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: Testmethode(n) voor de bepaling van de benodigde
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Toelichting
Bij het hydro-mechanisch omvormen van buizen volgens de zogenaamde ideale
deformatie, treedt er in het ideale geval geen wanddikte afname op. Om deze
ideale deformatie te bewerkstelligen, dienen re/aties afgeleid te worden voor de
vereiste inwendige druk en axiale kracht. Deze relaties geven de afhankelijkheid
van de materiaalparameters van het buisvormige materiaal.

Oodracht
Zoek een laboratorium-en/of praktische methode am de benodigde materiaalpa
rameters van het buisvormige materiaal te vinden. Deze methode moet princi
pieel geschikt zijn, en betrouwbaar werken.
Schenk, voor het vinden van deze methode, aandacht aan de buitenlandse
situatie, de Iiteratuur en eigen onderzoek. Probeer tevens enkele mogeJijke
testmethoden met elkaar te vergelijken.
Voer verder een bruikbaarheidstoetsing van de meetgegevens in een reeel hydro
mechanisch proces uit in overleg met het desbetreffende bedrijf.
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SAMENVATTING

De vraag naar buisvormige produkten wordt steeds groter. Met conventionele bewer
kingen zijn deze produkten niet, of relatief duur, te vervaardigen. Daarom is de belang
stelling voor het zogenaamde hydromechanisch omvormen de laatste jaren sterk toegeno
men. In dit verslag wordt het hydromechanisch omvormen zonder matrijs, het zogenaam
de vrij opwijden, besproken. Met deze vorm van het hydromechanisch omvormen is een
beter inzicht in dit proces te verkrijgen.

Om het vrij opwijden goed te begrijpen, is het belangrijk te weten welke vorm een buis
bij dit proces aan za1 willen nemen. Deze waarschijnlijk optredende vorm is bepaald,
waarna een model van het proces is gemaakt wat tot de benodigde kracht-druk relatie
leidde. Verder zijn de grenzen van het proces bepaald. Deze grenzen en de afgeleide
kracht-druk relatie zijn echter van een aantal materiaalparameters en de rekweg afhanke
lijk. Het is belangrijk dat deze materiaalparameters nauwkeurig worden bepaald.

De gebruikelijke trek- en stuikproef zijn uitgevoerd. Maar het blijkt dat met deze proeven
de materiaalparameters niet te bepalen zijn. Daarom zou er gebruik moeten worden
gemaakt van een hydromechanische testmethode. Deze methode en de voor deze test
ontworpen en gerealiseerde opstelling worden kort beschreven. De testmethode zelf is nog
niet uitgevoerd.

Wel zijn testen uitgevoerd waarbij concrete produkten vervaardigd werden: een onderdeel
van een uitlaatspruitstuk, en een omhulsel van een katalysator. De resultaten hiervan zijn
zoveel mogelijk met theoretische gegevens vergeleken.
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SUMMARY

The demand for tubular products is increasing. These products cannot be produced, or
become too expensive, by conventional processes. This is why the interest for the
so-called hydromechanical forming is increasing. This report deals with the
hydromechanical forming without die, the so-called free expansion. This gives a better
insight into the hydromechanica1 forming.

To understand the free expansion process, it is important to know which shape a tube will
get. This probable shape has been determined, and so a model of the process has been
made. This lead to the necessary force-pressure relation. Also the boundaries of the
process have been determined. However these boundaries and the determined force
pressure relation depend on some material parameters and the strain path. It's important
to determine these material parameters well.

The usual tensile- and upsetting test have been done. But the material parameters cannot
be determined by these tests. That's why they should be determined by a hydromechanical
test. This test and the equipment designed and realized for it are shortly. described.
Unfortunately, the test itself hasn't been done.

However tests have been done to manufacture real products. A part of a manifold and a
cover of a catalyst have been made. These results have been compared with theory as far
as possible.
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SYMBOLENLIJST

indices
1,2,3
cP,8

rekken
8 1 [-]
82 [-]
83 [-]
8", [-]
8e [-]
8 [-]

• [-]83-.
[-]8

8n [-]

- [-]8 n

X [%]

omtreks-, longitudinale, en radiale richting
omtreks-, en longitudinale richting

lokale rek in 1-richting
lokale rek in 2-richting
lokale rek in 3-richting
rek in omtreksrichting
rek in longitudinale richting
effectieve rek
maat voor de lokale rek in 3-richting
maat voor de effectieve rek
rek waarbij tijdens het hydromechanisch omvormen insnoering
optreedt
effectieve rek waarbij tijdens het hydromechanisch omvormen
insnoering optreedt
procentue1e rek

spanningen
a1 [Nmm-2]

a2 [Nmm-2]

a3 [Nmm-2]

a", [Nmm-2]

ae [Nmm-2]

a [Nmm-2]

aID [Nmm-2]

af [Nmm-2]

~2:k,g [Nmm-2]

~k,g [Nmm-2]

ak,g [Nmm-2]

~x [Nmm-2]

Rm [Nmm-2]

lokale spanning in 1-richting
lokale spanning in 2-richting
lokale spanning in 3-richting
spanning in omtreksrichting
spanning in longitudinale richting
effectieve spanning
initie1e v10eispanning
v10eispanning
lokale spanning in 2-richting waarbij vo1gens Gecke1er knik optreedt
effectieve spanning waarbij vo1gens Gecke1er knik optreedt
afwijking van de effectieve spanning waarbij vo1gens Geckeler knik
optreedt
rekgrens
treksterkte

maten, oppervlakken, en volumes
Pe [mm] straal van longitudinale kromming
D [mm] diameter
So [mm] oorspronkelijke wanddikte
s [mm] momentane wanddikte
Do [mm] oorspronkelijke diameter buis
10 [mm] oorspronkelijke lengte buis
Ao [mm2

] oorspronkelijke buiten-oppervlak buis
Vo [mm3

] oorspronkelijk inwendig volume buis
AYorm [mm2

] buiten-opperv1ak van vorm
k [mm] afmeting kubusvorm
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Ak [mm2]

Vk [mm3]

m [mm]

~ [mm2]

Vp [mm3]

Db [mm]
Ab [mm2]

Vb [mm3]

ho [mm]
h [mm]

overige symbolen
ex [-]
z [-]
F [N]

P [bar]
Ws [Nmm-2]

W· [-]s
W·s,k [-]

W·s,p [-]

W·s,b [-]
E [Nmm-2]

V [-]
R [-]
C [Nmm-2]

dC [Nmm-2]

n [-]
dn [-]
eo [-]
deo [-]

buiten-oppervlak kubusvorm
inwendig volume kubusvorm
afmeting piramidevorm
buiten-oppervlak piramidevorm
inwendig volume piramidevorm
diameter bolvorm
buiten-oppervlak bolvorm
inwendig volume bolvorm
oorspronkelijke hoogte van te stuiken ringetje
momentane hoogte van gestuikte ringetje

rekverhouding
maat voor opwijding
axiale kracht
inwendige druk
specifieke arbeid
maat voor de specifieke arbeid
maat voor de specifieke arbeid nodig om de kubusvorm aan te
nemen
maat voor de specifieke arbeid nodig om de piramidevorm aan te
nemen
maat voor de specifieke arbeid nodig om de bolvorm aan te nemen
elasticiteitsmodulus
dwarscontractiecoefficient
anisotropiefactor
karakteristieke deformatieweerstand
afwijkiIlg van de werkelijke karakteristieke deformatieweerstand
verstevigingsexponent
afwijking van de werkelijke verstevigingsexponent
voordeformatie
afwijking van de werkelijke voordeformatie
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Dit verslag is ter afronding van mijn afstudeeropdracht over hydromechanisch omvormen.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij met raad en daad heeft bijgestaan tijdens mijn
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M. van Beek bedanken voor hun zeer waardevolle opmerkingen, tips, adviezen etc.
Daarnaast wil ik de medewerkers van AP Parts Nederland B.V. en van het APPlE Tech
Center in Zweden bedanken voor de prettige samenwerking. En als laatste wil ik mijn
ouders bedanken, zij maakten immers deze studie voor mij mogelijk.
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1. INLEIDING

Ais in de werktuigbouwkunde holle produkten met openingen aan beide zijden nodig zijn,
wordt steeds vaker aan koud omgevormde buizen de voorkeur gegeven.

Ben belangrijk voordeel van het koud omvormen van buizen tot produkten, is dat het
materiaal koud verstevigd wordt. Daardoor hebben deze produkten een goede sterkte
gewicht verhouding. Daar men tegenwoordig graag lichte, energie-besparende produkten
wil vervaardigen, ziet men dit terug in het vervangen van verscheidene massieve, of
dikwandig gegoten delen, door uit buis vervaardigde werkstukken. Ben ander groot
voordeel is dat nauwelijks verspanende bewerkingen hoeven te worden uitgevoerd,
waardoor er ook weinig materiaalverlies is.

Evenals bij het plaatbewerken, worden bij het bewerken van buizen gewoonlijk stevige,
stijve gereedschappen gebruikt. Ben inwendige druk in combinatie met een axiale kracht .
is nodig als een buis (plaatselijk) opgewijd moet worden, om daar een bepaalde vorm aan
te nemen. Bij het gebruik van stevige, stijve gereedschappen is het zeer moeilijk, of zelfs
onmogelijk, om de buis tot het gewenste werkstuk om te vormen.

De simultane werking van een inwendige druk en een axiale kracht op een buis om deze
te bewerken wordt hydromechanisch omvormen genoemd. Bij het gebruik van een matrijs
kan er onderscheid worden gemaakt tussen twee uitvoeringsvormen (fig. I):
(A) het opwijden in een gesloten matrijs
(B) het opwijdstuiken.

Bij het opwijden in een gesloten matrijs kan dan weer onderscheid worden gemaakt tussen
een langs- en een dwarsgedeelde matrijs.

(A) (B)

Fig. 1 Uitvoeringsvormen Fig. 2
Vrij opwijden

De in dit verslag te bespreken vorm van hydromechanisch omvormen is het vrij opwijden,
waarbij geen matrijs wordt gebruikt (fig. 2).

Voor het vrij opwijden is een machine ontworpen [1]. De buis zal bij het vrij opwijden
van nature een bepaalde vorm willen aannemen. Om deze vorm gecontroleerd te
realiseren, zijn enkele algoritmen, die de relatie tussen de axiale kracht en de inwendige

hydromechanisch omvormen 9



druk beschrijven benodigd. Voor deze algoritmen zijn weer materiaalparameters nodig. In
dit verslag wordt onderzocht welke algoritmen nodig zijn, en hoe de benodigde materiaal
parameters verkregen kunnen worden. Er is ook gekeken naar de procesgrenzen, en de
invloed van mogelijke afwijkingen bij de bepaling van deze parameters op deze grenzen.

hydromechanisch omvormen 10



2. LlTERATUUR

Alhoewel de eerste artikelen over het hydromechanisch omvormen al uit de zestiger jaren
dateren [2,3], komt de echte publikatiegolf pas vanaf de jaren tachtig op gang. Naast
artikelen die meer over de perspectieven van het proces, dan over het proces zelf gaan
[4,5], zijn er ook andere publikaties. Deze zijn in vele gevallen toegespitst op concrete
produkten [6,7], zij gaan over hydromechanisch omvormen met gesloten matrijs.

Vele publikaties zijn niet erg gedetailleerd, uitzonderingen hierop zijn het artikel van
Woo [8] en de dissertatie van Klaas [9]. Het artikel van Woo gaat over vrij opwijden en
dan met name over de bepaling van de spanning-rek karakteristieken van buismateriaal.
De dissertatie van Klaas gaat vooral over de procesgrenzen bij vrij opwijden.

De meeste artikelen vertellen dat het hydromechanisch omvormen een proces is met vele
perspectieven en dat het een proces is waar steeds meer aandacht aan wordt geschonken.
Vaak geven deze artikelen weinig informatie over het proces zelf, maar bijvoorbeeld een
korte beschrijving van de machine [10,11].

Ook bestaan er artikelen over de toepassing van eindige elementen pakketten voor het,
meestal achteraf, simuleren van het proces [12,13]. Dit geeft een goed inzicht in de
spanningen en rekken die optreden.

In het algemeen kan gesteld worden dat de artikelen vaak te beknopt zijn, zodat het lijkt
dat ze niets concreets vertellen over de daadwerkelijke uitvoering van het proces, maar
meer willen laten zien dat het produkt op deze wijze vervaardigd is.

hydromechanisch omvormen 11



3. GRONDPRINCIPES

Bij het hydromechanisch omvormen zonder matrijs zal de buis (fig. 3) een vorm aan
willen nemen die de minste arbeid vergt.

I.._-_. -------_._.-.-._._-_.--_. -_ ..
I

I

I

I

.. I

I

I 2

I '/ f+
I

I

I

I

I

.0iD.

Fig. 3 Buis

I

Fig.4 Kubus

it

I

Fig. 5 Piramide

Om te zien welke vorm waarschijnlijk wordt aangeno
men, worden hier drie mogelijke (extreme) vormen
bekeken: een kubus-, een piramide- en een bolvorm
(fig. 4,5,6). Ais de buis telkens een zelfde inwendige
volumeverandering ondergaai, zijn de relaties voor de
specifieke afmetingen van respectievelijk de kubus- en
de piramidevorm gerelateerd aan de bolvorm als voIgt
(er wordt aangenomen dat de wanddikte veel kleiner is
dan de andere afmetingen van de vormen) [14]:

kubusvorm:

Fig. 6 Bol

hydromechanisch omvormen
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piramidevorm:

(2)

Ais maat voor de ondergane rek in de dikte-richting (3-richting) wordt de natuurlijke
logaritme van het oorspronkelijke oppervlak gedeeld door het nieuwe oppervlak (Avonn:>,
vermenigvuldigd met de oorspronkelijke diameter en gedeeld door de oorspronkelijke
lengte gebruikt:

(3)

Uitgaande van een rechte rekweg wordt de rekverhouding gedefinieerd als €/€2 = a. Er
wordt uitgegaan van exponentieel verstevigend materiaal, zonder voordeformatie. De
specifieke arbeid wordt daarmee [14]:

Ben maat voor de specifieke arbeid is dus:

(4)

(--*) 1 Pi
W* - a e n+l y3- -- *-*

s C 2
(5)

Omdat de natuurlijke logaritme moet worden genomen van een waarde groter dan 1 [14]
kan als maat voor de specifieke arbeid het volgende worden geschreven:

Dit geeft voor respectievelijk de kubus-, piramide- en bolvorm de volgende
vergelijkingen:

hydromechanisch omvormen

(6)

13



122

w. = 12"3(2z2+ 1)"3(JDo{Z-l)JDo{Z+ l)r._!
s,k 1 ~ 2

21t"3D0
3

(7)

1t-2
21t

(8)

(9)

Met:

en als maat voor de opwijding:

(10)

(11)

Daar de breedte van de kubus groter moet zijn dan de oorspronkelijke diameter van de
buis, en het oppervlak van de piramide groter dan het oorspronkelijke oppervlak van de
buis, zijn de randvoorwaarden:
kubus: z> 1.6, piramide: z> 1.3

De grafiek van W·s als functie van z, is te
zien in figuur 7. Alhoewel deze figuur
geldt bij een waarde van Do=60 mm is bij
elke waarde van Do toch hetzelfde waar te
nemen: de benodigde arbeid om een bol
vorm te verkrijgen is altijd kleiner dan die
voor de andere twee vormen. Dit betekent
dat de buis bij het hydromechanisch om
vormen zonder matrijs bij voorkeur een
bolvorm wi! aannemen. ~ M ~ U U U U ~

Z [-]

Bij een rekverhouding El/E2=CX, en onder
de aanname dat de spanning loodrecht op Fig. 7 Arbeid
de wand te verwaarlozen is: (13=0, is
m.b.v. de Levy-von Mises vergelijkingen de volgende relatie voor de span
ningsverhouding te vinden:

hydromechanisch omvormen 14



Als de wanddikte constant moet blijven, dus €3 =0,
betekent dit dat a = -1. De spanningsverhouding wordt
daarmee OiU2=-1. Uit de vIoeiellips (fig. 8) blijkt dat
bij deze spanningsverhouding, de kleinste spanningen,
en dus ook de Iaagste belastingen nodig zijn om het
materiaal te deformeren. Deze rekverhouding wordt
daarom ook weI ideaal genoemd.

Tevens blijkt uit de vIoeiellips dat bij de spanningen die
bij het hydromechanisch omvormen optreden (een posi
tieve en een negatieve spanning) de anisotropiefactor
(R) weinig invioed heeft op de voor vloei benodigde Fig. 8 VIoeiellips
spanningen. Daarom wordt verder aangenomen dat de
anisotropiefactor een is (R= 1).

(12)
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(13)

4. PROCES

4.1 MODELVORMING

Bij het opwijden van een buis ontstaat een dubbel
gekromd oppervlak, waarop in het midden d.m.v.
lokaal krachtenevenwicht, een relatie tussen de twee
spanningen en de inwendige druk te vinden is:

20. 0e_p
--+---

D Pe S

Via globaal krachtenevenwicht is de volgende relatie
voor de tangentiale spanning te vinden:

(14)

Als wordt uitgegaan van een rechte rekweg e.p/ee=cx en
onder de aanname van exponentieel verstevigend
materiaal met voordeformatie: Fig. 9 Gekromd oppervlak

(15)

is de volgende kracht-druk relatie te vinden [14]:

F pTt D 2 TtDs(2+a)J(1 +2a)2 C[2J1 +a +a2 ]n
= - e.+t:o

4 (1 +2a)J3+3a +3a2 J3a2

In het ideale geval wordt dit (~=-1):

F _ pTtD2 TtDSC[ 2' ]n- +-- --e +e
4 /3 /3. 0

hydromechanisch omvormen
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4.2 PROCESGRENZEN

De procesgrenzen zijn:
de minimale afdichtkracht, benodigd om de buis af te dichten bij een bepaalde
inwendige druk
de kracht-druk relatie die aan het vloeicriterium voldoet, om het materiaal
plastisch te kunnen deformeren.
de kracht-druk relatie waarbij de buis barst
de kracht-druk relatie waarbij de buis gaat knikken, en/of plooien

Ben in de literatuur veel gebruikte figuur waarin de procesgrenzen staan vermeld, is die
volgens Klaas [9] (fig. 10).

4.2.1. procesgrenzen volgens Klaas

Fa, vloei

De procesgrenzen die Klaas gebruikt zullen
allereerst besproken worden.

De minimale afdichtkracht is:

(18)

F [N]

I

a, afdicht

De kracht-druk relatie die aan het vloeicrite
rium voldoet:

------- P [bar]

Fig. 10 Procesgrenzen volgens Klaas

Klaas gaat uit van het knikgedrag volgens Euler. Hij berekent de knikkracht, als er geen
inwendige druk is, en vervolgens sommeert hij deze kracht met de minimaal benodigde
afdichtkracht:

Verder stelt hij dat de barstgrens onatbankelijk van de axiale kracht is:

20R",so
Pbarst = (Do - 18

0
)

hydromecbanisch omvormen

(20)

(21)
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4.2.2. andere procesgrenzen

Ret knikgedrag volgens Euler is slechts globaal geldig. Om ook plooivorming (lokaal
knikgedrag) in rekening te kunnen brengen wordt hier de knikspanning volgens Geckeler
[15] toegepast:

2&
°2: k,g =--------

vV3(I-V2{1+~ E=:]

De effectieve knikspanning bij een rechte rekweg is dan [14]:

-(1+1I)mI.!!..)
2 2Esoe

II -\Do
3+3«+3«

ok,g=\ (2+«)2 1---------

DVJ(l -v{ + Eft+eot ·]\ en

(22)

(23)

In figuur 11 is te zien dat de effectieve spanning onder de knikspanning ligt tot een be
paalde rek (a=-l, C=455, n=O,15). In fig. 12 is de rek in omtreksrichting waarbij knik
optreedt afgebeeld als functie van a (n=O.15, C=455). Dit is gedaan tot a=-1,5 want
dan is de rek waarbij knik optreedt al groter dan een diametervergroting van 100%. Bij
een meer negatief wordende a wordt de rek waarbij knik optreedt groter. Ben zelfde ten
dens is waar te nemen voor een groter wordende verstevigingsexponent (fig. 13, a=-I,
C=455, n=O,15). De andere parameters hebben een (veel) kleinere invloed.

O·~t-~O.tC----'O::*-2-.....-:...,-----,.07-.--7....------;;-!..

" [-)

~I -
go

!~
..:
Q; 250.0

~nl:

0.5

:: 0."

0.3

0.2

D,~.D -1.7 ·1.5 -D.t

Fig. 11 Knik- en eff. spanning

hydromechanisch omvormen

Fig. 12 Rek bij knik
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Hetbarsten van de buis treedt op als de buis
plaatselijk gaat insnoeren. Insnoering in de om
treksrichting kan gerelateerd worden aan de
maximale kracht in omtreksrichting per lengte
eenheid. Dus:

(24)

D'..
Z 0.7

... D'
D5

D.'

D2

D.l

DS..l--,.;7-,-.-:-D2----;;'..;----;;D.7-.-.*,-~..---;;!.,

(25)

Bij een rechte rekweg is de effectieve rek op
het moment van insnoeren (EJ [14]: Fig. 13 Rek bij knik

- 2nVl+a.+tr
en = -eo

V3+6a. +3a.2

n[-J

De invloed van a en n op deze effectieve rek bij barsten staat weergegeven in figuur 14
(eo=O, n=0,15) en figuur 15 (a=-I,OI, eo=O). Duidelijk is te zien dat bij het volgen van
de ideale rekweg, er een zeer grote effectieve rek kan worden bereikt, alvorens insnoe
ring en dus barsten optreedt. Dit is ook in formule 25 te zien: bij a = -1 is de rek
oneindig. De verklaring hiervoor is dat de wanddikte dan constant blijft, en insnoering
gekenmerkt wordt door een dunner wordende wand. Door een niet grotere rek dan die,
waarbij insnoeren optreedt, te doen plaatsvinden is het proces dus goed te controleren.

De hier bepaalde knik- en insnoeringsgrens zijn niet zinvol uit te zetten in een
kracht-druk diagram. Deze grenzen worden namelijk bij een bepaalde rek, afhankelijk van
de gevolgde rekweg en dus spanningsweg (en dus ook kracht-druk relatie) bereikt.
Natuurlijk kan weI opgewijd worden tot de rek waarbij insnoering danwel knik optreedt.

Os..
... .---~-~-~-~-~-...,
3S.D

2 7.0

Iw &.D

Ss

.s
's

,... 25Jl

"s

'" [-J
D2

n[-]
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Fig. 14 Rek bij insnoeren
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5. MATERIAALPARAMETERS

log(1)
-Iog(e:)

log(o)

t
log(e

Zoals uit de afgeleide modellen en procesgrenzen blijkt zijn naast de beginafmetingen van
de buis, ook materiaalparameters nodig. De beno-
digde materiaalparameters zijn de voordeformatie
(Go), de karakteristieke deformatieweerstand (C), en
de verstevigingsexponent (n).
Twee algemeen geaccepteerde methoden om deze
materiaalparameters te bepalen zijn de trek- en de
stuikproef. Bij deze proeven worden de effectieve
rek en bijbehorende effectieve spanning bepaald,
waarna bij het logaritmisch tegen elkaar uitzetten
van deze effectieve waarden de materiaalparameters
te bepalen zijn (zie fig. 16).

Fig. 16
Bepaling materiaalparameters

5.1. TREKPROEF

Trekproeven uitgevoerd op gekromde trekstaafjes, die in langsrichting uit de
buis zijn gehaald (fig. 17), tonen dat het niet mogelijk is op deze wijze uit
een willekeurige buis de gewenste materiaalparameters te bepalen. De
trekstaafjes breken namelijk vrijwel onmiddellijk.

Door deze gekromde trekstaafjes te pletten en vervolgens spanningsvrij te
gloeien, verdwijnt de voordeformatie. Hierdoor worden aanzienlijk grotere
rekken behaald, waardoor de C- en de n-waarde weI, maar de Go-waarde niet
te bepalen is.

Fig. 17
Trekstaaf

5.2. STUIKPROEF

Ben ring verkregen uit de buis wordt bij deze proef
gestuikt. De effectieve rek en spanning zijn bij
deze proef [14]:

(26)

(27) IO·+-:--r-r.."""..-~...................,
10'" 10" 10"

_i[o]

Fig. 18
Hierbij zijn ho en h respectievelijk de oorspronke- Stuikkromme (log)
lijke en momentane hoogte van het ringetje. D en s
zijn respectievelijk de momentane uitwendige dia-
meter en wanddikte van het ringetje. Proeven geven het spanning-rek verloop zoals is
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afgebeeld in figuur 18. Uit dit spanning-rek verloop kunnen niet de benodigde materiaal
parameters gehaald worden. Oorzaak: voor dit vreemde spanning-rek verloop is de
wrijving die optreedt, ondanks het gebruik van een smeermiddel. Deze wrijving heeft een
zeer grote invloed, door de beperkte hoogte van het ringetje. Om kans op knile te
voorkomen geldt voor de hoogte: ho~2.3*so. Als so=2.5 mm is de maximale hoogte dus
5.75 mm. Door de wrijving wordt het ringetje conisch en buikt het uit. Hierdoor zijn de
dimensies moeilijk te meten. Kleine meet-afwijkingen kunnen, door de relatief kleine
afmetingen, grote gevolgen hebben. Het blijkt dat de wrijvingscoefficient klein is [14].
Het heeft daarom geen zin om wrijvingsinvloeden bij deze proef te betrekken.

Omdat zowel de trek- als de stuikproef niet alle benodigde materiaalparameters opleveren,
is een andere testmethode noodzakelijk. Het beste is natuurlijk om de werkelijk optreden
de procescondities hierbij zo goed mogelijk te benaderen. Ben mogelijke testmethode is de
zogenaamde hydromechanische test.

5.3. HYDROMECHANISCHE TEST

Deze methode gaat uit van het hydromechanisch vrij opwijden van een buis. Bij deze
methode kunnen aanzienlijk grotere rekken behaald worden dan met de trek- en stuik
proef. Bij deze test wordt een rekincrement voorgeschreven en de hierbij behorende
kracht en druk bepaald. Door het meten van de daadwerkelijk optredende rekincrementen,
en kracht en druk, kan de totale rek en spanning berekend worden, zodat de spanning-rek
relatie, en dus de benodigde materiaalparameters bepaald kunnen worden [14].

Daar de longitudinale spanning een bepaald verloop heeft en dit niet expliciet bekend is,
dient in het symmetrievlak gemeten te worden. Bovendien hebben mogelijke inklemeffec
ten dan geen invloed.

Om daadwerkelijk het proces zo goed mogelijk na te bootsen, is het goed om het in
hoofdstuk 4.1 beschreven model te volgen. Hiervoor zijn echter de C, n, en Go-waarde
nodig.

5.4. LEVERANCIER GEGEVENS

Gewoonlijk verstrekt de materiaal-leverancier slechts beperkt gegevens over het buismate
riaal. M.b.v. de treksterkte <RaJ, de rekgrens <Rt,J, en de bij deze sterkte behorende rek
(x), kan een eerste schatting van de C- en n-waarde gemaakt worden [14]:
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n"(x +100)
(28)

(29)

Door numeriek m.b.v. de eerste vergelijking de n-waarde te bepalen, kan de C-waarde
m.b.v. de tweede vergelijking bepaald worden.

Nadelen van deze methode zijn dat de voordeformatie wordt verwaarloosd en dat de R.n
en de ~x-waarde gewoonlijk met een groot spreidingsgebied worden gegeven, waardoor
de C- en n- waarde ook met een zeker spreidingsgebied worden bepaald.

De voordeformatie kan echter met de buigtheorie geschat worden [14]:

(30)

5.5. INVWED VAN AFWUKING C, n, en eo

Mogelijke afwjjkingen bij de bepaling van de materiaalparameters hebben ook invloed op
de bepaling van de barst- en knikgrens. Deze invloeden zijn m.b.v. partiele differentiatie
te bepalen. De invloeden op de knikspanning volgens Geckeler zijn bij een afwijking dC,
dn en deo van respectievelijk de werkelijke C-, n- en eo-waarde:

- 50kdo = --"dC =
k;g 5C \

-(l+Il)m/R) 3Eri+e )1-"
..------::-l 2& e II \ Do \ '« 0

3~~::~lt' 10 \ j2
Cn

dC
Eri+e )1-"

6C \'« 0 +1 V1-v2

\ Cn

(31)

(32)n

-(1+Il)m( D ) 3E(e" )l-n
2[n.1n(e+e )+1]& e-Il - Do e+eo

3+3« +3«2 o 0 \ Cn
~

\ (2+«i

6D~ Efe.eot".1rV1-v'
.\ Cn
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-(1+IX)m(~) 3E(E+e )l-n
2(n-l)&oe IX Do '\ 0

3+3a +3a2 Cn d
'\ (2+a)2

6~\ E(i~r'+lrJJ-V2(£+'ol

(33)

(34)

De invloeden op de bepaling van de effectieve rek bij insnoering en dus barsten zijn voor
respectievelijk de C-, n- en Go-waarde:

- ~e
de =_ndC=O

n ~c

- ~en
de =-dn=2

n ~n

1+a +a
2

dn

3+6a+3a2
(35)

- ~en
de =-de = -den Jt 0 0

uto

(36)

Ais de hier gebruikte standaard waarden worden ingevuld: C= 455 [Nmm-2
], n=O.15,

GO=O, en a=-l, verkrijgen we de op de volgende pagina afgebeelde figuren voor de
afwijking van de knikspanning en de barstrek.
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Fig. 19
Knikspanning en dC

Fig. 22
Rek bij barsten en dC
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Fig. 23
Rek bij barsten en deo
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Fig. 24
Rek bij barsten en dn
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Fig. 21
Knikspanning en dn

Duidelijk is te zien dat een afwijking bij de bepaling van de C- en de voordeformatie niet
zo'n grote invloed op de knikspanning hebben, terwijl een afwijking bij de bepaling van
de n-waarde een redelijke invloed heeft. Ben afwijking van de C-waarde heeft geen
invloed op de rek waarbij barsten optreedt. De voordeformatie en de verstevigingsexpo
nent hebben respectievelijk een geringe en een grote invloed op deze rek.

Fig. 20
Knikspanning en deo
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6. MACHINE

6.1. MECHANISCHE DEEL

Voor het vrij opwijden van de buis zijn twee klemstukken nodig, waar de buis ingeklemd
kan worden. Belangrijke eis aan de klemstukken is een aansluitmogelijkheid voor het aan
en afvoeren van de olie. Bij de klemstukken is niet gekozen voor speciale afdichtringen,
omdat er genoeg plastische deformatie op zal treden, waardoor de buis goed afgesloten
wordt. Het vullen gebeurt bij het onderste klemstuk en het afvoeren bij het bovenste,
zodat de lucht die in de buis zit, kan ontsnappen. Verder is gekozen voor een geleiding
tussen de twee klemstukken. Hierdoor blijven deze klemstukken zelfs bij een eventueel
knikken van de buis goed gepositioneerd t.o.v. elkaar. Dit geeft dus ook de nodige
veiligheid.

Nadeel van de verticale opstelling is dat door het grote eigen gewicht van de cilinders, de
onderste cilinder nauwelijks beweegt, wat invloed op het proces kan hebben.

6.2. HYDRAULISCHE DEEL

Er is gekozen voor proportionele drukreduceerventielen, omdat deze goed reageren op
een gewenste drukverhoging danwel -verlaging, en dit ook regelen. Servoventielen gaan
uit van een volumestroom, en als de buis gevuld is, zal de volumestroom niet meer groot
zijn. Terwijl er weI een aanzienlijke drukverhoging, danwel verlaging plaats moet kunnen
vinden.

Verder is gekozen voor een maximale inwendige druk van 400 bar, daar hydraulische
componenten, die geschikt zijn om hogere drukken te weerstaan zeer duur zijn. Daamaast
is voor het vrij opwijden van een buis met een relatief grote diameter wanddikte verhou
ding geen hogere druk dan 400 bar nodig.

6.3. SOFTWARE GEDEELTE

Nauwkeurig de gewenste relatie tussen kracht en druk volgen is handmatig niet mogelijk.
Daarom is voor een aansturing m.b.v. een PC gekozen. Deze PC is met een interface
verbonden, welke op haar beurt weer met een versterker is verbonden. De PC is in staat
om een signaal af te geven. Dit signaal is een voltage tussen 0 en 10 V. Dit wordt dan
m.b.v. de interface aan de versterker afgegeven. Die dit voltage omzet in een stroom van
100-800 rnA, waarmee de drukreduceerventielen worden aangestuurd.

De werkelijke drukken die worden behaald, worden gemeten en via piezo-resistieve
versterkers terug gezonden naar de interface. Deze piezo-resistieve versterkers geven een
voltage tussen 0 en 10 volt af. Vervolgens geeft de interface deze voltages weer door aan
de PC.

De gewenste drukken en krachten moeten dus omgerekend worden in voltages. Terwijl de
gemeten drukken (in voltages) weer omgerekend moeten worden in drukken en krachten.
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Daar er slechts voor twee ventielen is
gekozen kan het eigen gewicht van de EINOE

cilinders niet afzonderlijk in rekening wor-
den gebracht, omdat de andere cilinder Fig. 25 Flowchart
m.b.v. hetzelfde drukreduceerventiel wordt
aangestuurd.

Ook is er voor de veiligheid een noodstop
geprogrammeerd, waarbij de spatiebalk
ingedrukt moet worden, waarna er een druk
van 0 bar en een kracht van 0 N ingesteld
wordt. Omdat bij het kracht-druk verloop
dat geprogrammeerd wordt een drukval tot
de mogelijkheden behoort, is er in het
besturingsprogramma geen rekening gehou
den met een mogelijke drukval a.g. v.
scheuren van de buis.

Ais de bereikte druk en kracht behaald zijn,
mag de computer pas het signaal voor de
nieuwe kracht en druk afgeven. Dit is
schematisch weergegeven in de flowchart in
fig. 25.
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7. PRAKTIJK VOORBEELDEN

7.1. ONDERDEEL VAN UITLAATSPRUITSTUK

<ISO ,--__~---~---,

Fig. 26 Deel van een spruitstuk

...
P[bar]

B-B

'"

A-Ao c
q~~

...

Als onderdeel van een uitlaatspruitstuk diende een buis met een diameter van 38 mm en
een wanddikte van 2 mm omgevormd te worden tot de
in fig. 26 getekende vorm. Het moeilijkste punt bij
deze bewerking zijn drie radii van het kwadrant (A-A),
deze mogen niet groter zijn dan 4 mm. Daar er hier
geen sprake was van grote expansies, maakte de buis
al zeer snel contact met de matrijs. Hierdoor is er
geen sprake van vrij opwijden maar van het zogenaam
de kalibreren. Hierdoor is de kans op barsten van de
buis klein, want de wanddikte van de buis wordt
kunstmatig vergroot door de matrijs. Voor de
vervaardiging blijkt het kracht-druk verloop zoals in
fig. 27 afgebeeld nodig te zijn. De hoge druk aan
het einde is kenmerkend voor kalibratie waarbij

4lO

scherpe hoeken gevormd moeten worden. Voor- ~ ...
deel van deze contour is dat de buis tussen de twee u. DJ

opgewijde plaatsen niet hoeft te vervormen. Hier
door heeft de axiale kracht d.m.v. stuik ook een
groot aandeel in de gewenste vormgeving van de
buis. De inwendige druk zorgt er namelijk voor
dat de buis niet naar binnen kan knikken, en de
matrijs, dat de buis niet naar buiten kan knikken.

Fig. 27 Kracht-druk verloop

7.2. OMIIULSEL VAN KATALYSATOR

Als omhulsel van een katalysator, diende een buis met een diameter van 60 mm, en een
wanddikte van 2 mm omgevormd te worden tot de in figuur 28 afgebeelde contour, de
stippellijnen stellen de gebogen uitgangsbuis
voor. De gewenste vervorming kon niet

o
verkregen worden met de gebogen auste- ill

nitisch roestvrij stalen buis. Daar de buis al ~
een aanzien)jjke voordeformatie bezit, werd
deze spanningsvrij gegloeid. Door dit gloei-
proces verdwijnt de voordeformatie en kon ,0' 105
de gewenste vorm verkregen worden. Hier
uit blijkt dat het belangrijk is om de voor
deformatie van de buis te weten.

Fig. 28 Omhulsel van katalysator
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Bij het hydromechanisch opwijden zonder matrijs is de rekweg een belangrijke factor. De
rekweg heeft met name een grote invloed op de procesgrenzen. In het ideale geval, als de
twee hoofdrekken een verhouding van -1 hebben, treedt er theoretisch zelfs geen
insnooring op.

Bij exponentieel verstevigend materiaal zijn de karakteristieke deformatieweerstand (C),
de verstevigingsexponent (n) en de voordeformatie (eo) nodig voor het daadwerkelijk
volgen van de rekweg.

Met de gebruikelijke trek- en stuikproof zijn de materiaalparameters vaak niet te
bepalen. Ben betere testmethode is er een waarbij grotere rekken optreden en die meer op
het werkelijke proces lijkt. Als daarbij een bepaalde rekverhouding wordt nagestreefd, is
het ook beter om dit bij de test te doon. Daarvoor is een eerste schatting van de
materiaalparameters nodig. In het ideale geval wordt de grootste rek bereikt alvorens de
buis barst. Dus dan kunnen ook de meeste meetpunten verkregen worden.

Een mogelijke afwijking bij de bepaling van de karakteristieke deformatieweerstand heeft
een geringe invloed op de bepaling van de knikspanning en geen invloed op de bepaling
van de rek bij barsten. Ben mogelijke afwijking bij de bepaling van de verstevigingsexpo
nent heeft een redelijke invloed op de berekende knikspanning en een grote invloed op de
berekende rek bij barsten. Ben mogelijke afwijking van de voordeformatie heeft op zowel
de berekende knikspanning als de berekende rek waarbij barsten optreedt een geringe
invloed.

Door mogelijke afwijkingen van het systeem is het misschien niet mogelijk om een rechte
rekweg te volgen. Het is -dan echter te prefereren om de rekincrerrienten zo klein te
kiezen dat bij benadering bij elke stap toch een bepaalde rechte rekweg wordt gevolgd.
De rekweg kan per stap anders worden gekozen.

Mogelijke afwijkingen van het systeem kunnen het eigen gewicht van de cilinders, en
wrijving in de cilinders zijn.

Als mogelijke afwijkingen exact bekend zijn, kan men deze door aanpassmg van het
aansturingsprogramma (grotendeels) verdisconteren.

Er zal nog bekeken moeten worden of een PC koppeling snel genoeg is voor werkelijke
produktie, of dat er toch voor PLC koppeling moet worden gekozen.

Daar met hoge drukken gewerkt wordt, moet nooit de veiligheid uit het oog worden
verloren.

De gerealiseerde opstelling bevat onderdelen die slechts tot 400 bar gebruikt mogen
worden. Dit is uit kostenoogpunt gedaan. Als specifieke vormen gerealiseerd willen
worden, en dus met matrijzen wordt gewerkt, zullen hogere drukken gebruikt mooten
worden.
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SYMBOLENLDST

indices
1,2,3
4>,8

rekken
G1 [-]
G2 [-]

G3 [-]
dG3 [-]
G [-]
de [-]
G", [-]
Ga [-]
Gr [-]
IlG", [-]
IlGa [-]
IlGr [-]
Ile [-]
Gx [-]
Gy [-]
Gz [-]
G3,n [-]

- [-]Gcr

X [%]

spanningen
(11 [Nmm-2]
(12 [Nmm-2]
(13 [Nmm-2]
d(11 [Nmm-2]
(1 [Nmm-2]
de;: [Nmm-2]
(1", [Nmm-2]
(1a [Nmm-~

(1x [Nmm-2]
(1y [Nmm-2]
(1z [Nmm-2]
Tft [Nmm-~

Rpx [Nmm-~

(1x [Nmm-2]

Rm [Nmm-2]
(1m [Nmm-2]

omtreks-, longitudinale, en radiale richting
omtreks-, en longitudinale richting

lokale rek in l-richting
lokale rek in 2-richting
lokale rek in 3-richting
kleine afwijking van rek in 3-richting
effectieve rek
kleine afwijking van effectieve rek
rek in omtreksrichting
rek in longitudinale richting
rek in radiale richting
incrementele rek in omtreksrichting
incrementele rek in longitudinale richting
incrementele rek in radiale richting
incrementele effectieve rek
rek in x-richting
rek in y-richting
rek in z-richting
lokale rek in 3-richting waarbij tijdens het hydromechanisch
omvormen insnoering optreedt
kritische effectieve rek, waarbij tijdens de trekproef insnoering
Qptreed!
procentuele rek

lokale spanning in l-richting
lokale spanning in 2-richting
lokale spanning in 3-richting
lokale spanningsverandering in l-richting
effectieve spanning
verandering van de effectieve spanning
spanning in omtreksrichting
spanning in longitudinale richting
spanning in x-richting
spanning in y-richting
spanning in z-richting
wrijvingsspanning
rekgrens
werkelijke spanning bij een rek van x%
treksterkte
werkelijke spanning bij het bereiken van de treksterkte
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rekverhouding
maat voor opwijding
axiale kracht
kracht bij een rek van x%
inwendige druk
karakteristieke deformatieweerstand
verstevigingsexponent
voordeformatie
wrijvingscoefficient

maten, oppervlakken, volumes, en hoeken
straal van longitudinale kromming
straal van kromming in l-richting
straal van kromming in 2-richting
hoek, in vlak loodrecht op de lichaamsas
kleine hoek, in vlak loodrecht op de lichaamsas
hoek, in vlak waarin lichaamsas valt
kleine hoek, in vlak waarin lichaamsas valt
oorspronkelijke wanddikte
momentane wanddikte
wanddikte verandering
oorspronkelijke diameter buis
oorspronkelijke lengte buis
oorspronkelijk buiten-oppervlak buis
oorspronkelijk inwendig volume buis
afmeting kubusvorm
buiten-oppervlak kubusvorm
inwendig volume kubusvorm
volumeverandering van kubusvorm t.o.v. buis
afmeting piramidevorm
buiten-oppervlak piramidevorm
inwendig volume piramidevorm
volumeverandering van piramidevorm t.o.v. buis
diameter bolvorm
buiten-oppervlak bolvorm
inwendig volume bolvorm
volumeverandering van bolvorm t.o.v. buis
oorspronkelijke hoogte van te stuiken ring
hoogte van gestuikte ring
uitwendige diameter van gestuikte ring
oorspronkelijke inwendige diameter van te stuiken ring
inwendige diameter van gestuikte ring
dwarsoppervlak van trekstaaf
breedte plaat
dwarsoppervlak bij een rek van x%
dwarsoppervlak bij de treksterkte
oorspronkelijke dwarsoppervlak

Po [mm]
Pi [mm]
P2 [mm]
4» [-]
d4» [-]
e [-]
de [-]
So [mm]
s [mm]
ds [mm]
Do [mm]
10 [mm]
Ao [mm2]

Vo [mm3]

k . [mm]
Ak [mm2

]

Vk [mm3]

i1Vk [mm3]

m [mm]
Ap [mm2

]

Vp [mm3]

t1Vp [mm3
]

Db [mm]
Ab [mm2

]

Vb [mm3]

i1Vb [mm3]

ho [mm]
h [mm]
D [mm]
D iO [mm]
Di [mm]
S [mm2

]

b [mm]
OpPx [mm2

]

OPPm [mm2
]

OpPo [mm2
]

overige symbolen
ex [-]
z [-]
F [N]
Fx [N]
p [Nmm-2]

C [Nmm-2]

n [-]
eo [-]
p. [-]
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Bijlage A: REKWEG EN EFFECTIEVE REK

Rechte rekweg:

Volume-invariantie:

Dus de effectieve rek is:

(1)

(2)

2 ~( -ex)2 ( -1)2 2]-e3 -- + -- +1 =21 e31
3 1+(X 1+(X

(3)

Of:

t =2e1
(4)
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Bijlage B: REKWEG EN SPANNINGSVERHOUDING

Aanname dunwandige buis, dus de spanning loodrecht op de wand is te verwaarlozen:
0"3=0.
De Levy-von Mises relaties voor de eerste twee hoofdrichtingen zijn dan:

t: = e(<1 -~l
2 <1 2 2

(5)

(6)

(7)

M.b.v. de rekverhouding en deze twee relaties is dan de spanningsverhouding te vinden:

2£1 2<11-<12 ( 2+« )
«= 2£2 = 2<1

2
-<1

1
- <12= 1+2« <11

De effectieve spanning is dus:

(8)

of:
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Bijlage C: VOLUMES EN OPPERVLAKKEN

Aanname: de wanddikte is altijd te verwaarlozen t.O.v. de andere afmetingen.

Buis

Inwendig volume: Vd.:V.

1t 2v: =-Dolo 4 0

Buiten-oppervlak:

(10)

(11)

.
2

1,1 ~

I

I

BD

Kubusvorm

Inwendig volume:

Buiten-oppervlak:

Aj; =4k2+2(k2
- : D;) =6k2

- ; D;

Volumeverandering t.o.v. buis:

hydromechanisch omvormen; bijlagen

(12)

(13)

(14)

Figuur 1 Buis

Opp.:~

1

Figuur 2 Kubus
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Vol.: Vp ; Opp.: A
.0'D p

I 0

Figuur 3 Piramidevorm

Piramidevorm

Inwendig volume:

I
._ _ L ._.______ __

I

I

I

I

Figuur 4 Bol

Buiten-oppervlak::

A. =(D;- 1tD;) +(m2_~D;) +4m( m-DoJ=D;-~D;+5m2-4mDo (16)
p 4 4 2cos(600) 2

Volumeverandering t.o.v. buis:

Bolvorm

Inwendig volume:

(17)
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Buiten-oppervlak:

(19)

Volumeverandering t.o.v. buis:

(20)

Bij een gelijke volumeverandering van de drie vormen kunnen de volgende relaties voor k
en m gevonden worden:

(21)

(22)

(24)

Door deze relaties nu in de oppervlakken van de kubus- en piramidevorm in te vullen, en
vervolgens de oppervlakken te delen door het oorspronkelijke oppervlak worden de
volgende vergelijkingen gevonden:

1 1 2 2

AI; = _ 1t"3D; -12"3(2D;+D;)"3(JDb-DoJDb+Do)"3
Ao !

21t'Dolo
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(26)

waarbij:

Ab= DbJD;-D;
Ao Dolo

(27)

(28)

Deze relaties onathankelijk van de beginlengte maken, door met lolDo te vermenigvuldi
gen en z= Db/Do te substitueren leidt tot de volgende relaties:
kubusvorm:

122

Aj;~ =123(2z 2+1)3(JDo<z-l)JDo<z+I>E_.!.
AoDo ! ~ 2

21t 3D0
3

piramidevorm:

met:

bolvorm:
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(31)

(32)
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(33)

Bijlage D: MODELVORMING

Bij de modelvorming voor het verkrijgen van de kracht
druk relatie wordt uitgegaan van de membraan-theorie,
dus de spanning loodrecht op de wand is nul.

Voor een deellje in het midden van de opgewijde buis as
kan een krachten-evenwicht in radiale richting opgesteld
worden (zie fig. 5).

20. 0e_p
-+---

D Pe S

Fig. 5: Gekromd oppervlak

Krachtenevenwicht in axiale richting voor de halve buis
(zie fig. 6):

pD F
=I> 0 =----

e 4s nDs

(34)

(35)

Er wordt uitgegaan van een vaste incrementele rekverhouding:
de",:dea:der = ex: 1:-(1+ex)
Met de hierbij behorende spanningsverhouding wordt het radiale
krachtenevenwicht (33):

J2 2+CX) P ,1 peD(l +2cx) ) (36)o'D + Pe(l+2cx) =; =I> 0.=rl2Pe(l+2cx)s+(2+cx)DS

De effectieve spanning wordt dus:

- [3+3CX+3CX
2!( PeD(1+2cx) J[

o =p (1 +2CX)2 2Pe(l +2cx)s+(2+cx)Ds

hydromechanisch omvormen; bijlagen

Fig. 6:
Halve buis

F

(37)

11



De effectieve rek is:

De vloeivoorwaarde voor exponentieel verstevigend materiaal wordt:

Bij vloei is de effectieve spanning gelijk aan de vloeispanning:

p = ---;::::====C=(=~=3~=1=+=:=:=«2=t:=.=+t:=o=r=====
[
3+3«+3«2!( PeD(1+20:) Jf

(1 +20:)2 2Pe(l +20:)s+(2+0:)Ds

Met:

(38)

(39)

(40)

(41)

pD F°e=---
4s 1tDs

Wordt dit:

-- p1tD2 p1tD2
(2+0:).... F= -o1tDs .... F=-- - -- 0 1tDs

4 e 4 1+20:.
(42)
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In het ideale geval wordt dit:

(44)
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~
1:1£+e )I-n]

D 3(1-v2) 1+ \~ 0
." Cn

Bijlage E: KNIKSPANNING

De knikspanning volgens Geekeler [1] is:

Uitgaande van exponentieel verstevigend materiaal:

wordt:

(- )1 n
de = e+eo

do Cn

De momentane dikte is:

Bij een reehte rekweg is dit:

-(1 +11) -(I +II)~!!..)
--C1 III D

s-se II -se 0- 0 - 0

De relatie tussen de effeetieve spanning en de spanning in 2-richting is:

De effeetieve knikspanning wordt dus:

3+3«+3«2 1-----.,;;,.------
(2+«f

hydromechanisch omvormen; bijlagen
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(49)

(50)

(51)
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BijmgeF:ENSNO~G

Voor insnooring geldt dat er een belastinginstabiliteit in omtreksrichting moot optreden:

Als ds klein is, geldt:

Dus:

df}l
-=-de.o 3

I

dOl tis
- -=-- (52)

(53)

(54)

Bij een reehte rekweg, met een rekverhouding ex geldt:

(5S)

Dus:

do dOl

En:

(56)

(57)

do =,j3
o 2

(58)

Uitgaande van exponentieel verstevigend materiaal:

do C'M(; )n-l no-= ',£+£ =--de 0 (£+e.o)

wordt (58):
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{3
2

(1 +«)2 0 = no
1+« +«2 (€+EO)

- 2n
.. £=-

{3
(60)

Op het moment van insnoeren is de dikterek (e3,J dus:

E = -n+.f3
3.n 2

(61)

Als de buis geen voordeformatie bezit:
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Bijlage G: GEBRUIKTE MATERIALEN

G.t. Staal 35 [2]

buisdoorsnede
wanddikte

Aanduiding
Werkstoffnummer
DIN
ISO-norm

: cf> 60 [mm]
: 2.5 [mm]

: St.35
: 1.0308
: 1629 BL.3
: DIS 2604 T2

Chemische samenstelling:

chemische gewichts-
component percentage

C < 0.18

Si s 0.35

Mn > 0.40

p < 0.050

S < 0.050

N s 0.007

Eigenschawen:

treksterkte
elasticiteitsmodulus
0.2% rekgrens
breukrek dps

G.2. Staal 35 gegloeid

: 350-450
: 21O*1Q3
: 240
: 25

[Nmm-2]

[Nmm-2]

[Nmm-2]

[%]

Om de voordeformatie uit de aangeleverde buis te doen verdwijnen, werd het staal
rekristalliserend gegloeid bij een temperatuur van 690°C gedurende 1 uur, waama het
rustig werd afgekoeld.
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G.3. Ferritisch roestvast staal [3,4]

buisdoorsnede
wanddikte

Aanduiding
Werkstoffnummer
DIN
ISO-norm

: <P 38 [mm]
2 [mm]

: X6CrTi12
: 1.4512
: 17441, 17455, 17456
: DR683T.13

Chemische samenstellin~:

chemische gewichts-
component percentage

C < 0.08

Si < 1.0

Mn < 1.0

p < 0.045

S < 0.030

Cr 10.5 - 12.5

Ti > 6*C < 1.00

Ei~enschappen:

toestand
hardheid HB 30 [HRC]
elasticiteitsmodulus
treksterkte
0.2 % rekgrens
breukrek ~s

G.4. aluminium [5]

Aanduiding: AIMgSi 0.5

Ei~enschappen:

: gegloeid
: 130-180
: 220*1Q3
: 400-600'

>260
: > 30

[Nmm-2]

[Nmm-2]

[Nmm-2]

[%]

toestand
hardheid HB 10
treksterkte

: volveredeld (extra gehard)
: + 70 [kg mm-2]

: > 220 [Nmm-2]
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0.2 % rekgrens : ~ 160
breukrek dplO : > 10
matig koud te vervormen
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Bijlage H: TREKPROEF

Om de materiaalparameters van het ongeglooide buisvormige materiaal te bepalen, kan er
uit drie mogelijke proofstukken gekozen worden:

- de gehele buis
- gekromde trekstaafjes
- weer plat gemaakte trekstaafjes

Het voordeel van de hele buis, is dat er geen bewerkingen hooven plaats te vinden
alvorens de proof uitgevoord kan worden. Omdat bij de inklemming een spanningspiek
optreedt, is er een grote kans dat de insnooring daar optreedt. Ben mogelijke oplossing is
om de buis gelijkmatig over een bepaalde lengte te verdunnen. Ben nadeel blijft dan, dat
door het grote dwarsoppervlak, er grote krachten nodig zijn, om de benodigde vervormin
gen op te leggen.

Gekromde trekstaafjes mooten in de langsrichting uit de buis gehaald worden, omdat uit
de omtreksrichting gehaalde trekstaafjes niet in te klemmen zijn. Ze hebben als voordeel
dat de benodigde krachten lager zijn. Nadelen zijn dat de trekstaafjes gemaakt mooten
worden en dat de dwarsdoorsnede van de trekstaafjes in het begin niet gelijkvormig za1
blijven.

Weer plat gemaakte trekstaafjes hebben als voordeel dat ze gemakkelijk in te spannen
zijn, en de dwarsdoorsnede niet bol za1 gaan staan. Ben nadeel is echter dat ze een extra
voordeformatie krijgen. Hierdoor zijn niet de C- en n-waarde te bepalen.

Uiteindelijk zijn er trekprooven uitgevoord op gekromde trekstaafjes gemaakt uit het
ferritische roostvastestaal, en staal 35. Verder ook op weer geplette en geglooide
trekstaafjes gemaakt uit staal-35. De verkregen resultaten zullen nu besproken worden.
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H.l. Kromme trekstaafjes, staal 35

I F[N] I S [mm2
] I 0: [Nmm-z] I G I

7512 24.754 303 0.003

7784 24.745 315 0.003

8059 24.743 326 0.004

8341 24.742 337 0.004

8615 24.736 348 0.004

8886 24.729 359 0.004

9166 24.731 371 0.004
.

9446 24.727 382 0.004

9721 24.720 393 0.004

9998 24.720 404 0.004

10273 24.716 416 0.005

10546 24.710 427 0.005

10819 24.711 438 0.005

11094 24.696 449 0.005

11368 24.695 460 0.005

11638 24.693 ' 471 0.005

11915 24.683 483 0.006

12190 24.686 494 0.006

12462 24.675 505 0.006

12739 24.674 516 0:006

13014 24.672 527 0.006

13282 24.665 539 0.007

13546 24.665 549 0.007

13805 24.653 560 0.007

14056 24.653 570 0.007

14295 24.637 580 0.008
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Vervolg van voorgaande tabel:

F [N] S [mm2] q [Nmm-2] e

14501 24.627 589 0.008

14664 24.600 596 0.009

14754 24.568 601 0.011

14776 24.523 603 0.012

14763 24.480 603 0.014

14749 24.449 603 0.016

14716 24.429 602 0.016

14593 24.427 597 0.016

Er is duidelijk te zien dat de met het materiaal te behalen effectieve rek niet groot is.
Hierdoor kunnen de karakteristieke deformatieweerstand, de verstevigingsexponent, en de
voordeformatie niet bepaald worden. Dit komt door het feit dat voor de vervaardiging van
de buis het materiaal al bewerkt is. Verder is het constructiestaal dat weinig plastisch kan
rekken.

Voor het roestvaste staal bleken de bereikte effectieve rekken ook niet groot te zijn.
Hierdoor kunnen de C- en n-waarde dus niet bepaald worden.

Ben ander nadeel is dat de diameter van de buis, gemaakt uit het roestvaste staal, kleiner
is dan die gemaakt uit staal 35. Hierdoor zijn de trekstaafjes van het roestvaste staal ook
krommer, dan die van staal 35, en zijn de afmetingen van de trekstaafjes ook moeilijker
te meten.

Door rekrista1liserend te gloeien verdwijnen spanningen, en dus de voordeformatie uit het
materiaal. Hierdoor is het mogelijk om toch de C- en n-waarde van het materiaal te bepa
len. Daar de gloeibehandeling van staal 35, het meest eenvoudig is, is dit materiaal als
representatief gekozen.
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B.2. Trekproef 818al35 gegloeid

Omdat aIle spanningen en voordeformatie door de gloeibehandeling verdwijnen, zijn
gepieUe trekstaafjes gebruikt. Dit Ieverde weI goede resultaten voor de C, en n-waarden
op.

De resultaten verkregen uit de trekproef zijn weergegeven in onderstaande tabel.

proefstuk C [Nmm-2] n [-]

1 667 0.27

2 659 0.26

3 676 0.27

gemiddelde waarde 667 0.27
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Bijlage I: STUIKPROEF

Bij de stuikproef op een dunne ring, be
staat er kans op knik. Om dit te voorko
men is de hoogte 010) van de ring niet
groter genomen dan 2.3*So (So=wanddik
te) (fig. 7). Ben nadeel is dat er wrijving
optreedt.

De effectieve rek en de effectieve
spanning bij de stuikproef zijn respectie
velijk:

o Do

o
..c

Fig. 7: Te stuiken ring

(63)

(64)

Bij een idea1e stuikproef zouden de effectieve spanning-rek grafieken er als voIgt uit
moeten zien:

a [Nmm-'j

t
log ({1)
[Nmm-2 J

1

Fig. 8: Stuikkromme
-- ([-J --log (E:) [-J

Fig. 9: Stuikkromme (logaritmisch)

Uit de stuikkromme (logaritmisch) zijn op dezelfde wijze als bij de trekproef de C-, n- en
de Go-waarde te bepalen.

De verkregen resuitaten worden hierna behandeid.
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1.1. Staal 35 ongegloeid

F [kN] D [mm] s [mm] h [mm] e-ln(h/ho)
- 0: [Nmm-2]E

0.00 59.97 2.50 6.17 0.00 0.00 0.00

68.75 59.99 2.49 6.14 0.00 0.00 160.07

131.25 59.98 2.48 6.14 0.00 0.00 305.93

185.00 59.99 2.49 6.13 -0.01 0.01 429.91

256.25 60.05 2.51 6.09 -0.01 0.01 591.65

291.25 60.18 2.55 6.02 -0.02 0.02 661.23

312.50 60.46 2.63 5.78 -0.06 0.06 686.36

331.25 61.24 2.80 5.32 -0.15 0.15 677.34

351.25 62.66 3.45 4.56 -0.30 0.30 580.88

368.75 63.71 3.97 3.95 -0.45 0.45 529.85

390.00 64.20 4.16 3.69 -0.51 0.51 534.58

406.25 64.44 4.37 3.55 -0.55 0.55 531.77

425.00 64.51 4.50 3.48 -0.57 0.57 541.37

443.75 64.70 4.61 3.39 -0.60 0.60 552.07

482.50 64.82 4.73 3.31 -0.62 0.62 586.84

495.00 64.89 4.83 3.26 -0.64 0.64 591.16
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De spanning-rek krommen zijn hieronder weergegeven.

0" [l'J=.=.-2 ]I 800.00

600.00

4-00.00

200.00

0.60

10 -,

0.00
0.00 0.20

10 -2

0.4-0 0.80
- __----l.._ EO: [- ]

1

-------l__ E: [- ]

Zoals duidelijk is te zien, zijn deze grafieken geenszins vergelijkbaar met de voor de
stuikproef te verwachten grafieken. Hierdoor, en vanwege het geringe aantal meetpunten,
is er niets te zeggen over de C-, n-, en de Go-waarde.
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IF [kN] D [mm] s [mm] h [mm] e=ln(h/ho) - U [Nmm-2]E

0.00 59.99 2.49 6.20 0.00 0.00 0.00

75.00 60.00 2.49 6.17 -0.01 0.01 174.27

135.00 60.10 2.51 6.09 -0.02 0.02 311.39

146.25 60.10 2.51 6.09 -0.02 0.02 336.76

166.25 60.08 2.51 6.09 -0.02 0.02 382.95

223.75 60.10 2.51 6.09 -0.02 0.02 515.68

278.75 60.13 2.52 6.06 -0.02 0.02 639.19

312.50 60.58 2.64 5.71 -0.08 0.08 680.83

337.50 61.72 3.10 5.07 -0.20 0.20 624;63

350.00 62.55 3.42 4.59 -0.30 0.30 585.16

360.00 63.43 3.72 4.14 -0.40 0.40 550.49

375.00 63.85 3.93 3.88 -0.47 0.47 542.52

395.00 64.29 4.18 3.61 -0.54 0.54 538.40

412.50 64.46 4.26 3.53 -0.57 0.57 551.31
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Spanning-rek krommen:

cr [:r-J" =. =.-2 ]
800.00

600.00

400.00

200.00

0.40
0.00

0.00 0.10 0.20 0.30 0.50 0.60
____--'l__ <0: [- ]

1
----.....__ E: [- ]

1 0 -.1 0 -2

1 0 2-+-----,,....-_.__._TO--r--.....--~_._._._,...,...TT1--...._____r___r___._,_,__rT"l
1 0 -3

Ook hier zijn niet de C-, n- en £o-waarde uit te halen.
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1.2. Ferritisch roestvast staal

IF [kN] ID [mm] Is [mm] Ih [mm] Ie=ln(h/ho) I - 10: [Nmm-2
] IE

0.00 38.05 1.88 3.49 0.00 0.00 0.00

73.75 38.10 1.88 3.47 -0.01 0.01 363.63

110.00 38.10 1.89 3.46 -0.01 0.01 539.80

133.75 38.20 1.91 3.42 -0.02 0.02 648.34

148.75 38.40 1.96 3.34 -0.04 0.04 700.62

175.00 38.95 2.18 3.04 -0.14 0.14 738.72

197.50 39.70 2.45 2.70 -0.26 0.26 737.35

226.25 40.20 2.72 2.40 -0.37 0.37 761.71

252.50 40.65 2.93 2.23 -0.45 0.45 788.48

282.50 40.85 3.14 2.08 -0.52 0.52 828.40
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Spanning-rek krommen:

= [::N"=.=.-2 ]r 1000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

e: .[ - ]

= [::N"=.=.-2 ]r 10
3

1
-----'1-- E: [- ]

10 -110 -2

1 0 2 -+-----,,----~~....__rT""TT"--_r__r__r_~rr,..,..,.--...,.____r___r_r_.,.TTl
10 -3

Uit de stuikproef met roestvast staal zijn ook niet de benodigde materiaalparameters te
bepalen.
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IF [kN] D [mm] s [mm] h [mm] e=ln(h/ho)
- q [Nmm-2]€

0.00 38.15 1.88 3.49 0.00 0.00 0.00

121.25 38.15 1.89 3.45 -0.01 0.01 594.14

152.50 38.55 2.00 3.27 -0.07 0.07 702.49

185.00 39.55 2.34 2.83 -0.21 0.21 721.70

213.75 40.20 2.67 2.45 -0.35 0.35 731.00

246.25 40.70 2.87 2.25 -0.44 0.44 781.22
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Spanning-rek krommen:

800.00

600.00

400.00

200.00

0.40 0.50
---~__ E: [- ]

0.300.200.10
o .00 -+r..-r"""'-"""'''''''''''''''''rT""1..-r"T"T"",.....,,,,.,..-rrrT""1..-r'''''''''''''rr-r..-r.,...,.-,.....,'1

0.00

= [N"=.=.-:2. ]r 10"

--------~

1--------1-- E: [- ]

10 -,
1 0 2 -j------r--,--.--.--r-r--,-,r-r------,-----r-.--.--....---.-Ol

10 -2

Ook hier zijn niet de materiaalparameters uit te verkrijgen. WeI blijkt duidelijk uit deze
proeven dat de spanning, die nodig is om het roestvast staal te stuiken, groter is dan de
benodigde spanning voor staal 35. Dit betekent dat de C-waarde van dit roestvaste staal
groter is dan die van staal 35, hetgeen met de theorie overeenstemt.
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1.3. Aluminium

Om te zien of een materiaal met een lagere C-waarde mogelijk betere resultaten geeft,
zijn de volgende twee stuikproeven op aluminium uitgevoerd.

F [kN] D [mm] s [mm] h [mm] e=ln(h/ho) -
C; [N.=1J1E

0.00 38.15 2.06 3.46 0.00 0.00 0.00

35.00 38.15 2.06 3.44 -0.01 0.01 158.92

63.75 38.81 2.21 3.22 -0.07 0.07 267.00

67.50 39.00 2.25 3.19 -0.08 0.08 276.97

75.00 39.40 2.30 3.04 -0.13 0.13 298.27
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Spanning-rek krommen:

= [:t-J =.=.-2 ]
300.00

200.00

100.00

0.00
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16

----_..- .;: [- ]

1 0 -,1 0 -2

1 0 2 -\---.-----.-----r---.---.-,.,...,.,...--.-----.---.----.,..,.".-------,r---.----.--.--r-r.,,-,
1 0 -3

----_..- .;: [- ]
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I F [leN] D [mm] s [mm] h [mm] e=ln(h/ho)
- 0: [Nmm-2]E

0.00 38.10 2.05 3.40 0.00 0.00 0.00

52.50 38.15 2.07 3.35 -0.01 0.01 237.37

62.50 38.35 2.13 3.28 -0.04 0.04 273.98

70.00 38.60 2.21 3.15 -0.08 0.08 294.97

77.50 39.15 2.42 2.90 -0.16 0.16 297.11

87.50 39.55 2.61 2.67 -0.24 0.24 310.84

98.75 39.95 2.83 2.48 -0.32 0.32 323.92

110.00 40.45 3.09 2.24 -0.42 0.42 330.65

122.50 40.90 3.40 2.04 -0.51 0.51 336.32

136.25 41.45 3.66 1.89 -0.59 0.59 347.19

125.50 41.90 3.93 1.73 -0.68 0.68 362.68
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Spanning-rek krommen:

=- [N" =.=.-2 ]r 400.00

300.00

200.00

100.00

0.60
0.00

0.00

= [N"=.=.-2 ]r 10 :s

0.20

10 -2

0.40 0.80
--------0.._ E;: [- ]

10 -, 1
--------0__ €: [- ]

Ook de C-, n- en Go-waarde van aluminium zijn op deze wijze niet te bepalen. WeI is
duideIijk te zien dat om het aluminium te stuiken minder spanning nodig is, dan om de
staalsoorten te stuiken. Dit komt overeen met de theone.
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Figuur 22: Gestuikte ring

D

s

Ret probleem bij de stuikproef is dat door
de wrijving de kleine ring steeds meer
conisch wordt, waardoor fouten geintrodu-
ceerd kunnen worden. Ret conisch worden
kan niet ondervangen worden door het
ringetje tussen twee metingen om te
draaien. Om de fout minimaal te houden
is consequent de grootste diameter als
meetwaarde genomen. Ook buikte de
waIid van het ringetje uit, waardoor
moeilijk de juiste dikte te bepalen was. Hierdoor treden afwijkingen op in de bepaling van
de wanddikte, en dus ook in de bepaalde spanning.

1.4. Wrijving

De wrijvingscoefficient van de wrijving die de ring ondervindt, kan geschat worden met
de methode zoals beschreven in Kalpakijan [6]. Daarbij wordt uitgegaan van het wrij
vingsmodel volgens Coulomb:

(65)

Ben beperking is echter dat daar sprake is van een dikwandige ring, waarbij de verhou
ding uitwendige diameter: inwendige diameter: hoogte gelijk is aan 6:3:2. Dit is echter bij
de voor dit verslag uitgevoerde experimenten zeker niet het geval. Verder zijn bij de
uitgevoerde experimenten moeilijk de afmetingen te meten, wat ook tot fouten zalleiden.

1.4.1. Staal 3S ongegloeid

Bij de EERSTE STUIKPROEF zijn de oorspronkelijke
dimensies:
Do : 59.97 [mm]
so: 2.50 [mm]
ho: 6.17 [mm]
De oorspronkelijke inwendige diameter (OiO) is dus:

De uiteindelijke diameter en hoogte zijn:
D : 64.89
s: 4.83
h: 3.26

(66)
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Figuur 23:
Wrijvingscoefficient
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M.b.v. volume-invariantie is de uiteindelijke inwendige diameter te bepalen:

De hoogte afname is dus:

6.17-3.26 *100=47%
6.17

De afname van de inwendige diameter is:

54.97 -55.88 *100 =-2%
54.97

Uit figuur 23 blijkt dat de wrijvingscoefficient 0.05 bedraagt.

TwEEDE STUIKPROEF:

Do : 59.99 [mm]
So: 2.49 [mm]
ho : 6.20 [mm]
Dus DjQ = 55.01 [mm]

D : 64.46 [mm]
h: 3.53 [mm]
De uiteindelijke inwendige diameter is dan:
D j = 56.12 [mm]

De hoogte afname is 43 %
De afname van de inwendige diameter is -2%
De wrijvingscoefficient is 0.05 (zie fig. 23)

1.4.2. roestvast staal

EERSTE STUIKPROEF:

Do : 38.05 [mm]
So: 1.88 [mm]
ho: 3.49 [mm]
Dus DjQ = 34.29 [mm]

D : 40.85 [mm]
h: 2.08 [mm]
De uiteindelijke inwendige diameter is dan:
D j = 34.82 [mm]
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De hoogte afname is 40 %
De afname van de inwendige diameter is -2 %
De wrijvingscoefficient is 0.05

TwEEDE STUIKPROEF:

Do : 38.15 [mm]
so: 1.88 [mm]
ho: 3.49 [mm]
Dus DiO = 34.39 [mm]

D : 40.70 [mm]
h: 2.25 [mm]
De uiteindelijke inwendige diameter is dan:
D j = 36.67 [mm]

De hoogte afname is 36 %
De afname van de inwendige diameter is -7%
De wrijvingscoefficient is 0.035

1.4.3. aluminium

EERSTE STUIKPROEF:

Do : 38.15 [mm]
So: 2.06 [mm]
ho : 3.46 [mm]
Dus DiO = 34.03 [mm]

D : 39.40 [mm]
h: 3.04 [mm]
De uiteindelijke inwendige diameter is dan:
Dj = 34.84 [mm]

De hoogte afname is 12 %
De afname van de inwendige diameter is -2 %
De wrijvingscoefficient is 0.05

TwEEDE STUIKPROEF:

Do : 38.10 [mm]
so: 2.05 [mm]
ho: 3.40 [mm]
Dus DiO = 34.00 [mm]

D : 41.90 [mm]
h: 1.73 [mm]
De uiteindelijke inwendige diameter is dan:
D j = 34.27 [mm]
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De hoogte afname is 58 %
De afname van de inwendige diameter is -1 %
De wrijvingscoefficient is: 0.05

Uit deze berekeningen blijkt, voor rover ze betrouwbaar zijn, dat de wrijvingscoefficient
redelijk laag is. Ben correctie van de resultaten m.b.t. de wrijving is echter niet zinvol.
De reden hiervoor is dat door het uitbuiken van het ringetje de afmetingen moeilijk te
meten zijn wat tot fouten leidt. Deze fouten hebben door de relatief kleine afmetingen een
grote invloed.
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Bijlage J: SPANNINGSVERWOP

<\}+~da

Voor een dubbel ge
kromd oppervlak (zie
fig. 24) kan niet expli
ciet het spanningsver
loop in axiale richting
bepaald worden. Dit
blijkt uit de volgende
berekening, [7]:

Er wordt uitgegaan
van:

Evenwicht in radiale Figuur 24: Spanningen op een deeltje
richting:

a.+~=p ~U

P~ P2 S

Evenwicht in "axiale" richting:

Uit de geometrie voIgt:

PI = p~sin(8)

Dus:
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Vergelijking (72) in de voorgaande vergelijking substitueren:

aao 2
PP2sin(B)-a-B +PP2cos(B)ao-saocos(B)

... a.P2sl->--------------'- =a.P2cos(B)
(PP2-aaS)2

(76)

(77)

(78)

(79)

a~ ~

- J[pa.p;SSin(B)&aJ =J[(PP2-O'aS)2(a.P2COs(B»+(O'aS-PP2)O'eCos(6)]a6 (83)
CJel 01

Deze vergelijking ka.n niet verder opgelost worden, omdat zowel (1. als (19 een functie van
de hoek e zijn.
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Bijlage K: SCHATTEN C- EN n-WAARDE

Door de materiaalleveranciers worden gegevens van het materiaal verstrekt waarmee een
eerste schatting van de C- en n-waarde gemaakt kan worden.

De rekgrens (R,J wordt altijd bij een kleine plastische rek gedefinieerd. Deze rek is de
procentuele rek van een trekstaaf en is in het navolgende aangeduid met x. Verder is Ix de
lengte van de trekstaaf bij een rek van x%, 10 de initiele lengte van de staaf en OpPx, en
OpPo de dwarsdoorsnede oppervlakken van de trekstaaf bij deze rekken. Fxis de kracht
bij een verlenging van x%, en Ux de hierbij behorende ware spanning. Er geldt dus:

(84)

(85)

Volume-invariantie:

(
100 )- R =(1

P:t X x+l00

(86)

(87)

(88)

De materiaalgegevens hebben meestal betrekking op het oorspronkelijke materiaal, en dus
niet op de buis zelf. Omdat de voordeformatie van dit oorspronkelijke materiaal niet
bekend is, en meestal ook veel kleiner is dan die van de buis, wordt de voordeformatie in
deze berekening verwaarloosd. Er wordt uitgegaan van exponentieel verstevigend
materiaalgedrag. Bij een rek van x% geldt dus:

Dit leidt tot:

l00C£xll

~:t x+l00
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waarbij

(91)

Dus:

(92)

In het geval van de treksterkte <Rm), dus bij een lengte van 1m en een dwarsoppervlak
OpPm, treedt de kritische (logaritmische) rek op, deze is bij de trekproef gelijk aan de
verstevigingsexponent: Bc:r=n. Dus:

I_ ..!!=e"

'0
en:

OpPo '.. "--=-=e
Opp", '0

M.b.v. het exponentieel verstevigend materiaal model zonder voordeformatie, is de
volgende relatie voor de ware spanning bij het bereiken van de treksterkte te vinden:

o =Ce"=Cn II", cr

Dit leidt tot:

R =0 OpP", =Cn "e -II - C=R"'(ne )"
", ", OpPo

Delen van de Rm- door de ~x-waarde:

R", = Cn II(X+1(0)

~z l00ce ,,(~X;~OO)r
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Met deze vergelijking kan numeriek de verstevigingsexponent bepaald worden. Door deze
waarde in (97) te substitueren wordt de karakteristieke deformatieweerstand verkregen.
Voor bet numeriek bepalen van de verstevigingsexponent en bet vervolgens verkrijgen van
de karakteristieke deformatieweerstand is bet Pascal programma C_n gescbreven, dat in
de volgende bijlage te vinden is.
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Bijlage L: LISTING C_o.PAS

In deze bijlage is de listing van het Pascal programma C_n.pas weergegeven. Met dit
programma kan een schatting van de karakteristieke deformatieweerstand en de
verstevigingsexponent gemaakt worden.

PROGRAM C_n;

USES crt;

VAR
Rm
Rp
x
C
n
nO
n1
deLta n
f -
eO,fO
f1,f2,f3,f4

REAL; {treksterkte}
REAL; {rekgrens}
REAL; {procentueLe rek bij Rp}
REAL; {C-waarde}
REAL; {n-waarde}
REAL; {schatting van de n-waarde}
REAL; {schatting van de n-waarde}
REAL; {nauwkeurigheid voor de bepaLing van de n-waarde}
REAL; {huLpvariabeLe}
REAL; {huLpvariabeLen}
REAL; {huLpvariabeLen}

[N/mm2]'); GotoXY(20, 1); READ (Rm);
[N/mm2]'); Gotoxy(20, 2); READ (Rp);
[%] '); Gotoxy(20, 3); READCx);

BEGIN
WindowCO,0,80,25);
TextbackgroundCLightgray);
TextcoLorCbLack);
CLrscr;
WriteC'Rm waarde
WriteC'Rp waarde
WriteC'Bijbehorende rek
WriteLn;
WriteC'Ondergrens van schattingsintervaL
WriteC'Bovengrens van schattingsintervaL
WriteC'Nauwkeurigheid voor de bepaLing van de n-waarde
n:= 0.5*CnO+n1);
fO := C100+x)/100;
f1 := LnCfO);
f2 := CCn)/CCexpC1»*Cf1»);
f3 := CCfO)*CexpCn*CLnCf2»»);
f4 := CCRm)/CRp»;
f := Cf4-f3);
WHILE CabsCn1-nO»deLta n) DO

BEGIN -
n := 0.5*CnO+n1);
fO := C100+x)/100;
f1 := In(fO);
f2 := CCn)/C(exp(1»*Cf1»);
f3 := (CfO)*(exp(n*CLnCf2»»);
f4 := CCRm)/(Rp»;
f := (f4-f3);
IF f <= 0 THEN n1:=n;
IF f>=O THEN nO:=n;

'); READ(nO);
'); READ(n1);
'); READCdeLta_n);

END;
eO := (exp(n»;
C := C(Rm*eO)/(expCn*LnCeO»»;
Textbackground(Lightgray);
Textcolor(darkgray);
Window(1,1,80,25);
CLrscr;
Gotoxy(1,1);
WriteLn('De nauwkeurigheid voor de bepaLing van n');
Gotoxy(1,2);
WriteLn('heeft ook invLoed op de nauwkeurigheid van C');
Gotoxy(1,5);
WriteLn('C= " C:4:1, , [N/mm2] ');
WriteLn('n= " n:1:3, , [-] ');

END
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Bijlage M: SCHATTING VOORDEFORMATIE

8

y

Ben eerste schatting van de voordeforma
tie kan gemaakt worden door aan te
nemen dat deze buis door buiging van een
plaat tot stand is gekomen (zie fig. 25).

Door uit te gaan van een relatief dunne
plaat (2s/Do< 1) kan aangenomen worden
dat het neutrale vlak samenvalt met het
middenvlak van de plaat. Per definitie
verandert de neutrale laag niet van lengte: Figuur 25: Buigen

Meestal is niet precies bekend hoe de buis
gemaakt is. ffierdoor kan de voordeforma
tie ook niet exact berekend worden.

E =0 (100)
%(Y-o)

De spanning in de richting loodrecht op de plaat is nul (qy=O).
Voor de rek in x-richting geldt:

E =
%

(101)

De te buigen plaat is zo breed (b> lO*s), dat de rek in z-richting verwaarloosbaar klein
is:

E =0
%

(102)

Volume-invariantie geeft:

E +e +E =0 - e =-e
% y % Y %

(103)

De effectieve rek is:

(104)
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- 2 2y
=$0 e=--

{j Do

De (maximale) voordeformatie van de buis is als y=lhs:
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Bijlage N: HYDROMECHANISCHE TEST

Bij de hydromechanische test moet in het midden van de opwijding gemeten worden
omdat het longitudinale spanningsverloop niet expliciet bekend is.

De krachtenevenwichtrelaties voor de tangentiale en axiale richting zijn (zie bijlage D):

2a", ae_p
-+---

D Pe S

pD F
a =----

6 4s TtDs

Combinatie van deze twee vergelijkingen geeft:

(107)

(108)

(109)

Uitgaande van de membraan theorie zijn de Uvy-von Mises relaties voor respectievelijk
de tangentiale en longitudinale richting:

Ae[ aalAe =- a --

• a • 2

Ae = Ae[a -a"'l
6 a a 2

(110)

(111)

(112)

M.b.v. de twee bovenstaande vergelijkingen kan de volgende relatie gevonden worden:

a. =2Ae.+Aee
aa Ae.+2Aee

Dus:

De effectieve spanning is:

hydromechanisch omvormen; bijlagen

(113)

(114)
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Gebruik makend van volume-invariantie is de relatie voor de effectieve rek:

Als de rekincrementen klein genoeg zijn, is de effectieve rek:

(116)

De procedure is als voIgt:
Zet een bepaalde kracht (F) en druk (P) op de buis, meet D en Pa en bereken de drie
rekincrementen. (f" en (fa kunnen bepaald worden m.b.v. relatie (107) en (l08). En dus de
effectieve spanning m.b.v. (114). De effectieve rek m.b.v. relatie (116). Door nu de
effectieve spanning uit te zetten tegen de effectieve rek (beide logaritmisch) kunnen
grafisch de materiaalparameters bepaald worden.
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1. INLEIDING

Dit rapport is geschreven tijdens het afronden van de onderzoekopdracht van M.A.W. van
Beek, en de afstudeeropdracht van R.J.G. Kanen. De bedoeling van dit rapport is om een
globaal inzicht te geven in de testopstelling die is gebouwd voor het hydromechanisch
omvormen. Verder bevat het een opsomming van belangrijke componenten van deze
opstelling, en listings voor de controle van het proces.
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2. PRINCIPE

In onderstaande figuur staat schematisch de bouw van de machine weergegeven.

c
A

• ....-.......--.......-1 ~t---l-----,0·_.
B

groen
1.:.1

0_

E

o groen
o.

B F

OPMERKING: Kogelkraan B staat bierboven twee keer vermeld, dit is in
werkelijkbeid een kogelkraan

MAXIMALE WERKDRUK 400 bar
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3. TE VERRICHTEN HANDELINGEN

OPMERKING: MAXIMALE DRUK: 400 bar

Voor aanvang van bet proces:

~ Kogelkraan C dieht
~ Kogelkraan A dieht
~ Kogelkraan F dieht
~ Kogelkraan B open
~ Kogelkraan E open
~ Kogelkraan G open
~ Kogelkraan D dieht

Vullen van de buis:

~ Kogelkraan F open
~ Stuursehuif in getekende stand

Als de buis afgesloten is:

~ Kogelkraan F dieht
~ Kogelkraan Copen

totdat de drukversterker beneden
en de de buis gevuld-ls.

Begin proces:

~ Kogelkraan G dieht
~ Kogelkraa!1 D open

Kogelkraan Copen laten staan,
totdat het proces een beetje op gang is.

~ Kogelkraan A open

Als het proces op gang is:

~ Kogelkraan C dieht

M.b.v. de computer de benodigde kraehten en drukken instellen.
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Einde proces:

~ Kogelkraan A dieht
~ Kogelkraan D dieht
~ Stuurschuif in andere stand
~ Kogelkraan F open

Als buis vrij is:

~ Stuurschuif in middelste (neutrale) stand
~ Kogelkraan F dieht

p.s.: De kogelkranen waarop de aanvoerleidingen zitten, die een werkdruk van 10 bar
hebben, moeten altijd open staan.
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4. AANSTURING

De aansturing van het proces gebeurt m.b.v. een PC en het programma HMFC_one voor
het stapsgewijs aansturen, en het programma HMFC_more voor het aansturen volgens een
bepaald verloop. De koppeling tussen de PC en de versterkers VT-2000-K-4X bestaat uit
de PC-Labcard, type 818, en een interface. Ais de Labcard in de computer is geplaatst,
moot de, vanaf de achterkant gezien, rechter poort verbonden worden met de poort van de
interface, die de anaIoge gegevens terugstuurt naar de PC. De linker poort moot verbon
den worden met de poort van de interface, die de waarden naar het proces stuurt.
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5. LABCARD INSTELLINGEN

De schakelaars van de Labcard moeten worden ingesteld, zoals hieronder staat weergege
ven.

Schakelaar: SW 3

Deze moet op 1/0 Address, Range (hex) 300=30F staan, dit komt overeen met de
volgende stand van de schakelaars: .

schakelaar positie: 1
1

(1 :z: AAN, 0= UIT)

Schakelaar: SW 5

2
1

3
o

4
o

5
o

6
o

Deze moet op single-ended, dus op "S/E" staan.

Schakelaar: SW 6

Deze moet op local mode oftewel "LCL" staan.

Schakelaar: SW4

Deze moet op unipolair van 0-10 V staan. Dus de schakelaars moeten als voIgt staan
ingesteld:

1 2 3 4
ON ON OFF ON

Schakelaar: SW2

Deze moet op DMA level 3 staan, dus aan de met een "3" gemarkeerde kant.

Schakelaar: SWI

Deze moet op de klok invoer frekwentie van 1 MHz staan.
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Jumper JPI en JP2.

Deze moeten beiden op IICII staan.

Jumper IP3 en IP4.

Deze moeten allebei op IIINTII staan.

Jumper IP5

Deze moet op IOV staan
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1000 bar
20... 120 °C
< +0.5%
M7*0.75

0.. .500 barabs
-20... +50 °C
< +0.3% FSO
M12*1

4073A5oo
voor 0-500 bar

+50... 800rnV
+ IOV
tot 85 kHz
0 70°C
18 36 V onstabiel < 8 rnA

4073A1000
voor 0-1000 bar

+50...8oornV
+ 10V
tot 85 kHz
0 70°C
18 36 V onstabieI<8 rnA

6. COMPONENTEN

Kistler piezo-resistieve drukopnerner
type: 4065A1000 V28

bereik:
Bedrijfsternperatuur:
Lineariteit&hysterese:
Montage-schroefdraad:

Leverancier: GEVEKE
(zie bijlage D)

Kistler piezo-resistieve drukopnerner
type: 4073A5oo

bereik:
bedrijfsternperatuur:
lineariteit & hysterese:
rnontage-schroefdraad:

Leverancier: GEVEKE
(zie bijlage E)

Kistler versterker voor piezo-resistieve drukopnerner
type: 4618AO
aanduiding:
ornschrijving:

ingang:
uitgang:
grensfrequentie:
bedrijfsternperatuur:
voeding:

Leverancier: GEVEKE

Kistler versterker voor piezo-resistieve drukopnerner
type: 4618AO
aanduiding:
ornschrijving:

ingang:
uitgang:
grensfrequentie:
bedrijfsternperatuur:
voeding:

Leverancier: GEVEKE

5 polige stekker
type: 15OOA83
ornschrijving: voor versterker van 500 bar, aan de sensor-zijde.
Leverancier: GEVEKE
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aansluitkabel PVC voor druksensor aan versterker (500 bar)
type: 4767A2
Leverancier: GEVEKE

8 polige stekker
type: 15OOA57
omschrijving: voor versterker van 500 bar, aan de spanningszijde.
Leverancier: GEVEKE

8 polige stekker
type: 15OOA57
omschrijving: voor versterker van 1000 bar, aan de spanningszijde.
Leverancier: GEVEKE

elektronische versterker (2 stuks), voor aansturing
proportionele drukreduceerventielen
fabrikaat: Mannesmann Rexroth
type: VT-2000-K-4X
Leverancier: GEVEKE
(zie bijlage B)

kaarthouder
fabrikaat: Mannesmann Rexroth
type: VT-17oo-1X/2206
Leverancier: GEVEKE

proportioneel drukreduceerventiel (2 stuks)
fabrikaat: MaIinesmann Rexroth
type: 3DREMIOP-5X/315YM
Leverancier: HYDRAUDINE

DW CILINDER "Hydrowa" type (2 stuks)
2oo-11O-5OO/FF-32-DB-I-A-3
Bevestiging: Frontflens voorzien van 8 bevestigingsga~en rond 33 mm.
Werkdruk 350 bar
Testdruk 420 bar
Zuigerstangmateriaal SKF 280 met 25 micron hardchroom
Aansluitingen G 1"
Cilinder is niet voorzien van einddemping

Cilinder niet gestraald, weI voorzien van llaag primer, Iaagdikte 30
micron

Leverancier: HYDRAUDINE
(zie bijiage G)
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chroommolybdeen (1.4122)
chroommolybdeen (1.4122)
chroommolybdeen (1.4122)
POM
PTFE

D.W. Cilinder "Hydrowa" type
D= 80 mm, d= 55 mm, slag 377 mm
Bevestiging: frontflens
Opmerking: zuigerstangmateriaal SKF 280 + 25 mikron hardchroom.
Aansluitingen lh"
Cilinder niet voorzien van einddempingen.
Voorzien van speciale afdichtingen i.v.m. hoge druk aan stangzijde.
v= max. 0,5 m/sec
Temperatuur -10 - +70°C
Medium Tellus T32
Werkdruk bodemzijde 300 bar, testdruk 350 bar
Werkdruk stangzijde 570 bar

Cilinder gebruikt als drukverhogend element.
Bij 300 bar aan zuigerzijde - 570 bar aan stangzijde
inhoud hoge druk 1 dm3

Leverancier: HYDRAUDINE
(zie bijlage G)

stalen kogelkranen 2/2 weg (3 stuks)
fabrikaat: Rotelmann

huis:
schakelspindel:
schakelkogel:
schakelkogel:
schakelspindel:

doorlaat:
werkdruk:
draad:

Leverancier: FLEXION

12 mm
1000 bar
R1h"

hogedruk slang
fabrikaat: Flexitube
type: BC12 (SAE-100 R12, DIN 20023 4SP), lengte 1800 mm

doorlaat: 1/2 inch; 12.7 mm
uitw. tP slang: 23 mm
max. werkdruk: 415 bar
actuele barstdruk: 1660 bar
min. buigingsradius: 230 mm
gewicht per 100 m: 80 kg

geschikt voor:

binnenwand:
inlagen:
buitenwand:
temperatuur:

hydromechanische testopstelling
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water. Dit voor zeer hoge drukken.
zwarte neopreenrubber (CR)
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koppeling:

Leverancier: FLEXION

type ES of HS huls
ES uitvoering tim 12'
ES- of HS-uitvoering vanaf 5/8"

slangkoppeling, opperskoppeling
fabrikaat: Flexitube

metrisch wartelende binnendraad voor 24° pijpaansluiting
volgens DIN 2353
met O-ring.
90° gebogen uitvoering,
materiaa1: staal, geel gepassiveerd
M24*1,5, pijpaansluiting S16, DIN 2353

bestelcode: ES 08 A 16 RO 24 A 90
Leverancier: FLEXION

slangkoppelingen, opperskoppelingen (2 stuks)
fabrikaat: Flexitube

BSP wartelende binnendraad,
60° poSe conisch, 90° gebogen uitw.
materiaa1: staal, geel gepassiveerd
draadaansluiting: 1f2"

bestelcode: ES 08 A 08 NU 90
Leverancier: FLEXION

slangkoppeling, opperskoppeling
fabrikaat: Flexitube

IJSP wartelende binnendraad,
60° positief conisch
materiaa1: staal, geel gepassiveerd
draadaansluiting D: 112"

bestelcode: ES 08 A 08 NU
Leverancier: FLEXION

nippel
fabrikaat: Flexitube
bestelcode: 01-A038-A038
Leverancier: FLEXION

nippel
fabrikaat: Flexitube
bestelcode: 01-A038-A036
Leverancier: FLEXION
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400 bar
16 mm
Rlh"

400 bar
16 mm

400 bar
Rlh"

rechte inschroefkoppeling, serle S
fabrlkaat: Flexitube

max. werkdruk:
¢ pijp:
BSP-draad cilindr.:

bestelcode: AS-I6R-Rlh"
Leverancier: FLEXION

pijpkoppeling; T-koppeling, serle S
fabrlkaat: Flexitube

max. werkdruk:
¢ pijp:

bestelcode: TS 16
Leverancier: FLEXION

inschroef pijpstuk, RAL 15M, serle S
fabrlkaat: Flexitube

max. werkdruk:
BSP-draad:

bestelcode: RAS-16R-R Ih"
Leverancier: FLEXION

instelbare T-koppeling, zonder inschroefkoppeling, serle S
fabrlkaat: Flexitube

max. werkdruk: 400 bar
¢ pijp: 16 mm
Rlh" BSP draad cilindrlsch

bestelcode: TES 16 ohne
Leverancier: FLEXION

rechte opschroefkoppeling, serle S
fabrlkaat: Flexitube

max. werkdruk: 400 bar
¢ pijp: 16
BSP-draad: R14"

bestelcode: GAIS-16R-R1Jz"
Leverancier: FLEXION

haakse schotverbindingskoppeling, serle S
fabrlkaat: Flexitube
bestelcode: SRS 20 - Ih"
Leverancier: FLEXION

nippel
fabrlkaat: Flexitube
bestelcode: 01-AD38-AO 36
Leverancier: FLEXION
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naadloze precisiepijp (2 stuks)
uitwendige diameter: 16 mm
wanddikte: 3 mm
max. werkdruk: 450 bar

bestelcode: prec. buis 16*3 inel. ms 30 + ds 30
Leveraneier: FLEXION

16 imbusbouten M30*90
Leverancier: HAHETI

16 onderlegringen voor M30
Leverancier: HAHETI

verdeelblok
(zelfgemaakt)
(zie bijlage F)

2 inklemstukken voor buis en de daarbij behorende geleiding
(zelfgemaakt)
(zie bijlage H)
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Bijlage A: Listings

HMFC MORE

{****************************************************************************}
p ~

{* H Hydro *}
{* MMechanical *}
{* F Forming *}
{* C Control *}
p ~

{* PROGRAM :MORE *}

{* Purpose :Control of experiment, data acquisition and data *}
{* processing (more values)
{* Version :1.00 *}
{* Date :January 1995 *}
{* Language :Turbopascal 6.0 (Borland) *}
{* Programmer :Ronnie Kanen *}

{* Information :Eindhoven University of Technology *}
{* Department of Mechanical Engineering *}
{* Group Production technology and -Automation *}
{* Laboratory of Forming Technology *}

{* Telephone :040-473648 R.J.G. Kanen *}
p ~

p ~

{****************************************************************************}

*}

{* I!!!!!!!!!!!! ASSUMPTION: The force will only increase
{* I!!!!!!!!!!!! (see the IF statements

!!!!!!!!!!!!!!!! *)
!!! !!!!! !!!!!!!! *}

PROGRAM HMFC_more;

USES Crt, DOS, HMFC_labcard, HMFC_file, HMFC_calculation, HMFC_help;

TYPE
ForceArray
PressureArray

VAR
F
P
nunber
i
stopsignaal
select
dat1, datO, dat01
again
startingJPressure
internalJPressure
starting force
axial force
internal digits
axial digits
PressureBar
ForceNewton
j
fx
px

BEGIN

=Array[0 ••30] of Longint;
=Array[0 ••30] of Longint;

ForceArray;
PressureArray;
INTEGER;
INTEGER;
INTEGER;
Char;
INTEGER;
Char;
REAL;
REAL;
REAL;
REAL;
Integer;
Integer;
REAL;
REAL;
INTEGER;
REAL;
REAL;

{************************}
{ set all values to zero}
{************************}
startingJPressure := 0;
internalJPressure := 0;
starting_force := 0;
aXial_force := 0;
internal_digits := 0;
axial_digits := 0;
PressureBar := 0;
ForceNewton := 0;
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{***************************}
{ start with starting force }
{ without internal pressure}
{***************************}

Clrscr;
Make_file;
InitialiseArray;
InitialiseLabcardi
SetChannelsToBeScanned2;
Set Frequency;

{*********************************************}
Writeln('How many value-combinations do you want to send?');
Read(n\.llt)er);
For i := 0 TO n\.llt)er-l DO
BEGIN

Writeln('Give force_',i); Read(F[i]);
Writeln('Give pressure_',i); Read(P[i]);

END;
For i := n\.llt)er TO 30 DO
BEGIN

F[i] := 0;
p[i] := 0;

END;
{*************************************************}

j :=0;
starting_force := F[j];
datOl := AxialForce_in_Digits(starting_force);
starting-pressure := P[j]i
datO := InternalPressure_in_Digits(starting-pressure);
File Heading Send;
WriteSendDataToFile(starting-pressure,starting_force);
Send2Channels(datO,datOl);
File_Heading_Get;
Emergency_Control;

{***************************************}
{ check received force }
{ until received force> starting force}
{***************************************}

REPEAT
Emergency_Button;
Make_N_lnterrupt_Conversions;
WriteDataFromMemoryToArraYi
internal_digits := DigitDatalnternalPressure;
PressureBar := Internal-pressure_in_Bar(internal_digits);
axial_digits := DigitDataAxialForce;
ForceNewton := AxialForce_in_Newton(axial_digits);
WriteGetDataToFile(PressureBar,ForceNewton);
DisablelnterruptActivity;
Delay(SOO);

UNTIL ((ForceNewton) >= (starting_force»;
Writeln('REACHED VALUES');
j := ,;

WHILE ((F[j]<>O) AND (P[J]<>O» DO
BEGIN

px:= P[(j-l)];
fx:= F[(j-l)];
internal-pressure:= P[j];
datO := InternalPressure_in_Digits(internal-pressure);
axial_force := F[j];
dat01 := AxialForce_in_Digits(axial_force);
File_Heading_Send;
WriteSendDataToFile(internal-pressure, axial_force);
Send2Channels(datO,datOl);
File_Heading_Get;
Emergency_Control;

{* This routine is for a higher given pressure *}
{* than the pressure that exists at this moment *}

IF internal-pressure > px {PressureBar} THEN

hydromechanische testopstelling 17



BEGIN
REPEAT

Emergency_Button;
Make_N_lnterrupt_Conversions;
WriteDataFromMernoryToArray;
internal digits := DigitDatalnternalPressure;
PressureBar := Internal-pressure_in_Bar(internal_digits);
axial_digits := DigitDataAxialForce;
ForceNewton := AxialForce in Newton(axial digits);
WriteGetDataToFile(PressUreBar,ForceNewton);
DisableInterruptActivity;
Delay(SOO);

UNTIL (CCPressureBar) >= Cinternal-pressure» AND (CForceNewton) >= Caxial_force»);
END

{* This routine is for a lower given pressure *}
{* than the pressure that exists at this moment *}

ELSE
BEGIN
REPEAT

Emergency_Button;
Make_N_lnterrupt_Conversions;
WriteDataFromMemoryToArray;
internal_digits := DigitDatalnternalPressure;
PressureBar := Internal-pressure_in_BarCinternal_digits);
axial_digits := D;gitDataAxialForce;
ForceNewton := AxialForce in NewtonCaxial digits);
WriteGetDataToFileCPressureBar,ForceNewton);
DisablelnterruptActivity;
DelayCSOO) ;

UNTIL CCPressureBar <= internal-pressure) AND CForceNewton >= axial_force»;
END;
j:= j+1

END;
Writeln;
Writeln('this is the end of the program');
datO := 0;
dat01 := 0-
Send2channel~(datO,dat01);
CloseFile;

END.
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HMFC LABCARD

{****************************************************************************}
{* *}

{* H Hydro *}

{* MMechanical *}
{* F Forming *}
{* C Control *}

r ~
{* PROGRAM :LABCARD *}
{* Purpose :Control of labcard *}
{* Version :1.00 *}
{* Date :January 1995 *}
{* Language :Turbopascal 6.0 (Borland) *}
{* Programmer :Ronnie Kanen *}
{* Information :Eindhoven University of Technology *}
{* Department of Mechanical Engineering *}
{* Group Production technoLogy and -Automation *}
{* Laboratory of Forming Technology *}
{* Telephone :040-473648 R.J.G. Kanen *}

r ~
{* *}

{****************************************************************************}

UNIT HMFC_labcardi

INTERFACE

{$F+}
{$D+}
{$L 818tpf}

USES Crt, DOSi

TYPE
SmallArray = ARRAY[0 ••5] of INTEGERi
LargeArray = ARRAY[0 ••600] of INTEGERi

PROCEDURE InitiaLiseLabcardi
PROCEDURE InitlaL iseArraYi
PROCEDURE SetChannelsToBeScannedi
PROCEDURE SetChannelsToBeScanned2i
PROCEDURE SetFrequencYi
PROCEDURE Make_N_lnterrupt_Conversionsi
PROCEDURE Checklf_N_lnterruptConversionReadYi
PROCEDURE WriteDataFromMemoryToArraYi
PROCEDURE DispLayDatai
PROCEDURE DisablelnterruptActivitYi
PROCEDURE SeLect1channeli
PROCEDURE Send1ChanneL(VAR dat1: INTEGER)i
PROCEDURE Send2Channels(VAR datO, dat01: INTEGER)i
FUNCTION TRANSFERO:INTEGERi
FUNCTION TRANSFER01:INTEGER;
FUNCTION DigitDataInternalPressure: INTEGERi
FUNCTION DigitDataAxialForce: INTEGERi

IMPLEMENTATION

{***********************************************************************}

VAR
parm SmaLlArraYi
ary1,ary2 LargeArray;
i,er,func_no INTEGER;
port,start,stop INTEGER;
character INTEGER;
number Chari
nurn Char;
PROCEDURE pcl818(func:INTEGERiVAR a,b,c,d:INTEGER);EXTERNALi

hydromechanische testopstelling 19



{***********************************************************************}

PROCEDURE InitialiseLabcard;

BEGIN
port := $300;
parm[Ol := port;
parm[1l := 5;
parm[2l := 3;
func_no := 0;
pcl818(func_no,parm[Ol,ary1[Ol,ary2[Ol,er);
IF er <> 0

THEN
BEGIN

Writeln(' DRIVER INITIALIZATION FAILED I');
exit

END;
END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE InitialiseArray;

VAR x,y INTEGER;

BEGIN
FOR x := 0 TO 5 DO
parm[xl := 0;
FOR y:=O TO 600 DO
BEGIN
Ary1 [yl :=0;
Ary2 [yl :=0;
END

END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE SetChannelsToBeScanned;

BEGIN
Writeln;
Write('A/D CONVERSION: ');
Writeln;
Writeln;
Write(' ENTER START CHANNEL NUMBER <0 ••7>');
Readln(start);
Writeln;
Writeln;
Write(' ENTER STOP CHANNEL NUMBER <0 ••7>');
Readln(stop);

parm[Ol := start;
parm[1l := stop;
func_no := 1;
pcl818(func_no,parm[Ol,ary1[Ol,ary2[Ol,er);
IF er <>0

THEN
BEGIN

Writeln('CHANNEL SET FAILED I');
exit

END;
END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE SetChannelsToBeScanned2;

BEGIN
Writeln;
Writeln('PRESSURE VALUE WILL BE SENT TO CHANNEL 0');
Writeln;
Writeln('AXIAL FORCE VALUE WILL BE SENT TO CHANNEL 1');
parm[Ol := 0;
parm[1] := 1;
func_no := 1;
pcl818(func_no,parm[Ol,ary1[Ol,ary2[Ol,er);
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IF er <>0
THEN

BEGIN
WriteLn('CHANNEL SET FAILED I');
exit

END;
END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE SetFrequency;

BEGIN
parm[Ol := 100; (TRUNC(SQRT«1E6)/2»;}
parm[1l := 50; (TRUNC(SQRT«1E6)/2»;}
func_no := 17;
pcL818(func_no,parm[Ol,ary1[Ol.ary2[Ol.er);
IF er<>O

THEN
BEGIN

WriteLn('SET PACER TRIGGER FAILED!');
exit

END;
WriteLn;

END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE Make_N_lnterrupt_Conversions;

BEGIN
parm[Ol := 3;
parm[1l := $6000;
parm[2l := 1;
parm[3l := 0;
func_no := 5;
pcL818(func_no.parm[Ol.ary1[Ol.ary2[Ol.er);
IF er<>O

THEN
BEGIN

WriteLn('PERFORM FUNCTION 5 FAILED I');
exit

END;
END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE Checklf_N_lnterruptConversionReady;

BEGIN
Write('Check AID STATUS (YIN)?');
ReadLn(numer);
If (numer='y') or (number='Y')

THEN
BEGIN

func_no := 8;
pcL818(func_no.parm[Ol.ary1[Ol.ary2[Ol.er);
WriteLn;
WriteLn('OPERATION MODE ='.parm[Ol);
WriteLn;
WriteLn('STATUS =' .parm[1l);
WriteLn;
WriteLn('CURRENT CONVERSION ='.parm[2l);
WriteLn;

END;
END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE WriteDataFromMemoryToArray;

BEGIN
func no := 9;
parm[Ol := 3;
parm[1l := $6000;
parm[2l := 0;
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pcl818 (func_no,panm[Ol,ary1[Ol,ary2[Ol,er);
IF er<>O

THEN
BEGIN

Writeln('PERFORM FUNCTION 9 FAILED I');
exit

END;
END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE DisplayData;

BEGIN
Writeln;
Writeln('A/D DATA:');
Writeln;
Writeln('ch.= ',ary2[Ol,' data= ',ary1[Ol);
Writeln('ch.= ',ary2[1l,' data= ',ary1[2l);

END;

{***********************************************************************}

FUNCTION DigitDatalnternalPressure: INTEGER;

BEGIN
DigitDatalnternalPressure := ary1[Ol;

END;

{***********************************************************************}

FUNCTION DigitDataAxialForce: INTEGER:

BEGIN
DigitDataAxialForce := ary1[2l;

END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE DisablelnterruptActivity;

BEGIN
func_no :=7;
pcl818(func_no,parm[Ol,ary1[Ol,ary2[Ol,er);

END;

{***************************************************************************}

PROCEDURE Send2Channels(VAR datO,dat01: INTEGER);
BEGIN

parm[Ol := datO;
parm[1l := dat01;
Writeln;
func_no := 16;
pcl818(func_no,parm[Ol,ary1[Ol,ary2[Ol,er);
IF er<>O

THEN
BEGIN

Writeln(' PERFORM D/A 0, D/A 1 FAILED I');
Writeln(er);
exit

END;
END;

END. {End of unit}
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HMFC HELP

{****************************************************************************}
p ~

{* H Hydro *}
{* MMechanical *}
{* F Forming *}
{* C Control *}
p ~

{* PROGRAM :HELP *}
{* Purpose :Emergency control, and emergency break *}
{* Version :1.00 *}
{* Date :January 1995 *}
(* Language :Turbopascal 6.0 CBorland) *}
{* Programmer :Ronnie Kanen *}
{* Information :Eindhoven University of Technology *}
{* Department of Mechanical Engineering *}
{* Group Production technology and -Automation *}
{* Laboratory of Forming Technology *}
p ~

p ~

{****************************************************************************}
UNIT HMFC_help;

INTERFACE

USES dos, crt, HMFC_labcard;

PROCEDURE Emergency_Control;
PROCEDURE Emergency_Button:

IMPLEMENTATION

{****************************************************************************}

PROCEDURE Emergency_Control;

BEGIN
Clrscr;
WindowC20,11,60,13);
WritelnC' Emergency break: ');
WritelnC' PRESS SPACE !!!!~~'):

END:

PROCEDURE Emergency_Button:

var emergency_break
error
trut

BOOLEAN;
INTEGER:
INTEGER:

BEGIN
emergency break := false;
IF keypressed THEN .

emergency_break := Creadkey = , ');
IF Cemergency_break =true) then
BEGIN

trut := 0:
Send2ChannelsCtrut, trut):
writelnC' Emergency Button Pressed••••• '):
Halt;

END;
END;

END.
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HMFC CALCULATION

{****************************************************************************}
p ~

{* H Hydro *}
{* MMechanical *}
{* F Forming *}
{* C Control *}
p ~

{* PROGRAM :CAlCUlATION *}
{* Purpose :Calculation of digits to bar and kN *}
{* &bar and kN to digits
{* Version :1.00 *}
{* Date :January 1995 *}
{* language :Turbopascal 6.0 (Borland) *}
{* Programmer :Ronnie Kanen *}
{* Information :Eindhoven University of Technology *}
{* Department of Mechanical Engineering *}
{* Group Production technology and -Automation *}
{* laboratory of Forming Technology *}
p ~

{* *}

{****************************************************************************}
UNIT HMFC_calculation;

INTERFACE

{SF+}
{$D+}

USES Crt, DOS;

FUNCTION InternalPressure_in_Digits(VAR internal-pressure: REAL): INTEGER;
FUNCTION AxialForce in Digits(VAR axial force: REAL): INTEGER;
FUNCTION Internal-pressure_in_Bar(VAR internal_digits: INTEGER): REAL;
FUNCTION AxialForce_in_Newton(VAR axial_digits: INTEGER): REAL;

IMPLEMENTATION

{***********************************************************************}

FUNCTION InternalPressure_in_Digits(VAR internal-pressure: REAL): INTEGER;

BEGIN
{the range is 0 to 10V, or 0 to 4095 digits}
{9 Volt is the maximum voltage that can be given to the Rexroth card}
{9 Volt will then be Z*ZOO bar =400 bar}
{so 10 Volt is (10/9)*400 bar)
(1 bar corresponds with 1/400*9 Volt or 9/400*C4095/10) digits}
{so: 9/4000*4095 = 9/4000*4095 digits}
InternI1Pressure_in_Oigits := TRUNCC(internal-pressure)*C9/4000)*4095);

END;

{***********************************************************************}

FUNCTION AxialForce_in_Digits(VAR axial_force: REAL): INTEGER;

BEGIN
{the range is 0 to 10 V, or 0 to 4095 digits}

. {9 Volt is the maximum voltage that can be given to the Rexroth card}
{9 Volt will then be ZOO bar which is equal to pi/4*ZOOAZ*300/10 N}
{so 10 V =pi/4*ZOOAZ*10/9*ZOO/10 N}
{1 N corresponds with 1/[pi/4*ZOOAZ*10/9*ZOO/103*10 Volt}
{or 1 N is equal to 1/Cpi/4*ZOOAZ*10/9*ZOO/10)*4095 digits}
AxialForce_in_Digits := TRUNCCCaxial_force*4*90*4095)/CZOO*ZOO*pi*10*ZOO»;

END;

{***********************************************************************}
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FUNCTION Internal-pressure_in_BarCVAR internal_digits: INTEGER): REAL;

BEGIN
{the range is 0 to +10 V, or 0 to 4095 digits}
{10 Volt is the maximum voltage that can be received}
{10 V will be 1000 bar}
{or 4095 digits correspond to 1000 bar}
(so 1 digit is equal to 1/4095*(1000) bar}
Internal-pressure_in_Bar := CCinternal_digits)*C1/4095)*C1000»;

ENO;

{***********************************************************************}

FUNCTION AxialForce_in_NewtonCVAR axial_digits: INTEGER): REAL;

BEGIN
{the range is 0 to 10 V, or 0 to 4095 digits}
{10 Volt is the maximum voltage that can be received}
{10 V will then be 500 bar or 500/10*pi/4*ZOOAZ N}
{or 4095 digits correspond to 500/10*pi/4*ZOOAZ N}
(so 1 digit is equal to 1/4095*C500/10*pi/4*ZOOAZ) N}
AxialForce_in_Newton := CCaxial_digits)*(1/4095)*(500/10)*(pi/4)*CZOO*ZOO»;

ENO;

ENO. {end of unit}
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HMFC FILE

{****************************************************************************}
{* *}

{* H Hydro *}
{* MMechanicaL *}
{* F Forming *}
{* C ControL *}
{* *}

{* PROGRAM :FILE *}
{* Purpose :Write data to fiLe *}
{* Version :1.00 *}
{* Date :January 1995 *}
{* Language :TurbopascaL 6.0 (BorLand) *}
{* Progranmer :Ronnie Kanen *}

{* Information :Eindhoven University of TechnoLogy *}
{* Department of MechanicaL Engineering *}
{* Group Production technoLogy and -Automation *}
{* Laboratory of Forming TechnoLogy *}
{* *}
{* *}
{****************************************************************************}
UNIT. HMFC_fi Le;

INTERFACE

{$F+}
{$D+}

USES Crt, DOS;

PROCEDURE Make_FiLe;
PROCEDURE FiLe_Heading_Send;
PROCEDURE FiLe Heading Get;
PROCEDURE WriteSendDataToFiLe(VAR internalJPressure, axiaL_force:REAL);
PROCEDURE WriteGetDataToFiLe(VAR InternalJPressure_in_Bar, AxialForce_in_Newton:REAL);
PROCEDURE CloseFile;

IMPLEMENTATION

VAR file_name String;
w text;

{***********************************************************************}

PROCEDURE Make_File;

BEGIN
Write('Give drive:\directory\fiLename
Assign(w,file_name);
Rewrite(w);

'); Read(fiLe_name);

END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE File_Heading_Send;

BEGIN
Writeln(w, 'SEND CHANNELO':20, 'SEND CHANNEL1':20);
WriteLn(w,' P [bar]' :20, , F [N]' :20);
Writeln(w, ");

END;

{***********************************************************************}

CHANNELO':20, 'GET CHANNEL1':2D);
P [bar]' :20, , F [N]' :20);

" );

" );
" );
'GET,

PROCEDURE File_Heading_Get;

BEGIN
Writeln(w,
Writeln(w,
Writeln(w,
Writeln(w,
Writeln(w,

END;
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{***********************************************************************}

PROCEDURE WriteSendDataToFiLe(VAR internaL-pressure, axiaL_force:REAL);

BEGIN
WriteLn(w, internaL-pressure:20, axiaL_force:20);

END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE WriteGetDataToFiLe(VAR InternaL-pressure_in_Bar, AxiaLForce_in_Newton: REAL);

BEGIN
WriteLn(w, InternaL-pressure_in_Bar:20, AxiaLForce_in_Newton:20);

END;

{***********************************************************************}

PROCEDURE CLoseFiLe;

BEGIN
CLose(w)

END;

END. {end of unit}
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Bijlage B: Versterker VT-2000-K-4X

WAT IS DE VT-2000-K-4X?
Ben elektrische versterker in EURO-kaart formaat

WAT BESTUURT DE VT-2000-K-4X?
Alle apparaten met een regelmagneet bijvoorbeeld uit de serie DBE, DRE, A7V, A6V

WAT BEVAT DE VT-2000-K-4X?
Spanningsstabilisering +/- 9 Volt
Potentiometer voor ingestelde waarde
Rampgenerator met gescheiden tijden voor "op" en lOaf"~

Stuurbare constante stroomgenerator
potentiaalvrije ingang 0-10 V

WAT GEBRUIKT DE VT-2000-K-4X?
24 Volt gelijkspanning niet geeffend met een variatie van 49 % (volle waarde)
of:
24 tot 35 Volt effectieve gelijkspanning uit draaistroombrug.
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De aansturing van de versterker VT-2000-K-4X gaat over de instel-ingang 12 ac. De
ingangsspanning moet op het potentiaal 0 V geijkt worden. De maximale spanning
bedraagt +9 V (contact 10ac).

Deze +9 V kan of direct op de instel-ingang ingesteld worden of op een externe instel
potentiometer.

Als de spanning rechtstreeks op een ingang wordt aangesloten, kan met de potentiometer
R2 de hoogte van de ingangsspanning verlaagd worden, en daaarmee de magneetstroom.
Bij het gebruik van een externe instelpotentiometer werkt R2 als begrenzing.

De ramp-generator (1) maakt van een sprongsignaal een langzaam stijgend of dalend
uitgangsignaal. De steilheid van het uitgangssignaal is over de potentiometer R3 (voor
opwaartse rampen) en R4 (voor neergaande rampen) instelbaar.

De aangegeven ramptijd van maximaal 5 seconden kan slechts over het volle spanningsbe
reik van +9 V bereikt worden. Als een kleinere sprong in de ingestelde waarde op de
ingang van de ramp-generator wordt geschakeld, wordt de ramptijd korter.

Het uitgangssignaal van de ramp-generator (1) wordt in de stroomregelaar (2) tot de
waarde van de potentiometer (R1) aangepast. Door modulatie met het oscillatorsignaal
wordt een pulsbreedtesignaal bereikt, en hiermee de verrnogenstransistor bestuurd. De
vertakte stroorn werkt in rnagneten zoals een constante stroom met overlappend Dithersig
naal.

Het uitgangssignaal van de stroomregelaar (2) wordt met de eindtrap (3) aangevoerd. De
eindtrap (3) stuurt de magneten (6) met rnaxirnaal 800 rnA aan. De stroom door de
rarnpgenerator kan aan meetbus xl als spanning gemeten worden.
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Technische gegevens van de versterker VT-2000-K-4X

Voedingsspanning:
Maximale gelijkspanning:
Benodigde vermogen:
maximale uitgangsstroom:
meetspanning:
minimale weerstand van de meetspanning:
Draaifrequentie:
toe1aatbare omgevingstemperatuur:
gewicht:

passende kaarthouder:
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24 V eft +1- 10%
30 V ... 35 V eft

30 VA
800 rnA
+1- 9 V
500 0

200/100 Hz
o... 75°C
150 g

VT-17oo
dubbe1e kaarthouder met transformator
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1. Meten van de voedingsspanning
De voedingsspanning voor de VT-2000 moot 24 V +/- 10 % gelijkspanning
(maximale waarde gelijkspanning) bedragen.

(Effectieve meting met een draaispoelinstrument in gelijkspanning stand).

2. Voedingsspanning aansluiten
Plus 24 V aan klem 24 ac
Minpool, 0 V aan klem 18 ac

3. Magneet aansluiten
Klem 20 ac en 22 ac

4. Potentiometer aansluiten
(De poteniometer moot een weerstand van ca. 5 kO hebben).
Ingang aan Idem 14 ac
Helling aan Idem 12 ac
Uitgang aan klem 10 ac
Scherm aan klem 8 ac

5. Aarde aansluiten
Klem 6 ac

6. Instellen van de nulstroom

6.1. VT-2000-K-4X
Draaispoelinstrument in gelijkspanning stand tussen magneet en bus 22 ac
schakelen.

7. Inste111en van de maximale werkdruk
Magneet aansluiten aan klem 20 ac en 22 ac.
Potentiometer voorzichtig in de maximale stand draaien (eindtoostand van ramp).

M.b.v. trimmer R2 wordt de maximaal gewenste werkdruk ingesteld.

OPMERKlNG: De externe potentiometer is bier een computer met interface .
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Bijlage C: Proportionele drukreduceerventielen

AD 29 185103.93

RD
29 185/03.93

HlA2547

Typ3 DAE 10

Proportional-Oruckreduzierventil
in 3-Wege-AusfUhrung

Typ 3" ORE und 3' OREM

NG10.16'

MANNESMANN.
REXROTH.

Merkmale:
- VentU zur Aeduzierung (P nach A) und Begrenzung

(A naCl1 n eines Systemdruckes

- BetaUgung durch Proportional-Magneten

- fOr Plattenaufbau:
Lochbild nach DIN 24340. Fonn A
AnschluOplatten nach Katalogblatt
RD 45 054 (NG 10) und
AD 45 056 (NG 16)
(separate BestellungJ

- Maximal-Druckabsicherung wahlweise

- Ventil und Ansteuerelektronik
aus einer Hand

- zur Ansteuerung (siehe Seite 3 und 7):
Elektrischer Verstarker Typ vr 2000
nach Katalogblatt RD 29 908

Bestellangaben

130REI I I P I ( I /00 j I 2 I *

ohne Maximal- I i
I I 12='

weitere Angaoen 1m Klartext!
Druckabsicherung =ohne Bez.1 I mit Federzenlrierung
mit Maxlmal-

I I ~
NBR-Dlchtungen, geeignet

Druckabsicherung =M . I fUr Mineral6l (HL, HLP)
NenngroBe 10 ~ 10 I I

Iv=

naen DIN 51 524
Nenngr613e 16 = 16 I ! FPM-Dichtungen. geeignet
Plattenaufbau =P I lOr Phosohorsaure-Esler (HFD-Al
Serie 40 bis 49 (NG 16) =4X i I

Steuer6lzu- und ablautI

(40 bis 49: unverlinderte Einbau- und Anschlu13ma13e) I Iv= Steuer6lzulauf intern
Serie 50 bis 59 (NG 10) =5X ! Steuer6lablauf extern

I
(50 bis 59: unveranderte Einbau- und Anschlu13ma13el I i XY= Steuerolzulauf extern
Druckstute j Sleuerolablauf extern

50 bar = 50
100 bar = 100
200 bar =200
315 bar =315 'J

'j nur NG 10

Symbole

Ur ~ LL

r~I I I
L__ I I

I I
A XILJ.JY

i3DAEM••P.J...XY

I
I

I,-tir:\I~
I I I
I I IL __-, I

AI x;..!.Jy

13DRE•.PJ...XY

I
I
iN

T- -,
I
I
I I
L__ :

A LJ.JY

3DREM..P.J...Y

·-WI_I
: I
--- I

A ..!.Jy

3DRE..P.J...Y
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AD 29 185103.93

Funktlonsbeschreibung, Schni~SteuerOlversorgung

18

i,
I
i

2 17
I
!
i

SleuerolzulaUf !
extern (AusrUhrung -m ,,

!
i
i

Sleuerolzulaul
I

intern cAustohrung'y") I
Beidieser AusrUhrung Imull AnscnluB X in der
GrundP!atle verscntossen

~ j
Sc:hnitt b • b

Je Mach Slromaulnanme am Proporlionalmagnlen (11) baul
si<:/'I im Kanal m. nach dem Sll'tlmregler (5). KanaI (8) SOWle im
Fedemlum (9) des HauplkotllenS (2), deretngeSl8llle Vorsteuer
drucKaut.
Der Hauplkotben (2) win! Mach links verscnoben und die Drude
tlOssigkeil kann von P Mach A tllel3en. DerDIUCKim V8IOIlIUdler·
anselltuB A SIehl gleidlzeilig Ubar Kanal (10) und Federraum
(14) am Hauplkotben (2) an.

Sleig! der Druck am VerDraucheranscl1lull A aut den am Vor
steuerventil (3) eingesteillen Druck. winl der Hauplkotben (2)
nach recnrs verscnoben und Mil so den am Vorsteuerventil (3)
eingestelilen Druck im Veroraucheransct1IUl3 A konslanl.

Ubarsteigt der Druck am Veroraucheransct1luB A den am Vcr
steuervenlil (3) eingestelllen Druck. baUI Slen dieser Iiber Kanal
(10) im Federraum (14) aui und verscniebl den Hauplkolben (2)
naen recnrs. Daoutch WItO die Veroindung A naco Tgelitfner una
denm VerbraucneranscnluB A anslehende Druckautden einge
sletllen Sollwen begrenZL

Der Sleuerolablaut eriolgt immer extem Iiber Kanal (15) am
AnscnluB Y. Dieser sollIe mliglichsl drucklos aogetUhn wenlen.

NG 16

12

1 Enrtalllbal
Sleuerolzulaul inlem
(Austtihrung "Y")
AnscI1luB X mull in der
Grundplalle verscntos
sen_no

4------

Dl'UdMItllite des Typs 3 ORE und 3 OREM sind etektrisd1 vor
gesteu8fte 3-Wege-OlUCkteduzielventile.

Zur maximalen Dl1Jd<allsichenJng (Typ 3 OREM) ist zusilZlich
eine mecl1anisch Iilinsteflbate ZWB,le VotSleuenmg.del' eIeklri
sellen Vorsteuenmg panlllef gescl1alteL

Das 3-Wege-Orud<tllduzieMmlil win! zur Reduzienmg sines
Svstemdrud<es von P nacn A und zur 8egrenzung des Syslem
drudees von A Mach r eingeselZC

Das Ventil beslelll aus einem Hauptvenlil (1) mil Haupd(olben
(2). einem elektlisd1 vetSl811baren Druckbegrenzungsventil mil
Propomonalmagneten alB VotS18uerventil (3). bei der Austoh
rung 3 DREM einermechaniscl'l einsl8llbaten Maximal-OItJdcab.
sicherung (4). sowie einem KonslanlSlttlmregler (5) zur 8egren
zung des Sleuerolvolumens.

In Ruhestetlung hallen die beiden Fedem (16) und (17) den
Hauplkolben (2) in Millelsleilung.
Der am Ansct1lull ? be. inlemem Sleuerolzulaut und am An
schlull X bei extemem SteuerOlzulaui. anstenende Druck wllkl
Iiber Kanal (61. Konstantslttlmregler (5) und Kanal (7) aut das
91ektnsch bellitigte Vorsleuerventil bzw. das Max,maJ-Oruckab
slcnerungsventil. GleichZeitig stromt Sleuerlil aus dem Anselliull
.~ Iiber den Kanal (10) dUtch die SleuerolmelldUse (12). die
BOhrung (13). die DiimoiungsdOse (18) una dUtch die Kanale (8)
und (7) zum Vorsleuervennl.

14
Sleueralversorgung

NG10
Sleuerlilzutaut
extern (Austohrung 'XV")
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AD 29 185103 93

KenngrtiBen (Bei Gerateeinsatz auBemalb der Kenngrof3en bitte anfragenl)

I NG10 , NG16
allgemein

Masse kg) 8.4 I 10,3

Einbaulage I beliebig.~ waaget8CItt

UmgebUngs-TemperalUrtleretcI1 ·C I -20bis+50

hydraulisclT (gemessen bei V = 41 mm'/s und t = 50 ·el
max. Betliebsdruck - AnscnluB P. A una X bar I 315 i 250

- AnscllluB Y I S8!'aral und drUddos zum Bellaller

max. Einslelldruck im Kanal A barI 50 (DruckslUte 50 bar) 50 (DruckslUte 50 bar)
100 (DruckslUte 100 barl 100 (DruCkSlUte 100 bar,
200 (DruckslUte 200 bar, 200 (Orucl<slUte 200 bar)

I 315 (Orucl<slUte 315 ban
,

m,n. Einsleltdruck 1m KanaJ A bet SoUwen Null bar I siene p....·Q-Kenntinie Selle 4

Max,mal-Oruckabslcllerung (stutenlos einstellban: IEinslelidruckberelCh: I be. AUSlieterung e,ngestelll:

Orucl<sIUte 50 bar bar 30 bis 70 aut 70 bar

OruckslUte 100 bar I 50 bis 130 aut 130 bar

Drucl<slute 200 bar ! 90 bis 230 aut 230 bar
I

aut 350 barDruckstufe 315 bar (nur NG 101 ! 150 bis 350

VOlumenSlTOm aes Hauptvennles ,max. ZUlaSSIQ) Umin I 125 300

Sleuervolumenstrom Um,n 10.9

Druckftusslgketl i Mlneral61 (HL HLP) nacn DIN 51 524.
, Phospnorsaure-Ester IHFO-Al

Druckftuss'okeils-Temoeraluroere,cn 'C I -20bis+70

ViskosilatsberelCh mm'/s I 15 bis 380

Verscnmutzungsgrad I MaxJmal zUl3ss,ger VerscnmulZllngsgraa aer OruCKflUss,gk8l1
I nacn NAS 1638 Klasse 7 bis 9.
i Dahir emotenlen w,r elnen Filler mil elner Minaest-Auckhalle-
i rate von /3," ;: 75.

Hvslerese o~ I =2.5 vom max. Einslellaruck

Wiederholoenau'Qke,1 "'0 I < =2 vorn max. EinsteUdcuck
Uneantal - - "'0 I =3.5 vom max. EinsteUdruck

Exemplarsueuung % i =2 vern max. Einsleltdruck bezogen aut aie
i Hyslerese-Kennlin,e - druckstetgend

scnaJlZetl ms i 100 bis 300 (abhang,g von aer Anlage)

elektrisch

Versorgungssoannung : 24 V Gleicllsoannung

m'n. Sleuerstrom rnA i 100

Signalan : analog

max. Sleuerstrom mA i 800 (entsoncnlloo % Sotlwen)

SPUlenwiderstand Kaltwen be, 20"C 12 i 19.5
max. Warmwen 12 128.8

EinscnaJlaauer : 08
8ektroanscnlU13 I SleckverD'ndUng nacn DIN 43 650 I 2 pol. .. PElPg 11

scnulZan des Ventiles nacn OIN 40 050 ! 11'65

Ansteu&n!telltrOnik I vr 2000: Slene Se"e 7 coer KatalOgo/all AD 29 908
zugentiriger Verstlirker 1m EurOkaltentormal I
(separale Beslellung) ,

ElektroanschluB

SoulenansenluB ! AnSChIUB an ~

~
I Steckvertl'nOung rt3h-I

I1 2 zum Verstarker
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AD 29 185104.91

Kennlinien (gemessen bei V =41 mm2/s und t=50°C)

4p .NG 10
30 t-.,......-r-......--.-...-.,......-r-......--.

V
.,.....,

!3.p NG ,6
401--r---r---,r---r---r----r-r--r---r---,

~ 25
V

(;; 1/..
A ... T J:l 30J:l

oS 20 .5 A ... TJ
NN V )/ c Vc 2!2! 15 ~ 20.!! I V V P_A V P_A.....-:a / '6
"""" 10 u V Vu

V ,/ 2d V C 10
I I.......... i...--'"

l::::::::p-( I .- ~ I.-
0 25 50 75 100, 125 0 0 50 100 150 200 250 0

Volumenstrom in Umin VolumenSlrom in Umin

Druck in Kana' A - Sollwert (gernessen bel Volumenstrom 0 Urnin)

NG 10 und 16

«

100 I---r---r-.----...,----r---,r--~"""T'"---r-/_:::I

;f!. 80 1-+-+-f-r----1'--+---r'--:l!:i""IfL-1__1
.S A

V
~ 60 t-+-+-+-'----1-+,~,n.'!-+-i--l

~ 40 1-+-+-+-"";'"""'7'l~//~-+--I-.....-IL......-1:.//
g t"~O~lbe~re~ich~t~::j~tj=t!jo 201= /...1"

I I~;"-I

100

NG 16 p.

250 h,.....--,----,----,---:--.--.'-,-I-,-I---:--...,...-,I

(;; FT=n=r==-~' ;;;;;;R"=!=:;I~.~ 200 I

~ 150 1-+-1-+_i-;-.,..-+-+-+-+-+-'-jl-i
c I I I

El00~~I;~~~~$t~1~I~g , 1

o 50 I 1 I
o.........1_-'--1'...........'_--'-_.0....-.........'.....;..1_~

100 125 0 300 200 100 0 100 200 300 Q
Volurnensirom in Urn;n

A.... T P-T

8020o

(;; 300 R=t==F=1=+-+-~bd:d
~ 250 /

I
~ 200 F=j==r=t=r-+-4=~d::::!:::::J
~ I
.5

150 I
t5 100 FT=t-t-T-j--:F=F:::;~±::Jd 50 I

o i I
125 100 75 50 25 0 25 50 75

Volumenstrom in Umin

A .... T P ... A

40 60
Sollwen in %

NG 10 PA Druck in Kanaf A - Vo'urnen5trom

350

p- min. E1nstelldruck - Volumenstrom p-

NG10 40 NG 16 40 I- ;;..
\ IJ:l .Q

.S 30

"- I - 30

\ I"" ""u u
2 '\ I ::>

I:g :2
Q; 20

"'- I Q; 20

""-;;; ;;;
c c
iil , Iii ----+---L-c 10

I
c 10

I -E - ...... E I I"-

0 0 1 I
125 100 75 50 25 0 25 400 250 200 150 100 50 0 50 80 Q

Volumenstrom in Umln Volumenstrom on Urn,n

A .... T P ... A A .... r P .... A
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Gerateabrressungen: NG 10

AD 29 185104.91

(Mal3angaben in mm)

AnschluSplatten G 535101 (G 3I4)}
G 536101 (G 1) mil AnschluB X. Y

nam Ka~lallRD 45 054 und
Ven1llbefestigungsschrauben
4 ~tuck M6 x 45 DIN 912·10.9. M. = 15.5 Nm
mussen gesonden bes1efIt werden.

Erforderfiche QberflAmengute
des Gegenstiickes

'CI0011100mm

Rmax 4

1 HauplVenlil

2 VorsleuervenliJ

3 Propomonalmagnet

4 Platzbedarf zum Entfemen
des Slackers

5 Maximal·DruckallsK:herung
(Typ 3 DAEM...)
Bei Einsatz dieser Venlile
sind die Hinw8lSe auf Seile 3
zu beachlen!

hydromechanische testopstelling

6 Typenschild

7 Q.Ring 12 x 2
(AnschluB A. B. P. n

8 Q·Ring 10.82 x 1.78
(AnschluB X. Y)

9 Beartleilele Venlilauflage
flame.
Lage dar AnschlQsse nam
DIN 24 340 Form A
mil AnschiuB X und Y

10 Bei SteuerOlzulaul "intern"
(AuslUhrung "Y") muB
AnschluB X in dar AnschluB
platte verschlossen wetllen.

11 Anschlu/3 B mu6 in dar
AnschluBplatte verschlossen
werden.
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Gerateabmessungen: NG 16 (Mai3angaben in mm)

Z. 6 5

..
'"

'"..

"'.
-1--

'";; ~.

-'
~l 50

101.6

176

50

...
o
N

3'

11 9

tOl.6

142

AnschluBplatten G 172101 (G 3/4); G172102 (M27 x2)
G 174101 (G 1); G 174102 (M33 x2)
G 174108 (Aanscn)

naen Kalafogblatt RD 45 056 und

Vemilbelestigungsschraullen
4 Stiid< Ml0 x 60 DIN 912-10.9. M. =73 Nm
2 Stud< M6 x 60 DIN 912-10.9, M. =15•.5 Nm

milssen gesoooen best8l1t werden.

Erloraenicne Oberll4enengLite
aes Gegenswexes

rei O,Ol1100mm I

., /Rmu~
J \j

1 Hauptventil

2 Vorsteuervenul

3 ProDOftionalmagnel

4 PlalZbedarf zum Entfemen
des Sleckers

5 Maximal-Druckabsicherung
(Typ 3 DREM••.)
Be; EnsalZ dieser Vennle
sind die Hinweise aut Seile 3
zu beachten!

hydromechanische testopstelling

6 Typenscilild

7 O·Ring 22 x 2.5
(AnscnluB A. B. P. n

8 Q·Ring 10 x 2
(AnscnluB X. Y. L)

9 8earoe,lete Venlllautlage
Mene.
Lage oer Anschliisse nacn
DIN 24 340 Form A

lOSe, SteuerolZUlaut "intem"
(Aushihrung -Y") mul3
AnscnluB X in oer Anscn!uB
plane verschlossen weroen.

11 Anscillul3 8 unc:t L mLissen in
oer AnscnluBDlane ver·
senlossen weroen.
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Ansteuerelektronik: EJektrischer Verstiirker Typ VT 2000. Serie 4X (separate Bestellung)

KenngroBen:

Frontplattenaomesaungen
(nur Dei AusfOhtung S) HOne: 3 HE (128.410101

Brette LOtsecte: 1 TE (5.08 10m)
Breite Bauteitsette: 7 TE

Be; GerateetnsalZ auBerhalb oar Kenngrol3en bille anfragen!

Venoargungsapannung

VolIbnicl<engleicnrichtung

Orenstlllmbnicl<engleichriChtung

Vorstrom (WerkseonsteUungj

max. Ausgangsstrom

AnschluBart:

U.n: 24 V ± 10%

UGn: 28 V bis 35 V

I: l00mA

'max: 800mA
Slene
BesteUangaDen

Kartanaomeaaungen: Europakane
100 x 160mm
DIN 41494

AusfUhl1lche Inlonnatlonen: Katalogblatl RD 29 908

"AnS'ChliJBbelegungr-BI9CksC~altbild:
(AustOhrung S - aD~~Y'

e
I@

R'

@),

22aci Iri~1 ~~,
J--,.:-2Ila<;::~_ i . I

R54 _---'__..;......_-' I

t:=:J I' 2...
. " I .---

@~I----i---~-' iR55~" I' ~i-;,:::~
J.Q!J '------;--c=~_+I-;__;. I X2 J 1(1SlWI!lI1

lOOHzl2QOHr: ~Cl..J mV=mA

..0;-

Mel3null (MO) ist um ..9V gagenOber Null Volt
Versorgungsspannung (LO) angehoOen ! SoIIwe<tausgang

Obis .. 6V--------------------;:;r,----·----------I
Ramoe 'Aur aus r' 1~2' 320<, ,'- r- -l-,
Ramoe"Ab' aus 0.--- ~e I I' = I Xl ) 1MeIlbucnse XI:

I ~.., I I r I ~ SoUwenObis .. 6V, I' I - I
Difte<enzetngan: .IOV~[> I <D a lAO ~

8azugsooIentl8J~ ~~
I 0 i ~~.

ro.. I,..., i,ll, i
"'IT-'9V~ R3~ Y ... I
,II !~ I

_~-+ ~ - ..9V ..~;,:;...:::...---
I :! ·14ec------ MO··---~I,.; .9V~ I t

;' ! I ! i
1 '24aC®' :

Versorgungs- I .24V lULl~

spamung LJ1V..!!-O~
, . ®

L_
1e.e :

._._._. .-J

1 Rampenbildner 5 NelZtei!

2 Stromregter 6 Ventil mit Magner

3 Endstule 7 DiHerenzverslarker (0 bis .. 10 V)

4 Taktgeber B GlattungskondensalOf (2200 I!F)

Al = Vorstlllm (0 - 300 mAl

R2 .. max. Sollwen

R3 .. Rampenzelt •Auf·

R4 = Rampenzell •Ab-

Bestellangaben:

IVT 2000U4X /

16-polige Klemmlelsle - K I I'
32-poIige Massene,sle. DIN 41 612, Bauform D : S I

sene 40 bis 49 .. 4X I
(sene 40 bis 49: unverandene Einbau- und AnschluBmal3e1 I

!

1 =
2 ..

ohneBez.
E

we'lere Angaben im Klanext

100HZ
200Hz

delJlSC/1e Fmmplane
englische FronlP/ane
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Serienummer:

Bijlage D: Piezo-resistieve drukopnemer, type 4065AIOOO

826261

Bereik:
Volle bereik signaa1: FSO
Gevoeligheid met versterker 4618:
Overbelasting en barstdruk:
Bedrijfstemperatuur:
Min.lMax. ternperatuur:
Aandraaimoment:
Ingangsweerstand bij 25°C
Kalibreer range:
Kalibreer nulpunt:

hydromechanische testopstelling

0-1000 [barabJ
500+0.51-2.0 [mV]

0... 1O[V]/looo [bar]
1500 [barabJ
+20 - + 120 [OC]
-40 - + 140 [OC]
4 - 6 [Nm]
3.068 [kG]
2.56 [rnA]
-4.441 [V]
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Serienummer:

Bijlage E: Piezo-resistieve drukopnemer, type 4073ASOO

276555

Bereik:
Gevoeligheid:
Bedrijfstemperatuur:
Kalibreerstroom:
Uitgangssignaal:

hydromechanische testopstelling

0-500
1
-20 - 50
2.643
0.4

[barabJ
[mY bari]
[OC]
[rnA]
[mY]
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Dijlage F: VerdeeIblok
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Bijlage G: Cilinders
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Bijlage I: Leveranciers

Flexion hydraulische en mechanische aandrijvingen b.v.
Postbus 1268, 6040 KG Roermond
Industrieweg 4, Industriepark "Roerstreek"
6045 JG Roermond
tel.: 04750-72233
fax: 04750-27540

Geveke Werktuigbouw B.V.
Postbus 820, 1000 AV Amsterdam
Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam·
tel. : 020-582911
telex: 12219
fax: 020-6861604

Haheti B.V.
Postbus 785, 5000 AT Tilburg
Jules Vemeweg 114, 5015 BM Tilburg
tel.: 013-390290
fax: 013-390299

Hydraudyne Hydrauliek B.V.lRexroth
Postbus 33, 5280 AA Boxtel
Kruisbroeksestr. la, 5281 RV Boxtel
tel. : 04116-51951
telex: 50825 hydr
fax: 04116-51483
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