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Titel 

Verschillende ~werkillgen aan dunwandige pijp· v~~r industrieele toepassing. 

Toelichting 

In de automobielindustrie zien we intern significante verse hillen, voora! bij het inspelen op 
exteme uitdagingen vanuit de marla, wetgeving en technologie. Allesoverheersende kaders zijn 
kwaliteit, kosten en tijd. Waar bijvoorbeeld de Japanners van ontwerp tot marktintroduetie vier 
tot vijf jaar nodig hebben, doen bedrijven in de U.S.A. en Europa daar zeven tot acht jaar over. 

Ten gevolge van eoncurrentie is er voortdurend behoefte aan inzieht, kennis en kunde bij het 
ontwerpen van voertuigen. produktiesystemen en werkprocessen. In het kader van simultaneous 
engineering wordthet ontwerp van onderdelen in handen gelegd van de toelever:mciers. Gevolg 
is dat een kritische blik geworpen dient te worden op de eigen produktiesystemen en werkproces
sen. 

Het voorgaande heeft United Parts. een toeleverancier van produkten voor de automobielindustrie. 
doen besluiten een onderzoek te starten naar produkt- en produktieverbetering van 
pijpomvonnprodukten. 

Opdraeht 

Het opzetten van een kader voor het samenstellen van een systematische maakbaarheidsanalyse 
v~~r produkten met dunwandige pijp als uitgangsmateriaal. Tevens dienen de resultaten, welke 
hereikt zijn bij de onderzoekopdraeht WPA nr. 1428, door middel van experimenten nader 
geverifieerd te worden. 

ir. R. Sniekers 
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van het onderzoek. 
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SAMENV ATTING 

In de automobielindustrie bestaat de behoefte aan een beter inzicht in de mogelijk toe 
te passen bewerkingsprocessen en de beheersing ervan. Oit heeft United Parts 
Roermond doen besluiten een onderzoek te laten verrichten oP. het gebied van 
pijpomvormen. 

In het kader van dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld. welke gebruikt kan 
worden om het inzicht in pijpomvormprocessen te verbeteren. Oe informatie die bij 
toepassing van de methodiek vrijkomt, wordt gebruikt om het proces beter beheers
baar.te maken. 

Uitgaande van een functionele produktvorm wordt aangegeven hoe tot proceskeuze 
gekomen kan worden. Vervolgens wordt bekeken op welke manier de belangrijkste 
procesinvloeden kwalitatief vastgelegd kunnen worden. In de laatste stap van de 
methodiek wordt aangegeven hoe de procesinvloeden gekwantificeerd kunnen worden. 

Tot slot zal de methodiek worden toegepast op buigprocessen met dunwandige pijp als 
uitgangsmateriaal. Oit resulteert in theorievorming, inventarisatie van de praktijkom
standigheden en procesanalyse door middel van experimenten. modelvorming en 
simulatie. 

Oe resultaten die uit de toepassing van de methodiek voortkomen hebben geleid tot 
een oplossing voor een actueel buigprobleem Op deze manier is een eerste stap gezet 
om het buigproces beter beheersbaar te maken. 

UI'IiIed Pans R_ 
O1ttIert«l omwmrtp1OCUltl1 IV 
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1.INLEIDING 

1. INLEIDING 

In de automobielindustrie is de tendens waar te nemen dat de produktie van onderde

len uitbesteed wordt aan gespecialiseerde toeleveranciers. In bepaalde gevallen gaat dit 

samen met het afstoten van bedrijfsonderdelen om zich zo te concentreren op de 

hoofdactiviteiten. 

United Parts is een conglomeraat van gespecialiseerde toeleveranciers dat zich heeft 

ontfermt over een op deze wijze afgestoten onderdeel van Volvo Nederland. Hiermee 

ontstond de werkmaatschappij United Parts Roermond, die zich richt op de ontwikke
ling en produktie van uitlaatsystemen. 

Voor een toeleverancier is een intensieve samenwerking met de klant essentieel om de 

gewenste produktkwaliteit te realiseren. Om een goede afstemming te verwezenlijken 

tussen het functionele ontwerp en het uiteindelijke produkt, dient een juiste proceskeu

ze gedaan te worden. Dit proces dient bovendien goed te worden beheerst. De 

beperkingen van het proces dienen op adequate wijze te worden teruggekoppeld naar 

de ontwerper om daarmee maximale kwaliteit tegen minimale kosten te bewerk

stelligen. 

Dit heeft geleid tot de wens vanuit United Parts om op het gebied van pijpomvormen 

meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van verschillende processen en de 

beheersing ervan. Omdat het buigen van pijp een belangrijke en moeilijk beheersbare 
activiteit is, dient daaraan bijzondere aandacht te worden besteed. 

In dit verslag wordt allereerst een methodiek uitgewerkt, welke het voor United Parts 

mogelijk maakt een betere proceskeuze en procesbeheersing te realiseren. Bovendien 

kan bij het optreden van problemen op het gebied van de produktkwaliteit analytisch 
een oplossing gevonden worden. 

Vervolgens zal de methodiek worden toegepast om een actueel probleem op het gebied 
van het pijpbuigen te analyseren en op te lossen. Op deze wijze wordt de methodiek 

getoetst. 

UnJltd Pal'l" R",,_ 
Ondtrzod; amvorntprocusel1 1 
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2.0PDRACHT 

2. OPDRACHT 

2.1 Opdracht omschrijving 

De oorspronkelijke opdracht omschrijving is als voIgt geformuleerd: 

Zet een kader op voor het samenstellen van een systematische maak

baarheidsanalyse voor produkten met dunwandige pijp als uitgangs

materiaal. Verifieer de resultaten, welke bereikt zijn bij de onder

zoeksopdracht WPA or. 1428 door middel van experimenten. 

2.2 Achtergrond van de opdracht 

De opdracht is voortgekomen uit het streven van United Parts naar een beter zicht op 

de mogelijk toe te passen omvormprocessen en de beheersing ervan. De onderzoeks

opdracht WPA or. 1428 heeft geleid tot de conclusie dat voor de uitlaatdelen van 

United Parts het meest geschikte produktieproces wordt toegepast. Het proces bleek 

echter nog niet optimaal te worden beheerst. 

2.3 Uitdieping en herformulering van de opdracht 

Aan de opdracht liggen de volgende vragen ten grondslag: 

1) Welke omvorm- en produktieprocessen op het gebied van pijpverwerking 

bestaan er naast de door United Parts toegepaste process en? 

2) Op welke manier kunnen procesinvloeden geanalyseerd worden? 

3) Op welke manier verkrijgt de produktontwikkelaar zo snel mogelijk inzicht in 

de maakbaarheid van een produkt? 

4) Wat zijn bij het buigen van pijp de belangrijkste procesinvloeden die de 

produktkwal iteit beYnvloeden? 

5) Kunnen de huidige uitlaatdelen doornloos gebogen worden binnen de gestelde 

kwaliteitseisen? 

Op grond van deze vragen is de opdracht als voIgt opnieuw geformuleerd: 

Ontwikkel een methodiek welke als leidraad dient voor het inventarise

ren van mogelijk toe te passen omvormprocessen en de beheersing 

ervan. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan produkten met 

dunwandige pijp als uitgangsmateriaal en aan bet rotatie-trekbuig

proces. 

Unlled Pans RonrIIOItII 
Ortdnzoelc omvormprocusm 2 
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2.0PDRACHT 

2.4 Begripsvorming 

In deze paragraaf zullen de begrippen maakbaarheid, procesbeheersing en kwaliteit 

kort uiteengezet worden. 

2.4.1 Maakbaarheid 

Het begrip maakbaarheid is van toepassing op het gehele traject van ontwerp tot 

produktie. In het kader van optimale procesbeheersing is het wenselijk om in de 
produkt-ontwerpfase al te toetsen op maakbaarheid. Alvorens hier uitspraken over te 
kunnen doen, wordt het begrip maakbaarheid als voigt gedefinieerd [1,2]: 

Een produkt is maakbaar als het via de gekozen procesmethode met de 
gekozen gereedschappen en material en binnen de gestelde kwaliteitsei

sen kan worden gemaakt. 

Uit de definitie blijkt dat maakbaarheid afhankelijk is van de volgende factoren: 

* Procesmethode 
* Gereedschap 

* Materiaal 

* Kwaliteitseisen 

Aangezien de maakbaarheid getoetst wordt in de produktontwerpfase, hebben de 

kwaliteitseisen hier betrekking op de produktkenmerken. 

2.4.2 Procesbeheersine 

Het begrip proces omvat bewerkingen en montage inclusief alle daaraan verbonden 

organisatorische aspecten. Het optimaal beheersen van het proces vereist een goed 

functionerende organisatie en een goede proceskennis. Procesbeheersing kan als voigt 
gedefinieerd: 

Procesbeheersing betekent het instandhouden van een proces zodanig 

dat wordt voldaan aan een vooraf gestelde standaard. Dit omvat het 
controleren en verbeteren van het proces wanneer van de standaard 
wordt afgeweken. 

Optimale procesbeheersing resulteert in het afleveren van een produkt met maximale 
kwaliteit, minimale milieubelasting, minimale kosten en volgens afgesproken levertijd. 

Gezien de beperkte duur van deze opdracht wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan 

het kwaliteitsaspect. Het kostenaspect wordt beknopt behandeld in bijlage 1. 

2.4.3 Kwaliteit 

Kwaliteit is als voIgt gedefinieerd [3]: 

Ulflred Pans Roermond 
Ontkrz ... t _0<: ...... 3 
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2.0PDRACHT 

Kwaliteit is de mate waarin het produkt overeenstemt met de behoefte 

of verwaehtingen van een speeifieke gebruiker. 

Binnen het begrip kwaliteit zijn de volgende deelkwaliteiten te onderseheiden: 

* kwaliteit van het produktontwerp 

* kwaliteit van het proeesontwerp 

* kwaliteit van de uitvoer.ing 

De kwaliteitseisen worden hoofdzakelijk gevormd door afmetingen en toleranties. De 

versehillende afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de behaalde kwaliteit zijn: 

* Produkt Ontwikkeling 

* Produktie Engineering 

* Produktie 

Optimale proeesbeheersing vereist een goede eommunieatie tussen de versehillende 

afdelingen waarbij Produkt Ontwikkeling relevante informatie dient te krijgen van 

Produktie Engineering en Produktie. Dit is vooral het geval wanneer de klant het 

produkt ontwerpt. 

2.5 Aanpak van het onderzoek 

Omdat er behoefte is aan meer zieht op pijpomvormproeessen en de beheersing ervan, 

is niet gekozen voor het direkt oplossen van het buigprobleem. Gekozen is voor een 

methodiek die het bedrijf in staat stelt ook andere problemen op het gebied van 
proeesbeheersing op te lossen.De gevolgde weg is weergegeven in figuur 1. 

Bulgprobleem 

Hoofdstuk 2 
/ 

Hoofdstuk 3 

I 
Achterliggend '" probleem 

i 

.. H~~c!~k4 .. 

I 
Methodiek 

ICIle tussen twee toestanden 
====~::::::::-

Figuur 1 Aanpak van hel onderzoek 

Uni"d Parts Rot!mwroti 
Ortd.erv>d. Dmvomtprocasen 4 

I 
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Oplossing 
buigprobleem 
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I 

. 
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3. METHODIEK 

3. METHODIEK 

3.1 Inleiding 

In de praktijk blijkt behoefte te zijn aan meer inzicht in de volgende aspecten: 

* Mogelijke omvormprocessen 

* Mogelijke procesmethoden 

* Kwalitatief vastleggen van procesinvloeden 

* Kwantificering procesinvloeden 

Het is daarom wenselijk dat ten behoeve van de produktontwerp- en produktieafdeling 

een gereedschap beschikbaar is om deze aspecten systematisch in een kader te plaatsen 

en te analyseren. Een mogelijk gereedschap is de in dit hoofdstuk voorgestelde metho

diek. 

3.2 Methodiek 

De ontwikkelde inethodiek is vormgegeven met de in paragraaf 3.1 genoemde aspec

ten als uitgangspunt. Uitgaande van een produktvorm wordt op basis van kwaliteitskri

teria een geschikt proces gekozen. Vervolgens worden de procesinvloeden en instellin

gen kwalitatief vastgelegd. Wanneer na het in praktijk brengen van de resultaten toch 

nog problemen optreden, kan elke procesinvloed gekwantificeerd worden. 

De methodiek kent de volgende niveaus: 

* Niveau 1: Proceskeuze 

* Niveau 2: Kwalitatief vastleggen van procesinvloeden 

* Niveau 3: Kwantificering van procesinvloeden 

De plaats van de niveaus in de methodiek is weerge

geven in figuur 2. 

De informatie uit niveau 2 en niveau 3 dient te 
worden teruggekoppeld naar de produktontwikke

lingafdeling in de vorm van grafieken, tabellen en/of 

mod ell en. Op deze manier kan de ontwerper de 
maakbaarheid van het ontwerp toetsen. Door de 

methodiek meerdere keren te doorlopen, kan de 

inhoud van elk niveau worden bijgesteld. Dit kan 

resulteren in de keuze van een ander proces of her

ziening van de procesinvloeden. In de volgende 

paragrafen zullen de verschillende niveaus nader 

bekeken worden. 

Unlted ParIS R""momd 
OntkrzOt:k omvormprtKust!.n 5 

Produktvorm 

Procesontwerp 

Procesinvloed kwalitatief 

Procesinvloed kwantitatie 

Figuur 2 Plaats van de niveaus in de 
methodiek 
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3. METHODIEK 

3.3 Niveau 1 

I Produktvorm I Niveau 1 Proces 

De produktvormen worden gekozen aan de hand van het huidige door het bedrijf te 

leveren produktassortiment, eventueel aangevuld met produkten die in de toekomst 
gewenst zijn. Over het algemeen is een toeleverancier gebonden aan een door de klant 
gespecificeerd functioneel produktontwerp. 

Een veel voorkomende fout in de industrie is het blindelings toepassen van bestaande 

produktieprocessen zonder tijdens het produktontwerp rekening te houden met andere 

mogelijke processen. Daarom dient altijd een inventarisatie gemaakt te worden van de 

mogelijk toe te passen omvormprocessen. Als Ieidraad kunnen de NEN-normen 5454, 

5455, 5456 en 5459 en de DIN-normen 8580 tIm 8586 gehanteerd worden. 

De verschillende produktvormen kunnen tegen de processen uitgezet worden in het 

relatiediagran zoals weergegeven in figuur 3. 

Produktvormen I 

~ ~ ~ ~ 0 
~ 

I 

e 1 
it 
~ 
£ 2 

3 

• Figuur 3 Relatiediagram ten behoeve van proceskeuze 

Eike relatie in het diagram dient te worden voorzien van randvoorwaarden. Deze 
randvoorwaarden geven aan of met het betreffende proces een gegeven produktvorm 

maakbaar is. Hiervoor zijn voor enkele processen globale tabellen of handboeken 

beschikbaar. 

Wanneer keuzetabellen of handboeken niet aanwezig zijn, zal grondig onderzoek 
gedaan moeten worden naar de kosten, kwaliteit en capaciteit van elk afzonderlijk 

proces. In de praktijk blijken niet alle randvoorwaarden van de relaties bekend te zijn. 

Dit levert noodgedwongen lege plekken op in het relatiediagram. 

Vervolgens kan op grond van een gegeven produktvorm, aan de hand van de rand

voorwaarden, een keuze gemaakt worden uit de verschillende processen. 

Het gekozen proces dient, voor het verkrijgen van de gewenste produktkwaliteit, 

optimaal beheerst te worden. Een inventarisatie van de procesinvloeden is hiervoor 
noodzakelijk. Op niveau 2 wordt de relatie gelegd tussen de procesinvloeden en de 

kwaliteitseisen. 

Uniud ParIS RMmumd 
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3. METHODIEK 

3.4 Niveau 2 

i K waliteitseis Niveau 2 I Q IProcesinvloed i 

Aan een produkt worden verschillende kwaliteitseisen gesteld. Over het algemeen kan 

onderscheid gemaakt worden in kwaliteitseisen omtrent: 

* Globale geometrie 

* Oppervlaktegesteldheid 

* Maatvoering 

* Vormtoleranties 

Door middel van analyse van het gekozen proces kunnen de essentiele procesinvloeden 

ge"inventariseerd worden. Over het algemeen hebben de navolgende aspecten invloed 

op het proces: 

* Gereedschap 

* Machine 

* Materiaal 

* Methode 

* Mens 

Door middel van enquetes, literatuuronderzoek en procesanalyse kunnen de relaties 

kwalitatief beoordeeld worden. Vervolgens is bij het optreden van problemen op een 

specifiek kwaliteitsaspect direct duidelijk welke procesfactoren hiervoor verantwoorde

Iijk zijn of hoe het proces bijgestuurd kan worden. Per relatie wordt slechts een 

procesinvloed gevarieerd. Een eventuele combinatie van procesinvloeden wordt hierin 

niet meegenomen. De basisopbouw van niveau 2 is weergegeven in figuur 4. 

Kwaliteitseisen I 

5 
I~EJI3J ~ ~ 

"8 
1 i 

] 
2 i 

!G 3 

~ 4 

5 

6 -

Figuur 4 Relatiediagram ten behoeve van procesinvloeden (kwalitatief) 

De relaties in het diagram worden kwalitatief vastgelegd. Dit wi! zeggen dat verande

ring van een procesinvloed een trendmatige verandering laat zien van de produktkwali

teit. Op deze manier kan de procesinvloed positief, negatief of geen effect hebben op 

de kwaliteit van het produkt. Elke andere relatievorm kan in het kader becommenta

rieerd worden. Wanneer na verwerking van de informatie uit niveau 2 het produkt niet 

maakbaar is, kan elke trend afzonderlijk op niveau 3 gekwantificeerd worden. 

United PMrs Roerrnmd 
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3. METHODIEK 

3.5 Niveau 3 

i Procesinvloed I q 1 Niveau 3 I. :> 
~============::::; 

Op dit niveau worden de belangrijkste invloedsfactoren uit niveau 2 per combinatie 

kwantitatief gemaakt door middel van: 

* Empirie 

* Modellen 

* Simulatie 

Op basis van praktijkervaring en experimenten kunnen de belangrijke invloedsfactoren 

en de te bereiken produktkwaliteit kwantitatief gemaakt worden. Bovendien zijn be

paalde procesinvloeden bedrijf- en/of machinespecifiek. Empirie dient dus niet k1akke

loos te worden overgenomen, maar voor de specifieke situatie te worden geverifieerd. 
Bij modelvorming wordt uitgegaan van een analytische benaderingswijze waarbij de 

relevante procesparameters in dimensieloze vorm uitgewerkt worden. Over bet alge

meen worden de process en vereenvoudigd tot twee-dimensionale problemen. Driedi

mensionale problemen moeten vanwege hun complexiteit vaak numeriek geanalyseerd 

worden. De modellering is altijd een benadering van bet werkelijke proces en dient 

voor de validatie getoetst en eventueel aangepast te worden door middel van experi

menten. Processimulatie wordt meestal uitgevoerd met een pakket gebaseerd op de 

eindige elementen methode. Abaqus is een voor deze toepassing bruikbaar pakket dat 

op de T.U.E beschikbaar is. Voorwaarde voor het gebruik is dat er voldoende pro

ceskennis aanwezig moet zijn om de juiste randvoorwaarden in te kunnen voeren. [4]. 

Het relatiediagram van niveau 3 is weergegeven in figuur 5. 

Proces-analysemethode I 

~ • Emph1e .... odellen Simulatie 
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Figuur 5 Relatiediagram ten behoove van procesanalyse (lcwanlitaliet) 

Niveau 3 levert een overzicht op van de belangrijkste invloedsfactoren en de manier 

waarop deze geanalyseerd kunnen worden. De hieruit voortkomende resultaten kunnen 

als ingang dienen voor het opstellen van een model waarmee de maakbaarheid van een 

produkt kan worden getoetst. De in niveau 1 gehanteerde randvoorwaarden of keuze

tabellen kunnen biermee aangepast of indien niet aanwezig, opgesteld worden. 

United Pans R<><rmand 
Ondef%~1t; aft1'O,.".",<K:(tsst:n 8 

Jull 1993 
WPA lIT. 1562 



4. TOETSING V AN DE METHODIEK . 

4 TOETSING V AN DE METHODIEK 

4.1 Inleiding 

De in hoofdstuk 3 gepresenteerde methodiek wordt in dit hoofdstuk getoetst. Het te 

beschouwen produkt wordt gemaakt van dunwandige pijp welke door het toepassen 
van verschillende buigacties in de gewenste eindtoestand gebracht wordt. De verschil

lende te doorlopen niveaus zullen in aparte paragrafen worden behandeld. Voor de 

terminologie op het buiggebied wordt verwezen naar bijlage 2 [5]. 

4.2 Het buigen van uitlaatdelen bij United Parts 

Bij United Parts worden de uitlaatdelen van de Volvo 4QO-serie en de Ford Mondeo 

gebogen door middel van C.N.C. gestuurde doorn-buigmachines [6]. In paragraaf 2.3 
is geconstateerd dat het wenselijk is om te bekijken of de te produceren uitlaatdelen 

zonder doorn gebogen kunnen worden. De pijp moet namelijk voor het buigen over de 

doorn geschoven worden en na het buigen weer over de doorn verwijderd worden. 

Het elimineren van de doorn maakt automatisch aanvoeren van de pijpdelen mogelijk 

wat resulteert in aanzienlijk kortere cyclus-, instel- en omsteltijden. Bovendien vind 
reductie plaats van gereedschapskosten en kan smering achterwege blijven [7]. 

4.3 Niveau 1 

Uitgangspunt in deze fase is een gebogen produkt. Wat betreft de verschillende 
produktvormen wordt verwezen naar bijlage 4. Voor een systematische indeling van 

buigmachines en buigprocessen, wordt verwezen naar NEN 5459 en DIN 8586. Elk 
proces heeft zijn eigen toepassingsgebied en grenzen wat betreft de aard en plaats van 

de buiging. De selectie van de buigmethode hangt af van de gewenste kwaliteit van de 
bocht, waarbij de wanddikte-diameterverhouding en de buigradius de belangrijkste 
bepalende grootheden zijn. De verschillende voor het buigen van pijp geschikte 
processen kunnen in het relatiediagram uitgezet worden tegen de verschillende 

eindvormen. 

Produktvonnen 

~ I~I!I~I 
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Rotatie-ttek 
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~ bui8en 
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Figuur6 Relaliediagram ten behoeve van keul.e buigproces 

9 

I~I 
I 

I~I 
I 
u'-_ ! 

OP i 
Al.veau 2 : 

JrdI 1993 
WPA lIT, 1562 



4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

In de bijlagen 5 tim 8 worden de vier buigprocessen beschreven [8]. 

De keuze van het buigproces vindt plaats op basis van een grafiek welke is ontwikkeld 

op basis van ervaringen en kwalitietseisen uit de automobiel- en vliegtuigindustrie. 

Kriterium hierbij is de diameter-wanddikteverhouding en de buigradius. De kwaliteits

eisen zijn weergegeven de bijlagen 9 en lO. De grafiek is weergegeven in figuur 7. 

Figuur 7 
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Grajiek met betrekking tot de keuze van het buigproces 

Deze grafiek omvat de randvoorwaarden van de verschillende relaties uit figuur 6. De 

verzameling pijpen waar het buigprobleem betrekking op heeft, valt in een ldasse met 

een diameter-wanddikte verhouding rond de 20 en een buigradius-diameterverhouding 

van 2 tot 3 (zie bijlage 11). Dit betekent dat er gebogen moet worden door middel van 

rotatie-trekbuigen met doom. Vanwege het feit dat deze ldasse pijp op de rand van het 

trekbuiggebied ligt, is het interessant om te bekijken of doornloos gebogen kan 

worden. Daarom zal op niveau 2 het rotatie-trekbuigen verder uitgewerkt worden met 

bijzondere aandacht voor het doornJoos buigen [9]. 

4.4 Niveau 2 

Op niveau 2 worden de verschillende procesinvloedsfactoren uitgezet tegen de 

kwaliteitskenmerken voor wat betreft het rotatietrekbuigen 

4.4.1 Procesbeschrijving 

Trekbuigen is de meest gangbare methode die gebruikt wordt op rotatiebuigmachines. 

Dit kan handbediend, numeriek, hydraulisch, pneumatisch en elektrisch/mechanisch 

gebeuren. De pijp wordt door middel van een glijblok tegen de buigvorm geldemd en 

over de buigvorm heen gevouwen. De reactiekrachten worden opgevangen door het 

glijblok dat of meeglijdt met het werkstuk of gefixeerd is opgesteld. Zie voor het 

werkingsprincipe figuur 8. 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

Rotatie-trekbuigen uitgangstoestand Rotatle-trekbulgen elndtoestand 

Jlnto:o_nl'la buigvonn 

Figuur 8 WerJcingsprincipe van het rotatie-trekbuigen 

Het rotatie-trekbuigen wordt veelal toegepast bij produkten waar bochten in voorko

men met k1eine radii waarbij de geometrie van de bocht kritisch is. 

Bij het buigen van pijp wordt het materiaal in de binnenbocht gestuikt en in de buiten

bocht gerekt. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de ligging van de neutrale lijn. 

Dit is de Iijn waar geen plastische rek plaatsvindt. Des te dichter deze neutrale Iijn bij 

de buitenbocht Iigt, des te minder is de rek in de buitenbocht. Dat betekent ook een 

reductie van de wanddikteverdunning in de buitenbocht welke bij zeer dunwandige 

pijp kritisch kan zijn. Bovendien blijkt dat de dwarsdoorsneden tijdens het buigen niet 

loodrecht op de pijpas blijven staan. Zie voor de bocht-basiselementen bijlage 3. 

4.4.2 Kwaliteitseisen 

De kwaliteitseisen hebben betrekking op: 

* globale geometrie 

* oppervlaktegesteldheid 

* maat- en vormtoleranties 

De laatstgenoemde aspecten bepalen voomamelijk de fabricagemetbode waarbij de 

grenzen worden bepaald door de vereiste rondheid, de maximale wanddikteverande

ring .en afplatting. 

De rondheid wordt bepaald met de volgende formuIe: 

Rondheid = Ideinste doorsnede 
grootste doorsnede 

De wanddikteverdunning kan d.m. v. de volgende formule benaderd worden: 

Dr _.I.1.k;t ,.I.. . ~ radius buitenbocht-bochtmiddellijn 100m "a,wal everuunmngspercen.age * 7( 

radius buitenbocht 

De afpIatting wordt als voIgt geformuleerd: 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

Afp1atting- onvervormde dil.zmeter-kleinste doorsnede 
onvervormde diameter 

Een volledig overzicht van de kwaliteitseisen is te vinden in bijlage 12. 

4.4.3 Procesinvloeden 

De factoren die in het proces beheerst dienen te worden betreffen: 

* buiggereedschap 

* buigmethode 

* buigmachine 
* materiaaleigenschappen 

* mens 

Buiggereedschappen: 

Belangrijke overweging bij het ontwerp van de buigyorm is de te bereiken nauwkeu
righeid van de eindtoestand. In de meeste gevallen wordt de hoekafwijking als gevolg 

van terugvering gecompenseerd door instellen van een grotere buighoek. De radiale 

terugvering wordt niet gecompenseerd. De selectie van de buigvormmaterialen hangt 

af van de gewenste gereedschapslevensduur, de capaciteit van de machine en de 
vereiste produktkwaliteit. Di.t is ook van toepassing op alle andere met het produkt in 

aanraking komende gereedschappen. 

De lengte van het klemblok is kritisch omdat slip vermeden dient te worden. De 
lengte is atbankelijk van de diameter, wanddikte, materiaalsoort, hardheid en opper
vlaktegesteldheid van de pijp. Richtlijn voor het bepalen van de benodigde klemblok

lengte zijn te vinden in handboeken. Bij ultradunwandige pijpen (diameter-wanddikte

verhouding groter dan 1(0) voldoet geen enkele lengte zodat altijd slip optreedt. 
Grotere klemdrukken lossen het probleem niet op. Ben oplossing kan zijn het toepas
sen van een klemplug of het bekleden van de klem met een ruwer oppervlak om een 

betere grip te verkrijgen. 

Het glijblok positioneert de pijp ter plaatse van het buigpunt en vangt de reactiekracht 
die bij het buigen ontstaat op. De druk op het glijblok moet ingesteld worden om de 
trek- en drukspanningen te balanceren. Er zijn drie basisuitvoeringen te onderscheiden 
(zie bijlage 13): 

* 
* 
* 

Het bewegende type 

Het stilstaande type 

Het roterende type 

Het bewegende type kent drie uitvoeringsvormen; een volgend, een assisterend 
(lineair- of incrementeel-werkend) en een bekrachtigd type. In de genoemde volgorde 
vermindert het gJijblok de rek en daarmee de verdunning van de buitenwand. Voor de 
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4. TOETSING VAN DE METHODIEK 

vJiegtuigindustrie is een gJijbloksnelheidsregeling ontwikkeld welke in bijJage 16 

beschreven wordt. 

Supplementaire gereedschappen: 

Bij het rotatietrekbuigen worden nog verschillende supplementaire gereedschappen 
gebruikt. In figuur 9 wordt de meest algemene situatie weergegeven. 

doom 

De belangrijkste functie van de 
doorn (bijlage 14) is het. verschui
yen van de neutrale reldijn naar de 
buitenbocht, waardoor afplatting 
van de buitenbocht gereduceerd 
wordt. In de meeste gevallen 
wordt doornsmering toegepast. 
Alternatieven voor het gebruik van 
een doorn worden beschreven in 
bijlage 15 en 17. 

glijblok 

k1emblok 

De plooistrijker bevindt. zich 
tegenover het glijblok en vangt de 
door de pijp overgebrachte radiale Figuur 9 

drukkracht op net voor het begin 

plug 

pijp 

plooistrijker 

roterende buigvonn 

Positie van de verschillende gereedschappen 

van de buiging. Voornaamste funktie is het voorkomen van plooien in de binnenbocht. 
Dit is het geval wanneer het materiaal in de binnenbocht te zacht en/of te dun is en 
wordt gebruikt bij dunwandige pijp die over een ldeine straal wordt gebogen. 

Wanneer een goede rondheid van het pijpuiteinde gewenst is, kan een lilitg aange
bracht worden. 

Buigmachine: 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat veel gereedschappen het procesverloop kunnen 
bei'nvloeden. De volgende machine-instellingen zijn kritisch: 

* ldemkracht van het kJemblok 
* drukkracht van het glijblok 
* snelheid van het glijblok 
* snelheid van de buigvorm 
* stand van de doorn 

De verschillende acties die een C.N .C. gestuurde buigmachine verricht zijn weergege
yen in bijlage 18. 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

Materiaal eigenschappen: 

De volgende materiaaleigenschappen hebben een wezenlijke invloed op het proces en 
de kwaliteitskenmerken van de bocht. 

Mens: 

* 0,2 rekgrens 

* hardheid 
* verstevigingsexponent 

* RIOO verhouding 

* treksterkte 

* elasticiteitsmodulus 

* OOlt verhouding 

* anisotropie 

De factor mens is belangrijk voor het proces wanneer het gaat om de machine

. instellingen. Wanneer de machine optimaal is ingesteld, wordt de mensafhankelijkheid 

beperkt tot het correct inleggen van de pijp. 

Het leggen van de relaties tussen alle procesinvloeden en kwaliteitseisen is niet 
haalbaar. Het aantal dient beperkt te worden tot de invloeden die de grootste invloed 

hebben en eenvoudig te manipuleren zijn. Door middel van een uitgebreide enquete is 

getracht de belangrijkste relaties kwalitatief weer te geven. De enqu~te en de resulta

ten zijn opgenomen in bijlage 19. Helaas blijkt de kennis in de praktijk niet voldoende 

om het relatiediagram naar tevredenheid te vullen. Vooral op materiaalkundig gebied 

is de kennis van de invloeden op de produktkwaliteit minimaal. Wat betreft de vraag 

of het mogeJijk is doornloos te buigen met acceptabele produktkwaliteit, blijkt het 

glijblok een wezenlijke invloed te hebben. 

Omdat getwijfeld wordt aan de maakbaarheid van een doornloos gebogen produkt, 
wordt op niveau 3 de invloed van de doom en van het glijblok geanalyseerd. 

4.5 Niveau 3 

Op niveau 3 worden een aantal invloedsfactoren door middel van experimenten, 

modellen en simulaties gekwantificeerd voor zover dat mogelijk is. 

4.5.1 Experimenten 

Experimenteel zijn de volgende factoren onderzocht: 

* ligging lasnaad 

* drukkracht glijblok 

* gebruik doom 

* snelheid glijblok 

* verschillende materialen 

op hun invloed op de kwaliteitskenmerken: 
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4. TOETSING VAN DE METHODIEK 

* afplatting 

* rondheid 

* wanddikte van de buitenbocht 

4.5.2 Resultaten 

4.5.2.1 Ligging lasnaad 

Uit de experimenten blijkt dat de ligging van de lasnaad geen significante invloed 

heeft op de kwaliteitskenmerken. Wat betreft de terugvering zijn er wei verschillen te 

constateren welke niet nader zijn geverifieerd. 

4.5.2.2 Drukkracht glijblok 

De drukkracht die het glijblok uitoefend op de pijp heeft op de kwaliteitskenmerken 
ook geen meetbare invloed. Daarbij moet opgemerkt worden dat een minimale druk 

noodzakelijk is voor een juist procesverloop. Vooral in combinatie met een grotere 

snelheid van het glijblok waarbij het krachtenspel kritischer wordt. 

4.5.2.3 Doorn 

Het toepassen van een doorn re

sulteert in een aanzienlijk betere 

rondheidswaarde dan bij het 

doornloos buigen zoals te zien in 

figuur 10. De pijpen welke zonder 

doorn zijn gebogen, liggen op de 

grens van de gestelde kwaliteits

eis. De hogere pijpnummers heb

ben een betere rondheidswaarde 

omdat deze met een andere glij

bloksnelheid zijn gebogen. Hierop 

wordt in paragraaf 4.5.2.4 terug

gekomen. 

Vanwege de grotere tangentiale 

rek in de buitenbocht bij het ge

bruik van een doorn, zal ook de 

wanddikteverdunning groter zijn. 
Het is zelfs zo dat de kwaliteitseis 

ten aanzien van de wanddiktever

dunning slechts gehaald wordt 

wanneer de doorn niet wordt 
toegepast. Het resultaat is weerge

geven in figuur 11. 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

4.5.2.4 Snelheid glijblok 

De tangentiale rek in de buiten

bocht zou beperkt kunnen worden 
door axiaal opdrukken van de 

pijp. Door middel van het varieren 

van de snelheid van het glijblok 

kan bekeken worden of de tangen

tiale rek beTnvloed kan worden. 

Vit de proeven blijkt dat een 

groter snelheidsverschil tussen 

glijblok en pijp een betere rond

heid veroorzaakt. Zie voor de 

resultaten figuur 12. 

Wat betreft de afplatting van de 

pijp mag verondersteld worden dat 

een groter snelheidsverschil min

der afplatting tot gevolg heeft. De 

experimenten bevestigen deze stel

ling zoals te zien is in figuur 13. 

Verhoging van de glijbloksnelheid 

resulteert in voldoende kwaliteit, 

terwijl dat met de voorgeschreven 

instellingen niet het geval zou zijn 

geweest. 
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-
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Figuur 12 /nvloed van de snelheid van hel glijblok op de 
rondheid 
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Figuur 13 Inv/oed van de snelheid van hel glijblok op de 
ajp/atling 

Op de wanddikteverdunning heeft de snelheid van het gIijblok geen meetbare invloed. 

4.5.2.5 Verschillende materialen 

De experimenten zijn ter verifica

tie ook uitgevoerd met R. V.S 

pijp. Het blijkt dat de wandikte

verdunning bij verschillende 

instellingen nauwelijks afwijkt van 

die bij de gealuminiseerde stalen 

pijp. 

De verschillen in afplatting en 

rondheid zijn daarentegen aanzien

lijk. De ductiliteit van het R.V.S 

is groter dan dat van staal wat 

resulteert in betere rondheid en 
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Figuur 14 Invloed van maleriaaleigenschappen op de ajplalling bij 
verschillende glijbloksnelheden 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

minder afplatting. De resultaten 

zijn weergegeven in figuur 14 en 

15. 

Ten gevolge van de grotere ver

steviging treedt er veel minder 

plooivorming op. Nadeel van de 
grotere versteviging is dat de 
machine bij grotere druk op het 
glijblok onvoldoende. buigend 

moment kan leveren en bovendien 

bij gebruik van een doorn deze 
dusdanig zwaar belast wordt dat 

deze kan breken. 

... 

... 
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... .. RIll .($US .. I 
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J o,a 

... 
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... 

.... 
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Figuur 15 1nvlced van maleriaaieigenschappen op de 
rondheid bij verschillende glijbloksnelheden 

In bijlage 20 worden de experimenten voor de gealuminiseerde pijp volledig uitge

werkt. 

4.6 Modellen 

4.6.1 Modelvorming 

Daar het modelleren van het buigen met doorn vrij gecompJiceerd is. wordt gekozen 

voor het modelleren van het vrijbuigen. De hieruit voortvloeiende conclusies aangaan

de de kwantificering kunnen met behulp van verificatie door middel van experimenten 
eenvoudig aangepast worden. 

4.6.2 Procesinvloeden 

De weergegeven resultaten geven 
een voorspelling weer in welke 

richting het proces verloopt bij 
ingreep in een van de invloedsfacto-
ren. De invloedsfactoren die be- Figuur 16 

schouwd ,worden zijn: 

* de Jigging van het neutrale vlak (yJ 

t 

Geometrische parameters bij de modellering 
van het vrijbuigen 

* de wanddikteverdeling over de dwarsdoorsnede (t) 

4.6.3 Modellen 

De analytische beschrijving van het proces is gebaseerd op twee modellen van S.M. 
Hoogenboom [10]. Deze modellen beschrijven twee uitersten namelijk de situatie 
waarin geen verplaatsing optreedt over de dwarsdoorsnede (model 1) en de situatie 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

waarbij geen spanning in omtreksrichting (model 2) aanwezig is. In de praktijk zal er 

zowel verplaatsing als spanning in de omtreksrichting aanwezig zijn. In het kort zullen 

de twee modellen toegeJicht worden. De volledige uitwerking van de modellen is te 

vinden in bijlage 21. Figuur 16 geeft de gebruikte geometrische parameters weer. 

Model 1 is gebaseerd op de aanname dat er geen verplaatsingen in omtreksrichting 

plaatsvinden. Bovendien wordt verondersteld dat er sprake is van een rechte rekweg. 

Dit is in het gebied tussen het middenvlak en het neutrale vlak niet het geval, echter 

ter vereenvoudiging wordt dit laatste niet in de modelvorming meegenomen. 

Het neutrale vlak is het vlak waarvan de momentane lengte geJijk is aan de initiele 

lengte. De radiale spanning wordt verondersteld niet aanwezig te zijn. Met behulp van 

de constitutieve relaties worden de spanning-, vormverandering- en deformatierelaties 

aan elkaar gekoppeld. Het toepassen van cilindercoordinaten resulteert uiteindeJijk in 

vergeJijkingen voor de bepaling van de Jigging van het neutrale vlak en de wanddikte

verdeJing. 

Model 2 is gebaseerd op de aanname dat er geen spanningen in omtreksrichting en 

radiale richting aanwezig zijn, er is sprake van een Jijnspanningstoestand. Bovendien 

wordt zoals bij model 1 een rechte rekweg verondersteld. 

4.6.4 Resultaten 

Bekeken wordt de invloed van buigstraal en de verstevigingsexponent op de Jigging 

van dit vlak. Gebruik gemaakt wordt van: 

R buigstraal 
K=------------~------------------

straal van de pijpdwarsdoorsnede r 

... 
5 ... 
i .. 7 

i ... 
I ... 

j ~ 

De resultaten betreffende de lig

ging van het neutrale vlak zijn 

weergegeven in figuur 17. Duide

Jijk is te zien dat het model niet 
geldig is voor relatief kleine buig

stralen wat in de praktijk neer

komt op faalgedrag in de vorm 

van scheuren. Bij grotere buigstra

len verschuift het neutrale vlak 

i ~~~~,-~~,-~~,-~~.-~--~ 

richting het middenvlak zodat de Figuur 17 

buitenwand evenveel verdunt als 

dat de binnenwand verdikt. 

o n-O .. n-Q.26 0 "-0.6 

ligging van hel neUlra/e v/ak yo/gens model 1 
voor verschillende verslevigingsexponenlen. 

Bij model 1 betekent een grotere verstevigingsexponent een minimale verschuiving van 

het neutrale vlak in de richting van het middenvlak. Bij model 2 is het verloop 

hetzelfde, er is echter verschil tussen de waarden bij verschillende verstevigings

exponenten. 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 bepaald de ligging van het neutrale vlak de plaats 

waar de wanddikte niet verandert. In de buitenbocht strekt het materiaal en verdund de 

wand. in de binnenbocht stuikt het materiaal en verdikt de wand. De wanddikteverde
ling wordt bepaald door de buigstraal. de straal van de pijp en de Jigging van het 
neutrale vlak. 

De resultaten hebben betrekking 
op model 1 omdat in dit model de 
ligging van het neutrale vlak af

hankelijk is van de verstevigings

exponent. Bekeken wordt de in
vloed van de buigstraal en de ver
stevigingsexponent op de wanddik
teverdeling. Ook hier geldt dat het 

model van het neutrale vlak voor 

kleine buigstralen niet meer geldt. 
In de, praktijk is dit verloop wei 

terug te vinden omdat bij extreem 

kleine buigstralen de binnenbocht 
enorm verdikt en de buitenwand 

scheurt wat overeenkomt met een 
wanddikte nul. 

Figuur 18 geeft de wanddiktever

deling weer bij verschillende buig

stralen en gelijkblijvende verstevi

gingsexponent. In figuur 19 is dui-
delijk te zien dat bij een kleinere 

buigstraal het neutrale vlak meer 

Figuur 18 

naar de binnenbocht schuift. Het FiguUr 19 

snijpunt van de verdelingskromme 
met de horizontale lijn met wand
dikte = 1 verschuift dus naar 
links. De invloed van de verstevi
gingsexponent is minimaal. 

4.7 Simulatie 

Met het eindige elementenpakket 
Abaqus is een numerieke analyse 
uitgevoerd van het buigen zonder 

doom. De geometrische randvoor- ~ 
waarden worden bepaald door de 
contouren van de verschillende 
gereedschappen. Het betreft in dit Figuur 20 

geval de buigvorm en het glijblok. 

i tAIJt04 

I :: Ff::;;;;;;";, ~-+--+--I-+-~=!It, 

I : ... 
u~~~~-+~~r.-~~"--+-~ -- - ....,. ..... 

PIuts lIP. dWlII'IIdoaI."" : pH II'IdJ 

Wanddilaeverdeling over de dwarsdoorsnede 
bij verschWende buigstralen 

... r-r-----------,-------------,--. 

,.~~~~-----+-----------+~ 

... H----------""<:-_+---------_+-l 

··H---------_+~~~----_+-l 

-H--------+---------...:>.j--l 

u~----------~---------~~ 
.Q,5'pI .Q,25"P1 o 

I'Iaa1I lIP de dwenIdocnr .... : phi ItadJ 

Verschuiving van hel neutrale vlak in de 
rlchting van de binnenbochl ten gevolge 
van ldeinere buigstraal 

Simulatie van buigactie uilgevoerd met 
Abaqus 
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4. TOETSING VAN DE METHODIEK 

~ ~ 

Vervonning van de elementen bij simulatie van buigactie mer behulp van Abaqus 

Met de voorwaarde dat de pijp in het gebied van inklemming niet vervormt en zijn 

positie behoud ten opzichte van de bewegende buigvorm, wordt automatisch het 

klemblok gemodelleerd. Bij de weergave van de eindgeometrie in figuur 20 is duide

lijk te zien dat de pijp afplat. In figuur 21 geeft het lichtst gekleurde gebied op de pijp 

de plaats aan waar de minste vervorming optreedt. De ligging van de neutrale lijn in 

de bocht van de pijp is duidelijk waarneembaar. 

De overige resultaten zijn te vinden in bijlage 22 [11]. 

4.8 Resultaten 

De informatie die door toepassing van de methodiek verkregen wordt, kan gebruikt 

worden om het proces zo optimaal mogelijk te beheersen. Dit wordt gei1lustreerd aan 

de hand van een produkt dat bestaat uit een pijp met een bochtradius van 2 *OD over 

een hoek van 9('f. 

Een volgens de machine-insteller optimale instelling resulteert in een produkt dat niet 

voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (Pijp or.l in figuur 22). Aan de b.and van de 

trends uit niveau 2 en de experimentele gegevens uit niveau 3 kan een enorme 

verbetering gerealiseerd worden. 

Door verhoging van de druk op en de snelheid van het gJijblok wordt uiteindeJijk een 

produkt verkregen dat, tegen de verwachting in, redeJijk aan de kwaliteitseisen voldoet 

(Pijp or. 5 in figuur 22). 
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4. TOETSING V AN DE METHODIEK 

FigllUr 22 WeeT,g'ove wm procesbehee1'$ing bij het buigen zonder tloom. 

In figuur 23 wordt dit nog eens bevestigd door de optimalisatie te herhalen voor een 

pijp met een grotere diameter. 

Figuur 23 Weergove von procesbehee1'$ing bij hetbuigen zonder doom. 

De resultaten van de wanddikte
verdeling kunnen geverifieerd 
worden door middel van vergelij
king met de experimenten. Dit is 
mogelijk omdat de modellering 
van het vrijbuigen uitgaat van een 

voorgeschreven bochtgeometrie 
welke het best overeenkomt met 
de geometrie bij het buigen met 
doom. Uit figuur 24 blijkt dat de 
meetresultaten een spreiding 
hebben welke tussen de twee 
modellen in valt. 
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5. CONCLUSIES 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

5.1.1 Conclusies ten aanzien van de methodiek 

Het verkrijgen van een overzicht van geschikte pijpomvormprocessen is niet eenvou

dig, echter de basisprocessen staan systematisch geordend in NEN- en DIN-normen. 

Met behulp van de voorgestelde methodiek kunnen de voor pijpomvormprocessen 

belangrijke parameters geanalyseerd worden. Dit resulteert in een weergave van de 

trends bij het veranderen van procesinvloeden op de produktkwaliteit. 

Wanneer problemen optreden op het gebied van de produktkwaliteit, kan getracht 

worden de trends te kwantificeren door middel van experimenten, modelvorming en 

simulatie. Met behulp van experimenten kan relatief snel op het in gebruik zijnde 

proces resultaat geboekt worden. Modelvorming is wat betreft het pijpbuigen een 

moeilijke en arbeidsintensieve taak. Met behulp van simulatie zijn nu al aardige 

resultaten geboekt. 

Uit de enqu~tes blijkt dat binnen het bedrijf de kennis omtrent het rotatie-trekbuigen 

nog ruimte laat tot aanvulling. Dit wordt bevestigd door het feit dat over bepaalde 

relaties tussen procesinvloeden en kwaliteitsaspecten tegenstrijdige uitspraken gedaan 

worden. Bovendien zijn weinig uitspraken over de relaties consistent. 

5.1.2 Conclusies ten aanzien van het buigproces 

Het bij United Parts toegepaste rotatie-trekbuigen is een moeilijk beheersbaar proces. 

Desondanks bevorderen de resultaten het inzicht in het buigproces. Gebleken is dat het 

glijblok en de doorn een belangrijke functie hebben in het buigproces. Zij beinvloeden 
de kwaliteit van de bocht aanzienlijk. 

Bij de huidige machines is de snelheid van het glijblok eenvoudig in te stellen. In de 
praktijk wordt deze snelheid nauwelijks gevarieerd. De kracht op het glijblok resul
teert bij grotere waarden in een betere rondheid en minder afplatting echter in zeer 

geringe mate. Een te grote drukkracht leidt tot indrukkingen van de pijp en te grote 

krachten op de buigarm. 

Het varieren van het snelheidsverschil tussen pijp en glijblok heeft grote invloed op de 

produktkwaliteit. Een groter snelheidsverschil betekent minder afplatting en betere 

rondheidswaarden zonder de wanddikteverandering te beinvloeden. 

De doorn heeft zoals verwacht een grote invloed op het proces. Het buigen met doorn 

resulteert in een betere rondheid en minder afplatting, maar dit gaat gepaard met een 

grotere wanddikteafname dan bij het doorn1oos buigen. Bij het doorn1oos buigen valt 
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5. CONCLUSIES 

een behoorlijke reductie van de wanddikteafname op. De afplatting wordt, vooral bij 

de grotere diameter duideJijk groter en de rondheid wordt een stuk slechter. Opmerke

lijk is dat afplatting optisch duidelijk optreedt maar ruim binnen de kwaliteitseisen 

blijft. De rondheid begeeft zich op de grens van het toelaatbare. Dit laatste duidt er op 

dat wanneer de procesbeheersing geoptimaliseerd wordt, de pijp 42*2 doornloos 

gebogen kan worden. Zeker wanneer "Empty Bending" gereedschap en/of een 

bekrachtigd glijblok wordt toegepast. Wat betreft de 45*2 pijp kan hierover nog geen 

uitspraak gedaan worden. 

De pijp 48*1,5 is niet in de grafieken opgenomen omdat de vervorming van de buiten
bocht te groot bleek om trends waar te nemen. Deze is dan ook niet doornloos te 

buigen. 

De lasnaad heeft geen significante invloed op de wanddikte, afplatting en rondheid. In 

de praktijk blijkt de ligging wei· invloed te hebben op de terugvering. Het voordeel 

van het consequent positioneren van de lasnaad is een betere reproduceerbaarheid. 

Het gebruik van materiaal met grotere ductiliteit levert betere resultaten op wat betreft 
rondheid en afplatting. Daarentegen ontstaat eerder plooivorming. Conclusies kunnen 
pas getrokken worden wanneer de trekkrommen van be ide material en bekend zijn. 

5.2 Aanbevelingen 

Gezien de resultaten van de 42*2 pijp, is het interessant om te onderzoeken welke 

serie pijpen geschikt is voor drukbuigen, compressiebuigen en "Empty Bending". 

Omdat bij deze buigprocessen geen doorn wordt gebruikt, is zeker omstel- en insteltijd 

te winnen. 

Wat betreft het gebruik van de doorn blijkt dat voor de uitIaatdelen van de Volvo 400-

serie het aan te bevel en is te blijven buigen met doorn. De kleinste serie te buigen 

uitlaatdelen van de 4OO-serie kunnen met minder maar wei toelaatbare kwaliteit 
doornloos worden gebogen. 

Gezien de grote invloed van het glijblok op de produktkwaliteit, is het aan te bevel en 

aan de instelling en uitvoering van het gJijblok meer aandacht te besteden. 

Aangezien dit onderzoek de trends naar voren brengt bij het varieren van enkele 
belangrijke procesparameters, dienen er voor kwantitatieve uitspraken meer proeven 

gedaan te worden. Bovendien is het aan te bevelen de metingen destructief uit te 

voeren zodat de meetfouten tot een minimum worden beperkt. 

Om het proces beter beheersbaar te maken, dienen meerdere invloedsfactoren 

onderzocht te worden. Het is daarom aan te bevelen de methodiek verder uit te wer

king voor het pijpbuigen. Voorwaarde is het maximaal benutten van de aanwezige 

kennis. De uit de methodiek voortkomende informatie moet vervolgens binnen het 

bedrijf worden verspreid en voortdurend op peil gehouden worden. 
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BULAGE 1 

BIJLAGE 1: KOSTEN 

Fabricagekosten zijn in grote mate athankelijk van de seriegrootte en de keuze van de 
produktieprocessen en worden bij het ontwerpen voor het grootste deel bepaald. Tot 

optimale proceskeuze kan gekomen worden door het vergelijken van de kostenkrom

men voor verschillende produktieprocessen, waarbij het snijpunt van de krommen van 

cruciaal belang is. Figuur 1 geeft dit weer. 

I Iii 
:; 

----------1 ~ 

o Seriegrootte ==
----------- Proces 1 

o~-~~-----~ 
Seriegrootte ==> 

. . . .. Matarieal 1 

----Proces 2 . - _. - Matariaal 2 

Figuur 1 Kostenkrommen als functie van de seriegrootte voor verschillende processen en materialen 

De ligging van de krommen hangt vooral af van het percentage materiaalafval 

ondermeer vanwege het feit dat de materiaalkosten een aanzienlijk deel van de totale 

kosten vormen. Figuur 2 geeft de kostenindeling in de automobielproduktie weer. 
KonsInJII1Ie. en ontwickeIngskOSla'l (5%) 

FlIbI1kag .. VOOIbereIdII'lgllkomln (2%) 

MaItIItaelkosIen (53%) 

Figuur2 Weergave van de kostenindeling in de 8utomobielindustrie 

Wanneer in de loop van de tijd de produktieomvang toeneemt, kan dit proceswisseling 
en herontwerp met zich meebrengen. Het belang van de produktontwerpfase wordt 
onderstreept door het feit dat 15 % van de uiteindelijke kostprijs al bij het ontwerp 
wordt vastgelegd. Zie figuur 3. 

Figuur 3 

U";red Par", Roerm<!lld 
ONU1%oek omwnmprot:use.n 

- Cl.lnulallllleigen undeeIln de f~ 

--- Clant.Mdef "'"'" w.n hili vutgelegde "'"'" VIllI de k_ 
Opbouw van de kostprijs van een produla 
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BULAGE2 

BULAGE 2: TERMINOLOGIE 

Compressie 

DOB 

DBB 

Extrados 

ID 

Intrados 

Een type mechanisch buigen zonder het gebruik van een 

doom. Ookwel de krachten die de binnenbocht (intrados) doen 

verdikken. 

Degree of Bend ofwel het aantal grad en waarover een specifie

ke buiging plaatsvindt. 

Distance Between Bends ofwel de lengte van het rechte 

gedeelte van de pijp tussen twee buigpunten van opeenvol

gende bochten. 

De kromming aan de buitenkant van de bocht. 

De binnendiameter van de pijp 

De kromming aan de binnenkant van de bocht. 

Neutrale Iijn c.q. vlak De lijn c.q. het vlak waar geen spanningen heersen. Valt bij 

het niet buigen samen met de middellijn c.q middenvlak en 

verschuift bij het buigen. 

OD 

Onrondheid 

POB 

Terugvering 

Buiglijn 

Unlud p<Jl'f$ R~mwrtd 
ONkrz«k. omvormprOCt!SSett 

De buitendiameter van de pijp 

De afwijking van de pijpdoorsnede ten opzichte van de zuiver 

ronde vorm. 

Plane of Bend ofwel het vlak van buiging ten opzichte van de 

u itgangsconfiguratie. 

De mate waarin het pijpmateriaal terugkeert naar de uitgangs

configuratie ten opzichte van de gewenste eindconfiguratie. 

Plaats waar het materiaal permanente vervorming ondergaat 

3 
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BULAGE3 

BIJLAGE 3: BASISELEMENTEN VAN EEN BOeHT 

De basiselementen van een bocht zijn weergegeven in figuur 4. 

baiglijn 

, midcIdlijo ndius (CLR.) 

gebied va. inkJ"""Diq 
( meesIIl 2D mt 3D ) 

H-·-.f----+- --- ----------

Figuur4 

UniIM Pa" .. Ro<mwnd 
Ortt:ktt.oek Ont'W1'11lpTOCtSsen 

Weergave van de basiselementen van een bach! 

4 

I 

,) 

buitat diuneter (OD) 

Jull 1991 
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BULAGE4 

BULAGE 4: EINDVORMEN 

Bij het buigen van pijp kunnen verschillende eindvormen gerealiseerd worden. In 
figuur 5 worden de belangrijkste basisvormen en een sarnengestelde vorm weergege-

ven. 

20 enkelvoudig 20 meervoudig symmetrisch 

~ 
. 

20 meervoudig asymmetrisch 

3D meervoudig 

Figuur5 Weergave van verschillende eindvonnen 

De voorgestelde indeling is procesgericht. Een symmetrische eindvorm is bijvoorbeeld 

in grote aantallen goedkoop maakbaar met behulp van het drukbuigen. Een gecompli
ceerde 3D asymmetrische eindvorm van goede kwaliteit is uitsluitend te realiseren met 

rotatie-trekbuigen. 

Un/led POTts R""mrcnd 
Ontkrzoek. ~ocessm s jtdi 1993 
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BULAGE5 

BULAGE 5: ROTATIE-TREKBUIGEN 

Trekbuigen is de meest gangbare methode die gebruikt wordt op rotatiebuigmachines. 

Dit kan handbediend, numeriek, hydraulisch, pneumatisch en elektrisch/mechanisch 
gebeuren. De pijp wordt met de k1emschoen tegen de buigvorm geklemd en over de 

buigvorm heen gevouwen. De reactiekrachten worden opgevangen door het glijblok 

dat meeglijdt met het werkstuk of gefixeerd is opgesteld. Zie voor het werkingsprin

cipe figour 6 en 7. 

Figour 6 Figour 7 

Het rotatie-trekbuigen wordt veelal toegepast bij produkten waar bochten in voorko

men met k1eine radii waarbij de geometrie van de bocht kritisch is. 

Un/led Para R""rmoM 
Qrvk,.Zotk. C4'71w:wmprocenett 6 
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WPA IV. 1563 • 



BULAGE6 

BIJLAGE 6: COMPRESSIEBUIGEN 

Bij compressiebuigen wordt het materiaal achter het buigpunt geldemd tegen een stiI
staaride buigvorm en door een buigschoen of -rol over de buigvorm heengebogen. Het 

pijpmateriaal wordt tijdens dit proces gecomprimeerd. Figuren 8 en 9 geven het prin

cipe weer. 

Figuur 8 Figuur 9 

Wanneer een ldeine radius niet vereist en de geometrie van de bocht niet kritisch is, 
dan is compressiebuigen het eenvoudigste en gelijktijdig meest economische buigpro
ces. 

Un!.t<d Parr,.. R""rmmd 
Ontkr:oek omvumtproctssen 7 
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WPA nT. 1563 



BULAGE 7 

BULAGE 7: ROLBUIGEN 

Rolbuigen wordt in het algemeen op· twee manieren toegepast zoals in de figuren 10 

tIm 13 wordt genIustreerd. 

Figuur 10 Figuur 11 

Figuur 12 Figuur 13 

Deze methode is vooral geschikt voor het buigen over hoeken van veer groter dan 
180' zoals bijvoorbeeld spiralen en veren. Ook wordt de methode veelvuldig toegepast 
bij het buigen van groot plaatwerk en pijpen of buizen met relatief grote buigstraal. 
Voor meervoudige buigingen en nauwkeurige maatvoering is deze methode niet 

geschikt. 

United Parts R""rmond 
<:Jnehnoek. omvomrprocessm 8 
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BIILAGE 8 

BQLAGE8:DRUKBUIGEN 

Orukbuigen is een van de oudste en simpelste methoden van mechanisch buigen. De 

pijp wordt gefixeerd ten opzichte van het stempel en rust op twee draaibare rollen of 

blokken. De methode is geschikt voor het buigen van dikwandige pijp tegen lage 
kosten en met een minimum buigradius van 5 tot 6 keer 00. 

Een variant op het drukbuigen wordt toegepast bij de zogenaamde hydraulische multi
buigmachines. Hierop kunnen meerdere pijpen op meerdere plaatsen en verschillende 
radii in een enkele slag vervaardigd worden. Voor kritische maatvoering en dunwandi
ge pijpen is deze methode niet geschikt. 

In de figuren 14 en 15 wordt het principe weergegeven. 

Figuur 14 

Unikd P_ ROt!mwnd 
Ontknoek OnIIW1r"ntp1'OtCUll!n 

Figuur 15 
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BULAGE 9 

BULAGE 9: KW ALITEITSEISEN 1 

.... ~._~. .. .. . . .• _0. ___ ._." .. .. . ......... _ ... _ ...... __ .... ___ .... _a· ____ .0.-_ ._ •• __ .. _____ '--' __ 

...... -.-... -....... , ..... " .......... - .. -.-.... - .... - .. -·-·---·-·-·-O--·-S·-·----:--:---I 
PROTOTr!:~ __ .. ____ .. _. __ .... .. .. _ ... ___ ._._. fLATTENI N.li _J_~ ___ ~_~!-'!OO __ ~_Y._) __ 

OJ: lPE . , 

--..... -. . .... .. -. - ... - _. B' ...... -------.---
ROUNDNESS C = - . . - .. ---. - ... -....... - - ---·----A-·-------

-tt:::~.:-----'l\- ----t_t_ . B . --. . .. ....... --.----.. -- .... -.-------.-. 
. ____ :D~~REASE QEJ~tLL~K~~.~~ .... _. __ 

..... .-.- ·--.::-to '"" .. t .--.. - .. ---.-.--' ---
~_._ :. t 0- - ._,c .. 

A 

------- R A N K 
A 7f--S C' 

fLATTENING- F 8Ye 15 % 20 1 .. 
MIN R 0.30 0.2D 0.2D 
MAX R 0.52D 0.550 0.55D .. 

DEGREASE OFrnlCKtJESS 0.93 OVER ~1. 0.90 OVER -le'2. 0.85 OilER 
. . -

. ROUNQNE.SS C 10 70 'v~OEA I 5 /. UUDER 2 0 .1. lINDefl 

M r N BE~·H)ING- R 3D ZD .... 30 \.S{)-1.9D 
MIN THICKNESS 1.2 OVE~ 1.0 • OVER 1.0 OVEFt 

USUALLY WE APPROPRIATE B P-MJK, EXCEPT FOR THE: ..... 
FOlLOlAJ, IV~ S. 

*' 1. sus PIPE /S PROCESSEt) 'NITH BEfJt)llJEr BEkJ£) 1M SEkjE) . 

R PORiIO~. 
PROCE SS It.JEr WITI1 PRESS SENf)ER \$ 0.85'. ~ HORE •.... _ ... 

* 2. SAHE 1H(~Gr 0.&'0 OR fvtDRE 

ON 1HE ABOVE, EE~J-f)INq. At.JqLE \s 60 D ~ ~. 
AT AJ-Jq.LE ABoVE 60 0

, AppRo PR \ AT~ WE OfJE RA U Ie 
i)OQJlJ S1A~-S ARt). _ . .. 
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BULAGE 10 

BULAGE 10: KW ALITEITSEISEN 2 

-3 
-4 

.0- f 
-2 
-3 

C· -4 
~ -5 

F 
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-2 
-3 

A 
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48.6 
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42.7 
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48.6 
~ 

35 

" 
? 

~ 

42,2 
41,,9 
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41.1 
47,3 
-
-
-

45.9 
38.9 
39. I 
-
-

44.7 
43.8 
31,3 
33,4 
-
-

11 

1.00 

1.00 

o,~8 

O.9~ 

0.98 

O.~9 

"' 

0,96 
0.93 

0,93 

0.93 
0.92 
O,t~" 

0.98 
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BULAGE 11 

BULAGE 11: VOLVO 400 UITLAATDELEN 

Tekening 

412414/02 

453986/02 

414664/02 

414665103 

430215106 

436750/03 

446679/02 

448957/02 

453209/02 

453212/02 

458739/06 

458962/03 

462229/06 

417326/04 

417327/03 

433628/03 

445875105 

450263/03 

433629/02 

453208/02 

458737/07 

458741/05 

458960/03 

462346/04 

Unlt<d Par", R""rmond 
Onth,za.tlc OI1fW'lf'l'ftP'oussen 

Naam produkt 

uitstr. pijp 

uitstr.pijp 

instr.pijp 

instr.pijp 

instr.pijp 

instr.pijp 

uitstr. pijp 

uitstr.pijp 

uitstr . p ijp 

instr.pijp 

uitstr.pijp 

uitstr.pijp 

uitstr . p ijp 

instr.pijp 

instr.pijp 

uitstr.pijp 

instr.pijp 

uitstr. pijp 

instr.pijp 

instr.pijp 

instr.pijp 

uitstr.pijp 

instr.pijp 

instr.pijp 

Pijp diameter 

42 * 2 

42 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

45 * 2 

48 * 1,5 

48 * 1,5 

48 * 1,5 

48 * 1,5 

48 * 1,5 

48 * 2 

48 * 2 

48 * 2 

48 * 2 

48 * 2 

50,8 * 2 

12 

Buigradius 

100 

100 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

100 

100 

100 

8121100 

100 

80 

80 

90 

90 

~90 
90 

E-B fac-
tor 

8,82 

8,82 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

11,25 

15,36 

15,36 

15,36 

15,36 

15,36 

14,4 

14,4 

12,8 

12,8 

15,36 

14,34 

JNII I99J 
WPA lIT. 1563 

E-Bge-
schikt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 



Tekening 

432083/05 

432088/05 

448846/01 

432086/05 

448848/01 

453367/01 

455711/01 

United ptJ71$ Ro<ntWI1d 
Onik1'%oek omV0171f/J1'OCtss,,. 

BULAGE 11 

Naam produkt Pijp diameter 

midden pijp 54 * 1,5 

uitstr:pijp 54 * 1,5 

midden pijp 54 * 1,5 

instr.pijp 54 * 2 

instr.pijp 54 * 2 

instr.pijp 54 * 2 

uitstr.pijp 54 * 2 

13 

Buigradius 

100 

100 

100 

90 

80+90 

90 

100 

E-B 
factor 

19,44 

19,44 

19,44 

16,2 

18,23 

16,2 

14,58 

juJ/I993 
WPA fir, 1563 

E-Bge-
chikt 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 

Neen 



BIJLAGE12 

BULAGE 12: KW ALITEITSEISEN ALGEMEEN 

De kwaliteitseisen die aan een eindvorm gesteld worden hebben betrekking op: 

* globale geometrie 

* oppervlaktegesteldheid 

* maat- en vormtoleranties 

* chemische samenstelling 

Aan de globale geometrie worden eisen gesteld ten aanzien van: 

* plooien 

* breuk 

* afplatting 

Wat betreft de oppervlaktegesteldheid ten aanzien van: 

* krassen 

* kerven 

* indrukkingen 

* vuil 

Wat betreft de maat- en vormtoleranties ten aanzien van: 

* rondheid 

* wanddikteverdunning en -verdikking 

* afplatting 

* terugvering 

* lengte 

Wat betreft de chemische samenstelling de aspecten: 

* materiaal samenstelling 

* homogeniteit van de materiaalverseling 

Unil.d Parr. Rotl'!1Ulftd 
Ondu'totk omvormp1'ocesstn 14 
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BULAGE 13 

BULAGE 13: VERSCIDLLENDE GLUBWKKEN 

Bij het rotatie-trekbuigen kuooen verschillende typen gUjblokken worden gebruikt 
welke in figuur 16 zijn weergegeven. 

stanonail' glijblok 

stationair gJijblok 

klemblolt 

klemblolt 

Figuur 16 

Uniud Para Roemwnd 
Onderzeek omvormpt'OCusm 

... 
bekrachtigd glijblok 

• ... 
glijblolt 

pijp 

p100ialrijm 

pijp 

pJooialrijker 

15 

meelopend glijblok 

gJiJ'blok 
geleider 

assisterend glijblok 

Julll993 
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BULAGE14 

BULAGE 14: VERSCHILLENDE DOORNTYPEN 

Er zijn vijf basistypen te onderscheiden zoals te zien is in figuur 17. De belangrijkste 
functie van de doorn is het verschuiven van de neutrale reklijn naar de buitenbocht, 
waardoor afplatting van de buitenbocht gereduceerd wordt. In de meeste gevallen 

wordt doornsmering toegepast. 

Figuur 17 

Unit<d ParIS Ro<J'"IPIOtId 
Ottdertotk omvormprocusm 16 
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BULAGE 15 

BULAGE 15: DOORNWOS BUIGEN MET KLEINE BUIGSTRAAL 

Wanneer het gebruik van een doom niet gewenst is maar toch kleine buigstralen 
bereikt moeten worden, dan zal gezocht moeten worden naar altematieven. Hieronder 

volgen een aantal mogelijkheden. 

Buigen met vuIling in de pijp 

De meest gebruikelijke vullingen zijn zand, zout en verscheidene harsen. De hiervoor 
besproken doom is ook een vorm van vuIling. Bij het vuIlen met zand moet de pijp 
absoluut droog zijn om stoomvorming in de pijp te voorkomen. Het zand dient 
eventueel in meerdere stappen aangevuld en aangedrukt te worden. Voor zout geldt 

hetzelfde als voor zand en heeft bovendien als voordeel dat het eenvoudig met water 

uit de pijp te verwijderen is. Beide worden gebruikt bij zowel koud- als warmomvor

men. Het vuIlen met hars is alleen mogeJijk bij koudomvormen. Deze laatste methode 
is goedkoop en het hars is eenvoudig in de pijp te brengen. 

Buigen met een inwendige vloeistofdruk 

Buigen met inwendige vloeistofdruk is een perfecte manier om rimpels en plooien in 
de buiswand te voorkomen. De ontwikkeling van onrondheid wordt onderdrukt en er 

is grotere rek mogeJijk door de aanwezigheid van secundaire rekken. De secundaire 

rekken worden veroorzaakt door het sluiten van de matrijzen die bij deze methode 
worden gebruikt. De toegepaste vloeistofdruk is quasi-statisch en is niet gericht op 

verhoogde ductiliteit van de pijp maar eerder op een verhoogde tlexibiliteit van het 

proces. Nadelen zijn de gecompliceerde constructie, eventuele lekkages en de ver

vuiling van de buis. 

Buigen met een drukatbankelijke axiale kracht 

Ais toevoeging op de methode met inwendige druk voorkomt een drukatbankelijke 
kracht een te grote wanddikteafname. De wandreductie is bij een buigstraal van 1.5 
keer de pijpdiameter niet meer dan 25 %. Deze methode is uitstekend voor het 
verkrijgen van vloeiende uniforme bochten binnen de vereiste toleranties. Deze 

methode is experimenteel onderzocht en niet geschikt voor efficiente serieproduktie. 
Het aanbrengen van enkel een axiale kracht wordt toegepast bij de machines die 

beschikken over een bekrachtigde drukschoen die de pijp in de bocht duwt. 

UJdl<d PtD'18 R",,_ 
01ItJer:.«k. ~USt" 17 
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BULAGE16 

BIJLAGE 16: INCREMENTAL PRESSURE DIE ASSIST 

Naast de mogelijkbeid van het buigen met een assisterende drukschoen waarbij deze 
met de pijp meebeweegt, heeft TFB Inc. een incrementele uitvoering gelntroduceerd. 

De werking van een assisterende drukschoen is weergegeven in figuur 18 en 19. 

Figuur 18 Figuur 19 

I.P.D.A. staat voor incrementeel gestuurde drukschoen assistentie, waarbij de druk

schoen een variabel geprogrammeerde snelheid opgelegd wordt. De druk wordt aan 

het begin en aan het einde van de buigcyclus gereduceerd om de materiaalvloei te 

regelen en het plooien van de binnenbocht te minimaliseren. 

United P"'t;r IWeI'l'lUJnd 
OrttU'.z«k om~~$se" 18 
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BULAGE17 

BIJLAGE 17: EMPTY BENDING 

Wanneer hogere eisen aan de kwaliteit van de bocht gesteld worden, dan bestaan er bij 
het buigen met doorn een aantal problemen. In de eerste plaats is doornbuigen een 
wrijvingsproces dat krassen aan het oppervlak aan de binnen- en buitenkant van de 

pijp achterlaat. Oppervlakteafwijkingen aan de buitenkant van de pijp kunnen eenvou

dig verwijderd worden. Oppervlakteafwijkingen aan de binnenkant van' de pijp leveren 

daarentegen problemen op vooral wanneer aan bepaalde stromingseisen voldaan dient 
te worden. Ten tweede vereisen de doorn en plooistrijker smering met als gevolg dat 
de pijp na het buigen gereinigd moet worden. 

Vele jaren is door T.F.B. Inc. ge

werkt aan een proces dat het gebruik 

van doorn, plooistrijker en smering 

overbodig maakt. Daar er geen doorn 
of vuIling in de pijp wordt toegepast 

noemt men dit proces Empty-Ben

ding. Het proces is ontwikkeld voor 
rotatietrekbuigmachines en maakt ge
bruik van nieuw ontwikkelde gereed

schappen waaronder een drukschoen 

en een buigvorm met een van de Figuur 20 

pijpdiameter afwijkende verlopende 
radius. Figuur 20 geeft de geometrie van de gereedschap-pijp combinatie weer. De 

ovale ruimte tussen de buigvorm en de pijp geeft het materiaal de mogelijkbeid tot 

vloeien. De pijp wordt hierbij geforceerd in de buigvorm door aileen axiale druk op 

de pijp uit te oefenen wanneer de buitenbocht dreigt in te k1appen. Het feit dat de druk 
geregeld dient te worden impliceert dat het proces gecombineerd wordt met het eerder 
besproken I.P.D.A. systeem. 

Empty-Bending wordt hoofdzakelijk toegepast door fabrikanten van vliegtuigcompo
nenten. Maar ook op andere produktiegebieden kan dit proces uitkomst bieden. Zo 
kunnen kosten bespaard worden enkel vanwege het feit dat het aantal gereedschappen 

gereduceerd wordt en smering achterwege bJijft. Omstel- en insteltijden worden 
verkort en de gereedschapkosten dalen. 

De Empty-bending factor is een leidraad voor het bepalen van de bruikbaarheid van 
dit proces voor een bepaald project. Deze factor wordt berekend door middel van het 
quotient van de wandfactor en de '0 van buiging'. 

Urdud Para R",,_ 
Ont.krzoek. omvarmprocusell 19 
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BULAGE17 

Wandfactor= pQpdiamete/(Og 
. wanddlkte(fJ 

Dvanbulglng= mJddellijnradius(ffl 
pQpdlametel(OO} 

Empty-bendlngfactor= wandfactor 
Dvanbulglng 

Het proces is toepasbaar wanneer deze factor niet groter is dan 12. Wat betreft de 
Volvo 400 uitlaatdelen zijn de factoren weergegeven in bijlage 11. 

Experimenteel zijn er in specifieke gevallen ook bij grotere waarden goede resultaten 
geboekt. Dit heeft te maken met de materiaaleigenschappen en de benodigde buigradi

us ten opzichte van de gebruikte wanddikte. Ook hier geldt dat de combinatie van een 

kleine buigradius in een dunwandige pijp negatieve effecten kan hebben op de 

kwaliteit van de boeht. 

Onder de gebruikers bevinden zich de laatste jaren ook fabrikanten uit de automo
bielindustrie die het proces toepassen bij de produktie van air-eonditioning-, boiler- en 
uitlaatpijpen. 

United Parr:r Roe_ 
Ondtrzod (.IIItIfV(I'mf{ocusen 20 
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BULAGE18 

BULAGE 18: AUTOMATISERING V AN DE BUIGMACIllNE 

De huidige moderne machines bezitten een automatische buigcyclus welke de volgende 

bewegingen omvat: 

* sluiten van de tegendruk 
* klemming van de pijp 
* buigen tot de vooraf ingestelde hoek 
* terugtrekken van de doorn met ingestelde voorlossing 
* openen van de tegendruk 
* openen van de klemming 
* terugloop naar de nul stand 
* terugkomen van de doorn in de nulstand met 

gelijktijdig uitstoten uit de buigschijf van de pijp 
* voorschakelen van de volgende buighoek 
* einde retourbeweging en drukloos worden van het 

hydraulisch circuit. Motor en pomp lopen onbelast. 

De besturing geschiedt vanuit het 
oogpunt van bedrijfszekerheid volhy
draulisch of elektrohydraulisch. De 
cnc besturing van de buighoeken, 
lengtetransport en vlakverdraaiingen 
behoren tot de mogelijkheden evenals 
een automatische doornsmering. 
Zie voor de cnc-bewegingen van de 
pijp figuur 21. 

Figuur 21 

Een tijdrovende aangelegenheid is het wisselen van gereedschappen. Hier kan tijd 
gewonnen worden door het toepassen van: 

* een revolvertrommel met verschillende hoekinstellingen 
* buigvorm met meerdere identieke buigvormschijven 
* buigvorm met buigvormschijven met verschillende radii 

Vetschillende andere features zijn denkbaar atbankelijk van specifieke wensen van de 
gebruiker. Zo bestaan er produktiesystemen waarbij de pijpen automatisch uit een 
magazijn gehaald worden, vervolgens op maat worden gezaagd en daarna met behulp 
van een robot toegevoerd en weer afgevoerd worden. 

Unis.d Partll R""mwnd 
Ortderz.odc cm~$$m 21 
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BULAGE19 

BULAGE 19: ENQuETE 

Onder een aantal medewerkers van United Parts is een enqu~te uitgevoerd. Met de 
resultaten van deze enqu~te is het mogelijk de invloed van een aantal procesparameters 

op de produktkwaliteit te kwalificeren. Bovendien kan op deze manier geanalyseerd 

worden waar en welke kennis aangaande het proces in het bedrijf aanwezig is. 

De resultaten worden verwerkt door de antwoorden om te zetten in een plus-teken 
wanneer de parameter een positieve invloed heeft op de produktkwaliteit en een min

teken wanneer de parameter een negatieve invloed heeft op de produktkwaliteit. Een 

kruisje betekend geen invloed en een vraagteken betekend dat de invloed onbekend is. 

De laatste twee relatiediagrammen in deze bijlage geven weer over welke invloeden 

men eensgezind van oordeel is en wanneer tegenstrijdige (weergave I) uitspraken 

gedaan worden. 

Inhoud: 

Complete enqu~te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 

DeeI 1 Machine- en gereedschapinvloeden . . . . . . . ~ . . . . . . . . 24 

Deel 2 geometrie- en materiaalinvloeden . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Deel 3 Open vragen omtrent gereedschapinvloeden .......... 62 

Resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 

United Para ROf!t'rNJIfI:I 
o",ur:«l ~oce$$en 

Realatiediagrammen Manufacturing Engineer . . . . . . . . . . . . . . 63 
Resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67 
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BULAGE19 

ENQUETE BUIGPROCES 

ONDERWERP: 

Procesparameters en hun invloed op de produktkwaliteit 

DOEL: 

De kennis die U bezit voor het optimaal kunnen uitvoeren van Uw functie kan 

eveneens belangrijk zijn voor collega's die een andere functie uitoefenen. Om deze 

kennis over te dragen is een enquc!te opgesteld die gericht is op invloed van de 
geometrie-, materiaal-, machine- en gereedschapinvloeden op de produktkwaliteit. 

INHOUD: 

De enquc!te bestaat uit drie delen namelijk: 

1. Machine en gereedschapinvloeden biz. 24 80 .vragen tijd ± 25 min. 

2. Geometrie- en materiaalinvloeden biz. 45 64 vragen tijd ± 20 min. 

3. Open vragen omtrent gereedschapinvloeden bIz. 62 7 vragen tijd ± 5 min. 

Afhankelijk van Uw specialisme kunt U kiezen voor een van deze delen. Wanneer U 

over aile delen enige kennis bezit kunt U natuurlijk elk deel invullen. 

De enquete is eenvoudig van opzet. U behoeft slechts een kruisje te zetten in het hokje 
dat met Uw antwoord overeenkomt. Wanneer Uw antwoord niet voorkomt, kruis dan 
het hokje voor de stippellijnen aan en geef eventueel een toelichting. Bovendien kunt 
U op de laatste bladzijde nog aantekeningen omtrent niet vermelde invloedsfactoren of 

andere opmerkingen plaatsen. Vanwege het feit dat het effect van vele factoren 

onduidelijk of onbekend is, is voorzien in de antwoordmogelijkheid 'onbekend'. 

Op de bladzijde .. vind U nadere uitleg over een aantal in de enquete genoemde 
begrippen. 

Bij voorbaat dank ik U voor de medewerking. 

'" Naam .................................................... . 

'" Functie ................................................. . 

Uniltd POTts Rornrwnd 
OtadtTlot& cntW:1mIl'1'octsstn 23 
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Uni"d Parts R""mIiJNl 
Ondt:rZOIek OrftVOT'1'l'lpFoccsstn 

BULAGE19 

DEEL 1 

MACHINE- EN GEREEDSCHAPINVLOEDEN 

24 
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BIJLAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de buigsnelheid ofwel een 
verhoging van de rotatiesnelheid van de buigvorm op de 
volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervtak 

indrukkingen van 
de pijp 

Uniud Pam R""rmond 
0ndLn:«1: amvOTmp1'ocuun 

onbekend 
geen Invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed 
o wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed o wellnvloed 
namelijk 

2S 

meer kans op plooien 
minder kans op plooien 

........................... , ............. . 

meer kans op breuk 
minder kans op breuk 

o meer kans op krassen o minder kans op krassen o ......................................... . 

o meer kans op indrukking o minder kans op indrukk. o ........................................ .. 

jul! ]993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de buigsnelheid ofwel een 
verhoging van de rotatiesnelheid van de buigvorm op de 
volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

UnJud Para Roermcnd 
Ontkn:oek onrYomtpTocusen 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

26 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

D meer terugvering 
D minder terugvering 
D ......................................... . 

D beter 
D slechter 
D .......................................... . 

D meer afplatting 
D minder afplatting 
D ......................................... . 

jidi 1993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de snelheid van het glijblok 
op de volgende aspeden: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of breken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
depijp 

Urdt<d Pam R""rntend 
Onderz«* otnVomtpI'O«IStn 

- ........ 

D onbekend 
D geen invloed 
D wal invloed 

-.~-----~-----~-I. ._~._._._._~ ... + 
-----~ 

\ 

I I 
\~,,- ... ,.,/ 

namelijk 

D onbekend 
D gean invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

o onbekand 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

27 

D maar kans op ploolen 
D minder kans op plooien 
D ......................................... . 

D meer kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D .......................................... . 

maar kans op krassen 
minder kans op krassen 

meer kans op indrukking 
minder kans op indrukk. 

juJi 1993 
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BIJLAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de snelheid van het glijblok 
op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

U"lt<d Pan:t R""rmt:1IId 
ON:krtoelr. OIftVt:1f'mP'/'ocuun 

o onbekend o geen invloed o wellnvloed 
namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed 
o wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed o wei invloed 
namelijk 

28 

o maar verdunning o minder verdunning o ......................................... . 

meer terugvering 
minder terugvering 

beter 
slechter 

o meer afplatting 
o minder afplatting o .......................................... . 
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BIJLAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de kracht (Ioodrecht op de 
pijp) op het gliJblok op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuran of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pi,ip 

Uniud Pam R""mwnd 
Ond.erz«k. omvO'I"nf/lfOCnsen 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

1---

meer kans op ploolen 
minder kans op plooien 

namelijk 0 meer kans op breuk . 

B ~~~~~~.~~~~ .. ~~.~.~~~~ ...... . 

o onbekend o geen invloed 
.0 wei invloed 

namelijk 

o onbekend 
U geen invloed 
o wei invloed 

namelijk 

29 

o meer kans op krassen 

B ~~~~~~.~~~~ .. ~.~ .. ~~~~~~ .... 

o meer kans op indrukking o minder kans op indrukk. 
o ........................................ .. 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de kracht (Ioodrecht op de 
pijp) op het glijblok op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Urtlt<d Partl R.,.tmCffd 
Ondt!.,.-z.oek crmvonnprocosm 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namellJk 

o onbekend o geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

30 

meer verdunning 
mlnder verdunnlng 

o meer terugvering o minder terugvering o ......................................... . 

o bater o slechter o ......................................... . 

o meer afplatting 
D minder afplatting 
D ......................................... . 

juJll993 
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BULAGE 19 

Welke invloed heeft verhoging van de druk (evenwijdig aan de 
pijp) op het glijblok op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of bra ken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

United Parts Roemwnd 
Ondi:n;O(Jc omvormprocu.ren 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk. 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
o geen invloed 
o wei invloed 

namelijk 

31 

-aplJllll*lk 

meer kans op plooien 
minder kans op plooien 

meer kans op breuk 
minder kans op breuk 

meer kans op krassen 
minder kans op krassen 

o meer kans op indrukking 
o minder kans op indrukk. o ......................................... . 

jotlJ 199J 
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BULAGE 19 

Welke invloed heeft verhoging van de druk (evenwijdig aan de 
pijp) op het glijblok op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Unlud Paru R.,.NIICIId 
Ondenoek. omvurmpt'~$stn 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbakend 
D geen Invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 

. D wei invloed 
namelijk 

D onbekend 
D geen irlVtoed 
D wei invloed 

namelijk 

32 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

D meer terugverillg 
D minder terugvering 
D ......................................... . 

D bater 
D slechter 
D ......................................... . 

.......................................... 

meer afplatting 
minder afplatting 

full 1993 
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BULAGE19 

Welke invloed haeft hat toepassen van een glijblok met een 
ruwer oppervlak op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuran of breken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

United PtlTl$ R",,_ 
OntIutod: DmV01'1'tIpfocessm 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelljk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

33 

D meer kans op plooien 
D minder kans op plooien 
D .......................................... . 

D meer kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D ......................................... . 

D meer kans op krassen 
D minder kans op krassen 
D ......................................... . 

D meer kans op indrukking 
D minder kans op indrukk. 
D ......................................... . 

J"" 1993 
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BULAGE 19 

Welke invloed heeft het toepassen van asn glijblok met een. 
ruwer oppervlak op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand In de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pljp 

UnI .. d Para R<>ermand 
Ortdt!.nod; omw:nmprocase1l 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

34 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

:::J meer terugvering 
D minder terugvering 
:::J ......................................... . 

D beter 
D slechter 
D .......................................... . 

D meer afplatting 
D minder afplatting 
D ......................................... . 

JIIli 1993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft het toepassen van een glijblok met een 
grotere lengte op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

United Part:t Rom....,J 
Ottder:.cd. ont.W:frmI"ocessen 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed 
o wei invloed 

namelijk 

o onbekend 
D geen invloed o wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed o wei invloed 
namelijk 

35 

o meer kans op plooien o minder kans op plooien o ......................................... . 

.......................................... 

maar kans op breuk 
minder kans op breuk 

meer kans op krassen 
mlnder kans op krassen 

meer kans op indrukking 
minder kans op indrukk. 

}011 199J 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft het toepassen van een glijblok met een 
grotere lengte op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand In de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Unittd Pam Rom1lOlld 
()",kTz.~k omVcrmprOCUSM 

D onbekend 
D geen Invloed o wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed o wei invloed 

namelijk 

o onbakend o geen invloed 
D wei invloed 

nameliJk 

onbakend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

36 

o meer verdunning o minder verdunning o ......................................... . 

o maar terugvering o minder terugvering o ......................................... . 
... .................. ... ....• ..... ....... . 

bater 
slechter 

meer afplatting 
minder afplatting 

juli 1993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft een stationair (stilstaand) glijblok ten op
zichte van een meelopend glijblok op de volgende aspecten: 

ploolen In de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

Unil<d Par" Roermaod 
Otkkrz,f>tft oml'atmprocessm 

o onbekend o geen Invloed 
o wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed 
o wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wellnvloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

o maar kans op plooien o minder kans op plooien o ......................................... . 

o maar kans op breuk o minderkans op breuk o ......................................... . 

maar kans op krassen 
minder kans op krassen 

namelijk 0 maar kans op indrukking 

B ~~~~~~.~~~~.~~ .. i.~~.~.~.~: .... 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft een stationair (stilstaand) glijblok ten op
zichte van een meelopend glijblok op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheld van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Unil<d Para R""mwnd 
Orttlen.od. Of1f'IarmpTtJcuurJ 

D onbekend 
D geen Invtoed 
D wei invtoed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invtoed 
D wei invtoed 

namelijk 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D .......................................... . 

............ ... .... . "' ............... ~ .... . 

D meer terugvering 
D minder terugvering 
D ......................................... . 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invtoed 

namelijk D beter 

B ~~~~~~ ............................ . 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelljk 

38 

meer afplatting 
minder afplatting 

jwU 1993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de klemkracht van het 
klemblok op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
vail de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

United Para R«rmattd 
Onderzod: ontVomt{JhXt!sst:n 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

39 

-... -
D meer kans op plooien 
D minder kans op plooien 
D ......... ~ ....................... " ....... . 

meer kans op breuk 
minder kans op brauk . 

meer kans op krassen 
minder kans op krassen 

D meer kans op indrukking 
D minder kans op indrukk. 
D ......................................... . 

julll993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de klemkracht van het 
klemblok op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugverlng van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pi,lp 

U",wl Pam 1Io«mwnd 
Orttknoel mlWYmfP"OCUS.tII 

o onbekend o geen invloed o wei invloed 
namelijk 

onbekend 
geen Invloed 
wei invloed 

namelijk 

, Donbekend 
o geen Invloed o wei invloed 

namelijk 

o onbekend 
D geen invloed o wei invloed 

namelljk 

40 

meer verdunning 
minder verdunning 

......................................... '. 

o meer terugverlng 
D minder terugvering 
D ......................................... . 

o beter 
D slechter o ' ......................................... . 

meer afplatting 
minder afplatting 

jull 1993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft het verwijderen van de doorn op de 
volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of bra ken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

Unll<d Parr. Roe"..""J 
OrttUrzot:k Dm'lOTmprocusm 

D onbekend 
D geen invloed 
D . wellnvloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wellnvloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelljk 

41 

D meer kans op plooien 
D minder kans op plooien 
D ......................................... . 

D meer kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D ......................................... . 

o meer kans op krassen 
D minder kans op krassen 
D ...................................... " .. ,. 

D meer kans op indrukking 
D minder kans op indrukk. 
D .......................................... . 

J1I111993 
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BULAGE19 

Welke invloed heeft het verwijderen van de doom op de 
volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Ifld"d p""" R..,,.,,.,,,.j 
OntkrzOltk omvormproct:SStrl 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

42 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

meer terugvering 
minder terugvering 

bater 
slechter 

D meer afplatting 

B minder afplatting 
.......................................... 

Juli 199j 
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BULAGE 19 

Welke invloed heeft het verwijderen van de strijkschoen op de 
volgende aspecten: 

ploof en In de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

Urri1<d Paru Ro<rmond 
~t'l(Iek. om"O'f7fl{If«as~,. 

U onbekend u geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

43 

D meer kans op plooien o minder kans op plooien o ........................................ .. 

D meer kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D .............. '! ............................ . 

o meer kans op krassen 

B ~~~~~~.~~~~.~~ .. ~~~~~~ .... 

o meer kans op indrukking o minder kans op indrukk. 
D ......................................... . 

jflil 1993 
WPA fir. 1563 



BIJLAGE19 

Welke invloed heeft het verwijderen van de strijkschoen op de 
volgende aspecten: 

verdunnlng van de 
wand In de 
buitenbocht 

terugverlng van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Uniud Parl!l Roe_ 
Onderzot!i omvl.'1I'mpf'oct!ssm 

o onbakend o geen invloed o wei invloed 
nameUjk 

o onbakend o geen invloed o wei invloed 
nameUJk 

o onbekend 
o geen invloed 

. 0 wei invloed 
nameliJk 

onbakend 
geen invloed 
wei invloed 

D meer verdunning 
D mlnder verdunnlng 
D ......................................... . 

meer terugverlng 
minder terugvering 

bater 
slechter 

namelijk D meer afplatting 
D minder afplatting o ......................................... . 

44 
jull 1993 

WPA IV. 1563 



UI1ited Pam R""rmond 
Orttkrtod omVtmrlpfOCfsstn 

BULAGE 19 

DEEL2 

GEOMETRIE- EN MATERIAALINVLOEDEN 

4S 
juJi 1993 

WPA 111'. /563 



BULAGE19 

Welke invloed heeft vergroting van de diameter van de pijp op 
de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand In de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pljp 

UIIll<d Para R""mICIttl 
Ortikncdt. ~tJCess~n: 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen Invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen Invloed 
wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

47 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

D meer terugvering 
D minder terugvering 
D ......................................... . 

D beter 
D slechter 
D ......................................... . 

D meer afplatting 
D minder afplatting 
D ......................................... . 

Jtdi 1993 
WPA IV. 1563 



BULAGE19 

Welke invloed heeft vergroting van de wanddikte van de pi.ip 
op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuran of bra ken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

Uni"d Pmu; R""rmcnd 
OntUr;:.otk oml!~OCUS~1t 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
=:J wellnvloed 

namelijk 

48 

meer kans op plooien 
minder kans op plooien 

meer kans op breuk 
minder kans op breuk 

meer kans op krassen 
mlnder kans op krassen 

D meer kans op indrukking 
D minder kans op indrukk. 
D ......................................... . 

Juli. 1993 
WPA n¥. 1563 



BULAGE19 

Welke invloed heeft vergroting van de wanddikte van de pijp 
op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Unl!<d Paru R",,_ 
QntUp'zod: omvormproct::t:t&i 

D onbekend 
D geen Invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

49 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

D meer terugvering 
D minder terugvering 
D ........................................... . 

D beter 
D slechter 
D .......................................... . 

D meer afplatting 
D minder afplatting 
D ......................................... . 

JIdl 1993 
WPA TV. IJ6:J 



BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de E-modulus (s'tijver 
materiaal) op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnerlbocht 

scheuran of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

United Pans Roemwnd 

OntUrt~1c. OPP'IWITPfII"oceuen 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

so 

D meer kans op plooien 
D minder kans op plooien 
D ......................................... . 

D meer kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D .......................................... . 

D maar kans op krassen 
D minder kans op krassen 
D· ........................................ .. 

D meer kans op indrukking 
D minder kans op indrukk. 
D ......................................... . 

i.ui 1993 

WPA nr. 1563 



BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de E-modulus (stijver 
materiaal) op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

nameUjk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

o onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

meer verdunning 
minder verdunning 

meer terugvering 
minder terugvering 

beter 
slechter 

meer afplatting 
minder afplatting 

.......................................... 

UN/.tt Parer R",,_ 
~k_us.n 51 

iull/W3 
WPA'II'. 1$63 



BULAGE19 

Welke invloed heeft verhoging van de 0,2 rekgrens (stugger 
materiaal) op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

UnI"d panz Roo....-t 
Ontkr.tod cmvormprocessers 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

52 

meer kans op plooien 
minder kans op plooien 

meer kans op brauk 
minder kans op breuk 

meer kans op krassen 
mlnder kans op krassen 

meer kans op indrukking 
minder kans op indrukk. 

joll 1993 
WPA 1fT. 1563 



BULAGE 19 

Welke invloed heeft verhoging van de 0,2 rekgrens (stugger 
materiaal) op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

UnUedPamR""mwnd 
~Ic. lmIvcrmpr«usett 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen Invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen Invloed 
D wei invloed 

nameUjk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

53 

D mear verdunning o minder verdunning 
D ......................................... . 

o meer terugvering o minder terugvering 
D ......................................... . 

o beter o slechter o .......................................... .. 

D meer afplattlng o minder afplatting 
D ......................................... . 

JIAli 1991 
WPA",..1561 



BIJLAGE19 

Welke invloed heeft een grotere versteviging (grotere n) van 
het materiaal op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of breken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
depijp 

UroI«d POIt$ R""rmorrd 
0ru:Ur:,«k; ontvorntpTocessm 

o onbekend o geen invloed o wei invloed 
namelijk 

D onbekend o geen invloed 
o wei invloed 

namelljk 

o onbekend 
o geen invloed o wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

S4 

maar kans op plooien 
minder kans op plooien 

D maar kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D ......................................... . 

o meer kans op krassen 
D minder kans op krassen 
D ......................................... . 

D meer kans op indrukking 

B ~~~~~~.~~~~.~~ .. i~~.~.~.~: .... 

j..u 199:1 
WPA fIF. 1563 



BULAGE19 

Welke invloed heeft een grotere versteviging (grotere n) van 
het materiaal op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand In de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

United PQI'IS R""""""",, 
Ondert.oek omvormprocellerl 

D onbekend 
D geen invload 
D wei invload 

namelijk 

D onbekend 
D geen invload 
D wei invload 

namelijk 

onbekend 
geen invload 
wei invload 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

D meer terugvering 
D minder terugvering 
D .......................... " .............. . 

namelijk D beter 
D slechter 

onbekend 
geen invloed 
welinvload 

D ......................................... . 

namelijk D meer afplatting 
D minder afplatting 
D ......................................... . 

ss jtdl 1993 
WPA 117.1563 



BULAGE 19 

Welke invloed heeft een grotere deformatieweerstand (grotere 
C) van het materiaal op de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of breken 
van de pijp 

krassen op het 
pljpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

United Para R""NII()II(/ 
ONk"oelc. omllomt.prQC~lsen 

o onbekend o geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

o onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

o onbekend o geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend o geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

S6 

D meer kans op plooien 
D minder kans op plooien 
D ......................................... . 

D meer kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D ......................................... . 

D meer kans op krassen 
D minder kans op krassen 
D ......................................... . 

D meer kans op indrukking 
D minder kans op indrukk. 
D ......................................... . 

juJi 1993 

WPA. N'. 1561 



BULAGE19 

Welke invloed heeft een grotere deformatieweerstand (grotere 
C) van het materiaal op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Ulfired ParI< R""rmmd 
OndLrZOf!k omvurmpTocustn 

D onbakend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelljk 

D onbakend 
D geen invloed 
D wei invloed 

nameliJk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

57 

D maar verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

maar terugvering 
minder terugvering 

D bater 

B ~I.~~~~ ............................ . 

meer afplatting 
minder afplatting 

jidi 1993 
WPA n1'. 1563 



BULAGE19 

Welke. invloed heeft een grotere buigstraal (flauwere bocht) op 
de volgende aspecten: 

plooien in de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pijp 

UIIi.ed P(Z1'tIJ R",,_ 
Ontkrz«k omVC'fml1l"OCus~n 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wellnvloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

58 

D meer kans op plooien 
D minder kans op plooien 
D ........................................ .. 

D meer kans op breuk 
D minder kans op breuk 
D ................................. ~ ....... . 

meer kans op krassen 
mlnder kans op krassen 

meer kans op indrukking 
minder kans op indrukk. 

juJi 1993 
WPA IV, 1563 



BULAGE19 

Welke invlaed heeft een gratere buigstraal (flauwere bacht) ap 
de valgende aspecten: 

verdunning van de 
wand In de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pljp 

Unl.rtd ParTS R",,_ 
Ortt:Urz:Ottk ~ocessUl 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelljk 

D onbekend 
D geen Invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen Invloed 
D wei invloed 

namelijk 

S9 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

D meer terugvering 
D minder terugvering 
D ......................................... . 

..... ~ ................................... . 

D beter 
D slechter 
D .......................................... . 

meer afplattlng 
minder afplatting 

)14# 1993 
WPA /U'. 1563 



BULAGE19 

Welke invloed heeft een grotere buighoek (b.v. 180°i.p.v. 90') 
op de volgende aspecten: 

ploolen in de 
binnenbocht 

scheuren of braken 
van de pijp 

krassen op het 
pijpoppervlak 

indrukkingen van 
de pljp 

Unit"'" Pari' R",,_ 
OntJn-zoek. om~asm 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

nameUjk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

onbekend 
geen invloed 
wei invloed 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

60 

maar kans op ploolen 
mlnder kans op plooien 

meer kans op breuk 
minder kans op breuk 

maar kans op krassen 
minder kans op krassen 

meer kans op indrukking 
minder kans op indrukk. 

jul/I993 
WPA 111'.1563 



BULAGE19 

Welke invloed heeft een grotere buighoek (b.v. 180
o

i.p.v. 90~ 
op de volgende aspecten: 

verdunning van de 
wand in de 
buitenbocht 

terugvering van de 
pijp 

rondheid van 
de pijp 

afplatting van de 
pijp 

Urrlud Para Ro"",,ond 
OndLrzot!k omvorntpr'ocessen 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloecl 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloecl 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloecl 

namelijk 

D onbekend 
D geen invloed 
D wei invloed 

namelijk 

61 

D meer verdunning 
D minder verdunning 
D ......................................... . 

D meer terugvering 
D minder terugvering 
D ......................................... . 

D beter 
D slechter 
D ........................................ .. 

D meer afplatting 
D minder afplatting 
D ......................................... . 

Jull 1993 
WPA nr. 1563 



BIJLAGE19 

DEEL3 

OPEN VRAGEN OMTRENT GEREEDSCHAPINVLOEDEN 

Welke invloed heeft het verder naar voren en naar achteren verplaatsen van de doorn 

ten opzichte van de optimale instelling? 

Hoe wordt de optimale instelling van de doorn bepaald? 

Welke invloed heeft het smeren van de doorn op de kwaliteit van de bocht? 

Welke invloed heeft het niet in een lijn staan van de gereedschappen? 

WeLke invloed heeft het ontvetten van de pijp op de kwaliteit van de bocht? 

Welke invloed heeft de lasnaad op de kwaliteit van de bocht? 

u,.;/<tI ParIS R""mwnd 
Ondt:noelc. omvomtpTQCel1~ 62 

JuI; 1993 
WPA lIT. 1563 
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BULAGE 20 

BULAGE20:EXPE~NTEN 

Onderzocht is de invloed van: 

op: 

* glijblokdrukkracht 

* gl ijbloksnelheid 

* aanwezigheid doorn 
* lasnaadligging 

* de wanddikteverdeling in de buitenbocht 

* de rondheid 

* de afplatting 

Het buigwerk is uitgevoerd op een Addison DB 76 S.T. buigmachine. Deze doorn

buigmachine is speciaal ontworpen voor de voertuigindustrie en heeft als belangrijk 

extra de mogelijkheid van het plaatsen van twee complete gereedschapsets boven 
elkaar voor het maken van ingewikkelde multi radius en samengestelde buigconfigu

raties. 

Gebruik wordt gemaakt van een meelopent glijblok, een flexibele doorn met automa

tische doornsmering, een strijkschoen, een buigvorm voor buighoeken tot 180 graden 

en bijbehorend klemblok. In tabel 3 zijn de voor dit onderzoek meest relevante 

gereedschap- en pijpdimensies weergegeven. 

Tabel3 

Pijpdiameter * Glijbloklengte Buigstraal . Buighoek Strijkschoen 

wanddikte (mm) (mm) 

(mm) (graden) 

42 * 2 312 100 90 NEEN 

45 * 2 310 100 90 JA 

48 * 1,5 415 80 90 JA 

Aile gereedschapinstellingen en de smering zijn optimaal uitgevoerd door de operator 
zodat de resultaten meer praktische waarden hebben. 

Onderzochte invloedsfactoren: 

Glijblokdrukkracht 

Het glijblok is van het assisterende type, wat inhoud dat deze door middel van een 

elektronisch aangestuurde bydraulische cilinder met de pijp meebewogen wordt. Ais 
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BULAGE 20 

optie kan dit glijblok bekrachtigd worden zodat deze de pijp opduwt in de richting van 

het buigpunt. De effecten van een dergelijke bekrachtiging kunnen gesimuleerd 

worden door het glijblok dusdanig in te stellen dat deze een kracht loodrecht op de 

pijp uitoefend en de pijp opduwt. 

Glijbloksnelheid 

Naast het aanbrengen van een glijbJokkracht, heeft de snelheid van het meebewegende 
glijblok ook invloed op het krachtenspel in het buigproces. Op de gebruikte machine 
bestaat er de mogelijkheid om het snelheidsverschil tussen glijbJok en pijp in te stell en 

van -10% tot + 10%. Opgemerkt dient te worden dat het werkelijke snelheidsverschil 
dan varieert van 0% tot 20%. 

Pijpdimensies 

Het doornloos buigen is interessant voor de pijpen met diameters rond 40mm. Pijpen 
met kleinere diameters worden reeds doornloos gebogen op andere typen buigmachi
nes en pijpen met grotere diameters vertonen zogoed als zeker faalgedrag. Gekozen is 

daarom voor de pijpen met diameters van 42mm, 45mm en 48mm. 

Lasnaadligging 

Omdat de gebruikte pijp een lasnaad bezit, is het interessant om na te gaan wat de 

ligging bij het opzetten ervan voor invloed heet op de kwaliteit van het eindprodukt. 

In de praktijk wordt deze namelijk naar boven gericht toegevoerd omdat daar onge
veer het neutrale vlak: zich bevindt. Natuurlijk gaat dit alleen op bij een enkele buiging 
van de pijp. 

Aanwezigheid doorn 

Belangrijkste invloedsfactor in het onderzoek is de doorn, Hefst zou deze geelimineerd 
worden. Middels het weglaten van de doorn kan bekeken worden of er nog accepta

bele resultaten te behalen zijn. Bij gebruik van de doorn wordt deze naar inzicht van 

de operator optimaal ingesteld en gesmeerd. 

De wanddikte wordt gemeten met een ultasone diktemeter en de rondheid en afplatting 
met een schuifmaat. Doel van de metingen is niet een absolute nauwkeurigheid te 
bereiken, maar uit de resultaten een trend waar te nemen waarin de invloedsfactoren 
tot uiting komen. 

Gemeten is een zestigtal pijpen met drie verschillende diameters. De wanddikte zijn 

gemeten op acht plaatsen op de buitenbocht zoals weergegeven in figuur 22. 
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Figuur22 

WaDddikte 
I 7. 

BULAGE 20 

Meetpunten Rondheid en afplattiDg 

Klemblok locatie 

3 _. 

1=== 2 

De rondheid en afplatting zijn gemeten midden in de boeht. De pijpen zijn voor het 

grootste gedeelte tot 90 graden gebogen, enkele echter tot 180 graden. 

De rondheid en afplatting worden als voIgt gedefinieerd: 

Rondheld- kielnstedoorsnede 8 
grootsteddorsnede A 

Afplattlng- uitgangsdlam8ter-kleinstediameter == D-8 *100% 
ultgansdlsmeter D 

Wanddlkteveranderlng uitgangswsnddikte-elndwanddikte == to-t *100% 
ultgangswsnddlkte ~ 

De kwaliteitseisen zijn weergegeven in tabel 4. 

Tabel4 

Klasse 

A B C 

AfpIatting 8% 15% 20% 

Dikteafname < 10% < 15% < 20% 

Rondheid > 0,93 > 0,90 > 0,85 

Min. buigstraal 3D 2D - 3D 1,5D - 1,9D 

Min dikte > 1,2 > 1,0 > 1,0 

Over het algemeen wordt gewerkt met kwaliteitsklasse B. Wanneer de buighoek groter 

is dan 60 graden wordt met een klasse lager gewerkt. 
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BULAGE20 

Invloed gliiblokdrukkracht 

De drukkracht die het glijblok uitoefend op de pijp heeft op de wanddikteverdeling, de 

ronheid en afplatting geen meetbare invloed. Bij gelijktijdige manipulatie van de 

glijbloksnelheid blijkt dat deze drukkracht een minimale waat;'de moet hebben zodat het 

glijblok voldoende 'grip' heeft op de pijp. 

Ullit<d Par" R.,.,mrotrd 
QNhrzOt!1c. cmvcmtprccusell 

Invloed drukkracht op gl ijblok 
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9 

a 
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Aaotal siAoen eo mi!lat voor crukkracht 

Invloed drukkracht Op gl ijblok 

1 !------ -----------------------------, 

1.5 
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1.95 
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1.92 
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Invloed drukkracht op gl ijblok 

1.16 <--..1.---"---'---4'---'::-----L---.'-----,'---' 

Pleats In de bocht 

o O~S slat;;! + 0.5 sloQ ~ 1,5 slaQ l:o 1,'5 slag X 151ao V 1 slag 

Invloed van het snelheidsverschil tussen pijp en glijblok 

Uit de pro even blijkt dat een groter snelheidsverschil een gunstige invloed heeft op de 

rondheid en de afplatting. Op de wanddikte heeft dit geen invloed. 

10' 
G c 
w 
w . 
~ 
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42*2 

Invloed snelheid gl ijblok 
Ooor'nloos bUlgen 

0.94 

0.93 

0 92 

o 91 

';' 
0.9 
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Invloed snelheid gl ijblok 
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0.7a 
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0.75 L-~ ________________________ ~ _________ ~ ____________ ~L_~ 
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45*2 

Invloed snelheid gl ijblok 
Doornlo0s bUlgen 
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3D 
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24 

23 

22 

21 
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Invloed snelheid gl ijb 10k 
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45*2 

Invloed snelheid 9 Ii j b I ok 
OOO,.-.n loos bt:J1oet"l 

2.14 

2.12 

2 1 

2. QB 
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2.04 

! 2.02 
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1.94 

1,92 

1.9 

1. S8 
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2 3 B 

Pleats In de boc;:ht 
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2.3 Invloed van de doorn 

De aanwezigheid van de doorn heeft extra wanddikteafname tot gevolg. Hiertegenover 

staat een betere rondheid en minder afplatting. 
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Invloed doorn op wanddikteverdel ing 
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42*2 

Invloed doorn op wanddikteverdel ing 
I asnaad In b I nnert:>ocht 

1.96 

1,94 

1,92 

1.\'1 

1.88 

1~96 

1,84 

1.82 

1. a 
1,78 

1,'6,-

1.7"4 i-

1.72 i-

"L 1.Se 

1.66 

1 .. 64 
1 2 Ii! 

Plaets I ('I de bocht 

0 Met doorn ¢ Doorn 100$ '" Door-nloos 

45*2 

Invloed doorn Op wanddikte 
Il'lIsnaed boven 

2.2 r---------------------------------------------~ 

2.1 

2 

1. \'I 

1.B 

1.7 

1.6 L-~ _____ , .................. ~~ ____ _L ____ ~ ______ L_ ____ ~ ____ ~ __ ~ 

8 

Plaats In de bocht 

CJ M&t 000'-" + Zonae,.- door n 

77 
Julll993 

WPA nr. 1563 



BULAGE20 

42*2 

Invloed doorn op rondheid 
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Q,92 
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pljpnU'l'Wl1er5 

a tim 206 met doorn 

Invloed ligging lasnaad 

Uit onderstaande grafieken blijkt dat de lasnaad nauwelijks invloed heeft op de 
rondheid en afplatting van de pijp. 
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42*2 

Invloed I igging lasnaad 

o L-.--D<"""""''-
Bult.en Svlten alnnen Blnoen Soven 

LlQOlrtQ van de lasnood In de bocht 

~ 8u!oen met doorn ~ 8u!oen zon~r doorn 
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Invloed I igging lasnaad 
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42*2 

Invloed I igging lasnaad 
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BULAGE 21: MODELLEN 

De analytische beschrijving van het proces is gebaseerd op twee modellen [S.M. 
Hoogenboom WPA Rapport 0641, 1988]. Oeze modellen beschrijven twee uitersten 
namelijk de situatie waarin geen verplaatsing optreedt over de dwarsdoorsnede (model 
1) en de situatie waarbij geen spanning in omtreksrichting (model 2) aanwezig is. In 

de praktijk zal er zowel verplaatsing als spanning in de omtreksrichting aanwezig zijn. 

In het kort zollen de twee modellen toegelicht worden en wordt bovendien een derde 

model aangedragen welke voortgekomen is uit experimenten. Figuur 23 geeft de 

gebruikte geometrische parameters weer. 

t 

\ 
") 

._ .. - Y
n 

Mb Mb 

Figuur23 

Figuur 23 geeft de verschill.ende geometrische parameters weer. De afgebeelde hoebm komen in het model overeen met 
phi resp. phi_no 

Modell 

Model 1 is gebaseerd op de aanname dat er geen verplaatsingen in omtreksrichting 
plaatsvinden. Bovendien wordt verondersteld dat er sprake is van een rechte rekweg. 

Oit is in het gebied tussen het middenvlak en het neutrale vlak niet het geval echter ter 
vereenvoudiging wordt dit laatste niet in de modelvorming meegenomen. 

Het neutrale vlak is het vlak waarvan de momentane lengte gelijk is aan de initiele 
lengte. De radiale spanning wordt verondersteld niet aanwezig te zijn. 

De elastische deformatiearbeid voigt uit 

UnIted p""" R<><rm<!tId 
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De invariant van de deviatorische spanningstensor wordt bepaald uit: . 

sq=spanningstensor 

De spanningstensor is gedefinieerd als: 

De effeetieve spanning 

kan worden uitgedrukt in hoofdspanningen: 

Ten aanzien van model 1 gelden de volgende aannamen: 

iI ",0 .. E ",0 ., . 
0,=0 
u'p=lo 

(1 .1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

Bovendien wordt aangenomen dat er sprake is van een reehte rekweg. Daarbijmoet 

aangetekend worden dat dit in feite niet geldt voor het gebied tussen het neutrale vlak 

en het midden vlak. 

De reksnelheden worden door Levy - Von Mises als voigt uitgedrukt: 

e,=i.sq 

waarbij toepassing van (l.4) en 

resulteert in de volgende uitdrukking voor de reksnelheden: 

• 3 E l=--s, 2-o 

(1.7) 

(1.8) 

( 1.9) 

Uitgedrukt in hoofdspanningen uit (l.5) levert dit met behulp van de spanning-rek 

rei ati es 

U",ud PM'" R",,1'I!Wnd 
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• ~( oz+o,) 
E =- 0 ---
., (1" 2 

e =0 ., 
0,=0 

de volgende eenvoudige spanningsvergelijking 

en met vergelijking (l.5) 

Oz 
a =-., 2 

(1.10) 

(1.11 ) 

(1. 12) 

Omdat er sprake is van een reehte rekweg en de tangentiale rek gelijk aan nul is, geldt 

(1.13) 

Vit de geometrie van de pijp in reehte en gebogen toestand kan de rek bepaald 

worden: 

Ez=ln «(p +Y+YJ =In(1 + Y+Yn) 
«p p 

Y+y, E,=-ln(1 + __ n) 
p 

Omsehrijven naar eilindercoordinaten waarbij 

levert dit 

Op eenvoudige wijze kan nu uit 

Y=lSlntp 
Yn=rsillq>n 
p =R-rsintp n 

R K=-
r 

E =In K+slncp 
z K-sintpn 

E =-In K+sintp , . 
K-slntpn 

- 2( 2 2 2\ 2 I I ' E= - E,+Em +EzJ=~ Ez 3 T vi! 

de effeetieve rek bepaald worden 

Urd,.;l Par .. R",,~ 
OndLrz«k omvontt.processm 83 

(1. 14) 

(1. 15) 

(1. 16) 

(1.17) 

(1.18) 
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E=~lln K+sin.p I 
~ K-slnCPn 

(1.19) 

Om de benodigde axiale spanning in de pijp te berekenen, wordt gebruik gemaakt van 

het exponentieel verstevigend materiaaImodel 

(1.20) 

Substitutie van vergeJijking (1.19) in (1.20) levert met (1.12) voor de axiale spanning 

(1.21 ) 

(1.22) 

Omdat bij zuiver buigen geldt: 

(1.23) 

kan nu de Jigging van het neutrale vlak bepaald worden door substitutie van (1.21), 
(1.22) in (1.23) 

Vervolgens kan het buigend moment bepaald worden uit 

waaruit voor dit model voIgt 

Urri.d Pans R" ... ,.,ond 
0ntU'I1,Oek. omvMf'IIII"'ocusm 

M= f fa nZdydz 
A 

Mb= f oJy+y,Jrtd.p-

Mb= f 0 Z<slncp +sln'f),Jr2tdcp 

84 

(1.24) 

. (1.25) 

(1.26) 

(1.27) 

(1.28) 

(1.29) 
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De wanddikte 't' kan bepaald worden met 

Substitutie van (1.30) in (1.29) levert 

K-sintpn 
t:fo'-K-+-sl--':n'P~ 

Substitutie van (1.21) en (1.22) in (1.31) levert 

Uitgewerkt en dimensieloos gemaakt resulteert dit in 

Un/r,d Para Roemwnd 
Ontkrz~t omvormprocusell 

MbO 

85 

(1.30) 

(1.31) 

(1.33) 

(1.34) 
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1.2.2 Model 2 

Model 2 is gebaseerd op de aanname dat er geen spanningen in omtreksriehting en 
radiale riehting aanwezig zijn, er is sprake van een lijnspanningstoestand. Bovendien 
wordt zoals bij model 1 een reehte rekweg verondersteld. 

Ten aanzien van model 2 gelden de volgende aannamen: 

o =0 =0 , . 
«'p=/O 

(2.1 ) 

Bovendien wordt zoals bij model 1 aangenomen dat er sprake is van een reehte 

rekweg. Tengevolge van de lijnspanningstoestand kan de axiale spanning eenvoudig 
bepaald worden met 

(2.2) 

en de rellen met 

(2.3) 

Voor dit model worden de rellen verkregen met 

(2.4) 

en de wanddikteverdeling met 

(2.5) 

Substitutie van vergelijkingen (2.3) en (2.4) in (1.18) levert met (2.2) voor de axiale 
spanning 

oz=C(ln( 1C+sincp )+ - )n -CPn<m< 1t2 
lC-slnCPn Eo voor ,.. (2.6) 

1C+sin lft - 1t oz=-C(-In( ,. )+eo>n voor --<CP<-cP 
lC-slnCPn 2 n (2.7) 

Omdat bij zuiver buigen geldt: 

JOPS=O· (2.8) 

kan nu de Jigging van het neutrale. vlak bepaald worden door substitutie van (2.5), . 

Uniud Par .. R",,_ 
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(2.6) en (2.7) in (2.8) 

Vervolgens kan het buigend moment bepaald worden uit 

M= f f °xxZdydz 
A 

waaruit voor dit model voigt 

Substitutie van (2.5), (2.6) en (2.7) in (2.14) levert 

Uitgewerkt en dimensieloos gemaakt resulteert dit in 

UlIlud Par,. R«mwnd 
Ondt:rz,«k Dmvormproct!$$t!n 

Mb.= Mb _ 
2C1tr2~ 

87 

K-sinCPn 
--..;,;.dcp 
K+sln, 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 
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1.2.3 Model 3 

Model 3 kan gebruikt worden ter verificatie van het buigend moment uit model 1 en 

model 2. Volgens lit[ ] geldt de volgende experimenteel bepaalde formule voor het 

buigend moment: 

Hierin is 

da=2r+10 

W=1.6 (4r+toirtO 
2r+1o 

08=C(!!) n eEG 
e 

p= to 
r 

Substitutie van (3.2) in (3.1) levert met 

het dimensieloos buigend moment 

Bij goede benadering geldt 

I(P)=2.5 

en de benadering voor het dimensieloos buigend moment wordt dan: 

U'littd Pans T/"mncnd 
Ontkr:.«1c omvormprocust!n 88 

(3.1 ) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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Ligging van het neutrale vlak 

Theorie 

Wanneer de drukspanning hoger is dan de trekspanning, dan ligt het neutrale vlak aan 
de binnenkant van de bocht ten opzichte van het middenvlak. Aangezien de vervor

ming evenredig is met de afstand tot het neutrale vlak, verdunt de buitenwand van de 

bocht meer dan dat de binnenwand verdikt. 

Bij zuiver buigen geldt krachtevenwicht en daar is gebruik van gemaakt in het model 

zodat de ligging van het neutrale vlak kan worden bepaald. 

Resultaten 

Bekeken wordt de invloed van buigstraal en de verstevigingsexponent op de ligging 
van dit vlak. Gebruik gemaakt wordt van: 

r buigstraaJ R 
straaJ van de pljpdwarsdoorsn8de , 

Voor de bepaling is gebruik gemaakt van een Turbo Pascal programma zoals weerge

geven in de bijlagen. 

De resultaten zijn weergegeven in figuur 2 en figuur 3. Duidelijk is te zien dat het 

model niet geldig is voor kappa-waarden kleiner dan 1,3. In werkelijkheid vertoont de 

pijp al bij grotere kappa waarden faalgedrag in de vorm van scheuren. Bij grote 

buigstralen verschuift het neutrale vlak richting het middenvlak zodat de buitenwand 

evenveel verdunt als dat de binnenwand verdikt. 

I igging neutrale vlak 
model 1 

1.7 

1 .• 

1.5 

c 1.' , 
1.3 

c 

~ 1.' 

· 
0." 

0.9 · · 0.7 

~ 
0 .• 

0.5 

~ 0.' 

0 0.3 0 

- 0.' 

0.1 

It:I!IPQe WBaroen (Rlr) 

a n:= 0 .. n = D,25 0 n = 0,:5 

Figuur 2 

Figuur 2 geeft de invloed van de buigstraal en de verstevigingsexponent op de 
/igging van het neutrale vlak weer volgens modell. 
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1 igging neut,a Ie vlak 

""""" • 
" , 
1.5 

1.5 

1.4 

13 

1 .• 

1.1 

1 
~ 

0.9 ~ .!' 
> o.a 
! o. , • b 0.5 

~ 0.5 

~ 0.4 

8 0.3 

- 0.2 

0.1 

a 9 

kappe W8arden (Rtf') 

0 0 0 • n = 0,25 " n :=. 0.5 

Figuur3 

Figuur 3 geejt de invloed van de buigstraal en de verstevigings exponent op de ligging van 
het neutrale vlak weer valgens model Z 

Uit de grafieken valt te constateren dat model 2 het neutrale vlak dichter bij het 
middenvlak plaatst en dat de verstevigingsexponent geen invloed heeft. Bij model 1 
betekend een grotere verstevigingsexponent een verschuiving van het neutrale vlak in 

de richting van het middenvlak. 

Ret dimensieloos buigend moment 

Theorie 

Bij andere buigprocessen dan het vrijbuigen is het buigend moment opgebouwd uit 
verschillende deelmomenten ten gevolge van wrijving tussen de doorn en pijp en 
tussen het gereedschap en de pijp. Bovendien dienen ook lagerwrijvingen in de 

machine meegenomen te worden. Het buigend moment bij het vrijbuigen wordt enkel 
bepaald uit de axiale spanningen in de pijp. Zoals in de uitwerking van de modellen te 

zien is, is deze eenvoudig te bepalen. 

Resultaten 

Bekeken wordt de invloed van buigstraal en de verstevigingsexponent op de grootte 
van het benodigde buigend moment. Opgemerkt dient te worden dat de Iigging van het 
neutrale vlak doorwerkt in het model voor de bepaling van dit moment. Dit verklaart 

het onverwachte stijgende verloop bij kleine buigstralen. In de figuren 4 en 5 is per 

model de invloed van de verstevigingsexponent weergegeven en zijn per verstevigings

exponent de verschillende modellen met elkaar vergeleken. 

Unlltd ParIS Ro<mwna 
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Figuur 5 

Figuur6 
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dimensieloos bulgend moment 
..-, , 

0.8r---------------------

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

1.5 2.5 3.5 •. $ 5.5 6.5 7.5 I!L'S 9,$ 

d mensieloos buigend moment 
"""'" 2 

0.7r------------------------------------------, 

0.6 

O.S 

0.4 

0.2 

0.1 

t:ADOO- waard.'" CR/,..) 

o n=o + n=O,25 () ".,..o.s 

dimensieloos buigend moment 
"""'" 3 

0.7r---------------------~.~.----------------_, 
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Uit de figuren 4,5 en 6 blijkt dat voor kleinere buigstralen een groter buigend moment 

aangebracht moet worden. Een grotere verstevigingsexponent heeft een lager benodigd 
buigend moment tot gevolg. De figuren 7,8 en 9 geven de resultaten weer ten opzichte 
v,an de experimenteel bepaalde vergelijking. 

dimensieloos buigend moment 

'.ar-------------

0.' 

0.1 

CI ~11 • ~I.a () 

Figuur 7 

dimensieloos buigend moment 
1"1" 0." 

~"'''-.f'I(Ro' .. ) 
o ~I' • __ I.it (I. _13 

Figuur8 

dimensieloos buigend moment 
1'1", D,S 

0.6r-------------

1<app&_.,,(l\' r l 

+ ~I;r 0 ~'3 

Figuur9 

Toepassen van model len model 2 resulteert in hogere buigende momenten dan de 

experimenteel bepaalde. 
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De wanddikte verdeJing 

Theorie 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1.3 bepaald de Jigging van het neutrale vlak de plaats 
waar de wanddikte niet verandert. In de buitenbocht strekt het materiaal en verdund de 
wand, in de binnenbocht stuikt het materiaal en verdikt de wand. De wanddikteverde

ling wordt bepaald door de buigstraal, de straal van de pijp en de Jigging van het 

neutrale vlak. 

Resultaten 

De resultaten hebben betrekking op model 1 omdat in dit model de ligging van het 

neutrale vlak afhankelijk is van de verstevigingsexponent. Bekeken wordt de invloed 
van de buigstraal en de verstevigingsexponent op de wanddikteverdeling. 

Ook hier geldt dathet model van het neutrale vlak voor kappa's kleiner dan 1.3 niet 

meer geldt. Bij kappa = 1 wordt de wanddikte oneindig groot op de plaatsen van de 
dwarsdoorsnede van 0,5 pi mod pi omdat de noemer nul wordt. Bovendien wordt de 
wanddikte geJijk aan nul in het er tussen Jiggende gebied omdat de teller van het 
model van het neutrale vlak op die plaatsen naar nul nadert. In de praktijk is dit 
verloop wei terug te vinden omdat bij extreem kleine buigstralen de binnenbocht 

enorm verdikt en de tiuitenwand scheurt wat overeenkomt met een wanddikte nul. 

Figuren 10, 11 en 12 geven de wanddikteverdeling weer bij verschillende buigstralen 
en vaste verstevigingsexponent. 

Figuur 10 

United Pam RO<!nnond 
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wanddikteve,del ing 
n = 0,25 

1 6 

1 5 

1.4 

0 
1.3 ... .... ... .. 1.2 ... 

::: 
B 1.1 
c: 

" ~ 

ikap ~2 / 

\ / 
\ / 
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0.6 

\" ~ ~ f// 
\ ~ --- ----'/ / -.....-. 
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Figuur 11 

wanddikteve,del ing 
n = 0,5 
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-6 ~f\ j~ =8 
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Figuur 11 

In figuur 13 is duidelijk te zien dat bij een kleinere buigstraal het neutrale vlak meer 

naar de binnenbocht schuift. Het snijpunt van de verdelingskromme met de horizontale 

Iijn met wanddikte = 1 verschuift dus naar links. 
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wanddikteverdel ing 
" 0> 5 

1.3 

1.25 
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Figuur 13 

De invloed van de verstevigingsexponent is weergegeven in figuur 14. 

wanddikteVerdel ing 
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Figuur 14 

Een grotere verstevigingsexponent heeft meer wanddikteverdikking en minder wand
dikteverdunning tot gevolg.Bij grotere waarden van kappa wordt dit effect minder 

. omdat de verstevigingsexponent doorwerkt in de ligging van het neutrale vlak. Bij 
grotere kappa verschuift het neutrale vlak in de richting van het middenvlak en heeft 

deze bijna geen invloed meer in de teller van de wanddiktevergelijking. Figuur 15 laat 
dit zien. 
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wanddikteverdel ing 
kappa = 10 

1.12 

1.1 
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1''-~ .;;, 
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Figuur 15 

Conclusies 

Bij beide modellen verschuift het neutrale vlak in de richting van de binnenbocht. 

Vanwege de grotere effectieve rek bij model 1 is ~e verschuiving groter en zijn 

bovendien verschillen waarneembaar bij verschillende verstevigingsexponenten ten 

opzichte van model 2. 

Bij zeer kleine buigstralen Rtr < 1,3 verschuift het neutrale vlak tot ver buiten de 

geometrie van de bocht en is het model niet realistisch meer. In de praktijk is dit 

waarneembaar en de bocht vertoont bij Rtr < 2 scheuren en plooien. 

Het buigend moment neemt af bij toenemende verstevigingsexponent en bij toenemen

de buigstraal. Vanwege het feit dat de wanddikteverdunning bij n=O minder sterk in 

het moment wordt meegenomen, blijft het moment bij n=O ongeveer constant. 

In de praktijk zijn veellagere momenten toereikend. Verklaring is dat in het model het 

verplaatsings- en snelheidsveld is vastgelegd welke in de praktijk een ander verloop 

hebben. Te denken valt aan een kleinere rek in de buitenbocht ten gevolge van de 
afplatting van de pijp. 

Bij grotere verstevigingsexponent verschuift het neutrale vlak minder in de richting 

van de binnenbocht met als gevolg minder verdunning van de buitenbocht en meer 

verdikking van de binnenbocht. Bij grote buigstralen is dit effect a~ienlijk minder 

groot omdat de verstevigingsexponent minder invloed heeft op de ligging van het 

neutrale vlak. 
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PROGRAM neutraleJijn; 

USES 
crt,dualint, funcanal, calculus; 

CONST 
epsilon = 0.0001; 

VAR 

n, epsO, kappa, phi_n : REAL; 

ErrorMsg: BOOLEAN; 
txt: TEXT; 

FUNCTION eerste_deel( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

sinphi, sinphi_n, tusl, tus2, tus3 : REAL; 

fail : INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_ n : = sin ( phi_ n ); 

tusl : = (-2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi)1 ( kappa 

sinphi n) ) + epsO; 

tus2 : = rpower( tus I, n, fail ); 

IF (fail = 1) THEN IF ErrorMsg THEN writeln ( , foutl 
, tusl ' 'n)' , , , , 

END; 

tus3 : = 1 1 ( kappa + sinphi ); 

eerste_deel : = tus2 * tus3; 

FUNCTION tweede _ deel( phi : REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

sinphi,sinphi_n, tusl, tus2, tus3 : REAL; 
fail : INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_n := sin (phi_n); 

tusl : = (2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )1 ( kappa -
sinphi_n) ) + epsO; 

tus2 : = rpower( tus I, n, fail ); 

IF (fail = I) THEN IF ErrorMsg THEN writeln ( , fout2 ' 

tusl; " n); 

END; 

tus3 ; = 1 I ( kappa + sinphi ); 

tweede _ deel : = tus2 * tus3; 
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FUNCTION integreer Juneties ( phi_ n : REAL) : REAL; 

VAR 

tus 1, tus2 : REAL; 

BEGIN 

tus 1 : = - trapezium _ integratie( eerste _ deel, 

tus2 : = trapezium Jntegratie( tweede _ deel, 

integreer _ funeties : = tus 1 + tus2; 

END; 

BEGIN { main } 

ErrorMsg : = FALSE; 

CIrser; 

assign(txt,' c: \neutr. *'); 

rewrite(txt); 

n := 0.25; 

epsO : = 0.005; 

FOR i := 10 TO 100 DO BEGIN 

kappa : = i I 10; 
phi_n : = pi/4; 

zeroinab( integreer _ funeties, 

phi_n, 

-Pil2, 

Pi/2, 

epsilon * 10, 

epsilon * 10, 

fail ); 

IF fail = 1 THEN writeln(' fout3 '); 
writeln(txt,kappa,' , ,phi _ n); 

END; 

close(txt); 

END. 
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PROGRAM moment; 

USES 
crt,dualint, funcanal, calculus; 

CONST 

epsilon = 0.0001; 

VAR 

b,n, epsO, kappa, phi_n,tusl,tus2 : REAL; 

ErrorMsg: BOOLEAN; 

txt:TEXT; 

FUNCTION eerste_deel( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

sinphi, sinpht n, tus l, tus2, tus3: REAL; 

fail : INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_ n : = sin ( phi_ n ); 

tusl : = (-2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )1 ( kappa -

sinphi_n) ) + epsO; 

tus2 : = rpower( tus 1, n, fail ); 

IF (fail = 1) THEN IF ErrorMsg THEN writ~ln ( , foutl 

, tus 1 ' • n)' , , " 

END; 

tus3 : = 1 1 ( kappa + sinphi ); 

eerste _ deel : = tus2 * tus3; 

FUNCTION tweede_deel( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

sinphi,sinphi _ n, tus 1, tus2, tus3 : REAL; 

fail : INTEGER; 
BEGIN 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_n : = sin ( phi_n ); 

tus 1 : = (2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )1 ( kappa -
sinphi_n) ) + epsO; 

tus2 : = rpower( tus l, n, fail ); 

IF (fail = 1) THEN IF ErrorMsg THEN writeln ( • foutZ • 
tusl ., n)' , , , 

END; 

tus3 : = 1 1 ( kappa + sinphi ); 

tweede_deel := tus2 * tus3; 
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FUNCTION integreer_functies ( phi_n : REAL) : REAL; 

VAR 

tus 1, tus2 : REAL; 

BEGIN 
tusl : = - trapeziumJntegratie( eerste_deel, 

tus2 : = trapezium integratie( tweede deel, - -

integreer _ functies : = tus 1 + tus2; 

END; 

FUNCTION derde_deel( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

sinphi, sinphi_n, tusl, tus2, tus3 : REAL; 

fail : INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_ n : = sin ( phi_ n ); 

tusl : = (-2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )/ ( kappa -

sinphi_D) ) + epsO; 

tus2:= rpower(tusl, n, fail); 

IF (fail = 1) THEN writeln ( 'FOUT 3 ',tusl,' ',n); 

tus3 :=( sinphi + sinphi_n) * (kappa - sinphi_n) / ( 

kappa + sinphi ); 

derde_deel : = (2/(Pi*SQRT(3») * tus2 * tus3; 

END; 

FUNCTION vierde_deel( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

sinphi,sinphi_n, tusl, tus2, tus3 : REAL; 

fail : INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_n : = sin ( phi_n ); 

-phi_n, 

-Pi12, 
epsilon); 

Pi12, 
-Phi_n, 

epsilon); 

tusl : = (2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )/ ( kappa -

sinphi_n) ) + epsO; 

tus2 : = rpower( tus 1, n, fail ); 
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IF (fail = 1) THEN writeln ( • FOUT 4 '. tus 1,' " n); 

tus3 : = ( sinphi + sinphi _ n ) * (kappa - sinphi _ n) I ( 

kappa + sinphi ); 
vierde_deel := (2/(Pi*SQRT(3») * tus2 * tus3; 

END; 

FUNCTION integreer_functies2 (phi_n : REAL) : REAL; 

VAR 
tus 1, tus2 : REAL; 

BEGIN 
tus 1 : = - trapezium integratie( derde deel, - -

tus2 : = trapezium Jntegratie( vierde _ deel, 

integreer _ functies2 : = tus 1 + tus2; 

END; 

PROCEDURE moment; 

BEGIN 

b: = integreer _ functies2(phi _ n); 

END; 

VAR 

i, fail : INTEGER; 

BEGIN { main } 

ErrorMsg : = FALSE; 

Clrscr; 
assign(txt, 'c:\mom. *'); 

rewrite(txt); 

n := 0.5; 

epsO := 0.005; 

FOR i : = 10 TO 100 DO BEGIN 

kappa := i I 10; 
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zeroinab( integreer juncties, 
phi_n, 

-Pi/2, 
Pi12, 
epsilon * 10, 

epsilon * 10, 
fail ); 

IF fail = 1 THEN writeln(, foutS '); 

IF fail = 0 THEN BEGIN 

END; 

close(txt); 

moment; 
writeln(kappa,' ',phi_ n; ',b); 

END' . , 
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PROGRAM wanddikte; 

USES 
crt,dualint, funcanal, calculus; 

CONST 

epsilon = 0.0001; 

VAR 

b,n, epsO, kappa,phi, phtn,tusl,tus2 : REAL; 

ErrorMsg : BOOLEAN; 

txt:TEXT; 

FUNCTION eerste _ deel( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

dtl ,sinphi, sinphi_ n, tus 1, tus2, tus3 : REAL; 

fail : INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_n:= sin (phi_n); 

dt 1 : = (kappa - sinphi _ n )1 ( kappa + sinphi) ; 

tus 1 : = (-2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )1 ( kappa -
sinphi_n) ) + epsO; 

tus2 : = rpower( tus 1, n, fail ); 

IF (fail = 1) THEN IF ErrorMsg THEN writeln ( , foutl 
• tusl • , n)· , , , , 

tus3 : = 1 1 ( kappa + sinphi ); 

eerste _ deel : = tus2 * tus3; 

(* IF kappa = 1 THEN 

*) 

END; 

writeln(txt,dtl :5:4,' • ,phi:5:4; • ,phi_n:5:4,' 
IF kappa = 5 THEN 
writeln(txt,dtl :5:4,' ',phi:5:4,' ',phi_ n:5:4,' 

IF kappa = 10 THEN 

writeln(txt,dtl :5:4,' ',phi:5:4,' ',phi_n:5:4,' 

FUNCTION tweede _ deel( phi : REAL) : REAL; 

VAR 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_n : = sin (phi_n ); 
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dt2:=(kappa - sinphi_n)1 (kappa + sinphi) ; 

tusl : = (2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )1 ( kappa -

sinphi_n) ) + epsO; 
tus2:= rpower(tusl, n, fail); 
IF (fail = 1) THEN IF ErrorMsg THEN writein ( 'fout2 " 

tusl,' " n); 

tus3 : = 1 I ( kappa + sinphi ); 
tweede_deel : = tus2 * tus3; 

(* IF kappa = 1 THEN 

*) 

END; 

writeln(txt,dt2:5:4,' ',phi:5:4,' ',phtn:5:4,' 

IF kappa = 5 THEN 
writeln(txt,dt2:5:4,' ',phi:5:4,' • ,phi_n:5:4,' 

IF kappa = 10 THEN 

writeIn(txt,dt2:5:4,' ',phi:5:4,' ',phi_ n:5:4,' 

FUNCTION integreer_functies (phi_n : REAL) : REAL; 

VAR 
tus 1, tus2 : REAL; 

BEGIN 

tusl : = - trapezium_integratie( eerste_deeI, 

tus2 : = trapeziumJntegratie( tweede_deeI, 

integreer _ functies : = tus 1 + tus2; 
END; 

FUNCTION derde_deeI( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

sinphi, sinphi_n, tusl, tus2, tus3 : REAL; 
fail : INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_ n : = sin ( phi_ n ); 

',kappa:2: 1); 

',kappa:2: 1); 

',kappa:2: 1); 

-phi_n, 

-Pi/2, 
epsilon); 

Pil2, 
-Phi_n, 
epsilon); 

(* writeIn(kappa:2:1,'tltOl =', (kappa-sinphi_n)1 ( kappa + sinphi):5:4,' 
','phi = ',phi:5:4,' ','phi_n= ',phi_n:5:4); 

*) tust : = (-2/SQRT(3» * In ( ( kappa + sinphi )1 ( kappa -
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sinphi_n) ) + epsO; 
tus2 : = rpower( tus 1, n, fail ); 
IF (fail = 1) THEN writeln ( , FOUT 3 ',tus 1,' ',n); 

tus3 : =( sinphi + sinphi_n) * (kappa - sinphi_n) / ( 

kappa + sinphi ); 

derde_deel : = (2/(Pi*SQRT(3») * tus2 * tus3; 

END; 

FUNCTION vierde deel( phi: REAL) : REAL; 

VAR 

BEGIN 

sinphi,sinphi_ n, tus 1, tus2, tus3 : REAL; 

fail: INTEGER; 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_ n : = sin ( phi_ n ); 

(* writeln(kappa:2:1:t/t02 = " (kappa.,. sinphtn)/ ( kappa + sinphi):S:4: 

','phi = ',phi:5:4,' ','phi_ n = ',phi_ n:5:4); 

*) tusl := (2/SQRT(3» * In « kappa + sinphi)1 (kappa - sinphi_n ) ) + 
epsO; 

tus2 : = rpower( tus 1, n, fail ); 

IF (fail = 1) THEN writeln ( , FOUT 4 " tus 1,' " n); 

tus3 : = (sinphi + sinphi_n) * (kappa - sinphtn) / ( 

kappa + sinphi ); 

vierde_deel := (2/(Pi*SQRT(3») * tus2 * tus3; 

END; 

FUNCTION integreer_functies2 ( phi_n : REAL) : REAL; 

VAR 

tus 1, tus2 : REAL; 

BEGIN 

tusl : = - trapeziumJntegratie( derde_deel, 

tus2 : = trapezium Jntegratie( vierde _ deel, 

integreer _ functies2 : = tus 1 + tus2; 

END; 

PROCEDURE wanddikte; 
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VAR 

phi,sinphi, sinphi_ n:real; 

j: integer; 

BIJLAGE 21 

BEGIN 

sinphi : = sin ( phi ); 

sinphi_n := sin (phi_n); 

FOR j : = -100 TO 300 DO BEGIN 

phi: = j*pi/200; 
sinphi : = sin(phi); 

writeln(kappa:2:1,' ','tltOl = " (kappa - sinphi_n 

sinphi),' ','sinphi = ',sinphi:5:4,' phi = ',phi:5:4); 

writeln(txt,kappa:2: I,' ','t/tOl = " (kappa -

sinph _ n)1 ( kappa + sinphi),' ','sinphi = ',sinphi 

phi= ',phi:5:4); 

END; 

END; 

VAR 

i, fail : INTEGER; 

BEGIN { main} 

ErrorMsg : = FALSE; 
Clrscr; 

assign(txt, 'c:\wandd. *'); 

rewrite(txt); 

n := 0.5; 
epsO := 0.005; 

i := 50; 

kappa := i /10; 

phi_n := pi/4; 
zeroinab( integreer Juncties, 

phi_n, 

-Pil2, 

Pil2, 
epsilon * 10, 
epsilon * 10, 
fail ); 

IF fail = 1 THEN writelnC foutS '); 
IF kappa = 1 THEN wanddikte; 

c1ose(txt); 

END. 
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