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1 Probleemstelling 

De firma Goedhardt wil een nieuw type warmtewisselaar 
gaan produceren op de bestaande productiemachines. Zij 
doen dit door bij de huidige type warmtewisselaars de 
koperen leidlngen te vervangen door stalen leidingen. Er 
zullen door deze verandering problemen ontstaan bij de 
fabrikage van deze warmtewisselaars. Gevraagd is om in te 
schatten hoe groot deze problemen kunnen zijn en hoe ze 
opgelost kunnen worden. 

1.1 Probleembeschrijving 

Een warmtewisselaar is opgebouwd uit een pakket aluminium 
lam~llen. die voorzien zijn van kragen. Door die kragen 
heen lopen pijpen, waarvan de uiteinden met elkaar verbon
den zijn. Voor het goed functioneren van een warmtewisel
laar moeten de lamellen een goed 'warmtecontact' hebben 
met de pijpen. Dit contact wordt verkregen door de pijpen 
op te wijden wanneer de lamellen er om heen zitten. Het 
opwijden vindt plaats door een Kogel door de pijp heen te 
duwen. Omdat men ammoniak door de pijpen wil laten stromen 
moeten de koperen pijpen vervangen worden door stalen 
pijpen (koper/ammoniak is zeer gevoelig voor spanningscor
rosIe). Deze overgang zorgt bij het oprekken voor een 
verhoging van de kracht, die nodig is om de Kogel door de 
pijp heen te duwen. Met behulp van een plasticiteitsanalyse 

moet worden nagegaan hoeveel die Kracht stijgt en hoe men 
door een wi]ziging in het opwijdproces deze kracht kan 
verkleinen. 

3 



2 Modelvorming 

De kracht die nodig is om de P1JP OP te rekken wordt 
bepaald met het volgende model. 

De pijp wordt opgerekt m.b.v. een doorn. Deze doorn heeft 
een opwijdhoek a (zie FIG. 1). De pijp is dunwandig . Dit 
betekent dat de pijp een diameter D heeft en een wanddik
te t. Voor het opwijden heeft de pijp een diameter D1 en 
een wanddikte t1. Er na een diameter D2 en een wanddikte 
t2. 

---0'-' ---," 

I 

FIGUUR 1 

Op de punt van de doorn wordt een assenstelsel r,z,0 ge
detineerd (zie FIG. 1). De volgende fase is het bbepalenn 
van de optredende spanningen tijdens het opwijden. Hier 
toe wordt een schilletje (ringetje) ter breedte dz op de 
positie z nader bekeken. 

D 

F IGUUR 2 
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Op de randen van het schilletje werken de volgende 
spanningen: 

am -
01'" 

0...-

tangentiele hoofdspanning. 
de hoofdspanning die in het verlengde van de 
pijpwand ligt (in axiale richting). 
radiale hoofdspanning. Deze is verwaarsloosbaar 
klein t.o.v. Om,Op. 

P 
'I' -

drukspanning die de doorn OP de pijp uitoefent. 
wrijvlngSSpanning tussen de doorn en de pijp. Voor 
'I' geldt dat r-m·oy/~3 met Ov is de vloeispanning en 
m een factor die aangeeft hoe de wrijvingsconditie 
tussen de doorn en de pijp is lwrijvingsloos :m=O; 
maximale wrijving :m-l). 

De volgende fase is het opstellen van de evenwichtsvergelijk
ingen van het schi lletje (zie FIG 2) . 

Voor het evenwlcht van het schilletje in de axiale richting 
geldt: 

dz 
- p"sin a "D·~"----- - 0 [ 1 J 

cos a 

Hieruit voigt: 

1 
p == • [ 'I' + t· cos a 

tan a 
.~] 

dz 
[ 2 ] 

Voor het evenwicht van een halve schil in radiale richting 
geldt: 

dz dz dz 
2·o~·t • = p·O· cos a " + r·D·sin a • 

cos a cos a cos a 

+ t" 0" dol'" " sin a [ 3 ] 

Met [ 2 va 1 gt u i t [ 3 1: 

dz 

cos a 

D 
Ol?! c '1'" _" cos 

2·t 
a " [tan a + 1 J + 

tan ~ [
cos

2
a + ] 

sin a· cos a · 
tan a 

a_a_ [ 4 1 
2 dz 
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Voer de hoofdspanningen 00,Op geldt de vloeivoorwaarde : 

[ 5 

Wanneer men [ 4 1 met ( 5 ] comblneert krijgt men een 
niet-llnealre dlfterentiaalvergelijkingin Cfp en z die niet 
OP te lossen IS. Di~ probleem kan worden omzeild wanneer men 
kijkt naar FIGUUR 3. 

FIGUUR 3 geeft de elipsoi'de van 
formule ( 5 J weer. Men schrijft 
i . p . V. O'l! n - 0", me t n ~ 1 . 12 . 
Men bepaalt n alsvolgt. Men neemt 
een startwaarde veor n tbv. n=l). 
Dan bepaalt men OP om vervolgens 
m.b.v. [ 5 ] 00 te bepalen en 
dus een nieuwe,waarde voor n. 
Wanneer men dlt proces een paar 
maal herhaalt heett n een stabiele 
waarde. Deze zal ongeveer 1.12 
maximaal zijn. De gemiddelde 00 is 
1.06. 

M.b.v. [ 4 1 en [ 5 1 krijgt men nu: 

dop 

(cos a + tan a - sin a)----
dz 

2- n tan a ] 
+ -"---

D cos a 

- Ov - [ 

m 
• (1 + tan2 a) 

t·..f3 

l 6 ] 

De afhankelijkheid van D en t aan z wordt benaderd met 

Dl + D:;;;~ t1 + t2 
D*= t* == [ 7 ] 

2 2 
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Zodoende geldt voor de axia!e spanning 

= 0\,' z· [ 
m 2.n tan :: ]. Op 0(1 + tan2 a) + t_t 

t*· -{3 D* cos 

1 

sin a ] t [ cos a + tan a • 
[ 8 1 

De benodlgde Kracht. voor het opwijden is 

Ik - D1 
F t:.;,· D:.;· cos a .~. Op [ ~ = 

2·tan 

D--, ..... - D1 0", - t2° D2 0 'frO 
2·tan a cos a + tan a-sin a 

[ 
m·cos a 2·n tan a 

] .(1 + tan2 a) + t [ 9 1 
t*· -{3 D* cos a 
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3 Resultaten 

Als men een stalen pijp 0 in plaats van een koperen 2) 

opwijdt moet de flexpender meer Kracht leveren. Met behulp 
van formule ( 9 ) kan men ten eerste bepalen hoeveel meer 
Kracht de flexpender moet leveren en ten tweede wat men kan 
wijzigen in het proces zodat de proceskracht Kleiner wordt. 
Zo'n wi)ziging is bijvoorbeeld het gebruik van een ander 
type doorn. 

De vloeispanning crv van een stalen pijp is hoger dan die 
van de koperen. Met behulp van een trekproef wordt de 
vloeispanning van beide pijpen bepaald (zie bijlage I en 
II). Deze is voor de stalen pijp gemiddeld 313 N/mm2 en voor 
de koperen 133 N/mm;. Dit betekent een toename van de 
procesKracht met een factor 2.5 wanneer de overige parameters 
dezeltde waarde behouden. 

Welke parameters kan men varie~ren. Allereerst kan men de 
opwij dnoek a van de doorn wij zigen. Ten tweede kan men 
overwegen om de pijp in 2 stappen tot de elndmaat op te 
wiJden. Dus van' D1 naar een diameter D12 en dan van D12 naar 
D2. Ten derde kan men overwegen om een dunnere pijp OP te 
wijden. 

1) De te gebnl1ken stalen P1JP is St35-4-00 16x14 mm. 
2)De koperen P1JP heeft de atmetingen 16x15 mm. 
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3.1 De opwijdhoek a 

Allereerst wordt de lnvloed van de opwijdhoek a op de 
proceskracht bekeken. In FIGUUR 4 staat verticaal de proces
Kracht F en horizontaal de opwijdhoek a en als verdere 
parameter de plastische wrijvingsco~fficient m. Deze laatste 
heeft voor normaal gesmeerde omvormprocessen een waarde 
tussen. de 0.2 en de 0.4. 

F [N J 

r 
5000 

1000 

M :0 

o 0 

Wat in deze FIGUUR opvalt is : 

10 

Verdere gegevens 
0,,-15 mID 
D::z '"'15.5 rom 
t*-O,985 mID 
0'","313 N/mm~ 

15 

FIGUUR4 

- dat de wrlJving het grootste deel van de proceskracht 
bepaalt. 

- dat hoe Kleiner de hoek a is, hoe groter het contactvlak 
tussen doorn en pijp, hoe groter de proceskracht is. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat er een afhankelijkheid 
bestaat tussen de wrijvingsco~fficient en de opwijdhoek. In 
het algemeen geldt dat de smeringsconditie verslechtert als 
de hoek agroter wordt. Deze verslechtering zorgt er voor 
dat de gereedschapsliJtage toeneemt. Om een optimale 
opwijdhoek te bepalen wordt het volgende experiment gedaan. 
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3.1.1 De expansieproef 

Een pijp wordt met een expansietang uitgezet zoals in 
FIGUUR 5. Tussen het gebied dat is uitgezet (A) en het 
gebied dat niet is uitgezet (C) bevindt zich het overgangs
gebied (B). 

.--t I 
, 

, I -------., - - , 
t I 

I 
• 

A B [ 

FIGUUR 5 

Vergro0t ziet het profiel van dit gebied er zo uit. 

I __ ----.,----
______ ~ __ --~~~~~~~ I _--1 ___ _ 

I 

FIGUUR 6 

De proef wordt herhaalt op de P1JP waarbij de pijp tot 
verschlllende diameters wordt uitgezet. We krijgen dan het 
volgende beeld . 

.----__ ~~~---_ SL om ---. 

F1GUUR7 
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De gemiddelde hellingshoek aan de profielen is in FIGUUR 8 
uitgezet tegen het percentage opwijdlng. 

x 

10 

5 

x = gemeten hellingshoek 

-: gemiddelde opwijdhoek kogeL 

1 

o~~----------~----________ ~ 
1 5 

FIGUUR8 

Ale men de opwijdhoek a van het gereedschap (doorn) groter 
maakt dan de hellingshoek 6 dan ligt de pijp bij het 
opwiJdan NIET aan tegen de doorn. Daardoor slijt het 
gereedschap zaer snel. 
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3.1.2 Bolvormig gereedschap 

Een veel gebruikte doorn is een kogel. De gemiddelde 
opwljdhoek van de kogel is : 

Deze hoek a wordt uitgezet tegen het percentage opwijding 
in FIGUUR 8. De kogel is een ideale doorn omdat : 

- een kogel zeer goedkoop te maken is. 
een kogel zeer eenvoudig te monteren is zonder dat de 
kans bestaat voor uitlijnfouten van de kogel OP de pen. 
de kogel-oPwlJdhoek de hellingshoek a die de pijp 
spontaan aanneemt zeer goed benadert. Daarom zal er een 
goede smeringsconditie tussen de pijp en de doorn 
ontstaan. Dit betekent dat de proceskracht laag is en 
een geringe gereedsschapslijtage (opmerking: de kogel 
heeft een bol profiel terwijl het spontane profiel in 
FIGUUR S,hol is. Daarom ligt de kogel altljd aan tegen 
de pijp). 

12 



3.2 Getrapt opwijden 

Een tweede mogelijkheid om de proceskracht te be~nvloeden 
(verkleinen) is om de pijp in 2 stappen tot de eindmaat D2 
op te wljden. Men deelt het proces OP in 2 deelprocessen. 
De eerste is het opwijden van de pijp van een diameter D1 
naar D12 en de tweede van D12 naar ~. Wat de invloed 
uiteindelijk is van deze deling op de proceskracht F wordt 
gegeven in FIGUUR 9. 

FINll 

5000 

1000 

grariek 

1 
2 
3 
4 

0 0,1 0,2 

materiaal O'v[N/mm2] 

Koper 133 
St 35-4 293 
St 35-4 330 
St 35-4 313 

0,3 0,4 
M [- J 

~ 

Dl [mm] D2[mm] til< [om] a 

15.5 16.0 0.50 7,2 
15.0 15,25 0.995 4,6 
15,25 15,5 0,985 4,6 
15,0 15.5 0,99 7.1 

De proceskracht wordt ongeveer 25% klelner wanneer men de 
Pljp In 2 stappen opwijdt tot de elndmaat. 
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3.3 Dunwandiger pijp 

Een derde mogelijkheid om de proceskracht te verkleinen 
is om een dunwandiger pijp op te wijden. Het is mogelijk 
om een pijp met een wanddlkte van 0,8 mm te gebruiken 
i.p.v. een pijp van 1.0 mm. Het gebruik van deze dunnere 
pijp geeft slechts een krachtreductie van 2 % . Dit komt 
omdat de meeste kracht nodig is om de WTijving te overwin
nen. Daar heeft de wanddikte echter geen invloed op. 
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4 Conclusies 

Uit dit rapport zijn de volgende conclusies te trekken: 

-V~~r het opwiJden van de stalen pijp is 2.5 tot 5 maal 
zoveel kracht nodig als voor de koperen pijp. 

-De grootte van de proceskracht wordt voornamelijk 
bepaald door de WTljving tussen de pijp en de doorn 
Dit betekent dat een goede smering zorgt voor een lage 
proceskracht. 

-Een kogel een ideaal gereedschap is v~~r het opwijden 
van pijp. 

-Het opwijden van de pijp in 2 stappen tot de3 eindmaat 
geeft een krachtvermindering van 25 % per stap t.o.v. 
het in 1 stap opwijden van de pijp. 

-Het opwijden van dunwandiger pijp heeft nauwelijks 
invloed op de proceskracht. 
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