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Hoofdstuk 1: Probleemstelling.

§ 1.1: Inleiding.

Dit tussenverslag behoort bij de afstudeeropdracht: 'Near-net-shape' produktie

van braammatrijzen i.o.v. NEDSCHROEF HOLDING N.V. In dit verslag wordt de

stand van zaken tot nu toe beschreven. Na een uitgebreide uitleg over het hoe

en waarom van de afstudeeropdracht wordt in een aantal hoofdstukken de grote

Iijn van het onderzoek behandeld: welke stappen zijn gemaakt en waarom,

welke delen nog worden uitgewerkt en wat nog gedaan moet worden. Gedetail

leerde uitwerkingen van bepaalde problemen of resultaten heb ik achterwege
gelaten.

De afstudeeropdracht Iigt in het verlengde van de onderzoekopdracht 'Hat

Hobben van Omvormgereedschappen'. In de onderzoeksfase is inzicht verkregen

in het hobben en de specifieke problemen die daarbij optreden. Het onderwerp

voor de afstudeeropdracht is vervolgens in overleg met NEDSCHROEF bepaald.

Onderwerp: 'Near-net-shape' produktie van braammatrijzen.

Waarom 'near-net-shape' produktie?

Bij de huidige produktiemethode (zie: § 1.3) wordt door voorwaartse 'blank'

extrusie een ringvormige blank om een zeskant doorn geperst. Daarna wordt in

een aantal verspanende bewerkingen de braammatrijs aan de maat gemaakt.

Een beter eindresultaat wordt verwacht indien een aantal verspanende bewer

kingen kan worden vervangen door omvormende bewerkingen: 'near-net-shape'

produktie. Enkele argumenten hiervoor zijn:

kwaliteitsverbetering en mogelijk hogere standtijd van de braammatrijs;

minder produktiestappen en daardoor een kortere levertijd;

grote economische belang van de braammatrijs t.O.V. de overige produkt

groepen.

2.



De standtijd van de braammatrijs wordt bepaald door twee defecten:

het uitbreken van deeltjes uit de snijkant waardoor vormfouten ontstaan

aan de boutkop;

het loslaten van de coating op de facetten waardoor versnelde slijtage

optreedt.

Beide defecten treden op aan een nabewerkt vlak.

De hechting van de coating kan worden verbeterd indien het facet niet door een

slijpbewerking wordt gemaakt maar direct aan de pers wordt gevormd. Bij het

slijpen neemt de ruwheid van het oppervlak toe en worden 'slijpsporen' gemaakt

in de richting van de braamafvoer. Mechanisch gevormde vlakken hebben door

versteviging en de lagere opper-vlakteruwheid, indien de gereedschappen en de

blank goed zijn afgewerkt, betere draageigenschappen voor de coating.

De voor- en nadelen van een mechanisch gevormde snijkant zijn nog niet

eenduidig bepaald. In overleg met de groep Engineering is echter besloten om

het vormen van de snijkant door 'hobben' buiten beschouwing te laten.

In de huidige routing van de braammatrijs zijn de drie externe bewerkingen

bepalend voor de levertijd. Zowel het vijlen van de snijkant als het slijpen van de

facetten gebeurt extern (binnen 1 bedrijf) en zijn door herontwerp van de

produktiemethode overbodig of intern te doen. Dit zal een verkorting van de

levertijd en eventueel een verlaging van de kosten betekenen. De derde externe

bewerking (coaten van de braammatrijs, zie: Hobben van Omvormgereedschap

pen, § 1.2) is om technische redenen niet intern uit te voeren.

Het economisch effect van de eerste twee redenen wordt nog versterkt door de

grote hoeveelheid braammatrijzen t.O.V. de overige 'hob'produkten dat per jaar

wordt geproduceerd (zie: tab. 1.1).
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PROOUKTGROEP AANTAL %

Braammatrijs 10540 85,6

'Massieve' nadrukkop 670 5,4

Stempel 430 3,5

Zeskant opvulstuk 270 2,2

Zeskant nadrukkop 260 2,1

'Overige' produkten 130 1,2

Totaal 12300 100,0

Tabel 1. 1: Indeling praduktgroepen habben.

§ 1.2: Functie van de braammatrijs.

Bij NEOSCHROEF worden in massafabricage oa. bouten zonder flens gepro

duceerd. Oit gebeurdt op veelal in eigen beheer ontwikkelde boltmakers. Een

van de vormgevende gereedschappen in dit meer stappen proces is de braam
matrijs.

Korte toelichting op het produktieproces (zie: fig. 1.1):

1. Het strekken, richten en a"fknippen van de draad (cq. staf) in de toevoer

unit van de boltmaker;

2. Voorwaartse stafextrusie van het deel dat later de boutsteel wordt;

3. Voorstuiken van de boutkop (heading) en het opdrukken van de tekst en

tekens;

4. Met een braammatrijs 'snijden van de zeskant' aan de boutkop over ±

80% van de hoogte; (zie: fig. 1.2)

5. Het doorslaan van de bout door de braammatrijs zodat de braam (=afval)

tussen braammatrijs en braamstempel wordt afgeknepen;

6. Aanpunten van de boutsteel;

7. Spaanloos vormen van de draad in de boutsteel door walsblokken.

Oit produktieproces levert met een snelheid van xxxx stuks/min als eindprodukt
een varieteit aan bouten.
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Fig. 1.1: Tussen- en eindvormfen) van een bout.

g.

e. __...(..-..

a.

b.

c.

Fig. 1.2: Principeschets werking braammatrijs.
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Toelichting fig. 1.2:

a: slagpen;

b: braamstempel;

c: bout;

d: braammatrijs.

e: braam;

f: kern (hardmetaal);

g: bewegingsrichting bout;

Zowel de braammatrijs als de braamstempel zijn op de boltmaker ingebouwd in

een hulpgereedschap. Bij het aansnijden van de boutkop beweegt de braam

stempel in de aangegeven richting, waarna de slagpen de bout door de braam
matrijs slaat.

Uit de functieomschrijving blijkt dat de braammatrijs moet beschikken over

zowel snijdende als 'dragende' eigenschappen. Hierdoor heeft de braammatrijs

een aantal specifieke geometrische kenmerken (zie: fig. 1.3).

Bij het herontwerp van de braammatrijs wordt de analyse uitgevoerd voor een

braammatrijs. Dit betreft nr.41668.01 (tekeningnummer) die in het midden van

de range Iigt. Voor de afmetingen (en onderlinge verhoudingen) zie tabel 1.2.

I Afmeting II Omschrijving II 41668.01 (rom. ) I
DO doorsnede 44.54 +0.2

HO hoogte 22.10±0.02

L1 sleutelwijdte 18.80+0.06

Of facetdiameter 25.80??

L2 snijkantbreedte 0.25±0.O5

Ra afronding 0.7±O.05

L5 steunvlakbreedte 0.50±0.1

{j snijkanthoek 20 ° +5"

a vrijloophoek 1°30'

'Y vormhoek 35°

tP braamhoek 20°

Tabel 1.2: Afmetingen braammatrijs.
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detail A.

HO

a.
DO

Ll L5

Fig. 1.3: Huidige geometrie braammatrijs.
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§ 1.3: Huidige produktiemethode.

De enige toegevoegde vorm aan de blank, bij de huidige produktiemethode, is de

zeskant binnenvorm. De overige vormen (en maten) worden door verspanende

(na)bewerkingen aangebracht. Met deze produktiemethode (zie: fig. 1.4) is het

echter niet mogelijk om meer vormen aan de blank toe te voegen.

....

A---'-~..,.-....--r-:::---- 6)
~-0

®
Fig. 1.4: Huidige produktiemethode.

Toelichting bij fig. 1.4:

Linkerhelft; gereedschaps- en 'blank'geometrie voor het hobben.

Rechterhelft; gereedschaps- en 'produkt'geometrie na het hobben.
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Omschrijving stuknummers fig. 1.4:

1:

3:
5:
7:
9:

Beginvorm (blank);

Doorn inc\. veer;

Band;

Deksel;

Stempelplaat;

2: Eindvorm (halffabrikaat);

4: Matrijs;

6: Houder;

8: Vulplaatjes;

10: Plunjerplaat.

Voor de duidelijkheid is de persbeweging in fig. 1.4 weergegeven als een

beweging van de stempelplaat, in werklijkheid beweegt echter de plunjerplaat en

staat de stempelplaat sti\.

De doorn is 'zwevend' opgehangen vanwege de axiale snelheidsverschillen van

de materiaalstroming langs de zeskant. Ais de doorn vast wordt gemonteerd zal

deze door de wrijvingskrachten kapot worden getrokken. Dit snelheidsverschil

kan enigzins worden afgevlakd indien de matrijs eveneens een zeskantige vorm

heeft. Hierdooor wordt de afstand doorn-matrijs over de gehele omtrek nage

noeg gelijk en zal de voorkant van de eindvorm vlakker zijn dan bij de huidige

produktiemethode. Met dit concept zijn in het verleden enkele proeven gedaan

maar dit is niet doorgevoerd.

Bij de huidige produktiemethode is een set van gereedschappen geschikt voor

een kleine variatie aan sleutelwijdte's. Door instelling van het aantal vulplaatjes

en rekening houdend met de coniciteit van de doorn kan de sleutelwijdte, in de

smalste doorsnede van de matrijs, worden veranderd.

§ 1.4: Eisenpakket t.a.v. het herontwerp.

Voor een herontwerp is het van belang te weten welke rol een bepaalde maat of

vorm speelt. Oftewel welke maten vast Iiggen, welke maten (of vormen) vrij zijn

en wat de 'functie' is van aile maten.

De doorsnede (DO) en de hoogte (HO) zijn in principe de inbouwmaten zoals die

aan de boltmaker vereist (cq. bepaald) zijn. Beide maten bepalen tevens het

volume (stijfheid) van de braammatrijs en of die voor het produktieproces
toereikend is.
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Bij het coaten van de braammatrijs speelt de hoogte (HO) ook een economische

rol. Indien HO < 25 mm. kan de capaciteit van de oven, omdat de minimale la

hoogte 25 mm. is, optimaal benut worden. Ais HO > 25 mm. betekent dit een

lagere capaciteit van de oven waardoor per serie meer charge's noodzakelijk zijn

en de kostprijs van de braammatrijs toeneemt. Voor het herontwerp wordt

daarom aangenomen: voor de hoogte HO < 25 mm. en voor de doorsnede

sleutelwijdte verhouding 2 < DOlL1 < 2.4 (overeenkomstig met de huidige

situatie).

De sleutelwijdte (L1) is de maat die bij de produktie van de bouten bepalend is

en daarom zowel qua maat, tolerantie en vorm vast Iigt. De afronding (Ra)

bepaalt de afronding aan de zeskant van de boutkop. Voor het vormen van de

zeskant aan de braammatrijs is deze maat noodzakelijk omdat Ra = 0 met een

omvormproces niet haalbaar is.

De facetdiameter (Df) en de karakteristieke vorm van de facetten ontstaan bij

het slijpen. Zowel vorm als afmeting mogen bij het herontwerp veranderen. De

minimale grootte van het facet is afhanklijk van de afmetingen van het contact

vlak tussen braam en braammatrijs. Aan het slijtagepatroon van de braammatrijs

kan worden afgeleid over welk deel van het facet de braam in contact is met de

braammatrijs en wat dus de minimale grootte is. De vorm van het facet zal bij

het herontwerp bepaald worden door de matrijs en waarschijnlijk afwijkend zijn

van de huidige vorm.

De braamhoek (</» vormt samen met de hoek van de braamstempel de optimale

afknijphoek voor de braam. Deze hoek wordt bij het herontwerp niet veranderd.

Over de functie van de snijkant (L2, L5 en p, zie: fig. 1.3 detail A) bestaan

binnen NEDSCHROEF twee opinie's:

De snijkant dient enkel voor het dragen van de coating. Zonder de snij

kant zal de coating aan de punt van de snijhoek vrij snel afbrokkelen.

De snijkant zorgt ervoor dat de hoge contact drukken, die ontstaan bij het

snijden en het doorslaan van de bout, in de 'massa' van de braammatrijs

wordt geleid. Zonder de snijkant zou de 'punt', die dan ontstaat, uitbre

ken (zie: fig. 1.5).
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* mogelijk:e breukl1jn.

zander snijkant met snijkant

Fig. 1.5: Invloed van de snijkant.

Ondanks dit vraagstuk is besloten dat het vormen van de snijkant (L2 en P) niet

haalbaar is in dezelfde produktiestap waarin ook de overige maten worden

bepaald. Voor de breedte van het steunvlak (L5) geldt dat dit wei in die produk

tiestap wordt gevormd en moet voldoen aan de gestelde maat en nauwkeurig
heid.

De vormhoek wordt aileen gebruikt door de draaiers. Deze hoek zal bij het

herontwerp, waardoor het draaien overbodig wordt, een belangrijke vrijheids

graad zijn voor de gereedschapsconstructie mits de vormhoek (y) > de braam
hoek (4)).

Ais laatste de vrijloophoek. Door deze hoek is bij het doorslaan van de bout de

wrijvingskracht minimaal. Op dit vrijloopvlak van de matrijs is een zeskantpa

troon over 1/3 deel van de totale hoogte noodzakelijk voor het navormen van de

boutkop. Daarna is de vorm van het vrijloopvlak, mits dit lossend is, vrij.

Vanwege de snijdende eigenschappen van de braammatrijs wordt deze vervaar
digd van hoogwaardig snelstaal: Snelstaal 1.3344 (SE). Dit snelstaal wordt in

gegloeide toestand geleverd met een treksterkte van 1015 N/mm2
• Zowel voor

het draaien van de blank als bij het hobben is het noodzakelijk dat het snelstaal

intern nog een zachtgloeibehandeling ondergaat. De maximaIe hardheid na

zachtgloeien is gesteld op 315 HV. Deze ingangsconditie voor het omvormpro

ces wordt echter niet gegarandeerd. Oorzaken hiervoor zijn schommelingen in

zowel de leveringstoestand als de ovencondities tjjdens de warmtebehandeling.
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Voor optimale procesbeheersing is een goede reproducerbaarheid van de
materiaalconditie's voor het omvormen vereist. Er moeten goede leverings

afspraken worden gemaakt met de leverancier. Indien mogelijk moet de leve

ringstoestand van het snelstaal zo worden aangepast dat de interne warmte

behandeling kan vervallen. Ter controle van de leveringstoestand moeten

steekproeven (genormeerde materiaaltesten) worden uitgevoerd. Dit resulteert in

betere procesbeheesing en een kortere levertijd door het wegvallen van een

warmtebehandeling.

§ 1.5: Opzet van het onderzoek.

Fase 1:

Vanuit de vraag naar een bepaald produkt (ic. de braammatrijs) wordt onder

invloed van de beschikbare middelen, de in het bedrijf aanwezige kennis en de

eisen (maatnauwkeurigheid, kwaliteit en levertijd), gekozen voor een bepaalde

produktiemethode. Veranderingen in een van deze aspecten kan er toe leiden

dat er behoefte ontstaat aan een verbeterde produktiemethode.

Deze fase wordt gedeeltelijk beschreven in het onderzoeksrapport en is de

aanleiding tot het afstudeerwerk. Vanuit het eisenpakket en onderling overleg
wordt gekozen voor een bepaald concept.

Fase 2:

Met UBET kan, in relatief korte tijd, een aantal rotatiesymmetrische varianten

(modellen) worden door gerekend. Hierdoor ontstaat enig inzicht welke voor

vorm, matrijsvorm en stempelvorm geschikt is. Deze methode is een kwalitatie

ve vergelijking voor verschillende varianten. Het resultaat van deze fase is:

er een geschikt concept is;

het eisenpakket moet worden bij gesteld;

er geen haalbare oplossingen zijn.
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Fase 3:

Uitwerken van het gekozen concept. De theoretische benadering, waarvoor

wordt gekozen, is oa. afhankelijk van de te verwachten problemen bij het

gekozen concept. Andere factoren zijn de beschikbare rekencapaciteit (m.n.

voor een analyse met ABAQUS of GIFTS), de tijdsduur van een dergelijke

analyse, de mogelijkheid om het model met de Bovengrensmethode of Schillen

methode te beschrijven en het 'interesse-zwaartepunt' van de opdrachtgever.

Voor het uitwerken van de constructieve aspecten is het gewenst dat er

ondersteuning en medewerking is vanuit NEDSCHROEF. Experimenten aan een

eventuele proefopstelling behoren eveneens tot de mogelijkheden.
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Hoofdstuk 2: UBET.

§ 2.1: Waarom UBET.

Voor het ontwerpen van een nieuwe produktiemethode voor braammatrijzen is

het in de beginfase gewenst om snel een aantal varianten van gereedschap- en

blankgeometrie door te rekenen. Hierna wordt een antwoord gegeven worden

op de vraag of het zinvol is meer tijd te steken in een onderzoek naar een 'near

net-shape' prodLiktiemethode voor braammatrijzen.

UBET (Upper Bound Elemental Techniek) is een simulatieprogramma voor

axisymmetrische omvormprocessen. Bij UBET wordt de blank opgedeeld in

recht- en driehoekige ringvormige elementen. Ais de verdeling goed is ontstaat

er een snelheidsveld dat voldoet aan de randvoorwaarden en aan volume"invari

antie. Op basis van de bovengrenstheorie en gebruik makend van optimalisatie

naar minimaal vermogen kan afschatting van de omvormkracht per (tijd)stap

worden gevonden. Het pakket 'draait' op een IBM Personal Computer, iq een

386-SX. Op de TUE wordt gebruik gemaakt van Existing UBET (UBETEXIS):

ontwikkeld door Dr. P. Hansen, optimalisatie door Dr. F. Osman en 'linking' door

Ir. R. Sniekers.

Voordelen van UBET t.a.v. het gestelde doel:

Korte inwerktijd: het doornemen van de User's Manual (met name Enclo

sure 1 en Enclosure 2) is voor een gebruiker van UBET een goede opstap

om te leren werken met het pakket;

Eenvoudige post-processing: gereedschappen en blank (billet) worden in

UBET gemodelleerd door ingave van de coordinaten van de hoekpunten.

Daarna wordt de gereedschapsgeometrie opgetekend door rechte verbin

dingslijnen en wordt de juiste 'mesh'-verdeling over de blank gemaakt.

Materiaalparameters (ideaal plastisch of logaritmisch verstevigend) en

procesconditie's zijn eenvoudig numeriek in te geven;

Korte rekentijden, met behulp van batch-verwerking, t.o.v. bijvoorbeeld

EEM-analyse's;

Hanteerbaar resultaat: output-file met oa. werkstukgeometrie en bijhoren

de omvormkracht per (tijd)stap.
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Nadelen en beperkingen van UBET:

Axisymmetrisch: hierdoor is een groot aantal omvormprocessen niet te

beschrijven of moeten worden vereenvoudigd. Voor mijn probleem

betekent dit dat de zeskant doom wordt vervangen door een ronde doom

en dat een eventuele aangepaste matrijs geometrie niet kan worden

beschreven;

'Bulging' van een vrij oppervlak wordt niet beschreven. Hierdoor wordt de

vulling van hoeken niet goed bepaald;

Weinig ondersteuning voor de gebruiker t.a.v. foutmeldingen of 'hangers'

(binnen het pakket is geen 'help'-functie aanwezig);

Beperkte aantal elementen: met name de inpassing van een cirkelsegment

is zinvol;

Er zijn maximaal twee gereedschappen defineerbaar;

Verkrijgen van meer resultaat dan de kracht-weg kromme is 'moeilijk'.

§ 2.2: PET en de REVERSE-mode.

Binnen het pakket UBET kan gebruik worden gemaakt van twee andere procedu

re's:

PET: Pressure Elemental Techniek. Voor een bepaalde blank-gereed

schapsgeometrie, kan op basis van de bovengrensanalyse, een schatting

worden gemaakt van de optredende gereedschapsbelasting. PET wordt in

de Iiteratuur, zowel de achterliggende theorie als praktijk toepassingen,

verscheidende malen besproken. Over het praktische gebruik van PET

binnen het UBET-pakket is mijn inziens weinig tot niks bekend. Daarom is

deze mogelijkheid van het UBET-pakket in dit onderzoek tot op heden niet

toegepast.

REVERSE-mode: Procedure voor het bepalen van de optimale blankgeo

metrie. Dit werkt volgens het principe van de 'omgekeerde snelheden'. Na

opgave van de eindgeometrie van het werkstuk en de gereedschapsgeo

metrie wordt analoog, maar met omgekeerde snelheid als bij de ADVAN

CED-mode, de optimale blankgeometrie bepaald. Over de juistheid van

deze procedure, met name omdat versteviging niet kan worden meegeno

men, is in de literatuur studie gedaan. Ook ontbreken de commando's

voor het praktisch toepassen van deze optie.

Met name meer inzicht in het gebruik van PET is van belang indien UBET, in de

toekomst, in de praktijk toepasbaar wi! zijn cq. blijven.
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§ 2.3: Modellering 1.

De eerste set modelleringen is afgeleid van het concept. Dit betekent:

ringvormige blank;

geen speling tussen blank-doorn;

braamhoek 20° en l5 =0;

gereedschapsspeling : houder-matrijs;

doorn-matrijs;

inloophoek (K): 30°, 45° en 55°.

In fig. 2.1 is de geometrie weerge

geven zoals die in set 1. is toege

past. De analyse van het omvorm

proces is uitgevoerd met een stem

pelweg die een materiaalstroming in

de gereedschaps-speling veroorzaakt
(flash). De resultaten van de analyse

worden per inloophoek weggeschre

ven in een 'dump-file'. De resultaten

zijn weergegeven in figuur 2.2.

TOP.

BOT.

Fig. 2. 1: Geometrie set 1.

NB: Door de beperking dat je maar twee gereedschappen kan definieren, zijn

houder en doorn samen als de 'TOP' gemodelleerd.
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hoek (K) bil-volume [cm3
] I stempelweg [mm] I eindkracht [TONS]

30° 18.44 9.00 118.3

45° 20.95 5.40 195.4

55° 23.33 3.75 173.4

STRESS: 10.0 kg/mm2 (let op de eenheden!!!)

VELOCITY: 0.1 mm/sec

wrijvingscoefficient (FRIC.F): 0.2.

*: 30 graden.
~: 45 graden.
0: 55 graden.

I
~J

-~
~ L\

,~

10.00

p* [-]

r 8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

----1_... S/Se [-]

Fig. 2.2: Resultaten set 1.
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Uit de resultaten van set 1 wordt geconcludeerd dat:

Bij het gebruik van snelstaal, als 'billet'staal (800-1000 N/mm2
.), is geen

geschikt gereedschapstaal te vinden voor de matrijs of de stempel (zie p*)

dat de drukken in de eindfase van het omvormproces kan weerstaan;

De 'flash', zoals die gemodelleerd is, zal in de praktijk niet optreden.

Wanneer de matrijs als het ware 'vol' is zal de elastische (cq. plastische)

vervorming van het gereedschap een belangrijke rol gaan spelen. Daar

door ontstaan vorm onnauwkeurigheden aan de blank of defecten aan het

gereedschap. Een betere procesbeheersing of een lagere eindkracht aan

het einde van de persslag is dus vereist;

Uit de grafiek blijkt dat de inloophoek,in het begin van het proces, relatief

onbelangrijk is voor de grote van de omvormkracht;

Het niet modelleren van een speling van de blank om de doorn is niet

overeenkomstig met de praktijk omdat er sprake moet zijn van een

zeskant doorn Lp.v. een ronde doorn;

§ 2.4: Modellering 2.

Bij deze modellering is gezocht naar een benadering voor de zeskant doorn. Bij

het gebruik van een zeskant Iigt de blank op de punten aan tegen doorn maar is

er ruimte tussen blank en doorn in het midden van de zeskant vlakken. Er is

gekozen voor een oplossing waarbij over de gehele doorsnede een gemiddelde

speling tussen blank en doorn wordt gemodelleerd.

Voor de ronde doorn geldt nu:

Ten gevolge van de speling zeskant doorn-blank die gemodelleerd wordt geldt:

Di=-L,....;........
oos(;>
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Er is dus een benadering van het werkelijke probleem met een ronde doom en

een blank met 'grote' speling. Bij deze aanpak moeten twee aspecten niet uit

het oog worden worden:

Wat is de werkelijke invloed van een zeskant doom. Oftewel hoe is de

werkelijke materiaalstroming rond een zeskant doom en is hiervoor een
extra vermogensterm te vinden. Oaarom is een analytisch bovengrens

model opgesteld: 'Stuiken rond een zeskant';

Zowel UBET als het analytische model geven geen inzicht in de exacte

eindvorm in de 'kritische hoek' (hoek tussen matrijs en doom ter plekke

van de snijkant en de maat (L5). Om dit te bekijken zijn/worden experi

menten gedaan met zowel een ronde als een zeskant doom (zie Hfdst. 3).

Bij het modelleren van de speling is het niet mogelijk om het proces in een stap

te door te rekenen omdat een materiaalstroming van een vrij oppervlak niet kan

overgaan in een stroming langs een gereedschapsvlak. Oftewel de stroming

loodrecht op de doom kan niet worden gemodelleerd. Oaarom is gewerkt met

een zgn. 2-fase-oplossing (zie fig. 2.3):

STAP 1: Instuiken tot de gewenste binnendiameter (Orand) waarbij een

stempel zonder doom wordt gebruikt. Voor OJ > Drand maakt dit geen

verschil voor de vermogensberekening.

FITTING (handmatig): Indien OJ - Orand < tolantie dan wordt OJ = Orand

waarbij het vrije oppervlak wordt vervangen door een gereedschapsopper

vlak. De werkstuk geometrie op dat moment wordt in gepast in een

andere gereedschapsgeometrie waarbij wei een doom wordt gebruikt.

Oftewel het werkstuk, uit STAP 1, wordt exact ingepast in de gereed

schapsgeometrie van STAP 2.

STAP 2: Eindvormen van het werkstuk zodat de werkelijk eindkracht kan

worden berekend.

Met deze 2-fase-oplossing is naast de blankvorm uit modellering 1 ook nog

gezocht naar een blankvorm waarbij een lagere eindkracht wordt bereikt. Oit

gebeurt door met de blank meer materiaal in de 'kritische hoek' te brengen.

Hierdoor ontstaat een zgn. puntvormige blank.
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In fig. 2.3 zijn de geometrie van 'TOP' en

'BOT' weergegeven zoals die bij de '2-fase

oplossing' worden gebruikt. Ter iIIustratie

is een mogelijke blank als voorbeeld ingete

kend.

STAP 1.

instuiken tot
stippellijn.

STAP 2.

navormen
voorvlak.

Fig. 2.3: '2-fase-oplossing'.

In fig. 2.4 wordt het resultaat van twee blankvormen weergegeven: een

ringvormige blank en een puntvormige blank beide met een kamer in de binne

nomtrek. Uit de kracht-weg kromme valt op dat dit voor de ringvormige blank in

de eindfase gelijk verloopt als bij set 1. Om deze druktoename tegen te gaan is

een goede procesbeheersing (blank-, gereedschapsgeometrie en stempelweg)

vereist. Het vlakke verloop bij de puntvormige blank komt (waarschijnlijk) door

het 'volumeveranderings effect'. Belangrijkste conclusie is:

Een 'Near-net-shape' produktie van braammatrijzen is haalbaar mits

er sprake is van een goede procesbeheersing waarbij gelet wordt

op zowel de maximaIe gereedschapsbelasting als de vorming van

het werkstuk in met name de kritische hoek. Experimenten en

sterkteberekeningen van het gereedschap zijn mogelijke methoden

om tot een goede proces-beheersing te komen.
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(
*: RING.

~J0: PUNT.

~ V ~ ~

V '"'

I

V
~

I\. ./

1/ ~

2.50

p* [-]I 2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

---- S/Se [-]

Fig. 2.4: Resultaat '2-fase-oplossing'.
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Hoofdstuk 3: Experimenten en gereedschapsconstructie.

§ 3.1: Inleiding.

In 't kader van het onderzoek zijn experimenten uit gevoerd als toetsing van een

aantal (UBET)-modelleringen aan de praktijk. Oit betreft experimenten met een

ronde of zeskant doorn, met een axisymmetrische matrijs en met verschillende

blank's (puntvorm en ringvorm) van zowel MM-staal als aluminium. Vanwege de

beperkte meetapparatuur aan de hobpers, bij NEOSCHROEF, zijn de experimen

ten uitgevoerd met een beperkt doel:

Bekijken van de invloed van de blankvorm op de materiaalstroming, de

eindvorm en de benodigde perskracht;

Het zoeken naar 'trend's' met betrekking tot aanpassingen en/of verbete

ringen aan blank- of gereedschapsgeometrie;

Een eerste aanzet tot proeven met een zeskant doom en gelijke matrijs

vorm.

§ 3.2: UBET-modellering.

De 'puntvormige' blank is het resultaat van een UBET-model waarbij de eind

kracht en eindvorm hoopgevend waren voor de voortgang van het onderzoek.

Oit betekent dat de maximaIe stempeldruk lager is dan 3000 N/mm2 en dat de

eindvorm (met name het voorvlak) de gewenste geometrie heeft.

Resultaten (beknopt):

'Eindkracht:' Pdim = 1.5,

Materiaal: (Tv = 800 N/mm2 MM-staal,

Houder: Aho. = 1125 mm2,

Stempelweg: 3.5 mm.

Hieruit voigt voor de benodigde perskracht:

F = 11 25 * 800 * 1.5 = 146 ton.

Maximaal toelaatbare perskracht:

Fmax = 1125 * 0.8 * 3000 = 270 ton,

veiligheidsfactor = 0.8.
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§ 3.3: Experimenten 1.

§3.3.a: Experimenten met ronde doorn.

Gereedschaps- en blankgeometrie (zie tek. 3.1-3.4).

Resultaten (beknopt):

Perskracht (schatting): 130 - 180 ton MM-staal

130 - 180 ton Aluminium,

Stempelweg: 8 mm, waarbij pas na 3 mm drukopbouw ontstaat,

Eindvorm: goed.

Conclusie:

De gelijke perskracht bij MM-staal en Aluminium betekent dat bij het einde van

de stempelweg de materiaalstroming nihil is en als het ware de matrijs wordt

,opgepompt'. Het werkelijke verschil tussen MM-staal en Aluminium kan enkel

gevonden worden indien de gehele kracht-weg kromme wordt gemeten. Uit de

verschillende proefstukken is bepaald dat de juiste stempelweg tussen de

7 en 8 mm. Iigt.

Het oppompen van de matrijs veroorzaakt elastische vervormingen die samen

met de restspanningen in het werkstuk een klemkracht veroorzaken. Door deze

klemkracht was het niet mogelijke de proefstukken op 'normale' wijze uit de

matrijs te nemen (zie fig. 3.1). Toegepaste methode's:

uittrekken met een poelietrekker;

uitpersen, na het indraaien van een draadtap;

loskrimpen met vloeibare lucht (niet gelukt).

Aan de treksporen op de proefstukken is te zien dat de inklemkracht het grootst

is op de overgang van het vertikale matrijsgedeelte naar de inloophoek.

De problemen bij het uitpersen worden ook verwacht worden als een zeskant

doorn wordt gebruikt. Uit produktief oogpunt is het vereist dat zowel het

inpersen als het uitpersen 'machinaal' gebeurt of dat de matrijs zelf-Iossend

wordt zodat geen sprake hoeft te zijn van een echte uitpers beweging. Bij de

gereedschapsgeometrie zoals die bij de proeven gebruikt is, is het niet mogelijke

om de op de pers aanwezige uitstoter te gebruiken. Het is dus noodzakelijk een

herontwerp voor het proefgereedschap te maken.
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a.

Fig. 3. 1: Inklemmen van proefstuk in gereedschap.

a: proefstuk

b: matrijs

c: klem / treksporen

§3.3.b: Experimenten met zeskant doorn.

Bij dit experiment is gezocht naar verschillen tussen het gebruik van een ronde

doorn of een zeskant doorn. Bij de uitvoering van dit experiment is nog geen
mogelijke oplossing voor het inklemmen van het werkstuk in de matrijs toege

past. Om tijd te besparen is een ronde doorn vermaakt tot zeskant doorn

(aanslijpen van de zeskant) en is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke matrijs.

Hierdoor is er een speling tussen de zeskant doorn (Lzsk = 17.04) en de matrijs

(0 = 19.74H7). Deze speling blijkt bij de experimenten , met 'puntvormige

blank', een 'fatale' rol te spelen. Door de speling (= ruimte) in het voorvlak is er

een grote materiaalstroom langs de doorn in die speling en een te kleine drukop

bouw voor zeskantvorming in het werkstuk.
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Om dit probleem op te lossen zijn er proefpersingen gedaan met ingekorte

blanks. Doel van deze proeven was om een betere zeskantvorming in het

werkstuk te verkrijgen. Bij deze proef was de radiale materiaalstroming echter te

groot zodat bij korte stempelweg reeds 'doorncontact' is. De axiale stroming

langs de doorn die vervalgens ontstaat, levert een grate trekkracht uit en

verhoogt de kans op breuk.

Evenals bij de proeven met de ronde doorn is uitpersen van het werkstuk

noodzakelijk. Het uitpersen veroorzaakt tevens schade aan het ingestroomde

materiaal in de spleet waardoor geen duidelijk beeld ontstaat van de werkelijke

vorm van het werkstuk.

Uit de experimenten kan het volgende worden geconcludeerd:

Voor de vormig van het voorvlak en zeskant is het noodzakelijk dat de

matrijs ter plekke 'gesloten' is, vergelijkbaar met de proeven met de ronde

doorn, waar wei goede resultaten worden behaald, en geen 'flash' ont

staat;

Er moet gezocht worden naar een goede oplossing voor het lossen van

het werkstuk (zie concept oplossingen).

Om tot een verbeterd gereedschap te komen moet een sterktebereking (EEM)

worden gedaan (invloed van geometrie, materiaal en voorspanning) en een

aantal aanpassingen (concept-oplossingen) van de huidige gereedschapsgeome

trie worden bekeken.

§ 3.4: Concept oplossingen.

In overleg met een aantal mensen zowel bij NEDSCHROEF als op de TUE zijn

een aantal mogelijkheden besproken tot verbetering van de gebruikte proefge

reedschappen:

deelbare matrijs (axiale deling);

aanpassen matrijsgeometrie (conisch ipv. recht);

hydraulische uitpersen;

hulpgereedschap voor het uitpersen;

materiaalkeuze (hardmetaal);

(meerdere) krimpringen of wikkelmatrijzen.
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In de volgende paragrafen wordt elk alternatief kort besproken. In de praktijk zal

wellicht een combinatie van een aantal concepten leiden tot de beste oplossing.

Bij het aanpassen van de gereedschappen moet in acht worden genomen dat in

de praktijk serieproduktie moet worden gemaakt. De benodigde tijd en inspan

ning (fysiek of mechanisch) voor het lossen van het werkstuk moet van gelijke

orde zijn als die voor het omvormen van het werkstuk.

§3.4.a: Uitpersen op de stoterbeweging (zie fig. 3.2).

Door axiale deling van de matrijs of door een aantal axiale uitdrukpennen kan

het werkstuk worden uitgeperst met de op de pers aanwezige stoterbeweging.

a. b.

d.

f.

----g.

Fig. 3.2: Uitpersen op de stoterbeweging.
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Toelichting figuur 3.2:
Iinkerhelft: uitpersen met uitdrukpennen;

rechterhelft: uitpersen met inzetbus.

Verklaring stuknummers:

a: werkstuk;

b: matrijs;

c: band;

d: kritisch punt;

e: inzetbus.

f: steunring;

g: plunjerplaat;

h: uitdrukpen;

i: uitstoter;

Bij een gedeelde matrijs wordt het vormgevende deel of een deel daarvan

uitgevoerd als bus die door de stoterbeweging omhoog wordt gedrukt en het

werkstuk uit de matrijs perst. Deze bus heeft een diameter kleiner of gelijk als

de buiten diameter van het werkstuk en geeft dus afdruk op het werkstuk.

In de praktijk wordt deze constructie vaak toegepast indien de hoek tussen
werkvlak en glijrichting loodrecht is. Bij deze matrijs is dit niet het geval.

Daardoor is het schuine scheidingsvlak een kritische punt in de gereedschaps

constructie omdat er een verhoogd risico tot uitbreken van materiaaldeeltjes is.

Om bij hoge belasting het scheidingsvlak gesloten te houden moet de bus onder

voorspanning worden gemonteerd. De passing (pers- of glijpassing) zal bij

veelvuldig gebruik van het gereedschap 'slijten' en dit levert extra maatonnauw

keurigheden.

Bij de toepassing van uitdrukpennen wordt het vormgevend deel verzwakt door

de aanwezigheid van de pennen. Deze pennen moeten een minimaIe doorsnede

(6 a 8 mm.) hebben om de buigbelasting tijdens het uitpersen te dragen. Tevens

ontstaat zowel bij het vormen als het uitpersen een afdruk op het werkstuk.

Beide oplossingen betekenen een verzwakking van het gereedschap en een extra

maat- of vormonnauwkeurigheid voor het werkstuk.
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§3.4.b: Aanpassen matrijsgeometrie door conisch inloopstuk.

Bij deze oplossing wordt de matrijsgeometrie ter plekke van het inklemmen

aangepast. Hierdoor hoopt men dat het gereedschap zelflossend wordt ofdat het

werkstuk aan de doorn blijft zitten Lp.v. in de matrijs. Voornaamste vraag bij

deze oplossing is: hoe groot moet de hoek zijn opdat de matrijs lossend is?

Verwacht mag worden dat bij toename van de hoek ook de benodigde omvorm

kracht toeneemt. Bij een grote hoek zal een extra hulpgereedschap moeten

worden gebruikt voor de geleiding en centreering van blank en doorn. Deze

oplossing verdient, indien hij lossend is, de voorkeur boven het gebruik maken

van de uitstoterbeweging.

§3.4.c: Hydraulisch uitpersen.

Bij deze oplossing spelen aspecten als afdichtingen, toevoer en afvoer van olie

en plaats en manier van inspuiting een rol. Na het omvormproces zal door

inspuiting van olie op de kritische punten het werkstuk 'in zekere mate' gelicht

worden. Door de onbekendheid met dit vakgebied wordt deze oplossing in

eerste instantie buiten beschouwing gelaten.

§3.4.d: Materiaalkeuze.

Om de elastische vervormingen van de matrijs te verminderen kan gezocht

worden naar een materiaal met een hogere elasticiteitsmodulus dan die van

staal. In de omvormtechniek wordt vaak gebruikt gemaakt van hardmetaal. Dit

metaal heeft zowel een hogere vloeispanning, daardoor kleinere kans op plasti

sche vervorming, als een hogere elasticiteitmodulus. Nadelen zijn echter de

lagere taaiheid bij grote afmetingen en de slechte bewerkbaarheid van het
materiaal.

Hierdoor wordt hardmetaal vaak toegepast in de vorm van gereedschapsdelen

die zijn ingebouwd in een band of wikkelmatrijs. Gereedschappen met hardme

talen delen zijn vaak duurder en moeilijker te construeren dan hun conventionele

tegenhanger.
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§3.4.e: Krimpringen en wikkelmatrijzen.

De grootste oorzaak van falen bij omvormmatrijzen is scheurvorming t.g.v. een

te hoge trekspanning. Door de matrijs onder een drukspanning voor te spannen

kan de matrijs een grotere belasting weerstaan. Deze drukspanning wordt

gerealiseerd door de matrijs in te persen in een of meerder krimpringen. De

maximaal te bereiken voorspanning is afhankelijk van het aantal krimpringen, de

materiaalkeuze, afmetingen van matrijs en krimpringen en wijze van inpersen.

Een vrij nieuwe trend is het gebruik van wikkelmatrijzen. Met wikkelmatrijzen

wordt een gunstigere spanningstoestand in de matrijs gerealiseerd.

§ 3.5: Experimenten 2.

Ais eerste oplossing tegen het klemmen van het werkstuk is gekozen voor een

Iicht conische matrijs. Bij deze keuze wordt de matrijs niet zwakker t.o.v. de

oorspronkelijke matrijs en kan door aanpassing van die matrijs 'snel' gemaakt

worden. Voor geleiding en uitlijning van doom en houder is gekozen voor een

losse, brede centreerring (zie tek. 3.5). Doel van dit experiment was om te

kijken of bij het gebruik van een ronde doom (= gesloten voorvlak) de matrijs

lossend is en het werkstuk goed aan de maat. Het resultaat was bevredigend

omdat houder met het werkstuk aan de doom met een hamerklap uit de matrijs

kwam. Het lossen van het werkstuk van de (rechte) doom was eveneens hand

werk. Ook de vorm van het voorvlak was goed. De omvormkracht voor MM

staal was bij deze proef iets hoger (± 200 ton) als bij de eerste experimenten.

Met deze matrijs zijn eveneens proeven gedaan met een zeskant doom maar

door dezelfde problemen als bij de eerste experimenten was dit niet echt zinvol.

NB:

Van de proeven met de ronde doom is het resultaat misschien geschikt als een

altematieve produktiemethode voor de huidige braammatrijs voor ronde bout

koppen. Door de betere materiaal structuur van het omgevormde werkstuk

t.O.v. het verspanende werkstuk is deze overweging eventueel de moeite waard.

(idee van Fr. vd. Kerkhof)
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§ 3.6: Werktekeningen experimenten.

MATRIJS.

Draaien voor in ersen: !i1 100

I
44.6 H7

N
oo.....

19. 4H7

Tek. 3. 1: Maattekening matrijs-l.

Materiaal: snelstaal 1.3343, harden: 61-63 Re.

Ruwheid: Ra =0.05 polijsten, binnenvorm na inpersen.

Aantal: 1.
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Draaien voor inpersen: f(J 100

8 .0
I

44.6 H7

CIlo
o...

19. H7

Tek. 3.5: Matrijs-2 incl. centreerring.

Materiaal: snelstaal 1.3343, harden: 61-63 Rc.

Ruwheid: Ra =0.05 polijsten, binnenvorm na inpersen.

Aantal: 1.
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Tek. 3.2: Maattekening ronde doorn.

32.



27.5

al-

"--- r=2

-

0
t\l..... I

I

0 22.l5f8
ad -
l.'-

I

I ~

I

0 .-----V\V\
a:i
M 0

0
C\!

1\

~
h ~

f)-;.Jd

- -
IE .0-

o.
o
(I'J.....

zsk. 17.04

Tek. 3.3: Maattekening zeskant doorn.

Materiaal: snelstaal 1.3343, harden 64-66 Re.

Aantal: 1+ 1.

Bijpassende houder: 720.0013 (standaardgereedsehap).
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BLANK (puntvorm).

D Rond Zesk.

Du 44.6f8 44.6f8

Di 21.70 19.90

Di+ 22.70 20.50

HO 25.2 25.2

H1 13.0 11.0

Tek. 3.4: Maten en tekening van de blank.

§ 3.7: Voortgang van de experimenten.

Ais logisch vervolg op de experimenten met ronde doom en gesloten voorvlak

moeten er experimenten worden gedaan met een zeskant doom en een gesloten

voorvlak. Voor deze experimenten kan worden volstaan met het aanpassen van

de huidige matrijs (uitvonken van het 'gat 0 = 19.74H7' tot een zeskant gat) en

het vervaardigen van een passende zeskant doom. Deze experimenten kunnen

op korte termijn (1 a 2 weken) gedaan worden.

Indien de proeven het gewenste resultaat opleveren is de volgende stap:

proeven doen met conische doorn's. Bij deze experimenten moeten echter

constructief elementaire veranderingen worden uitgevoerd. Hierbij wordt

gedacht aan een hulpgereedschap dat het contactvlak doorn-matrijs sluit terwijl

de houder een blank in de vorm drukt. Hoe dit in de praktijk werkt, is momenteel

nog niet geheel duidelijk, maar moet oplosbaar zijn.
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Hoofdstuk 4: Sterkteberekening van de matrijs.

§ 4.1: Inleiding.

Vanwege het inklemmen van het werkstuk is het interessant om te kijken naar

de vervormde geometrie van de matrijs onder gegeven belasting. Een ander doel

van de sterkteberekening is het bekijken van de spanningen in de matrijs ter

controle op mogelijke overbelasting (scheurvorming) etc. Voor het uitvoeren van

dergelijke berekeningen zijn een aantal mogelijkheden:

Analytisch: lineair elastische sterkteberekening van rechte cilndrische

matrijzen en krimpringen. Vanwege de niet-rechte binnencontour van de

matrijs en de niet-constante belasting is deze methode ongeschikt voor dit

doel.

Lineair elastisch-plastisch EEM: Analyse waarbij ook de plastische vervor

mingen goed beschouwd kunnnen worden. Zeer geschikt voor dit doel

maar door de grote inwerktijd op dergelijke systemen en de beperkte

capaciteit van het beschikbare pakket (IDEAS-ABAQUS) niet toegepast.

Lineair elastisch EEM: Analyse waarbij plastische vervormingen niet

worden beschouwd maar indien elastische spanningen optreden groter

dan de vloeispanning kan dit een indicatie zijn voor mogelijke kritische

spanningen. Zowel GIFTS als IDEAS zijn pakketten die werken met dit

principe. Ik heb gekozen voor GIFTS omdat dit werkt op een 'stand-alone'

PC en ik al werkervaring had met dit pakket.

Naast de genoemde punten, vervormingen en spanningen, kan nog gekeken

worden naar de invloed van het aantal elementen en de elementen verdeling, de

invloed van materiaal en geometrie (afrondingsstralen) van matrijs en krimpring

en de invloed en modellering van de voorspanning. Bij al deze analyse's is met

name het resultaat in de zgn. kritische hoek ( = vormhoek) van belang.
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§ 4.2: Invloed van het aantal elementen.

Er is gebruik gemaakt van een model waarbij de voorspanning een constante

spanning over de buitenstraal van de matrijs is en de krimpring buiten beschou

wing wordt gelaten. Ais belastingstoestand in de 'vormhoek' wordt een hydre

statische druk gelijk aan de stempeldruk aangenomen.

Het aantal elementen (of de grete van het element) is van invloed op het

resultaat. Een fijnere 'mesh-verdeling' is op twee manieren te verkrijgen:

een fijnere mesh verdeling over de gehele geometrie (model 1-3);

een fijne mesh verdeling in de vormhoek en een acceptabele element

grootte in de rest van de geometrie (model 4-5).

Bij de eerste strategie (model 1-3) neemt de rekentijd (afhankelijk van met name

de bandbreedte) sterk toe. Met de tweede strategie (model 4-5) is d.m.v. een

bias-factor een fijnere elementverdeling in de vormhoek aangebracht dan in de

rest van de geometrie. Hierdoor blijft het aantal elementen beperkt en zijn de

rekentijd en de vereiste 'diskspace' acceptabel.

MODEL: I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I
Elemen- 567 1089 2304 484 1444 121

ten (QA4) (QA4) (QA4) (QA4) (QA4) (QA9)

Band- 140 200 300 124 228 244
breedte

VONM - 4.55 4.56 4.56 3.29 4.45 4.45
(%)

VONM + 51.90 55.98 61.27 59.88 68.89 57.43
(%)

TRESCA - 5.22 5.21 5.19 3.71 5.19 5.24
(%)

TRESCA + 56.79 61.92 68.64 63.80 78.05 63.50
(%)

DEFL + 0.13 0.13 0.13 0.15 0.13 0.13

Tab. 4. 1: Invloed van het aantal elementen.
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Het aantal elementen is met name van invloed op de spanningstoestand in de

vormhoek. De overgang tussen de twee schuine vlakken veroorzaakt een

spanningspiek in de matrijs. Voor model 5 is dit, in detail, weergegeven in fig.

4.1. Eveneens is in deze figuur de onvervormde contour gestippeld weergege
ven.

VON MISES
CRITERIA

A 5.000E+DO
B 1.000E+01
C 1.500E+01
D 2.DOOE+01
E 2.S00E+01
F 3. OOOE+01
G 3.S00E+01
H ", OOOE+01
I ". 500E+01
J 5.000E+01
K 5.500E.01
L 6.000E+01
M 6.S00E+01

/ JlFLS.

Lx~JOB: A\BIAJ
2.0DDE-D1 11-MAR-92 11:58(ENV. )

I
I

1
1

I
1

1
1

1
1

,1

LOADING CASE

DEFL. AN STRESSES

MODEL

Lx
2.000E+OO

Fig. 4. 1: Contour-plot Von Mises-spanningen model 5.

Uit een vergelijking van de resultaten van model 3 en 5 mag voorzichtig worden

geconcludeerd dat de resultaten van model 5 een redelijke benadering van de

werkelijkheid weergeven. Door de keuze van een geschikt 'wave-front' bedraagt

de rekentijd voar dit model op een 486-33 Mhz. PC. ± 15 minuten zonder

'wave-rront' zal de rekentijd aanzienlijk toenemen (factor 6-12).

37.



§ 4.3: Aanpassing matrijsgeometrie.

Het inklemmen van het werkstuk (zie § 3.3) kan worden verklaard door simula

tie met GIFTS. Door de vervormde contour van een 'rechte' matrijs te vergelij

ken met de vervormde contour bij een conische matrijs kan het inklemmen

worden verklaard.

Gegevens.

Snelstaal: uf = 2300 N/mm2
, E= 2.3*105 N/mm2 en v=0,27.

Hydrostatische druk: P= 1440 N/mm2
•

Voorspanning: Pv = 400 N/mm2
• (constant over de buitenradius).

Resultaten.

LOADING CASE
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

OEFLEC IONS
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o 0 100

VIEWI NG 01 S1.
1.000E+16

PLOT L1MI T5

x ~J~~~:~~
.OOOE+OO

OEFLS. Y 8.001E+01

Lx 1------:-:-:----:-:-::-:-:-,.....-----;

Z .OOOE+OO
.OOOE+OO

JOB: A\BIA1
3.000E-01 9-MAR-92 12:04

Fig. 4.2: Geometrie rechte matrijs.
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Fig. 4.3: Geometrie conische matrijs.

Uit fig. 4.2 blijkt dat de rechte matrijs het werkstuk, onder gegeven conditie's,

als het ware inklemt waardoor het werkstuk niet lost. Bij de conische matrijs

wordt de binnencontour recht gedrukt door de belasting. Bij deze modellering

moet nog worden opgemerkt dat de belasting hoger is als de werkelijke belas

tingssituatie bij uitpersen. Bij het vormen van de braammatrijs zal na het

wegnemen van de belasting enkel nog de restspanning voor een inklemkracht

zorgen. Maar vanwege de lineariteit zal de vervorming bij lagere belasting gelijke

trend vertonen.

In dit kader moet de invloed van een afrondingsstraal ter plaatste van de

vormhoek nog onderzocht worden. Binnen GIFTS betekent dit echter een

verandering van het 'grid' en/of de elementenverdeling. Vanuit de literatuur is

bekend dat een afrondingsstraal, ter plekke van een spanningspiek, een afname

van die spanningspiek zal betekenen.

39.



§ 4.4: Modellering van de voorspanning.

Bij de voorgaande modellen is de voorspanning aangenomen als een constante

spanning op de buitenradius van de matrijs. In feite is dit onjuist omdat de

spanning op de buitenradius zal toenemen onder invloed van de proceskrachten.

De voorspanning moet dus worden gezien als een niet-constante spanning op

het scheidingsvlak tussen matrijs en krimpring. Binnen GIFTS is het echter niet

mogelijk deze 'dynamische' randvoorwaarde te modelleren. Er moet dus gezocht

worden naar een alternatieve formulering. Hiertoe is gekozen voor een oplossing

die bestaat uit drie stappen:

Op basis van Iineariteit kan voor een 'systeem' van matrijs en krimpring,

voor een bepaalde overmaat, een evenwichtspunt worden bepaald. In dit

punt geldt dat de verplaatsing van de matrijs (naar binnen) plus de

verplaatsing van de krimpring (naar buiten) gelijk is aan de totale over

maat. Bij dit punt hoort een contactspanning die beschouwd kan worden

als de voorspanning behorende bij de gegeven overmaat.

In de tweede stap worden de matrijs en de krimpring samen beschouwd.

Hierbij wordt de voorspanning (overmaat) geheel buiten beschouwing

gelaten en aileen de belasting tgv. het omvormproces beschouwd. Uit

deze analyse wordt informatie gehaald betreffende de spanningen of de

verplaatsingen van de punten op het scheidingsvlak.

De laatste stap is gebaseerd op het principe van 'superpositie'. Bij Iineair

elastische problemen is het toegestaan om twee belastingssituatie's, bij

een gelijke geometrie, op te tellen. Voor de matrijs geldt dus dat werkelij

ke belasting gelijk is aan de belasting tgv. het omvormproces plus de som

van de spanning(en) of de verplaatsingen uit stap 1 en 2.

Uit een eerste proefberekening is gebleken dat in stap 2 de verplaatsing van 'de

punten op het scheidingsvlak het eenvoudigst te bepalen is en benaderd kan

worden door een Iineaire functie over de hoogte van de matrijs. De totale

verplaatsing op de buitenradius van de matrijs is dus eveneens een Iineaire

functie van de hoogte. Momenteel zijn nog geen berekeningen uitgevoerd

waarvan het resultaat van aile drie de stappen kan worden gepresenteerd.
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Hoofdstuk 5: Modellen volgens de bovengrenstheorie.

§ 5.1: Inleiding.

Met de bovengrenstheorie is het mogelijk om plastische omvormprocessen

analytisch door te rekenen. Deze techniek is gebruikt voor:

Model 'Stuiken rond een zeskant': model waarbij de materiaalstroming

rond een zeskant doom wordt bestudeerd. Dit om een indicatie te krijgen

van de verschillen en/of overeenkomsten met de materiaalstroming en het

benodigde vermogen bij een ronde doom.

Toetsing van UBET en optimalisatie van het gereedschap. Er is een model

opgesteld dat voldoet aan de randvoorwaarde'n in het r,z-vlak bij het

vormen van de braammatrijs. In dit model zijn twee vrij parameters

opgenomen die 'bulging' van de vrije vlakken beschrijven. Op deze

manieren kunnen de verschillen en de overeenkomsten met de UBET
model worden gezocht. Eveneens kan op deze manier de gereedschapsge

ometrie geoptimaliseerd worden. Aan het computerprogramma behorende

bij dit model zitten nog enkele haken en ogen zodat er nog geen goede

resultaten zijn te presenteren.

§ 5.2: Stuiken rond een zeskant.

Deze analyse is reeds uitgevoerd maar moet nog worden uitgebreid naar een

hogere rekennauwkeurigheid en betere analyse van de resultaten. Met betrek

king tot het model kan worden gezegd dat de juistheid beperkt is tot midden van

het proces. Zowel voor het aanloopverschijnsel als de vulling van het laatste

hoekje zal een ander snelheidsveld betere resultaten op leveren. Met name het

vinderi van een snelheidsveld, met interne vrijheidsgraden, kan een oplossing

zijn voor dit probleem. Maar omdat dit niet direct in 't kader van de onder
zoeksopdracht ligt is dat buiten beschouwing gelaten.

Een ander aspect dat niet in de analyse is meegenomen, is de invloed van de

hoogte omdat het model in z-richting zo eenvoudig mogelijk is gehouden. De

invloed van de hoogte wordt dan gevonden in het wrijvingsvermogen tussen

blank en stempel. Dit vermogen is voorlopig verwaarloosd t.o.v. de overige

vermogenstermen. In 't kader van dit tussenrapport leek het mij niet zinvol een

complete a'fleiding van het model toe te voegen.
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Model en resultaat.
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Fig. 5. 1: Model 'Stuiken rond een zeskant'.
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Fig. 5.2: Voorlopig resultaat.
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Hoofdstuk 6: Aktiepunten.

In dit laatste hooofdstuk wil ik een aantal punten opsommen die nog kunnen of

moeten worden uitgevoerd:

Uitwerking van de analytische modellen. Dit betreft met name het model

ter toetsing van de UBET-modelleringen waarvoor het programma nog

moet worden gecorrigeerd.

Doorrekenen met GIFTS van de matrijs onder voorspanning. Aan deze

klus kan worden begonnen zodra de eigen 'GIFTS-sleutel' beschikbaar is.

Ook de invloed van de afrondingsstraal kan nog worden bekeken.

Het vinden van constructieve oplossingen voor het 'hobben' met de

conische doom en een gesloten voorvlak aan de matrijs. Hierbij moet ook

gedacht worden aan het geschikt maken van de gereedschappen voor de

totale range van braammatrijzen.

Het meten van volledige kracht-weg kromme als aanvulling op de gedane

experimenten. Dit is aan de hobpers van NEDSCHROEF niet mogelijk.

Eventueel kan voor deze metingen worden uitgeweken naar de TUE,

Laboratorium voor Omvormtechnologie. Deze kracht-weg kromme kan

eveneens dienen a/s toetsing voor de UBET- en analytische modellen.
Materiaalproeven op gereedschapsstalen zoals die bij NEDSCHROEF

worden gebruikt. De proefstaven hiervoor zijn al enige tijd klaar maar de

proeven zijn nog niet gedaan. Eigenlijk heeft dit aktiepunt een eerste

prioriteit maar een 'sub-onderzoek' over gereedschapsstalen pas niet

geheel binnen het kader van de afstudeeropdracht.
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