
 

Analyse en optimalisatie van een buigproces met dunwandige
pijp als uitgangsmateriaal
Citation for published version (APA):
Kistemaker, F. M. (1992). Analyse en optimalisatie van een buigproces met dunwandige pijp als
uitgangsmateriaal. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol.
WPA1428). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/5461e58d-018e-489e-bf33-438fc75c7f66


Analyse en optimalisatie van een buigproces
met dunwandige pijp als uitgangsmateriaal

TUE-Onderzoeksopdracht
F.M. Kistemaker

november 1992 WPA: 1428



O.Inhoudsopgave

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

2. Het buigen van dunwandige pijpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

2.1 InIeiding 2
2.2 Rotatie-trekbuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

2.2.1 Het principe 3
2.2.2 Gereedschappen 3
2.2.3 Supplementaire gereedschappen 6
2.2.4 Kwaliteit en geometrie van het gebogen produkt 9

3. Doornloos buigen met kleine buigstraal 11
3.1 Buigen met vulling in de pijp 11
3.2 Buigen met inwendige vloeistofdruk 11
3.3 Buigen met drukafhankelijke axiale kracht 11
3.4 Buigen met het I.P.D.A. systeem 11
3.5 Buigen met het Empty-Bendingproces 12
3.6 Buigen met hoogfrequente opwarming 13

4. Conclusies en aanbevelingen 14

Bijlagen:

1. Automatisering van de buigmachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. Compressiebuigen 17

3. Rolbuigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. Drukbuigen 19

5. Tabel Volvo 400 uitlaatdelen 20

Literatuurlijst 22

United Parts Roermond
Onderzoek buigprocessen



1.Inleiding
In de automobielindustrie is, in navolging van vele Japanse bedrijven, een tendens
waarneembaar om interne specialistische afdelingen en dochtermaatschappijen af te
stoten. Op deze manier ontstaan toeleveranciers die volkomen zelfstandig opereren.

De vestiging United Parts te Roermond is een dergelijke toeleverancier. Het bedrijf is
onderdeel van United Parts in de Verenigde Staten en was vroeger onderdeel van
Volvo-Nederland. United Parts Roermond maakt produkten als uitlaatsystemen,
subframes, stoelenframes en nog vele andere produkten ten behoeve van de automo
bielindustrie.

In het kader van het verhogen van de capaciteit en het minimaliseren van de
produktiekosten bij het buigen van dunwandige pijp, is het noodzakelijk de huidige
produktiefaciliteiten te analyseren en indien mogelijk te optimaliseren.

Bij United Parts worden de uitlaatdelen van de Volvo 400-serie spaanloos vervormd
d.m.v. C.N.C. gestuurde doom-buigmachines. Interessant is het om te bekijken of
deze delen zonder doom gebogen kunnen worden om daarmee tijd te besparen. De
pijp moet namelijk voor het buigen over de doorn heengeschoven worden en na het
buigen weer over de doom verwijderd worden. Het elimineren van de doom maakt
automatisch aanvoeren van de pijpdelen mogelijk wat resulteert in aanzienlijk kortere
cyclustijden, insteltijden en omsteltijden.

Om ten aanzien van het elimineren van de doorn uitspraken te doen, zal het buigpro
ces, de machine, de gereedschappen en de huidige stand van deze techniek in dit
verslag geevalueerd worden. De conclusies zullen zich voomamelijk richten op de
uitlaatdelen van de Volvo 400-serie en de daarbij behorende buigmachines.
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2. Het buigen van dunwandige pijpen

2.1 Inleiding

Het buigen van pijpen behoort tot een van de oudste processen van metaalomvormen.
In de loop der eeuwen is buigen steeds meer geworden tot een precisie metaalom
vormproces. Door verscheidene onderzoekers is het proces geanalyseerd, geevalueerd
en voorspeld, echter nog steeds is er behoefte aan nauwkeurigere dimensie- en
tolerantiebeheersing.

Opgemerkt dient te worden dat de hoeveelheid beschikbare literatuur beperkt is.
Desalniettemin zal worden getracht een zo voIledig mogelijk beeld te geven, indien
mogelijk met enkele praktijkvoorbeelden.

De theoretische analyses van buigen zijn beperkt bruikbaar vanwege de vaak onrea
listische aannames die worden gebruikt. Desalniettemin is het begrijpen van deze
theorie een belangrijk hulpmiddel om vanuit experimenten te bepalen hoe een
buiging het best tot stand kan worden gebracht.

Voor buigen kunnen globaal vier verschillende methoden worden gebruikt.

*
*
*
*

Rotatie-trekbuigen
Compressiebuigen
Rolbuigen
Drukbuigen

Elk methode heeft zijn eigen toepassingsgebied en grenzen wat betreft de aard en
plaats van de buiging. Allen zijn geschikt voor buighoeken tot 180 graden. De selectie
van de buigmethode hangt af van de gewenste kwaliteit van de bocht, waarbij de
wanddikte-diameterverhouding en de buigradius de belangrijkste bepalende groothe
den zijn.

In het nu volgende wordt aIleen rotatietrekbuigen besproken, voor de andere drie
buigtypen wordt verwezen naar de bijlagen. Na ampele overwegingen bleek reeds dat
deze niet van toepassing zijn voor het huidige onderzoek.[lit 1,2,6,12,17,25 en 29]
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2.2 Rotatie-trekbuigen

Trekbuigen is de meest gangbare methode die gebruikt wordt op rotatiebuigmachines.
Dit kan handbediend, numeriek, hydraulisch, pneumatisch en elektrisch/mechanisch
gebeuren.

2.2.1 Het principe

Figuur 2-2Figuur 2-1

De pijp wordt door middel van de klemschoen tegen de buigvorm geklemd en over
de buigvorm heen gevouwen. De reactiekrachten worden opgevangen door de druk
schoen die meeglijdt met het werkstuk of gefixeerd is opgesteld. Zie voor het
werkingsprincipe figuur 2-1 en 2-2.[lit 1,2,6,7,12,20,25 en 29]

~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l

2.2.2 Gereedschappen

Buigvorm:

Belangrijke overwegingen bij het ontwerp van de buigvorm zijn de terugvering van de
pijp en de te bereiken nauwkeurigheid van de eindtoestand. In de meeste geva11en
wordt de hoekafwijking als gevolg van terugvering gecompenseerd door het gebruiken
van een kleinere buigvormdiameter. De radiale terugvering wordt niet gecompen
seerd. De selectie van de buigvormmaterialen hangt af van de gewenste gereedschaps
levensduur, de capaciteit van de machine en de vereiste produktkwaliteit. Dit is ook
van toepassing op alle andere met het produkt in aanraking komende gereedschap
pen.[lit 5,7,12,17]

Klemschoen:

De lengte van de klemschoen is kritisch omdat slip vermeden dient te worden. De
lengte is afhankelijk van de diameter, wanddikte, materiaalsoort, hardheid en
oppervlaktegesteldheid van de pijp. Een globale richtlijn voor het bepalen van de
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benodigde klemschoenlengte is weergegeven in tabel 2-1.[lit 2]
Tabel2-1

I Buigradius I Wanddikte I Klemschoenlengte I
kleiner dan 0.889 nun 4 tot 5 * diameter

1 * D 0.889 tot 1.651 rom 3 tot 4 * diameter

groter dan 1.651 nun 2 tot 3 * diameter

kleiner dan 0.889 rom 3 tot 4 * diameter

2 * D 0.889 tot 1.651 nun 2 tot 3 * diameter

groter dan 1.651 rom 1,5 tot 2,5 * diam.

3 * D kleiner dan 1.651 nun 2 tot 3 * diameter

groter dan 1.651 rom 1 tot 2 * diameter

Bij ultradunwandige pijpen ( diameter-wanddikteverhouding groter dan 100) voldoet
geen enkele lengte zodat altijd slip optreedt. Grotere klemdrukken lossen het
probleem niet op. Een oplossing kan zijn het toepassen van een klemplug of het
bekleden van de klem met een ruwer oppervlak om een betere grip te verkrijgen.

Drukschoen:

De drukschoen positioneert de pijp ter plaatse van het buigpunt en vangt de reactie
kracht die bij het buigen ontstaat op. De druk op deze drukschoen moet ingesteld
worden om de trek- en drukspanningen te balanceren. Er zijn drie basisuitvoeringen
te otlClerscheiden:

*
*
*

Het bewegende type
Het stilstaande type
Het roterende type

Het bewegende type kent drie uitvoeringsvormen; een volgend, een assisterend
(lineair- of incrementeel-werkend) en een bekrachtigd type. In de genoemde volgorde
verminderd deze drukschoen de rek en daarmee de verdunning van de buitenwand.
De afplatting van de buitenradius wordt tegengegaan zodat een betere kwaliteit bocht
ontstaat. Het volgend type wordt door het voortbewegen van de pijp meebewogen
terwijl het assisterende type snelheid wordt opgelegd door middel van een electro
nisch aangestuurde cylinder. Het type dat bekrachtigd wordt, duwt de pijp met zeer
grote axiale kracht de bocht in. Figuur 2-3 toont de verschillende bewegende typen.[lit
7,12,17,20]
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Figuur 2-3
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Globaal kan voor de lengte 'L' van de bewegende schoen de volgende eenvoudige
formule gehanteerd worden:

L 21IRA
360

waarbij 'R' de straal van de bochtmiddellijn en 'A' de buighoek is. Het stilstaande
type wordt toegepast wanneer een bewegend type bij gegeven radius te lang zou
worden of wanneer de buitenwand moet rekken. De negatieve gevolgen van deze
werkwijze is het afplatten van de bocht en krassen op de pijp. In de meeste gevallen
wordt als lengte 2 tot 5 keer de buitendiameter 'OD' genomen. Het roterende type
wordt gebruikt bij zeer dikwandige pijpen en bij zeer grote radius. Hier wordt in
plaats van een drukschoen gebruik gemaakt van twee rollen die ten gevolge van het
bewegen van de pijp draaien. Een nadelig gevolg is de grotere vervorming van de
PlJp.

2.2.3 Supplementaire gereedschappen

Figuur 2-4
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Bij het rotatietrekbuigen worden nog verschillende additionele hulpstukken gebruikt.
In figuur 2-4 wordt de meest algemene situatie weergegeven.[lit 1,2,5,7,12,17,20,25,29]

Doom:

Er zijn vijf basistypen te onderscheiden zoals te zien is in figuur 2-5. De belangrijkste
functie van de doorn is het verschuiven van de neutrale reklijn naar de buitenbocht,
waardoor afplatting van de buitenbocht gereduceerd wordt. In de meeste gevallen
wordt doomsmering toegepast.[lit 20]

Figuur 2-5

Plooistrijker:

De plooistrijker bevindt zich tegenover de drukschoen en vangt de door de pijp
overgebrachte radiale drukkracht op net voor het begin van de buiging. Deze dient
ervoor om plooien van de binnenbocht te voorkomen. Dit is het geval wanneer het
materiaal in de binnenbocht te zacht en/of te dun is en wordt dus gebruikt bij
dunwandige pijpen met kleine buigstraal. [lit 1,2,5,6,7,12,17,25,29]

Plug:

Wanneer een goede rondheid van het pijpuiteinde gewenst is, kan een plug aange-
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bracht worden.

Selectie van de toe te passen supplementaire gereedschappen kan geschieden aan de
hand van grafiek 2-6.[lit 2]

keuze van de
supplementaire gereedschappen

gebied van trekbuigen

dik- dun- zeer dunwandig ultra dunwandig

20 40 60 80 100 120 140 160 180
10 30 50 70 90 110 130 150 170

diameter-wanddikte verhouding (DD/t)

Grafiek 2-6
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2.2.4 Kwaliteit en geometrie van het gebogen produkt

Bij het buigen van pijp wordt het materiaal in de binnenbocht gestuikt en in de
buitenbocht gerekt. De mate waarin dit gebeurd hangt af van de ligging van de
neutrale lijn. Dit is de lijn waar geen plastische rek plaatsvindt. Des te dichter deze
neutrale lijn bij de buitenbocht ligt, des te minder is de rek in de buitenbocht. Dat

betekend ook een reductie van de wanddikteverdunning in de buitenbocht welke bij
zeer dunwandige pijp kritisch kan zijn. Het verschuiven van de neutrale lijn in de
richting van de buitenbocht kan bereikt worden door het gebruik van een doorn.

Naast de wanddikteverandering kan als criterium voor de kwaliteit van een buiging de
onrondheid en de afplatting gebruikt. Bovendien blijkt dat de dwarsdoorsneden
tijdens het buigen niet loodrecht op de pijpas blijven staan. De uiteindelijke vorm
verandering is afhankelijk van de volgende factoren:[lit 8,15]

*
*
*
*

De afmetingen
De materiaaleigenschappen
De buigstraal
De buigmethode

Bij het kiezen van fabricagemethode ( en huipstukken) worden de grenzen bepaald
door de vereiste rondheid, de maximale wanddikteverandering en afplatting.

De rondheid wordt bepaald met de volgende formule:

Rondheid= kleinstedoorsnede
grootstedoorsnede

De wanddikteverdunning kan d.m.v. de volgende formule benaderd worden:

Wanddikteverdunningspercentage radiusbuitenbocht-radiusbochtmiddellijn *100%
radiusbuitenbocht

De afplatting wordt als voIgt geformuleerd:

Afplatting= onvervormdediameter-kleinstedoorsnede
onvervormdediameter

Het voorgaande in beschouwing nemend zal in het nu volgende bekeken worden waar
de grenzen liggen voor het buigen met doorn en het doornloos buigen.[lit 2,12]

Buigen zonder doorn:

Doornloos buigen wordt toegepast bij het buigen over grote buigstralen. De wanddik
teverdeling is veel gelijkmatiger dan bij het buigen met doorn maar veroorzaakt weI
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een ongunstige rondheidswaarde. Het doornloos buigen wordt toegepast voor pijpen
met een grotere wanddikte waarvoor geldt:

_t-~0.06
OD

Buigen met doom:

Het buigen met doom wordt toegepast bij het buigen over kleine buigstralen. Een
gevolg hiervan is het ontstaan van een discontinue wanddikteverdeling over de
dwarsdoorsnede. De rondheidwaarde is hierbij gunstiger dan bij het doornloos buigen.
Dit is echter weI afhankelijk van de te gebruiken doorn. Zo bereikt men met een
lepeldoorn een betere rondheid dan met de kogeldoorn, maar met de laatste zijn
weer kleinere toelaatbare buigstralen mogelijk. Het smeren van de doom resulteert in
een geringere belasting en een verlengde levensduur. Het buigen met doorn wordt
toegepast bij dunwandige pijpen waarvoor geldt:

t-5::0.06
OD

t is de uitgangswanddikte en OD is de uitgangsdiameter.

De genoemde grenzen kunnen verschuiven in afhankelijkheid van de gewenste
kwaliteit buiging en van het gebruikte uitgangsmateriaal. [lit 4]
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3. Doornloos buigen nlet kleine buigstraal

Wanneer het gebruik van een doorn niet gewenst is maar toch kleine buigstralen
bereikt moeten worden, dan zal gezocht moeten worden naar altematieven. Hieron
der volgen een aantal mogelijkheden.

3.1 Buigen met vulling in de pijp

De meest gebruikelijke vuIlingen zijn zand, zout en verscheidene harsen. De hiervoor
besproken doom is ook een vorm van vuIling. Bij het vuIlen met zand moet de pijp
absoluut droog zijn om stoomvorming in de pijp te voorkomen. Het zand dient
eventueel in meerdere stappen aangevuld en aangedrukt te worden. Voor zout geldt
hetzelfde als voor zand en heeft bovendien als voordeel dat het eenvoudig met water
uit de pijp te verwijderen is. Beide worden gebruikt bij zowel koud- als warmomvor
men. Het vullen met hars is alleen mogelijk bij koudomvormen. Deze laatste methode
is goedkoop en het hars is eenvoudig in de pijp te brengen. [lit 1,2,12]

3.2 Buigen met een inwendige vloeistofdruk

Buigen met inwendige vloeistofdruk is een perfecte manier om rimpels en plooien in
de buiswand te voorkomen. De ontwikkeling van onrondheid wordt onderdrukt en er
is grotere rek mogelijk door de aanwezigheid van secundaire rekken. De secundaire
rekken worden veroorzaakt door het sluiten van de matrijzen die bij deze methode
worden gebruikt. De toegepaste vloeistofdruk is quasi-statisch en is niet gericht op
verhoogde ductiliteit van de pijp maar eerder op een verhoogde flexibiliteit van het
proces. Nadelen zijn de gecompliceerde constructie, eventuele lekkages en de ver
vuiling van de buis.
[lit 9,12]

3.3 Buigen met een drukafbankelijke axiale kracht

Als toevoeging op de methode met inwendige druk voorkomt een drukafhankelijke
kracht een te grote wanddikteafname. De wandreductie is bij een buigstraal van 1.5
keer de pijpdiameter niet meer dan 25%. Deze methode is uitstekend voor het
verkrijgen van vloeiende uniforme bochten binnen de vereiste toleranties. Deze
methode is experimenteel onderzocht en niet geschikt voor efficiente serieproduktie.
Het aanbrengen van enkel een axiale kracht wordt toegepast bij de machines die
beschikken over een bekrachtigde drukschoen die de pijp in de bocht duwt. [lit 9]

3.4 Buigen met het I.P.D.A. systeem

Naast de mogelijkheid van het buigen met een assisterende drukschoen waarbij deze
met de pijp meebeweegt, heeft TFB Inc. een incrementele uitvoering gelntroduceerd.
De werking van een assisterende drukschoen is weergegeven in figuur 2-8 en 2-9.
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Figuur 2-8 Figuur 2-9

I.P.D.A staat voor incrementee1 gestuurde drukschoen assistentie, waarbij de druk
schoen een variabel geprogrammeerde snelheid opgelegd wordt. De druk wordt aan
het begin en aan het einde van de buigcyc1us gereduceerd om de materiaalvloei te
regelen en het plooien van de binnenbocht te minimaliseren.

3.5 Empty-Bending

Wanneer hogere eisen aan de kwaliteit van de bocht gesteld worden, dan bestaan er
bij het buigen met doorn een aantal problemen. In de eerste plaats is doornbuigen
een wrijvingsproces dat krassen aan het oppervlak aan de binnen- en buitenkant van
de pijp achterlaat. Oppervlakteafwijkingen aan de buitenkant van de pijp kunnen
eenvoudig verwijderd worden. Oppervlakteafwijkingen aan de binnenkant van de pijp
leveren daarentegen problemen op vooral wanneer aan bepaalde stromingseisen
voldaan dient te worden. Ten tweede vereisen de doorn en plooistrijker smering met
als gevolg dat de pijp na het buigen gereinigd moet worden.

Vele jaren is door T.F.B. Inc. gewerkt aan
een proces dat het gebruik van doorn,
plooistrijker en smering overbodig maakt.
Daar er geen doorn of vulling in de pijp
wordt toegepast noemt men dit proces
Empty-Bending. Het proces is ontwikkeld
voor rotatietrekbuigmachines en maakt ge
bruik van nieuw ontwikkelde gereedschap
pen waaronder een drukschoen en een
buigvorm met een van de pijpdiameter
afwijkende verlopende radius. Figuur 2-10
geeft de geometrie van de gereedschap- Figuur 2-10
pijp combinatie weer. De ovale ruimte
tussen de buigvorm en de pijp geeft het materiaal de mogelijkheid tot vloeien. De
pijp wordt hierbij geforceerd in de buigvorm door alleen axiale druk op de pijp uit te
oefenen wanneer de buitenbocht dreigt in te klappen. Het feit dat de druk geregeld
dient te worden impliceert dat het proces gecombineerd wordt met het eerder bespro-
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ken I.P.D.A systeem.

Empty-Bending wordt hoofdzakelijk toegepast door fabrikanten van vliegtuigcompo
nenten. Maar ook op andere produktiegebieden kan dit proces uitkomst bieden. Zo
kunnen kosten bespaard worden enkel vanwege het feit dat het aantal gereedschap
pen gereduceerd wordt en smering achterwege blijft. Omstel- en insteltijden worden
verkort en de gereedschapkosten dalen.

De Empty-bending factor is een leidraad voor het bepalen van de bruikbaarheid van
dit proces voor een bepaald project. Deze factor wordt berekend door middel van het
quotient van de wandfactor en de 'D van buiging'.

Wandfactor pijpdiameter(OD)
wanddikte(t)

~. b" middellijnradius(R)vtlan ulgrng=-----=---~...;..

pijpdiameter(OD)

Empty-bendingfactor wand/actor
Dvanbuiging

Het proces is toepasbaar wanneer deze factor niet groter is dan 12.

Experimenteel zijn er in specifieke gevallen ook bij grotere waarden goede resultaten
geboekt. Dit heeft te maken met de materiaaleigenschappen en de benodigde
buigradius ten opzichte van de gebruikte wanddikte. Ook hier geldt dat de combinatie
van een kleine buigradius in een dunwandige pijp negatieve effecten kan hebben op
de kwaliteit van de bocht.

Onder de gebruikers bevinden zich de laatste jaren ook fabrikanten uit de automo
bielindustrie die het proces toepassen bij de produktie van air-conditioning-, boiler
en uitlaatpijpen.

3.6 Buigen met hoogfrequente opwarming

Door middel van hoogfrequente opwarming van het te buigen pijpdeel, wordt de
vervormbaarheid verhoogd. Dit gebeurd door middel van een ringvormige inductor
die eventueel met de pijp meeloopt en waarbij de rest van de pijp indien gewenst
watergekoeld wordt. Experimenteel is aangetoond dat bij een buigstraal van 1,4D de
wandreductie 18% in plaats van 25% haalbaar is. Dit proces, bekend onder de naam
inductiebuigen, wordt hoofdzakelijk toegepast bij pijpen met zeer grote diameter en
in kleine series. Voor grote serieproduktie is het proces nauwelijks geschikt vanwege
de zeer lange procestijd. [lit 10,19]
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

De voorgaande paragrafen geven een volledig beeld van de state of the art op het gebied
van koudbuigen op een rotatie-trekbuigmachine van dunwandige pijp.

Tools for Bending Inc. (U.S.A.) behoort tot de grootste houders van technologische
kennis op het gebied van pijpbuigen. De laatste ontwikkeling van T.F.B. betreffen het
buigen met een incrementeel gestuurde drukschoen (I.P.D.A.) en het buigen met
multiradiusgereedschap (Empty-Bending).

Drle methoden kunnen het gebruik van een doom overbodig maken. De eerste methode is
het buigen met een extra aangebrachte axiaalkracht. De tweede methode is het buigen met
een incrementeel gestuurde drukschoen. De derde methode betreft het buigen met het
Empty-Bendingproces.

Volgens vuistformules van T.F.B. Inc. valt te conc1uderen dat het buigen zonder doom
mogelijk is voor 40% van de monodelen van de uitlaatdelen van de Volvo 400 serle. Ben
overzicht deze uitlaatdelen is te vinden in bijlage 5. T.F.B. Inc. brengt vrljblijvend een
advies uit over de geschiktheid van de betreffende onderdelen voor het buigen met het
Empty-Bending proces.

Ondanks dat de capaciteit ten gevolge van verbeterde gereedschappen niet wordt ver
hoogd, kunnen de gereedschapkosten door toepassing van meer slijtvaste gereedschappen
verlaagd worden. Te denken valt aan coatings als TiC, TiN en VC. De gereedschapmate
rialen zijn in het voorafgaande niet behandeld, echter er wordt door informatie van
T.F.B. Inc. gewezen op de gunstige eigenschappen van Kro-Lon. Kro-Lon is een
merknaam die staat voor het aanbrengen van een oppervlaktelaag bestaande uit 60% hard
chroom en 40% Teflon. T.F.B. Inc. brengt voor beproevingen kosteloos een dergelijke
laag aan op een bestaand gereedschap. In de praktijk is een verdubbeling van het aantal
buigingen vastgesteld en een kosten-baten analyse kan uitsluitsel geven over het weI of
niet aanbrengen van deze laag op het gereedschap.

4.2 Aanbevelingen.

Met betrekking tot de drie mogelijkheden tot doomloos buigen, kan dit verder onderzocht
worden. Hierbij kan eerst het complete produktsca1a onderzocht worden op de mogelijk
heid tot Empty-Bending. Vervolgens dient een kosten-baten analyse uitgevoerd te worden
om te bekijken wat de mogelijke besparingen kunnen zijn. Het eigenlijke onderzoek
bestaat dan uit het aanpassen van het buigproces waarbij de volgende mogelijkheden over
wogen kunnen worden:

*
*

Onderzoeken welke andere produkten zonder doom gebogen kunnen worden.
Onderzoeken van de mogelijkheden m.b.t. Empty-Bending vlgns Addison
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*

*

Onderzoeken van de mogelijkheid tot axiaal opduwen van de pijp, evt.
d.m.v. een bekrachtigde drukschoen of proefopstelling
Onderzoeken van de mogelijkheden m.b.t. Empty-Bending volgens TFB Inc.

Bekeken kan worden waar voor het gehele scala produkten de grens ligt voor het weI of
niet toepassen van een doom. De produkten die op de grens liggen en met doom gebogen
worden, dienen gebogen te worden ronder doom. Vervolgens worden de gebogen
produkten getoetst aan de kwaliteitsnormen.

Door middel van opbouwunits of ontwikkeling van een testbank kan geprobeerd worden
kritische produkten doomloos te buigen met behulp van de drie eerder genoemde metho
dieken, ter verificatie van de mogelijkheden. M.a.w. werkt het op de voorgestelde manier
of niet.

In overleg met United Parts is besloten tot het nemen van proeven om de conc1usies te
verifieeren en uitspraken te doen over de invloed van essentieele procesparameters op het
produktieproces en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen tot aanpassen van de huidige
produktiefaciliteiten.

Opmerkingen

Besproken zijn de technologische mogelijkheden, welke allen tot doel hebben de span
ningstoestand zodanig te modificeren dat de gewenste geometrie gerea1iseerd kan worden
ronder doom. Het vermijden van de doom levert tijdwinst in de fabricage op.

Ben andere mogelijkheid om tijdwinst te boeken, kan gezocht worden op het gebied van
bedrijfsmechanisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een roterende meervoudige revolver
doom.

United Parts Roermond
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Bijlage 1

Automatisering van de buigmachine:

De huidige modeme machines bezitten een automatische buigcyclus welke de
volgende bewegingen omvat:

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sluiten van de tegendruk
klemming van de pijp
buigen tot de vooraf ingestelde hoek
terugtrekken van de doorn met ingestelde voorlossing
openen van de tegendruk
openen van de klemming
terugloop naar de nulstand
terugkomen van de doom in de nulstand met
gelijktijdig uitstoten uit de buigschijf van de pijp
voorschakelen van de volgende buighoek
einde retourbeweging en drukloos worden van het
hydraulisch circuit. Motor en pomp lopen onbelast.

De besturing geschiedt vanuit het oogpunt
van bedrijfszekerheid volhydraulisch of
elektrohydraulisch. De cnc besturing van
de buighoeken, lengtetransport en vlakver
draaiingen behoren tot de mogelijkheden
evenals een automatische doornsmering.
Zie voor de cnc-bewegingen van de pijp
figuur B-l.

Figuur B-1

Ben tijdrovende aangelegenheid is het wisselen van gereedschappen. Hier kan tijd
gewonnen worden door het toepassen van:
* een revolvertrommel met verschillende hoekinstellingen
* buigvorm met meerdere identieke buigvorrnschijven
* buigvorm met buigvormschijven met verschillende radi

Verschillende andere features zijn denkbaar afhankelijk van specifieke wensen van de
gebruiker. Zo bestaan er produktiesystemen waarbij de pijpen automatisch uit een
magazijn gehaald worden, vervolgens op maat worden gezaagd en daarna met behulp
van een robot toegevoerd en weer afgevoerd worden. [lit 11,13,16,18,21,22,23,26]
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Bijiage 2

Compressiebuigen.

Bij compressiebuigen wordt het materiaal achter het buigpunt geklemd tegen een
stilstaande buigvorm en door een buigschoen of -rol over de buigvorm heengebogen.
Het pijpmateriaal wordt tijdens dit proces gecomprimeerd. Figuren B-2 en B-3 geven
het principe weer.

Figuur B-2 Figuur B-3

Wanneer een kleine radius niet vereist en de geometrie van de bocht niet kritisch is,
dan is compressiebuigen het eenvoudigste en gelijktijdig meest economische buigpro
ces. Onrondheid en wanddikteverdunning zijn iets groter dan bij het rotatietrek
buigen. Het toepassingsgebied omvat dikwandige pijpen echter dunwandige pijpen
kunnen ook gebogen worden maar dan dient rekening gehouden te worden met
afplatting van de buitenbocht, insnoering en plooien van de binnenbocht en een
behoorlijke onrondheid. [lit 1,2,7,12,15,20,25,29]
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Onderzoek buigprocessen 17



Bijlage 3

Rolbuigen.

Rolbuigen wordt in het algemeen op twee manieren toegepast zoals in de figuren B-4
tim B-7 wordt gei1lustreerd.

Figuur B-4

Figuur B-6

Figuur B-5

Figuur B-7

Deze methode is vooral geschikt voor het buigen over hoeken van veel groter dan
180' zoals bijvoorbeeld spiralen en veren. Ook wordt de methode veelvuldig toegepast
bij het buigen van groot plaatwerk en pijpen of buizen met relatief grote buigstraal.
Voor meervoudige buigingen en nauwkeurige maatvoering is deze methode niet
geschikt. [lit 1,2,7,12,20,25,29]
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Bijlage 4

Drukbuigen.

Drukbuigen is een van de oudste en simpelste methoden van mechanisch buigen. In
de fignren B-8 en B-9 wordt het principe weergegeven.

Fignur B-8 Fignur B-9

De pijp wordt gefixeerd ten opzichte van het stempel en rust op twee draaibare roHen
of blokken. De methode is geschikt voor het buigen van dikwandige pijp tegen lage
kosten en met een minimum buigradius van 5 tot 6 keer OD. Een variant op het
drukbuigen wordt toegepast bij de zogenaamde hydraulische multibuigmachines [lit
11]. Hierop kunnen meerdere pijpen op meerdere plaatsen en verschillende radii in
een enkele slag vervaardigd worden. Voor kritische maatvoering en dunwandige
pijpen is deze methode niet geschikt. [lit 1,2,7,12,20,25,29]
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Bijlage 5
Tabel B-I0

Tekening Naam pro- Pijp diameter Buigradi- E-B E-Bge-
dukt us factor schikt

412414/02 uitstr.pijp 42 * 2 100 8,82 Ja

453986/02 uitstr.pijp 42 * 2 100 8,82 Ja

414664/02 instr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

414665/03 instr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

430215/06 instr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

436750/03 instr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

446679/02 uitstr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

448957/02 uitstr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

453209/02 uitstr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

453212/02 instr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

458739/06 uitstr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

458962/03 uitstr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

462229/06 uitstr.pijp 45 * 2 90 11,25 Ja

417326/04 instr.pijp 48 * 1,5 100 15,36 Neen

417327/03 instr.pijp 48 * 1,5 100 15,36 Neen

433628/03 uitstr.pijp 48 * 1,5 100 15,36 Neen

445875/05 instr.pijp 48 * 1,5 812/100 15,36 Neen

450263/03 uitstr.pijp 48 * 1,5 100 15,36 Neen

433629/02 instr.pijp 48 * 2 80 14,4 Neen

453208/02 instr.pijp 48 * 2 80 14,4 Neen

458737/07 instr.pijp 48 * 2 90 12,8 Neen

458741/05 uitstr.pijp 48 * 2 90 12,8 Neen

458960/03 instr.pijp 48 * 2 75+90 15,36 Neen

462346/04 instr.pijp 50,8 * 2 90 14,34 Neen
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Tabel B-10 vervolg

Tekening Naam pro- Pijp diameter Buigradi- E-B E-Bge-
dukt us factor chikt

432083/05 midden pijp 54 * 1,5 100 19,44 Neen

432088/05 uitstr.pijp 54 * 1,5 100 19,44 Neen

448846/01 midden pijp 54 * 1,5 100 19,44 Neen

432086/05 instr.pijp 54 * 2 90 16,2 Neen

448848/01 instr.pijp 54 * 2 80+90 18,23 Neen

453367/01 instr.pijp 54 * 2 90 16,2 Neen

455711/01 uitstr.pijp 54 * 2 100 14,58 Neen
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