. in 
Eindhoven gebruikt wordt. 
De indeling van het rapfOrt is als voigt: 

1. l3ehandeling wasmodeltechniek. 
Om het probleem nader te situeren v.ordt uitgelega waarom en noe de 
wasmodeltecnniek georuikt wordt. 

2. 'rheoretische benadering van net probleem. 
Met behulp van het bovengrenstneorema worden cirKelsymmetrische en vlakKe 
processen geanalyseerd. 

3. Exper irrentele benader ing • 
Door roiddel van proeven worden de resultaten uit het theoretisch onderzoe~ 
geverifieerd. 
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In dit noofdstuk wordt de wasmodeltechniek nader toegelicht. 
Aan de orde karen zaken als: 

- waaram gebruik je het? 
- hoe gebruik je het? 
- wat kun je ennee doen? 

2. 1. l"lodelleertechnieken 

Bij net realiseren van produktontwerpen en bij het ontwikKelen van de daannee 
sarnenhangende gereedschappen wordt georuik gemaakt van modelleertecnnieKen. 
Deze modelleertechnieken geven inzicht in materiaalstramingen en optredende 
spanningen in de gebruikte omvonnprocessen. 
Met behulp van dat inzicht kan de maakbaarheid van het ontwerp onderzocnt 
worden en kan het gereedschap met een minimum aan wijzigingen in de prodUktie 
ingeschakeld worden. De aanlooptijd voor een nieuw produkt wordt, door het 
vennijden van proefprodukties, aanzienlijk verkort. 
Enkele modelleertechnieken zijn: 

- Analytische lnodellen. 
Het proces wordt opgebouwd gedacht uit rneerdere eenvoudige processen 
(slip-line, slab etc.) 

- Eindige Elementen Methode. 
Door deformatie van kleine elementen, die door de canputer aan elkaar 
gekoppeld worden, wordt de totale deformatie gerealiseerd. 

- Schaalmodellen. 
De maakbaarheid wordt experimenteel onderzocnt door verschaling van de 
geometrie en/of verschaling van de materiaaleigenschappen. 

Het werken met analytische modellen of met de elementerunethode is weliswaar 
universeel toepasbaar, maar vergt van de onderzoeker begrip van de acnter
liggende theorien. Deze kennis is nodig voor het opstellen van de berekenings
voorwaarden en voor het interpreteren van de resultaten. 
Schaalmodellen geven direkt, op een 'eenvoudige wijze, de gewenste informatie. 
Bovendien kunnen de experimenten, bi] het bekend zijn van de schaalregels, 
uitgevoerd worden door niet gespecialiseerd personeel. 
Deze laatste modeltechniek is vooral interessant voor industrien waarin een 
tekort aan gespecialiseerde mensen met analytische rekenervaring oestaat en 
voor industrien die geen financiele middelen voor dure soft-ware ~~etten 
en bijbehorende specialisten hebben. 

2.2. Schaalmodellen 

Het werken met schaalmodellen is in de straningsleer een veel toegepaste en 
algemeen aanvaarde techniek. Door theoretische onderbouwing en veel yraktijk
ervaring is ~n gekomen tot dimensieloze kentallen, op baSis waarvan model
proeven uitgevoerd kunnen worden. Er Kunnen dan op grond van de in lnodelproeven 
gemeten paraneters, uitsprak:en gedaan worden over de grootte van deze para
meters in werkelijkheid. 
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In de omvormtechniek is het werKen l1-et scnaalmOOellen neg geen algemeen 
aanvaarde techniek. Vanaf de Jaren twintig wordt al gepuoliceerd over deze 
techniek, rnaar nooit is deze op grote schaal toegepast. Oorzaak hiervan is, 
dat in geval van omvonnprocessen er geen vergelijking met de stromingsleer 
gema.akt l<an v,;orden. 
Dit i1eeft een tweetal oorzaken: 

1. In de straningsleer worden stationaire processen gemodelleerd. 
Omvonuprocessen daarentegen zijn slechts zelden stationaire processen. 
Uitzonderingen hierop zijn draadtrekken en stafextrusie. 

2. De rnateriaaleigenschappen worden in de straningsleer konstant verondersteld. 
Omvonurnaterialen daarentegen heboen eigenscnappen die afnankelijK ziJn van 
de ondergane vervonning. l..): vloeispanning neemt toe, met toenemende rek 
(verstevising) • 

Toch kunnen m:xlelproeven plaatsvinden, echter rroet daarbij rekening gehouden 
v,;orden met bepaalde schaalwetten. Pawelski (lJ heeft zicn in 1964 al hiermee 
beziggehouden. Een van de belangrijkste wetten daarbij is, dat in de schaal
proef een materiaal met dezelfde versteviging als het auvonnmateriaal gebruikt 
v,;ordt. Dit v,;ordt onder andere aangenaald door wanneLn [2J . 
Uit figuur 1 blijkt het belang van deze wet. Bierin zijn twee materialen 
met veschillende vestevigingsexponent aan dezelfde vervonuing onderv,;orpen. 
Bet straningsbeeld blijkt verschillend te zijn. 
Als het bovenstaande in acht v.ordt genanen, kunnen een tweetal soorten model
proeven onderscheiden worden. 

- Verschaling van de geanetrie. 
Bij de proeven v,;ordt gebruik ge.maakt van netzelfde ma.teriaal, dat ook in 
werkelijkheid toegepast v,;ordt. Dezetechnie.k wordt vooral gebruikt biJ zeer 
grote produkten, die ook erg grote en evenredig dure gereedschappen vereisen, 
en bij zeer Kleine produkten. De rnaakbaarheid wordt dan vaaK eerst op een 
m:xlel uitgeprooeerd. 

- Verschaling van de materiaaleigenschappen en kondities. 
In de modelproef wordt een materiaal toegepast met dezelfde verstevigings
exponentals het werkelijke materiaal. Betm:xlelmatetiaal is echter veel 
zachter 1 waardoor goedkopere en eenvoudig te bewerken gereedscnappen 
toegepast kunnen worden. Deze technie.k wordt dan ook vooral toegepast 
wanneer dure en moeilijk bewerkbare gereedschapnaterialen voor het proces 
nodig zijn. 

2.3. Het rrodelmateriaal 

Bij schaalproeven met rrodelmaterialen v.orden meestal LoOO, Tin, Natrium of 
kneedrnassa's zoals Plasticine en l>lOOelwas gebruikt. In dit ri]tje van model
rnaterialen is de Modelwas een redelijk nieuw materiaal. Het is een lnateriaal 
dat in de jaren zeventig aan de Tecnnische Universiteit van Denema.rKen 
ontwikkeld is. De rrodelwas heeft ten opzichte van de andere lrodelrnaterialen 
enkele interessante voordelen. 
V~~r het vervonnen van de. rrodelwas is maar een lage spanning nOOi9. Dit heeft 
tot gevolg I dat eenvoudige lnater ialen als i10ut en perspex geDruikt KunDen 
v,;orden als gereedschapnateriaal (lage Kosten). 
Bovendien kan door varieren van de samenstelling van de modelwas de 
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verstevigingsexponent veranderd worden. De moctelwas is daardoor ~escnikt om 
in schaalproeven van veel verscnillende lnaterialen genruikt te worden. 
De materiaaleisenschappen van de modelwas zijn in Denemarken uitgenreid 
orrlerzocht [3, 4]. De resultaten uit die onderzoeken, aangevuld met eigen 
onderzoeksresultaten op dit gebied [5, 6], geven de volgende inzichten: 

1. De m:x:Ielwas is een klei-was mengsel dat nij plastische vervonning een 
yerstevigerrl gedra:] vertoont. Welk mecnanisme in de m:x:Ielwas vocr dit eifekt 
verantwoordelijk is, kan (nog) niet aangegeven worden. Wel is bekend, dat 
de versteviging van de modelwas beinvloed wordt door de s~nenstellin~ te 
veranderen. 
Het oasi~nateriaal is een c~~rciele modelwas, met gegarandeerde eigen
schappen. Door ~oevoegingen van microwas of vaseline wordt de modelwas 
minder verstevigend. Door toevoegen van ijzeroxide of kaoline neemt de 
verstevigin:..:J toe. De verstevigin:..:J Kan beschreven worden met 07t .. ( • C 
Het is mogelijk een verstevigingsexponent (n) in de modelwas aan te orengen 
met een waarde die varieert tussen de 0,05 en de 0,3 (zie figuur 2). 

2. De modelwas heeft snelheidsafhankelijke materiaaleigenschappen. 
De vloeispanning blijkt afhankeliJk te zijn van de deformatiesnelneid. 
Volgens de eeense onderzoekers is die afhankelijkneid te beschriJven met: 
~= K. {~ )ffi waarbij de reksnelheidsverstevigingsexponent m voor de meeste 
modelwassamenstellingen tussen de 0,2 en 0,4 ligt. Voor de scnaalproeven 
betekent dit, dat bij !let meten van kracnten rekening moet worden gehouden 
met de snelheid waarroee de proef wordt uitgevoerd. 
Wanneer er in de schaalproef grote reksneli1eidsverscnillen optreden, 
beinvloedt dit het stromingsbeeld. Deze invloed kan geminimaliseerd worden 
door de schaalproeven bij hoge sneiheid uit te voeren. Grote verscnillen in 
reksnelheid hebben dan slechts een klein verschil in vloeispanning tot 
gevolg {zie figuur 3}. 
De verstevigingsexponent (n) blijkt nauwelijks afnankelijk te zi]n van de 
defonnatiesnelneid. Dit betekent dat het stromingsbeeld dat ontstaat bij 
een schaalproef onafhankelijk is van de snelheid waarmee dat experiment 
wordt uitgevoerd. 

3. De meeste materiaaleigenschappen van de modelwas zi]n sterk temperatuur
afnankeliJk. ee vloeispannin:..:J heeft volgens de eeense onderzoekers een 
afhankelijkheid die neschreven kan worden met: \Tv::: L .. {J - \S4'T') waaroi] ~ 
varieert tussen de - 0,04 en de - 0,01. Aan.bevolen wordt daarom de 
schaalproeven bij konstante temperatuur uit te voeren. 
Qn:iat bij deformatie warmte vriJ komt, wordt aannevolen de proeven bij een 
lage rexsnelneid uit te voeren. Dit is in tegenstellin:..:J met de aanoeveling 
van punt 2 in deze paragraaf. Qrdat nog geen gegevens over warmte ontwiKke
lin:..:J en warmtegeleiding in de modelwas bexend zijn, wordt voorlopig aange
na.nen, dat belde invloeden op de vloeispanning elkaar neutraliseren. 

4. De modelwas is niet nest and tegen trekspanningen. wanneer de mOdelwas op 
trek belast wordt, treden al bij lage spanningen scneuren op. Dit is 
duidelijk een beperkende faktor met betrekkin:..:J tot de processen die met 
de modelwas gesimuleerd kunnen worden. 

De beperkingen, met betrekking tot de processen die lret de modelwas gesLuuleerd 
kunnen worden, volgen uit de nadelige eigenschappen van de modelwas. De grootste 
beperk1ng wordt daarbi] veroorzaakt door het fei~ dat de modelwas nagenoeg 
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geen trekspanning kan verdragen. Het toepassingsgebied is daardoor beperkt tot 
processen waarbij hoofdzakelijK drukspanningen in het materiaal optreden. 
Voorbeelden van deze processen zijn: walsen, smeden, extruderen en persen. 
Ravallard [7J heeft veel onderzoek met de modelwas op net geoied van walsen 
verricnt. In [8) staan enkele vooroeelden van processen als warm walsen, smeden 
en warm/koud persen die met deze techniek onderzocnt zijn. 
Bij de Plastics en Ivletaalwaren Fabriek (P.l'l.F.) van Philips vx>rdt de wasrrodel
techniek toegepast voor onderzoek naar extrusie en half-warm persen van non
ferro metalen. 
Ditrapport zal dan ook voornamelijk gericht zijn op de toepassing van de 
modelwastecnniek voor dit type processen. 

2.4. Onderzoekspara~eters 

Ervaringen met het georuik van de modelwastechniek in Denemarken leren, dat 
deze tecnniek uitstekend geschikt is am de volgende procesparamecers te 
orrlerzoeken: 

- vulling van het gereedschap/straming in het gereedschap 
lokale rekken 

- rekverdeling in het produkt 
reksnelheidsverdeling 

- spanningsverdeling in het produkt 
- hardheidsverdeling in het prodUKt 
- kracht-verplaatsingsdiagram. 

Hierbij looet opgemerkt worden dat de spanningsverdeling en de hardheidsverdeling 
niet direkt gemeten vx>rden, maar op groOO van de rekverdeling oereker.d vx>rden. 
Dit is de zogenaamde 'visio-plastische' techniek. 
De rekken vx>rden zichtbaar gemaakt door gebruik te maken van rasters op en in 
de rrodelwas. Een ui to;.;endig raster vx>rdt aangeoracht door, met behulp van zeef
drUKtechnieken, een raster op de was te verven (zie figuur 4). Een ino;.;er.dig 
raster vx>rdt aangebracht door verschillende kleuren was bloksgewijs "te stapelen 
(zie figuur 5). Door een daaropvolgende wanntebehandeling vloeien de wasolokjes 
o;.;eer aan elkaar, waardoor opnieuw een homogene roassa ontstaat. 
Onderzoeksparameters waarmee nog niet veel ervar:ing o]?3edaan , zijn: 

- het meten van drukken op net gereedschap 
- het meten van scnuifspanningen op net gereedscnap 
- het bepalen van spanningen in het gereedschap. 

2.5. Proefopstellingen 

V~~r net uitvoeren van schaalproeven met lnodelwas zijn drie proefopstellingen 
te georuiken: 

Driedimensionaal rrodel. 
Bet produktieproces vx>rdt nieroij volledig geslinuleerd. 
Door de gereedschappen van doorzichtig materiaal te maken, kan met deze 
methode de vulling van de matrijs oestudeerd worden (zie figuur 6). 
oovendien Kan door gebruiK te maKen van loodelwas met een inwendig raster 
de rekverdeling bestudeerd vx>rden. Bet produkt wordt dan na amvonnen 
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Deze opstelling is met name geschikt voor het modelleren van niet cirKel
syrnmetrische produkten. 
Half-driedimensionaal model. 
Het gereedschap wordt hieroi] in een s~nmetrievlaK gedeeld. 
0= materiaalstroming in dat syrrltetrievlak ](an dan kontinu bestudeerd worden, 
omdat een glasplaat op het halve gereedschap geklemd zit (z1e figuur 7). 
Met narre voor cirkel-symmetrische produkten is deze opstelling geschikt. 

- Vlak model. 
De gereedschappen bevinden zicn tussen een glazen en een stalen plaat en 
hebben een geleiding langs twee lijsten (zie figuur 8). Produkten w:larin 
vlakke vervorming plaatsvindt zijn niermee te modelleren. 
Bet proces is evenals oij het half-dried1ITEnsionale model Kontinu te volgen. 

Het vlak model is in eerste aanleg erg aantrekkelijk, andat de proefopstelling 
uit eenvoudige middelen owebouw::l. is en de gereec1schap.r;:en erg loakKelijk 
aangemaakt kunnen worden. Bet toepassingsgebied is echter beperkt tot processen 
waarin vlakke deforrratie (U., ~ 0 ) plaatsvindt. . 
Dit gebied zou aanzienlijk vergroOt kunnen worden, wanneer ook cirkel-s~nme
trische deforrratie (~f~u) in een vlak model weergegeven ](an worden. 
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3. Vergelijken van cirkelsyrnmetrische en vlakke vervonning 

Aangezien bestudering van cirkels~mnetrische vervorming in een vlaK model 
voordelig lijkt, wordt nader onderzocht hoe beide vervonningen zich gearagen. 
Dit onderzoek vindt op drie manieren plaats: 

beschouwing elernentaire blokjes 
- analytische renadering 

experlioentele benadering 

en worden respektievelijk behandeld in de volgende paragrafen. 

3.1. Beschouwing elementaire blokjes 

Een eerste vergelijking tussen cirkelsymmetrische en vlakke vervorming kan 
gemaakt worden door uit elk proces een infinitesimaal bloKje te nemen en deze 
met elkaar te vergelijken. In figuur 9 staan beide blokjes afgeoeeld. De 
blokjes lijken meer op elkaar wanneer bij het blokje uit de cirkels~nmetrie 
de afstarrl (f) tot de hartli jn groter v;ordL 
Dit betekent voor net toepassen van het vlakke model, dat een part uit een 
cirkelsymmetrisch proces zonder al te grote afwijkingen vlak gemodelleerd 
kan worden, indien een stroamscheiding op een redelijKe afstand van de hartlijn 
zit. Bet buitenste part v;ordt dan oij benadering vlak vervormd. 

3.2. Analytische benadering 

Verder vergelijken van cirkelsymrnetriscne en vlakke vervonning kan plaats 
vinden door het bepalen van de parameters, die van invloed zijn op de materiaal
stroming en de proceskracht. 
Deze parameters worden gezocht door gebruik te luaken van analytisch modelleren. 
Met name het bovengrenstheorema v;ordt gebruikt. 

3.2.1. Inleiding 

Het bovengrenstheorerna stelt, dat een in een proces aangenomen snelneidsveld 
altijd een grotere kracht nodig heeft, dan het werkelijke snelheidsveld. 
Berekening van de benodigde kracht voor een gekozen snelheidsveld, levert dus 
altijd een bovengrensschatting van de werkeliJke proceskracht op. Bet snel
heidsveld wordt afhankelijk van de vorm van het produkt en afhankelijK van de 
inzichten van de onderzoeker geKozen. 
Op grond van literatuuronderzoek [9, 10, 11, 12] en analyse van meerdere 
produkten, kan gekonkludeerd worden, dat een redelijke benadering van een fers-
of extrusieproces gevonden kan worden door het proces op te delen in elenenten 
lnet een eenvoudig snelheidsveld (zie figuur 10). Met behulp van een zestal 
basiselementen kan elKe cirkel-symmetrische pers/extrusie produkt in gestyleerde 
vorm owebout,orl worden. De basiselen~nten staan, met hun benaming, afgebeeld 
in figuur 11. Voorbeelden van produkten, die op deze manier geanalyseerd zijn, 
staan in figuur 12 tim 14. De procespararoeters bij het maken van een cirkel
symmetrisch produkt of bij het rraken van het vlakke model ervan, verschillen 
per produkt. Het vergelijken van de procesparaneters per eleoent is daarom 
een betere aanpak. 
In rapport PHR 58-86-01-016 [131 wordt de samenhang tussen de procesparameters 
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voor alle elementen nader bekeken. De bere~eningen van de materiaalstraning 
(snelheidsveld) en de proceskracht vinden daarin, op grond van enkele vereen
voudigingen (aanname's), plaats. Voorbeelden van deze aannane's zijn: 

- &r I ur(z) of Uz I uz(r) of Ux I ux(z) of Uz I uz(x) 

- v = konstant v 

- . rn = konstant 

De resultaten van het rekenwerK worden gebruikt voor het vergelijken van de 
verschillende vervorrningstoestanden. 

3.2.2. Materiaalstroming 

Met betrekking tot de materiaalstraning kan gekonkludeerd VX)rden, dat alleen 
de geanetrie van het element de straning beInvloedt. In het geval van 
cirkelsymnetrie is dat de slankheid van het element en de plaats van net 
element t.o.v. het hart. In het vlakke geval is dit alleen de slankheid van het 
element. 
In figuren 15 en 16 zijn voor beide gevallen semi-driedimensionale grafieken 
gernaakt, waarin voor element 1 de relatieve stroansnelheidsverandering als 
funktie van de slankheid van net element en als funktie van de relatieve straal 
is weergegeven. De afwijking blijkt het grootst te zijn wanneer de afstand tot 
het hart nul is. 
De snelheden in het cirkelsymmetrische en in het vlakke geval kunnen aan elkaar 
gelijk gernaakt worden door de geometrie van net vlakke elenent aan te passen. 
De grootte van de aanpassing blijkt alleen afhankelijk te zijn van de relatieve 
plaats van het element ten opzichte van de hartlijn. In taoel 1 zijn de 
aanpassingen per element uitgev.rerkt. Deze aanpassingen zijn een 800rt 
schaalregels die men in acht moet nemen wanneer men een cirkelsymrnetrisch 
produkt vlak wil verschalen (waarbij de rrateriaalstroming bestudeerd VX)rdt). 
Uit een onderzoek van ADulf (14] kant mar voren, dat bij het vertalen van 
cirkelsymmetrisch mar vlak rekening gehouden rnoet VX)rden lDet kwadratische 
verschaling. Wanneer beide verscnalingsmethoden VX)rden toegepast op enkele 
produkten, blijken ze goed overeen te kofuen. Ve·rschillen tussen beide 
verschalingen treden op wanneer in een produkt stroanscheidingen (of neutrale 
zone's genoe:nd) aanv.rezig zijn. De rrethode zoals die door ADulf voorgesteld 
VX)rdt, houdt daar geen rekening !nee. De resultaten uit eigen onderzoek voorzien 
daar wel in. 

3.2.3. Perskracht 

Met betrekking tot de proceskracht kan gekonkludeerd VX)rden, dat zowel de 
geometrie alsook de wrijvingsfaktor van invloed zijn. 
Semi-driedlinensionale grafieken geven in figuren 17 tim 20 voor element 1 de 
invloed van de slankheid van het element en de relatieve afstand van de 
hartlijn tot het element op de dimensieloze perskracht weer, voor de twee 
deforrnaties en voor verscnillende waarden van de wrijvingsfaktor. 
Evenals bij de roateriaalstraning blijken de grootste verscnillen tussen de 
vlakke en de cirkelsymmetrische deforrnatie op te treden voor R = o. 
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De dlinensieloze proceskracht kan als voIgt besenreven worden: 

1 
F = Cl + e2.a + c3. --

a 
(a = de siankheid van net element, 

breedte/hoogte) 

20 shlsn 13 

In het geval van vlakke vervonming hebben de konstanten el, e2, c3 een vaste 
waarde. Hij eirkelsyrmetriscre vervorming zi]n cl, e2, en e3 iL1I1.kties van de 
relatieve afstand van net element tot de hartlijn. 

D::>or de lineaire (e21ta) en de hy:p=rbolisene (e3* ~) afhankeUjkheid van de 
perskracht is het nu niet rreer rrogeUjk een versehaling te llIClKen, die bl.J 
veranderende slankheid van het elanent (gedurende het proces) de kracnten voor 
beide vervonningstoestanden in elkaar overzetoaar maakt. 
V~~r elanent 1 bevat c2 de wrijvingsfaktor m. Voor grote a v.ordt de term e2*a 
de belangrijkste bijdrage in de proeeskraent. Voor grote waarde van a is het 
dan ook van oelang dat de wri]vingsfaktoren in beide vervormingstoestanden 
gelijk zi]n. 

3.3. Experimentele benadering 

TOt slot worden cirkelsymmetrische en vlakke vervonning met elkaar vergeleken 
door middel van experirrenten. De experilnenten kunnen bovendien gebruikt v.orden 
als verifikatie van de analytische benadering uit de vorige paragraaf. 
De gemaakte vereenvoudigingen kunnen in de prakti]k getoetst v.orden. 

3.3.1. Inleiding 

In de experlinenten zlJn een arietal eirkelsymmetrische processen me~ de vlakke 
modellen ervan vergeleken. De processen zijn: 

- Vol-voorwaartse extrusie {penextrusie} 
Hol-achterwaartse extrusie (hulsextrusie) 

- Gekambineerde vol-voorwaartse en hol-aehterwaartse-extrusie 

Het gekombineerde proces is bewust zo gekozen omdat hierrree ook onderzocht kart 
v.orden in hoeverre door kombineren van proeessen de procesparameters 
veranderen. Voor alle drie de proeessen zijn fiktieve produkten ontv.orpen (zie 
figuur 21). ElK produkt is met behulP van de roodelwastechniek gemocielleerd. 
Hierbij zijn drie verscnillende opstellingen georuikt: 

- Driedimensionaal model 
- Vlak model met lineaire verschaling 
- Vlak model met aanpassing van de geometr ie 

Voor het driedirrensionale model is gebruik gemaakt van een speciaal ontwiKkeld 
perspex gereedsehap. Dit gereedschap kan onder een op snelneid gestuurde pers 
geplaatst v.orden. Met behulp van een drukring Kan de perskracnt ganeten v.orden 
(zie figuur 22a). De materiaalstroming wordt bestudeerd door de platine's 
(ui tgangsvonn voor net extrusieproces) in axiale denting (joor te sni]den en op 
het snijvlak een raster aan te brengen. Door bovendien talk op de snijvlakken 
aan te brengen, is !1et mogelijk de platinehelf~en na het extrusieproees als 
produkthelften van elkaar te scheiden. In het sni]vlak kunnen dan de 
deformaties bepaald v.orden. 

V~~r het vlakke model is een proefopstelling georuiKt, die niervoor speciaal 
geoouwd is (zie figuur 22b). De perssnelneid is regelbaar en de perskracht 
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wordt ook hier fret benulp van een drukring gerneten. D2 materiaalstroming v.Drdt 
zichtbaar gemaakt door een raster op of in de was aan te brengen, dat door het 
glas kontinu bestudeerd kan worden. 
D2 geanetrie van het vlakke model met lineaire verschaling is gebaseerd op de 
cirkelsymmetrische doorsnede van het produkt. D2 afmetingen zijn, op een 
konstante faktor na, gelijk aan de afrnetingen van die doorsnede. 
De geometrie van het vlakke mcx::iel met aanpassing is bep.::tald, door genruik te 
maken van de verscnaling zoals die in de vorige p.::tragraaf bep.::tald is. 
Bij alle modelproeven is gebruik gemaakt van modelwas lnet een samenstelling 
van 5 % ijzeroxide en 95 % filia (basisrnateriaal). 
D2 mechanische eigenschappen zijn dus voor alle proeven hetzelfde. D2 
perssnelheid is voor alle modelproeven gelijk en ~l 33 rrull/min. 

Het produkt, dat de gekombineerde extrusie bevat, is bovendien ook werkelijk in 
aluminium gemaakt. Met benulp van een universeel gereedschap voor extrusie
produkten, dat in het Metallurgisch Laboratorium aanwezig is, zijn kracnt
verplaatsingscurven opgenamen. D2 materiaalstroming wordt zichtbaar gemaakt 
door het geperste produkt in een symnetrie vlaK te delen en de doorsnede te 
etsen. Op deze wijze worden vloeilijnen zichtbaar gemaakt (zie figuur 28). 
De buitendiarneter van het produkt is 30 ITm. D2 overige afmetingen zijn in 
verhouding hetzelfde als de afrnetingen van het 3D model. 

De resultaten van de experimenten worden in twee gedeelten weergegeven 
- de materiaalstraming 
- de perskracht 

3.3.2 D2 materiaalstraming 

De materiaalstraming voor de verschillende processen en voor de verschillende 
modelproeven wordt fotografisch vastgelegd. 
De modelproeven kunnen onderling vergeleken worden door steeds gebruik te 
maken van eenzelfde 2 x 2 ITm raster en de breedte of diameter van de platine's 
steeds 120 rom te maken. D2 relatieve stempelverplaatsing moet bovendien steeds 
hetzelfde zijn. 
Wanneer gesproken wordt van "aangep.::tstll model dan wordt daarmee bedoeld, dat de 
geometrie van het vlakke lnodel is aangepast overeenkanstig de in 3.2.2 
afgeleide regels. .' 
In figuur 23 staat het stapsgewijs gefotografeerde penextrusieproces van het 
driedimensionale (3D) model weergegeven. In figuur 24 het vlakke "gewone" model 
met dezelfde relatieve stenpelverplaatsing en in figuur 25 het vlakke 
Ilaangep.::tste ll model met dezelfde relatieve stempelverplaatsingen. 
De lengte van de pen, die bij het proces gevorrrd 'NOrdt, blijkt in het 
"aangep.::tste" model beter overeen te Karren met het 3D-mexiel dan in het Ilgewone" 
vlakke model (zie fig. 23c, 24c en 25c). 
oak blijken de grate axiale reKken, die in het 3-d rrodel optreden, beter in het 
vlakke "aangepaste ll model zichtbaar te zijn. 
In het vlakke "aangepaste" model treedt een verschijnsel op, dat "inzuiging" of 
"slenkvorming" genoerrrl wordt (zie figuur 25c). Dit verschijnsel treedt 
nauwelijks op in het vlakke "gewone" model. Het 3-d model blijkt de neigir19 
om in te zuigen wei te vertonen, maar doet dat hier niet (zle figuur 23c). Dit 
kan verklaard 'NOrden door de lage vloeispanning van de modelwas. wanneer de 
modelwas in zou zuigen zou aldaar een onderdruk ontstaan en die onderdrUK is 
groot genoeg am het lnateriaal weer terug te trekken. 
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Het 3-d model heeft een grotere wrijving lnet net gereedschap. Dit blijkt uit 
het parabolische snelheidsprofiel in radiale richting dat in het geplette 
gebied ontstaat (zie figuur 23c). De vlakke modellen hebben meer een konstant 
snelheidsprofiel (ux f ux(z) zoals in figuur 25c goed te zien is. 

3.3.2.2. Bulsextrusie 

In figuur 26a staat het gedeformeerde raster in het 3-d model van de 
hulsextrusie afgebeeld. In figuur 26b is het "ge~ne" vlakke model na dezelfde 
relatieve stempelverplaatsing afgebeeld. In figuur 26c is het raster van het 
Itaangepaste ll model na dezelfde relatieve stempelverplaatsing ~rgegeven. 
De hoogte van de huls die ontstaat komt ook hier in het vlakke "aangepaste" 
model het beste overeen met het 3-d modeL In het vlakke "ge~ne" model 
treedt een verschijnsel op, dat "dade zone" genoerOCi ~rdt (zie figuur 26b). 
In beide andere modellen treedt dit (nog) niet op. 
Evenals bij de penextrusie ondervindt het 3-d model meer wrijving lnet net 
gereedschap. Oak nu is dat aan het paraboliscne snelheidsprofiel te zien 
(vergelijk 26a en 26c). 

3.2.2.3. Gekombineerde extrusie 

In figuur 27a staat het gedeformeerde raster in het 3-d model van de 
gekornbineerde extrusie afgebeeld, in figuur 270 het IIge~ne" vlakke mCx:1el en in 
figuur 27c het lIaangepaste ll vlakke nooel na dezelfde relatieve 
stempelverplaatsing. 
Uitspraken over de materiaalstroming zijn nu erg gevaarlijk, amdat het 
gekambineerde extrusieproces instabiel is. Dit wil zeggen dat de lnate waarin 
het vol-voorwaartse of het hol-achterwaartse praces het totale praces beheerst 
sterk afhankelijk is van de wrijving. In rapport PHR 58-86-01-016 (13) is dit 
op grond van de vermogensberekening aangetoond. 
Bij afwezigneid van wrijving ~rdt het praces oepaald door de geornetrie, met 
name door de grootte van de stromingsop2ning. wanneer ecnter wel wrijving 
aanwezig is, heeft ook de toenal.ne van het kontaktvlak met het gereedschap 
invloed. . 
In het vlakke "ge~ne" model bestaat op grond van de stranirigsopening geen 
voorkeur voor een van beide processen echter het wrijvingsoppervlak neemt 
bij de hulsextrusie meer toe dan bij de penextrusie, waardoor in dit model een 
voorkeur voor het vormen van de pen ontstaat (zie figuur 27b). In het vlakke 
"aangepaste" model bestaat op grond. van de stromingsopening een voorKeur voor 
het vormen van de huls. Ondanks de grotere toename van het wrijvingsoppervlaK 
olijkt uit figuur 27c tach een voorkeur voor de hulsextrusie te bestaan. 
Waarschijnlijk veroorzaakt door een lage wrijving. In het 3-model restaat 
dezelfde voorkeur voor het vormen van de huls op grond van de straningsopening 
als bij het vlakke "aangepaste" model. Dit is altijd zo, amdat de aanpassing 
van de geanetrie juist op eenzelfde straningsopening gebaseerd is. Uit figuur 
27a blijkt echter, dat in het 3-d model en voorkeur voor de penextrusie 
bestaat. Dit ~rdt veroorzaaKt door de grotere wrijving in net 3-d model. Door 
de ongelijke wrijvingskondities is het vergelijken van de drie modellen niet 
rnogelijk. 
Bet gek~nbineerde extrusieproces in alu~nium vertoont volgens figuur 28 een 
voorkeur voor het vormen van de huls. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door 
een lage wrijving. De vloeilijnen tonen een grote overeenkanst met de straming 
in het vlakke "aangepaste" modeL 
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Bij alle experlinenten, die uitgevoerd z~Jn, is de proceskracht bepaald als 
funktie van de stempelverplaatsing. Uit het proceskracntverloop is de maxirnale 
perskracht b2paald. Ce meetwaarden staan in tabel 2. 
De meetwaarden uit de vlakke modelproeven l1ebben een dusdanig grote spreiding, 
dat geen zinvollde konklusies getrokken kunnen w::>rden. De oorzaai< van de grate 
spreiding in de meetwaarden moet gezocnt w::>rden in de wrijving van het 
gereedschap langs de geleiding, of in de wrijving van het gereedscnap langs de 
glasplaat, die niet reproduceerbaar is. Ce procesKrachten zijn namelijk 
dusdanig klein, dat de invloed van deze wrijving op de gemeten Kracht relatief 
groot is. 

Ce metingen van de perskracht voor het aluminium produkt en voor het 3-d roodel 
kunnen wei reproduceerbaar uitgevoerd w::>rden. 
Op grond van de in paragraaf 3.2.3. gevonden uitdrukking voor de dimensieloze 
perskracht blijkt, dat deze alleen een funktie is van de wrijvingsfaktor en van 
de dimensieloze afmetingen. Hierui t voigt, dat: 

- de dimensieloze perskracht van twee processen gelijk is wanneer de 
dimensieloze geometrie gelijk is en wanneer de wrijvingsfaktor in beide 
processen gelijk is. Oit betekent, dat wanneer de wrijvingsfaktor in een 
modelproef gelijk is aan de wrijvingsfaktor in werkelijkheid de volgende 
fonnule geldt voor een schatting van de perskracht: 

Fproo. = (;;~~':!:..j • L. -~y .. Roodel 

~J rrodel) \ fEOOelJ 

Volgens deze theoretische benadering zouden de 3-d modelproeven van ~ 60 run 
en van ¢ 120 rnm een faktor 4 van elkaar moeten versc~illen. Uit de metingen 
blijkt, dat de meetwaarden (respektievelijk 2,1 x 10 N en 8 x 104 N) met 
een afwijking van + 5 % hieraan voldoen. 
Voorspellen van de-perskracht voor het aluminium produkt op grond van de 
gemeten perskracht in het 3-d model is niet mogelijk amdat in het 3-d model 
geen rekening is gehouden met de verschaling van'de wrijving. 

Nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van de hierboven aangegeven betrekking 
zal in de toekomst plaats moeten vinden. 
de invloed van de wrijving op de aangegeven betrekking verschilt per proces, 
maar zal toch nader onderzocht moeten worden an te voorspellen wat de 
kwantitatieve invloed ervan is op de perskrachtvoot:"spellingen. 

Plastics and Metalware Factories / Information: G. wuwerse/H. Tlinmers (32995) 
A. Verschuren (35429) 



REE'ORT JPIR'lfNJfJlJl!C[OV. ~ 

Telephone U40-(7)34538 
Exclusively for Internal Use 

Konklusies 

ref. PHR 58-86-01-017 
date 1986-06-Ub 

20 sn/sn 17 

Uit net onderzoek kunnen de volgende konklusies getrokken worden: 

De wasmodeltechniek lijkt een snelle netnode em materiaalstromingen 
zichtbaar te kunnen maken. Met name het vlakke model lijkt daaroiJ in 
benodigde tijd en kosten voordelig. 

- .Op grond van vlakke modelproeven kunnen betrouwoare uitspraken gedaan worden 
over materiaalstromingen in een vlak vervormin9sproces of in een proces 
dat bij oenadering vlak is. Ben element uit een cirkelsymnetrische detonnatie 
dat een relatief grote afstand van ae nartliJn zit, wordt biJ benader~ng 
vlak vervormd en kan daarorn in een vlak lnodel onderzocnt worden. 
Door gebruik te rnaken van bepaalde verscnalingsregels Kan de geornetrie van 
het vlakke model zodanig aangepast worden, dat voor cirkelsymmetrisOle 
produkten zaken als matrijsvulling en het optreden van vloeifouten in een 
vlak model bestudeerd kunnen worden. 

- Bij instabiele processen heeft niet alleen de geanetrie invloed op de 
matrijsvulling maar bovendien de wrijving. Onderzoeken van de matrijsvulling 
in dit 500rt processen vereist een goede veschaling van de wrijving. 

- Op de grond van de berekeningen van de perskracht net behulp van het 
bovengrenstheorema kan gesteld worden, dat omr:-ekening van r::erskracnt in een 
vlakmodel naar perskracht in een cirkels~umetrisch produkt vrijwel 
onrnogelijk is. 

- Door praktische proolemen is het niet of nauweliJKs rnogeliJK reproduceeroare 
krachtmetingen te verrichten in het vlakke model. 

- Perskracht voorspellingen op grond van 3-d rnodelproeven kunnen goede 
resultaten opleveren wanneer de wrijving in het model overeen KQut net de 
wrijving in werkelijkheid. 
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- In de toekomst moet het 3-d lnodel nader onderzocht worden, amdac kracntmeting 
in het vlakke model weinig zinvol lijkt. 
In het 3-d model kan de invloed van de wrijving nader onderzocht worden 
amdat de wrijving in de rnodelproef kwantitatief gestuurd kan worden. 

- De aanpak v~~r de berekening van de perskracht voor een cirkelsymmetrisch 
produkt, zoals die in dit rapport en in rapport PHR 58-86-01-016 (13) 
gebruikt is, kan in een computerprogramma ondergeoracht worden. Daarbij is, 
in een later stadium, het aantal verschillende elementen uit te breiden en 
ook de berekeningen per element te verbeteren. 
Het is dan mogelijk een perskrachtschatting van een willekeurig cirkel
symmetrisch extrusie- of persprodukt te.maken. 

- Analytisch rnodelleren en fysisch lnodelleren zijn twee technieken die samen 
gebruikt kunnen worden am elkaar aan te vullen. 
De zwakke punten van de ene worden opgevangen door de ander. 
De technieken kunnen elkaar bij verdere ontwikKeling ondersteunen. 
De wasmcx:leltechniek gaat zich verder ontwikkelen in de richting van krachten
bepalingen en spanningsbepalingen. Daarbij kan georuik gemaakt worden van 
analytisch rekenwerk om de resultaten te verifiEken. 
Bij het analytisch modelleren prooeert men de tekenmodellen zo veel mogeUjk 
met de werkelijke materiaalstroming in overeenstenmiOg te brengen. ~bdel
proeven kunnen daarbij nelpen am rekenmodellen te ontwikkelen en/of te 
verifiEken. 
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Fig. 1. Invloed van de versteviging op de rekverdeling in een 
produkt a)n=O.04 b)n=O.3 
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Fig. 2. Spanning-rek curven voor verschillende modelwassamenstellingen 
met daardoor een verschillende versteviging (n=O.04 en n=O.3) 
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Fig. 3. De vloeispanning als funktie van de reksnelheid voor modelwas ._ vm 
(.I =K.~ met O.2~m<.O.4) 
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Fig. 4. Uitwendig raster op de modelwas door verven 

Fig. 5. Inwendig raster in de modelwas door stapelen van verschillende 
kleuren modelwas 
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Fig. 6. Driedimensionaal model met transparante matrijs 

Fig. 7. Half-driedimensionaal model 

Fig. 8. Vlak model 
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Fig. 9. Infinitesimale blokjes uit een cirkel-symmetrisch (uf=O) 
en uit een vlak (u =0) proces y 
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Fig.10. Het persproces voor een cirkel-symmetrisch produkt.ln het 
materiaal zijn de elementen te zien '.-marin het proces te 
verde len is 
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Fig.l1. Enkele ringvormige elementen waaruit een cirkel-symmetrisch 
pers- of extrusieprodukt opgebouwd is te denken 
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Fig.12. Huls met daarbij de verdeling in elementen (condensatorbus) 
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.13. Huls met pen met daarbij de verdeling in elementen(centrumstift) 
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Fig.14. Huls op een dikke bodem met daarbij de verdeling in elementen 
(C.D. motorhuis) 
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Fig.15. De dimensieloze uitgaande snelheid als funktie van de slankheid 
en als funktie van de afstand tot het hart voor het vlakke 
element 1 
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Fig.16. De dimensieloze uitgaande snelheid als funktie van de slankheid 
en als funktie van de afstand tot het hart vaar het cirkel
symmetrische element 1 
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Fig.17. De dimensieloze perskracht als funktie van de slankheid en als 
funktie van de afstand tot het hart voor het vlakke element 1 
met wrijvingsfaktor m=O 
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.18. De dimensieloze perskracht als funktie van de slankheid en als 
funktie van de afstand tot het hart voor het cirkel-symmetrische 
element 1 met wrijvingsfaktor m=O 
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Fig.19. De dimensieloze perskracht als funktie van de slankheid en als 
funktie van de afstand tot het hart voor het vlakke element 1 
met wrijvingsfaktor m=O.3 
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Fig.20. De dimensieloze perskracht als funktie van de slankheid en als 
funktie van de afstand tot het hart voor het cirkel-symrnetrische 
element 1 met wrijvingsfaktor m=O.3 
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Fig.21. Drie ontworpen produkten waarop de modelproeven uitgevoerd 
worden 



.22. De proefopstellingen voor de modelproeven 
a)het vlakke model 
b)het driedimensionale model 
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c) 

Fig.23. Het driedimensionale model van het penextrusieproces in opeen 
volgende stappen. De relatieve stempelverplaatsingen zijn: 

a)s/hO=O.06 c)s/hO=O.2 d)s/hO=O.3 
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.24. Het vlakke gewone model van de pen
extrusie met daarin de volgende 
stappen: a)s/hO=O.06 b)s/hO=O.15 

c)s/hO=O.2 d)sOhO=O.3 

a) 

c) 

'inzuiging' 

Fig.25. Het vlakke 'aangepaste' model van de 
penextrusie met daarin de volgende 
stappen: a)s/hO=O.06 b)s/hO=O.15 

c)s/hO=O.2 d)s/hO=O.3 
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Fig.26. Madellen van het hulsextrusiepraces na een relatieve stempel-
verplaatsing van 0.4 vaor: a)het 3d model 

b)het 'gewane' vlakke model 
c)het 'aangepaste' vlakke model 
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Fig.27. Modellen van het gecombineerde extrusieproces na een relatieve 
stempelverplaatsing van 0.5 voor: a)het 3d model 

b)het 'gewone' vlakke model 
c)het 'aangepaste' vlakke moddel 



Fig.28. Makro-ets van de in aluminium uitgevoerde gekombineerde extrusie 
met daarin zichtbaar de vloeilijnen 



waann: 

ELEMENT 1 b=a*(1-1 /2*1 /(R/a+1)) 

ELEMENT 2 b=a*( 1 + 1 /2*1 /(R/ a-1)) 

ELEMENT 3v b=a*(1-1 /2*1 /(R/a+ 1)) 

ELEMENT 3a b=a*(1-1/2*1/(R/a+1) 

ELEMENT 4v b=a*(1 +1/2*1/(R/a-1)) 

ELEMENT 4a b=a*(1 +1/2*1/(R/a-1)) 

b=de slankheid van het vlakke element 
a=de slankheid van het cirkelsym. element 

R/ a=de relatieve afstand tot het hart 
van het cirkelsym. element 

Tabel 1 Verschalingsfaktoren voor verschillende elementen 

/ 



Produkt ivla.teriaal Soart proef Frnax W) 
--------------------------------------------------------------
Gekombineerd Aluminium T094 platine 16 rom haag 5,8 x 105 

Gekombineerd Aluminium T094 platine 1 4 mn haag 2,5 x 105 

Gekambineerd was 3D .0 120 rom 8 x 104 

Gekombineerd was 3D .0 60 mm 2,1 x 104 

Pen Was 3D ,11 120 mm 2,5 x 105 

Huls was 3D .0 120 mm 9 x 104 

Pen Was 20(lin) b= 60 130 

Pen was 2D (lin) b=120 640 

Pen was 20(aanp) b= 60 360 

Pen Was 20(aanp) b=120 1600 

Huls was 20(lin) b= 60 680 

Huls Was 2D{lin) b=120 1100 

Huls Was 2D(aanp) b = 60 210 

Huls was 2D(aanp) b=120, 600 

Tabel 2 Meetwaarden voor de perskracht bij diverse configuraties 
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