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HIGH ENERGY RATE FORMING 

snelle deformatie met snel vrijkomende energie 

OVERZIGHT VAN VERVORHINGSMETHODEN 

]. INLEIDING. 

Rond 1960 werden, voornamelijk in de USA - vliegtuigindustrie en 

ruimtevaart - en in Engeland verschillende vervormingsmethoden voor 

metalen ont,,,ikkeld, die men kan indelen onder: 

HET VERVORMEN MET BEHULP VAN SNEL VRIJKOMENDE ENERGIE. 

De snelheid waarmee de energievrij komt speelt in het vervormings

proces een grotere rol dan de hoeveelheid energie. 

Metalen gaan zich bij snelle deformatie anders gedragen. 

De beschikbare energie kan van verschillende bronnen afkomst Z1Jn 

en hierop is de indeling van de diverse processen dan ook gebaseerd. 

Zonder op details te letten zijn aIle methoden gebaseerd op het uit

wisselen van kinetische energie. 

In :'eite wordE'n we dagelijks omgeven door toepassingen van een HERF

methode (relatief gezien). 

Bijvoorbeeld Een hamerslag, een karateslag, een hijmachine, het explo

deren van een granaat, diepzeebommen, etc. 

Gaan we terug in de historie, dan komen ,,,e een van de eerste vormen 

tegen bij de Egyptenaren (~ 3000 v.Ghr.), e bladgoud produceerden 

van 0.0002 - inch dik d.m.v. hameren met stenen. 

In Zuid-Hesopotamie werden in de periode 3000 -2500 v.Ghr. koperen 

werktuigen met "stelen" gebruikt. 

In de middeleeuwen werden mechanische hamers ontwikkeld, die gebruikt 

werden bij het smeden. 

Fig. 1 laat een hamer zien ,,,elke met behulp van waterkracht werd· opge-
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heven. 

De achttiende en negentiende eeuw kenmerkten zich door de toepassing 

van s'toomhamers vaar de metaalverwerking. 

In 1831 werd een beschrijving gegeven van een stoomhamer, welke met 

behulp van nokken werd opgetild (150 slagen/minuut,Fig. 2), terwijl 

in 1848 aan James Naysmith patent werd verleend op de eerste direkt 

werkende staomhamer. 

2. METHODEN GEBASEERD OP HET SNEL EXP&~DEREN VAN GAS. 

2.1.0VERZICHT. 

2.1.1. Vervormingen met behulp van expanderend gas> door verbranden 

van kruit (Fig. 3). 

Het gas komt direkt in aanraking met het werkstuk (bijvoarbeeld een 

platine of schijfvormige plaat, een pijp). Ret werkstuk bevindt zich 

in de matrijs (gesloten matrijs). De vervorming vindt plaats door 

druk. De druk van SOO - 100000 N/mm2 wordt in een tijdsinterval van 

4 - 10 millisekonden opgebouwd. 

Soms laat men het gas een zuiger aandrijven en wordt het materiaal met 

behulp van een tussenstof, zoals 'vater of rubber in de vorm van de ma-

trij s geperst. 

2.1.2. Vervo:"men met behulp van lJaterstoi'-zuurstof mengseZs. 

Een van de m~er recent ontwikkelde methoden am deze gassen te fabri-

ceren is de elektrolytische gasgenerator. Na ontsteking van het gas-

mengsel stijgt de druk tot het tienvoudige in enkele rnillisekonden. 

2.1.3. Vervormen met behulp van expansie van vZoeibaar gas. 

Deze methode van snelle gasexpansie werd ontwikkeld in de Sovjet Unie 

(over het verdere verloop is weinig bekend). 

Een bepaalde hoeveelheid vloeibaar gas wordt in een gesloten drukkamer 

gebracht. Rier kan de vloeistof overgaan in de gasfase waardoor een 
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enorme druk wordt opgebouwd en vervolgens expanderen door de platine, 

die de afscheiding tussen matrijs en drukkamer vormt, in de matrijs

vorm te drukken. 

2.1.4. Vervormen door het plotseling expanderen van geaomprimeerd gas. 

Ret gebruik van gecomprimeerd gas als een energiebron is niet nieuw. 

Rabib (1948) en Clark en Wood (1949) bijvoorbeeld gebruikten gecompri

meerde lucht om metaal te testen bij hoge snelhden (72500 N/mm2 werd 

opgebouwd in 5 millisekonden). 

Enkele jaren later - 1955 - werd door de Convair Devision of General 

Dynamics Corporation een methode ontwikkeld, die later bekend raakte 

onder de naam Dynapak (Fig. 4). 

Bij Dynapak wordt gebruik gemaakt van gecomprimeerde stikstof(met een 

druk. van ongeveer 14 N/mm2) , die met behulp van een speciaal kleppen

mechanisme wordt vrij gegeven om een zware stoter op snelheid te 

brengen. 

Reeds in 1959 werden in de Amerikaanse metaalverwerkende industrie een 

serie Dynapak machines geinstalleerd, waarvan de grootste een stoot

kracht had van 650 ton en een ftotersnelh~id van 135 m/s: 

Ret zal duidelijk zijn, dat de matrijszittingen daardoor NIET STAR kon

den worden uitgevoerd. 

Fig. 5 geeft een schematische voorstelling, waar1n men dit probleem 

heeft opgelost door middel van pneumatische veren. 

Fig. 6 en 7 geven enkel~ eindprodukten te zien. 

2.2. TOEPASSINGEN. 

Bovengenoemde machines vinden hun toepassing in processen zoals: sme

den, dieptrekken, extruderen, verdichten van metalen, ponsen, vorm

persen, snijden en coinen. 
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Enkele voordelen, welke bij experimenten op staal naar voren kwamen, 

zijn: 

- Bij het extruderen kan men produkten fabriceren met: 

a) een sterk asymmetrische vorm en scherpe kontouren,met andere 

woorden volledig opvullen van de extrusiematrijs, 

b) grote verschillen in dikteverloop van de delen van het produkt, 

waarbij dikteverhoudingen groter dan 20 bereikt worden, 

c) ingewikkelde vormen, zoals bijvoorbeeld cilindervormen met vinnen 

aan binnen- en buitenzijde. 

Dergelijke extrusievormen zijn niet beperkt tot staal, maar vinden 

zo\l1el voor non-ferro als yoor hardmetaal en hardmetaal -legeringen 

hun toepassing (wolfram, gesinterde nikkelleg, zirkoon, titaan en 

titaanleg). 

- Bij het smeden van staal kan in de meeste gevallen zonder noemens-

waardig materiaalverlies zeer nauwkeur 

vlaktekwaliteit verkregen worden. 

werk met een goede opper-

Nabewerkel1 blijft beperkt tot afbramen, zodat de nabewerkingskostel1 

- welke bijv. bij gelegeerde staalsoorten, hittevast metaal zoals 

titaan bijzonder hoag kunnen zijn - komen te vervallen. 

VoorbeeZ,z. 

Men is in staat om eentv~bineschoep V,)or de vZiegtuigindustrie uit 

aluminiumbrons in een gedeelde matrijs in een slag aZs eindprodukt 

te fabriceren. 

Aangezien het smeden in een slag zondep temperatuUY'ontwikkeZing of 

verhitting vooraf plaats vindt~ kunnen ooktemperatuurgevoelige ma

terialen veFwerkt worden. 
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3. HET EXPLOSIEF VERVORMEN. 

3.1. INLEIDING. 

Ret vervormen van metalen door middel van explosieven is niet nieuw. 

Reeds in 1876 beschreef Adamson hoe hij verschillende ketelplaat-

soorten met behulp van explosieven beproefde. 

C.E. Munroe paste dit procede in 1888 toe om namen en tekens in 

staalplaten te drukken. 

In 1897 werd in Engeland aan W.C. Johnson patentnr. 21840 verleend 

voor een methode voor het verbinden van pijpen, het ponsen van meta-

len, alsmede soortgelijke bewerkingen met behuip van vloeistofdruk. 

Hij paste dit toe bij de fabrikage van rijwielframes. 

Daarna raakte deze methode op de achtergrond, alhoewel bekend is, dat 

in Amerika en Engeland gedurendede tweede wereldooriog proeven met 

explosieven gedaan zijn (ook buiten de metaalsektor - Bommen op de 

Roerdammen). 

Bij de ontwikkeling van raketten, neuskegels etc. is deze methode weer 

In gebruik genomen. 

In vele varianten vindt het explosief vervormen zlJn toepassing: 

- Explosiebouten in de ruimtevaart (afstoten van de diverse trappen 

van de raket). 

Bekleding van m(!talen met een corrosi~vaste Iaag, zoals cladding 

bij platen (F • 8 en 9) of twee pijpen in elkaar. AIle mogelijke 

kombina voorheen niet mogelijk waren zoals: aluminium-

titaan; beryllium, chroom of molybdeenstaal; tantaal met koper of 

staal. 

- Vastzetten van titaanpijpen in de pijpplaat bij de reactorbouw. 

- Fabrikage van fronten voor drukvaten. 
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We zullen ~ns hier beperken tot bespreking van een methode, nanelijk: 

3.2. UITBUIGEN VAN PLAAT OF PIJP DOOR HIDDEL VAN EXPLOSIE ONDER WATER. 

3.2.1. Werking van het proces . 
• 

Deze methode sluit het beste aan bij het hierna te behandelen hydro-

elektrisch vervormen. 

We maken onderscheid tussen het matrijsvervormen (Fig. ]0 en 11) en 

het vrijvervormen (Fig. 12). 

Ret principe van de werking is hetzelfde. 

Een platine (ronde schijf van plaatmateriaal) wordt met behulp van 

een plooihouder op de matrijs geklemd. Onder de matrijs wordt vacuum 

gezogen. Zou men dit laatste niet doen, dan wordt de lucht onder de 

platine tijdens de deformatie zo hoog gecomprimeerd, dat er plaatse-

lijk (in de uithoeken van de matrijs en in de daarbij passende delen 

van het produkt) een dusdanige temperatuursverhoging zal optreden, 

waardoor en produkt en matrijs smeltverschijnselen gaan vertonen. 

Boven de platine wordt een in verhoud vrij grote watermassa aange-

~racht. Sons bevindt zich de gehele tallatie onder water (Fig. 10, 

en 18 ). 

Een lading springstof W wordt op een afstand R boven de platine in 

ret water gehangen (zie Fig. 13). 

De lading tTOrdt tot detonatie gebracht. De ontbranding plant z ich 

voort in de springstof met snelheden ( hankelijk van samenstelling 

en vorm van de lading) tot 8400 m/s. Er ontstaat daardoor binnen 

enkele microsekonden een gasbel met een hoge inwendige druk (soms 

meer dan 100000 atm.), De omringende vloeistof is incompressibel en 

gedraagt zich in die korte ontst daIs een trage massa, zo-

dat de gasbel in eerste instantie groter wordt. Aan de rand van 
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de gasbel ontstaat daardoor een schokgolf, waarvan de vorm afhankelijk 

~s van de vorm van de lading. Deze schokgolf, die in feite een lokale 

botsing tussen vloeistofdeeltjes is, begint zich in het water met een 

enorme piekdruk en met een beginsnelheid, vele malen grater dan de 

geluidssnelheid in water (1430 m/s),-exponentieel afnemend - voort te 

planten. De gasbel begint nu te expanderen. 

Na enkele tientallen microsekonden het front van de schokgolf en dus 

ook de piekdruk de platine gepasseerd. Wat de schokgolf verder doet 

zullen we nu even buiten beschoU\ving laten. 

De druk ter plaatse van de platine valt nagenoegweg,doch we konsta-

teren dat er tijdens het passeren van de schokgolf een uitwisseling 

van IMPULS (zie toelichting) heeft plaats gehad tussen schokgolf en 

platine. 

De plaat ondergaat een zeer grate versnelling (een paar duizend gIS). 

Na het passeren van het front begint de plaat te bewegen met een snel

heid V • De kinetische energie (~ m V2 , waarin m ~ massa van de plaat) 
o 0 

wordt, omdat de platine aan de rand door de plooihouder wordt tegen-

gehouden, gebruikt om de plat,;ne te ver'ormen. De snelheid V o 100 -

200 m/s en is afhankelijk van de piekdruk, de overdracht van de im-

puIs en de massa van de platine. Na ver:"oop van 200-300 millisekonden 

is de gasbel zodanig gegroeid, dat hij door de waterspiegel he en 

breekt. Op dat mo~~nt kan men een waterzuil hoven de vloeistofspiegel 

waarnemen. 

De schokgolf geeft dus de energie voor de deformat en niet de gas-

bel. Daardoor is het mogel k om met een open systeem te werken. 

3.2.2. Toelichting. 

IMPULS. De impuls van een lichaam wordt gedefinieerd als de 

hoeveelheid van 
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(1) P = m v (kg m/s) 

een streepje boven de grootheid 

impuls p en snelheid v betekent: in een bepaalde richting. 

Zodra een lichaam1botst tegen een ander lichaam
2 

verandert de impuls 

van beidelichamen tengevolge van de stoot.(Botsingstijd zeer kort)· 

De STOaT I is een naar de tijd geintegreerde kracht K. 

(2) 
t 

I = f 
o 

-
K . dt 

en kan alleen optreden als twee lichamen elkaar treffen. 

Verder geldt de wet van behoud van impuls voor het totale systeem 

(beide lichamen) en bij een volkomen elastische botsing (aIle energ~e 

bij de botsing wordt weer in snelheid omgezet) ook nog de wet van be-

houd van energie. 

Aangezien de impulsuitwisseling en de botshgstheorie in feite een 

hoofdstuk apart vormen zullen we trachten deze materie iets aanschouwe-

lijker te maken aan de hand van een sterk vereenvoudigd voorbeeld. 

Or een biljarttafel stoot men een witte bal met massa m1 en snelheid 

v1 zondev effekt vecht tegen een stilligg~nde vode bal aan (met massa 

m~ = m1 en snelheid v2 - 0). We vevondevstellen de tafel wvijvingsloos 

en beschow..,pn de beweging in de 1-2 richting. Na de· botsing blijft de 

witte bal stil liggen (dus V1 - 0) terliyij l de vode bal met een snel

heid V2 volt in het verlengde van de 1-2 richting. De wet van behoud 

van impuls van het totale systeem 1.-n de 1-2 l>ichting steZt nu: 
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(4) 

We zien hierutt dat de rode bal na de botsing een snelheid heeft ge

~egen d~e ev~ngroot en gel~J'k ~)Z riahting is als de witte bal had 

voor de botsing. De kinetisahe energie van de rode bal is ~ m2 v2
2 

en deze zorgt ervoor dat rode bal na de botsing door kan roUen. 

Bovengenoemd voorbeeld is een extreem geval, want in werkelijkheid 

zal de tafel niet wrijvingsloos zijn~ de witte bal hoeft niet volko-

men stil te blijven liggen na de botsing en er zal energie in warmte 

zijn omgezet. Bovendien hebben we alleen maar de beweging juist v66r 

en na de botsing bekeken~ waarbij we gedaan hebben alsof de bal als 

een puntmassa te besahouwen was (een puntmassa heeft wel een massa~ 

maar geen afmetingen). 

Tenslotte hebben we verondersteld dat we zonder effekt recht tegen de 

:POde bal aanstootten zodat de rolrichtinq van de baUen voor en na .de 
w . 

botsing hetzlefde bleef. 

Indien we de witte bal vervangen door de sahokgolf en de rode door de 

platine~ dan kunnen we ons toch~ zij het in beperkte mate, een beeld 

vormen van explosief vervormen. 

3.2.3. Opmerkingen. 

1.) Voor het explosief vervormen zijn aIleen springstof£en met een 

hoge ontbrandingssnelheid interessant, zodat er een schokgolf 

ontstaat. Zou deze ontbrand snelheid niet hoog zijn, dan ont-

staat er geen schokgolf, maar een geringe drukverhoging (relat 

gezien) door het waterbassin. Bedoelde springstoffen komen onder 

andere voor in kneedbare vorm, zodat de lading elke gewenste vorm 
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gegeven kan worden. Zo kan 300 gr. van een bepaalde springstof, 

met een spec1- gewicht van ],7 een bol vormen met een diameter 

van 7 em. De radius van 3,5 em wordt bij ontbranding doorlopen in 

4,2 mierosek., zodat de ontbrandingssnelheid 8400 m/s is. 

De prijs van springstof heeft nauwelijks invloed op de kosten. 

Het arbeidsvermogen van lkg van een bepaalde springstof is ongeveer 

6 5.10 Nm, zodat naast de prijs ook het rendement van het proces een 

kleine rol • Het rendement is ongeveer ]0%. 

2) Men neamt meestal water als overdragend medrum omdat de geluids-

snelheid in het water groter is dan die van lucht (water he eft een 

grotere diehtheid dan lucht). De schokgolf gedraagt zich als een 

geluidsgolf. Bovendien is water relatief goedkoop en in voldoende 

mate verkrijgbaar. 

3) Het is vanzelfsprekend dat het explos vervormen zich aIleen in 

de buitenlucht mag afspelen (gevaar, geluidsoverlast, wateroverlast, 

etc.) endat zowel bij het springen als bij het in voorraad houden 

van springstoffen de grootst mogelijke voorzichtigheid en veil 

in acht genomen moet worden. Bovendien moet het personeel speciaal 

geschoold z n. 

Alhoewei dit proces relatief goedkoop , vormt dit laatste een be-

langrijke faktor. 

4) De eerste matrijzen (USA) werden van beton gemaakt en bestreken 

met een gladde toplaag, bijvoorbeeld Epoxy-hars. Men past ook, al 

naar gelang de vorm en grootte van het werkstuk zinklegeringen en 

taaie staalsoorten als matrijs toe. 

Vooral het heel houden van de matrijzen kan een probleem vormen, om-

dat de schokgolf aan de voorzijde het matrijsmateriaal ingaat en ge-

heel of gedeeltelijk tegen de achterwand refelkteert. Daardoor kan 

het gebeuren dat deze achterwand plaatselijk wordt losgerukt. Men 
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dient aan dit punt bij de konstruktie van de matrijzen en de op

stelling hiervan (fundatie) aandacht te besteden. De vorm van het 

produkt kan overigens binnen bepaalde grenzen vrij willekeurig 

zijn (Fig. 14). 

De matrijs kan zelfs bol inplaats van hoI zijn, terwijl als tussen-

medium zand in principe mogelijk (Fig. ] 5) . 

5) De afmetingen van de te fabriceren produkten kunnen vrij groot 

zijn. In Duitsland bevindt zich bijvoorbeeld een installatie voor 

ketelfronten tot 5m. doorsnede, terwij I er~ders voor nag grotere 

diameter in studie zijn. De bedieningsmogelijkheden en de afmetingen 

van het plaatmateriaal leggen zekere beperkingen op. 

De toepassing moet men hoofdzakelijk zien in de " enkele" stuks 

fabrikage, voor ingewikkelde vormen of voor bijzondere materialen. 

6) Fig. 16 (Bild 6) geeft een eindprodukt te zien met een diamter 

d = 700 rum en een wanddikte van 5 rum \\T'Clarhij het tijdschema van de 

fabrikage is aangegeven (300 gr. springstof). 

Fig. 16 (Bild 7) geeft een eindvormen te Zlen, die gemaakt 

zijn met dezelfde hoeveelheid springstof, doch waarbij de afstand 

R van de lading gevarieerd is. Een ervaringswaarde 

de die.neter van de platine. 

R = 0,3 maal 

Voor grotere platines, en dus grotere R, heeft men natuurlijk ook 

meer lading nodig. 

Tot slot zijn in Fig. 17 tIm 22 nog 2nkele varianten gegeven. 

4. METHODEN GEBASEERD OP DIREKTE OMZETTING Vk'I ELEKTRISCHE ENERGIE IN 

MECHANISCHE ENERGIE. 

4.1. INLErDING. 

a) Hydroelektisch vervormen waaronder vallen vonkoverslag en draad-
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explosie onder water was reeds omstreeks 1930 bekend. Hieraan is voor

namelijk in Duitsland, Rusland en de USA research verricht. In het 

laatstgenoemde land is deze methode vooral in de vliegtuigindustrie 

produktierijp gemaakt. Early en Dow gebruikten deze methode in 1953 

om gaten in 1/16 inch staalplaat te ponsen en in Rusland paste Yutkin 

deze methode toe om messing pijp op te rekken tot een grotere diame

ter. Daarnaast gaf laatstgenoemde suggesties voor praktische toepas

s1ngen. 

b) Magnetisch vervormen is de jongste van deze vervormir;gsmethoden 

voor materialen. Het toepassen van sterke magneetvelden met behulp 

van ontladingen van kondensatorbatterijen werd echter reeds in 1924 

door Kapitsa in Rusland gedaan, evenals Wall in 1926, terwijl Tesla 

in 1897 reeds de principes van dit fenomeen onderzocht heeft.· 

4.2. WERKING VAN DE STOOTSTROOM-INSTALLATIE. 

Aangezien zowel het hydroelektrisch als het magnetisch vervormen voor 

het grootste deel door dezelfde stootstroorr,inrichting verzorgd wordt, 

zullen we deze installatie als eerste behandelen aan de hand van Fig. 

23. 

De netspam.ing U (wisselspanning) wordt (~oor een hoogspanningsgenerato~ 

en hoogspar.ningsgelijkrichter getransformeerd en gelijkgericht tot U 

(gelijkspanning). De gelijkstroom I wordt naar de kondensatorbatterij 

C geleid. De stootstroomkondensatorbatterij C ontlaadt zich met een 

stootstrooru i over: 

- of een vonkbrug onder water EE' 

- of een draad op de plaats EE' 

- of een magneetspoel L 

nadat er op een bolle vonkbrug Z op kommando van een thyratron Teen 

ontstekingsoverslag heeft plaats gehad. 
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De bolle vonkbruf.!, Z met een instelbare elektrodenafstand en/of een op 

de triggerelektrode geschakelde stuurimpuls bepalen bij welke overslag

spanning en daardoor bij welke energie-inhoud de kondensatorbatterij 

zich ontlaadt. De ontlading lijkt op een sterk gedempte elektrische 

trilling. 

De elektrische ontlading kan spanningen bereiken van bijvoorbeeld 

20 kV en stroomsterkten van meer dan 100 kA gedurende 20 tot 50 micro

sekonden. De tijd voor het vervormen van werkstukken bedraagt enkele 

millisekonden en de oplaadtijd, afhankelijk van het schakelschema, 

enkele sekonden. 

In de kondensatorbatterij moet een zekere energieopslag plaatsvinden. 

Hoewel kortstondig hoge vermogens (T.H. Eindhoven - theoretisch 1400 

MW) voar de vervorming benodigd zijn wordt door het plotseling ont

laden het net niet belast. 

Enkele waarden van voorkomende installaties, afhankelijk van laad

spanning en kapaciteit van de kondensatoren, zijn: 

- 600 - 900 

]8 

6 - 9 - 12 

28 

kWs 

kWs 

kWs 

kWs 

Julich Duitsland 

TH Stuttgart 

Megaschock 

TH Eindhc'l.en 

Daar het arbeidsyermogen kwadratisch met de spanning stijgt en de 

levensduur van de kondensatorbatterij exponentieel met de spanning 

daalt vindt men een optimaal werkpunt bjj 20 - 30 kV (30 kV maximaal). 

De installat bij de groep Mechanische Technologie en lVerkplaatstech-

niek van de Afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool 

Eindhoven is gebouwd voor zowel hydroelektrisch (draadexplosie) als 

voor magnetisch vervormen (Foto 3,4,5). 

De kapaciteit van de kondensatorenbatterij 1S 140 micro F. Het stuur

circuit bestaat uit een thyratron en een bolle vonkbrug CU = 30 kV) 
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en een 1aadcircuit met een sne11e hoogvacuumschakelaar Z (U = 20 kV). 

Deze is op de foto 3 van de instal1atie zichtbaar. 

Ret snel en betrouwbaar schakelen, het goed isoleren van de insta11a

tie a1smede de meervoudige beveiliging vormden de grootste zorg bij 

de bouw van de installatie. 

4.3. RYDRO-ELEKTRISCR VERVORMEN. 

4.3.1. Werking. 

Ret is niet zonder reden ge\veest, dat het explo1>ief vervormen vrij 

uitvoerig beschreven is, hetgeen uit het volgende zal blijken. 

Rydroelektrisch vervormen kan gesplitst worden in vonkoverslag tussen 

twee elektroden onder water en draadexplosie onder water. Daarnaast 

kan men de splitsing maken van vrij vervormen of matrijsvervormen 

(zowel van plaat als van buisvormige produkten). Fig. 24 tim 28 laat 

ons een aantal varianten zien van vele mogelijke toepassingen (Fig. 29 

vervallen). 

Bij onze groep zijn in principe beide methoden mogelijk,terwijl zowel 

vrlJ - als matrijs-vervormen kan worden toegepast. De voorkeJr wordt 

echter gegeven aan draadexplosie omdat daardoor de overs lag altijd 

gegarandee~d is (niet afhankelijk van ge~eiding door water), de vorm 

en de plaats van de schokgolf gevarieerd kan worden met de vorm van de 

draad, de elektroden afstand groter kan zijn bij gelijke laadspanning 

en bij lag~re spanningen (tot 6 kV) gewerkt kan worden. 

De stootstroom i (zie § 4.2) wordt nu door de elektroden geleid. Bij 

vonkoverslag verdampt het omringende water. 

Bij draadexplosie wordt de draad eerst door de Joulse warmte tot het 

smeltpunt verhit (eerst aan de buitenomtrek) en blijft zijn vorm ten 

gevolge van magnetische en traagheidskrachteu nag zolang behouden tot 

dat de uu vloeibare draad ver boven de verdampingstemperatuur is ver-
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hit om vervolgens explosie-achtig te verdampen. 

Zonder verder in te gaan op de daarbij optredende detailverschijnselen 

kan men zich voorstellen dat de damp wil expanderen. 

De omringende trage watermassa verhindert d 

schokgol£ in het water. 

en er ontstaat weer een 

We zien dat we nu weer terug ZlJn bij een punt, dat ook bij het explo-

sie£ vervormen voorkwam. Het verdere proces van de schokgolf verloopt 

analoog. 

4.3.2. Ontwikkeling. 

Men heeft deze methode ontwikkeld om ook in de fabrieken toe te kunnen 

passen. De vermogens die men hier toepast zijn aanzienlijk lager dan 

bij explos vervormen. 

De produkten die men hiermee kan fabriceren zijn natuurlijk ook klei

ner (0 200 - 300 mm). 

Deze methode heeft het voordeel dat men de toe te voeren energie beter 

kan regelen en daardoor is het proces beter reproduceerbaar. De geluids-

overlast eveneens tot een minimum teruggebracht. 

~)e kosten .open eveneens terug. Weliswaar is deinstallatie (vooral de 

kondensatoren) duurder, maar men heeft geen speciaal geschoold perso-

neel voor ue uitvoering van de explos 

IT'eer nodig. 

4.3.3. DrandexpZosie. 

Nu nog een enkel woord over de draad. 

en opslag van springstoffen 

De eigenschappen van de draad bepalen mede de vorm en grootte van de 

drukgolf en zijn daardoor een belangr ke faktor. 

Naast de , de vonn en de gelijkmatigheid van de diameter zijn 

ook de volgende eigenschappen van invloed: 

het ieke gewicht, de specif warmte, het smeltpunt, 

de smeltwarmte, het verdampingspunt, de verdampingswarmte, de 
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geleidbaarheid en de verhouding tot de ontstante materiaal

damp. 

Aan de THE wordt een konstantaanlegering toegepast. 

4.3.4. Enkele toepassingen. 

Van de toepClssingen zoals in de begeleidende figuren en foto's achter-

1n aangegeven, ZlJn er nog enkele nader te vermelden. 

1) Op foto 1, met de uitgestulpte ,.;rerkstukken, is in de rechterbeneden

hoek een produkt te zien dat de vorm van een zuivere bolkapheeft, 

terwijl in de bovenste rij de produkten min of meer een parabolische 

vorm vertonen. 

De laatste vorm wordt verkregen door met een lage spann1ng en/of we1-

nig kondensatoren eenmaal de installatie te laten werken (vrij ver

vormen). De bolkap verkrijgt men door herhaalde malen hetzelfde pro-

dukt deze bewerking te laten ondergaan (vrij vervormen). Dit begrij-

pelijk indien, uitgaande van een vlakke platine en een bolvormig voor

plantende schokgolf, gelet wordt op de eerste raakpunten van de schok

golf aan de platine. Bij de bolkap past men dit steeds toe op de de

formerende platine. 

2) Met deze methode is het mogelijk gebleken am platina tot een bakje 

te vervorm2n. Bij het normaal bewerken zou platina moeten worden ver

vormd door hameren met vele malen tussengloeien. 

3) Fig. 31 laat ons zien, dat het mogelijk is met l;ehulp van deze methode 

1n een bewerking vrij ingewikkelde profielen te maken met betrekking 

tot de vorm,terwij 1 gelijktijdig in dezelfde bewerking letters 1n 

de wand kunnen worden gedrukt en gekompliceerde gaten kunnen worden 

geponst (met een en dezelfde matrijs). 

De letters worden verkregen door in de matrijs een letterplaatje 

aan te brengen, terwijl de gaten verkregen worden door de vorm van 

het te ponsen gat in de matrijs uit te sparen en de kant en van de uit-
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span.ng niet af te ronden, maar met scherpe hoeken uit te voeren. 

4.3.5. Problemen. 

Enkele problemen welke zich voorgedaan hebben bij het hydroelektrisch 

gedeelte van de installatie aan de THE waren (zie Fig. 30 en Foto 5): 

1) Het afschermen van de waterleiding (toevoer water) en het afschermen 

van het hydraulisch circuit tegen schokgolven door het plaatsen van 

indirekt werkende automatische kleppen. De watertoevoer vereist een 

roestvrijstalen uitvoering. 

2) Het dichtgedrukt houden van de parabolische reflekt6r op de onderma

trij s. 

Mechanische grendels bleken te bezwijken, vandaar de hydraulische toe

passing van een drukcilinder (320 atm. ), welke meteen voor de automa

tisch werkende bediening van de reflektor wordt gebruikt. 

3) Het insnoeren van de tussenring welke tegen de parabol 

geschroefd was (Fig. 30 letter A). 

reflektor 

Alhoewel de doorsnede van het ringvormig dee 1 ongeveer drie maal vier cen-

timeter bedroeg bleek deze toch in te snoeren over de boutgaten. Er werd 

een aldere konstruktie gekozen. 

4) De elektroden moesten vergrendeld worden om verschuiving ~n de richting 

van hun hartlijlc te voorkomen. 

5) De spantangen, nodig voor het vasthouden van ~e draad, bleken te verbuigen 

en open te breken tengevolge van het van de draadeinden. De 

konstruktie is nu dusdanig vereenvoudigd, dat dit als een wegwerp-onder

deel kan worden gezien. Het vervangen vergt thans niet meer tijd dan nodig 

is voor het verwisselen van twee bouten. 

4.4. MAGNETISCH VERVORMEN 

4.4.1. Werking van het proces. 

De wet van Ampere leert ons dat een stroomvoerende geleider een magneet-
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veld rond zich vormt. De richting van dit veld is afhankelijk van de 

stroomrichting. In een tweede geleider, welke binnen het primaire veld 

gebracht wordt, ontstaat een induktiestroom, zodra een verandering ~n 

het primaire veld wordt aangebracht, welke tegengesteld gericht ~s aan 

de primaire stroom. Tevens ontstaat er nu een secundair veld. 

Ret is bekend dat twee parallele gel eiders bij tegengestelde stroom

richtingen elkaar afstoten (Lorentz-kracht). 

Fig. 32 tot en met 36 tonen enkele uitvoeringsvormen van deze vervormings-

methoden. 

- Wordt nu de kondensatorbatterij ontladen dan ontstaat in de spoel 

(Fig. 23.) een zeer intensief kortdurend primair mangneetveld. Dit 

induceert over de luchtspleet tussen spoel en werkstuk heen een stroom

stoot in het werkstuk. 

Ret werkstuk kan als een secundaire spoel met een winding gezien worden. 

CEen isolator verstoort een magneetveld niet, afgezien van hoge fre

kwenties). 

Deze secundaire spoel bouwt nu een secundair tegengesteld magneetveid 

op. Onder de wisselwerking van ie magneetreiden wordt een radiaal naar 

buiten gerichte kracht op de spoel uitgeoefend. 

- De traagheid van een magneetveld speeit bij het magnetisch vervormen 

een belangrijke rol. Ze wil namelijk elke verandering van het magneet

veld tegenwerken. w~ zullen hierop in dit kader niet verder ingaan 

- Ret is mogelijk om plaa~selijk veldkoncentraties te bewerkstelligen. 

In Fig. 32 p zo'n veIdkoncentrator. Daardoor kan men Iokaal beter 

vervormen . 

Bij bestaande machines vlerden de volgende gegevens bereikt: 

Magnetische Induktie 10.000 Gausz. 

Vervormingsdruk 

Arbeidsvermogen 

van het veld 

3500 atm. 

613 Nm/cm3 
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Men heeft in studie om tot een vervormingsdruk van 40.000 atm te gaan. 

4.4.2. SpoeZen. 

Er zijn drie soorten spoelen.: 

Kompressiespoel voor comprlmeren van pijpvormige lichamen 

Expansiespoel voor expanderen van pijpvormige lichamen 

Vlakke spoel voor hetprofileren, coinen, ponsen van plaatvormige 

produkten. 

De spoelen voor magnetisch vervormen moeten dus gedurende zeer korte tijd 

de ontstane reaktiekracht kunnen opnemen. 

Bovendien moeten ze zodanig geisoleerd zijn, dat ze elektrisch goed furiktio

neren. De isolatie moet naast de reaktiekracht ook bij de eventueelelas

tische terugvering op zijn plaats blijven .. 

De ontwikkeling van deze spoelen is nog volle gang. 

Pogingen om de spoel (welke reeds vaak uit een winding bestaat - aantrekken 

en terugveren van windingen ten opzichte van elkaar0 met epoxyhars en glas

fiber te ondersteunen om ze de nodige sterkte te geven mislukten (te ge

ringe levensduur). De spoelen worden nu 20 uitgevoerd dat ze zelf de nodige 

sterkte bezitten. Voor geringe bElasting wOLdt ze uit bepaalde koperlege

ringen en voor zware belasting uit hard- of hardbaar - warmvast verenstaal

draad gemaakt. 

De optredende warmteontwikkeling in de spoel kan door het opbrengen van ~en 

koperlaag van 0.5 - 1 mm sterk verminderd worden. Ook aan deze laatste 

methode zijn weer nadelen verbonden. 

4.4.3. Toepassingen. 

Over het algemeen wordt het magnetisch vervormen toegepast op kleine 

werkstukken uit goed geleidend materiaal. Bij het bewerken van koper, 

messlng, aluminium, staal en titaan werden reeds bevredigende resultaten 

bereikt. 

Metalen, welke slechte geleiders zijn kunnen van een dunne laag goed ge-
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leidend materiaal voorzien worden. 

Zo wordt bijvoorbeeld edelstaal, waarvan de geleidbaarheid 0,1 van die 

van koper is, voorzien van een zachte mantel van koper of aluminium. 

Het goed geleidende materiaal dient dan als drijver. 

Metalen, welke door hun grote hardheid of brosheid bij kamertemperatuur 
:i 

slecht te bewerken ZlJn en bij hogeretemperatuur aan de lucht gaan ver-

,branden, kunnen in verwarmde toestand en in een beschutte atmosfeer 

onder een isolatiemantel vervormd worden, daar het magneetveld/zonder 

storing of afzwakking door de isolatiemantel heen;erkt. 

Vele produktie-methoden kunnen met dit proces op elegante wijze worden 

aangepakt, zoals: 

pijpen verwijden, comprimeren of met elkaar verbinden, platines 

persen, vormdrukken (Fig. 33) of buigen; 

kabelkousjes aan kabels drukken, inkapselen van kleine motoren, in-

kapselen van lamellen van trafo's, luidsprekersystemen monteren, 

klemmen op 'slangen en rubbers van schokbrekers, kabelverbindingen, 

montage van nippels en aansluitstukken 'aan werkstukken, waarbij de -

verbinding vaster, vacuumdicht en mechanisch sterker is dan bij een 

konventionele methode. 

In de autG- en vliegtuigindustrie zijn vele toepassingen aan te 

wijzen. 

Zelfs is het mogelijk keramische voorwerpen van eer metalen aansluitstuk 

te voorzien z0nder dat breuk optreedt. 

Op Foto 2 zijn enkele voorwerpen te zien op de TH ZlJn vervaardigd. 

Linskboven is het gereedschap te zien voor het vervaardigen van een ril 

in een rechthoekigebus. Daaronder enkele resultaten. 

Hiernaast is een tandwielvormig produkt en een cilindervormig produkt in 

een pjjp gemonteerd. De drie onderdelen z n reeds voorzien van hun defi-

nitieve oppervlaktebehandeling. 
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Indien de spoel goed gekonstrueerd IS worden de produkten niet bescha

digd. 

Vervolgens kan men het prototype Zlen van een pijpsleutel (hier nog uit 

koper) waarbij als tegenmatrijs een moer van het gewenste formaat in de 

pijp geplaatst is. 

Als allerlaatste ziet men een oog uit aluminium. Hier kan een touw omheen 

geslagen worden zoals onder andere bij een sleepkabel of het tuigage van 

een zeilboot voorkomt. 

De produktiesnelheid kan men stellen op }-2 stuks~per minuut per spoel 

(meer spoelen tegelijk toepassen). 

Het elektriciteitsverbruik voor zestienhonderd stuks was ongeveer 1 kWh, 

hetgeen erg laag is. 

4.4.4. SZotopmerking. 

Door M.E. Merchant is in 1971 onder C.I.R.P.-leden een enquate gehouden, 

waarin onder meer naar voren kwam dat tussen,}980 - 1985 het magnetisch 

vervormen waarschijnlijk algemeen gangbaar zal zijn. 
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p.9-11. 4 Mrt. 66 ( 1966 ). 
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die Detonationswelle Bluft von llnks 
nach ndlls dutch die Platten. 

Explosionsschweissen 

Typische Anordnung far das Exploslonsschweis-
sen. 
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fig" 10 
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fig.18 
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WeHenbHdung 1m Querschnitt cines durch ExpIOS10nssct<W€l!ssen herge~ 

stemen Werkstuckes al.lS Kupfer und Flu5selseo. fig.9 

Formoge libre sur Ol1l1eGU 

1, Piece 8 former 
2 Charge explosive 
3. MWeu de transmission 
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7. V irole perdue 

Tir sur poim;:on a partir d'une ebauche 

! 

/. 
~:;:'" ""~'-"'-'-'~.-'-------.l;::;"'--....,......,.,,,,..,..;... 
''''''''Z~ . 

1 , Eb8ucr:e a former 4. Poinqon 
2. Charges 5. Ca',litri sous vide 
3. M;iJE' de ',""",i<-,Io, 

Tir sur poins:on 

,. PIece a iorm€:( 4. POjnqo.n 
2 explosive 5. Protection faMraJe 
3. MlJ/C'U tr£f()$mission 

(par excmp!e, .sabre) 

v 



S41iO m. 

U ;:,' In fig.14 

; iI",': 
\,(:1"41"l .. -;-;,::;\ 

\'d, J ';:~ n: ;, 

fig,,23b 
A Pnnzlpanurdnung odfY Sct,QUScilema 

,+ 

nild Ie: Pre~~('n ('iot"" chl'ucn Hleclll'S mil me,"""'"l ... ,, Stft(!d.W('1l1'11, Die lJrud.front ht I'm,,"""""'';''''''u,", Dr-Ior'latiun'>li'fllrum. \ 
Z\Jr LHium:; o ODele Drudqli:>Uc: ~[ '--- ~I .. ltr;l~·; C .- lJWd,pt,ltk. \V "'- \r.,·d"tud:; Z 

fig.33 

lJifd :1A: Sdlalt..dH!llla ('hw,> Cerate$ lum BIH;iih(,t'<ldlla\!(HUformC'fI. Oit· [) ~ "ira \PO vinc-m L .. ,h'getal G Inm~lormj{'ft und ltidth· 
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2.4.2. Fteies Tiefziehen dutch Spreng.torfdetonation 

cfinition: fig.20 
rcics Tidziehcn dUTch Sprcngstoffdctonation ist freies Zugdruckumformcn cines cbencl! 
erkstucks (Ronde), das lingformig cingespannt ist und da. durch den infolge einer 
rcngstoffdetonation entstandenen Druck in cinen Hohlraum hincingezegen wird, wo
i as in tangcntialcr Richtung gcstaucht, in Richtung del' Mantellinien jcdod! gcdahnt 

ird. 

Anfc::;sztJstond [ndZli;;!amf 

cschreibun9 : 

erkstilck 1 wit'd auf 2 gclcgt unci Sprcngkamrner 3 aufgesetzt. Wirkmedium 4 
Wasser) wird cingcfftllt Sprcngladung 5 eillgchal1gt. Bci del' elektrischen Ziindung 
er SprenglDdung wirkt cin., Dmckwclle auf die Blcchobcrfliiche und zieht das Werk~ 
tuck in den dnruntcr bcfindlichcn Hohlraum hinein. Dcr Umformvorgang erfolgt in 
altern Zustand. 

nlagen: 

prengkammcrn, Sprenggruben 

nwendung: 

.inzelfcrtigung von Kesselbodcn usw. 

.4.4. Freie! Welten durch Sprengstoffdelonation 

finition: 
fig.22 

eies Weilen durch Sprengstoffdetcmation ist freies Zugumformcn cines hohlen Work
- cks (Napf, Rohr), das in[o]ge cines durch detoniercl!den Sprcngstoff hervorgerufenen 
ncndruckes in Umfallgsrkhtung vergro6crt wird und so cinc bauchige Form crhillt. 

£r;dzusttlllrf 

_______ .L-__ 

cschrcibung: 

'erkstuck 1 "'ird in Matdzc 2 gebracht und mit .iBem Wirkmcdium 4 (Wasser) gefiillt. 
cckc1 51st erforderlk!l, wenn das \Vcr1:;stikk gcgcn die Iv'tatrizenwand abzudichtcn 
t. Die 3 wird cbs V./crk:;tCtck Dureh dck~ 
iscllC TUft 

\Veitcn de;: \\/i.~rkstULkwund tmter tangentiaier ZU9¥ 
::anspruchung ztlr F01ge hnt. Dcl' Umformvoruanu erfc,Igt in k3ltcm Zustand. 

nlagen: 

:"!rcngkamm{'rn~ Sond«twcrkz('ugc 

nwendung: 

'rtigung ven Behiiltern ~us fcsten Werkstofkn und in geringcn Stiickzahlen 

VII 

3.3.1.8. Weiten <lurch Sprengs\offdet" .... tjon 

Definition: 

Wei ten durch Sprengstoffdetonation ist umschlieljendes Zugumformcn cines hohJen 
Werkstucks (Rollr, Napf), das infolg. eines durch Sprcngstoffdetonatlon llervorgerufe
nen Innendruckes cntsprcchcnd ciner Matrizenkonlur in Vmfangsrichtung gedehnt wi rd. 

Afifangszusfonri Al1;cnblicksz/)stand In:iz{Js!tmd 

~
-

~: 
.' j 

-:-... 

, , 

Bcschreibung: 

Wcrkstilck 1 wird in Matriz(2 gebracht, die sich im Aufnehmer 3 befindet. Deck.l 6 wird 
aufgeseut und dichtct Werkstuck und Malt'iz. abo Wirkmedium 5 (Wasser) wird eingc-
fullt und Sprengstoffladung 4 Durch clektrische Ziindung detoni"rt die 
SDre"qladun':;~ wobei cin radialcr auf die Vh:rl;;stiickinncnwand wirksam wird, 

cine erhcblichc tnngcntiale 2',lgoeansprud:ung Umformzonc hen~orruft. Zur" 
Werkstiickcntnahmc 1st die .Matrizc ans clem Aufnehmcr zu ent£crncn und zu offnen. 
Dcr Umformvorgang erfolgt in kaltcm Zustand. 

Anlagen: 

Sprengimmmem, Sondcrwcrkzcugc 

Erzielbare Formen: 

regelma6ige und u"regdma~ige Ausbotlchungen all zylindrischcn Hohlteilen 

3.3.4.3. Froios Welten durch elektrische EnUadung 

Definition: fig.26 
Freics Weiten durch elektrischc Entladung· ist frcies Zugamformen cines hohkn Werk
stucks (Napf, Rohr)' das infolge eincs durch elektrischc Entladung hcrvorgcrufenen 
Inncndruckes in Vmfangsrichtung vergr6uert wird und so cine bauchige Form erMl!. 

Anfurg::zus;an:i 'Aligenbi(ckszlfst:Jni 

Beschrcibung: 

\Vcrk,tuck 1 wird in Matrizc 2 gd.H,:tcht und mit eincm \Virkm,cdimn 3I mcist Wilsscr. 
gt'ful1t jn dus die untc!"c ElektrDde ':1 hillcillragL .l\iatrizc 2 wird mit Dcckcl 5 ver* 

dllfCh d(m die obcrc Elcklr()dc 6 gdiihrt '\':ird. Die Elektrodcn werden an die 
StromqucHe angc3chlos';;en. Dei des Sc.haltcfs -;Yird cine KondcH-
satorcnbatU:rie cntladen, w.Jbci dl(' durch Funkcn wcrd0n. Durch 
verdampftc:; \Virkmcdium wlrd im \Vct'kstikk ('in hydraulischer Druck hcrvorgcrufcn, 
dcr dJ5 V/vit£'n <1(;1' \'VC'rk;;tucKwand 1,mtcr cdh":bIichcr Lmgcntialcr Zugbcansprurhur:g 
bcwirh.t. Umfc·rmvolgJBU crfolnt lG kaitcm Zust..md. 

l\~,,!;chinC'll : 

c1cktroLydrauHschc Prcssen 

Anwrndllng: 

FcrtiguJl[f Von Bchjllcm aus f~5tCtl Wcrk,tofkn und in geringcn Stucklahlcn 



•• Frei .. Tiel,iehell durdt elektrisdte En!ladung 

tion: 
fig.27 

s Tiefziehcn durch clcktrischc Entladung ist frei.s Zugdruckumformen cines eben en 
tucks (Ronde). da. infoIgc cines mittcls Funkencntladung erzeug!en hydrauHschen 
es in einen Hohlraum hincingczogen wird. wobei in !angen!ialer Richtung Stau-

g. in Richtung der Mantellini.n jcdoch D~hnung aufnitt. 

AI1!'cIJ§S:ll1$lfmrf fndZllsrand 

hl'eibung: 

ksUick 1 wlrd auf Zichring 2 gclcgt und Druckkammc,. 3 mit den Elektroden 4 auf
tzt. Wirkmedium 5 (Wasser) wird c;ngcfilJit. Noell Anschlic!IC!1 del' Elcktrodcn an 
tromquelle wird de,. Schalter D,rdurch wird cine aufgcladene Kondensa-

lbatterie iiber die Elcktroden wodurcb es zu ejacm Fu"-kcllubcrscblag 
mt. Infolge von Vcrdampfun~Jserscheinur;gcn <:utsleht cin D::u.;:k p auf die: \Vcrl,~ 
wbcrntichc. del' das WerksVkk in den Zichring ziehl. Del' Umfcrmvorgang erfclgt 
Item Zustand. . 

chinen: 

trohydrauliscbe Pressen 

endung, 

cl£ertigung von BchiiltcrbCiden, Blechvelklddungen usw_ 

.1.6. Weiten im Maglletfe1d 

!inition: fig., 34 
cilen im Magnetfold ist umsch1icljcndes Zugumfol'men cines hohlen Werkstikl;:s (Napi. 
hr). das clnrch den radiaJen Druck eines einwirkenden Magnetfeldes entsprcchend 
er MatrizengravUl' in Umfangsrichtung gedehnt wird. 

'a:..~)' .. ) 
. '\ 
-~ 

. 

schrcibung: 

erkstiick 1 wird in die Matrize 2 gcbracht lind diese mit 3 verschlossen. 
ulcntrager 4 mit Spuic 5 wird cingcfUhrt tmel dles~; an die angcsc-hlosscn, 
i BctJtigcn des SchaHcfs \-vird cine aufgd,J(lcnc KondensatorcnbaUerie (ibcr die Spulc 
tbccn, ,."odurch kurz7A:iUg !:in kr5ftigc!J 1Ylagnctfdd aufgcbmrt wird, Es entstt'ilt eill 
dialer Inncndruck ,juf \Vcrkstofftci!chcn cler UmfQ;,mt-~one. w0durch cine crheb-

det Um(0rmZQTlC wirti. Nach becnd<> 
zur \VcrksWckentnnhme Del' UJ!;fol'nlv01-gang 

folgl in kaJtcm Zuslond. 

aschincn: 

eSf'cn fur ckktrc.fllngncti:.,dw Umfc-rmun0. SOndCl'n1ClSchinrn 

7.idbare Formen: 

elm5.Uigc Ausb~H.tdlUl1gCJl it]) zyiindrisch .. 'n Hohlt .. 'ilen 

VIn 

5.3.i.7. Weiten dura. elektri.dte EnUadung 

Definition: 
Weiten durdt c1cktrische Entl.dung ist umsch1ie6endes Zugumformen eines hoh!en 
Werkstiicks (Rohr, Nap£). das infolge cines dutch Funkenubcrschlag hervorgerufenen 
radialen Innendruckcs entsprechcnd ciner Matrizengravur in Umfangsrichtung gedehnt 
witd. 

Anfa!1gSIf.1star:d [nd.llJstarui 

Beschreibung: 
Werksllick 1 wlrd in Matriz", 2 gebr.cht. die sidl im A~fnehmer .3 bcfindet. Wirk

wird elngefiillt. Bei Aufsetzcn des Deckels 6 stehen sith unterc Elck-
obere Elelltrodc 7 gegentiber. die die Stromqucllc angcschlossen werden. 

des Schulters wird cine Kondellsatorcllbatteric tiber die Ekk-
trodcn WOdUfCh ('in Funken DUTch vcrdamp[tes Wasser c:1tsteht 
cill Druck auf die WcrksWcldnncnwand. der cine crhcblkhe Zugbcanspru-
chung der Umformzonc hervorruft, Z1,if \Verkstiidscntnahme ist I\'1atrizc aus clem 
Aufnc11mcT zu entfcrnen und zu bffncn. Dcl' Umformvorgang cl'fdgt ill kattcm Zustand, 

Masl'hinen: 

elcktrohydraulischc Prcssen 

Erzielbnro For-men; 
regelma6ige tmd unrcgclmiif)igc AusbauchullgClJ an zylindrischen Hohlteilen 

3.3.4.2. Frcles Welten 1m MagnetfelJ 

Definition: fig.35 
Fr.i.s Welten ita Magnetfeld ist freie. Zugumformen eines hoh!en WCl'kstiicks (Nap£. 
Rohr), das dUl-,h den radialell Innendruck cines mittel. eiller eingcfiihrten Spule erzeu\l
ten Magnetfeldes in Umrangsrichtung vergri:ifjert wird und so eine bauchige Form er
halt. 

AnfongslIJS!!.Jr:i A;.;gclJbllckszf.JsrDrid Emfz'Jstund 

Beschrcibung: 

Werkstiick 1 ",!Urnt Spulentriigcr 2 mit 3 auf tlnd wied auf Grundplatte 4 
Spulc 3 wird n:it cincr Stromq'Jc1!c Nach Betiitigcn de) Schalters cir.e 
aufgeladcnc Kcndc-nsJtol'cnbJ.tteric iibcl' entladen. Das so aufge-
baute Mcgnctfdd fibt dncn radial nuf die Teilchcn der Werkstiick-
wand aus, D~c Zarge wiJ:d unter ('rhe-blicher tnngentialer Zugbeansprucht:ng 
geweilc-t. Del' Umf~~"mvorgJ.ng c-rfoIgt in kaltcm Zustand. 

.MJSdlincn : 

Prcss-en ffl1' dcktrc-magnctische Um[ornUHl;j; S,::::ndCl'nlJ.;ciIin-cn 

AnwendttlliJ: 

Fcrtigung von Behd1tcrn und anderen Hohhcil!?n aU5 festen \Vcl'kstoffcn unct jn gcringen 
Stiickzahlcn 



3.2.4.3. Freies TieWehen 1m Magnetfeld 

Definition: fig.36 
Freies Tiefziehcn irn Magnelfeld ist freies Zugdn;ckumformcn cines obenen Werkstucks 
(Roride), das infolge des Druckcs cines cinwirkenden Magnetfeldes in elnen Hehlraum 
hineingezogen wird, wobci in tangentialcr Ridltung Stauchung, in Richtung der Mantel
tinien jedodl Dchnung auftritt. 

AnrcngszIJSland Aug~nbtfcks.zlisfand £nd~115!a(itf 

Bcschrcibung: 

Werksttick 1 wlrd auf Zichring 2 und 
an die Stromqucllc :mqcscl:lossen Bei BcLitigcn de:'> 
Kondensatorcnbattcrie ubcr die Spulc cntladcn, 
feld aufgcbaut wlrd, dessen Druck p auf die Wcrksloffteilchcl1 
Ziehring zicht. De .. Umformvorgang crfelgt in kaltcm Zustand. 

Maschincn: 

Pres-sen [fir dcktromagnctis(he Umfol.'n1ung 

AnwenduJlg: 

Einzdfcrtigung Von Bchii!tcrboden usw. 

hydraulische 
cilinder 
320 atm 

parabolische 
reflector 

~~~==~~~~~}---~~~~--~~~~~~~~~~ geisoleerde electrode«; dr d ......... - electrode 

afdichtings-~~~~~~~~ ____ -; ________ ~ 
ringen 

Fig. 30 

plat in 
I 

Hydroelectrische opstelling 

plooihouder 

matrij3 veor vrij 
vervormen. 
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Foto 1 Producten Hydroelectrisch Vervormen. 
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Foto 2 Producten Magnetisch Vervormen • 
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Foto 4 Opstel.THE Elec.+ Hydroelec. 
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Foto 5 Opstel. THE Hydroelec. deel. 
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