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Titel Het LD. omvormproces 

Onderwerp 

13-07-94 

Naast plaat en massief omvormprocessen ( bijv. dieptrekken en hulsextrusie ) is het 
zogenaamde buisomvormen sterk in ontwikkeling. In dit proces wordt door middel van 
een gecombineerde belastingstoestand, axiale kracht in combinatie met inwendige druk, de 
ideale deformatieweg nagestreefd. Bij de ideale deformatieweg met €1 = -€2 zijn namelijk 
zeer grote deformaties mogelijk zonder dat insnoeringsinstabiliteit optreedt. Met dit 
proces is het mogelijk in een bewerking gecompliceerde produkten te vervaardigen die op 
de klassieke manier niet uit een stuk maakbaar zijn. Doordat produkten met dit proces uit 
buis vervaardigd worden treed eveneens een gewichtsbesparing op ten opzichte van de 
produkten die massief vervaardigde zijn. Zo kunnen met het I. D. Omvormproces holle 
nokkenassen vervaardigd worden die normaal gesmeed worden, en dus massief zijn. 

Opdracht 
Ontwerp en realiseer een proefopstelling waarmee het principe gedemonstreerd kan 
worden. Schenk aandacht aan : 
- de achtergronden in de plasticiteitstheorie 
- de beschikbare literatuur 
- eventueel beschikbare produktvoorbeelden 
- het meet- en regelgedrag. 
- de benodigde hydraulic a 

Prof.ir.l.A.G. Kals Dr.ir.J.A.H. Ramaekers 
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Samenvatting. 

De bewerkingen die een buis tijdens de produktie kan ondergaan zijn divers en talrijk. 

Een nieuwe generatie van buis-omvormende bewerkingen bestaat uit het omvormen van 

buizen met behulp van een werkmedium. Een uitvoeringsvorm hiervan is het opwijden 

van buizen met behulp van een inwendige druk en een axiale kracht. 

De voordelen van dit proces komen voort uit het bij benadering volgen van de ideale 

deformatieweg (I. D.). Ret buisopwijden kan daarom een ideale deformatieweg omvorm

proces worden genoemd. Ret principe van de ideale deformatieweg (e l =-e2) wordt nader 

verklaard aan de hand van de plasticiteitsleer. De voordelen van het volgen van de ideale 

deformatieweg zullen worden aangegeven. Uitgaande van dunwandige buizen worden via 

de ketelformules uitdrukkingen afgeleid voor het verloop van de procesgrootheden, axiale 

kracht en inwendige druk. In deze afleidingen wordt rekening gehouden met anisotropie. 

Voor het toetsen van deze uitdrukkingen aan de werkelijkheid is een machine ontworpen. 

Deze machine gebruikt voor het verkrijgen van de axiale kracht en de inwendige druk een 

hydraulisch systeem. Verder bestaat de machine uit een controle systeem en een mecha

nisch systeem. De belangrijkste componenten van deze deelsystemen worden beschreven. 

In opdracht van een bedrijf is via de "trial and error" methode gezocht naar kracht-druk 

relaties volgens welke bepaalde produkten geproduceerd kunnen worden. De resultaten 

hiervan worden voor zover mogelijk vergeleken met de uit de theorie afkomstige 

gegevens. 
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Summary. 

In productions, tubes can be defonned in many ways. A new kind of defonn-processes is 

based upon the use of a workmedium. A realisation of this kind of processes is expanding 

a tube by the use of an internal pressure and an axial force. 

The advantages of this process are a result of the ideal defonnation path (I.D.). Thats 

why the process is called I.D. defonnation process. In this report the ideal defonnation 

path (82 =-81) is explained by the theory of plastic defonnation. Also the cause of the 

advantages of the ideal defonnationpath are explained. 

The modellation of the process is based on thin-walled tubes. During the modellation 

anisotropy is also taken into account. Concrete descriptions of the internal pressure an the 

axial force as functions of the momentanious diameter are derived. These are based upon 

the "ketel fonnules" which are descriptions of the main stresses in a thin walled tube. 

The comparing of the model with the reality has to be done on a machine, which 

designed. The machine can be devided into three subsystems: the hydraulic system, the 

mechanical system and the controlling system. The most important components of the 

subsystems are described. 

By trial and error a force-pressure path for the production of concrete products is found. 

The results are compared to the theoretical analysis where possible. 
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Voorwoord. 

Via deze weg wi! ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan mijn onderzoek, en de 

totstandkoming van dit verslag. Hierbij wit ik speciaal mijn begeleider en mijn hoogleraar 

bedanken voor de mogelijkheden die ik van hun heb gekregen om mijn opdracht uit te 

voeren. Ais laatste wi! ik de mensen van United Parts Roermond, en van Torsmaskiner 

AB bedanken voor de prettige samenwerking, en voor het door hun in mij gestelde 

vertrouwen. 

Pap, deze is voor jou. 
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Symbolenlijst. 

1,2,3 hoofdrek richtingen 

q;,z,r glob ale buiscoordinaat richting 

ex (met x: 1 ,2,3) hoofdrekken [-] 

J rekweg [-] 

i spanningsweg [-] 

R anisotropie factor [-] 

Ux (met x:1,2,3) hoofdspanningen [N/mm2] 
- [N/mm2] U vloeispanning 

Uf vloeispanning [N/mm2] 

C karakteristieke deformatie weerstand [N/mm2] 

n verstevigings exponent [ -] 
-e effectieve rek [-] 

eo voordeformatie [-] 

Pin inwendige druk [N/mm2] 

Fax axiale kracht [N] 

ee radiale rek [-] 

e<{J tangentiele rek [-] 

8z axiale rek [-] 

Uz axiale spanning [N/mm2] 

u'" tangentiele spanning [N/mm2] 

A oppervlakte buisuiteinden [mm2] 

D momentane diameter buis [m] 

So wanddikte [m] 

Do uitgangsdiameter [m] 

d dimensieloze diameter [-] 
F* 

ax dimensieloze axiale kracht [-] 
.. 

dimensieloze inwendige druk [-] Pin 

Pin.barst inwendige barstdruk [N/mm2] 

Rm treksterkte [N/mm2] 

F min.afdicht minimale afdichtkracht [N] 

Fax.knik axiale knikkracht [N] 

UfO initiele vloeispanning [N/mm2] 

Fvloei kracht waarbij vloei optreedt [N] 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

In de werktuigbouwkunde en uit het dagelijks leven zijn legio toepassingen van buizen 

bekend. Buizen worden gewoonlijk als halffabrikaten gebruikt. De bewerkingen die een 

buis gedurende de produktie kan ondergaan zijn divers en talrijk. Er kan onderscheid 

worden gemaakt tussen conventionele omvormbewerkingen, zoals stuiken en verjongen, 

en bewerkingen die gebruik maken van een werkenergie, zoals explosief omvormen, of 

een werkmedium. Tot deze laatste groep behoort het opwijden van buizen met behulp van 

een inwendige vloeistofdruk, waarop in dit verslag de nadruk ligt. Via deze techniek zijn 

holle produkten te vervaardigen die voorheen slechts door massief omvormen maakbaar 

waren. Ook gecompliceerde produkten (fig. 1) die voorheen in meerdere bewerkings

stappen werden geproduceerd, zijn in een bewerking te vervaardigen. 

Figuur 1 Doorsnede van een uit buis, met behulp van 
een inwendige vloeistofdruk vervaardigd T
stuk. 

Verdere voordelen van het opwijden van buizen met behulp van een inwendige vloeistof

druk zijn: 

Door een juiste afstemming van inwendige druk en axiale kracht kan de zogenaam

de ideale deformatieweg gevolgd worden. Hieruit komt de naam I.D.(ideale 

deformatieweg) omvormproces naar voren. Door het volgen van de ideale defor

matieweg kunnen zeer grote deformaties worden bereikt. 
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De materiaalbesparing die een gewichtsvermindering van de produkten oplevert. 

Dit maakt het proces geschikt voor de vervaardiging van bewegende onderdelen, 

zoals nokkenassen. 

De afname van produktiekosten door het verminderen van produktiehandelingen, 

zoals lassen. 

De vermindering van bewerkings-, materiaal en energiekosten vormt de aanleiding voor 

een nader onderzoek naar dit bewerkingsproces. 

In de literatuur is het buisomvormen met behulp van inwendige vloeistofdruk een veel 

besproken onderwerp. Midden in de jaren zestig verschijnen de eerste publicaties deze 

bewerkingsmethode. In de hierna volgende jaren zijn vooral in Japan grote vorderingen 

gemaakt bij het toepassen van deze bewerkingsmethode [1][2]. Een analytische onderbou

wing van het proces ontbreekt echter in vee 1 publikaties. Voor het toetsen van bestaande 

[3J, en nog af te leiden theoretische modellen aan de werkelijkheid is een testopstelling 

nodig waarop experimenten kunnen worden uitgevoerd. Het ontwerpen en realiseren van 

deze testopstelling is het hoofddoel van dit onderzoek. 

In hoofdstuk twee wordt het bewerkingsproces verduidelijkt, geanalyseerd en verklaard 

aan de hand van de plasticiteitstheorie. In hoofdstuk drie worden de problemen, die bij 

het ontwerpen en realiseren van de testopstelling naar voren zijn gekomen, besproken. 

Verder worden de keuzes voor het oplossen van de afzonderlijke problemen gegeven. In 

hoofdstuk vier wordt de toepasbaarheid van de procescontrolering aan de hand van 

praktijkvoorbeelden aangegeven. Tot slot worden in hoofdstuk vijf conclusies en aanbeve

Hngen gegeven. 
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Hoofdstuk 2 Het proces. 

2.1 Een algemene beschouwing van het proces 

Bij het buisomvormen met behulp van een inwendige druk Pin en een axiale kracht Fax kan 

onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende uitvoeringsvormen (41 (fig.2): 

- A. Het uitbuiken van buizen tot T-stukken in een gesloten gereedschap, met 

een tegenhouder. 

- B. Het rotatie-symmetrisch uitbuiken van buizen in een gesloten gereedschap, 

zonder tegenhouder. 

- C. Het rotatie-symmetrisch uitbuiken van buizen met een open gereedschap. 

Fax 
Fax 

Fax 

(A) (8) Fax (C) 
Fax 

Figuur 2 Uitvoeringsvormen van buisomvormen met een inwendige druk en een axiale kracht. 

Volgens Dohmann e.ap1 kunnen in de bovengenoemde processen twee fasen worden 

onderscheiden. De eerste fase bestaat uit het verwijden van de buis en het aanbrengen van 

de grove contour. In de tweede fase, het kalibreren, wordt de uiteindelijke geometrie van 

het werkstuk gevormd. Bij het kalibreren is de benodigde inwendige druk vele malen 

groter dan bij het verwijden. Het kalibreren behoort niet tot de omvormprocessen met een 

ideale deformatieweg en wordt in dit onderzoek derhalve niet behandeld. Dit onderzoek is 

toegespitst op het verwijden van buizen volgens de ideale deformatieweg (I.D.). De 

navolgende theoretische beschouwingen zijn toegespitst op het opwijden van buizen in een 

open gereedschap (fig. 2 c). 
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2.2 De plastische achtergrond van het proces 

Bij de drie uitvoeringsvormen wordt via een geeombineerde belastingstoestand het volgen 

van de ideale deformatieweg nagestreefd. Een plaatelementje kan als voIgt worden 

weergegeven: 

b 

Figuur 3 Basis deformatiemodel. 

De hoofdrekken zijn gedefinieerd als: 

In verb and met volumeinvariantie geldt: 

(2) 

Bij het buisopwijden dient de diktereduetie zoveel mogelijk te worden vermeden. In het 

ideale geval geldt 83 =0. Via invullen in (2): 

(3) 

De rekweg j wordt in het geval van een reehte rekweg gedefinieerd als: 

(4) 

Bij het bewerken van dunne plaat kan gesteld worden dat de spanning loodreeht op het 

plaatoppervlak verwaarloosbaar is, 0'3 = o. 
Deze twee laatste aannames leiden tot een reebte spanningsweg: 

(5) 

In de volgende vergelijkingen is de weerstand tegen dikteverandering, anisotropiefaetor 

(R), verwerkt. Deze kan worden bepaald door middel van de trekproef [6]. 
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[ e2l R= -
e3 (i=O) 

(6) 

Daar de spanning loodrecht op het plaatoppervlak gelijk aan nul is, kunnen de spannings1 

rek relaties volgens Levy-Von Mises worden vereenvoudigd tot: 

(7) 

Het materiaalgedrag wordt exponentieel verstevigend aangenomen: 

(8) 

Met behuip van vergelijkingen (4), (5) en (7) kan de rekweg ais functie van de spanningsl 

weg en de anisotropiefactor worden geschreven en omgekeerd: 

j = (R+ 1)i-R 
R+1-iR 

en i = (R+1)j+R 

R+1+jR 

-2 

j t 

-1 o 

Figuur 4 Verb and tussen de rekweg j en de 
spanningsweg i met R als parameter. 

Figuur 4 is een grafische weergave van vergelijking (9). Met j = -1 (I. D.) voIgt dat 

i = -1, ongeacht de waarde van de anisotropiefactor. 

(9) 

i 

De ideale rekweg (j=-1 ) is door een pijl weergegeven in figuur 5, volgens Marciniak {7}_1 

In deze figuur staan tevens verschillende procesgrenzen, voor plaatomvormende bewerkin~ 
gen, weergegeven : insnoering (tearing), breuk (fracture) en plooiing (wrinkling). D~ 

I 

ideale rekweg j = -1 doorsnijdt de insnoeringsgrens en de plooigrens niet. De enige vo~ 

van falen die volgens de procesgrenzen van Marciniak kan optreden is breuk. ! 
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De plooigrens in figuur 5 is discutabel omdat de insnoerings- en breukgrens niet athanke

lijk zijn van de plaatdikte terwijl de plooigrens dit weI is. 

Wrinkling 

Figuur 5 

Tearing 

~ 
~ Fracture 

Itt1 ~ 
~ .. '/ 

/ 
/ 

t2 

Verschillende grenzen van plaatomvormprocessen, 
volgens Marciniak [7]. 

De spanningsweg i = -1 kan worden weergegeven in een (11,(12-diagram (fig. 6), waarin 

de anisotropiefactor R als parameter is meegenomen [8J: 

Figuur 6 

Het I.D.omvormproces 
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Doorsnijding van de vloeiellips door de spanningsvector betekent het begin van plastische 

deformatie. 

Uit figuur 6 blijkt dat voor i = -1 het materiaal het makkelijkst plastisch gaat deforme

reno Voor de praktijksituatie betekent dit, dat relatief lage krachten benodigd zijn voor de 

vervormingen. Dit komt de levensduur van de gereedschappen ten goede. Anisotropie 

heeft hierop weinig invloed. 

Voor een materiaaldeel in het symmetrievlak geldt ~=1, z=2 en r=3. 

De spanningssituatie Uz = -ul{> moet via de op het werkstuk aangebrachte belastingen 

worden gecreeerd. In de buiswand ontstaat een axiale drukspanning ten gevolge van de 

drukkracht Fax ( fig. 2), en een trekspanning in tangentiele richting door de inwendige 

druk Pin ( fig. 2). Door verbanden te leggen tussen de axiale kracht en axiale spanning 

enerzijds, en de inwendige druk en de tangentiele spanning anderzijds, is het mogelijk een 

buis te vervormen volgens de ideale deformatieweg. De meest eenvoudige manier om een 

verband te leggen tussen de spanningstoestand en de belastingstoestand is door middel van 

de ketelformules [91. Deze luiden: 

Pill 'D 
2·s o 

met 

t 0 

J - -

So z 

tz:z::z:::z:::;:~ Ii:q> -

Figuur 7 Definiering van buisgrootheden. 

(10) 

(11) 

tn 
o 

.-l 

D 

De in bovenstaande formules gebruikte buisafmetingen worden in figuur 7 gedefinieerd. 

In vergelijking (10) is rekening gehouden met de kracht ten gevolge van de inwendige 

druk, die dient te worden overwonnen. Vergelijking (10) en (11) ingevuld in de span-
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ningstoestand i = -1 leveren een verband tussen de axiale kracht en de inwendige druk: 

[ (2D' ~ D';) 1t ]'F Q 

(12) 

Met behulp van (12) is het mogelijk via de belasting van een buis de spanningstoestand 

Uz=-Utp op te leggen en dus ideale deformatie te bewerkstelligen. 

Met behulp van de plasticiteitsmechanica kunnen uitdrukkingen voor de axiale kracht en 

de inwendige druk, als functie van de dimensieloze diameter ( d=D/Do ), worden afgeleid 

[3] ( zie bijlage I ): 

4< 1t [ 1][ 2 ]11 Fax(d) = - 2d + - -In(d) + eo 
213 d 13 

(13) 

(14) 

2.3 Koppeling van de theorie aan de praktijk 

De uitdrukkingen voor de axiale kracht (13) en de inwendige druk (14) als functie van de 

diameter maken het mogeUjk de theorie van de ideale deformatieweg te toetsen aan de 

praktijk. De belangrijkste verschillen tussen praktijk en theorie worden veroorzaakt door: 

Het niet meenemen van wrijving, tussen gereedschap en werkstuk,in de 

modellering. 

Het gebruik van de ketelformules, ondanks het afwijken van de buisvormi

ge geometrie tijdens het omvormproces. 

Het verwijden van buizen in een open gereedschap is de meest geschikte uitvoeringsvorm 

van het proces om de theorie met de werkelijkheid te vergelijken. In deze uitvoering is de 

wrijving minimaaL 

Het werkelijke procesverloop kan goed worden weergegeven in een kracht-druk diagram 

(fig. 8) In dit diagram zijn de belangrijkste procesgrenzen aangegeven. Dit zijn: 

De minimale axiale kracht benodigd voor de afdichting tussen buis en 

gereedschap. 

De maximale axiale kracht waarboven knik optreedt. 

De maximale druk waarbij barsten optreedt. 

Deze drie grenzen bakenen het werkgebied voor het buisomvormen af. 

Het LD.omvormproces 16 



o 100 200 J(X) 400 500 
Innendruck P. 

Figuur 8 Een voorbeeld van een kracht-druk diagram uit [4]. 

Werksloff: Ck 15 

kit -310 NI""': 
Rm • '00 N/mm' 

RohrobmesSI,II'Igen 
so' 2.5 m," 
do' 42.5II'1II 

(bor) 700 

Het maken van een produkt met behulp van het I.D. omvormproces is slechts mogelijk 

ais de procesgrenzen niet worden overschreden. Klaas [4] beschrijft de procesgrenzen als 

voIgt: 

Barstgrens : 

Pin.barst = (15) 

Deze grens is dicutabel, wat kan worden aangetoond door de ketelformules op een buis 

toe te passen. Rm is de treksterkte, die als voIgt te berekenen is [6]: 

Minimale afdichtkracht : 

2 d '7t o 
F milLafdicht = -4- 'Pin 

Knikgrens : 

Fax.knik 7t '(d'S - S2)·0 + F o 0 0 fo min.a/dieht 

(16) 

(17) 

(18) 

Klaas maakt voor de beschrijving van het knikgedrag gebruik van de formule van Euler. 
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Andrews e.a. [9J maken onderscheid tussen verschillende wijzen van knik, waarvan de 

Euler-knik er een is. In dit onderzoek blijkt dat Euler-knik bijna niet voorkomt bij 

buisomvormen met een gesloten gereedschap. Later in dit verslag wordt dit verder 

besproken. Het overschrijden van de knikgrens volgens Klaas leidt in dit geval niet tot 

knik. 

De kracht waarbij vloeien optreedt is volgens Klaas [4J: 

(19) 

Ais deze kracht wordt overschreden begint het plastisch omvormproces. Deze grens is 

gebaseerd op het Von Mises vloeicriterium, en gaat voor de beschrijving van de hierin in 

te vuIlen spanningen uit van de ketelformules. Aangezien het de overgang van elastische 

naar plastische deformatie betreft is de buisgeometrie slechts weinig vervormd. Het 

gebruik van de ketelformules is dan nog geoorloofd, waardoor deze grens de werkelijk

heid redelijk goed zal beschrijven. 

2.4 Conclusies 

Voor het I.D.omvormproces dient een opstelling gerealiseerd te worden waarbij de axiale 

kracht en de inwendige druk afzonderlijk kunnen worden gestuurd. De maximaal 

benodigde druk en kracht zijn uit de vergelijkingen (13) en (14) te halen. De benodigde 

axiale kracht moet om de wrijving tussen wand en buis te kunnen overwinnen worden 

verhoogd. 

De testopstelling zal in eerste instantie worden gebruikt voor het rotatiesymmetrisch 

uitbuiken van buizen met een open gereedschap. Door het uitvoeren van experimenten 

kan worden gezocht naar antwoorden op de vraag: 

Is het volgen van de ideale deformatieweg met het buisopwijdproces mogelijk? 

Het I.D.omvormproces 18 



Hoofdstuk 3 De machine. 

3.1 De totale machine. 

De te ontwerpen machine heeft als hoofdfunctie: het omvormen van buizen onder een 

gecombineerde belasting van inwendige druk en axiale kracht. Deze grootheden dienen 

afzonderlijk gecontroleerd en bestuurd te kunnen worden. 

De testopstelling kan functionee1 worden onderverdeeld in de volgende deelsystemen: 

- het mechanisch systeem 

- het hydraulisch systeem 

- het controle systeem 

Het uitvoeren van het I.D.omvormproces gaat als voIgt in zijn werk (fig. 9): 

1. Het plaatsen van het werkstuk ( buis ) in de machine 

2. Het inspannen van het werkstuk in de machine door het aanbrengen van de 

axiale startkracht ( Fax.start ) welke groter dient te zijn dan de minimale 

afdichtkracht. 

3. Het vullen van het werkstuk met het drukmedium. 

4. Het uitvoeren van het omvormproces. 

5. Het afvoeren van het drukmedium. 

6. Het ontsluiten van de machine. 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 

Fax 
I 

Fax Fax Fax 

Figuur 9 De processtappen. 

Bij de behandeling van de afzonderlijke deelsystemen in de volgende paragrafen dient niet 

uit het oog te worden verloren dat de systemen tezamen een geheel vormen, en elkaar 

onderling belnvloeden. 
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3.2 Het hydraulisch systeem. 

De testmachine levert aan het omvormproces een axiale kracht en een inwendige 

vloeistofdruk. Een hydraulisch systeem, dat een vloeistofstroom levert tegen een bepaalde 

druk, fungeert als energiebron. Voor het verkrijgen van de axiale kracht wordt de 

drukstroom met een oppervlakte tot kracht vermenigvuldigd. 

De vloeistofstroom wordt gesplitst in een gedeelte bestemd voor de axiale kracht, en een 

gedeelte bestemd voor de inwendige druk. Deze delen dienen afzonderlijk geregeld te 

worden tot de gewenste druk. 

Voor het sturen van de afzonderlijk gewenste drukken kan gebruik worden gemaakt van 

servo-kleppen of van proportionele drukreduceerventielen. De vloeistofstroom door de 

servoklep is een maat voor het drukverschil over de klep, terwijl een proportioneel 

drukreduceerventiel het drukverschil rechtstreeks terugkoppelt. Aangezien het proces een 

controleerbare druk vraagt, is gekozen voor proportionele drukreduceerventielen. 

Proportionele drukreduceerventielen zijn leverbaar voor verschillende drukbereiken 

waarvan het grootste zich van 0 tot 315 bar uitstrekt ( zie bijlage IT ). Aangezien het 

omvormproces een inwendige druk vraagt die boven het grootst mogelijke regelbereik van 

een proportioneel drukreduceerventiel ligt, is in het hydraulisch systeem, na de ventielen, 

een drukversterker opgenomen (zie fig. 10). 

OR 3 

300 bar 

OR 4 

Figuur 10 Het hydraulisch systeem. 

hoge drukgedeelte 
weergegeven als 

~ stippellijn 

~01 ~r ~ ~OntlUchting. ~emeot 

De drukverhoging in de drukversterker komt tot stand door het krachtenevenwicht over de 
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zuiger. Door de aanwezigheid van de zuigerstang aan de stangzijde verschillen de 

oppervlakten aan weerskanten van de zuiger. Aan de hoge drukzijde van deze drukverho

gende cilinder zijn speciale hogedruk afdichtingen gemonteerd. 

Voor het uitvoeren van hulpfuncties, zoals het vullen van de buis voor het proces, het 

wegpompen van de vloeistof na afloop van het omvormproces, of het vrij bewegen van de 

axiale cilinders, is in het systeem een lage-druk pomp opgenomen. 

Het gedeelte van het hydraulisch systeem waar zeer hoge drukken aanwezig zijn dient, ter 

voorkoming van onnodige problemen zo klein mogelijk te zijn. Deze problemen kunnen 

zich voordoen ten aanzien van veiligheid, lekverliezen en zeer hoge optredende kosten. 

Kogelkranen zorgen voor de scheiding tussen het lage druk gedeelte ( zoals de vulpomp) • 

en het hoge druk gedeelte. Dit dient om beschadiging van het lage druk gedeelte te 

voorkomen. In figuur 10 is het hoge druk gedeelte te herkennen als stippellijnen. Het 

hogedruk gedeelte loopt van de drukverhogende cilinder tot aan de machine. De kogelkra

nen dienen slechts geopend en gesloten te kunnen worden in ontlaste toestand. 

Voor het splitsen van de drukstroom wordt gebruik gemaakt van een verdeelblok, waarop 

de reduceerventielen worden gemonteerd. Het voordeel van zo'n blok is dat de afzonder

lijke aansluitplaten van de twee reduceerventielen en het verdeelelement van de druk

stroom worden verenigd in een component. Een nadeel kan zijn dat de kleppen elkaar 

belnvloeden doordat de scheiding tussen de twee vloeistofstromen pas vlak voor de 

kleppen plaatsvindt. 

3.3 Het mechanisch systeem. 

In hoofdstuk twee zijn de verschillende uitvoeringsvormen van het buisomvormen, met 

behulp van een inwendige vloeistofdruk en een axiale kracht, behandeld. Het mechanisch 

systeem bestaat voor aIle uitvoeringsvormen uit een frame dat de krachtsluiting vormt 

tussen de twee axiale cilinders, en een omvormgereedschap. Bij de variant met een open 

gereedschap zijn op de uiteinden van de axiale cilinders de gereedschappen bevestigd. 

Deze gereedschappen vervullen de vier volgende functies: 

Het voorschrijven van de uiteindelijke geometrie. 

Het overbrengen van de axiale kracht op de buiswand. 

Het inleiden van de inwendige druk in de buis. 

Het afdichten van de inwendige hoge druk van de buitenwereld. 
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De machine kan ook worden gebruikt voor het J.D. omvormproces met een gesloten 

gereedschap. Hiervoor dienen andere gereedschappen te worden gemonteerd. Deze variant 

van het J.D. omvormproces heeft twee uitvoeringsvormen, die verschillen in de deling 

van het gereedschap. In figuur 2 b staat de variant met een dwarsgedeeld gereedschap. De 

andere uitvoering werkt met een gereedschap dat in de langsrichting gedeeld is (fig. 9). 

De verschillen tussen de uitvoeringen hebben geen invloed op het omvormproces. De 

benodigde sluitkracht van gereedschappen voor een langsgedeeld gereedschap is echter 

veel groter dan bij een dwarsgedeeld gereedschap. Ais gebruik wordt gemaakt van een 

dwarsgedeeld gesloten gereedschap, kan de sluitkracht worden afgeleid van de axiale 

kracht. 

3.4 Het controle systeem. 

Het controlesysteem zorgt voor de beheerste uitvoering van het omvormproces. Ais 

regelsysteem is het weergegeven in figuur 11: 

Fwetblijk : pwemnik 

1 p- I Dgew_ 
I PROCES • 

n....-njk 
PC I I F_ 

Figuur 11 Het regelsysteem. 

Het regelorgaan is een P.C. die via een labkaart (pCL 718) in staat is met de buitenwe

reId ( het proces ) te communiceren. De data-acquisitie komt tot stand door van nit het 

besturingsprogramma de labkaart aan te sturen. De input van het proces wordt verzorgd 

door de P. C.. en be staat nit een stuursignaal aan de proportionele drukreduceerventielen. 

In deze ventielen vindt een interne terugkoppeling van de output van de klep plaats om 

deze output te stabiliseren ( deze staat niet in figuur 11 ). Dit terugkoppelsignaal is niet 

beschikbaar voor de procesbeheersing. Om het proces toch voldoende te kunnen beheer

sen, en het verloop van de procesgrootheden waar te kunnen nemen, is een tweede 

terugkoppeling van de output in het regelsysteem aanwezig. Deze be staat nit meetsignalen 

van de procesdruk, de proceskracht en de momentane diameter van het werkstuk, die via 

het besturingsprogramma voor regelacties worden gebruikt. De regalacties worden door 

middel van trial and error gevonden. Deze werkwijze is in figuur 11 weergegeven als de 

onderste Ius. 
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De in het proces gebruikte meetsignalen staan in de volgende figuur: 

Cl 

I 
~1 ~ 

L ~ ~L..._P_R_O_C_E_S_--.J~ - - ~ 
Figuur 12 De meetsignalen. 

De signalen UI tot en met U6 zijn spanningen die door de lab.kaart geconverteerd zijn 

uit, of moeten worden in de signalen 01,02 en II tot en met 14, die digitaal zijn. PI, P2 

zijn de aan het proces aangeboden ingangsgrootheden die zich via het proces laten 

vertalen naar output meetgrootheden L, P3, P4 en D. 

Het besturingsprogramma is geschreven in Turbo Pascal Version 6.0 en bestaat uit een 

hoofdprogramma, HFC_main genaamd (Hydraulic Fluid Controll), dat gebruik maakt van 

de volgende units: 

HFC _ init, waarin de benodigde procedures voor het uitvoeren van de data acquisi

tie staan beschreven. 

HFC _ vars, waarin de variabelen zijn gedeclareerd. 

HFC _help, waarin de noodstop procedure staat beschreven. 

HFC _menu, waarin de procedures voor het tonen van een menuscherm, en tevens 

het binnenhalen van gegevens via dit menuscherm, staan beschreven. 

In het controlesysteem is de axiale kracht de grootheid waaraan de inwendige druk wordt 

aangepast. Hiervoor is gekozen omdat de axiale kracht, in tegenstelling tot de inwendige 

druk, een tijdens het proces steeds toenemende grootheid is. Hierdoor kunnen problemen 

in de procesvoortgang voorkomen worden, doordat procestoestanden identiek zijn. 

De flow-chart van het hoofdprogramma staat in bijlage III. 
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Hoofdstuk 4 Voorbeelden uit de praktijk. 

4.1 inleiding 

De praktijkvoorbeelden in dit hoofdstuk komen voort uit testen die zijn uitgevoerd op een 

machine van de firma Torsmaskiner A.B. in Zweden. Ondanks de vaak twijfelachtige 

betrouwbaarheid van de meetgegevens, veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van de 

besturing, bevatten de op deze machine uitgevoerde testen voldoende informatie om ze in 

het kader van het onderzoek in dit verslag op te nemen. De via trial and error gevonden 

kracht-druk verlopen, die in het beste produkt resulteren, zullen worden gebruikt in de 

werkelijke produktielijn. 

Het controlesysteem van de machine bestaat uit een P.L.C. besturing. Ais drukmedium 

wordt water met anti-corrosieve additieven gebruikt. In vergelijking met de in hoofdstuk 

drie behandelde machine levert dit geen verschillen op tussen de processen. Servo

ventielen zorgen voor de drukregeling. De hoge inwendige druk wordt gerealiseerd door 

een drukversterker met versterkingsfactor 10 in het systeem op te nemen. 

4.2 Het I.D. omvormen van een onderdeel van een uitlaatspruitstuk met een 

gesloten gereedschap. 

Een uitlaatspruitstuk zorgt voor de afvoer van verbrandingsgassen af'komstig uit een 

verbrandingsmotor. De gassen komen in de onderzochte uitvoering uit vier afzonderlijke 

cilinders en dienen via het uitlaatspruitstuk tot een uitlaatgasstroom samengevoegd te 

worden, die verder naar de buitenwereld kan worden afgevoerd. Vit de samenvoeging van 

vier stromen komt de vraag naar een complexe buisdoorsnede naar voren: een cirkelkwa

drant (fig. 13). Dit dient over een bepaalde buislengte aanwezig te zijn. De radii (3,5 en 

6) van de hoeken mogen in verband met latere lasbewerkingen niet groter zijn dan 4 mm. 

rodiu 5 

Figuur 13 Doorsnede van uitlaatspruitstuk. 
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Ais het produkt op de conventionele manier met behulp van een doom wordt vervaardigd, 

zijn er problemen ten aanzien van het wanddikteverloop. Daarom is besloten om te 

onderzoeken of het produkt via buisopwijding kan worden gemaakt. 

Het uitgangsmateriaal is ferritisch roestvrij stalen buis met een diameter van 38 mm en 

een wanddikte van 2 mm (Werkstoff nr. 1.4512). 

In een vroeg stadium van het proces maakt de buis al contact met het gereedschap. 

Hierdoor kan niet worden gesproken van vrije opwijding, en zijn de regelalgoritmes voor 

ideale deformatie uit hoofdstuk twee, vergelijking (13) en (14), niet van toepassing. Met 

deze vergelijkingen uitgevoerde testen leveren produkten waarbij slechts een zeer geringe 

expansie is waar te nemen. 

Vanwege de hoge voor het vervaardigen van het produkt benodigde druk (1200 bar), kan 

de bewerking tot kalibratie worden gerekend. De gewenste vervorming van de buis komt, 

naast de hoge druk, tot stand door een relatief hoge axiale kracht. In wezen dient de druk 

slechts voor het sturen van de materiaalstroom die door de axiale kracht wordt opgewekt. 

Vit testen blijkt dat bij het werken met een hogere druk, knik pas optreedt bij een hogere 

axiale kracht. Tevens blijkt uit de proeven dat de knik van het type Diamond [9J is 

(fig. 14). 

Figuur 14 Voorbeelden van het kniktype Dia
mond uit [9]. 

Euler knik [9J (zie fig. 15) treedt tijdens dit proces niet op. Tijdens een test, waarbij de 

matrijs niet gesloten was, trad weI Euler knik op. De door Klaas afgeleide knikgrens, 

gebaseerd op Euler knik, beschrijft de werkelijkheid bij het werken met een open 

gereedschap kennelijk vrij goed. 

Het via "trial and error" gevonden verloop van de procesgrootheden dat leidt tot een 

gewenst produkt, staat in figuur 16. 
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Figuur 15 Voorbeelden van Euler-knik uit [9]. 

Uit het uitvoeren van testen met buizen van een vergelijkbaar materiaal( Werkstoff nr. 

1.4509), blijkt dat de las van een buis de plek is waar barsten kan optreden. De betref

fende batch buizen zijn op de naad anders gelast dan de buizen met Werkstoff nr.1.4512 . 

De oorzaak voor het falen op de las moet gezocht worden in de grove korrelstructuur in 

de smelt, die waarschijnlijk een gevolg is van de gekozen lasmethode. 

600 

Faxl1<N) 
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Figuur 16 

Plnw(bar] 

Procesverloop van kracht en druk 
voor het uitlaatspruitstuk. 

4.3 Het LD. omvormen van een overgang tussen uitlaatspruitstuk en katalysator. 

Voor het transporteren van een stroom uitlaatgassen en het geleiden van warmte van de 

motor naar de katalysator dient een werkstuk uit buis vervaardigd te worden met behulp 

van het I.D. omvormproces. Een aanzicht van het produkt staat in figuur 17, waarin de 

stippellijnen de gebogen uitgangsbuis voorstellen. Voor de vervaardiging van het produkt 

dient een maximale expansie van de diameter van 60 rom tot 106 rom te worden bereikt. 

Het werkstuk wordt vervaardigd uit buis met een diameter van 60 rom. 

Het I.D.omvormproces 26 



Figuur 17 Overgang tussen spruitstuk en katalysator. 

De eerste testen zijn uitgevoerd met buizen met een wanddikte van 1.5 mm. Na vele tes

ten, waarbij het kracht-druk verloop wordt gevarieerd, blijkt dat de gewenste geometrie 

met betreffende buis niet kan worden bereikt. Doordat breuk (barsten) optreedt bij deze 

buizen kan worden verondersteld dat het proces slechts verbeterd kan worden door te 

kiezen voor een dikkere buis of een ander materiaal. Bij het volgen van de ideale 

deformatieweg duidt het optreden van breuk namelijk op het bereiken van de grootst 

mogelijke rekken (zie figuur 5). 

De gewenste geometrie kan worden verkregen door uit te gaan van buizen, van een ander 

roestvrij stalen materiaal, met en diameter van 60 mm en wanddikte van 2 mm, die 

zachtgegloeid zijn. De korrelverfijning die optreedt door dit gloeien belnvloedt het 

plastisch gedrag van de buis in positieve zin. 

In dit proces is sprake van vrije opwijding. Vit de experimenten blijkt dat de barstgrens 

veel lager ligt dan bij het uitlaatspruitstuk uit de vorige paragraaf. De toelaatbare 

spreiding in het verloop van de kracht en de druk is zeer klein. Kennelijk verloopt de 

rekweg dicht langs het plooigebied (fig. 5). Onnauwkeurigheden in het besturingssysteem 

verkleinen de toelaatbare spreiding in de procesgrootheden nog eens. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en Aanbevelingen. 

Het volgen van de ideale deforrnatieweg is slechts incidenteel mogelijk. Bij het opwijden 

van buis met inwendige druk wordt bij benadering aan de ideale deforrnatieweg voldaan. 

De deforrnaties die kunnen worden verkregen zijn echter nog steeds groter dan die, welke 

bij andere deforrnatiewegen kunnen worden gehaald (fig. 5). 

Trial and error zal, door onnauwkeurigheden in het hydraulisch- en het controlesysteem 

altijd een wezenlijk onderdeel van de produktievoorbereiding blijven. Dit wordt veroor

zaakt door de invloed van: 

- systeemruis 

- wrijving in de axiale cilinders (stick-slip) 

- keuze voor puntbesturing in plaats van baanbesturing 

De eventuele lasnaad van een buis kan de barstgrens van een buis aanzienlijk verlagen. 

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de korrelstruktuur in de Heat Affected Zone. 

Aangezien bij het buisopwijden, theoretisch de ideale deforrnatieweg wordt gevolgd, zal 

de anisotropiefactor bijna geen invloed hebben op het deforrnatieproces. De anisotropie

factor bei'nvloedt de spanningsweg niet maar heeft wei een geringe invloed op de 

vloeiellips. 

In dit onderzoek is een eerste aanzet gemaakt om de problemen aangaande het 

I.D. omvorrnproces te inventariseren. Er is een testopstelling ontworpen en gerealiseerd. 

Tijdens het doorlopen van de ontwerp- en de realisatiefase zijn verschillende problemen 

aan het licht gekomen, die helaas in dit onderzoek niet meer konden worden meegeno

men. Hierbij moet worden gedacht aan: 

- Het testen van de vergelijkingen (13) en (14) 

- Het mogelijk verkrijgen van procesinforrnatie met behulp van EEM simulaties. 

- Het verwerken van wrijving in de theoretische modellen. 

- Het verifieren van de procesgrenzen ten aanzien van barsten en knik volgens Klaas [41, 

Tot slot wordt opgemerkt dat de testopstelling ook geschikt is voor andere onderzoeks

doeleinden zoals duktiliteitsonderzoek. 
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Bijlage I. 

Afleiding van concrete uitdrukkingen voor kracht en druk. 

Volgens Levy Von Mises geldt: 

Dit levert op: 

Voor materiaal met exponetieel gedrag geldt: 

De effectieve rek: 

2 
= - e v3 ql 

Bovenstaande relaties gecombineerd: 

Uitgewerkt levert dit op: 

1.1 



Gecombineerd met de uitdrukking voor u'" levert dit op: 

2soC 2 D n 
Pin = [-In(-) + eO] 

13 D 13 Do 

Via formule (12) uit het verslag voIgt voor de kracht: 

2 
1tSoC Do 2 D n 

Fax = (2D + -)(-In{-) + EO) 
2/3 D 13 Do 

Deze uitdrukkingen worden als voIgt dimensieloos gemaakt: 

F* = ax 

Dit levert op, met als variabele de relatieve diameter d=D/Do: 

Grafisch weergegeven ziet de dimensieloze inwendige druk er ais voIgt uit: 
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Grafisch weergegeven ziet de dimensieloze axiale kracht er als voIgt uit: 

dimensieloze axiale kracht 
5,5 

Fax 
5 

4,5 

4 

3,5 
i 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 i 1~ 1,4 1;6 (8 mm 2 2:2 2:4 i6 2:8 
O/Do 

1.3 



Bijlage ll. 

Informatie omtrent proportioneeI drukreduceerventieI. 

Druckventile des Typs :3 ORE und :3 OREM sind elektrisch vor· 
gemeuerla :3-Wege-Druckreduziervantila. 

Zur maximalen Druckabsicherung (Typ 3 DREM) ist zusatzlich 
eine mechanisch einsteUhare zweite Vorsteuerung der eleldri
sehen Vorsteuerung parallel gescha!tet. 

Das 3-Wege-DruckredUtierventil wird zur Reduzierung eines 
Syslemdruckes von P nach A und zur Begrenzung des System. 
druckes von A nech T eingeselZt. 

Das Ventil beSleht aus einem Hauptventil (1) mit Hauptkolben 
(2). einem elektrisch verstellbaren Druckbegrenzungsventil mit 
ProportionaJmagneten als Vorsteuerventil (3). be; der Ausfilh· 
rung 3 DREM einer mechanisch einstellharen MaximaJ·Druckab
sicherung (4). sowie einem Konstantstromregler (5) zur Begren
zung des Steuerillvolumens. 

In Ruhestellung halten die beiden Fedem (16) und (17) den 
Hauptkolben (2) in Mittelstellung. 
Der am AnschiuB P bei intemem Sleuerolzulauf und am An
schluB X bei extemem Steuerillzulauf. anstehende Druck wirkt 
liber Kana! (6). Konstantstromregler (5) und Kanal (7) auf des 
eleklrisch betaligte Vorsteuerventil bzw. das Maximal-Druckab
sicherungsventil. Gleichzeitig stromt SteuerOi aus dem AnschluB 
A uber den Kanal (10) durch die SteuerillmeBduse (12). die 
Bohrung (13), die Dampfungsduse (18) unddurch die Kanale (8) 
und (7) zum Vorsteuerventil. 

4-----1-

14 16 1 12 
Steuerolversorgung 

T 

NG10 NG16 
SteuerOlzulauf 
extern (AusfOhrung 'XY") 

1 1 Entfallt bel 
Steuerolzulaut intern 
(Ausfiihrung "Y") 
AnschluB X muB in der 
Grundplatte verschlos
sen werden. 

Je nach Stromaufnahme am Proportionalmagneten (11) haul 
sich 1m Kanal (7). nach dem Stromreglar (5). Kanal (8) sowle im 
Federraum (9) des Hauptkolbens (2). der eingesteJlte Vorsteuer
druck aut. 
Der Hauplkolben (2) wird nach linkS verschoben und die Druck· 
fluSSlQkeit kann von P nach A flieBen. Dar Druck 1m Verbraucher. 
anschluB A stehl gleichzeitig Ober KanaJ (10) und Federraum 
(14) am Hauptkolben (2) an. 

Steigt dar Druck am VerbraucheranschluB A aut den am Vor
steuerventil (3) eingesletl1en Druck, wird der Hauptkolben (2) 
nach rachIS verschoben und halt so den am Vorstsuerventil (3) 
eingestellten Druck im VerbraucheranschluB A konstant. 

Obersteigt der Druck am VerbraucheranschluB A den am Vcr
steuerventil (3) eingeslellten DruCk, baut sich diaser uber Kanal 
(10) im Federraum (14) auf und verschiebl den Hauptkolben (2) 
nach rechts. Dadurch wird die Verbindung A nach T geCitfnel und 
der im VerbraucheranschluB A anstehende Druck aut den einge
steillen SoIlwert begrenzt. 

Der SleuerOlablauf erfolgt immer exlem Ober Kanal (15) am 
AnachiuB Y. Diaser sollIe mCiglichsl drucklos abgefOhrt werden. 

9 

18 

Steuerolzulaut 
extern (AusfUhrung 'XV") 

Steuerillzulaut 
intern (Ausfiihrung "Y") 
Bel rnase. AusfOhrung 
muB Anschlul3 X in der . 
Grundplatte verschlossen 
werden 

n.l 
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Bijlage ill. 

Flow-chart van HFe _main. 

nee 

nee 
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Menu 

FII'"":=Fn."., 

MetenF....,. 

Fg"" := FII"" + F.tep 
pg.,. := PII"",(berekend) 

MetenF_ 

Metenp....,. 

ja 

Eindmelding 

ja 
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