Speciální technologie tvá ení

OHYB TRUBEK
Cvi ení .
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Odbor technologie tvá ení
kov a plast

ZADÁNÍ:
Ohyb trubky je proveden metodou nabalování pomocí pohyblivé rota ní kladky o pr m ru
………. . P i výrob nebylo použito žádné výpln . Polotovarem je trubka z materiálu ……………….
o pr m ru ……….. a tlouš ce st ny ……………. . Požadovaný polom r ohybu je …………… .
1. Ov te vstupní podmínky procesu dle známých parametr procesu.
2. Vypo ítejte velikost sil p sobících na polotovar p i procesu ohybu F a F1. Stanovte velikost
ohybového momentu Mov za p edpokladu, že se uvažují následující zjednodušení:
- pr ez trubky v míst maximálního ohybu z stává po tvá ení nem nný, tzn.
kruhového tvaru,
- nedochází ke zm n tlouš ky st ny po obvodu trubky, s0 = konst.,
- st ední polom r ohybu Rs odpovídá polom ru osy ohýbané sou ásti Ro.
3. Stanovte velikost ohybového momentu Mov pro p ípad, kdy se p ipouští ovalita pr ezu
a uvažuje se:
- nem nná tlouš ka st ny po obvodu trubky, s0 = konst.,
- st ední polom r ohybu Rs odpovídá polom ru osy ohýbané sou ásti Ro.
4. Vypo ítejte skute né hodnoty tlouš ek st ny v kritických místech ohybu s1 a s2 a velikost
posunutí neutrální osy x pro eliptický tvar pr ezu.
Zadané parametry:
Materiál:
Mez pevnosti v tahu:
Mez kluzu:
Exponent zpevn ní:
Materiálová konstanta:
Polotovar:

Rm =
Re =
n=
K=

Nástroj
Matrice ohybu:
DK =
Ohýbací kladka:
Vzdálenost kladek:
a1 =
Vzdálenost kontaktního bodu: a =
Požadovaný polom r ohybu:

Obr.1 Schéma pr ezu polotovaru

R=

Obr.2 Princip ohybu nabalováním
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VÝPO TOVÁ ÁST:
Ad 1) Ov ení vstupních podmínek procesu
a) Ur ení charakteru trubky dle relativní tlouš ky

s0
:
D

Záv r:

b) Ur ení charakteru ohybu

R
:
D

Záv r:

c) Ur ení stupn obtížnosti ohybu:

Záv r:

d) Užití výpln :

Záv r:
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e) Minimální dovolená tlouš ka st ny po zten ení smin:

Záv r:

Ad 2) Výpo et sil a ohybového momentu pro p ípad kruhového pr ezu [ Skripta]
Platí rovnováha moment : Movnit = Movn jš
Ohybový moment vnit ních sil:

modul zpevn ní D :
Obr.3 Kruhový pr ez

Ohybový moment vn jších sil (viz obr. 2):

Ad 3) Výpo et ohybového momentu pro p ípad eliptického pr ezu dle [Tang]
Ohybový moment vnit ních sil:

Obr.4 Eliptický pr ez
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Ad 4) Výpo et skute ných tlouš ek a posunutí neutrální osy [Tang]

Obr.5 Zm na výchozího pr ezu na eliptický

Výpo et skute né tlouš ky st ny na tahové stran ohybu (bod 1 na obr.5):

Úkol: Srovnejte skute nou tlouš ku st ny s1 s minimální dovolenou smin a napište záv r.

Záv r:
Výpo et skute né tlouš ky st ny na tlakové stran ohybu (bod 2 na obr.5):

Výpo et posunutí neutrální osy:
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