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Samenvatting.

Bij de produktiebedrijven behorende tot de Nedschroef Holding N.V. worden

bouten en moeren geproduceerd. Een van de toegepaste gereedschappen hierbij

is de braammatrijs. Bij de produktie van dit gereedschap wordt eerst gehobd en

daarna wordt het door enkele verspanende bewerkingen afgewerkt. Indien deze

verspanende bewerkingen kunnen vervallen, wordt een hogere standtijd, een

kortere levertijd en een betere kwaliteit verwacht. In dit onderzoek is daarom

gezocht naar een near-net-shape produktiemethode voor braammatrijzen.

Met UBET is de invloed van gereedschap- en blankgeometrie op de omvorm

kracht en de eindvorm van het werkstuk onderzocht. Omdat bij UBET enkel

axisymmetrische gereedschappen kunnen worden toegepast is de zeskante

doorn benaderd. De UBET-resultaten zijn getoetst aan experimenten waarbij

goede overeenkomsten zijn gevonden. Tevens is gekeken naar de details van de

braammatrijs. Het is gebleken dat een nieuwe produktiemethode haalbaar is

waarbij zowel de omvormkracht als de eindvorm voldoen. Van het nieuwe

produkt wordt verwacht dat het als braammatrijs kan functioneren.

Vanwege de relatief hoge belasting (Ph s:::: 2600 N/mm2
) op de matrijs is met het

E.E.M.-pakket GIFTS de vormverandering en het risico op scheurvorming

onderzocht. Door toepassing van een afrondingsstraal ter plekke van de maxi

male spanning en het inpersen van de matrijs onder voorspanning kunnen beide

tot een minimum worden beperkt.

De vernieuwde braammatrijs zal op termijn in de produktie worden toegepast. Er

is een kostprijs verlaging van ongeveer 18% behaald. De kwaliteit en de

standtijd van de vernieuwde matrijs zullen worden vergeleken met het huidige

produkt. De aanpak van het onderzoek is eveneens een methodiek om de

produktie van andere gereedschappen kritisch te beschouwen.
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Summary.

At the factories of the Nedschroef Holding N.V. bolts and nuts are produced.

One of the forming tools, in this multi-stage proces, is the 'burr-die'. At this

moment this tool is primary hobbed and later on finished by cutting and milling.

If these finishing operations can be avoided, higher quality, decreased supplyti

mes and longer life are expected. For this reason research is done for near-net

shape production of the 'burr-die'.

With the UBET-package the influence of tools- and blankgeometry on the defor

mation power and the final shape of the workpiece are investigated. Due to the

fact that UBET is restricted to axisymmetrical analysis only, a model was

developed to estimate the hexagonal vent. The UBET results are compared with

experiments and the results of the experiments where in line with the expectati

ons. In these experiments also the details of the workpiece are examined. It is

proved to be possible to form the 'burr-die' within narrow tolerance and

acceptable deformation power.

The deformed geometry and resulting stresses of the forming die under high

pressure (Ph = 2500 N/mm2) are analysed with the F.E.M.-package GIFTS. By

the use of a fillet radius and press fitted tools both are reduced to exceptable

level.

In the future the new 'burr-die' will be tested in the production. The costings of

production are reduced by 18%. Quality and lifetime will be compared to the old

product. The strategy in this research can be a method for a critical review on

the production of other tools.
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Voorwoord.

Vanuit een samenwerking tussen de Nedschroef Holding N.V. en het Laboratori

um voor Omvormtechnologie, T.U.E. is deze afstudeeropdracht; Near-net-shape

produktie van braammatrijzen, ontstaan.

Het praktische gedeelte van het onderzoek is uitgevoerd bij de gereedschapsfa

briek van Nedschroef Helmond en het overige werk in het Laboratorium voor

Omvorm-technologie. Op beide plaatsen heb ik, zowel met de werknemers van

Nedschroef als met mede-studenten en begeleiders op de T.U.E., prettig

samengewerkt.

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn begeleiders: Prof. ir. J.A.G. Kals, Dr. ir.

J.A.H. Ramaekers en F. Kersten voor hun raad en advies.

Bndhoven,Juni 1992

Ad Vugts.
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Symbolenlijst.

Afmetingen braammatrijs:

DO doorsnede braammatrijs

HO hoogte braammatrijis

L1 sleutelwijdte zeskant

Of facetdiameter braammatrijs

L2 snijikantbreedte braammatrijs

Rz afrondingstraal zeskant

L5 steunvlakbreedte braammatrijs

6 snijkanthoek

fJ vrijloophoek

K vormhoek of inloophoek

p braamhoek

Materiaal en proces:

uf ideale vloeispanning

m wrijvingscoetficient

s momentane stempelweg

s. totale stempelweg

u stempelsnelheid

Pst stempeldruk

Pdim dimensieloos omvormvermogen

Cp correctiefactor dimensieloos vermogen

Orand diameter ronde doom

Azesk oppervlak zeskante doom

Arond oppervlak ronde doom

Sterkteberekening matrijs:

E elasticiteitsmodulus

v dwarscontractiecoefficient

r. afrondingsstraal matrijs

f overmaat

Ph hydrostatische drukbelasting

Pv voorspanning

Uk maximale Von Mises-vergelijkspanning

u verplaatsing in r-richting

v verplaatsing in z-richting

4.
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Hoofdstuk 1: Inleiding.

§ 1.1: Functie van de braammatrijs.

Bij Nedschroef Helmond, een dochteronderneming van de Nedschroef Holding

N.V., worden in massafabricage o.a. bouten zonder flens geproduceerd. Oit

gebeurt op in eigen beheer ontwikkelde boltmakers. Een van de vormgevende

gereedschappen in dit meer-stappen produktieproces is de braammatrijs. De

opeen volgende stappen in dit proces zijn (zie fig. 1.1):

1. Het strekken, richten en afknippen van het draad (cq. staf) materiaal in de

toevoerunit van de boltmaker;

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

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

tekens;

4. Het snijden van de zeskant met een braammatrijs over ± 80 % van de

hoogte van de boutkop;

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

en braamstempel wordt 'afgestroopt'. Ottewel in stap 4 en 5 wordt door

de braammatrijs en de braamstempel een zeskante boutkop gevormd (zie

fig. 1.2);

6. Aanpunten van de boutsteel;

7. Spaanloos vormen van de draad in de boutsteel door middel van wals

blokken.

1 2

5

3

6 7

4

Fig. 1. 1: Tussen- en eindvorm(en) van een bout.
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Zowel de braammatrijs als de braam

stempel zijn op de boltmaker inge

bouwd in een hulpgereedschap. Bij

het aansnijden van de boutkop be

weegt de braammatrijs in de richting

van de braamstempel en de slagpen

slaat de bout op het juiste moment

door de braammatrijs.

Toelichting figuur 1.2:

a: slagpen;

b: braamstempel;

c: bout;

d: braarnmatrijs;

e: braam;

f: kern (hardmetaal);

g: bewegingsrichting bout.

e.-_--l--.

a.

b.

c.

/~7"-7l-- d.

Fig. 1.2: Functie van de braammatrijs.

Uit de functieomschrijving blijkt dat de braammatrijs moet beschikken over

zowel snijdende als 'dragende' eigenschappen.

§ 1.2: Geometrie van de braammatrijs.

Figuur 1.3 en 1.4 tonen de huidige geome

trie van de braammatrijs. Toelichting:

De inbouwmaten HO en DO zijn van

belang in verband met de stijfheid

van de braammatrijs;

De vormhoek of inloophoek (K)

ontstaat bij het nadraaien van de

braammatrijs. Deze hoek heeft geen

specifieke functie;

detail A.

DO

Fig. 1.3: Doorsnede van de braammatrijs.
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Fig. 1.4: Bovenaanzicht braammatrijs en detail van de snijkant.

De sleutelwijdte L1 en de afrondingsstraal Rz bepalen de maat en vorm

van de boutkop. Op beide maten zit een nauwe tolerantie;

De facetdiameter Df en de karakteristieke vorm van de facetten ontstaan

bij het slijpen;

De braamhoek (p) vormt samen met de hoek van de braamstempel de

optimale atknijphoek voor de braam;

De vrijloophoek (11) en de binnencontour van de braammatrijs zijn van

belang bij het doorslaan van de bout. Voor de produktie van bouten moet

de contour voldoende lossend zijn zodat de wrijvingskrachten bij het

doorslaan van de bout niet te hoog oplopen;

De maten L2, L5 en 9 vormen samen de snijkant (zie fig. 1.4; detail A).

§ 1.3: Probleemstelling.

Bij de huidige produktie van braammatrijzen wordt door voorwaartse extrusie

een ringvormige blank om een zeskante doorn geperst. Daarna wordt door ver

spanende bewerkingen; draaien, slijpen en vijlen, de braammatrijs aan de maat

gemaakt [9: § 1.1]. Het produceren van braammatrijzen volgens deze methode

heeft enkele nadelen met betrekking tot:

de standtijd, mede bepalend voor de kwaliteit, van de braammatrijs;

levertijd en kostprijs van de braammatrijs.
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Oit betreft dus de drie beslissingscriteria waarop kan worden beoordeeld of een

gereedschap bij Nedschroef Helmond moet worden gefabriceerd ofdat het

gereedschap wordt aangekocht bij derden [5].

De slijtage van de braammatrijs wordt gekenmerkt door twee belangrijke

defecten:

het uitbreken van deeltjes uit de snijkant waardoor vormfouten ontstaan

aan de boutkop;

het loslaten van de coating op de facetten en het vrijloopvlak waardoor

versnelde slijtage optreedt.

Seide defecten treden op aan een nabewerkt oppervlak.

De voor- en nadelen van een mechanisch gevormde snijkant alsmede de functie

van de snijkant zijn nog niet eenduidig bepaald. Maar de overtuiging heerst dat

het vijten van de snijkant niet de optimale bewerking is.

Sij het slijpen van de facetten worden 'slijpsporen' gemaakt in de richting van

de braamafvoer waardoor de coating in de minst gunstige richting wordt betast.

Hierdoor slijt het oppervlak van de braammatrijs te snel.

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

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

zijn externe bewerkingen en mede bepalend voor de kwaliteit van de braamma

trijs. De derde externe bewerking, coaten van de braarnmatrijs, is door het

ontbreken van de middelen niet intern uit te voeren.

Vanwege deze nadelen wordt gevraagd om een nieuwe produktiemethode voor

braammatrijzen te ontwikkelen. Van deze produktiemethode wordt verwacht dat

het aantal nabewerkingen wordt beperkt tot een of geen en dat de kwaliteit van

de braammatrijs toeneemt.

Het maken van produkten met een hoofdbewerking en minimaal materiaal

verlies, bijvoorbeeld gieten, sinteren of omvormen, wordt in de literatuur [1,3]

benoemd als: near-net-shape produktie.
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Near-net-shape produktie is kosten besparend omdat zowel het materiaal verlies

als het aantal verspanende nabewerkingen wordt beperkt. Een omvormende

bewerking, bijvoorbeeld hobben, als hoofdbewerking heeft een aantal voordelen:

Door de versteviging stjjgt de hardheid en taaiheid van het werkstuk.

Voor de braammatrijs is de versteviging van de facetten een verbetering

voor de draageigenschappen van de coating;

Lagere ruwheid van de oppervlakken en hogere maatnauwkeurigheid

indien gereedschap en blank goed zijn geprepareerd;

Gehobde gereedschappen hebben een hoge standtijd omdat de materiaal

struktuur niet wordt doorsneden.

Feitelijk is het probleem van de Nedschroef Holding N.V. dus: De ontwikkeling

van een near-net-shape produktiemethode voor braammatrijzen.
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Hoofdstuk 2: UBET.

§ 2.1: Inleiding.

Bij het ontwerpen van een nieuwe produktiemethode voor braammatrijzen wordt

in de beginfase gezocht naar een aantal concept-oplossingen. UBET (Upper

Bound Elemental Technique) is een simulatie-programma voor axisymmetrische

massieve omvormprocessen dat voor dit doel geschikt is. Hiertoe moet wei een

benadering worden gezocht voor de zeskante doorn omdat deze in UBET niet

kan worden beschreven. In 't algemeen [6,8] geldt dat, bij een goed model en

vakkundig gebruik van UBET, het resultaat een goede benadering is van de

werkelijkheid. De berekende kracht is maximaal 10 % groter dan de werkelijke

kracht.

§ 2.2: Analyse met UBET.

In UBET kan de zeskante doorn niet worden beschreven. Daarom is gezocht

naar een benadering van deze doorn. Bij het gebruik van een zeskant ligt de

blank op de punten van de doorn aan maar is er ruimte tussen blank en doorn in

het midden van de zes vlakken. Er is gekozen voor een benadering waarbij over

de gehele doorsnede een gemiddelde speling tussen blank en doorn wordt

gemodelJeerd (zie fig. 2.1).

Voor de ronde doorn geldt nu:

Voor de binnendiameter van de blank

geldt:

Aze$k =2.{3·L~
2

Arond=Azesk #

Drond =1.05 'L,

d~ L,
cos (.!!)

6

(2.1 )

(2.2)

11.
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Bij het modelleren van deze speling is het niet mogelijk om het proces in een

stap door te rekenen omdat de radiale materiaalstroming van een vrij oppervlak

(marker = F) in UBET niet kan convergeren naar een gereedschapscontact

tussen twee gereedschappen (marker = T en B). Oftewel de stroming loodrecht

op de doom kan niet worden gemodelleerd. Daarom is gewerkt met een 2

stappen-oplossing.

kritische hoek

STAP 1: Instuiken tot de gewenste binnen

diameter (= Drond ) waarbij een stempel zonder

doom wordt gebruikt. Voor d > Drond ver

schilt dit niet met een berekening waarbij wei

een doom wordt gebruikt. Deze stap is van

belang om te bepalen ofdat in de praktijk

geen te grote materiaalstroming langs de

zeskante doom optreedt. Oit veroorzaakt

namelijk trekkrachten op de doom en een

onregelmatig vorm van het voorvlak van het

werkstuk. De eindvorm van stap 1 moet dus

minimaal overeenkomstig met de beginvorm

van het werkstuk in stap 2 uit figuur 2.2 zijn.

Oftewel de axiale stroming langs de doom

moet tot een minimum worden beperkt.

STAP 1

instuiken tot
stippellijn

STAP 2

navormen
voorvlak

Fig. 2.2: '2-stappen-oplossing'.

FITTING (handmatig): Indien Id - Drond I < 0.03 dan wordt d = Drond en het vrije

oppervlak wordt vervangen door een gereedschapsoppervlak. De werkstuk

geometrie wordt ingepast in een gereedschapsgeometrie waarbij wei een doom

wordt gebruikt. Oftewel het werkstuk uit STAP 1 wordt exact ingepast in de

gereedschapsgeometrie van STAP 2 en de randvoorwaarde(n) met betrekking

tot het snelheidsveld worden aangepast.

STAP 2:

Navormen van het voorvlak van het werkstuk zodat de kritische hoek wordt

gevuld en de werkelijk eindkracht wordt berekend (zie fig. 2.2).
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Met deze 2-stappen-oplossing is, bij een gereedschapsgeometrie, gezocht naar

een blankvorm die voldoet aan de randvoorwaarde uit stap 1. Tevens geldt voor

de omvormkracht dat de maximaIe stempeldruk (Pst) lager dan 3000 N/mm2

moet zijn. Dit betekent voor een werkstuk van gereedschapsstaal (800 N/mm2

< ut < 1000 N/mm2
) dat Pdim < 3 is. Bij de modellen wordt gewerkt met

ideaal-plastisch materiaal.

§ 2.3: Resultaten en conclusie's.

In figuur 2.3 wordt de 'kracht-weg' kromme van twee blankvormen, die de

maximale gereedschapsbelasting (Pdim < 3) niet overstijgen, weergegeven.

Eveneens voldoet, bij beide, de tussenvorm uit stap 1 aan de gestelde eis met

betrekking tot de axiale materiaalstroming.

2.50

4-hoek 6-hoek

~
2.00

E 1.50

~

1.00

0.50

*: 4-hoek
0: 6-hoek

0.00 -trn"TTTTT'TTTrTTT1nTTTTTTTrTTT1lTTT'lnTTTTTTTrTTT11'TTT'1
0.00 O. 0 0.4-0 O.

S/Se [-]

Fig. 2.3: Blankvormen en 'kracht-weg' kromme.

Het verschil in de eindkracht bij beide blanks wordt bepaald door de grootte van

de 'kamer' in het werkstuk aan het einde van stap 2. Indien een ringvormige

blank (4-hoek) wordt gebruikt die aan het einde van stap 1 dezelfde geometrie

heeft als de zeshoekige blank (6-hoek) op dat moment is de eindkracht voor

beide blank's gelijk.
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De invloedsfactoren die dan overblijven zijn: de afmeting van de kamer (b,h) en

de inloophoek (K) (zie fig. 2.4). De invloed van K is voor drie situatie's onder

zocht:

1: Eindvermogen benodigd voor stap 1 (zonder doom). Afmetingen kamer

b = 3 mm en h = 4. 5 mm en het werkstuk vult de matrijs in de kritische

hoek;

2: Vermogen na 'fitting'. Geen radiale stroming bij de doom en afmetingen

kamer gelijk aan situatie 1;

3: Vermogen bij stap 2 en kleinere kamerafmetingen (b =2 mm en h =2
mm).

3.50

3.00

:I 2.50

E
i5
D..

2.00

1.50

1.00

h~b

m= 0.2

/ 0 8 8 -EI

m= 0.0 3

~
0 8 8 D

m= 0.2
o 0 e 0 0 0 2

m= 0.0

~·1
m=

0.50 -tm-TTT1'TT"JTTTITTTT"I"fTTT1mTT1'T'T'Tn"TTTT1'T'T'TnTTT1'TfTTTTTTT1'TfTTTTrTTn'l
10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Fig. 2.4: Optimalisatie van K.

Uit figuur 2.4 blijkt dat de invloed van K voor situatie 2 en 3 verwaarloosbaar is.

Bij situatie 1 is een kleine variatie waar te nemen en sprake van een minimum bij

K= 30°. Ook is in deze figuur de invloed van de wrijvingsfactor (m) te zien.

Zoals verwacht wordt, is het vermogen lager bij een lagere wrijvingsfactor. De

Iijn bij situatie 3 en m =0.2 kan tevens worden beschouwd als de maximaIe

belasting van het gereedschap.
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Het vlakke verloop van de 'kracht-weg' kromme bij de 6-hoek blank wordt

veroorzaakt door de 'volume-change' bij de simulatie [9: § 2.4].

Bij deze resultaten moeten twee aspecten niet uit het oog worden verloren:

Wat is de werkelijke invloed van de zeskante doom. Oftewel hoe is de

werkelijke materiaalstroming om een zeskante doom en is hiervoor een

extra vermogensterm te vinden. Om enig inzicht hierin te verkrijgen is een

analytisch bovengrens model opgesteld: 'Stuiken om een zeskant' [9:

Hfdst. 3].

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

eindvorm in de 'kritische hoek' (zie fig.2.2). Hiertoe zijn experimenten

gedaan met zowel een ronde als een zeskante doom.

Bij de experimenten wordt gekozen voor een 6-hoek blank waarbij met de blank

het materiaal in de kritische hoek wordt gebracht zodat het voorvlak direct

wordt gevormd en de axiale stroming langs de doom minimaal is. Om dit ook

met de 4-hoek blank te bereiken moet per inloophoek de optimale blankgeome

trie worden bepaald. De inloophoek beTnvloedt de materiaalstroming en dus ook

de werkstuk geometrie na stap 1 en de grootte van de axiale stroming. De

optimale gereedschap- en blankgeometrie is dus een matrijs met een inloophoek

K = 30° en de 6-hoek blank.

15.



Hoofdstuk 3: Experimenten.

§ 3.1: Opzet van de experimenten.

De experimenten met beide blank's (4- en 6-hoek) zijn vanwege het ontbreken

van goede meetapparatuur aan de hobpers bij NEDSCHROEF, 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;

Toetsing van de UBET-modellen aan de praktijk.

§ 3.2: Experimenten met een ronde doom.

Bij de eerste reeks experimenten is gebruik

gemaakt van een matrijsgeomtrie overeenkom

stig met het UBET-model (K= 30 0
) en een

ronde doom. Het belangrijkste negatieve resul

taat van deze expe-rimenten was het inklem

men van het werkstuk in de matrijs.

Toelichting figuur 3.1:

a: werkstuk;

b: matrijs;

c: klem / treksporen.

a

Fig. 3. 1: Inklemmen van het werkstuk.

Ais oplossing voor het klemmen van het werkstuk is gekozen voor een Iicht

conische matrijs [9: § 4.1].
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Door deze keuze wordt de matrijs niet zwakker dan de oorspronkelijke matrijs en

kan door aanpassing van die matrijs 'snel' worden gemaakt. Voor geleiding en

uitlijning van doom en houder is gekozen voor een losse, brede centreerring. Het

resultaat van deze aanpassingen was goed omdat de 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 handwerk. De vorm van het

voorvlak was goed en de omvormkracht, voor MM-staal, was bij deze proef ±

200 ton.

Uit vergelijking met de

overeenkomst goed is:

Praktijk:

UBET:

resultaten van de UBET-berekeningen voigt dat de

blank: 6-hoek;

omvormkracht: F ==:: 200* 10 4 N;

materiaal: MM-staal uf ==:: 850 1\l/mm2
;

oppervlakte: Ast = 1252 mm2
;

Pdim = 1.88.

Pdim = 1.94 (zie fig. 2.3).

§ 3.3: Experimenten met zeskante doom.

Als logisch vervolg op de experimenten met ronde doom zijn experimenten

gedaan met een zeskante doom en een gesloten voorvlak. Hierbij is gebruik

gemaakt van dezelfde gereedschapsopbouwals bij de ronde doom (zie fig. 3.2).

blank: 6-hoek;

omvormkracht: F==:: 330*104 N;

materiaal: SE-staal uf ==:: 1100 N/mm2
;

oppervlakte: Ast = 1252 mm2
;

Pdim,zsk = 2.40.

Pdim,rond = 1.88 (zie § 3.2).

Cp = Pdim,zsk/Pdim,rond = 1.27.

Rond:

Correctiefactor:

Ais de resultaten van beide experimenten worden vergeleken kan een correctie

factor worden bepaald. Deze factor kan worden gebruikt om de UBET-modellen,

bijvoorbeeld bij andere afmetingen van de braammatrijs, te corrigeren. Bepaling

correctiefactor:

Zeskant:
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h J

Fig. 3.2: Gereedschapsopbouwexperimenten.

Toelichting bij figuur 3.2:

Linkerhelft; gereedschap- en blankgeometrie voor het hobben.

Rechterhelft; gereedschap- en produktgeometrie na het hobben.

a: beginvorm (blank); b: eindvorm (produkt);

c: zeskante doom incI. veer; d: matrijs;

e: band; f: houder;
g: deksel; h: vulplaatjes;
i: stempelplaat; j: plunjerplaat;

k: centreerring; I: zeskante geleiding.

Voor de duidelijkheid is de persbeweging in figuur 3.2 weergegeven als een

beweging van de stempelplaat, in werkelijkheid beweegt echter de plunjerplaat

en staat de stempelplaat stil.
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Bij dit experiment is ook gekeken naar de eindvorm van het werkstuk en met

name naar de vorm en de hoogte van het zeskante gat. In figuur 3.3 is de

eindgeometrie van het werkstuk getekend zoals dit zichtbaar wordt na het

doorzagen van een werkstuk. In de figuur (1/6 deel van het werkstuk) zijn de

belangrijkste plus- en/of minpunten aangegeven.

Bespreking werkstukgeometrie experimenten met zeskante doom:

1: Contactvlak werkstuk en zeskante doom. Oit vlak is opgebouwd uit twee

delen; het rechte stuk waar het zeskant over de gehele doorsnede aanwe

zig is en de gegolfde contour waar de afdruk aileen is ontstaan op de

punten van de zeskante doom. Voor het eerste deel is een minimale

hoogte vereist (3 a 4 mm). Uit de figuur blijkt dat de zeskant vorming het

grootst is waar het eerst werkstuk-matrijs contact is zodat de radiale

materiaalstroming naar de doom toe is. Oit geldt zowel voor het rechte

stuk als voor de 'uitloper' van de gegolfde contour.

4.

3.
2.1.Uit de tonvorming bij de voorge

draaide kamer blijkt dat het werk

stuk deformeert over de gehele

hoogte. Oe minimale doorsnede van

deze tonvorming moet groter blijven

dan Lovh (overhoekse maat van de

zeskant).

3: Opstaand randje aan de onderzijde

van het werkstuk. Oit onstaat door

materiaal-stroming tussen de rechte 5.

houder en de conische matrijs. Het

randje kan worden weggedraaid

maar een betere oplossing is het

eenmalig aanpassen van het opspan-

gereedschap. Fig. 3.2: Eindgeometrie werkstuk.

2:
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4: Buitenvlak van de braammatrijs. Het buitenvlak van het werkstuk heeft de

conische vorm van de matrijs aangenomen. Bij het huidige opspangereed

schap voor de braammatrijs is een rechte buitenwand vereist maar indien

een constante coniciteit kan worden gewaarborgd is het interessant om

aan een herontwerp van het opspangereedschap te denken. Het voordeel

van een conisch opspanvlak is, mits goed uitgevoerd, dat het zelfrem

mend is.

5: Het bol staan van het voorvlak, het ontbreken van het steunvlak (L5) en

de aanwezigheid van enkele bramen in de hoeken. Deze minpunten

kunnen worden opgelost door het 'vlakken' van het voorvlak. Hierdoor

ontstaat het steunvlak en verdwijnen de boiling en de bramen.

§3.4: Conclusie.

Van dit eindprodukt wordt verwacht dat het als braammatrijs kan functioneren.

Ais enige nabewerking resteert het vlakken (zie punt 5). Deze bewerking

gebeurt na het harden/coaten van de matrijs. De vernieuwde braammatrijs zal in

de produktie, in eerste instantie zonder coating, worden toegepast. Gekeken

wordt naar het functioneren van de braammatrijs, met name of het doorslaan

van de bout niet te veel wordt verhinderd door het ontbreken van het vrijloop

vlak, de haalbare standtijden en de kwaliteit van de gevormde boutkop.
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Hoofdstuk 4: Sterkteberekening van de matrijs.

§ 4.1: Inleiding.

Voor de sterkteberekening van de matrijs is gebruik gemaakt van een EEM

simulatie. Er is gekozen voor het lineair-elastische pakket; GIFTS. Hierdoor kan

de eventuele plastische vervorming van de matrijs niet worden beschouwd.

Maarindien 'elastische' spanningen optreden groter dan de vloeispanning van

het materiaal is dit een indicatie voor mogelijk kritische punten, met betrekking

tot vervorming of scheurvorming, in de matrijs.

§ 4.2: Inklemming van het werkstuk.

Het inklemmen van het werkstuk kan worden verklaard door de vervormde

contour bij een rechte matrijs te vergeljken met de vervormde contour bij een

conische matrijs.

Gegevens.

-Matrijs:

-Belasting:

gehard snelstaal; a f = 2300 N/mm2
, E= 2.3 *10 5 N/mm2 en

v=0,27.

hydrostatische druk; Ph= 1440 N/mm2
•

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

I
I
I

u..---Id:"-:::_-:::I J

I
I
I

J
I

I
I

J
I
I
I
I

'--_....I...-_--J

"" .
Fig. 4. 1: Vervormde geometrie matrijs.

Uit figuur 4.1 blijkt dat de rechte matrijs het werkstuk als het ware inklemt

waardoor het werkstuk niet lost.
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Bij de conische matrijs wordt de binnencontour recht gedrukt door de belasting

en het werkstuk zal beter lossen terwijl de vormnauwkeurigheid toch gewaar

borgd is. De aangenomen belasting (Ph) is niet de werkelijke belasting bij het

inklemmen. Maar vanwege de lineariteit zal de vervorming bij een andere

belasting gelijke trend vertonen.

§ 4.3: Invloed van de voorspanning.

In het voorgaande model is de voorspanning aangenomen als een constante

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

spanning op de buitenradius zal veranderen onder invloed van de proceskrach

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

of verplaatsing op het scheidingsvlak tussen matrijs en krimpring [10). In GIFTS

is het echter niet mogelijk deze 'dynamische' randvoorwaarde te modelleren. Er

is dus gezocht naar een alternatieve formulering. Hiertoe is gekozen voor een

oplossing die bestaat uit drie stappen (zie fig. 4.2) [9: § 5.2).

stap 1 stop 2 stap 3

INPVT: OVERMMT m
OUTPUT: EVENWICHT

foRm

I

+i
I
I

INPUT: BELASTING Ph/GEEN OYERMMT
OUTPUT: VERPLAATSINGEN

INPUT: SUPERPOSITIE BELASTING/
VERPLAATSING

OUTPUT: SPANNINGSBEELD/
VERVORMDE CONTOUR.

Fig. 4.2: Schematische weergave modellering voorspanning.
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Uitgaande van een bepaalde overmaat ([) wordt een voorspanning (p) of een

verplaatsingsveld voor de buitenradius van de matrijs gevonden afhankelijk van

de hydrostatische belasting (Ph)'

Uit de analyse blijkt dat de maximaIe Von Mises-vergelijkspanning (Uk) optreedt

in de kritische hoek van de matrijs. Dit is dus de plaats waar het risico op

scheurvorming in de matrijs het grootst is. Tevens is daar de vormnauwkeurig

heid van het werkstuk belangrijk. Daarom is de invloed van de overmaat (of

voorspanning) op het spanningsbeeld en de vervormde geometrie in de kritische

hoek onderzocht en is de minimale grootte voor de overmaat bepaald.

3200

2900
N

{

~ 2600
""'-z.....

2300

2000

1700
*: Qk= 0.8

O"f

0: 01<= 1.0
O"f

1400

18001300800
11 00 -h-T""T""""""""""T""T"'T""T""T""T""""""""""""T""T""T""T""1"""T""T"""""T""T""T""1

300

Pv [N/mm~2]

Fig. 4.3: Kritische belasting matrijs, r8 = 0 mm.

In figuur 4.3 is een 'risico-gebied' aangegeven voer die combinatie's 'Pv-Ph'

waarbij een kans op scheuren of plastische vervorming aanwezig is. Boven dit

gebied is de kans relatief groot en onder het gebied is de kans nihil. Uit de figuur

bHjkt dat bij een belasting van 2300 < Ph < 2600 N/mm2 een minimale voor

spanning Pv = 1000 N/mm2 (f > 0.01 %) vereist is.
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Figuur 4.4 toont de span

ningstoestand en de ver

vormde geometrie in de

kritische hoek bij:

- Ph = 2600 N/mm2

- f= 0.015 %
- pv= 1137 N/mm2

In de matrijs heerst een

elastische spanningstoe

stand en er is een geringe

vormafwijking ten opzichte

van de onbelaste toestand.

Fig. 4.4: Spanningstoestand en vervormde geometrie.

§ 4.3: De afrondingsstraal.

De spanningspiek in de kritische hoek kan worden verminderd door een afron

dingsstraal (ra ) te gebruiken. Hiervoor moet een cirkelboog worden 'gefit' ter

plekke van de schuine vlakken in de kritische hoek [9: § 5.4]. Er is gekeken naar

de invloed van de afrondingsstraal, bij lage voorspanning en hoge belasting, op

de maximaIe spanning in de kritische hoek (zie "fig. 4.5).

130.00

Belasting:

Pv = 379 N/mm2
;

Ph = 2600 N/mm2
•

120.00

6'11> 110.00

100.00

a.oo 8.00

R<J [mm]

10.00 12.

Fig. 4.5: Invloed van ra op de maximale spanning.

24.



Uit figuur 4.5 blijkt dat de maximale waarde van de Von Mises-vergelijkspanning

(Uk) sterk daalt voor 0 < ra < 3 mm en voor ra > 3 mm nagenoeg constant is.

Zoals verwacht verschuift het 'risico gebied' in het 'Pv-Ph diagram' bij het

gebruik van een afrondingsstraal (zie fig. 4.6).

3200

2900......
C'l
(

~ 2600
.........
:=.

2300
.r:
11.

2000

1700

1400

::1<: Qk= 0.8
af

O·Qk= 10• CYf •

800 1300

Pv [N/mm~2]

1800

Fig 4.6: Kritische belasting matrijs, ra = 6 mm.

Figuur 4.7 toont de span

nings-toestand en de ver

vormde geo-metrie bij gelij

ke belasting als bij figuur

4.4 maar met een afron

.dingsstraal: ra = 6 mm.

Door het gebruik. van een

afrondingsstraal is de span

ningstoestand in de kriti

sche hoek verbetert ten

opzichte van de oorspron

kelijk geometrie.

Fig. 4. 7: Spanningstoestand en vervormde geometrie.
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Hoofdstuk 5: Conclusie's en aanbevelingen.

Bij het herontwerp van een bestaand produkt moet niet worden uitgegaan van

de oorspronkelijke geometrie maar van de functie van het produkt (gereed

schap). Bepaalde vormen ontstaan namelijk door specifieke bewerkingen zoals

het facet bij de braammatrijs zijn vorm krijgt door de slijpbewerking. Ais echter

de functie van een vorm wordt beschouwd blijkt dat een andere vorm ook

voldoet ofdat een bepaalde vorm geen functie heeft (bijvoorbeeld de vormhoek).

Ook zaJ indien wordt gestreefd naar near-net-shape produktie de omgeving,

opspangereedschappen en machine-instellingen, waarbinnen het gereedschap

functioneert flexibel moeten zijn. Deze manier van denken kan ertoe leiden dat

een ogenschijnlijk ander produkt toch voldoet aan zijn functie en eisenpakket [11.

Met UBET is aangetoond dat een near-net-shape produktiemethode voor braam

matrijzen haalbaar is. Ais UBET in de toekomst toepasbaar wil blijven [7] als

simulatiepakket voor massieve omvormprocessen en de slag met bijvoorbeeld

EEM-simulatie's niet wil verliezen dan moet worden gewerkt aan de volgende

punten:

gebruiksvriendelijker maken van het aanwezige pakket;

ontwikkeling van nieuwe elementen zodat 'bulging' van vrije vlakken kan

worden beschreven;

onderzoek naar de toepassing en geldigheid van PET om de belasting op

de gereedschappen te analyseren.

De experimenten zijn een nuttig hulpmiddel geweest bij het zoeken naar de

juiste blankgeometrie en het bekijken van details aan het werkstuk. De beperkte

metingen tonen aan dat de UBET-modellen goed overeenkomen met de praktijk.

Omdat de proefgereedschappen met een (te) lage prioriteit door de fabriek

'gaan', was het tijdsbestek tussen de experimenten (te) groot.

Met GIFTS is aangetoond dat met de juiste voorspanning en afrondingsstraal de

resulterende spanningen en vormveranderingen van de matrijs kunnen worden

geoptimaliseerd. GIFTS is als EEM-pakket geschikt voor sterkteberekening en

analyse van zowel 2%-0 als 3-D matrijzen.
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Het functioneren van de vernieuwde braammatrijs in de massafabricage van

bouten wordt op termijn getoetst waarbij goede resultaten worden verwacht.

Door near-net-shape produktie daalt de kostprijs van de braammatrijs met ± 18

% en zijn kortere levertijden haalbaar. Hierdoor wordt ook het gebruik van PM

gereedschapsstalen een verantwoorde keuze [4].

Om de vernieuwde produktiemethode uit het experimentele stadium te halen en

toe te passen bij de gehele range van braammatrijzen, moeten de gereedschap

pen worden aangepast zodat de uitstootbeweging van de pers kan worden

gebruikt. Ook de invloed van de afmetingen van de braammatrijs, de sleutelwijd

te varieert van 7 tot 41 mm, op het omvormproces en de gereedschapscon

structie moet worden bestudeerd.

Het sneller produceren van braammatrijzen kan worden beinvloed door sneller te

hobben. De hobsnelheid moet echter worden geoptimaliseerd naar het hobpro

ces en niet worden beschouwd als instrument om de bewerkingstijd te verkor

ten. In dit kader moeten ook andere materiaalparameters zoals de vloeispanning,

versteviging en ductiliteit worden beschouwd. Deze materiaaleigenschappen zijn

in dit onderzoek niet bestudeerd. Naast de conventionele gereedschapsstalen

moeten ook de PM-stalen worden onderzocht. De hogere kostprijs per kilo van

deze materialen (factor 3 a 4) kan worden terug verdiend door:

Goedkoper produceren van de gereedschappen door near-net-shape

produktie. Hierbij is onderzoek naar de materiaaleigenschappen relevant

voor het vinden van de optimale conditie's voor het hobben (eventueel

warm hobben);

Kwaliteitsverbetering van het gereedschap zodat een hogere standtijd

wordt bereikt. Structuuronderzoek, sterkteberekening in verband met de

kans op breuk of vermoeing en verbetering van oppervlaktelagen en

geharde werkstukken.
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Symbolenlijst.

Afmetingen braammatrijs:

DO doorsnede braammatrijs

HO hoogte braammatrijis

l1 sleutelwijdte zeskant

Df facetdiameter braammatrijs

l2 snijikantbreedte braammatrijs

Rz afrondingstraal zeskant

L5 steunvlakbreedte braammatrijs

8 snijkanthoek
q vrijloophoek

K vormhoek of inloophoek

p braamhoek

Stuiken om een zeskant:

L halve sleutelwijdte (O,5*L1)

5 straal van het bakje

y verhouding S/L

h momentane hoogte

a halve zeskanthoek (30°)

IJ vulhoek zeskant

Ujk lokale snelheid
•
&jjk lokale reksnelheid

tit effektieve reksnelheid

Frx wrijvingsvlak

f 1 discontinu'j teitsvlak

1,11 deformatiegebieden

Pelk deformatievermogen

Pn discontinu'jteitsvermogen

Pfrx wrijvingsvermogen

Ptot totale vermogen

Pdim totale dimensieloos vermogen

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
o

o

o

o

mm

mm

mm
o

o

mm/s
1/s

1/s

Nmm/s

Nmm/s

Nmm/s

Nmm/s

indices:

i,j

x
k

coordinaat, richting: i =r,¢,z

wrijvingsvlakken: x = 1,2,3
deformatiegebied: k= 1,2
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Gereedschappen:
NB: de symbolen uit de werktekeningen zijn niet in de Iijst opgenomen,

Materiaal en procesparameters:

ut ideaIe vloeispanning

E elasticiteitsmodulus

v dwarscontractiecoefficient

m wrijvingscoefficient

a stempelsnelheid

dV volume change

s momentane stempelweg

s. totale stempelweg

Lst stempellengte

Pst stempeldruk

Cp correctiefactor dimensieloos vermogen

Sterkteberekening matrijs:

mm/s

%
mm

mm

mm

N/mm2

f
f1R

At
f1Rm

f1R.a

Ph

Pv

Pvm

Pvb
Uk

U

V

UO,Um,Uh

VO,Vm,Vh

(gemiddelde) inwendige radius matrijs

uitwendige radius matrijs I inwendige radius krimpring

uitwendige radius krimpring (band)

hoogte krimpring (band)

afrondingsstraal matrijs

overmaat

absolute overmaat

fabricagemaat matrijs
verplaatsing t,g,v, de overmaat bij de matrijs

verplaatsing t,g,v, de overmaat bij de band

hydrostatische drukbelasting

voorspanning

evenwichtsspanning matrijs

evenwichtsspanning band

maximale Von Mises-vergelijkspanning

verplaatsing in r-richting

verplaatsing in z-richting

fitting parameters in de r-richting

fitting parameters in de z-richting

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

mm

mm

mm

mm

NB: de symbolen uit § 5,4 zijn niet in de lijst opgenomen,
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Bijlage 1: Huidige produktie.

§ 1.1: Huidige produktiemethode.

In de onderzoeksopdracht [25J is voor de produktie van gehobde gereedschappen

bij NEDSCHROEF HELMOND een verdeling in produktgroepen gemaakt. Uit dit

onderzoek blijkt dat de braammatrijs de grootste produktgroep is. Dit produkt
heeft drie externe bewerkingen in de routing die de doorlooptijd verhogen en de

ontwikkeling van een zelfstandige hobcel tegenwerken. Dit is een van de oor

zaken voor een herontwerp van de produktiemethode voor braammatrijzen.

Toelichting figuur 1.1:

De routing van de braammatrijs is

weergegeven als een doorgetrok

ken lijn. De hoofdlijn (tussen start
en klaar) is de routing van de

overige produktgroepen en kan

functioneren als zelfstandige hob

cel;

De zachtgloeibehandeling in de

hoofdroute is een bewerking voor

het spanningsvrij maken van het

werkstuk na het hobben. Hierna
kan het produkt worden afge
werkt;

De bewerking(en) extern betreft

het slijpen van de facetten en het

vijlen van de snijrand bij TFW in

Mariahout;

Coaten betreft het extern harden

en coaten van de braammatrijs bjj
Philips Eindhoven.

Na. werk zijn een aantal nabewer

kingen aan geharde gereedschap

pen zoals polijsten, slijpen en
honen;

COATEN

,
HARDEN

,

5.

Fig. 1. 1: Routing braammatrijs.



Bij dit onderzoek is gezocht naar een near-net-shape produktiemethode door
omvormen, andere mogelijkheden zijn gieten of sinteren. Momenteel is de enige

toegevoegde vorm aan de blank, bij die bewerking (hobben), de zeskante

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

kingen aangebracht.

..
a b

Fig. 1.2: Huidige produktiemethode.

Toelichting figuur 1.2:

linkerhelft; gereedschap- en blankgeometrie voor het hobben.

Rechterhelft; gereedschap- en werkstukgeometrie na het hobben.

a: beginvorm (blank); b: eindvorm (halffabrikaat);
c: doom inc!. veer; d: matrijs;
e: band; f: houder;
g: deksel; h: vulplaatjes;
i: stempelplaat; j: plunjerplaat.
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Voor de duidelijkheid is de persbeweging in figuur 1.2 weergegeven als een

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

staat de stempelplaat stil.

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

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

deze door de wrijvingskrachten ten gevolge van die snelheidsverschillen kapot

worden getrokken. Oit snelheidsverschil kan enigzins worden uitgemiddeld

indien de matrijs eveneens een zeskante vorm heeft. Hierdoor wordt de afstand

doom-matrijs over de gehele omtrek nagenoeg gelijk en zal de voorkant van het

werkstuk 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 doom kan de sleutelwijdte, in de

smalste doorsnede van de matrijs, worden veranderd.

§ 1.2: Produktgeometrie.

Uit de functieomschrijving [26: § 1.1] blijkt dat de braarnmatrijs moet beschikken

over zowel snijdende als 'dragende' eigenschappen. Bij het herontwerp van de

produktiemethode wordt het onderzoek uitgevoerd voor een rnaat uit de totale

range van afmetingen. Oit betreft nr. 41668.01 (produktnummer) dat in het

midden van de range Iigt. Voor de afmetingen (en onderlinge verhoudingen) zie

tabel 1.1. en figuur 1.3.
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detail A.

DO

HO

Ll L5

12

Fig. 1.3: Huidige geometrie braammatrijs.
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I Afmeting II Omschrijving II 41668.01 (mm. ) I
DO doorsnede 44.54 +0.2

HO hoogte 22.10±0.02

L1 sleutelwijdte 18.80+0.06

Of facetdiameter 27.80

L2 snijkantbreedte 0.25±0.05

Rz afronding 0.7±0.05

L5 steunvlakbreedte 0.50±0.1

8 snijkanthoek 20°+5"

f1 vrijloophoek 1°30'

K vorm-, inloophoek 55°

p braamhoek 20°

Tab. 1.1: Afmetingen braammatrijs.

§ 1.3: Eisenpakket bij near-net-shape produktie.

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

speelt, welke maten (of vormen) vrij zijn en wat de 'functie' is van aile maten
(1].

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

boltmaker vereist zijn. Beide maten bepalen de stijfheid van de braammatrijs

en/of die voor het produktieproces toereikend is. Bij het coaten van de braam

matrijs speelt de hoogte (HO) ook een economische rol. Indien HO < 25 mm kan

de capaciteit van de oven optimaal worden benut omdat de minimale la-hoogte

25 mm is. Als HO > 25 mm betekent dit een lagere capaciteit van de oven

waardoor er 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.
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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 (Rz)

bepaalt de afronding aan de zeskant van de boutkop. Beide maten (L1 en Rz)

dienen volgens tekeningnorm te worden vervaardigd.

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

het sJijpen. Zowel de vorm als afmeting mogen bij het herontwerp veranderen.

De facetdiameter vereist een minimale grootte afhanklijk van de afmetingen van

het contactvlak tussen braam en braammatrijs. Uit het slijtagepatroon van de

braammatrijs kan worden bepaald over welk deel van het facet de braam in

contact is met de braammatrijs en wat de minimale grootte is. De vorm van het

facet zal bij het herontwerp worden bepaald door de matrijs en waarschijnlijk

afwijkend zijn van de huidige vorm.

Over de functie van de snijkant (L2, L5 en 8, 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 op de punt van de snijkant vrij snel afbrokkelen.

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

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

worden geleid. Zonder de snijkant zou de 'punt' uitbreken (zie fig. 1.4).

* mogelljke breuldljn.

zander snijkant met snijkant

Fig. 1.4: Invloed van de snijkant.
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Als de snijdende functie van de snijkant wordt vergeleken met het functioneren

van een beitelplaatje mag worden verondersteld dat het afbrokkelen van de

coating aan de punt toelaatbaar is en dat de coating functioneert bij de afvoer

van de spaan (ic. de braam) over het facet. In welke mate de snijkant het

uitbreken van deeltjes bij het doorslaan vermindert, is moeilijk te voorspellen.

Het is dus niet ondenkbaar dat de braammatrijs ook zonder snijkant zal functio

neren.

Ondanks dit vraagstuk is besloten dat het vormen van de snijkant (L2 en 8) niet

haalbaar is in dezelfde produktiestap waarin ook de overige maten worden

bepaald. Voor de breedte van het steunvlak geldt dat dit wei in die produktie

stap wordt gevormd (of door een nabewerking) en moet voldoen aan de vereiste

maat en nauwkeurigheid.

De braamhoek (p) vormt samen met de hoek van de braamstempel de optimaIe

afknijphoek voor de braam, deze zijn dus aan elkaar gekoppeld en dienen samen

te worden beschouwd.

De vormhoek (inloophoek) wordt aileen gebruikt door de draaiers. Deze hoek zal

bij het herontwerp een belangrijke vrijheidsgraad zijn voor de gereedschapscon

structie mits (90 0 -K) > (p).

De vrijloophoek dient om bij het doorslaan van de bout de wrijvingskrachten te

verlagen. Op het vrijloopvlak is een zeskantpatroon over ± 1/4 deel van de

totale hoogte aanwezig dat toegepast wordt voor hergebruik van de matrijs.

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

Vanwege de snijdende functie van de braammatrijs wordt deze vervaardigd van

hoogwaardig 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 wordt

zachtgegloeid. De maximale hardheid na zachtgloeien is gesteld op 315 HV.

Deze ingangsconditie voor het omvormproces wordt echter niet gegarandeerd.

Oorzaken hiervoor zijn schommelingen in zowel de leveringstoestand als

ovencondities tijdens de warmtebehandeling.
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Voor optimale procesbeheersing is een goede reproduceerbaarheid van de

materiaalconditie's voor het omvormen vereist. Hiertoe dienen leveringsafspra

ken te worden gemaakt met de leverancier. Indien mogelijk moet de leverings

toestand van het snelstaal zodanig worden aangepast dat de interne warmte

behandeling kan vervallen. Ter controle van de leveringstoestand moeten

genormeerde materiaaltesten worden uitgevoerd (steekproeven). Oit resulteert in

betere procesbeheesing en een kortere levertijd door het wegvallen van een
bewerking.
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Bijlage 2: UBET.

§ 2.1: Inleiding.

UBET (Upper Bound Elemental Technique) is een simulatieprogramma voor

axisymmetrische massieve omvormprocessen.

Door ingave van de hoekpun

ten van de gereedschappen en

blank en de overige procesdata

wordt het omvormproces gede

finieerd. Vervolgens wordt de

blank verdeeld in recht- en

driehoekige ringvormige ele

menten (zie fig. 2.2). Voor

deze standaard-elementen zijn

snelheidsvelden ontwikkeld die

voldoen aan volume"invariatie
en de lokale randvoorwaarden

15.18). Het totale snelheidsveld

dat ontstaat voldoet aan de

globale randvoorwaarde, conti

nui'teit en volume"invariantie.

Fig. 2.1: Flowchart USET.

Op basis van de bovengrenstheorie en gebruik makend van optimalisatie van het

snelheidsveld naar minimaal vermogen wordt de omvormkracht per (tijd)stap

berekend.
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Hierna wordt bekeken of de gewenste werkstukgeometrie is bereikt. 'Zo ja' dan

kan het volledige proces worden gesimuleerd en eventueel een 'dumpfile'

worden gemaakt. Ais de laatste stap nog niet is bereikt dan wordt, met het

berekende snelheidsveld en voor een korte tijdstap (.at), een verplaatsing voor

werkstuk en gereedschappen berekend en wordt de cyclus herhaald (zie fig.

2.1).

~!
~ I

(1)1

~
I

(4)!
I

I I

I

-t+ I
(2)I I

I tt-
I

I I

I

{t-
(5)1

(3)1
I

I I

+I

Fig. 2.2: Standaardelementen UBET.

In 't algemeen geldt dat, bij een goed model en vakkundig gebruik van UBET,

het resultaat een goede benadering is van de werkelijkheid [13,23]. De berekende

maximaJe kracht is ongeveer 10% groter als de werkelijke kracht en de kracht

weg kromme is overeenkomstig met in de praktijk getoetste processen.

Het pakket 'draait' op een IBM Personal Computer (386-SX). Bij het Laboratori

um voor Omvormtechnologie wordt gebruik gemaakt van Existing UBET (UBE
TEXIS).

Voordelen van UBET:

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

sure 1 en Enclosure 2, [24]) is voor een gebruiker van UBET een goede

opstap om te leren werken met het pakket;
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Eenvoudige pre-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 Iineair verstevigend) en de

procesconditie's zijn eenvoudig numeriek in te geven;

Korte rekentijden, met behulp van batch-verwerking, ten opzichte van

bijvoorbeeld EEM-analyse's;

Hanteerbaar resultaat: output-file met werkstukgeometrie en bijhorende

omvormkracht per (tijd)stap.

Nadelen en beperkingen van UBET:

Axisymmetrisch: hierdoor zijn een groot aantal omvormprocessen niet te

beschrijven of moeten worden vereenvoudigd. Voor dit probleem betekent

dit dat de zeskante doorn wordt vervangen door een ronde doorn en dat

een eventuele aangepaste matrijs geometrie niet kan worden beschreven;

'Bulging' van een vrij oppervlak wordt niet berekend. Hierdoor wordt o.a.

de vulling van hoeken niet goed beschreven;

Weinig ondersteuning voor de gebruiker bij foutmeldingen of 'hangers'

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

Beperkt aantal elementen: met name de inpassing van een cirkelsegment

is zinvol. Echter indien een lokale afrondingsstraal wordt benaderd door

rechte Iijnstukken (3) dan zal de gevonden afwijking klein zijn ten opzichte

van de absolute fout van UBET [7].

Er zijn maximaal twee gereedschappen definieerbaar;

Het verzamelen van meer resultaat dan de kracht-weg kromme is 'moei

Iijk' .

§ 2.2: Procedure's binnen UBET.

Binnen het kader van UBET zijn/worden andere procedure's ontwikkeld:

PET: Pressure Elemental Technique. Hierdoor kan voor een bepaalde

werkstuk-gereedschapsgeometrie, op basis van de bovengrenstheorie,

een schatting worden gemaakt van de optredende gereedschapsbelasting.

Van PET wordt in de Iiteratuur [5,6] zowel de theorie als de toetsing aan

de praktijk verscheidende malen besproken.
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Over de werking van PET binnen het UBET-pakket is mijn inziens weinig

tot niks bekend, mede hierdoor is deze mogelijkheid, in dit onderzoek 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 als bij de ADVANCED-mode maar met omgekeerde

snelheid, de optimale blankgeometrie bepaald. Over de juistheid van deze

procedure, met name omdat versteviging niet wordt meegenomen, is in

de Iiteratuur [4] studie gedaan. Ook ontbreekt de beschrijving van de

commando's voor het praktisch toepassen van deze optie;

WEAR: Procedure om het slijtageprofiel (abrasief en adhesief) van gereed

schappen te voorspellen. Beschrijving met (te) weinig parameters waarbij

de normaaldruk op het gereedschap (Po) en de wrijvingssnelheid langs het

gereedschap (vw) worden bepaald met UBET. Het slijtagevolume (V.)

wordt evenredig verondersteld met het produkt van beide: V. -- poevw [11].

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

toekomst, in de praktijk toepasbaar wi! blijven. De nauwkeurigheid van aile

procedure's is met name afhankelijk van de juistheid van het snelheidsveld en de

mogelijkheid om 'bulging' te beschrijven.

§ 2.3: Procesverloop bij de optimale gereedschapsgeometrie.

Er is bepaald [26: § 2.3] dat de optimaIe combinatie van blank- en gereedschaps

geometrie bestaat uit: een 6-hoek blank en een matrijs met een inloophoek (K)

van 30°. Voor deze combinatie wordt in deze paragraaf het (theoretisch)

verloop van het omvormproces nader toegelicht door weergave van de werk

stukgeometrie en de 'FLOWLINES' op een aantal momenten.

Er is gekozen voor een 6-hoek blank omdat uit de experimenten is gebleken dat

bij een ringvormige blank met een te kleine speling, door de radiale materiaal

stroming het doorncontact te vroeg optreedt en dus de doorn te veel axiale

belasting krijgt tijdens de voortgang van het proces (zie § 1.1).
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Met het UBET-commando 'FLOWLINES' worden, na optimalisering van het

snelheidsveld, de stroomlijnen in het werkstuk bepaald. Bij UBET wordt aan

beide gereedschappen een verplaatsing opgegeven zodat de stroomlijnen zowel

van de BOTTOM als van de TOP uitgaan.

Fig. 2.3: Stap 0; beginsituatie.

In figuur 2.3 is de beginsituatie van de simulatie te zien; rechts een doorsnede

van de gereedschappen en de blank en links de elementenverdeling van de blank

met daarin de stroomlijnen. Hieruit valt op te maken dat het materiaal radiaal

naar binnen en in de vrij ruimte tussen matrijs en werkstuk zal stromen.

Figuur 2.4 toont de materiaalstroming zoals die ontstaat na de model-fout (zie §

2.4.a). Zowel voor de kamer boven in het werkstuk als voor de rest van het

werkstuk geldt een niet zuiver radiale stroming. Dit beeld geldt voor de gehele

eerste fase van de modellering (zie ook fig. 2.5 en 2.6). Ook de fout van de

elementenverdeling (zie § 2.4.b) is in de Iinkerhelft van deze figuren zichtbaar.
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Fig. 2.4: Stap 2; na volume-toename (zie § 2.4).

Fig. 2.5: Stap 9; halverwege de eerste fase.
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Fig. 2.6: Stap 16; einde eerste fase.

\\' ..: : .
. .

~ .
..... ""

Fig 2. 7: Stap 17; na 'fitting' werkstuk, tweede fase.
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In figuur 2.7 is het stromingsveld te zien na 'fitting'in de gereedschapsgeometrie

met doom. Uit de zuiver axiale stroomlijnen onder in het werkstuk valt op te

maken dat dit deel zich verplaatst als een star Iichaam. In de omvormtechniek is

het gebruikelijk dit te benoemen als een dode zone in het materiaal. De enige

verandering aan het werkstuk die zal optreden is dus een verkleining van de

kamer in de binnenomtrek.

§ 2.4: 'Volume-change'.

Uit de listing van de 'dump-file' (§ 2.5) blijkt dat door UBET een '% VOLUME

CHANGE (dV)' wordt bepaald. Specifiek voor dit model, met 6-hoek blank, is

deze 'VOLUME CHANGE' op te splitsen in twee delen:

Een bijdrage vanwege een fout specifiek voor dit model (fig. 2.8 en 2.9);

Een bjjdrage door een beperking van UBET (fig. 2.8 en 2.10).

In figuur 2.8 is de grootte van de VOLUME CHANGE per (tijd)stap uitgezet.

12.00

,....,
~......

8.00

4.00

0.00

2 4 6 8

I: Modelfoul
II: U8Er-fout

II

10 12 14 16 18

stop [-]

Fig. 2.8: VOLUME CHANGE bij USET.
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§ 2.4.a: Modelfout.

In figuur 2.9 is de oorspronkelijke blank geometrie gearceerd weergegeven (Vol).

Volgens de theorie zou het lijnstuk grenzend aan het dubbel gearceerde gebied

(dV) de MARKER F(ree) moeten hebben omdat het materiaal niet in contact

staat met een gereedschap. Oit model bleek echter al bij de eerste stap (stap 0)

te 'hangen'. Na enkele pogingen kon dit worden opgelost door de MARKER F te

vervangen door MARKER B ondanks dat er sprake is van een vrij oppervlak.

Hierdoor wordt bij de berekening van de

tweede stap (stap 1) het dubbel gearceerde

gebied aan het werkstuk toegevoegd. Oit

veroorzaakt een volume toename van ± 10
procent (s::= 2,1 cm3

.). Uit figuur 2.8 blijkt

dat deze toename in de daarop volgende

stappen door UBET wordt gecorrigeerd

(Iineaire afname van de 'VOLUME CHAN

GE' gebied I). Door deze correctie verandert
per (tijd)stap relatief weinig aan de globale

werkstuk geometrie en is het verklaarbaar

dat de 'kracht-weg' kromme voor dit gebied

nagenoeg vlak verloopt [26: § 2.3].

BIL
~l---Vol

A~--dV

BOT

§ 2.4.b: UBET-fout.

Fig. 2.9: Modelfout UBET.

In § 2.1 is vermeld dat UBET gebruik maakt van automatische elementenverde

ling met een aantal standaardelementen. Ais de elementenverdeling kritisch

wordt beschouwd, blijkt dat deze eveneens verantwoordelijk is voor een bijdrage

in de VOLUME CHANGE. Figuur 2.10 (IIa) toont bij een bepaalde werkstuk

geometrie de elementen verdeling zoals die behoort te zijn.
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'fout' -element
Ne= 15

lib, 'j_'

! j j
...:.. 'j-', I

! i i
I .'

dV
Ne= 12

Fig. 2. 10: UBET-fout bij de elementenverdeling.

Omdat het gemerkte element 'fout' is (te klein?) wordt de elementenverdeling

aangepast (lib) zodat er een volumedeel (dV) verloren gaat en minder elementen

nodig zijn (Ne = 12 in plaats van Ne = 15). De fout, bij de bepaling van de

omvormkracht, ten gevolge van deze UBET-fout is verwaarloosbaar omdat dV <
5 %. In figuur 2.8 is deze fout herkenbaar als een wisselend verloop om een

constante waarde (s::= -2 %).

§ 2.5: 'Dump-file' UBET.

De resultaten van een UBET-model kunnen met het 'REP'-commando worden

weggeschreven naar een file: FORM.DMP. Per berekening wordt deze file

overschreven, het is dus zaak om telkens de inhoud naar een andere file te

copieren om zo aile gegevens te kunnen bewaren. Een gedeelte van de inhoud

van zo'n 'dump-file' is in deze bijlage uitgeprint.

Globaal kan de inhoud in twee delen worden opgesplitst:

Definitie van het proces:

Blank (= BILLET) en gereedschappen (=TOP DIE en BOTTOM DIE);

Procesparameters: VOLUME, STRESS, VELOCITY etc.

Verloop van het proces per stap:

Werkstukgeometrie (= BILLET COORDINATES), stempelweg

( = DISP), volumeverandering ( = % VOLUME CHANGE) en de kracht

(= LOAD).

22.



Definitie van het proces:

DATE : 12/ 5/1992

REFERENCE: ADJE

TIME 9/ 5

1
2
3
4
5
6

BILLET
10.85 10.16 F
10.85 29.00 F
15.00 29.00 F
15.00 35.30 T

22.27 35.30 B
22.27 21.34 B

1
2
3
4

TOP DIE
0.00

22.27
22.27
25.00

35.30
35.30
52.30
52.30

1
2
3
4
5
6

BOTTOM DIE
0.00 10.00

10.37 10.00
17.00 12.21
22.27 21.34
22.27 45.00
25.00 45.00

VOLUME=
VOLUME CHANGE=
FRICTION FACTOR=
DIE VELOCITY=
PROCESS=
STRESS=
SLOP=
INCREMETAL PENETRATION=
SUBDIVISION=

20.34 CU.CM
0.00 ,
0.200
0.1 MM/SEC
NORM
10.00 KG/SQMM
0.0000
4.50 MM
12 REGIONS

Verloop van het proces (stap 0, 1 en 18):

STEP BILLET 'VOLUME DISP LOAD
COORDINATES CHANGE (MM) (TONS)

0 1 10.85 10.16 F 0.00 0.00 14.83888
2 10.85 29.00 F
3 15.00 29.00 F
4 15.00 35.30 T
5 22.27 35.30 B
6 22.27 21.34 B

1 1 10.71 10.28 F 10.48 0.25 15.75846
2 10.71 29.05 F
3 15.00 29.05 F
4 15.00 35.17 T
5 22.27 35.17 B
6 22.27 21.47 B
7 17.00 12.34 B
8 10.85 10.28 F tot en met de laatste stap:

18 1 9.74 12.25 F -2.66 4.50 18.51421
2 9.74 30.61 F
3 15.00 30.61 F
4 15.00 33.05 T
5 22.27 33.05 B
6 22.27 23.59 8
7 17.00 14.46 B
8 10.37 12.25 B
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Bijlage 3: Stuiken om een zeskant.

§ 3.1: Inleiding.

In dit model wordt het stuiken om een zeskante doom analytisch beschreven.

Het resultaat kan worden vergeleken met de UBET-modellen, waarbij gebruik

wordt gemaakt van een ronde doorn, om een indicatie te krijgen van de verschil

len en/of de overeenkomsten met de materiaalstroming en het benodigde

vermogen. Ook kan worden getoets of de resultaten overeenkomen met de

praktijk.

Bij het analytisch modelleren van een omvormproces kan gebruik worden

gemaakt van o.a. twee technieken [19]: de schillenmethode of de bovengrens

theorie. Bij dit proces is gekozen voor de bovengrenstheorie omdat:

De resultaten van het model worden vergeleken met de resultaten van de

UBET-modellen. De oplosmethode van UBET is eveneens gebaseerd op de

bovengrenstheorie;

Deze methode op de TUE/Laboratorium van Omvormtechnologie veelvul

dig wordt toegepast en dus zowel de achtergronden als de oplosmetho

de's bekend zijn;

Met de schillenmethode kan de materiaalstroming niet worden beschre

ven.

De bovengrenstheorie wordt beschreven in het dictaat Technische Plastici
teitsleer [12].

§ 3.2: Het model.

Bij het model zijn een aantal aanname's gedaan:

Er wordt uitgegegaan van een rechte matrijs (= bakje) in plaats van een

matrijs met een inloophoek zoals die in werkelijkheid is gebruikt;

Het wrijvingsvermogen tussen stempel en werkstuk wordt verwaarloosd;

Het materiaal wordt ideaal-plastisch verondersteld;

Er wordt uitgegeaan van 3 symmetrie-assen (analyse van 1/24 dee!).
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Doorsnede A-A.

J.

U/2

U/2

Fig. 3. 1: Model 'stuiken om een zeskant'.

I
./

/

Uit figuur 3.1 blijkt dat het beschouwde deel (doorsnede A-A) is opgedeeld in

twee gebieden. Per gebied moet een snelheidsveld worden bepaald dat voldoet

aan zowel de randvoorwaarde als aan volume"invariantie (zie § 3.3.a).

Opmerkingen bij de analyse:

Door aanname van een eenvoudig snelheidsveld in z-richting (onafhanke

Iijk van de overige twee richtingen) blijft voor het snelheidsveld in die

richtingen (r,tp) een snelheidsveld onafhankelijk van de z-coordinaat over.

Hierdoor wordt een 2-D model verkregen;

Verwaarlozing van het wrijvingsvermogen tussen stempel en werkstuk

maakt het model (zie § 3.3.b) onafhankelijk van de momentane hoogte

van het werkstuk;

Door de complexiciteit van het model, met name in de tp-richting, wordt

het model numeriek opgelost (zie § 3.6);

Er is geen gebruik gemaakt van vrije parameters die worden geoptimali

seerd naar minimaal vermogen.
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§ 3.3: Analyse en uitwerking van het model.

§ 3.3.a: Het snelheidsveld en de reksnelheden.

1: Randvoorwaarden en snelheidsveld, gebied 1.

In r-richting:

U,,=u,,(r,q1)
1i,,(r=S) =0

In cf>-richting:

Ii", =U", (tp)
1i,,1 (tp=O) =0

In z-richting:

Uzl =Uzl (Z)

• ( h) Iiu 1 Z=- =--
z 2 2

• ( h) Uuzl Z=-- =_
2 2

Stroomlijn langs de doom (zie fig 3.2):

urI _ t ( " ) L "-.--- an --q1 voor rd = met a=-.
u", 6 cos(a-tp) 6

(1 )

(2)

(3)

(4)

doorn (1/12).

Fig 3.2: Stroomfijn fangs de doom.
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Uit de randvoorwaarden in de z-richting voigt:

• . z
uz1=-u

h

Met globale volumeoinvariantie kan de tangentiele snelheid in gebied

bepaald:

• S " h
~J1rdrdtp= Li", (S-rd) 2'

,~

Hieruit voIgt:

• 1 Li {S2tp +(2(tan(a- tp)-tan(a))) cos(a- tp)
U"l =-- ....:...--=------'-~:_______;_~--:-~~-""'------'-~

2 h (Scos(a- tp) -L)

Verkort genoteerd met y = S/L geldt:

Li"l =~ ~ L F(tp) met

F(tp) {y2tp +(tan(a- tp) - tan (a) )) cos (a- Ip)
(ycos(a- Ip) -1 )

(5)

1 worden

(6)

(7)

Uit de twee bekende snelheden kan nu met lokale volume"invariantie de radiale

snelheid in gebied 1 worden bepaald 0

lokale volume invariantie:

t«+ t",,+ tzz=O ~

(8)

.!o(rLi,) +.! au" +ouz=o
r or r alp OZ

Oit levert:

0(rLi,7) _ u _ au"'
or - h alp

1· au
rLi'1=- ur 2- --...!!!2.r +C

2h alp
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Jnvullen van de randvoorwaarde:

• 1 Ii ,2-52 oLi,,1 S-,
u ,=-- +----

r 2 h, otp,

Samengevat:

u.1=~: L F(tp)

. 1 Li [_,2 5_2 + L F'(tp) s,-,]
url= 2 h ,
. Ii

Uz1=- h Z

(9)

Met:

F'(tp) - {ycos(a- tp) +1)
cos(a- tp)

(y2tp +(tan(a- tp)))sin(a- tp)
ycos(a- tp)-1

(10)

2: Reksnelheden, gebied 1.

Voar de reksnelheden worden de volgende definitie's gebruikt:

t = oli,
" 0'

t".= 1 oli" + Ii,
, otp ,

t = oliz
zz OZ

t =1[1 oli, + oli" - Ii,"]
", 2 , atp or (11 )

£=

Voar gebied 1 levert dit (volgens de verkorte notatie):

1 Iit al=--2h
1 .t

W1
= _ u

2h
t ,= _Ii

zz h

1 Iit",,= --
4h

(12)
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Door de complexiteit van de reksnelheden met name als functie van ¢ is het niet

eenvoudig de effectieve reksnelheid volgens vgl. 11 en 12 analytisch te bepa

len.

NB:

• sin(a-q1)(1-y2+ 1 )
F"{qJ) = _ sln(a-q1) _ cOll"a-tpl

cos2(a-q1) (ycos(a-q1) -1 )2
cos(a-q1)(y2q1-tana) 2ysin2(a-q1)( y2q1 +(tan(a-q1) -tana)))- ---=-_......:.....--=-....:..:.:.~--:..._.;......-::-:---~

(ycos(a-q1) -1 )2 (ycos(a-q1) -1 )3

3: Randvoorwaarden en snelheidsveld, gebied 2.

In de r-richting:

u,2=u,2(r)
u,2(r=S)=0

(13)

(14)

In de q>-richting:

Utp2=Utp2(q1)
Utp2(q1=P) =Utp1 (q1 =Pl
utp2(q1=a) =0

(continuiteit)
(symmetrie)

(15)

(16)

(18)

In de z-richting geldt vanwege de eenvoudigheid en de continu"iteit het gelijke

snelheidsveld als in gebied 1. Met de randvoorwaarden in de ¢-richting en in de

z-richting kunnen de snelheden in die richtingen als voigt gemodelleerd worden:

. . z
Uz2=-U h

. 1 U L F( P) a-rpU,,2= -- q1=--
2h a-p (17)

Ook nu kan met lokale volume"invariantie de radiale snelheid worden bepaald.

Oit levert (analoog aan gebied 1):

iJ'2= .!U [r
2
-S

2
+F(q1=PlL_1_ r - S ]

2h r a-p r
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4: Reksnelheden, gebied 2.

Met de bekende definitie's voor de reksnelheden voigt hieruit voor gebied 2:

1 Iit n2=--
2h
1 Ii

t",,2= --
2h

t - Iizz2- --
h

t",2= -1 Ii F(tp=P) a-tp !=.
4h a-p r

NB: Q=".
6

(19)

Ook de effectieve reksnelheid voor gebied 2 zal niet analytisch worden opgelost.

§ 3.3.b: Vermogenstermen.

1: Deformatievermogens.

Definitie:

Gebied 1.

.
~ rdrdtpdz met h,=h

2

(20)

Uitgewerkt tot een oppervlakte-integraal levert dit:
s p

PDI= 1~V6UfliII EpsE,(tp,r) rdrdtp
~
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Gebied 2.

.
~rdrdtpdz

Uitgewerkt tot een oppervlakte-integraal levert dit:
S a

PD2= 1~J6UtUJr EpsE2(tp,r) rdrdtp
,~ ~

De effectieve rek is omgeschreven tot:

(22)

met ;=1,2.

2: Discontinu'iteitsvermogen.

Definitie:

Pr =~J3U t!\flutl aT

Discontinu'iteitsvlak 1.
S h'

Pn =~J3UtI. I\flutldrdz met
,

Uitwerking:

\flutl = \u,t(tp=p) -U,2(tp=P} I **
Jflutl =.! UL S-r [F/(tp=P} +F(tp=PI_1_]

2 h r a-p
Dus:

Pn = J..J3ut L [F/(tp=P} +F(tp=PI_1_] IS Sr-rdr
12 a-p ,

Oplossen van de integraal:
S

IS-rdr= (SinS-Sin L ) -(5- L I
r cos(a-p) cos(a-p),

S

JS-rdr= yL(ln(ycos(a-p}-1 + 1 )
r ycos(a-p)

"
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3: Wrijvingsvermogens.

Definitie:

PIT=-ir3mu'L lut ld5"

Wrijving gebied 1-matrijs.
, h'

PIT,= jiu,!!Ulp1 (r=5) 5dtpdz

AnaJytisch oplosbaar tot:

/l

Pfr ,= 1'2{3mu,UYL2! F{tp)dtp

met 5=yL

(26)

(27)

en a="
6

Wrijving gebied 1-doorn.

Ais randvoorwaarde in gebied 1 is de stroomlijn langs de doorn aangenomen (zie

fig. 3.2). Hieruit voigt voor dit wrijvingsvermogen:

U L
~=-tan(a-tp) voor r=-.......,...--
ulp' cos(a-tp)

Uitgewerkt naar de snelheid langs de doorn:

Ut=uIp1cosa-tp) -u"sin{a-tp **
ut=ulp,cos(a-tp) +U1p1 tan(a-tp)sin (a-tp) **
• Ulp1u=

t -c-o-s-=-=-(a---tp-:"')

Bepaling van het 'oppervlak':

y=L tana-L tan(a-tp) **
y=L (tana-tan(a-tp))

Hieruit voigt:

dy = L
dtp cos2(a-tp)

Voor de vermogensterm geldt nu:
h' y •

P,,2= 3
1 {3mu, r r Ulp1 dydz **

~ ~ cos(a-tp)

h' /l •

P,,2= 3' {3mu, r r Ulp1 Ldtpdz
~ ~ cos3 (a-tp)
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Uitgewerkt tot een enkele Iijnintegraal is dit:
fJ

Pfr2=-'-.f3mu
f
uL2 r F(tp) dtp

12 ~ cos3 (a-tp)

Wrijving gebied 2-matrijswand.
h' (I

Plr3=j-J3muf IJU,,2 (r=5) 5dtpdz

Uitgewerkt:

Pfra=2~ .f3muf uyL2F(tp=P)(a-P>

4: Dimensieloos vermogen.

(28)

(29)

Als a11e vermogens bekend zijn kan het totale vermogen worden bepaald en

daarna het dimensieloos vermogen.

PtDt=Pd ,+Pd2+Pn +Pfr,+Pfr2+Pfr3
(30)

Voor het dimensieloos vermogen geldt:

P
_ PtDt

dim
A.,·uf·u
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§ 3.4: Oplosmethode.

In de vorige paragraaf is vermeld dat het model numeriek is opgelost. Oit

betekent dat een programma is geschreven dat voor een bepaalde geometrie

van het werkstuk het vermogen berekend, gebaseerd op de bovengrenstheorie.

Deze berekening kan worden herhaald

voor verschillende waarde's van de

'vulhoek p' (zie fig. 3.1). Omdat er

geen vrije parameters zijn en er maar

een vrij oppervlak is met bekende

afmetingen Iigt de geometrie van het

werkstuk op ieder tijdstip vast. Het is

dus niet nodig om de verplaatsing van

ieder materieel deeltje afzonderlijk te

volgen. Uit de analyse voigt eveneens

dat de hoogte van het werkstuk, bij

verwaarlozing van de stempel-werk

stuk wrijving, geen rol speelt in het

totale vermogen zodat er met een vrij

eenvoudige programmastructuur kan

worden volstaan.

NO

NO
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De numerieke integratie van de vermogenstermen is gedaan met een eigen
standaard routine uit Turbo-Pascal: Dualint. Deze functie is geschikt voor zowel

enkete ats dubbete integralen en maakt gebruik van de trapezium-regel voor de

benadering van het oppervlak. De nauwkeurigheid van de integratie is mede

bepatend voor de nauwkeurigheid van de oplossing. Uit proefberekeningen bleek

dat, afhankelijk van de gereedschapsgeometrie, een maximale nauwkeurigheid

haatbaar was van 0.01-0.005 bij de dubbele integraten. Te hoge nauwkeurigheid

bij de berekening van het deformatievermogen in gebied 1 (P_def_1) resulteerde

in een 'invalid ftoating- point error'.

§ 3.5: Resultaten en discussie.

Het model is geanalyseerd voor verschillende waarde's van de verhouding

y=S/L. De overige afmetingen zijn constant gehouden:

L= 9.40 mm.;

a= "/6= 30 0
;

h = 20 mm. (niet van belang);

y= 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25 en 2.50.

Ook de materiaal- en de procesparametes zijn constant:
uf = 100 N/mm2 (ideaal plastisch);

m = 0.2 (Von Mises wrijvingsfactor);

U= 1 mm/s (stempelsnelheid).

Het model is doorgerekend voor een startwaarde van p= 0 tot een eindwaarde

van p= "/6. In figuur 3.4 is het resultaat, waarbij de maxiamle waarde voor Pdim

arbitrair op 16 is gesteld, voor drie waarde's van y weergegeven. Figuur 3.5
geeft de vermogensverdeling van de afzonderlijke vermogenstermen bij y=

1.75.
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*: 7= 1.25.
0: 7= 1.75.

0: 7= 2.25.

16.00

14.00

12.00..--.
I.......

10.00
E
'0
a.. 8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
0.00 10.00 20.00

P [groden]

30.00

Fig 3.4: Dimensieloos vermogen-'vulhoek p'.

20000

* : Pdefl
o : Pdef2

15000 o : Pdisl
...... ,6. : Pfr_t
~.......

Q.

10000

•

5000

10.00 20.00

{J [groden]

30.00

Fig 3.5: Verdeling van de vermogens, voor Y= 1.75.
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Uit figuur 3.4 blijkt dat er een continu toename is van de omvormkracht bij een

toename van de 'vulhoek p'. Uit figuur 3.5 voigt dat deze toename wordt
veroorzaakt door het discontinu"iteitsvermogen en dat de overige vermogens

termen een nagenoeg constante bijdrage leveren. Uit de grootte van de wrij

vingsvermogens (werkstuk-matrijs) ten opzichte van het totale vermogen kan

worden geconcludeerd de verwaarlozing van het wrijvingsvermogen tussen

stempel en werkstuk toelaatbaar is.

De grootte van de eindkracht is niet in de figuren weergegeven maar dit zijn

extreem hoge waarde's varieerend tussen 30 < Pdim < 70. Er mag worden

aangenomen dat op het einde een sprong in het omvormvermogen optreedt

maar de grootte van deze eindwaarde wordt door dit model waarschijnlijk niet

goed beschreven. De invloed van y is voorspelbaar omdat voor grotere y meer

materiaal aan het omvormproces deelneemt.

Uit deze resultaten wordt geconcludeerd dat voor een betere modellering met

name de volgende aspecten een rol spelen:

Een snelheidsveld met vrije parameters zodat de tangentiele snelheden

geminimaliseerd worden in zone langs de doom en niet over de gehele

doorsnede van het werkstuk;

Kritische beschouwing van het discontinu·iteitsvermogen;
Een model waarin enkel de 'vulling' van de laatste hoek wordt beschre

ven. Hierdoor kan een betere afschatting worden gegeven van het

maximaal benodigde vermogen.

Een voorbeeld van een analyse van de laatste stap wordt gegeven in [21J. In dit

artikel wordt het vullen van een zeskante matrijs, bijvoorbeeld het stuiken van

moeren, beschreven. De methodiek, toegepast in dit artikel, zou ook van toe

passing kunnen zijn op het stuiken om een zeskante doom in een ronde matrijs.

Zowel bij het model 'stuiken om een zeskant' als dit model wordt het effect van

'bulging' in de z-richting niet meegenomen omdat dan bij gereedschap-werkstuk

contact een 3-D situatie ontstaat die moeilijk te analyseren is.
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Ter vergelijking van het model zijn een aantal UBET-modellen bestudeerd waarbij

gebruik wordt gemaakt van een ronde doom. Indien wordt uitgegaan van een

zuiver radiale materiaalstroming kan worden gewerkt zonder doom waarbij

wordt ingestuikt tot de gewenste doorsnede berekend met de omrekenfactoren

tussen rond en zeskant. Deze methodiek is eveneens noodzakelijk omdat de

materiaalstroming loodrecht op de doom niet kan worden gemodelleerd in UBET.

Vergelijking met zeskante doom:

L1 = 18.80 mm.

TOP
Omgerekend voor een ronde doom:

Drond = 1.05*L,= 19.74 mm;
2*5= y*D .rond'

h= 20 mm;

d < Drond
BOT

h

Procesparameters gelijk aan het mo

deJ 'stuiken om een zeskant'.
d
2*8

Fig 3.6: UBET-model 'ronde' doorn.

Bij het gebruik van een ronde doom is sprake van axisymmetrische materiaal

stroming en dus geen 'vulling van een klein hoekje'. Hierdoor is de maximale
eindkracht lager en het kracht-wegverloop nagenoeg constant. Het eindvermo

gen bjj het stuiken (d = Drond) is weergegeven in tabel 3.1. Afwijkend aan het

analytisch model wordt de UBET-modellen de invloed van de hoogte verandering

door het stuiken wei berekend (zie tab 3.1; stempelweg (s.)). Met name voor de

lage waarde van y, waar sprake is van een grotere stempelweg, is dit van

invloed op het resultaat.
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y 2*5 s. Pdim

1.25 24.68 7.48 1.54

1.50 29.62 3.38 1.58

1.75 34.56 2.05 1.63

2.00 39.48 1.42 1.70

2.25 44.42 1.05 1.78

2.50 49.36 0.81 1.84

Tab 3. 1: Eindresultaat UBET.

Uit de kritiek op de berekening van de eindwaarde van Pdim kan worden afgeleid

dat het niet zinvol is een correctiefactor te bepalen voor de UBET-modellen (x.x)

waarbij gebruik wordt gemaakt van een ronde doorn, om zo een afschatting te

geven van de eindkracht bij het gebruik van een zeskante doom. Deze correctie

factor kan eventueel wei experimenteel worden bepaald [26: § 3.3].

§ 3.6: Listing 'Zeskmodl'.

PROGRAM
Versie
Datum
Taal
Systeem
Programmeur
Informatie

Telefoon

PROGRAM zeskmod1;

USES dualint;

:Zeskmod1
:1.00
:september 1991 - april 1992
:Turbopascal 6.0 (Borland)
:386SX met VGA kaart en Numerieke Coprocessor
:Ad Vugts
:Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Werktuigbouwkunde
Vakgroep Productietechnologie en -Automatisering
laboratorium voor Omvormtechnologie

:040-474828 A.J.M. Vugts
:04242-17573 A.J.M. Vugts
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VAR l,g,h
alpha,beta
u_p
M,SigmaF
P_def_l,P_def_2
P_dis_l
P_fr_l,P_fr_2,P_fr_3
P_fr_t,P_tot,P_dim
Oppl,Opp2,Opp
nwk
beta_start,beta_stop
delta_beta
i,j
path,filenml,result1
filenm2,result2
out1,out2
gl
gamma

{**. Hulpfunctie. * * *}

:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:REAL;
:INTEGER;
:STRING;
:STRING;
:TEXT;
:INTEGER;
:STRING;

FUNCTION tanlhoek:REALl :REAL;
BEGIN

tan: = sin(hoekl/coslhoek);
END;

{*.* Funetie's van 'phi': FO=F(phi),F1 = F'(phi),F2=F"(phi). ***}

FUNCTION FO(phi:REAL) :REAL;
VAR A1 :REAL;
BEGIN

A1: = ( g*g*phi + tan(alpha-phi) - 0.57735 );
FO:= (Al*cos(alpha-phi» / (g*cos(alpha-phi)-1 );

END;

FUNCTION Fl (phi:REAL) :REAL;
VAR 81,82,B3,84 :REAL;
BEGIN

B1: = (g*cos(alpha-phi) + 1 ) / ( cos(alpha-phi) );
82: = (g*cos(alpha-phi)-l );
B3: = ( g*g*phi + tan(alpha-phi) - 0.57735 );
84: = ( B3*sin(alpha-phi) ) / ( B2*B2 );
Fl:= ( B1-B4);

END;
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FUNCTION F2(phi:REAL) :REAL;
VAR CO.C1.C2,C3,C4,C5,C6,C7 :REAL;
BEGIN

CO: = (sin(alpha-phi) ) I ( sqr(cos(alpha-phi)) );
C1: = ( 1 - g*g + ( 1/(sqr(cos(alpha-phi))) ) );
C2: = (cos(alpha-phi) * ( (g+g+phi) - 0.57735 ) );
C3: = «2+g+sqr(sin(alpha-phi)) );
C4: = ( g*cos(alpha-phi)-l );
C5: = (sinlalpha-phi) *C1 ) I ( C4*C4 );
C6: = (g*g*phi + tan(alpha-phi) - 0.57735 );
C7: = ( C3*C6 ) I ( C4*C4*C4 );
F2: = ( -1* ( C4 + CO + ( C2/(sqr(C4)) ) + C7) );

END;

{*•• Integraaltermen voor bepaling van de vermogens. *+*}

{*•• Deformatievermogen gebied 1. *+*}

FUNCTION Int_P_def_1 (phi,r:REAL) :REAL;
VAR EpsRR1 ,EpsFF1,EpsRF1 ,EpsE1 :REAL;
BEGIN

IF phi> beta THEN EpsE1: =0
ELSE IF phi < 0 THEN EpsE1: =0

ELSE IF r < ( L!(cos(alpha-phi)) ) THEN EpsE1: =0
ELSE IF r > (g+L) THEN EpsE1: =0

ELSE

BEGIN

EpsRR1: = (1 + sqr(g*L/r) - ( F1(phi)*g*(sqr(L/r)) ) );
EpsFF1: = ( 1 - sqr(g+L/r) + ( F1 (phi)*g+(sqr(L/r)) ) );
EpsRF1: = (F2(phi)+(L!r)*((g+L!r)-1) - FO(phi)*(L/r));
EpsE1:= sqrt( (sqr(EpsRR1)) + (sqr(EpsFF1)) + 4 + (0.5*sqr(EpsRF1)));
Int_P_def_1: = EpsE1 *r;

END;

END;
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{.** Deformatievermogen gebied 2...*}

FUNCTION Int P def 2(phi,r:REAL) :REAL;
VAR E2.EpsRR2,EpsFF2,EpsRF2,EpsE2 :REAL;
BEGIN

IF phi < beta THEN EpsE2: =0
ELSE IF phi> alpha THEN EpsE2: =0

ELSE IF r < ( L/(cos(alpha-beta» ) THEN EpsE2: =0
ELSE IF r > (g*L) THEN EpsE2: =0

ELSE

BEGIN

E2: = FO(beta) I (alpha-beta);
EpsRR2: = (1 + (sqr(g*L/r» + (g*E2*(sqr(Llr))));
EpsFF2: = ( 1 - (sqr(g*LIr)) - (g*E2*(sqr(L/r))) );
EpsRF2: = ( E2*(alpha-phi)*(Llr) );
EpsE2: = sqrt( (sqr(EpsRR2» + (sqr(EpsFF2» + 4 + (0.5*sqr(EpsRF2» );
Int_P_def_2:= EpsE2*r;

END;

END;

{+ ++ Wrijvingsvermogen gebied 1-doorn. ++*}

FUNCTION Int_P_fr_2(phi:REAL) :REAL;
VAR cos3 :REAL;
BEGIN

cos3: = cos(alpha-phi) * cos(alpha-phi) * cos(alpha-phi);
Int_P_fr_2: = FO(phi)*(1/cos3);

END;

{+.+ Sommatie van de vermogenstermen. *++}

PROCEDURE P_totaal;
VAR A_dis_11.A_dis_12 :REAL;
BEGIN

IF beta =0 THEN P_def_1: ==0
ELSE P_deC1: == (1/12)+sqrt(6)*SigmaF*u_p*

dubbele_trapeziumJntegratie(lnt_P_def_1 ,beta,O,g*L,L,nwk);

IF beta==alpha THEN P_def_2: ==0
ELSE P def 2: == (1/12)*sqrt(6)*SigmaF*u p*

-dubbele_trapeziumJntegratie(lnt_Pjlef_2,alpha,beta,g*L,L,nwk);

IF beta ==0 THEN P fr 1: ==0
ELSE P_fr_1: = (1 i'i2)*sqrt(3)*M*SigmaF*u_p*(g+L*L)*

trapeziumJntegratie(FO,beta,O,nwk);

IF beta =0 THEN P_fr_2:=0
ELSE P_fr_2: = (1/12)*sqrt(3)*M*SigmaF*u_p*(L*L)*

trapeziumJntegratie(lnt_P_fr_2,beta,O,nwk);
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IF beta =0 THEN P_dis_1:=0
ELSE BEGIN

A_dis_11 : = ( F1 (beta) + (FO(beta)/(alpha-beta)) );
A dis 12: = ( g*L*( LN( g*cos(alpha-beta) - 1 + (l/(g*cos(alpha-beta))) ) ) );
P-dis-l:= (1/12)*sqrt(3)*SigmaF*u p*L*(A dis 1U*lA dis 12);-- - -- --

END;

IF beta=alpha THEN P fr 3: =0
ELSE P_fr_3: = (1/12)*sqrtl3)*M*SigmaF*u_p*(g*L*L) * FO(beta) * (alpha-beta);

P_fr_t:= P_fr_1 + P_fr_2 +P_fr_3;
P_tot:= P_def_1 + P_def_2 + P_fr_t + P_dis_1;

END;

{**. Weergave van het resultaat op 't scherm. **.}

PROCEDURE P_schema;
BEGIN

WRITELN('beta =',beta:5:4);
WRITELN(' ');
WRITELNl'P_def_1 =',P_def_1 :11 :4);
WRITELN('P_def_2 =',P_def_2:11 :4);
WRITELN('P_fr_t =',P_fr_t: 12:4);
WRITELN('P_dis_1 =',P_dis_l :11 :4);
WRITELN(' + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ');
WRITELN('P_tot = ',P_tot:13:4);
WRITELN('P_dim =',P_dim: 13:4);
WRITELN;

END;

{ ••• Bepaling dimensieloos vermogen.•**}

{*•• Integratieterm van het werkelijke momentane blankoppervlak...*}

FUNCTION Int_Opp1 (phi,r:REAL) :REAL;
BEGIN

IF r < (L/(cos(alpha-phi)) ) THEN Int_Opp1: =0
ELSE IF r > 19*L) THEN Int_Opp1: =0

ELSE BEGIN
Int_Opp1: = ( sqr(cos(phi)) + sqr(sin(phi))) * r

END;
END;
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{*** Berekening dimensieloos vermogen. ***}

PROCEDURE P_dimensieloos;
BEGIN

IF beta =0 THEN Oppl: =0 ELSE
Opp1: = dubbele_trapeziumJntegratie(lnt_Oppl,beta,O,g*L,L,O.005);

IF beta = alpha THEN Opp2: =0 ELSE
Opp2: = ((alpha-beta)/2) * ( sqr(g*L) - sqr(L!(cos(alpha-beta))) );

Opp: = Opp1 + Opp2;
P_dim:= ( (P_tot) / (Opp*SigmaF*(u_p/2)) );

END;

{*** Begin van het hoofdprogramma. ***}

BEGIN

alpha: = pitS;
l: = 9.40;
u_p: = 1;
h:= 20.00;
M:= 0.2;
SigmaF: = 100;
nwk: = 0.005;
path: = 'c:\lotus\adje\';

g: = 2.00;
gl: = 125;
STR(g1. gamma);

beta_start: = 0.0;
beta_stop: = alpha-O.Ol;
j: = 15;
delta_beta: = (beta_stop - beta_start)/ij);

filenm1: = gamma + '_zskl.psk';
result1 : = path + filenm 1;
ASSIGN(outl,resultl );
REWRITE(outl );

filenm2: = gamma + ' zskl.pvd';
result2: = path + filenm2;
ASSIGN(out2,result2);
REWRITE(out2);
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FOR i:=O TO j DO

BEGIN

beta: = beta_start + (i*delta_beta);

P_dimensieloos;

WRITELN(out1,beta:5:4,' ',P_dim:6:4);
WRITELN(out2,beta:5:4,' ',P_def_1 :8:3,' ',P_def_2:8:3,' ',P_dis_1 :8:3,' ',P_fr_t:8:3);

END; {van de beta-loop}

CLOSE(out1 );
CLOSE(out2);

READLN;

END.
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Bijlage 4: Gereedschapsconstructie.

§ 4.1: Concept oplossing voor verbetering van de matrijs.

In overleg met een aantal mensen zowel bij NEDSCHROEF als bij de vakgroep

zijn de mogelijkheden besproken tot verbetering van het oorspronkelijke ge

reedschap om het inklemmen van het werkstuk te voorkomen. De volgende

mogelijke oplossingen zijn gevonden:

uitpersen op de stoterbeweging;

aanpassen matrijsgeometrie (conisch in plaats van recht);

hydraulische uitpersen;
materiaalkeuze (hardmetaal);

(meerdere) krimpringen of wikkelmatrijzen.

Hieronder wordt elk alternatief kort besproken. In de praktijk zal wellicht een

combinatie van een aantal concepten de beste oplossing geven. Bij het aanpas

sen van de gereedschappen moet in acht worden genomen dat op termijn pro

duktie moet worden gemaakt. De benodigde tijd en inspanning (fysiek of

mechanisch) voor het uitpersen van het werkstuk moet dus van gelijke orde zijn

als die voor het omvormen van het werkstuk.

1: Uitpersen op de stoterbeweging (zie fig. 4.1).

Door axiale deling van de matrijs of door een aantal (3) axiale uitdrukpennen kan

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

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

uitgevoerd als een bus die op de stoterbeweging ornhoog wordt gedrukt en het

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

de buiten diameter van het werkstuk en geeft dus een 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 met betrekking tot de maatnauwkeurigheid en is er een verhoogd

risico tot uitbreken van materiaaldeeltjes in de punt. Om onder 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 maatonnauwkeurigheden.
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a b

h

Fig. 4.1: Uitpersen op de stoterbeweging.

c

d

e

f

9

Toelichting figuur 4.1 :

Iinkerhelft: uitpersen met uitdrukpennen;

rechterhelft: uitpersen met inzetbus.

a: werkstuk; b: matrijs;

c: band; d: kritische punt;
e: inzetbus; f: steunring;

g: plunjerplaat; h: uitdrukpen;

i: uitstoter.

Bij de toepassing van uitdrukpennen wordt het vormgevend deel verzwakt door

de aanwezigheid van de uitdrukpennen. Deze pennen moeten een minimale

doorsnede (6 a 8 mm) hebben om de buigbelasting tijdens het uitpersen te

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

Beide oplossingen betekenen een verzwakking van het gereedschap en een extra

maat- of vormonnauwkeurigheid aan het werkstuk.
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2: Aanpassen matrijsgeometrie door conisch inloopstuk.

Bij deze oplossing wordt de matrijsgeometrie ter plaatste van het inklemmen

aangepast (conisch inloopstuk). Hierdoor wordt getracht om de matrijs lossend

te maken. Voornaamste vraag bij deze oplossing is hoe groot de hoek moet zijn
opdat de matrijs lossend is. Verwacht mag worden dat bij toename van de hoek

ook de benodigde omvormkracht toeneemt. Bij een grate hoek zal een extra

voorziening moeten worden getroffen voor het geleiden en centreren van de

blank en doorn in de vorm van een centreerring of een hulpgereedschap. Deze

op]ossing verdient, indien hij voldoet, de voorkeur boven het gebruik maken van

de uitstoterbeweging.

3: Hydraulisch uitpersen.

Bij deze oplossing spelen aspecten als afdichtingen, toe- en afvoer van de 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.

4: Materiaalkeuze.

Om de elastische vervormingen van de matrijs te verminderen kan worden

gezocht naar een materiaal met een hogere elasticiteitsmodulus dan die van

staal. In de omvormtechniek wordt vaak gebruik gemaakt van hardmetaal [2]. Dit
metaal heeft zowel een hogere maxirnaIe drukspanning als een hogere elastici

teitsmodulus. Nadelen zijn echter de lagere taaiheid bij grate afmetingen van het

gereedschap 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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5: Krimpringen en wikkelmatrijzen.

De grootste oorzaak van falen bij omvormmatrijzen is scheurvorming ten

gevolge van een te hoge trekspanning. Door in de matrijs een drukspanningstoe

stand te creeren kan deze een grotere belasting weerstaan [17]. Deze drukspan

ning wordt gerealiseerd door de matrijs in te persen in een of meerder krimprin

gen. 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 gereali

seerd.

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

licht conische matrijs (10°). Bij deze keuze wordt de matrijs niet zwakker dan de

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

gemaakt. Voor geleiding en uitlijning van doom en houder is gekozen voor een
losse, brede centreerring (zie § 4.2).

§ 4.2: Werktekeningen experimenten.

§ 4.2.a: Blanks.

Ds

01

Marterialen:

Aluminium;

MM-staal, 75 CrMoNiW ;

(Ieveringstoestand)

Snelstaal, S 6-5-2.

(zachtgegloeid)

Fig. 4.3: Werktekening blanks (basisvormJ.
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Afmetingen (afgeleid van de basisvorm):

Experiment Experiment Experiment Experiment
1 2 3 4

Di 21.7 19.9 23.6 21.8

Du 44.5 44.5 44.5 44.5

Ds 22.7 20.5 24.2 31.0

a n.v.t n.v.t n.v.t 20°

HO 25.2 25.2 23.2 24.0

H1 13.0 12.0 10.0 8.2

Mat. Alu. MM-staal MM-staal Snelstaal

Tab. 4.1: Afmetingen blanks.

Opmerking:

De overgebleven blanks uit een experiment zijn soms gebruikt in andere

experimenten. Ook zijn de blanks incidentieel aangepast maar de afmetin

gen in tabel 4.1 zijn in principe de hoofdafmetingen.

50.



§ 4.2.b: Matrijs.

D1

o

C\J
I

D5 f L1

Fig. 4.3: Werktekening matrijs.

Materiaal: Snelstaal S 6-5-2 (1.3343), gehard 61-63 Re.

Opmerkingen:

Slijp/polijst ruwheid geldt voor de gehele binnencontour;
Binnenmaten ontstaan na inpersen/inslijpen;

Band: standaardprodukt NEDSCHROEF.
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Afmetingen:

Experiment Experiment Experiment Experiment
1 2 3 4

01 100+1 100+1 100+1 100+1

02 n.v.t 80.0 80.0 80.0

03 44.60,H7 44.60,H7 44.60,H7 44.60,H7

04 34.0 34.0 34.0 34.0

05 19.74,H7 19.74,H7 n.v.t n.v.t

L1 n.v.t n.v.t 9/16",H7 18.80,H8

H1 100.2 100.2 100.2 100.2

H2 64.7 64.7 64.7 64.7

H3 n.v.t 20.0 20.0 20.0

a n.v.t 10° 10° 10°

4> 20.0° 20.0° 20.0° 20.0°

K 0°30' 0°30' 0°30' 0°30'

Rm 30±O.5 30±O.5 30±O.5 30±O.5

Ru 0.05 0.05 0.05 0.05

Tab. 4.2: A fmetingen matrijs.
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§ 4.2.e: Doorn.
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II)
......J

h ~
11 r.J- t-f(). r
II I

DC)
I

Dr o~ Lzsk

Fig. 4.3: Werktekening doorn.

Materiaal: Snelstaal S 6-5-2 (1.3343), gehard 61-63 Re.

Opmerkingen:

Zeskanthoeken afronden op 0.1 mm.;

Houder: standaardprodukt NEDSCHROEF 720.0013.
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Afmetingen:

Experiment Experiment Experiment Experiment
1 2 3 4

01 27.5 27.5 27.5 27.5

02 22.25,f8 22.25,f8 24.35,f8 22.25,f8

03 17±0.t 15±0.t 17±0.1 17±0.t

Dr 19.74,f8 n.v.t n.v.t n.v.t

Lzsk n.v.t 17.0+0.02 9/16",f8 18.80,k7

L1 130.0 130.0 135.0 135.0

L2 38.0 38.0 38.0 55.0

L3 75.0 75.0 83.0 63.0

L4 12.0 12.0 12.0 12.0

L5 n.v.t >20.0 >25.0 >42.0

r 2 2 2 2

Ru 0.4 0.4 0.4 0.4

Tab. 4.3: Afmetingen doom.
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Bijlage 5: Sterkteberekening van de matrijs.

§ 5.1: Waarom GIFTS.

Bij de sterkteberekening van de matrijs worden de spanningstoestand in de

matrijs, de vervormde geometrie van de matrijs en lokale grootheden zoals rek

en verplaatsingen, bij een gegeven belastingstoestand bepaald. Voor het

uitvoeren van dergelijke berekeningen bestaan een aantal mogelijkheden:

Analytisch: Iineair elastische sterkteberekening van rechte cilindrische

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 kunnen worden beschouwd. 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.

lk heb gekozen voor GIFTS omdat dit werkt op een 'stand-alone' PC en ik al

werkervaring had met dit pakket.

§ 5.2: Analyse voorspanning.

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

scheidingsvlak tussen matrijs en krimpring [27]. Binnen GIFTS is het echter niet

mogelijk deze 'dynamische' randvoorwaarde te modelleren. Daarom is er

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

die bestaat uit drie stappen: superpositie-principe.
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stop 1

INPUT: OVERMMT m
OUlPUT: EVENWICHT

ARm

stop 2

I

+1
I
I

INPUT: BELASTINC Ph/CEEN OVERMMT
OUlPUT: VERPLAATSINGEN

slop 3

INPUT: SUPERPOSITIE BELASTING/
VERPLAATSING

OUTPUT: SPANNINGSBEELD/
VERVORMDE CONTOUR.

Fig. 5. 1: Schematische weergave superpositie-principe.

N.B: De verplaatsing in vertikale richting (v) is horizontaal weergegeven. De

pijlgrootte in figuur 5.1 is maatgevend maar de werkelijke richting is

echter naar beneden (v<O).

Beschrijving van de opeenvolgende 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 van het omvormproces beschouwd. Bij

deze analyse wordt informatie bepaald betreffende de spanningen of de

verplaatsingen van de punten op het scheidingsvlak. Op basis van proef

berekeningen wordt gekozen voor een benadering van het verplaatsings

veld;

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

elastische problemen is het toegestaan om twee belastingssituatie's voor

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

belasting gelijk is aan de belasting van het omvormproces plus de som

van de spanning(en) of de verplaatsingen uit stap 1 en 2.
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§ 5.2.a: Analyse stap 1.

In stap 1 wordt de verdeling van de overmaat over de matrijs en de krimpring

bepaald. Op basis van evenwieht wordt deze verdeling berekend. Voor de

matrijs wordt bij een verplaatsing van de buitenradius de bijhorende reaetie

kracht(drukspanning) op de buitenradius berekend in GIFTS. Voor de band kan

deze drukspanning analytiseh worden bepaald.

Matrijs.

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

Geometrie: zie fig. 5.3.

Overmaat (fl: 0.001, 0.005, 0.01, 0.05 waarbij f gedefinieerd is als:

f= llR
Rf (1)

Rt: fabricagemaat van de matrijs, Rt =50 mm;

llR: overmaat bij een starre krimpring, ie. opgelegde verplaatsing van de

buitenradius.

Opmerking:

De voorspanning is berekend in GIFTS door met het commando 'RLOAD' de

knooppuntsbelasting van de punten op de buitenradius te bepalen. De voorspan

ning wordt berekend door de knooppuntskracht te delen door het elementopper

vlak (2*"*Rt *He), waarin 'He' de elementhoogte is.

Band.

50 CrNi 3: a t = 1500 N/mm2
, E= 2.06*105 N/mm2 en v=0,30.

Geometrie: Ro = 50 mm, Ru = 100 mm, Hk = 80 mm.

Deze geometrie voldoet aan de optimale geometrie zoals die in de Iiteratuur [3]

wordt besehreven: Rj:Ro:Ru = 1:2:4, waarin:

Rj = inwendige straal van de matrijs;

Ro = uitwendige straal van de matrijs/inwendige straal van de band;

Ru = uitwendige straal van de band.
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Met evenwichtsanalyse wordt voor de band gevonden dat [3]:

M =P .R [(1-V""!!!"') +(1+V....!!:.....)]II vb 0 E R~-~ E R~-R:

Invullen van de waarden levert:

Pvb=~RII·2094

(2)

(3)

In tabel 5.2 wordt voor zowel de matrijs als de band de berekende voorspanning

als functie van de verplaatsing gegeven. Beide gereedschappen zijn afzonderlijk

berekend. Hierna kan grafisch of analytisch het evenwicht worden bepaald.

Overmaat f [-] ~R [mm] Pym [N/mm2
] Pyb [N/mm2

]

0.001 0.05 270 104

0.005 0.25 1360 523

0.010 0.50 2705 1047

Tab. 5. 1: Berekenig voorspanning matrijs en band.

Zowel voor de band als voor de matrijs geldt (Iogischer wijs) een lineair verband

tussen ~R en Py • Het is dus toegestaan om bij de matrijs een lineaire functie te

bepalen gelijk aan vgl. 3. Er geldt:

P_=Mm '5415 (4)

Het evenwicht tussen matrijs en band wordt gevonden door het oplossen van

het volgende stelsel vergelijkingen:

Pvm=Pvb=Pv
~R=~Rm+~Rb ~ (5)

...!::.... +...!:.-=~R
5415 2094

Hieruit voigt voor een bepaalde overmaat de bijhorende evenwichtsspanning en

kan de afzonderlijke verplaatsing voor matrijs en band worden berekend.

Voor de grafische bepaling van de evenwichtsspanning en de bijhorende

verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van figuur 5.2.
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Fig. 5.2: Grafische bepaling evenwichtstoestand.

Verklaring figuur 5.2:

In figuur 5.2 is de verplaatsings-voorspaningsfunctie getekend voor zowel de

matrijs als voor de band. Bij de band is de v-as over een afstand ~R verschoven.

Daarom staan er meer lijnen voor de band en maar 1 lijn voor de matrijs gete
kend. Bij een bepaalde overmaat wordt het evenwichtspunt als voigt gevonden:

Zoek of teken de 'bandlijn' behorende bij de overmaat;

Bepaal van deze lijn het snijpunt met de lijn van de matrijs.

Vanuit het snijpunt kunnen de volgende grootheden worden bepaald:

evenwichtsspanning = voorspanning;

~Rm (en dus ook ~Rb)'

In de figuur is dit uitgezet voor ~R = 0.5 mm.
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§ 5.2.b: Analyse stap 2.

1n stap 2 wordt het 'systeem' van matrijs en band in zijn geheel beschouwd. Op

het scheidingsvlak tussen band en matrijs is geen voorspanning gemodelleerd.

Er is gezocht naar de knoooppuntsverplaatsing op het scheidingsvlak, ten

gevolge van de belasting van het omvormproces. Deze belasting is een hydro

statische druk (Ph) op het contactvlak tussen werkstuk en matrijs.

LOADIlfG CASE 1

JOB: A\TOT
4-)jAY-92 12: 34

TRAJJS.
lU:SllLTAllTS

A .OOOE+OO
B 5.000E-03
C 1.0001:-02
D 1. 500£-02
E 2.000E-02
P 2.500E-02
G 3.000E-02
H 3.500£-02
I 4.000E-02
J 4.500E-02
J:: 5.0001:-02
L 5.500E-02
11 6. 000E-02
N 6.500E-02
o 7.000E-02
P 7.500£-02

X
DEFLE TIONS 9.0 OE-02

-------------- -----I

I
I
I
I
I
I~M~4-4~-+4~=-=--=:...:..J~....-----q
I
I,..

I
I

I

110DE,

~-x--~-.....I...-----.....lI---------l---+....J
7.000 +00

Fig. 5.3: Verplaatsingsveld bij Ph = 1000 N/mJif.

Het beeld van figuur 5.3 is representatief voor de verplaatsingsvelden bij andere

waarde's van Ph' De verplaatsing van de knooppunten in radiale en axiale
richting is afhankelijk van de hoogte en kan benaderd worden door rechte

Iijnstukken. Figuur 5.4 toont, bij deze belasting, de verplaatsingen en 'fitting
parameters' .
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Fig. 5.4: Verplaatsingen en 'fitting-parameters', Ph= 1000 N/mm2.

Voor de 'fitting-parameters' worden de volgende aanname's gedaan:

Uh = VO = 0;
Vh = Vm = V';
UO, Urn en V· zijn afhankelijk van Ph'

I Ph [N/mm 2
] II UO [mm] I Um [mm] I V· [mm] I

500 0.00752 0.00842 -0.00736

1000 0.01503 0.01683 -0.01471

1500 0.02255 0.02525 -0.02207

2000 0.03006 0.03366 -0.02942

2500 0.03758 0.04210 -0.03680

Tab. 5.2: 'Fitting-parameters' a/s functie van Ph'

Op basis van lineariteit mag bij andere waarde's van Ph door intra- of extrapola

tie de grootte van de parameter worden berekend. In stap 3 wordt de werkelijke

belastingstoestand, op basis van superpositie verkregen, beschouwd.
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§ 5.3: Spanningstoestand in de kritische hoek.

In [26: § 4.3] is bepaald dat voor Ph = 2300 N/mm2 en bij variatie van de voor

spanning een andere spanningstoestand heerst in de kritische hoek.

LOADIHG CASE t

,,,,
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
\

ERV. )

WI }(IS!S
CRITZIlL\

A 1. 000E+01

~ U881m
D 4.000h01
E 5.000&+01

gF
I

6.000E+01
7.000£+01
8.000£+01
9.000E+01

J 1.000£+02

/ L>=,~;:;r--I
... JOB: A\IITZS

2.0 OE-01 4-lfAY-92 11: 20

Fig. 5.5: Spanningstoestand bij Pv= 379 N/mm2
•

Pv = 379 N/mm2
:

Er is sprake van een spannigspiek is de kritische hoek. De vervorming van

de matrijs wordt veroorzaakt door de belasting (Ph) en de voorspanning is

als het ware 'weggedrukt' door de belasting. De spanningslijnen dempen

uit in de matrijs en het patroon voigt de contour van de vervormde
geometrie (zie fig. 5.5).
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C'x I-----.,=-:-.....,.,.=.,......---lJOB: A\JlTSO
2.0 OE-01 4-MAY-92 10: 21

LOADING CASE 4

I
I

I
I

I
I,

I
I

I
I

ERT. )

A
B

~
G

¥
f
io

VOl llI51S
CRITERIA

1. 000£+01
1. 600£+01
Z.000h01
2.500£+01
3.000£+01
3.600£+01
4.000£+01
4.500E+01
5.000£+01
6.600!+01
6.000!:+01
6.500£+01
7.000£+01
7.600£+01
8.000£+01

Fig. 5.6: Spanningstoestand bij Pv= 758 N/mm2
•

DULS.

Lx I-----.,=:-.....,.,.=;';"'"""---lJOB: A\1IT7S
2.0 OE-01 4-MAY-92 11: 59

LOADING CASE 4

ERT. )

~
D
£

J
J:
L
II

VOl ll:I51S
CRIT£RIA

2.000£+01
2.600!+01
3.000£+01
3.500£+01
4.000£+01
4.500£+01
5.000£+01
5.500E+01
6.000E+01
6.600£+01
7.000!:+01
7.500£+01
8.000£+01

Fig. 5.7: Spanningstoestand bij Pv= 1137 N/mm2.
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Pv = 758 N/mm2
:

Ook bij deze voorspanning is er een spanningspiek in de kritische hoek

maar de Von Mises-spanning is lager als bij Pv = 379 N/mm2
• De contour

Iijnen van de spanning buigen bij de binnenradius van de matrijs af in

axiale richting wat duidt op de invloed van de voorspanning (zie fig 5.6).

Pv = 1137 N/mm2
:

Bij deze voorspanning heerst een volledig elastische spanningstoestand in

de matrijs. Op de binnenradius zijn de spanningslijnen t.g.v. de voorspan
ning zichtbaar en ook is er sprake van een lage spanningspiek in de

kritische hoek. De vervormde contour heeft nauwelijks vormafwijkingen

t.O.v. de oorspronkelijke contour (zie fig. 5.7).

LOADIIlG CASE t VOl laSES
CRITERIA

A 3.500E+Ol
B 1.000E+01
C 4.500E+01
D 5.000h01
E 5.500E+01
r 6.000E+01
G 6.600£-01
H 7.000E-01
I 7.500E+Ol
J 8.000£+01
I: 8.600£+01
L 9.000E+01
II 9.500E+Ol
R 1. 000E+02o 1. 050E+02
P 1.100E+02

i:S~ I--""",=,=--=.,...,.....----l
... JOB: A\II'1'OO

3.0 OE-Ol 4-IlAY-92 9: 16

Fig. 5.8: Spanningstoestand bij Pv = 1510 N/mm2
•
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Pv= 1510 N/mm2
:

Uit de spanningsplot blijkt dat hier sprake is van een zogenaamde plas

tische voordeformatie. De waarde van de Von Mises-spanning op de

binnenradius van de matrijs is namelijk groter dan de vloeispanning van

het snelstaal. Deze manier van voorspannnen is geoorloofd indien de

waarde van de spanning de maximaal toelaatbare drukspanning van het

materiaal niet overstijgt (± 3000 N/mm2
). De vervormde contour wordt

bij deze manier van voorspannen bijna geheel bepaald door de voorspan

ning (zie fig. 5.8).

§ 5.4: Bepaling afrondingsstraal.

§ 5.4.a: Analyse afrondingsstraal.

In deze paragraaf wordt in een aantal stappen verklaard hoe de 3 KEYPOINTS

(4,5,6) op de afrondingsstraal worden bepaald (zie fig. 5.9).

De punten 1,2,3 zijn de eindpunten

van de Iijnen waarin de afronding

wordt 'gefit'. Dit zijn dus bestaande

KEYPOINTS uit de oorspronkelijke

geometrie. Er geldt dan:

Q= arctan (y2-yl)
(x2-xl)

p= arctan (y3-y2)
(x3-x2)

y= ~(p-a)
2

s= R.tan(y)

(1 )
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Voor de punten 4 en 5 kan nu worden afgeleid dat:

x4 =x2-Scos(a)
y4 =y2-Ssin(a)
x5 =x2+Scos(P)
y5 =y2+Ssin(p)

Voor het middelpunt van de cirkelboog geldt:

xm =x4-R.sin(a)
ym=y4-R.cos(a)

(2)

(3)

Op punt 6 na zijn nu aile punten bepaald t.O.v. de oorsprong (0). In GIFTS wordt

een cirkelboog (CARC) bepaald door drie punten op de cirkelboog. Er moet dus

nog een derde punt (punt 6) worden bepaald. Met behulp van basistransformatie

kan de Jigging ten opzichte van de lokale oorsprong (m) worden bepaald (vgl. 4).

[
cos(P) sin(p)]'1 R.COS(Y)] = 1X'6] (4)
-sin(p) cos(P) R.sin(y) y'6

Daarna is de ligging t.O.V. de oorsprong (0) eenvoudig te bereken met:

[
X6] =1X'6+xm]
y6 y'6+ym

(5)

Met een eenvoudig PASCAL-programma (Radius) is de ligging van de punten 4,5
en 6 bepaald.

§ 5.4.b: listing 'RADIUS'.

PROGRAM
Versie
Datum
Taal
Systeem
Programmeur
Informatie

Telefoon

:Radius
:1.00
:april 1992
:TurbopascaI6.0 (Borland)
:386SX met VGA kaart en Numerieke Coprocessor
:Ad Vugts
:Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Werktuigbouwkunde
Vakgroep Productietechnologie en -Automatisering
Laboratorium voor Omvormtechnologie

:040-474828 A.J.M. Vugts
:04242-17573 A.J.M. Vugts
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PROGRAM Radius;

VAR xl ,Vl ,x2,V2,x3,V3
x4,V4,xS,yS
r,S,delta_r
alpha,beta,gamma
delta_gamma
rho, kappa
xm,ym,xc,yc
i,j
outl
result,path,filenm

BEGIN

path: = 'b:\radius\';
filenm: ='mat_conl.dat';
result: = path +filenm;
ASSIGN(outl,result);
REWRITE(outl );

:REAL;
:REAL;
:REAl;
:REAl;
:REAl;
:REAl;
:REAl:
:INTEGER;
:TEXT:
:STRING;

WRITE('xl =');READlN(xl);
WRITE('yl = ');READLN(yl );WRITElN(outl, 'pointl =',xl :6:3,' ,,yl :6:3);
WRITE('x2 = ');READlN(x2);
WRITE('y2 = ');READlN(y2);WRITElN(outl ,'point2 =',x2:6:3,' , ,y2:6:3);
WRITE('x3 =');READlN(x3);
WRITE('V3 = ');READLN(y3);WRITElN(outl, 'point3 =',x3:6:3,' ,,y3:6:3);

IF x2=xl THEN alpha: = pil2
ELSE alpha: = ARCTAN ((y2-yl )/(x2-xl));

IF x3 = x2 THEN beta: = pi/2
ELSE beta : = ARCTAN «y3-y2)/(x3-x2));

gamma: = O.S·(beta-alpha);

deltaJ: = 1;

FOR i:= 0 TO 10 DO

BEGIN

S: = r·(sin(gamma)/cos(gamma));

WRITElN(outl,'r =',r:3:2);

x4: = x2 - S·cos(alpha):
y4: = y2 - S·sin(alpha);
xS: = x2 + S·cos(beta);
yS: = y2 + S·sin(beta);

WRITElN(outl,'point4 =',x4:6:3,' ,,y4:6:3);
WRITElN(outl ,'pointS =',x5:6:3,' ,,yS:6:3);
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e** Berekening van de '5' cirkelboogpunten. ***}

xm: = x4 - r*sin(alpha);
ym: = y4 + r*cos(alpha);
kappa: = ((pi/2)-alpha);
delta_gamma: = gamma/2;

FOR j:=O TO 4 DO

BEGIN

rho: = j*delta_gamma;
xc: = r*cos(kappa)*cos(rho) + r*sin(kappa)*sin(rho) + xm;
yc: = r*cos(kappa)*sin(rho) - r*sin(kappa)*cos(rho) + ym;

WRITELN(out1 ,'j =',j:2,' ',xc:6:3,' ,,yc:6:3);

END;

END;

CLOSE(out1 );

END.

! 5.5: Source-files.

In deze bijlage wordt de invoer-file, die bij GIFTS de probleemdefinitie in BULKM

en LOADBC beschrijft, beknopt besproken. Per (voorkomend) com-mando is kort
omschreven wat het inhoudt.

§ 5.5.a: Invoerfile processor BULKM.

$ JOB: A\RAD6
AUTOOFP
AUTOOFP 0

6-MAY-92 9:45:11 {titel}

1
1.OOOOE+OO

CLASS
AXIS

ETB

o

1

{rotatiesymmetrisch probleem}

{materiaalparameter: diktegroep}

ELMAT J
1

2.3000E+OJ 2.3000E+05 2.7000E-Ol
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KPOINT 0
1

9. 8700E+00 .OOOOE+OO
2

2.4000E+01 .OOOOE+OO
3

3.6000E+01 .OOOOE+OO

10
1.49S0E+01 4. 18S0E+01

11
1. 67S0E+01 4.2900E+01

12
~.8100E+01 4. 4490E+01

20
3. 61S0E+Ol 8.0000E+01

21
S.000OE+01 8.0000E+01

{ingave hoekpunten van de geometrie}

{etc}

{10, 11 en 12: cirkelboogpunten}

{etc}

GET!' 0 {defintie elementtype}
QA4

1 1

KGRID4 0 {grid's aanmaken t.b.v elementverdeling}
Gl

9 9
1 2 5 6

G2
9 9
2 3 6 7 {tot en met}

G10
9 9

16 17 19 20
GIl

9 9
17 18 20 21

CARC 0 {beschrijving van de afrondingsstraal}
CI

10 11 12 9

GRID4 0 {extra grid t.g.v. afrondingsstraal}
GS
••• L7 ••• L14 C1 •••Lll

COMPLINE 0 {samenvoegen van lijnen i.v.m. de randvoorwaarden}
LBO
••• L1 •••LS •••L8
LUI
•••L9 •••L18
LU2
••• L23 •••L28
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§ 5.5.b: Invoerfile processor LOADBC.

$ JOB: A\RAD6 6-MAY-92 8:58:17
AUTOOFF

SUPL 2 {onderdrukking vrijheidsgraad in z-richting}
LBO

DISL 2 {opgelegde verplaatsing in z-richting}
LU1

O.OOOOE-02 -3.8250E-02
LU2

-3. 82S0E-02 -3. 8250E-02

DISL 1 {opgelegde verplaatsing in r-richting}
LU1
-1. 7092E-Ol -1. 6619E-O!

LU2
-1. 6619E-01 -2.1000E-01

LOADL 1 {voorgeschreven lijnbelasting in r-richting}
••• L12

8.8920E+02 8.8920E+02
C1

8. 8920E+02 2.25l6E+03
•••L17

2.2516E+03 2.2516E+03
•••L22

2.S605E+03 .OOOOE+OO

LOADL 2 {voorgeschreven lijnbelasting in z-richting}
•••Ll2
-2.4440E+03 -2.4440E+03

C1
-2.4440E+03 -1.3000E+03

•••Ll7
-1. 3000E+03 -l.3000E+03

••• L22
-4.S1S0E+02 .OOOOE+OO

70.



Bijlage 6: Kostprijsvergelijking.

§ 6.1: Kostprijscalculatie.

Deze voorlopige kostprijsvergelijking, onder het voorbehoud dat de vernieuwde

braammatrijs in de praktijk zal functioneren, is gebaseerd op de gereedschaps

calculatie bij Nedschroef Helmond voor een batch van 300 stuks.

Huidige produktiemethode:

omschrijving stelt. Bew.t. Kosten /300

Snelstaal 1.3344 84.0 kg 1193.64
Zagen 84.0 kg 134.40
Gloeien zacht 58.7 kg 52.90
CNC. staf draaien 0.7 uur 15.0 uur 1554.30
Hobben 0.7 uur 16.5 uur 1806.00
CNC. enkel draaien 0.7 uur 4.2 uur 485.10
TFW Mariahout 24.0 uur 2400.00
Controleren
Coaten/harden Philips 42.9 uur 4290.00
Merken 4.5 uur 213.75
Controleren
Magazijn

Kostprijsopbouw:

3.98
0.45
0.18
5.18
6.02
1.61
8.00

14.30
0.71

Bewerkingskosten
Materiaalkosten
Kontrolekosten
Uitvalkosten
Stelkosten
Orderkosten
Fabricagerisico
Uitbest. risico
Blanks mag-01

Totaal
Prijs per stuk

2%
2%

2%
2%

10936.45
1193.64

218.73
246.97
212.10
21.00

256.58
256.58

+-----
13342.05

44.47
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Bij de kostprijsberekening voor de vernieuwde braammatrijs vervallen de

bewerkingen: CNC. enkel draaien en TFW Mariahout. Deze twee bewerkingen

worden vervangen door een 'vlak'bewerking na het harden. De kostprijs van

deze nabewerking wordt gelijk verondersteld aan de 'oude' bewerking CNC.

enkel draaien. Ook zijn er kleine verschillen in de materiaalkosten omdat een
andere blank wordt gebruikt.

Near-net-shape produktiemethode:

OInschrijving stelt. Bew.t Kosten /300

Snelstaal 1.3344 90.0 kg 1278.90 4.27
Zagen 90.0 kg 144.00 0.48
Gloeien zacht 49.1 kg 44.20 0.15
CNC. staf draaien 0.7 uur 15.0 uur 1554.30 5.18
Hobben 0.7 uur 16.5 uur 1806.00 6.02
Controleren
Coaten/harden Philips 42.9 uur 4290.00 14.30
'Vlakken' 0.7 uur 4.2 uur 485.10 1.61
Merken 4.5 uur 213.75 0.71
Controleren
Magazijn

Kostprijsopbouw:

Bewerkingskosten
Materiaalkosten
Kontrolekosten
uitvalkosten
Stelkosten
Orderkosten
Fabricagerisico
Uitbest. risico
Blanks mag-01

~otaal

Prijs per stuk

2%
2%

2%
2%

8537.35
1278.90
196.33
200.25
212.10
21.00

208.92
208.92

+-----
10863.77

36.22

72.



§ 6.2: Conclusie's.

Ujt deze kostprijsvergelijking valt op te maken dat een kostprijsreductie van

18.6% wordt behaald. Ook de levertijd van de braammatrijs zal afnemen omdat

de externe bewerkingen bij TFW Mariahout vervallen. Oit betekent per serie een

verkorting van de levertijd van ± 1 Y:z week. Het is dus mogelijk om met gelijke

capaciteit meer braammatrijzen tegen een lagere kostprijs te produceren.

Een ander voordeel van near-net-shape produktie is dat de toepassing van PM

staal verantwoord wordt. De hoge kostprijs van dit materiaal per kilo (3 a 4

maal de kostprijs van conventioneel snelstaal) wordt nu gecompenseerd door de

Jagere bewerkingskosten van het produkt. Schatting kostprijs:

Bewerkingskosten
Materiaalkosten
Overige kosten

Totaal
Prijs per stuk

8537.35
4476.15
1000.00

+----
14013.50

46.71

(gelijk)
(3.5* kostpr. snelstaal)
(schatting)

Hierdoor Jigt de prijs weer op het oude nivo maar zijn de verwachtingen met

betrekking tot kwaliteit en standtijd van het produkt hoger.

Het economische voordeel te behalen met near-net-shape produktie van braam

matrijzen wordt nog versterkt door de grote hoeveelheid braammatrijzen, ten

opzichte van de overige hobprodukten, die per jaar worden geproduceerd (zie

fig. 6.1; jaarproduktie 1990, totaal 12000 stuks).

~ : BraammatriJS
• : Mass ieve nadrukkop
mill :StempeI
~ : Zeskant opvulstuk
• : Zeskant nadrukkop
~ :Overige produkten

Fig. 6. 1: Verdeling produktgroepen hobben.
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Bijlage 7: Vuistregels voor het hobben.

Vanwege de grote verschillen tussen de produkt(groepen) is het moeilijk om een

groot aantal vuistregels op te stellen. Enkele aspecten zijn [25]:

Maximale gereedschapsbelasting. Bij het gebruik van gehard snelstalen

stempels (61-64 Rc):

F NP.r =- -< 3000 --
A.t mm2 (1)

waarbij Pst = stempeldruk;
F = omvormkracht;

Ast = stempeloppervlak.

Afmetingen krimpringen. Voor de afmetingen van matrijs en krimpringen

geldt een optimale verhouding van:

Rj:Ro:Ru = 1:2:4 (2)

Voor de hoogte van de krimpring (Hk) geldt:

Ho < Hk < Ho + Let - s. (3)
waarbij Ho = hoogte van de blank;

Let = lengte van de stempel;

s. = stempelweg.

NB: De binnencontour van de matrijs is licht conisch (2° a 3°) om het

uitpersen van het werkstuk te vereenvoudigen.

Hobsnelheid. De optimale hobsnelheid is een keuze tussen de optimaIe

processnelheid en de optimaIe produktiesnelheid. De gebruikelijke snelheid

Jigt tussen de 0.01 en 0.1 mm/s. Indien het hobben een deelbewerking

voor het produkt is, moet worden gekozen voor de optimaIe processnel

heid waarbij de kwaliteit van het werkstuk gegarandeerd is. Een relatief

hoge snelheid geeft een betere opwaartse materiaal stroming en is

gunstig indien opJiggende motieven moeten worden gehobd. Voor de

materiaalstructuur van de blank wordt het aanbevolen om zachtgegloeid

materiaal te gebruiken omdat de bolvormige structuur zachter is dan een

naaldstructuur of een bros netwerk.
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Berekening omvormkracht. Binnen de vakgroep Omvormtechnologie is het

gebruikelijk om formules voor de berekening van een omvormkracht te

presenteren in de algemene vorm naar vergelijking 4:

F=Pdim"uv-A.t of P.t=Pdim"Uv (4)

De factor Pdim is een functie van de geometrie van het werkstuk en de

gereedschappen. Voor axisymmetrische processen kan deze factor

bijvoorbeeld met UBET worden bepaald. Bij andere problemen of een

nauwkeurigere bepaling zijn analytische- of EEM-modellen een mogelijk

heid. Bij het hobben van gereedschapsstaal zoals dat bij NEDSCHROEF

gebeurt geldt dat: Pdim < 3 in verband met de gereedschapsbelasting (zie
vgl. 1).
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Bijlage 8: Mogelijkheden voor vervolgonderzoek.

§ 8.1: Inleiding.

De afstudeeropdracht is specifiek gericht op het herontwerp van de produktie
methode voor braammatrijzen. Na afronding van deze opdracht kan de vraag

worden gesteld wat de eventuele mogelijkheden zijn voor een vervolgonderzoek

bij de Nedschroef Holding N.V. Deze vraag zal worden beantwoord voor twee

groepen van activiteiten namelijk:

Het hobben in de gereedschapfabriek (per produktgroep);

Massief (koud)omvormen in de massaproduktie.

De grote Iijn zoals bij het afstuderen is gevolgd betreft: analyse van het plasti

sche omvormproces met USET en analytische methoden, toetsing en uitbreiding

van de inzichten door experimenten en sterkteberekening (elastisch) van de
gereedschappen met E.E.M. [27]. Deze methodiek resulteerde in een vernieuwde

produktiemethode voor braammatrijzen en kan waarschijnljjk ook voor andere

produkten succesvol worden toegepast. Ook aan problemen waar een andere

aanpak (mits binnen het vakgebied) vereist is, zal eventueel aandacht worden

besteed.

§ 8.2: Het hobben in de gereedschapfabriek.

1: De 'massieve' nadrukkop en stempels.

Bij deze twee produkten gebeurt nagenoeg hetzelfde: in de contactzone tussen

hobmaster en werkstuk wordt een tekst, een opdruk of een patroon ingedrukt in

het werkstuk (zie fig. 8.1).

Het globale omvormproces (closed-die-coining) kan met USET of met analyti

sche modellen [15] worden bestudeerd. Voor het lokale omvormproces, de

vorming van de afbeelding in het werkstuk, moet gebruik worden gemaakt van

E.E.M. of een analytische aanpak. Omdat momenteel bij deze produktgroepen

weinig problemen zijn, is een dergelijk onderzoek meer een bevestiging van

hetgeen er gebeurt als het zoeken naar nieuwe mogelijkheden of verbeteringen.
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-Nadrukkop:

HoJDu $IlII 1.

-Stempels:

HoIDu $IlII 2.
Ho

Fig. 8.1: Nadrukkoppen en persstempels.

2: Zeskante opvulstuk.

Bij het zeskante opvulstuk is het grootste probleem het inscheuren van de

matrijs in de hoeken. Naar dit probleem is reeds een kort onderzoek gedaan [3]

maar de invloed van een afrondingstraal in de hoek en de werkelijke belasting op

de matrijs is niet beschouwd.

Een andere oplossing voor dit probleem kan een verbeterde produktiemethode

zijn. Er moet worden gekeken of de huidige bewerkingsvolgorde (zeskant frezen

- hobben) kan veranderen in hobben -+ zeskant frezen of nog 'beter' hobben -+

afwerken (near-net-shape produktie). Bij een dergelijk onderzoek zal met name

de analyse van het omvormproces (a-symmetrische produktgeometrie) proble
men (tijd en moeilijkheidsgraad) leveren omdat dit analytisch of met E.E.M moet

gebeuren.

3: Zeskante nadrukkop.

Oit produkt is een 'klassiek' voorbeeld uit de Iiteratuur over hobben. Ook bij

NEDSCHROEF zijn experimenten gedaan om dit produkt te hobben. Tot heden

zijn de resultaten niet bevredigend en wordt dit gereedschap nog gevonkt of

opgebouwd uit hardmetaal. Onderzoek naar de mogelijkheden tot het hobben
van de zeskante nadrukkop is een goed alternatief voor een vervolgopdracht

omdat bij deze produktgroep zowel technische probelemen bij het omvormpro

ces een rol spelen als dat er economisch voordeel is te behalen (hobben als
vervangende bewerking voor vonken).

77.



4: Nieuwe produkten.

Hierbij moet worden gedacht aan die produkten( = gereedschappen) waarbij veel

arbeid wordt verricht in het maken van complexe vormen (niet-draaibaar) of het

maken van details (letters, patronen etc.). Welke dit zijn en/of die er zijn moet

nog worden onderzocht.

§ 8.3: Massief omvormen in de massaproduktie.

Naast het hobben gebeuren bij NEDSCHROEF op 't gebied van massiefomvor

men nog veel meer aktiviteiten. Ais word gevraagd naar het 'nut' van een relatie

tussen de TUE/Laboratorium voor Omvormtechnologie en Nedschroef moet ook

naar die aktiviteiten worden gekeken. Globaal valt hierbij te denken aan:

analyse/optimalisatie van bepaalde omvormprocessen;

verbetering van de standtijd van gereedschappen (materialen en opper':'
v]aktebehandelingen);

kwaliteitsbeheersing in de massafabricage;

ontwikkeling van nieuwe produkten zodat een grotere 'meerwaarde' aan

het produkt wordt toegevoegd;

problemen op het raakvlak met de bedrijfskunde:

voorraadbeheersing van gereedschappen;

S.M.E.D. en produktieplanning.
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