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ABSTRACT/ENGLISH SUMMARY 

This thesis on the formability of sheet aluminum alloys during deep-
drawing and stretch-forming, is divided into the following sections: 

In section 1, the theoretical analysis is compared with the experim-
ental results. 

In section 2, a detailed theoretical analysis of the formability of 
sheet aluminum is presented. This section starts with an analysis 
based on the macroscopic theory of plasticity and ends with the in-
fluence of different alloying elements on the formability of sheet 
aluminum alloys. 

- In section 3, the experimental results are introduced. This section 
comprises a report on experimental procedure and a detailed present-
ation of the experimental results. 

As mentioned before, the theoretical analysis is based on the macro-
scopic theory of plasticity. This approach has been chosen since 

- such an analysis gives the best understanding of the processes, 

- the macroscopic theory of plasticity provides a framework for ration-
al discussions on the influence of different variables on the form-
ability, and 

- numerical methods (simulations) are based on an analysis according to 
the macroscopic theory of plasticity. 

In the theoretical analysis, Hill's original and new yield criterion 
are dicussed. Theoretical models for deep-drawing and stretch-forming 
of sheet aluminum alloys based on Hill's both yield criteria are treat-
ed. Marciniak's and Kuczynski's  modell  and Swift's instability criteria 
for stretch-forming are examined. 

According to the theory, the Limiting Drawing Ratio, LDR, in deep-draw-
ing increases with increasing normal anisotropy, r. This could not be 
verified by experiments. r does not show any considerable influence on 
the experimental LDR. The experimental LDR is almost constant. 

The LDR for sheet aluminum alloys varies approximately between 1.9 and 
2.0. The fact that the LDR varies in such a small  intervall  and is not 
considerably influenced by  i  leads to difficulties in using LDR as a 
formability criterion in deep-drawing of sheet aluminum alloys. The 
number of drawing stages (or total deformation) before annealing is 
needed, can be a more appropriate formability criterion in deep-draw-
ing of sheet aluminum. 

Regarding stretch-forming, Swift's instability criterion overestimates 
max. strains  (e  ) for solution-hardened alloys at plan strain  (e  = 0), 

2 

while Marciniak's and Kuczynski's model underestimates max. strains for 
age-hardenable alloys at plain strain. 

In bulge test with a circular die, stretcher strains occured in the 
solution-hardened alloy AA 5052-0. Stretcher strains are very similar 
to LUder lines in some types  av  steel sheet. 



ii 

Roping, or ridging, was observed in the commercial purity alloys 
AA 1200-0 and AA 1200-H12 and the age-hardenable AlMgSi-alloys Ac-120-
T4 and AS6-R5-T4 in bulge tests with different die geometries. Roping 
was less noticeable and occured merely in the failure  zon  in A36-R5-T4. 

Roping in strain-hardened sheet is a consequence of a striated grain 
structure. These structures have their origin in coarse grains formed 
during hot rolling and drawn out into "fibers" during temper rolling. 
The same "fibers" can produce roping in annealed sheet, if they fail 
to recrystallize, or if they recrystallize to a fine grain structure 
in which the grains originating from a given "fiber" have approximately 
the same orientations and tend to deform as a single "fibrous" grain. 



SAMMANFATTNING 

Denna uppsats, som belyser aluminiumplåts formbarhet vid framför allt  
drag-  och sträckpressning, är uppdelad enligt följande: 

- I sektion  1  jämförs  den  makroskopiskt plasticitetsteoretiska analys-
en med experimentella resultat. 

- I sektion  2  ges  en  utförlig teoretisk behandling av aluminiumplåts 
formbarhet. Denna sektion inleds med  en  makroskopiskt plasticitets-
teoretisk analys av formbarheten och ayslutas med inverkan av leg-
eringsämnen på aluminiumlegeringars formbarhet. 

- Sektion 3  handlar om  de  experimentella resultat som erhållits vid  
drag-  och sträckpressning av aluminiumplåt. I denna sektion redo-
görs för provningsmetodik, genomförande av experimenten och försöks-
resultaten. 

I sektionerna  1  och  3  görs många hänvisningar till framför allt sektion  
2.  Detta för att undvika upprepningar. Läsaren rekommenderas därför att 
antingen noga följa hänvisningarna eller börja med sektion  2.  

I denna uppsats  har,  som nämnts tidigare, ett makroskopiskt plasticitets-
teoretiskt tillvägagångssätt valts. Detta p g  a  att 

-  en  sådan analys ger  den  bästa förståelsen för processerna, 

- den  makroskopiska plasticitetsteorin utgör  en  lämplig  ram  för fort-
satta diskussioner om olika variablers inverkan på formbarheten och 

- en numerisk  analys  (simulering av  processerna)  bygger på en  makro-
skopiskt plasticitetsteoretisk betraktelse  av  processerna. 

I  den  makroskopiskt plasticitetsteoretiska  analysen  diskuteras Hills 
gamla (ursprungliga) och nya flytkriterium. Upprättade teoretiska  
modeller  för aluminiumplåts formbarhet  vid drag-  och sträckpressning  
enligt  Hills båda flytkriterier behandlas. Marciniaks och Kuczynskis 
modell för sträckpressning  samt  Swifts  instabilitetskriterium för 
sträckpressning  belyses. 

Enligt teorin ökar maximala dragförhållandet, MDF, vid dragpressning 
med ökande normalanisotropi,  r.  Detta kunde inte verifieras experiment-
ellt. Det experimentella MDF ökar inte nämnvärt med ökande  7.  Det kan 
snarare betraktas som  konstant.  

MDF för aluminiumplåt varierar mellan ca  1.9  och ca  2.0.  Att MDF varier-
ar inom ett litet intervall och att det inte ökar nämnvärt med ökande 
i gör det svårt att använda MDF som formbarhetskriterium vid dragpressn-
ing av aluminiumplåt. Antal dragsteg (eller  total deformation)  till dess 
mellanglödgning behövs kan vara ett lämpligare formbarhetskriterium vid 
dragpressning av aluminiumplåt. 

Vad  gäller sträckpressning, överskattar  Swifts  instabilitetskriterium 
max-töjningarna  (e

l
)  för lösningshärdade legeringar  vid plan  töjning  

(c  =  0).  Detta medan Marciniaks och Kuczynskis modell underskattar  
2  

max-töjningarna för härdbara legeringar  vid plan  töjnlng. 
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Vid  bulge  test  (sträckpressning  med  hydraulolja  som  stämpel)  med en  
cirkulär dyna, påträffades flytfigurer  (stretcher strains)  hos den  
lösningshärdade  kvaliteten 4120-02  (glödgat).  Stretcher strains  liknar 
Lüders-band  hos stål.  

Tågor (roping/ridging) observerades  hos  renaluminium-kvaliteterna  4010-
40  (glödgat) och  4010-42 (1/4-hårt)  samt de  härdbara AlMgSi-legeringar-
na  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4 (båda kallåldrade)  vid  bulge  tests med  varier-
ande dyngeometri. Dessa tågor  var mindre  märkbara och uppträdde endast 
i anslutning till brottzonen,  vad  gäller AS6-R5-T4. 

Tågorna härrör från stora  korn som  bildats  under  varmvalsningen och  som 
sedan  sträckts ut till "fibrer"  under den  efterföljande kallvalsningen.  
Hos  glödgad aluminiumplåt uppstår tågorna  p g a  att rekristallisationen 
resulterat i  en struktur  i vilken  korn, som  härrör från samma  "fiber", 
har  ungefär samma  orientering.  

iv  
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BETECKNINGAR 

Följande beteckningar används i uppsatsen:  

a 	 Potensen i Hills nya flytkriterium  
A
b 	

Tvärsnittsarean efter brott vid dragprovning 	[mm2]  

A
1 	

Likformig förlängning vid dragprovning 	 [70 

A 	 Ursprunglig tvärsnittsarea vid dragprovning 	
[mm2]  

o 
A 	 Brottförlängning vid dragprovning 	 [X]  
50 

a 	 Spänningsförhållande  (a
2
/0

1
) 

a 	 Bockningsvinkel 	
[0]  

Dragförhållande (D/d) vid dragpressning 

d 	 Stämpeldiameter vid dragpressning 	 [mm]  
D 	 Rondelldiameter vid dragpressning 	 [mm]  
är 	 Plananisotropi  

Teknologisk töjning på bockens insida 

Teknologisk töjning på bockens utsida 

Teknologisk töjning  (max-töjning) 
längs huvudtöjningsriktning  1  

Teknologisk töjning  (min-töjning) 
längs huvudtöjningsriktning  2  

Breddtöjning vid dragprovning 

Tjocklekstöjning vid dragprovning 

1 	2 

f  

Naturlig töjning längs huvudtöjnings- 
3  

riktningarna 	1, 	2  resp  3 

Inhomogenitetsfaktor i Marciniaks och 
Kuczynskis modell för sträckpressning 

F
max  

Maximal 	kraft  vid dragprovning [N] 

F
max  

Maximal 	kraft  vid dragpressning [N]  

F
T  

Tillhållarkraft vid dragpressning  [NI  

h  Maximal 	kopphöjd vid sträckpressning  [mm] 

k
b  

Brottkontraktion vid dragprovning [X] 

LDH Maximala kupolhöjden  
(Limiting Dome Height)  [mm]  

LDH
0  

LDH  vid plan  töjning 	(E
2 
	=  0) [mm]  
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Töjningshastighetskänslighet  
M
b 	

Bockningsmoment 	 [Nm]  

MDF 	 Maximala dragförhållandet  vid  dragpressning  
g Friktionskoefficient 

n Deformationshårdnandeexponent 

n Effektivitetfaktor 

P 	 Tillhållartryck 	 [N/mm2]  
p 	 Förhållandet mellan lill- och stor- 

axeln  hos  dynan  vid  bulge  tests 

O Bockningsvinkel 	 [rad.] 

r 	 Korrelationstal  
✓ Plastiska töjningsförhållandet 

vid dragprovning  
r
d 	 Dynkantradie vid dragpressning 	 [mm]  

r
s 	

Stämpelkantradie vid dragpressning 	 [mm] 

✓ ,  r  ,  r 	Plastiska töjningsförhållandet vid  

	

0 	45 	90  
dragprovning  00, 45°  resp  900  mot 
valsriktningen 

i 	 Normalanisotropi (medelvärdet av  
r  ,  r 	och  r  )  
o 	45 	90  

fi
a 	

Medelytavvikelse 	 [gm]  

R
m 	 Brottgräns vid dragprovning 	 [MPa] 

R
p0.2 	

Resttöjningsgräns (sträckgräns) vid 
dragprovning. Efter avlastning är  den  
kvarstående plastiska töjningen  0.2%. 	 [MPa] 

Q Töjningsförhållande  (c
2
/£

1
)  

Dragspalt vid dragpressning 	 [mm] 

	

a, 	 Flytspänning i flänsen vid 
dragpressning 	 [MPa]  

	

a  , 	, 	Huvudspänning i riktningarna  1 	2 	3 
1, 2  resp  3 	 [MPa] 

Plåttjocklek 	 [mm]  

Stämpelhastighet 	 [mm/s] 

Kritisk subtangent 
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SAMMANFATTNING 

I denna  sektion  jämförs teorin  med  experimentella  resultat som  erhållits  
vid drag-  och sträckpressning  av  aluminiumplåt. 

Hills gamla (ursprungliga) och nya flytkriterium diskuteras. Upprättade 
teoretiska  modeller  för aluminiumplåts formbarhet  vid drag-  och sträck-
pressning  enligt  Hills båda flytkriterier behandlas. 

Marciniaks och Kuczynskis modell för sträckpressning  samt  Swifts  in-
stabilitetskriterium för sträckpressning  belyses. De  experimentella 
resultaten jämförs  med  teorin.  

Enligt teorin ökar maximala dragförhållandet, MDF, med ökande normal-
anisotropi,  r.  Detta kunde inte verifieras experimentellt. Det exper-
imentella MDF ökar inte nämnvärt med ökande  F.  Det kan snarare be-
traktas som  konstant.  

Swifts  instabilitetskriterium överskattar max-töjningarna  (e
l
)  för 

lösningshärdade legeringar  vid plan  töjning  (c
2 
 .  0).  Detta medan 

Marciniaks och Kuczynskis modell underskattar max-töjningarna för 
härdbara legeringar  vid plan  töjning. 
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1. INLEDNING  

I denna sektion sektion görs  en  jämförelse mellan teori och experiment-
ella resultat ayseende aluminiumplåts formbarhet vid  drag-  och sträck-
pressning. För  en  mer fullständig teoretisk behandling av aluminium-
plåts  drag-  och sträckpressbarhet hänvisas läsaren till sektion  2.  För 
provningsmetodik, genomförande av experimenten och  en  mer ingående 
presentation av försöksresultaten,  se  sektion  3!  I kapitlen  2, 3  och  
6  i sektion  2  jämförs aluminiumplåts formbarhet med stålplåts.  

2. TEORETISK BAKGRUND  

Plåtmaterial beter sig, som bekant, olika vid olika töjnings- eller 
spänningsförhållanden  (c

2
/£

2 
 eller 0

2
/a

l
). Vid  ex v plan  töjning 

(c 	0)  tål material  mindre deformation  än vid enaxlig dragning  
2 

(E
2
/£

1  = 
 -1/2), (se  även figur  1.5  i sektion  2). 

Man  kan använda Hills flytkriterier för att beskriva plåtmaterials de-
formationsbeteende. Vid  plant  spänningstillstånd, planisotropi och 
rotationssymmetri blir Hills gamla (ursprungliga) flytkriterium,  [1], 

)2 4. 	4. 0 )2 	2(1 	r)  ;2 
(1  +  2r)(0  -  a 	 (1) 

1 	2 	' 2̀1 	2  

där  r  = plastiska töjningsförhållandet. Ekv  (1)  överensstämmer med exp-
erimentella resultat för material med  r  >  1  (stål),  [1]. Den  visar dock 
sämre överensstämmelse med experimentella resultat för material med  
r  <  1 (aluminium).  Därför föreslog Hill ett nytt flytkriterium, som  
under  samma för utsättningar som ovan, blir,  [1], 

(1  +  2r) Ja  -  a la  +  la  +  a la = 2(1  +  r) 	 (2) 
2 	 1 	2 

a  =  2  i ekv  (2)  ger alltså Hills gamla flytkriterium.  a  är  en  material-
parameter som bestäms genom att anpassa 0sann

-
Esann-

kurvan vid enaxlig 

dragning (dragprovning) till 
asann-£sann

-kurvan vid biaxiell dragning  

(0  =  a), [1].  Observera i figur  2.1,  som visar Hills nya flytkriterium,  
2  

att ekv  (2) har sin  största effekt vid biaxiell dragning  (02 
	0

2
), (se  

även ekv  (5b)  och  6(b)  på sidan  5  i sektion  2).  

I detta  kapitel  ska  vi  behandla upprättade teoretiska  modeller  för 
aluminiumplåts formbarhet  vid drag-  och sträckpressning  enligt  Hills 
båda flytkriterier.  Vi  ska även titta  på  Swifts  instabilitetskriter-
ium  vid  sträckpressning.  

2.1  Dragpressning  

Man  kan använda Hills flytkriterier för att härleda ett samband mellan 
maximala dragförhållandet, MDF (MDF definieras i aysnitt  2.1  i sektion  2),  
vid dragpressning och plastiska töjningsförhållandet,  r (r  definieras i 
i aysnitt  2.1.1.1  i sektion  2).  (I aysnitt  2.1  i sektion  2  ges  en  full-
ständig härledning av sambandet mellan MDF och  r).  



(a) 
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N 

0.2 
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(b)  

0.0 

-02 
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2 

Figur 2.1.  Flytgränsytor enligt Hills nya flytkriterium, ekv  (2). a  =  2  
ger flytgränsytan enligt Hills gamla flytkriterium, ekv  (1). 
(a) r  =  1.0.  (b)  r  =  0.5. [1]. 

Om  vi antar att 

- materialet inte deformationshårdnar (n =  0;  deformationshårdnande-
exponentens, n:s, inverkan på MDF diskuteras i aysnitt  2.1.1.2  i 
sektion  2),  

- plan  töjning råder i flänsen  (E
2 
 =  0),  

- materialet går till brott vid stämpelkantradien och  
plan  töjning råder i brottzonen  (E

2 
 =  0),  

kan vi med hjälp av Hills gamla flytkriterium härleda följande samband 
mellan MDF och  r, [2]:  

= 	•  [(r  +  1)/211/2  ln(MDF) 	 (3)  

där  ri  =  en  effektivitetsfaktor som varierar med smörjning, tillhållar-
kraft, plåttjocklek och dynkantradie. Vanligtvis  0.74 S.  II  S 0.79, [2].  

Samma resonemang som ovan och Hills nya flytkriterium ger,  [3],  

ln(MDF) = 	[(1  + 2r)
1/(a -  1) 

 +  1]
(a  -  1)/a 	

(4)  

Experimentellt  har man  dock funnit följande generella samband,  [2],  

i» 1)10.27 
ln(MDF) = n 	[2r/(r (5) 

Ekv  (3)-(5)  innebär att  en  ökning av  r  medför  en  ökning av MDF, figur  
2.2.  I fortsättningen kommer vi att sätta likhetstecken mellan det 
teoretiska plastiska töjningsförhållandet,  r,  i ekv  (3)-(5)  och norm-
alanisotropin,  r  (i definieras i aysnitt  2.1.1.1  i sektion  2).  Detta 

p g  a  att normalanisotropin, i, är ett medelvärde av ro
,  r

45 
 och r5o. 
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\ 

(3) 
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(4) CEkv 

a = 1.8 
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Plastiskt töjningsförhållande,  r 

Figur 2.2.  Maximala dragförhållandet, MDF, som funktion av plastiska 
töjningsförhållandet,  r,  enligt ekv  (3)-(5).  För  aluminium  
är  r  <  1. 

2.2  Sträckpressning 

Vid  sträckpressning är  både £
1 
 och  £

2 
 positiva.  Deformationen sker m a o  

mellan  plan  töjning  (£
2 
 =  0)  och biaxiell  dragning (a

l 
 =  a

2
,  zi  =  £2

), 

(se  även  figur 1.5  i  sektion 2).  I detta aysnitt ska  vi  titta  på  Swifts  
instabilitetskriterium  vid  sträckpressning  samt  Marciniaks och Kuczynskis  
modeller  för sträckpressning. 

I  Swifts  analys  av  sträckpressning betraktas  de  töjningar,  vid  vilka  
plastisk  instabilitet inträffar,  som  gränstöjningar.  Plastisk  instabil-
itet inträffar  vid diffus  midjebildning  (diffus  och  lokal  midjebildn-
ing diskuteras i  kapitel 1  i  sektion 2).  Swift  anger  följande instabil-
itetskriterium,  [2]: 

2n (1  +  Q  +  Q2)  
-  	 (6) 
(Q  +  1)(2g2  -  g  +  2)  

där  Q  =  £2
/£

1 
 =  det  aktuella töjningsförhållandet och  n  = deformations-

hårdnandeexponenten,  figur 2.3 (se  även  figur 1.2  i  sektion 2). 

Enligt  Swifts  teoretiska modell  kan det  alltså inte bildas någon  lokal  
midja  vid  sträckpressning. I praktiken bildas  det  dock  lokal  midja 
även  vid  sträckpressning. 

Marciniak och  Kuczynski  har  därför upprättat  en teoretisk  modell för 
att beskriva varför  lokal  midja bildas och för att förutse gränstöjn- 
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ingarna vid sträckpressning. Deras modell bygger på tvåaxlig dragning 
i plåtens  plan  och är baserad på Hills flytkriterier,  (se  även aysnitt  
3.1  i sektion  2). 

Swifts  

stabilitets- 
kriterium  

66 4* 1fr-A  

0 	 2 A 	S _2 1 
1 

1 

Min.  töjning/max. töjning  

Figur 2.3.  Swifts  instabilitetskriterium  vid  sträckpressning. Max-töjn-
ing/deformationshårdnandeexponent =  L

i
mn.  Min-töjning/max- 

töjning = c
2
/c
, 
 = töjningsförhållande. Kurvan i  figuren  är 

uppbyggd  på 9  beräknade värden (trianglarna). 

I Marciniak och Kuczynskis modell betraktas  de  töjningar,  vid  vilka  
lokal  midja bildas,  som  gränstöjningar.  Enligt  denna modell bildas  
lokal  midja  p g a  lokala inhomogeniteter  hos  plåten  (variationer  i 
i kornstorlek, textur, legeringsämnen  eller  plåttjocklek). 

Dessa lokala inhomogeniteter bildar svaga  zoner, (se  även  figur 3.3  
i  sektion 2). En sådan svag  zon  kan  ligga parallellt  med 2-riktningen  
(min-riktningen).  E

l 
 (max-töjningen) växer snabbare i  den  svaga  zonen  

än utanför  den. Men c  (min-töjningen) måste vara densamma  både  i och  
2  

utanför  zonen,  därför att  den  svaga  zonen  omges  av  material.  Eftersom  
(max-töjningen) växer snabbare än  c  (min-töjningen) i denna zon,  

1 	 2  
sjunker  det  lokala värdet  av  töjningsförhållandet,  Q '  = dc/dc. När  Q'  

närmar  sig  noll, bildas  en lokal  midja,  [4]. 

(Lokal  midja bildas alltså  p g a  att  plan  töjning  (£
2 
 =  min-töjning =  0)  

börjar råda någonstans  på  plåten.  Vid plan  töjning  kan, enligt  teorin,  
lokal  midja bildas,  (se  även  kapitel 1  i  sektion 2)).  



I Marciniaks och Kuczynskis modell  har  därför varje plåtmaterial  en  in-
homogenitetsfaktor,  f. f  =  1  innebär att det inte finns några inhomogen-
iteter i plåtmaterialet. Ju  mindre f, desto mindre  kan  man  deformera 
materialet,  [4]. 

Figur 2.4  visar Marciniaks och Kuczynskis modell för material med  
r  =  1  och  f  =  0.98.  Formbarhetsgränskurvorna i denna figur är baserade 
på Hills gamla flytkriterium. Vi ser att kurvorna flyttas uppåt mot 
större max-töjningar (eller  E

l
),  när n ökar. 

Marciniak 
och 
Kuczynski  

Hills 
gamla  
flyt- 
kriterium 

r=1  
f  =  .98 

n  =  .40 

.1 	.2 	.3 	.4 	 .5 	.6  

töjning  

Figur 2.4.  Teoretiska formbarhetsgränskurvor enligt Marciniaks och 
Kuczynskis modell för tvåaxlig dragning i plåtens  plan.  
Gränstöjningarna i figuren är baserade på Hills gamla 
flytkriterium.  Min-töjning =  E

2 
 och  max-töjning =  E

l
. [4].  

I figur  2.5  kan vi  se  Marciniaks och Kuczynskis modell för material 
med n =  0.20, r  =  0.50  och  f  =  0.98.  Gränstöjningarna i figur  2.5  är 
baserade på Hills nya flytkriterium. Nivån på max-töjningen  (E

l
)  sjunk- 

er, som synes i figur  2.5,  med minskande  a.  Detta gäller framför allt 
vid högre töjningsförhållanden (E

2
/E

1 
 = min-töjning/max-töjning). 

.6 

.5 

.4 

.3 

.2 

.1 



Marciniak 
och 
Kuczynski  

Hills  
nya  
flyt-
kriterium 

n  =  .20 
r  =  .50  
f  =  .98 

a  =  2.0  

a  =  1.9 

a  =  1.8  --... 

=  1.7 

.2 	.3 	 .6  

Wining 

Figur 2.5.  Teoretiska formbarhetsgränskurvor  enligt  Marciniaks och 
Kuczynskis modell för tvåaxlig  dragning  i plåtens  plan.  
Gränstöjningarna i  figuren  är baserade  på  Hills nya  flyt-
kriterium. Min-töjning =  £

2 
 och  max-töjning =  £

1
. [5].  

Jämför kurvan för  n  =  0.20  i  figur 2.4,  där  r  =  1  och  f  =  0.98, med  
kurvan för  a  =  0.20  i  figur 2.5,  där  n  =  0.20, r  =  0.50  och  f  =  0.98!  
Marciniak och  Kuczynski  menar  m a o  att material  med  lägre  r  tål 
större  min-  och max-töjningar  (£

2 
 och  £

1
). Se  även  figur 2.61  

6  
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e 

e  

.6 

.4 
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Marciniak 
och 

.  Kuczynski  

Hills  
gamla  
flyt- 
kriterium 

n  =  .20  
f  =  .98  

r  =  0.5  

r  =  1.0 

r  =  3.0 

.6 

.5  

E 
e 

A 

.3 

.2 

.1 

.1 	 .3 	.4 	.5 	.6  

Min.  töjning  

Figur 2.6.  Teoretiska formbarhetsgränskurvor enligt Marciniaks och 
Kuczynskis modell för tvåaxlig dragning i plåtens  plan.  
Gränstöjningarna i figuren är baserade på Hills gamla 
flytkriterium.  Min-töjning =  E

2 
 och  max-töjning =  e

l
. [4]. 

3.  UNDERSÖKTA MATERIAL  

Följande  aluminium-kvaliteter  har  undersökts (i kapitel  5  i sektion  2  
diskuteras aluminiumlegeringars formbarhet): 

- Renaluminium  

SS 4010  i tillstånd  -40  (mjukglödgat) och  
SS 4010  i tillstånd  -42 (1/4-hårt). 

- Lösningshärdade legeringar  

SS 4120  i tillstånd  -02  (mjukglödgat) och  
SS 4120  i tillstånd  -24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt). 

- Härdbara legeringar  

SS 4212  i tillstånd  -02  (mjukglödgat)  
Ac-120  i tillstånd  -T4  (kalläldrat:  enligt  Aluminum  Associations  

beteckningssystem) och 
AS6-R5 i tillstånd  -T4  (kallåldrat). 



Figur 3.1  visar dragprovkurvorna för  de  undersökta materialen längs 
valsriktningen.  

4120-24 AC-120-T4 
•-.\ 

AS6-R5-T4 

/ 
/ 

4120-02 

4212-02 
--,\ 

4010-42 

4010-40 

10 
	

20 
	

30 
	

40  

Förlängning  (°/0) 

Figur 3.1  Dragprovkurvor för  de  undersökta  materialen längs  valsrikt-
ningen.  

4010  (renaluminium) i tillstånd  -40  (glödgat)  har, som synes  i  figur 
3.1, den  största brottförlängningen, medan dess sträck- och brottgräns  
ligger  långt  under  framför allt  4120 (den  lösningshärdade  legeringen)  
i tillstånden  -02  (glödgat) och  -24  (hårdbearbetat och  1/2-hårt)  samt  
Ac-120  och AS6  (de  härdbara legeringarna) i tillstånd  -14  (kallådrat)  
Både 4010-40  (glödgat) och  4010-42 (1/4-hårt)  har  tagits fram speciellt 
för dragpressningsoperationer. 

Vidare  kan vi se  i  figur 3.1  att  4120 (den  lösningshärdade  legeringen)  
uppvisar sågtandade dragprovkurvor i båda tillstånden.  4120 har Mg som  
huvudlegeringselement. Alla lösningshärdade aluminiumlegeringar  med Mg 
som  huvudlegeringselement uppvisar sågtandade dragprovkurvor. Denna 
egenskap  hos  sådana legeringar resulterar vanligtvis i att  det  bildas 
"Lüders-linjer"  på  plåten  vid  sträckpressning  (se  även aysnitt  5.4.1  i  
sektion 3).  

Lösningshärdade aluminiumlegeringar  med Mg som  huvudlegeringselement  
har  dessutom ett  negativt m-värde  (m  = töjningshastighetskänslighet). 
Ett  negativt m-värde  leder  till att  materialet  snabbt  går  till skjuv-
brott  vid en momentan  ökning  av  deformationshastigheten  under  press-
ningen,  (se  även aysnitt  2.1.1.3  och  figur 5.3  i  sektion 2). 4120 -02  
(glödgat) använd inom billindustrin för pressning  av  innerdetaljer.  

De  härdbara aluminiumlegeringarna i  figur 3.1,  dvs  Ac-120  och AS6-R5 
I kallädrat tillstånd  (-14) samt 4212  i glödgat tillstånd  (-02) har Mg  
och  Si som  huvudlegeringselement. Härdningen  sker  genom utskiljning  av 
Mg Si.  Ac-120-T4  och AS6-R5-14 används inom bilindustrin för pressning  

av  ytterdetal  jer.  
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Dragprovkurvorna i  de  andra riktningarna  (45
0 
 och  900  mot valsriktning-

en) ser i princip likadana ut som  de  i figur  3.1,  dvs  de  längs vals-

riktningen. 

I tabell  3.1  återfinns medelvärdena för  de  mekaniska egenskaperna hos  

de  undersökta materialen. E-modulen för olika aluminiumlegeringar vari-
erar något,  men  är vanligtvis  70  GPa. 

Tabell  3.1. De  undersökta materialens mekaniska egenskaper.  

SS * AA ** 
1)0.2 	(MPa) 

R
rn 

 (MPa) 
AW 	(%) 

A
I 	

(%) ***  n  

4010-40 1200-0 33 86 44 33 0.30 

4010-42 12004-112 65 111 12 5 0.05 

4120-02 5052-0 90 197 25 21 0.24 

4120-24 5052-H34 208 250 10 8 0.12 

4212-02 6082-0 43 120 27 23 0.22 

Ac-120-T4 Ac-120-T4 135 248 31 23 0.24 

AS6-R5-T4 AS6-R5-T4 100 210 31 24 0.25 

*  SS  =  Svensk Standard  
**  AA  =  Aluminum  Association (USA)  
*** Likformig förlängning 

I tabell  3.2  ges värdena för plastiska töjningsförhållandet,  r,  i  de  
olika riktningarna, normalanisotropin,  r, samt  plananisotropin, är (Dr 

i tabell  3.2),  för  de  undersökta materialen. 

Tabell  3.2.  Plastiska töjningsförhållandet,  r, 0°, 45
0 
 och  90°  mot vals-

riktiningen, normalanisotropin,  r,  och plananisotropin är 
(Dr i denna tabell), för  de  undersökta materialen. 

SS * r 0 r45 r 90 
- 
r Dr " t (mm) 

4010-40 0.54 0.60 0.74 0,62 0.07 1.01 

4010-42 0.43 0.65 1.01 0.68 0.21 1.03 

4120-02 0.59 0.69 0.66 0.66 0.04 1.01 

4120-24 0.54 0.89 1.18 0.87 0.23 1.02 

4212-02 0.67 0.90 0.94 0.85 0.11 1.00 

Ac-120-T4 0.52 0.47 0.75 0.55 0.11 1.16 

AS6-R5-T4 0.71 0.41 1.00 0.63 0.25 1.13 

* SS = Svensk Standard 
** Plananisotropi 
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Plananisotropin,  Ar  (Dr i tabell  3.2), har  beräknats  enligt det  första 
sambandet i aysnitt  2.1  i  sektion 3,  vilket  ger  högre värden än  det  
första sambandet i samma aysnitt.  De  höga  Ar-värdena (Dr i tabell  3.2)  
för  4010-42, 4120-24, 4212-02,  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4 bör  m a o  inte 
tolkas  som  att dessa material visar  en kraftig tendens  till öronbildn-
ing  vid  dragpressning, (öronbildning behandlas i aysnitt  2.2.2  i  sektion 
2). Ar-värdena i tabell  3.2 kan  dock användas för  en rangordning av de  
undersökta  materialen,  vad  gäller öronbildning.  

4.  DRAGPRESSNING  

Figur 4.1  visar maximala dragförhållandet, MDF, som funktion av normal-
anisotropin, i, vid pressning med smörjmedel och draghastigheterna  0.2  
och  9  mm/s.  En  linje  har  anpassats till resp grupp av mätvärden. Dessa 
linjer är ritade och deras matematiska samband angivna i figuren. 

I figur  4.1  är även  den  linje som ges av ekv  (3)  och n =  0.75 (se  av-
snitt  2.1)  ritad. Skälet till att ekv  (3)  valts för  en  jämförelse mellan 
teori och experimentella resultat är att  den  ger  den  lägsta lutningen  
(se  figur  2.2)  och därmed är det teoretiska samband som ligger närmast  
de  experimentella värdena.  

Ekv (3) 

4120-02 
• .412 -24 

Ac 
4010-40 

-120-T4 
.. 4212-02 .. 

0 

AS6-R5-T4 

4010-42 

0 

./ 
0. v = .2 milts,  med  smörjmedel 	y  = 

...CF.» V = 9 mini's,  med  smörjmedel 	y  = 
1.81 
1.88 

+ .15x r :.- .41 
+ .12x r :-. .2 

.4 	 .7 	 .s 

Normalanisotropi,  7 

Figur 4.1.  Maximala dragförhållandet, MDF, som funktion av normalan-
isotropin,  r,  vid pressning med smörjmedel och draghastig-
heterna  0.2  och  9  mm/s.  r  framför  de  matematiska samband-
en i figuren bör inte förväxlas med plastiska töjningsför-
hållandet.  r  i denna figur  anger  korrelationen mellan x 
(normalanisotropin, i) och y (MDF). Ett korrelationstal 
nära  1  indikerar ett starkt positivt samband mellan x och 
y. Ett korrelationstal nära  -1  indikerar ett starkt negat-
ivt samband mellan x och y. Ju närmare noll korrelations-
talet är,  desto  svagare är sambandet mellan x och y. 
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Det framgår av figur  4.1  att ökad draghastighet leder till att MDF höjs. 
Detta innebär dock inte att högre MDF kan nås  m  h  a  ännu högre draghast-
igheter. 

Det experimentella MDF ökar, som synes i figur  4.1,  inte nämnvärt med 
normalanisotropin,  r.  Det kan snarare betraktas som  konstant. De  mate-
matiska sambanden i figur  4.1  bör endast betraktas som hjälpmedel vid 
bedömningen av nivåerna hos MDF. 

Vidare kan vi  se  i figur  4.1  att det teoretiska MDF, ekv  (3),  visar 
bättre överensstämmelse med det experimentella vid låga  7-värden. Vid 
högre  7-värden divergerar det teoretiska MDF från det teoretiska.  

Den  lösningshärdade legeringen  4120 har,  som synes i figur  4.1,  högre 
MDF än  de  andra materialen. Detta både i tillstånd  -02  (glödgat) och 
och i tillstånd  -24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt). Det höga MDF 
för  4120-24  var väntat, eftersom hårdbearbetade material (material med 
högre  r-värden) uppvisar vanligtvis bättre dragpressbarhet. 

Renaluminium-kvaliteterna  4010-40  (glödgat) och  4010-42 (1/4-hårt)  har  
lägre MDF än väntat, figur  4.1.  Dessa kvaliteter  har,  som nämnts tid-
igare tagits fram speciellt för dragpressningsoperationer. Vad gäller  
4010-42,  kan detta förklaras med att denna kvalitet uppvisar större 
korn är normalt. Det bör samtidigt påpekas att både  4010-40  och  4010-
42  producerats  under  exceptionella förhållanden. 

MDF för  de  härdbara AlMgSi-legeringarna  4212-02  (glödgat) och  Ac-120- 
14 	ligger  ungefär  på  samma nivå  som  MDF för renaluminium-
kvaliteterna  (4010-40  och  4010-42).  Detta medan  den tredje  härdbara  
legeringen,  AS6-R5-T4,  har de  lägsta MDF  bland de  undersökta  material-
en,  figur 4.1. 

5.  STRÄCKPRESSNING  

5.1  Swifts  instabilitetskriterium  

Figurerna  5.1-5.3  visar max-töjning/deformationshårdnandeexponent 
(=  c /n) som funktion av  min-töjning/max-töjning (= c/c) för  de 

1 	 2 1  

undersökta  materialen.  Swifts  instabilitetskriterium är också  angivet  
i dessa  figurer.  

I figurerna  5.1-5.3 kan vi se  att varje legeringsklass utmärker  sig 
på  ett speciellt sätt. 

Renaluminium-kvaliteterna,  4010-40  (glödgat) och  4010-42 (1/4-hårt), 
tål större töjningar än  vad  swifts  instabilitetskriterium förutspår, 
figurerna  5.1  och  5.2. 

4010-42  fortsätter att förvåna. Denna kvalitet, som  har den  näst lägsta 
brottförlängningen,  A

50
, (12%)  och det lägsta fl-värdet  (0.05) bland de  

undersökta materialen, uppvisar bättre sträckpressbarhet än väntat, fig-
ur  5.2.  Detta kan till viss  del  bero på att renaluminium generellt  har  
bättre formbarhet än lösningshärdade och härdbara aluminiumlegeringar.  
Aluminiums  formbarhet ökar, när halten av legeringsämnen minskar,  (se  
figurerna  5.2-5.4  och  5.6  i sektion  2).  
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Min.  töjning/max. töjning  

Figur 5.1.  Max-töjning/deformationshårdnandeexponent (= cl
/n)  som 

funktion av  min-töjning/max-töjning (= c2
/c

i
) för  4010-40  

(renaluminium i glödgat tillstånd),  4120-02  (lösningshärd-

ad legering  i glödgat tillstånd) och  4120-24  (lösningshärd-

ad legering,  hårdbearbetad och anlöpt  1/2-härd).  Swifts  in-

stabilitetskriterium är också  angivet  i  figuren.  

Min.  töjning/max. töjning  

Figur 5.2.  Max-töjning/deformationshårdnandeexponent (= ci
/n)  som 

funktion av  min-töjning/max-töjning (= c2
/c) för  4010-42  

(renaluminium i  1/4-hårt tillstånd).  Swifts  instabilitets-

kriterium  är också  angivet  i  figuren.  
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Min.töjningffimx.teing  

Figur 5.3.  Max-töjning/deformationshårdnandeexponent (= ci
/n)  som 

funktion av  min-töjning/max-töjning (= c
2
/c

i
) för  de  härd- 

bara AlMgSi-legeringarna  Ac-120-74  (kallåldrat), AS6-R5-T4 
(kallåldrat) och  4212-02  (glödgat).  Swifts  instabilitets-
kriterium  är också  angivet  i  figuren.  

Töjningarna för  de  lösningshärdade kvaliteterna  4120-02  (glödgat) och  
4120-24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/4-hårt)  ligger  långt  under  Swifts  
instabilitetskriterium  vid plan  töjning  (c

2 
 =  min-töjning =  0), figur 

5.1.  Detta  beror på  att  4120 har Mg som  huvudlegeringselement  (Mg-halt-
en  hos 4120  är  2.5%). Vid plant  töjningstillstånd minskar gränstöjning-
en  med  ökande  Mg-halt, (se figur 5.2  i  sektion 2). 

Vid  högre töjningsförhållanden (c
2
/c

i 
 = min-töjning/max-töjning) visar  

Swifts  instabilitetskriterium bättre överensstämmelse  med  töjningarna 
för  4120-02  och  4120-24, figur 5.1.  

Swifts  instabilitetskriterium visar  totalt  sett bättre överensstämmelse  
med  töjningarna för  de  härdbara AlMgSi-legeringarna  Ac-120-T4  och AS6-
R5-T4 (båda kalläldrade),figur  5.3. (Hos  härdbara AlMgSi-legeringar är  
Mg  förenat  med Si  i  form av  Mg

2
Si-utskiljningar). Max-töjningen för  den 

tredje  härdbara  legeringen 4212-02  (glödgat) minskar  med  ökande töjnings-
förhållande,  figur 5.3.  Förklaringen till detta  kan  vara att  4212 har  
något för stora  korn (30  gm).  

5.2  Marciniaks och Kuczynskis modell  

Figur 5.4  visar Marciniaks och Kuczynskis formbarhetsgränskurvor för 
material med  r  =  1  och  f  =  0.98.  Gränstöjningarna i denna figur är 
baserade på Hills gamla flytkriterium. Töjningarna för  de  experiment-
ella material, som mest liknar  de  teoretiska materialen, är angivna 
i figuren. Med  r  framför  de  experimentella materialens beteckningar 
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Figur 5.4.  Marciniak och Kuczynskis formbarhetsgränskurvor för material  
med r  =  1  och  f  =  0.98.  Gränstöjningarna i  figuren  är baser-
ade  på  Hills gamla flytkriterium.  Min-töjning =  E2 

 och  max- 

töjning =  E
l
.  Töjningarna för  de  experimentella material,  

som mest  liknar  de  teoretiska  materialen,  är angivna i  fig-
uren. Med r  framför  de  experimentella materialens beteckn-
ingar ayses normalanisotropin,  T.  

i  figur 5.4  ayses normalanisotropin,  F. 

Vid plan  töjning  (c
2 
 =  0)  visar Marciniaks och Kuczynskis modell  god  

överensstämmelse  med  max-töjningen  (E
l
)  för  den  lösningshärdade  kvalit- 

eten 4120-24. Vid  större min-töjningar  (E  ) överskattar däremot modell- 
max-töjningen för  4120-24, figur 5.4. 	

2 
 

Vad  gäller  den  härdbara AlMgSi-legeringen  4212-02,  underskattar  modell-
en  max-töjningen  vid  ungefär  plan  töjning.  Modellen  överskattar däremot 
max-töjningen för  4212-02 vid  större min-töjningar. 

I  figur 5.5 kan vi se  Marciniaks och Kuczynskis modell för material  med 
n  =  0.20, r  =  0.50  och  f  =  0.98.  Gränstöjningarna i  figur 5.5  är baser-
ade  på  Hills nya flytkriterium. Töjningarna för  de  experimentella mat-
erial,  som mest  liknar  de  teoretiska  materialen,  är angivna i  figuren. 
Med r  framför  de  experimentella materialens beteckningar i  figur 5.5  
ayses normalanisotropin,  r. 

Modellen  visar,  som synes  i  figur 5.5, relativt god  överensstämmelse  
med  töjningarna för  den  lösningshärdade  kvaliteten 4120-02. 

Vid  högre töjningsförhållanden  ligger de  teoretiska töjningarna  på  
ungefär samma nivå  som  töjningarna för  de  härdbara legringarna  Ac-120-
14  och AS6-R5-T4,  figur 5.5. Vid  ungefär  plan  töjning underskattar 

.4 

.3 

.2 
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Min.  töjning  

Figur 5.5.  Marciniaks och Kuczynskis formbarhetsgränskurvor för material 
med n =  0.20, r  =  0.50  och  f  =  0.98.  Gränstöjningarna i denna 
figur är baserade på Hills nya flytkriterium.  Min-töjning =  £

2 
 

och  max-töjning =  t•  Töjningarna för  de  experimentella mat- 

erial, som mest liknar  de  teoretiska materialen, är angivna 
I figuren. Med  r  framför  de  experimentella materialens beteck- 
ningar ayses normalanisotropin,  T.  

däremot max-töjningarna för  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4. 

Vidare kan vi  se  i figur  5.5  att kurvan för  a  =  2,  som ger Marciniaks 
och Kuczynskis modell uppbyggd på Hills gamla flytkriterium,  skulle  ge 
alldeles för höga teoretiska max-töjningar. 

I figur  5.6  illustreras Marciniaks ock Kuczynskis modell, baserad på 
Hills gamla flytkriterium, för material med n =  0.20  och  f  =  0.98 
men  med olika  r-värden. Töjningarna för  de  experimentella material, 
som mest liknar  de  teoretiska materialen, är angivna i figuren. Med  
r  framför  de  experimentella materialens beteckningar i figur  5.6  av-
ses normalaniiotropin,  r.  

Enligt modellen i figur  5.6  ska material med lägre  r-värden uppvisa 
högre max-töjningar. Som det framgår av figuren underskattar modellen 
max-töjningarna vid  plan  töjning. Samtidigt överskattar modellen i 
i figur  5.6  max-töjningarna vid högre töjningsförhållanden.  Modellen  
tar inte  heller  hänsyn till att det finns  en  artskillnad mellan lösn-
ingshärdade och härdbara legeringar och mellan  dem  och renaluminium,  
(se  aysnitt  5.1).  
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Figur 5.6.  Marciniaks och Kuczynskis formbarhetsgränskurvor för material 
med n =  0.20  och  f  =  0.98.  Gränstöjningarna i figuren är bas-
erade på Hills gamla flytkriterium.  Min-töjning =  £

2 
 och  max- 

töjning =  £
1
.  Töjningarna för  de  experimentella material, som 

mest liknar  de  teoretiska materialen, är angivna i figuren. 
Med  r  framför  de  experimentella materialens beteckningar av-
ses normalanisotropin,  r. 

6. SLUTSATSER 

6.1 Draqpressning 

- Maximala dragförhållandet, MDF, för aluminiumplåt varierar mellan  
1.9  och  2.0.  Pressning med högre draghastighet ökar MDF. Även om 
denna ökning är liten, bör  man  tänka på att MDF varierar inom ett 
litet intervall. 

- MDF ökar inte nämnvärt med ökande normalanisotropi,  F.  Det är snar-
are  konstant.  

- Det teoretiska MDF, ekv  (3),  visar bättre överensstämmelse med det 
experimentella vid låga i-värden. Vid högre i-värden divergerar 
det teoretiska MDF från det experimentella. 

- Att MDF varierar inom ett litet intervall och att det inte ökar 
nämnvärt med ökande  7  gör det svårt att använda MDF som formbar-
hetskriterium vid dragpressning av aluminiumplåt. Antal dragsteg 
(eller  total deformation)  till dess mellanglödgning behövs kan 
vara ett lämpligare formbarhetskriterium vid dragpressning av 
aluminiumplåt. 

.5 

.4 

.3 

.2 



17 

- De  lösningshärdade kvaliteterna  4120-02  (glödgat) och  4120-24  (hård-
bearbetat och anlöpt  1/2-hårt) uppvisade  de  högsta MDF  bland de  
undersökta materialen. 

- Renaluminium-kvaliteterna  4010-40  (glödgat) och  4010-42 (1/4-hårt), 
som är framtagna speciellt för dragpressningsoperationer, uppvis-
ade lägre MDF än väntat. Detta kan förklaras med att dessa kvalitet-
er producerats  under  speciella förhållanden.  

6.2  Sträckpressning 

- Swifts  instabilitetskriterium stämmer bättre överens  med de  exper-
imentella töjningarna för  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4 ( härdbara leger-
ingar i kallåldrat tillstånd). 

- Swifts  instabilitetskriterium överskattar töjningarna  vid plant  
töjningstillstånd för  de  lösningshärdade kvaliteterna  4120-02  
(glödgat) och  4120-24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt). Detta 
medan  de  teoretiska töjningarna  enligt  Swift  ligger  ungefär  på  
samma nivå  som de  experimentella  vid  höga töjningsförhållanden  
(E 

2
/E  = min-töjning/max-töjning = ca  0.9). 

1  

Marciniaks och Kuczynskis formbarhetsgränskurvor, som är baserade på 
Hills nya flytkriterium, visar bättre kvalitativ överensstämmelse 
med experimentella töjningar. 

- en  jämförelse mellan  Swifts  instabilitetskriterium och Marciniaks 
och Kuczynskis modell, uppbyggd  på  Hills nya flytkriterium, visar 
att  Swift  överskattar max-töjningarna  (E

l
)  för  de  lösningsingshärd- 

ade kvaliteterna  vid plan  töjning  (E
2 
 =  0).  Detta medan Marciniaks 

och Kuczynskis modell underskattar max-töjningarna för  de  härdbara 
legeringarna  vid plan  töjning. 

- Renaluminium i glödgat tillstånd,  4010-40,  uppvisar  den  bästa 
sträckpressbarheten. Samma material i  1/4-hårt-tillstånd visar 
också  god  sträckpressbarhet, trots att dess brottförlängning,  
A  , är  den  näst lägsta  (12%)  och dess fl-värde  det  lägsta  (0.05) 
50 

bland de  undersökta  materialen.  

- Den  lösningshärdade kvaliteten  4120-24  (hårdbearbetat och anlöpt  
1/2-hårt) står, som väntat, för  den  sämsta sträckpressbarheten.  
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SAMMANFATTNING 

Idag är användningen av aluminiumplåt större än någonsin. Det är fram-
för allt bilindustrin som är  den  drivande kraften.  Man  söker - där det 
är möjligt - ersätta stålplåt med höghållfast aluminiumplåt och därmed 
göra vikt- och bränslebesparingar. Ett exempel är bagageluckan i  Volvo 
745-serien.  

Aluminiumplåt används främst vid bockning och dragpressning.  Om man  
bortser ifrån flygplanskroppar, sträckpressas  aluminium  i enstaka  
fall,  exempelvis vid tillverkning av små båtar. Detta p g  a  att  alumi-
nium  uppvisar sämre sträckpressbarhet än stål. Dessutom anses kostnad-
erna för utrustning och verktyg vid sträckpressning av  aluminium  bli 

höga. 

Publicerade uppgifter om olika material- och processbundna parametrars 
inverkan på formbarhetskriterierna vid dragpressning, sträckpressning 
och bockning av aluminiumplåt  har  studerats och redovisas i denna  
rapport.  Vidare  har  inverkan av lösningshärdning, kallvalsning,  fin-
kornbehandling och utskiljningshärdning på aluminiumlegeringars form-
barhet studerats. 
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Diffus 	 Lokal  
midja 	 midja  

1. INLEDNING  

Plåtmaterial som plasticerats, kommer vid fortsatt  deformation  att gå 
till brott till följd av plastisk instabilitet. Dragprov är ett 
exempel på detta, figur  1.1. 

Figur 1.1. Diffus  och  lokal  midjebildning vid dragprovning,  [1].  

Vid dragprovning är deformationen likformig till  en  början. När drag-
kraften når sitt maximum, börjar  en diffus  midpla att bildas. För ett 
isotropt material som följer sambandet  a=  K.E kan  man  vid  
diffus  midjebildning skriva  

da  /dE =  a 
1  

och 	 (1)  

E = n 

Fortsatt  deformation  leder till att  en lokal  midja bildas. Vid  lokal  
midjebildning kan  man  teckna  

da  /dE = c  /2 
1 	1 	1  

och 	 (2)  

E =  2n 

(Se  även aysnitt  2.1.1.3.)  

Vid plåtformning  har man  sällan samma deformationsförlopp som vid 
dragprovning. Spänningskvoten  a  =  a /a  * och töjningskvoten 
e = E /E * vid exempelvis  drag-  och2st4ckpressning  har  inte samma 
värde2soM vid dragprovning. Vid  lokal  midjebildning kan vi dock 
generellt skriva  [1].  

n 
e -  	 (3) 1 + e  

M h a  Hills gamla flytkriterium (behandlas senare) visade  Swift  
att  diffus  midja (isotropt material) bildas när  [1] 

2n (1 + e 	92)  E - 	 (4) 
(e 	1)(2e2  - e 	2) 

*  a  =  (2e  +  1)/(2  + e) och 
e  =  (2a  -  1)/(2 	a). [1].  

1 
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—0.6 

Villkoren för  lokal  och  diffus  midjebildning, ekv  (3)  och  (4), visas  i 

figur  1.2.  Observera att det enligt dessa villkor, inte skall bildas 
någon  lokal  midja, när E är  positiv. Lokal  midja bildas dock även när 

E är  positiv.  Skälet  til  detta behandlas i kapitel  3. 
2 

el 
fl 

-2.0 

"1.8 

Lokal 
midje- 
ildn. 

1.6 

.1.4 

Diffus - 1.2  Diffus 
midje- midje- 
ildn. ildn. 

—a4 0.2 	0.4 	0.6 	aß 	LO 
e2 

P =— el 

05 	07 	 LO  

Figur 1.2.  Kritiska töjningar  vid diffus  och  lokal  midjebildning enl 

ekv  (3)  och  (4). Konstant a  och  e  antages, [1].  

Experimentellt  kan man  ta fram  en  kurva  som beskriver  när  lokal  midje-
bildning förväntas inträffa för olika  a  och  e  (figur 1.5). Man  brukar 

etsa nät  av  cirklar  (eller kvadrater) med  diametern  d
0 
 på  plåten 

innan  den  formas.  Under formningen  deformeras cirklarna till ellipsar.  

Efter lokal  midjebildning  eller  brott mäter  man  ellipsarnas  stor-  och 

lillaxlar och beräknar töjningarna  enligt figur 1.3.  Töjningarna  en 

diameter eller  fler diametrar från brottet  (eller den  lokala midjan)  

anses  vara "säkra". Dessa värden  ger en  kurva  som kallas  Formbarhets-

gränskurva (FGK)  eller  Keeler-Goodwin-kurva.  Figur 1.4  visar FGK för 

mässing  (70-30),  tätat  stål  och  aluminium (2036-T4); 	(olika tjockle- 

kar). Jfr  med figur 1.2.  
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Figur 1.3.  Töjningarna beräknas genom att mäta ellipsarnas  (de  de-
formerade cirklarnas) stor- och lillaxlar,  [2]. 

Max.  töjning,  el  (%) 

Min.  töjning,  e2  (%)  

Figur 1.4.  FGK för mässing  (70-30),  tätat stål och  aluminium 

(2036-T4);  (olika tjocklekar). Jfr med figur  1.2. [1]  

Det är viktigt att påpeka att FGK inte kan karakterisera olika ma-
terials djuppressbarhet. Två olika material kan  ha  formbarhetsgräns-

kurvor som liknar varandra,  men bete  sig olika  under  formningen. An-
ledningen är att olika material fördelar töjningarna olika.  Material  

med  god  pressbarhet fördelar töjningarna över större områden.  Om  töj-

ningarna fördelas över stora ytor, blir  de  inte så stora i någon punkt 
som om samma totaltöjning skall tas upp inom ett litet område. FGK är 

dock till  god  hjälp när det gäller att förutse  de  svårigheter som kan 

uppstå vid formning av plåt. 
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Figur 1.5  visar olika deformationsvägar  samt  hur  de  etsade kvadraterna 
ser ut före och efter deformationen. 

Min.  töjning,  c2  

Figur 1.5.  Olika deformationsvägar och  de  etsade kvadraternas utseende 
före och efter deformationen,  [3].  

FGK:s nivå vid  plan  töjning, FGK , höjs med ökande deformations-
hårdnandeexponent, n, och plåttjöcklek,  t,  figur  1.6. 
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Deformationshårdnandeexponent, n 

Figur 1.6.  FGK som funktion av n och  t.  Material  = lågkolhaltigt 
stål,  [1].  



Av vad som sagts ovan drar  man  alltså slutsatsen att ett plåtmaterial 
beter sig olika för olika 	och e. Vi  har  exempelvis sett att plåt-
material tål  mindre deformation  vid  plan  töjning än vid enaxlig drag-

ning 

Det finns flera sätt att beskriva materials beteende vid plåtformning, 

framför allt vid  drag-  och sträckpressning.  De  flesta bygger på Hills 

gamla flytkriterium, vilket vid  plan  spänningstillstånd (planisotropi 

och rotationssymmetri antages) blir  [4]. 

2(1 + r) J. 2 	 (5a) 

1/2 

- dc)2  + (dc + dc)2 1- 	(5b)  

där  r  = plastiska töjningsförhållandet (= cb/ct, bestäms vid drag- 

provning),  a-  =  en  generaliserad spänning (= sträckgränsen vid enaxlig 

dragning) och  di  . ett generaliserat töjningsinkrement. 

Ekv  (5a)  och  (5h)  överensstämmer med experimentella resultat för 

material med  r>1  (stål).  De  överensstämmer däremot inte  med experi-

mentella resultat för material med  r<1 (aluminium).  Därför föreslog 

Hill ett nytt flytkriterium, vilket  under  samma förutsättningar som 

ovan blir  [4].  

och  

(1 + 2r)la
1 
 - 	l a 	 (6a) I 

a21 	i cr1 + a2 l a  = 2(1 + r) 	a 

ci2.7  _ [2(1  -i-  r)i/a  f 	1  
2 

1  (1 + 2r)1/(a  - 1) I 

 
dc - dc 

2ta/(a 	1)+  

i a/(a - 1) 1 (a - 1)/a 
+ Idc 1 

	

	
(6b) 

2 

a  =  2  ger alltså Hills gamla flytkriterium.  a  är  en  materialparameter 

som bestäms genom att anpassa
sann

-  E
sann

-kurvan vid dragprovning 

till 
sann 

- E -kurvan vid biaxiell dragning  (a  = 
sann  

	a  ).  
1 	2  

För mjuk aluminiumplåt med  7  =  0,723 (se  aysnitt  2.1.1.1) har man  
funnit  a  =  1,8. 1 	a 	2. 

(6a)  är ekvationen av  en  ellips vars stor- och lillaxlar varierar med  

a  och  r,  figur  1.7. Figur 1.7 (a)  visar att  en  minskning av  a  medför 

ökat motstånd mot flytning. I figur  1.7  (b) kan vi  se  att  en  minskning 

av  r  (jfr med figur  1.7 (a).)  leder till minskat motstånd mot flytning. 
Vi ser också att Hills nya flytkriterium  har  störst effekt vid  bi-

axiell dragning  (a
l 
 =  a2).  

5  

(1 + 	2r)(a 	- c 	)2 	+ (a 	+ a )2 	= 1 	2 1 2  

och  

dc - 	
[2(1+r)]

1/2  
1  

(dc 
 2 

I 	
(1  +  2r)  
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Figur 1.7.  Flytgränsyta enligt Hills nya flytkriterium,  [4]. 

(a) r  =  1,0  

(b) r  =  0,5 

2.  DRAGPRESSNING  

Vid dragpressning formas ett  plant  plåtämne till ett kärl vinkelrätt 

mot plåtämnets  plan.  Kärlet kan formas med eller utan fläns. Här be-

handlar vi endast pressning av cylindriska kärl med  plan  botten. 

För formningen används  en  stämpel med  form  och dimensioner motsvarande 

kärlets insida  samt  ett ringformat verktygselement som benämnes dyna, 

figur  2.1.  



Figur 2.1.  Nomenklatur för dragpressningsverktyg. 

Stämpeln pressar ner plåtämnet genom dynan varvid det normalt fordras  
en s  k tillhållare för att flänsen skall förbli  plant under formnings-
operationen.  

Ett cirkulärt plåtämne används för att pressa ett cylindriskt kärl med  
plan  botten.  Figur 2.2  visar att plana ringar på plåtämnet förvandlas 
till cylindriska  element under  deformationsförloppet. Detta förut-
sätter tangentiella tryck- och radiella dragspänningar, figur  2.3. 

Figur 2.2.  Stegvis presentation av deformationsförloppet vid drag-
pressning,  [5].  
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Samma sektion på flänsen 
före och  under  pressningen  

Den  tryckta rondellens kant  

Ursprunglig rondellkant  
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inte förändrades 
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8  

Ju närmare rondell- 
kanten, desto  större 
tryckspänningar  

Figur 2.3.  Plana ringar på rondellen förvandlas till cylindriska  
element  p g  a  radiella  drag-  och tangentiella tryck-
spänningar,  [5].  

Tryckspänningarna induceras när stämpeln börjar dra ner materialet i 
dynan  under  bockning över såväl stämpel- som dynkanterna, varvid 
radiella dragspänningar uppkommer i flänsmaterialet. När  drag-  och 
tryckspänningarna i flänsen uppnått  den  tvåaxliga gränsflytspänningen, 
kommer materialet att flyta  in  över dynkanten. Materialet erhåller 
därvid  en  viss tillskottsdeformation genom bockning i anslutning till 
glidning över  den  avrundade dynkanten. Därefter sträcks materialet 
åter ut och bildar  den  cylindriska mantelytan.  

Under  formningsförloppet kommer plåtmaterialet att förtjockas i 
flänsen och förtunnas främst närmast stämpelkanten, figur  2.4.  

Figur 2.4.  Schematisk tjockleksfördelning efter dragpressning,  [5].  

Zoner som deformationshårdnat  mindre,  förtunnas fortare. Det är främst 
vid punkt D i figur  2.4,  nära stämpelkantradien, som materialet för-
tunnas. Plåtmaterialet förtunnas även vid punkt E,  men  i  mindre  ut-
sträckning. Detta p g  a  friktionen mellan stämpeln och denna sektion. 

Plåtmaterialet går vanligtvis till brott vid punkt D i figur  2.4.  
Denna zon som bildats i initialskedet, utsätts för dragspänningar och 



sträcks.  Den  måste bära dragkraften. Brott förekommer dock även i 
andra delar av kärlet,  men  i fortsättningen kommer vi att koncentrera 
oss på det förstnämnda.  

2.1  Formbarhet  under  dragpressning av renaluminium 

Vid dragpressning liksom vid annan plastisk bearbetning, tillåter inte 
materialet obegränsad  deformation.  Vid dragpressning yttrar detta sig 
så att  man  inte kan pressa hur höga burkar som helst. Det finns  m a o 
en  största rondelldiameter, 

Dmax' 
som med framgång kan dras till  en  

hel burk.  Man  kan bestämma det största dragförhållandet 
 max 	

D
max

/d  
för varje kombination av verktyg och material. 

Vid plåtprovning utföres sådan bestämning av 
ßmaxi 

 standardiserade 

verktyg. Det vid sådan provning bestämda ß
max 

 kallas maximala drag-

förhållandet, MDF, och betraktas som  en  materialegenskap. 

Teoretiskt kan  man  härleda ett samband mellan MDF och plastiska 
töjningsförhållandet,  r, (se  aysnitt  2.1.1.1)  på följande sätt,  [1] 

Den  maximala  kraft, F 	, som erfordras för att dra  in  flänsen är  
max  

F
max 	

it • d •  t
o 
 • a

f 
• ln (MDF) 	 (7)  

där a
f 	

flänsens flytgräns. 

I koppväggen som måste bära F
max

, är flytspänningen 

F
max 

a - 	  - a
f 

• ln (MDF) 
v U d t • • 	

o 

a 
ln (MDF) = 
	

(8)  

f 

Vid dragpressning av cylindriska kärl med  plan  botten går materialet 
vanligtvis till brott nära stämpelkantradien, vid punkt D i figur  2.4. 
Plan  töjning råder i denna zon och vi kan skriva  (se  även figur  2.5)  

E 	(= 	E 	) 	= 	0 	(C
3 	

(= 	a
z

) 	= 	0) (9) 
2 

(9) 	och 	Hills 	gamla 	flytkriterium 	(ekv 	(5a) 	och 	(5b)) 	ger  

- 	
1 	+r 

a. (Ts.  (10) v 
2r + 1  

Vad gäller flänsen 	kan vi 	teckna 

(= 	E
z
) 	=  0 (11) 

3 

(11) 	och Hills gamla 	flytkriterium ger  

f 
- 

1 + r 
1/2

. 	CT, (12) r + 	1/2 	
I 

9  



(12)  och  (10)  i  (8)  ger 

ln (MDF) =  j  (r + 1)/2 1  

Vi  har  hittills inte tagit hänsyn till bockningen över dynkanten och 
friktionen.  Man  skriver därför 

ln (MDF) = n • j Cr + 1)/2 1 	 (13)  

där n är  en  effektivitetsfaktor som varierar med smörjning, till-
hållarkraft, plåttjocklek och dynkantradie. Vanligtvis  
0,74 	n 	0,79.  

Samma resonemang som ovan och Hills nya flytkriterium ger (ref  5)  

ln (MDF) = 	1(1 + 2r)1/(a 	I) 
 + 11 (a - 1)/a 

2 
(14)  

Experimentellt  har man  dock funnit följande generella samband  [1]  

ln (MDF) = n • (2r/(r +  1))027 	 (15)  

Ekv  (13), (14)  och  (15)  innebär att  en  ökning av  r  medför  en  ökning av 
MDF. Mer om detta i aysnitt  2.1.1.1.  

Ett antal olika variabler påverkar MDF. Dessa variabler kan delas  in  i 
material- och processbundna parametrar. I kommande aysnitt skall vi, 
så långt det går, titta på dessa parametrars inverkan på MDF för ren-
aluminium. Olika legeringsämnens inverkan på aluminiumplåts formbarhet 
belyses i kapitel  5.  

10 
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0,5 

Material 
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stål 	 0,9-1,8 

Titanleg. 	3,0-5,0 

2  
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-1 

Figur 2.5.  Flytgränsyta enligt Hills gamla flytkriterium  (a  =  2). a  
för koppväggen och flänsen  har  markerats,  [1]. 

2.1.1  Materialbundna parametrar 

Plåtmaterials formbarhet kan definieras som förmågan att deformeras 
till komplicerade  former  utan alltför stor  lokal  förtunning eller 

brott.  De  faktorer som bestämmer plåtmaterials formbarhet består 
därför av förmågan  

a) att distribuera lokalt uppkommande töjningar, 
b) att motstå midjebildning och  lokal  förtunning och 

c) att motstå brott vid stora töjningar.  

De  parametrar som är aktuella, är därför 

- plastiska töjningsförhållandet,  r,  
- normalanisotropin, 
- plananisotropin,  Ar,  
- deformationshårdnandeexponenten, n, och 
- töjningshastighetskänsligheten,  m.  

11 



2.1.1.1  Töjningsförhållande  (r),  normalanisotropi  (7)  och plananiso-
tropi  (Ar) 

r, 7  och  Ar  bestäms vid dragprovning, figur  2.6. 

Figur 2.6. r, 7  och  Ar  bestäms vid dragprovning,  [1]  och  [2].  

Vanligen bestäms  r  i riktningarna  00, 45
0 
 och  900  mot valsriktningen  

(se  figur  2.6). r  är ett mått på hur  fort  materialet förtunnas. Det 
framgår av definitionen att ett högt  r-värde erhålls om provstaven 
aysmalnar kraftigt (Eb  stort) samtidigt som  den  förtunnas obetydligt  

(E
t 
 litet). Vanligtvis är 

rstål> 
 1  och rAl <  1.  I figur  1.7  såg vi att  

en  minskning av  r  medför ett minskat motstånd mot flytning. 

Det anses att  r  inte varierar nämnvärt med töjningen  [1].  På senare 
tid  har  några forskare hävdat att renaluminium är ett undantag  [6]. De  
ifrågasätter i själva verket Hills flytkriterier (ekv  (5)  och  (6))  som 
förutsätter  konstant r.  

Vi kommer dock i fortsättningen (liksom tidigare) att anta att  r  är  
konstant. 

Man  skiljer på plananisotropi, år, då plåten uppvisar olika egenskaper 
i olika riktningar i plåtens  plan  och normalanisotropi,  7,  då egen-
skaperna i riktningen vinkelrätt mot plåtens  plan  avviker från egen-
skaperna i plåtplanet. Anisotropi är orsakad av texturen, som i  sin  
tur påverkats av plåtframställningen och då främst kallreduktion och 
värmebehandling. Mer om detta i aysnitt  2.2.2.  

12 
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Normalanisotropin,  7, kan  också betraktas  som  medelvärdet  av 
r  ,  r 	och  r 	.  Figur 2.7  visar maximala dragförhållandet. MDF, för  
0 	45 	90 

o  renal iumnium  sm  funktion av  normalanisotropin,  7.  I  figuren har  även 
ekv  (13)  och  (15)  ritats.  

0,6 
	

0,8 
	

• 1,0 
	

1,2 
	

1,4 
	

1,6  

Figur 2.7.  Maximala dragförhållandet för renaluminium som funktion av 
normalanisotropin.  t  =  0.5 mm. Den  experimentellt fram-
tagna linjen är hämtgd ur  [6]. 

Ur den  experimentellt framtagna linjen får vi A(MDF)/A(7) =  0,076.  
Motsvarande siffra för stål ligger mellan  0,17  och  0,32 [6].  Andra 
undersökningar,  [4],  visar dock att A(MDF)/A(7) k  0,30  för renalumi-
nium, dvs ungefär lika stort som för stål;  [4].  MDFAl  är däremot 

något lägre än MDFstål. A(MDF)/A(7) =  0,30  innebär att MDF ökar med  

6%  då  7  ökar från  0,6  till  1,0  (n =  0,78). F  ö bör det påpekas att 
kurva  2  i figur  2.7  (ekv  (15))  överensstämmer bättre med experimen-
tella resultat,  [1].  

Överensstämmer det nya teoretiska sambandet, dvs ekv  (14)  (härlett  
m  h  a  Hills nya flytkriterium), med experimentella resultat? Det  har  

inte gått att finna något om detta.  Man har  som nämndes i kapitel  1,  
funnit  a  =  1,8  för mjuk aluminiumplåt med  7= 0,723.  I figur  2.8  jäm-
förs  de  olika sambanden mellan MDF och  7. a  =  1,8, 7  =  0,723  och 
n =  0,78.  

3 

2,3 

MN'  

2,2 

2,1 

2,0  



Samband MDF F a n 

ln(MDF) = (n/2)[(1+20 1/(a-1)  +11(a-1)/a  2,07 0,723 1,8 0,78 

ln(MDF) = 2,06 0,723 0,78 

ln(MDF) = nr2d(r+1)]°,27  2,10 0,723 0,78  

Figur 2.8.  Jämförelse av olika samband mellan MDF och  7.  

Vi ser att MDF beräknat enligt det nya sambandet, inte skiljer sig 
nämnvärt ifrån  de  två andra sambanden. Det är därför på  sin plats  att 
än  en  gång påpeka att Hills nya flytkriterium  har  störst effekt vid 
biaxiell dragning  (a

l 
 =  a

2
); se  även figur  1.7.  

Maximala dragförhållandet, MDF, ökar alltså med ökande normalaniso-
tropi,  F.  Vid dragpressning går materialet vanligtvis till brott nära 
stämpelkantradien (vid punkt D i figur  2.4). Figur 2.9  visar att 
maximala töjningen, e , i  den  potentiella brottzonen minskar med 
ökande  7. 

0,6 
	

0,65 
	

0,70 
	

0,75 
	

0,80  

Figur 2.9.  Maximala töjningen i  den  potentiella brottzonen, e (mätt  
90

o 
 mot valsriktningen), som funktion av normalani- 

.1 

sotropi,  7.  Material  = renaluminium.  t
o 
 =  2 mm. [7].  

Även  den  maximala  kraft  som erfordras för att dra  in  flänsen, minskar 
med ökande  7.  I figur  2.10  ser vi  F 	som funktion av  T. 
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Figur 2.10. Den  maximala  kraft  som erfordras för att dra  in  flänsen, 
som funktion av  T.  ndtR

m 
= koppväggens nominella styrka.  

Material  = renaluminium.  t
0 	

0,5 mm. [6].  

Alltså ju högre  7—, desto  bättre dragpressbarhet. Vi  har  dock hittills 
inte tagit hänsyn till plananisotropin,  Ar. Man  kan inte bortse ifrån  
Ar.  Detta dels p g  a  öronbildning (behandlas i aysnitt  2.2.2)  och dels 
därför att  Ar  indirekt påverkar MDF. Vi vet att ett högt  7.-värde med-
för  god  dragpressbarhet och högt MDF.  Men  om också  Ar-värdet är högt 
(dvs det finns stora skillnader mellan  r  ,  r 	coh  r  ), kommer e och  

1.  
F
max 

	

	
" att bli större i 

rmin:s 
 riktnina  (se  fig  2.9  ocA02.10).  

et  kommer alltså att brista i 
rmin:s 

 riktning,  [8]. 

2.1.1.2  Deformationshårdnandeexponent  (n)  

Plan  töjning  råder  i  den  potentiella brottzonen nära stämpelkantradien  
(punkt D  i  figur 2.4).  Denna zon  har  deformationshärdnat minst.  Den 
har  i initialskedet sträckts och förtunnats, medan  den så  småningom 
"svepts  om"  stämpelnosen.  Eftersom den  förtunnade  sektionen  mäste  bära  
dragkraften,  är  det  7som bestämmer hur  fort materialet  skall brista.  
n  påverkar inte MDF nämnvärt. Detta är  den  allmänna uppfattningen.  

I figur  2.7  presenterades MDF:s  variation  med  7.  I denna figur åter-
finns även n-värden.  Men  denna figur ger inte någon tydlig bild av n:s 
inverkan på MDF, därför att n-värdena är ganska lika. 

Teoretiskt kan  man  härleda ett samband mellan MDF och n: 

MDF 	
F
kr 	

[8] 	 (16) 
F
max 

och 

F
kr 

= ndt
o
R
m
[(1 + r)/j 1 + 2r 1 ] n 4. 1 	 [6] 

där F
kr 

=  den  kritiska  kraft  som leder till brott. Istället för att 

beskriva  de  matematiska detaljerna,  visas  det teoretiska sambandet 

(17)  
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n = 0,75 

r = 2,125 
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0,445 

2,1 

2,0 
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mellan MDF och n i figur  2.11. Figur 2.11  överensstämmer med experi-
mentella resultat,  [4]. Ur  figur  2.11  och för  r  =  0.805  får vi 
A(MDF)/A(n) =  0,125  i intervallet  0,1 	n 	0,3.  Detta innebär att 
MDF ökar med  1,2%  då n ökar från  0,1  till  0,3.  (A(MDF)/A(7)  re 0,30,  
vilket innebär att MDF ökar med MDF ökar med  6%  då 	ökar från  0,6  
till  1,0).  Alltså  en  liten ökning.  Men man  kan ändå säga att ett högt 
n-värde medför bättre dragpressbarhet än ett lågt.  (Se  även figur  
2.20.)) 

0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	61,5 
n 

Figur 2.11.  Teoretiskt samband mellan MDF och n,  [1]. 

2.1.1.3  Töjningshastighetskänslighet  (m)  

Vad är töjningshastighetskänsligheten,  m,  och hur påverkar  den  MDF? 

Vi vet att palstisk instabilitet vid enaxlig dragning inträffar när 

a 
de/dc = 

z.  

och  

E. = nz. 

16  
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doldc=a/zi  

C  

Figur 2.12.  Plastisk instabilitet inträffar när dolds = olz och  

E
i 
= nz

i 

z
i 

är  den  kritiska subtangenten;  se  figur  2.12.  (i = d för  diffus  

midjebildning och i =  1  för  lokal  midjebildning. För ett isotropt 

material är z
d 

=  1  och  z
1  = 

 2  vid enaxlig dragning). 

Töjningen upptill  den  punkt där  diffus  midjebildning startar, kallas 

likformig töjning, 
Elikf  s

likt  är inte  den  enda användbara töjningen. 
-. 

Lika viktig vid plåtformning är töjningen upptill  den  punkt där  lokal  

midja bildas, vilken vanligtvis leder till att  lasten  sjunker, figur  

2.13. 

Kraft Fmax  

Likformig 	! 
plastisk 	I  
deformation  I 

IIcke-likformig 
i plastisk  
!deformation  

Förlängning  

Figur 2.13.  Likformig plastisk  deformation  vid dragprovning,  [1].  

När  diffus  midjebildning startar vid enaxlig dragning, går töjnings- 
förhållandet i plåtens  plan, 	= E  le  , från -  1/2  till  0,  dvs  plan  

töjning (isotropt material;  se  även figur  1.5).  Detta leder auto-

matiskt till  en  ökning av  den  axiella spänningen. Andra faktorer som 
påverkar flytspänningen är töjningshastigheten,  S,  och temperaturen,  

T. Man har  funnit att både  S.  och  T  ökar i midjan, särskilt om 



da/de  

e=n  

do'  

eller  

da  
dc = 

deformationen  i denna  del av staven  är  inhomogen. En  infinitesimal  
ändring  av  spänning  kan  tecknas  som [7] 

8o' 	I8E  
dc +  

8a 	l 
a 

i1 
dc + 	't de + '-c/f 	I dT 

8a 8a dE 	8c de 8c dT 
8E 	

I 
dE 	8e 	

I 
dE 8T 	

1 
dE  

För plastisk  deformation  utan brott, krävs det att  

da  a  
dc  > Z. 

8a  
Medan deformationshårdnandet 	sjunker  under  deformationsförloppet  

8E  
och  diffus  midjebildning startar, är det viktigt för fortsatt  deforma- 
tion  utan  lokal  midjebildning att det totala deformationshårdnandet  

12-  kan hållas > —mhaandra faktorer än 	.  (Se  ekv  (18)  och  8a  
dc 	 Z

1  
. 	 8E 

a  och da/de 

Figur 2.14.  Sann spänning,  a,  och deformationshårdnande, do'/dc, som 
funktion av sann töjning vid dragprovning. 

Töjningshastighetskänsligheten,  m,  är av stor vikt i detta samman-
hang. För superplastiska legeringar är  m den  viktigaste faktorn som 
kontrollerar  stabil  plastisk flytning. För vanliga aluminiumplåtar 
ligger  m  mellan -  0,005  och +  0,007. 

m  definieras som  

m  = ln(a  /a  )/1n( 	/E ) 	 (20) 
2 	1  

E 	E  
2 	1  

och brukar mätas vid  maximal  last; se  figur  2.15.  

18  

(18)  

(19)  

figur 2.14.) 
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Kraft, F 

3600 

3550 

3500 

3450  

25 	 30 	 35  

Förlängning 

Figur 2.15. m  bestäms vid  maximal  kraft  vid dragprovning.  Material  
renaluminium.  t

o 	
2,94 mm. [7].  

Låt oss  nu  anta att aluminiumplåtar följer sambandet 

n 	• 
cr = K • E •  (21) 

En positiv m,  leder till att  a  (deformationsmotståndet) ökar vid  en  
ökning av c.  Om  m är  negativ  medför  en  ökning av c,  en  minskning av  
a  (deformationsmotståndet). Aluminiumlegeringar med hög  Mg-halt  (ca  
4%) har  ett negativt  m-värde  (se  även kapitel  5  och figur  5.3). Man 
har  funnit att dessa kvaliteter går vid dragprovning snabbt till 
skjuvbrott vid  en  ökning av 	[7]. 

Figur 2.16  visar  den  icke-likformiga förlängningen vid dragprovning  
(se  figur  2.13)  som funktion av  m  för ett antal olika material. 
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1. Aluminium 5182-0  (lösningshärd.  Al-leg., 
4,5  %  Mg) 

2. Aluminium 2036-14  (härdb.  Al-leg.) 

3. Mässing(70-30)  

4. Aluminium 1100  (renaluminium)  

5. Höghållfast stålplåt  

6. Tät. stålplåt  

7. Al 5182-0 vid 150.0 

8. Zn-Ti-leg.  

6 _1 
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— 	34 

2 / 

0 	 
0 	 0,02 	 0,04 	0,06  
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i2 • 30 

_Ng 

u▪  • 20 

8 

Figur 2.16.  Icke-likformig förlängning  (se  figur  2.13)  vid dragprov-
ning som funktion av  m, [1].  

Exakt hur  m  påverkar MDF är inte känt.  Men man  vet att ett positivt  
m-värde medför  en  jämnare fördelning av deformatinen när lokala töj-
ningar uppstår. m:s inverkan på MDF torde dock vara marginell.  m har  
däremot  en  stor inverkan på sträckpressbarheten som behandlas i 
kapitel  3. 

2.1.2  Processbundna parametrar  

2.1.2.1  Presskraft  

Det finns flera olika  modeller  för beräkning av dragkraften. Här 
nämner vi två av  dem: 

a)  Med utgångspunkt från deformationen i flänsmaterialet,  anger man  
följande samband  [1] 

F 	=  1- 	n • d •  t 	•  a
f
. ln (p)  

	

max  n 	 o   

där  13  = dragförhållandet och n = effektivitetsfaktor.  

(22) 
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b) Utifrån koppväggens nominella styrka kan  man  vid MDF beräkna 

F
max 

enligt följande  [2]  

F
max 	

it • d •  t
o  • 

 R
m 	

(23) 

Om ß  < MDF kan F
max 

beräknas på följande sätt  

F 	.n•n•d•t • R 	 (24) 
max 	 o 	m 

ß  -  1  
där n =  1,2  

MDF -  1 

Man har  funnit att kvoten d/t påverkar  den  erforderliga dragkraften, 
dvs verkar ökande på faktorn P. Det finns  nomogram  för beräkning av 
faktorn n.  

Figur 2.17  visar dragkraften som funktion av stämpelvägen.  Figuren 
har  tagits fram  m  h  a  teoretiska värden. Vi ser att kurvans maximum 
flyttas till höger med ökande deformationshårdnandeexponent, n. Här  
har man  bortsett ifrån dyn- och stämpelkantradien. I praktiken stiger 
kurvan långsammare.  Den  når även sitt maximum senare.  

Stämpelväg, h/hmax=dragdjup/maximalt dragdjup  

Figur 2.17.  Dragkraft som funktion eav stämpelväg (teor kurvor),  [1]. 

2.1.2.2  Tillhållarkraft  

Tillhållning behövs för att förhindra flänsmaterialet att bucklas och 
veckas till följd av  de  stora tangentiella tryckspänningarna i flänsen  
under  dragningen, figur  2.18.  
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Figur 2.18.  Olika  defekter  vid dragpressning,  [5].  

Det exakta värdet av tillhållarkraften,  FT,  fastställs empiriskt.  FT  
kan beräknas på följande sätt  [2] 

F
T 
 = P • 21- (D2  - d2) 

4  
där  

P k  25[(p  -  1)2  i-  d/(200 t
o
)]  •  R

m 
 •  10-4  N/mm2  

Den  beräknade kraften är endast  en  minimiuppskattning. Bristande nog-
grannhet och parallellitet hos verktygselementen nödvändiggör högre 
plåthållartryck (P) för att detaljerna skall bli veckfria. Speciellt 
vid dragpressning av aluminiumplåt kan upptill  30%  högre värden er-
fordras.  

F
T 
 påverkar MDF indirekt. Tillhållartrycket, P, resulterar i  en  frik- 

tionskraft som söker förhindra plåtens radiella rörelse mot dynöpp-
ningen. Därför ökar  den kraft  som koppväggen måste bära och följakt-
ligen går materialet till brott snabbare. Teoretiskt kan  man  härleda 
följande uttryck  [5]  

MDF = exp(1 - FF/F
max

) 	 (26)  

där  FF  =  friktionskraften  mellan flänsen och tillhållaren (och dynan). 

Här spelar plåtmaterialets hårdhet och ytjämnhet (även verktygens yt-
jämnhet)  stor roll.  Ekv  (26) har  dock  inte ännu verifierats experi-
mentellt. 

22  
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Slutligen bör det påpekas att  
t 

a) det främst är 	o°  

[ 	

som bestämmer om tillhållning behövs eller 

inte (tillhållning behövs om (t
o
/D) <  (0,025)*  och 

b) tumregeln  FT  2-.. 0,2  -  0,33  F
max 

 gäller med  god  noggrannhet,  [5]. 

2.1.2.3 Friktion(smörjning)  

Vid dragpressning bör  man  söka  

a) minimera friktionen mellan flänsmaterialet och verktygsytorna (det 

är exempelvis viktigt  at  dynkantradien är smord) och 

b) öka friktionen mellan plåten och stämpelkantradien (enl somliga 
även mellan plåten och stämpelbotten). 

Medan  a)  är förståeligt, vållar b) viss tveksamhet. Vi kommer i detta 
aysnitt att försöka förklara b), presentera experimentella resultat 

som verifierar b)  samt  beskriva smörjningens inverkan vid dragpress-
ning. Vi kommer däremot inte att titta på exakt vilka smörjmedel som 
är lämpliga vid dragpressning av renaluminium och olika aluminium-
legeringar **. (I nästa aysnitt, som handlar om draghastigheten, ser 
vi hur tre olika smörjmedel påverkar renaluminiums MDF). 

Såsom det framgått av tidigare aysnitt, ligger  den  potentiella brott-
zonen nära stämpelkantradien. Denna zon som deformationshårdnat minst,  

har  i initialskedet sträckts och förtunnats, medan  den  så småningom 

"svepts om" stämpelnosen. Plåtens glidning över stämpelnosen resulte-
rar i att  den  potentiella brottzonen sträcks ännu mer och brott sker 

snabbare.  En  ökning av friktionen mellan stämpelnosen och plåten för-
hindrar denna glidning.  Man  kan öka friktionen mellan stämpeln och 
plåten exempelvis genom att öka stämpelnosens ytojämnhet.  Man  lättrar 

stämpelnosen enligt figur  2.19.  

* Teoretiskt behövs det ingen tillhållning om  [5] 

0,58 	
D
°  < 

 E 	
(P  

buckling 

  

där  a  = tangentialspänningen och E
buckling 

= 4Eb/(f77  + f—E1)2  

E = elasticitetsmodul och b är 
sann 

- E 	-kurvans lutning efter 
sann 

det elastiska området. 

**  Lämpliga smörjmedel  vid formning av  aluminiumplåt återfinns i  
Lubrication in Sheet-Metal Forming, Sheet Metal Industries Yearbook, 

1982, s 34-36. 
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STÄMPEL 

z  R4,5 

STÄMPELINSATS  

021  
6 Lättrad yta. 

Ytavvikelsens 
maximivärde, 
R  =45  pm.  

max 

Figur 2.19.  Lättrad stämpel. R
max 
	45 µm. [9].  

Figurerna  2.20 (a),  (b) och (c) visar  en  jämförelse mellan dragpress-
ning med polerad stämpel och dragpressning med lättrad stämpel. Mate-
rialet är legeringen A1Mn1.25 med tjockleken  1 mm.  (Plåttjockleken var 
ursprungligen  3,2 mm.  Plåten klipptes till  mindre  bitar som  sedan  re-
ducerades och värmebehandlades på olika sätt.) Dragdjupet och ämnes-
diametern ökade med  21%  resp  7,4%  vid dragpressning med  en  lättrad 
stämpel,  [9].  Av figurerna framgår det  f  ö att  den  plåt som  har  
största fl-värdet (och minsta hårdheten) uppvisar bättre dragpress-
barhet. 
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Figur  2.20.  Dragpressning med polerad och lättrad stämpel,  [9]. 

En  liknande teknik  används inom industrin  vid  svåra dragpressnings-

operationer och  kallas  "tram-lining"  (spårvägsläggning),  [9].  

När  man  pressar med  en  lättrad stämpel, blir det märken på kärlets 

insida. I många situationer vill  man  inte  ha  dessa märken. Istället 

för att använda  en  lättrad stämpel, kan  man  då öka friktionen mellan 

plåten och stämpelkantradien  m  h  a  högtrycksresistanta smörjmedel, dvs 

smörjmedel med EP-tillsatser,  [5].  Detta p g  a  att friktionskoeffi-

cienten ökar med ökande temperatur  (20-160 grad.  C), figur  2.21.  Aven 

om vi antar att temperaturen i plåtmaterialet runt stämpelkantradien 
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stiger från  20  till  60 grad  C, får vi ur figur  2.21  att friktions-
koefficienten ökar från ca  0,16  till ca  0,17  inom detta temperatur-
interval]  (alltså  en  mycket liten ökning). Det  har  inte gått att finna  
en  undersökning om hur användningen av smörjmedel med EP-tillsatser 
påverkar MDF och friktionen mellan plåten och stämpelkantradien vid 
dragpressning av  aluminium. 

80 	160 	240 	320 	400 
Temperatur, grad. C 

Figur 2.21.  Friktionskoefficient som funktion av temperatur vid smörj-
ning med klorerad  paraffin (40%  klor) jämfört med oljesyra 
som ger gränsskiktsmörjning,  [10]. 

Man  måste i regel använda smörjmedel vid dragpressning och smörjmed-
lets egenskaper  har  stor betydelse för resultatet. Ett bra smörjmedel 
gör att ett större dragförhållande kan användas, samtidigt som till-
hållarkraften kan ökas för att minska risken för veck. Många typer av 
oljor och emulsioner används.  

Man  kan även använda plast som smörjmedel.  Plasten  påförs antingen i  
form  av folie eller genom doppning.  

Man  bör vid valet av smörjmedel även  se  till andra egenskaper än  de  
smörjande. Det får inte missfärga eller på annat sätt angripa ma-
terialet. Det bör även vara lätt att avlägsna. Lämpligt smörjmedel bör 
utprovas från  fall  till  fall,  [11]. 

2.1.2.4  Draghastighet  

Figur 2.22  visar MDF  som funktion av  draghastigheten.  Tre  olika smörj-
medel  har  använts, nämligen maskinolja  (0,181),  ricinolja  (0,108)  och 
Johnson  Wax  nr  700.  Siffrorna inom  parentes anger friktionskoeffi-
cienten  mätt i ett särskilt  test.  Johnson  Wax  är ett  fast  smörjmedel  
som  används  vid  dragpressning-ironing  av  aluminiumburkar. 
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Figur 2.22.  MDF som funktion av draghastigheten.  Material  = renalumi-
nium i glödgat tillstånd.  [12]. 

Vid  smörjning  med  maskin- och ricinolja ökar MDF  med  ökande hastighet. 
MDF sjunker något  med  ökande hastighet  vid  smörjning  med  Johnson  Wax.  
Det har  dock ett högt initialvärde. 

Draghastigheter som förekommer i praktiken ligger mellan  10  och  75  
m/min. Det anses allmänt att MDF inte påverkas nämnvärt inom detta 
intervall,  [5].  Det bär dock påpekas att lämplig hastighet bestäms 
genom försök i verkstaden.  

2.1.2.5  Stämpel- och dynkantradie (r
s 
  och  rd)  

STÄMPELKANTRADIEN bör inte vara alltför liten, eftersom det lätt 
medför att detaljen brister i närheten av denna. Undersökningar,  [5],  
visar att risken för brott ökar kraftigt då r

s 	
2t  • r

s 
får inte  

0 
heller  vara alltför stor (?.  10 t  ), därför att materialet då "sträck-
pressas".  Man har  funnit att MDF°inte påverkas nämnvärt då 
4t

o 	
r
s 

< 10t
o 

• r
s 

får inte understiga  1.5 mm, [5]  och  [11].  

Allför stor DYNKANTRADIE leder till att materialet styrs dåligt och 
lätt kan komma att rynkas  (se  figur  2.18).  Alltför liten dynkantradie 
resulterar i att materialet brister vid dynkanten. Ju  mindre  dynkant-
radie,  desto  större värmeutveckling som i  sin  tur försvagar dynma-
terialet.  En  liten  r

d 
 försvårar smörjningen och skapar  problem  genom 

kallsvetsning av material på dynan. Experimentella resultat,  [5],  ger 
vid handen att 2t

o 
<  r

d 
 < 10t

o 
och kan sammanfattas i figur  2.23  som 

visar att rondelldiametern ökar med ökande dynkantradie. 

27 

0,1 	1 
	

10  



Dragpressning av cylindriska 

kärl med  plan  botten 

Rostfritt 
stål 

'%**s.---->....------"s«—"s"----- Mässing 

Aluminium 

Dragpressbart 
kallvalsat 
stål  

237,5 

225,0 

28 

R
o
n
d
e
l
l
d
i
a
m
.
,
  

212,5 

200,0 

  

ZI2ri,‘,0ZZ-77- 

if  

  

    

          

           

187,5 

175,0 

0 	 9,6t0  12,8t0  16t0  19,2t0  

Dynkantradie,  rd  (n)  

Figur 2.23.  Rondelldiameter som funktion av dynkantradie.  
t
o  = 

 0,98 mm. [5]. 

Figur 2.24  visar stämpelkraften som funktion av dynkantradien för ett 
antal olika material. I fallet  aluminium  sjunker stämpelkraften, som 
synes, väldigt litet med ökande  r

d
.  Detta innebär att MDF för  alumi- 

nium  påverkas mycket litet av  rd  (= 2t
o 
 -  10t

0
); se  ekv  (16).  

3,2t0  6 0  

Jid  

2t
0 	4t0 	6t0 	8t0  

Dynkantradie,  rd  (mn)  

Figur 2.24.  Stämpelkraft som funktion av dynkantradie för olika 
material.  t

o  = 
 0,78 mm. [13].  
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I  Aluminium-handboken  anger man  att lämplig dynkantradie ligger mellan 
ca  20t  för tunt material  (t  k  0,1 mm)  och ca  5f  för tjockare ma- 
terial°(t 	3 mm). F  ö kräver  en  djupare detalj större radie än  en  
grund,  [11]. 

2.1.2.6 Dragspalt (s)  

Dragspalten bör vid  normal  dragpressning alltid överstiga plåttjock-
leken, därför att  de  pressade kärlen alltid erhåller  'en  viss kantan-
svällning. Denna är olika för olika material. Generellt väljer  man 
s 	1,3t  när dragförhållandet är  2, [5].  I  Aluminium-handboken  anger 
man s  =  i,1-1,2t  när  t 	1,5 mm  och  s  =  1,15-1,25  när  t  >  1,5 mm,  
beroende på anta9et dragsteg. 	 0 

 

En  alltför  stor dragspalt leder  till veckbildning och  konicitet. En  
alltför liten  dragspalt leder  till  ironing;  se figur 2.18. 

2.2  Egenskaper efter dragpressning av aluminiumplåt 

Efter  en  dragpressningsoperation förekommer  defekter  och avvikelser 
I tidigare avsnitt  (2.1.2.2, 2.1.2.5  och  2.1.2.6)  talade vi om  de-
fekter  som uppstår p g  a  exempelvis otillräcklig tillhållarkraft. I 
detta aysnitt kommer vi att titta på orsakerna till apelsinyta, öron-
bildning och återfjädring.  

Man  är ibland tvungen att utföra mellanglödgningar för att kunna ge 
detaljen dess slutliga  form.  Mellanglödgning behövs för att materialet 
åter skall bli formbart. I detta aysnitt kommer även mellanglödgning 
att behandlas.  

2.2.1  Apelsinyta  

Stora korn i materialet leder till  en  grov yta, apelsinyta, efter 
pressningen. Kornstorleken hos kommersiella aluminiumplåtar ligger 
mellan  20  och  100 µm. En  beprövad och  god  regel är att inte tillåta 
kornstorlek över  40 µm  (gäller framför allt stål),  se  figur  2.18. 

2.2.2  Öronbildning  

Öron bildas p g  a  plananisotropin;  (se  även aysnitt  2.1.1.1). Man  kan 
betrakta deformationsförloppet vid dragpressning som summan av två 
deformationsprocesser som sker samtidigt:  en  axialsymmetrisk flytning 

• som styrs av normalanisotropin och  en  osymmetrisk flytning som kon-
trolleras av plananisotropin. Det är  den  osymmetriska flytningen som 
leder till öronbildning. 

Öronbildning beror på ett antal faktorer vid plåtframställningen. Vad 
gäller aluminiumplåtar finns det två typer av öron: 

- 45-gradiga öron som främst beror av reduktionen, och 
- 90-gradiga öron som i första  hand  beror av värmebehandlingen. 

Detta beskrivs schematiskt i figur  2.25.  Därför söker  man  balansera 
dessa två typer av öron för att framställa "öronfritt" material. 



Valsad och glödgad (plåt) 

30 

Valsad (plåt)  

Reduktion  (både varm- och kallvalsning)  

Figur 2.25.  Schematiskt samband mellan öronbildning och reduktion  

samt  mellan öronbildning och reduktion + glödgning,  [14]. 

Figur 2.25  visar att  r 	ökar med ökande reduktion.  Reduktion  + glödg- 

ning leder till att  r 	minskar och  r 	ökar upptill  en  viss reduk- 
45 	 90  

tionsgrad. Därefter ökar  r 	och minskar  r 	med ökande reduktion.  
45 	 90  

Enligt teorin når  r 	sitt maximum vid ca  83%  kallreduktion + glödg- 

ning,  [14].  Kurvan "valsad och glödgad" i figur  2.25  kan jämföras med 

figur  2.26.  

I figur  2.26  ser vi  r  ,  r 	och  r 	för renaluminium som funktion av  
o 	45 	90  

kallreduktion + glödgning.  r 	når, som synes, sitt maximum vid  80% 
90  

kallreduktin, varefter det minskar.  r 	sjunker och når sitt  minimum 
45  

vid  90%  kallreduktion, varefter det ökar. 
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60 	80 	90 	95 	 99  

Kallreduktion före glödgning(350.Cx  1  tim.), ( % )  

	

Figur 2.26 r  ,  r 	och  r 	som funktion av kallreduktion + glödgning.  
5 	90  

Måtertil = renaluminium.  t  efter  99%  kallreduktion  

0.5 mm. [6].  

Öronen är alltså inte önskvärda bl  a  därför att  de  måste avlägsnas.  

Figur 2.27  visar öronhöjden för ett antal olika material som funktion 

av Ar/7". 
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Figur 2.27. bronhöjden som funktion av Ar/T, [1]. 

2.2.3  Äterfjädring  

Äterfjädring beror av  den  elastiska återhämtningen framförallt i 
flänsen och  den  bockade zonen kring stämpelkantradien, och leder till 
konicitet.  Den  är väldigt liten och kan i  de  flesta  fall  bortses 
ifrån 

Äterfjädring blir ett stort  problem  när dragkraften inte förmår 
plasticera hela tvärsnittet tillräckligt (exempelvis vid pressning av 
paneler). Denna typ av återfjädring kan undvikas om  [1]  

R 
m 
—> er- 
af  (27)  

där a
f 

= flytspänningen i  den  bockade zonen kring stämpelkantradien, 

µ = friktionskoefficienten mellan plåten och stämpeln i  den  bockade 
zonen kring stämpelkantradien och  8  = bockningsvinkeln i radianer.  

Om  µ=  0.20  och e =  n/2  blir (R
m
/cf) >  1,37.  Vad gäller  aluminium har  

kvoten 
Rm
/a
f 

ett lågt värde, vilket innebär att återfjädring kan 

ställa till med  problem  vid pressning av  aluminium, [1]. 

Man  pressar därför  aluminium  med  dragvulster  för att försäkra sig om 
att hela tvärsnittet plasticeras tillräckligt, figur  2.28.  

32 
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Figur 2.28. 
 Pressning med 

 dragvulst 
 för att försäkra sig om att hela 

tvärsnittet plasticeras, 
 [1]. 

2.2.4  Glödgning 

Ibland måste  man 
 pressa aluminiumplåten i flera steg för att ge de- 

taljen dess slutliga  form. 
 Eftersom materialet 

 deformation 
 

under  pressningen 
 (se  figur  2.29) 

 måste  man 
 glödga det för att det 

åter skall bli formbart. Glödgningen (rekristallisationsglödgning) 

sker vanligtvis vid ca 
 350°C. 

 Det är viktigt att använda 
 de  tem-

peraturer och tider som anges för resp legering. För hög temperatur 

ger  en 
 grovkornig struktur, som i 

 sin 
 tur medför att apelsinjta bildas 

vid fortsatt formning, 
 [11].  



Brottöjning 

**% 	Brottgräns  
*a% 

(a)  

Brottgräns 
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***., 	Brottöjning  

Kallbearbetning 

Temperatur 

(b)  

Figur 2.29.  Inverkan av kallbearbetning och värmebehandling på brott-
gräns och brottöjning (hållfasthet och  duktilitet), [11].  

Teoretiska  studier  visar att glödgning behövs när maximala töjningen 
vid dragpressning (töjningen högst upp på kär]ets kant) når värdet n 
(deformationshårdnandeexponenten),  [5].  



Tillhållare  

-- Koppens  form  efter sträckpressning 

-- Koppens  form  om plättjockleken inte 
förändrades 

Midja  6 

3. STRACKPRESSN ING 

Figur 3.1  visar sträckpressning av  en rotationssymmetrisk  kopp. 

Figur 3.1.  Sträckpressning av  en rotationssymmetrisk  kopp,  [1].  

Plåtämnet låses mellan dynan och tillhållaren så att indragning av 
material inte kan ske. Därefter sträcks materialet av  en  halvrund 
stämpel  under  biaxiella dragspänningar.  

Deformationen  inleds med att centrumpartiet sträcks. Eftersom det 
deformerade materialet deformationshårdnar, tvingas  de  omgivande 
partierna att  delta  i deformationen. När deformationen drivits så 
lånat att  den  likformiga gränstöjningen nåtts i någon punkt, sjunker 
töjningskvoten, e = E  le  , lokalt från sitt ursprungliga värde till  0 
(plan  töjning). Detta2le1er till  lokal  midjebildning och brott vid 
fortsatt  deformation. 

Figur 3.2  visar schematiskt tjockleksfördelningen efter sträckpress-
ning av  en rotationssymmetrisk  kopp. Brott sker vanligtvis vid midja 
B. Ju lägre friktionen mellan verktyg och plåt är vid sträckpressning, 

Midja  A  

35 

Figur 3.2.  Schematisk tjockleksfördelning efter sträckpressning.  Ur 
[5]  efter viss modifikation.  

desto  högre upp på bulan  (koppen)  kommer brottet.  Man  kan eliminera 
friktionen genom att pressa med olja, istället för  en fast  stämpel. 
Materialet brister då i bulans högsta punkt,  [2]. 

3.1  Formbarhet  under  sträckpressning  av  aluminiumplåt  

Vid  sträckpressning är  både E  och  E  positiva.  M a o sker deforma-
tionen  mellan  plan  töjning och biaxiell  dragning (se figur 1.5). 
Enligt  teorin skall  det  inte bildas någon  lokal  midja inom detta  om-
råde (se  Swifts  samband, ekv  (4),  i  kapitel 1).  I praktiken bildas  
det  dock  lokal  midja även  vid  sträckpressning. Att teorin inte 
överensstämmer  med  praktiken gör  det  svårt att teoretiskt förutse 



töjningarna och därmed materials sträckpressbarhet. Det  har  därför 
upprättats  modeller  som beskriver varför  lokal  midja bildas vid 
sträckpressning och förutser töjningarna längs olika  deformations-
vägar. Samtliga  modeller  förutsätter att töjningskvoten, e = E /E 
sjunker från sitt ursprungliga värde till  0 (plan  töjning) vid2lokal 
midjebildning. Vid  plan  töjning kan enligt teorin,  lokal  midja bildas  
(se  ekv  (3)  och fig  1.2). Man  är dock oense om skälet till att e  
minskar till noll lokalt. vi  skall här kortfattat redogöra för 
Marciniaks och Kuczynskis modell som ofta förekommer i diskussionerna 
om sträckpressning. 

Enligt  Marciniak och  Kuczynski  bildar lokala inhomogeniteter  (varia-
tioner  i kornstorlek, textur, legeringsämnen  eller  plåttjocklek) svaga  
zoner. En sådan svag  zon  kan  ligga parallellt  med 2-riktningen,  figur 
3.3. E  växer snabbare i  den  svaga  zonen  än utanför  den. Men E  måste 
vara detsamma i och utanför  zonen  därför att  den  svaga  zonen (Ages av  
material.  Eftersom E  växer snabbare än  E  i denna zon, sjunker  det  
lokala värdet  av e' 	dc /dc . När  e'  när6r  sig  noll,  kan en lokal  
midja bildas,  [1].  Varje2plåtmaterial  har  därför  en inhomogenitets-
faktor, f. f  =  1  innebär att  det  inte finns några inhomogeniteter i 
plåtmaterialet. Ju  mindre f, desto mindre kan man  deformera  material-
et. 

36 

Svag zon 

 

    

     

Figur 3.3.  Svag zon som ligger parallellt med  2-riktningen,  [1]. 

Figur 3.4  visar Marciniaks och Kuczynskis modell för tvåaxlig  dragning  
i plåtens  plan, som bygger på  Hills gamla flytkriterium (ekv  (5a) ger  
Hills gamla flytkriterium  vid plant  spänningstillstånd och planiso-
tropi) för ett isotropt material.  Vi ser  i  figur 3.4  att kurvorna 
flyttas uppåt (mot större  E  ) när  n  ökar.  Vi ser  också att  Swifts  in-
stabilitetskurva, ekv  (4),  inte varierar  så  mycket från  plan  töjning 
till biaxiell  dragning.  
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Figur 3.4  Teoretiska formbarhetsgränskurvor  enligt  Marciniaks och 

Kuczynskis modell för tvåaxlig  dragning  i plåtens  plan,  

baserad  på  Hills gamla flytkriterium. Streckade kurvan =  

Swifts  instabilitetskurva (ekv  (4)), [15]. 

Figur 3.5  visar Marciniaks och Kuczynskis modell för tvåaxlig dragning 

i plåtens  plan,  baserad på Hills nya flytkriterium (ekv  (6a)  ger Hills 

nya flytkriterium vid  plant  spänningstillstånd och planisotropi), för 

material med  7  =  0,5  och n =  0,2.  

	

För glödgad renaluminiumplåt gäller  a  k  1,7, 	0,5  och n 	0,2.  Mot- 

svarande kurva i figur  3.5  ligger långt  under  experimentella värden,  

[16].  
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Figur 3.5.  Teoretiska formbarhetsgränskurvor enligt Marciniaks och 
Kuczynskis modell för tvåaxlig dragning, baserad på Hills 
nya flytkriterium,  [16]. 

En  annan nackdel med Marciniaks och Kuczynskis modell är svårigheten 
att bestämma  f. De har  själva valt ett  f-värde som bäst anpassar 
teoretiska värden till experimentella. Resultatet  har  dock inte varit 
tillfredsställande,  [15]. 

Man har,  såsom det framgått av ovan, ännu inte kunnat upprätta  en  
teoretisk modell för sträckpressning som överensstämmer med praktiska 
resultat,  [16].  

Experimentellt brukar  man  pressa  en rotationssymmetrisk  kopp  (se  figur  
3.1)  för att undersöka materials sträckpressbarhet. Maximala kopphöjd-
en, h,  (se  figur  3.2)  används som ett mått på materials sträckpress-
barhet. Ju större h,  desto  bättre är materialet ur sträckpressbar-
hetssynpunkt. 

Vid Erichsenprovet och  Olsen cup test,  två hittills förhärskande prov-
ningsmetoder, går det till ungefär på samma vis som  visas  i figur  3.1,  
dock utan låsvulster.  Man  anser idag att dessa provningsmetoder inte 
är så lämpliga p g  a  att deras resultat inte är reproducerbara. Detta 
beror bl  a  på att 

- stämpeln är för liten  (se  även figur  3.14),  
- indragning av material inte förhindras helt, och 
- smörjningsförhållandena varierar mycket,  [1].  

Vi  skall i kommande aysnitt titta  på resultat  från  Hecker-provet  som 
går  till  exakt  på  samma sätt  som visas  i  figur 3.1.  Stämpeldiametern =  
101,60 mm  och dynöppningen =  105,66 mm vid  Hecker-provet.  Inga  smörj-
medel används  vid  detta prov,  [1]. 

Under  senare  år har  ännu ett simulerande prov blivit allt vanligare, 
nämligen  Limiting Dome Height  Test,  figurerna  3.6  och  3.7. Inga  smörj- 



f
LDH

o 

Valsriktning 

medel används  vid  provet  (OBS!  provningsmetodiken är ännu inte stand-
ardiserad).  Vi kommer  att använda  Limiting Dome Height  (i fortsätt-

ningen kallad maximala kupolhöjden)  vid plan  töjning  (e  -  0),  LDH , 

och  Limiting Dome Height  då e  >  0,  LDH,  som  mått  på  alüminiumplåtg 

sträckpressbarhet. 	
2  

Figur 3.6.  Plåtämnet före och  efter samt  verktygsgeometrin  vid  Limi-
ting Dome Height  Test. (OBS!  Provningsmetodiken är ännu 
inte standardiserad).  [17].  
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Figur 3.7. e som funktion av  plåtämnets bredd,  B, vid  Limiting Dome 
Height  Test.  Material =  stål, t

o 
 =  0,8 mm, [17]. 

3.1.1.  Materialbundna parametrar  

Följande parametrars inverkan på kopphöjden, h, och maximala kupol-
höjden. LDH

0 
 och LDH kommer att undersökas: 

- plastiska töjningsförhållandet,  r,  

- normalanisotropin, 

- plananisotropin,  Ar,  

- deformationshårdnandeexponenten, n, 

- töjningshastighetskänsligheten,  m,  

- plåtmaterialets ytjämnhet, R
a
, och 

- mikrostrukturella egenskaper.  

3.1.1.1  Töjningsförhållande  (r),  normalanisotropi  (7)  och plananiso-
tropi  (Ar) 

Figur 3.8  visar E som funktion av E för tre material med olika  r. 
Figuren  som är baerad på Marciniaks2och Kuczynskis teoretiska modell, 
visar att E ökar med minskande  r.  
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Figur 3.8.  Teoretiska formbarhetsgränskurvor för tre material med 
olika  r  enligt Marciniaks och Kuczynskis modell,  [15].  

Detta  har  inte kunnat verifieras experimentellt,  [15].  Experimentella 
resultat visar att  r, 7  och  Ar har  ringa inverkan på sträckpressbar-
heten.  

3.1.1.2 Deformationshårdnandeexponent (n)  

Figur 3.9  visar maximala kopphöjden, h, som funktion av deformations-
hårdnandeexponenten, n, för stål och  aluminium.  h ökar som synes, med 
ökande n. Ökningen är större för stål än för  aluminium.  Dessutom 
ligger stål på  en  högre nivå än  aluminium. 

0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 
Deformationshärdnandeexponent, n 

Figur 3.9.  Maximala kopphöjden  vid  sträckpressning,  h, som funktion 
av  deformationshårdnandeexponenten,  n, enligt  Hecker-provet  
(se  aysnitt  3.1.1). m 	

l  - 
 0,01.  m

Al 	
0,0-0,006, [1].  

sta 
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Även maximala kupolhöjden, LDH, stiger med ökande n.  Figur 3.10  visar 

LDH (e =  4,5%)  som funktion av n för stål.  
2  

1I 	1 	1 	i  
0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25  

Deformationshårdnandeexponent, n  

Figur 3.10.  Maximala kupolhöjden, LDH (e =  4,5%)  som funktion av n.  

Material  = lågkolnaltigt stå.  t
o 
 =  0,8 mm, [17].  

Ett högt n-värde medför alltså  god  sträckpressbarhet.  

3.1.1.3  Töjningshastighetskänslighet  (m)  

För att illustrera töjningshastighetskänslighetens inverkan på sträck-
pressbarheten, skall vi titta på n och LDH som funktion av brottför-
längning vid enaxlig dragning (dragprovning). Vi såg i aysnitt  2.1.1.3  

att brottförlängningen beror både av n och  m (se  figur  2.13).  Vi såg 

också att  den  icke-likformiga förlängningen ökar med ökande  m-värde  

(se  figur  2.16).  

Figurerna  3.11  och  3.12  visar h och LDH som funktion av brottförläng-
ning vid enaxlig dragning (dragprovning. Vi ser att både h och LDH

o 
stiger med ökande brottförlängning. 
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Figur 3.11  Maximala kopphöjden,  h, som funktion av  brottförlängning  
enligt  Hecker-provet  (se  aysnitt  3.1.1), [1]. 

10 	 20 	 30 	 40 	 50 

Brottförlängning vid enaxlig dragning (%) 

Figur 3.12.  Maximala kupolhöjden, LDH
o 
som funktion av brottförläng-

ning,  [18].  

Ett högt  m-värde medför alltså  god  sträckpressbarhet. 
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3.1.1.4  Plåtmaterials ytjämnhet (R
a
) 

Det  har  gjorts många undersökningar om hur yttopografin inverkar på 
stålplåts formbarhet. Vi vet däremot mycket litet idag om hur alumi-
niumplåts formbarhet påverkas av yttopografin.  Figur 3.13  visar h 
som funktion av medelvärdet av medelytavvikelsen,

»a' 
för renalumi-

nium.  
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0,1 	 0,2 	 0,3  
Medelvärdet av medelytavvikelsen, [I; (pm)  

Figur 3.13.  Maximala kopphöjden, h, som funktion av medelvärdet av 
medelytavvikelsen, .P-a, (0

o 
 och  90

0 
 mot valsrikt- 

ningen) för renaluminium,  [19].  

Det verkar finnas  en optimal 7-a  vid vilken h når sitt maximum  (se  

figur  3.13).  Det experimentella resultatet i figur  3.13  skall dock 
inte generaliseras,  [19]. 

3.1.1.5  Mikrostrukturella egenskaper 

Mikrostrukturella egenskaper som kornstorlek, fördelningen av korn-
storleken, utfällda partiklar och inneslutningar inverkar på alumi-
niumplåts sträckpressbarhet. Vi återkommer till detta i kapitel  5. 

3.1.2  Processbundna parametrar  

Följande parametrars inverkan på sträckpressbarheten kommer att 
belysas: 

- presskraft, 
- plåthållarkraft, 
- verktygsgeometri, och 
- friktion (smörjning). 



3.1.2.1  Presskraft  

Den  största  kraft  som plåten kan överföra längs sitt  plan,  kan tecknas  
[2].  

=c•t•b• R
m 

F
st max 

där b är plåtens fastspända längd,  t  plåttjockleken och c  en  material- 
beroende korrektionsfaktor (c för kolstål 	1.2). 

Om  plåten bildar vinkeln y med stämpelns rörelseriktning, kan vi 
skriva  [2] 

2 •c•b•t- R
m 

• Cos y F
st max 

(29)  

För  1 mm  plåt  har  följande formel för beräkning av F
st 
 angivits  [2]  

Fst 	(A/n) 
 • K

fm 
 • ln (A

0
/A

1
) 

l  

där  

A 	= plåtens ursprungliga yta,  
0 

A  = plåtens yta  efter  sträckpressningen,  

K
fm

=  medelvärdet  av  flytspänningen  under  pressningen och  

n=  verkningsgraden,  som  vanligen  ligger  mellan  0,5  och  0,7. 

3.1.22  Plåthållarkraft  

Man  brukar inte beräkna plåthållarkrafter, utan  man  tar till ordent-
ligt med vad maskinen kan prestera.  En  övre gräns för plåthållar-
kraften sätts dock av att plåten kan klippas sönder vid för stora 
krafter,  [2]. 

3.1.2.3  Verktygsgeometri  

För närvarande finns det ingen metod att räkna fram maximala kopphöjd-
en vid sträckpressning.  Man  vet att kopphöjden är beroende av mate-
rial, plåttjocklek och det pressade kärlets geometri. Särskilt plåt-
tjocklekens inflytande är mycket starkt vid pressning av  mindre  de-
taljer,  [2]. 

Figur 3.14  visar kopphöjden som funktion av dynans  diameter.  
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Figur 3.14.  Maximala kopphöjden vid sträckpressning som funktion av 
dynans  diameter.  Experimentella värden är hämtade ur  [4]. 

3.1.2.4 Friktion  (smörjning)  

Svårigheten vid sträckpressning är att få tillräckligt mycket material 
att  delta  i deformationen.  De  delar av plåten som är i kontakt med 
verktygen, bromsas av friktionskrafter. Det gäller att smörja väl. 
Minskas å andra sidan kontaktytan mellan stämpel och plåt gör mycket, 
kan spänningarna runt kontaktytan bli begränsande för presskraften och 
därmed kopphöjden,  [2]. 

3.2  Egenskaper efter sträckpressning av aluminiumplåt 

Vid sträckpressning förtunnas plåtmaterial samtidigt som det deforma-
tionshårdnar.  Figur 2.29 (a)  visar inverkan av kallbearbetning på 
brottgräns och brottöjning (hållfasthet och  duktilitet). 

En  alltför grov kornstruktur leder vid sträckpressning till apelsin-
yta. 

gterfjädringen efter  en  renodlad sträckpressningsoperation är försum-
bar. 
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4.  BOCKNING  

Figur 4.1  visar tre olika stadier vid bockning. 
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I. Rent elastisk deformation 
(initialskede).  

II. Blandad elastisk och 
plastisk  deformation  
(mellanstadium). 

III. Rent plastisk deforma-
tion  (slutstadium  vid 
max deformation). 

Figur 4.1.  Tre olika stadier vid bockning  samt de  därmed samman-
hängande momentarmarna vid beräkning av böjmomenten 
(I och III) resp tjockleken  a  hos  den rent  elastiskt 
påkända zonen,  [2].  

Neutrallagret definieras som  en fiber  där töjningen är noll. Vid 

"elastisk" bockning  (Stadium  I i figur  4.1)  ligger neutrallagret vid  

0,5t.  Vid "plastisk" bockning  (Stadium  II och III i figur  4.1)  flyttas 

neutrallagret mot bockens insida.  

Figur 4.2  visar makrostrukturen i ett snitt vinkelrätt mot  en 

90  -bock i renaluminium, där ett  s  k neutralt  lager  saknas.  

Figur 4.2. Makrostrukturen  i ett snitt vinkelrätt mot  en 9O°  
bock i renaluminium,  [2].  

Vid bockning sker alltså  en  sträckning av materialet på bockens utsida 
och  en  stukning på bockens insida. När denna  deformation  blir för stor 

brister materialet. Brottet uppstår alltid på bockens utsida. 



R = Bockningsradie 

b = Plåtbredd  

t  = Plåttjocklek  

Figur 4.3  visar nomenklaturen vid bockning. 

Figur 4.3. Nomenklaturen  vid bockning,  [20]. 

4.1  Aluminiumplåts formbarhet  under  bockning  

Vanligtvis är b»t, varför plåtbreddens förändringar är försumbara. Vi 
kan därför betrakta bockningen som  en formningsoperation  vid  plant  
töjningstillstånd, figur  4.4. Men  FGK:s  minimum,  dvs formbarhetsgräns-
kurvan vid  plan  töjning, överensstämmer inte med gränstöjningen vid 
bockning.  

Figur 4.4. Man  kan betrakta bockningen som  en formningsoperation  vid  
plant  töjningstillstånd,  [1].  

Mätningar på bockens utsida visar att töjningen vid bockning lätt 
överskrider FGK:s  minimum.  Det anses därför att det finns  en  annan 
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Midja  Skjuvbrott  
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kurva,  en  brottkurva, som samverkar med FGK, figur  4.5.  Det finns  en  
viktig skillnad mellan dessa två kurvor. FGK visar  max  töjningarna i 
närheten av brott, medan brottkurvan bestäms genom mätning av töjning-
arna på brottytan. 

Max. töjn., el  

0 

Min. töjn., e2  

Figur 4.5.  Möjlig samverkan mellan brottkurvan och FGK,  [3].  

Skillnaden mellan dessa två kurvor är ett mått på materialets förmåga 
att stå emot stora lokala töjningar utan att brista. Vid bockning är 
töjningarna lokala av geometriska skäl,  [3].  

Töjningens storlek vid bockning är starkt beroende av bockningsradiens 
storlek.  Den  ökar snabbt med minskande radie.  Om  vi bortser ifrån 
tjockleksförändringen i bocken och antar att neutrallagret kvarstår 
vid  0,5 t,  kan vi skriva  [20] 

1  
e
u 	i 	1 +2  R  (31)  

där 

e
u 

=  den  konventionella töjningen på bockens utsida och  

e
i 
=  inside 

Ett lämpligt mått på ett materials formbarhet  under  bockning, bockbar-
het, är därför  den  minsta bockningsradie som kan användas utan brist-
ningar i bocken,  [11].  Vanligtvis relaterar  man  bockningsradien till 
plåttjockleken och använder kvoten Pit som ett mått på materials bock-
barhet.  

4.1.1  Materialbundna parametrar  

Följande parametrars inverkan på bockbarheten, Pit, belyses: 

- brottkontraktion (vid dragprovning),  kb,  

- plåttjocklek,  t,  och 

- bockningsriktning. 

/\\ 
Skjuvbrott  
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Figur 4.6.  R/t som funktion av brottkontraktion,  [1], [21]  och  [22]. 
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4.1.1.1  Brottkontraktion  (k
b
) 

Man  kan få  en  uppfattning om materials bockbarhet genom att titta på 
deras brottförlängning. Ju  mindre  förlängningen är,  desto  sämre är i 
regel bockbarheten. Brottförlängningen är dock ingen tillförlitlig 
egenskap att bedöma bockbarhet och minsta radie efter,  [11].  Av  de  vid 
ett dragprov bestämbara egenskaperna  har  brottkontraktionen,  kb,  visat 
sig vara ett bättre mått. Brottkontraktionen definieras som  

k
b 
 = [(A

o 
- A

b 
)/A

a 	
•  100  

där 

A
o 

= ursprunglig tvärsnittsarea och  

A
b
=  tvärsnittsarean efter brott.  

Figur 4.4  visar R/t som funktion av brottkontraktionen' kb.  Renalumi-
nium .. 

 är som synes mycket bättre ur bockbarhetssynpunkt  an  A1-2XXX-
kvaliteterna.  

4.1.1.2  Plåttjocklek  (t)  

För  en  viss  given  bockningsradie ökar töjningen på bockens utsida med 
ökande plåttjocklek. Detta betyder att minsta radien ökar med ökande 
plåttjocklek,  [11]. Man  brukar därför använda kvoten R/t som ett 
tjockleksberoende mått på bockbarheten.  

4.1.1.3  Bockningsriktning  

Den  riktning i förhållande till valsningsriktningen, i vilken bock-
ningen sker,  har en  viss inverkan på bockbarheten. Bockbarheten är 
något bättre vinkelrätt mot valsningsriktningen än parallellt med,  
[11].  Detta p g  a  att inneslutningar bildar lameller längs  valsnings-
riktningen och verkar som brottanvisningar,  [21].  

(32)  



n  

(33) 

4.1.2  Processbundna parametrar  

Följande parametrars inverkan på bockbarheten kommer att undersökas: 

- bockningsmoment,  Mb,  

- bockningsvinkel, 	och 

- bockningens utförande.  

4.1.2.1 Bockningsmoment (Mb)  

För ett material som följer sambandet  a  = K •  E
n 
 kan  man  teckna det 

erforderliga bockningsmomentet som  [1]  

bK't2 	1 
M - Mb 	(2 + n) 	2(R/t)  

där 

 

K = K 
: l(n + 1)/2 
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En  ökning av R/t medför som synes, att det erforderliga bocknings-
momentet minskar.  (Se  även figur  4.3.). 

4.1.2.2 Bockningsvinkel (a)  

Bockningsvinkelns storlek inverkar.  En  liten bockningsvinkel kan ut-
föras med  en  något  mindre  radie än  en  stor,  [11]. 

4.1.2.3  Bockningens utförande  

Minsta bockningsradien är i någon mån beroende av bockningsmetoden.  
Om man  exempelvis sträcker materialet samtidigt med bockningen, måste 
radien väljas större.  En  riktig inställning av bockningsverktyget, 
polerade verktygsytor och användning av smörjmedel är några åtgärder 
som underlättar bockningen och även medför att  mindre radier  blir 
möjliga att använda,  [11]. 

4.2  Egenskaper efter bockning av aluminiumplåt  

Under  bockningen deformationshårdnar materialet  (se  figur  2.29 (a)).  
Aterfjädring är dock  den  viktigaste egenskapen efter bockning. 

Vid bockning av alla material utom  de  i allra mjukaste tillstånden, 
måste  man  ta hänsyn till återfjädringen och utföra verktygets bock-
ningsvinkel något större och dess radie något  mindre  än  den  aysedda. 
Aterfjädring beräknas bl  a  på följande sätt  [1]  
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t  
2R  

n  

t
i 1 

(34)  

 

  

2 + n 

    

        

där 

R' = radien efter återfjädring och 

E =  E/(1  -  v2).  (K'?  Se  ekv  (33)). 

gterfjädringen beror i huvudsak av följande faktorer: 

- Bockningsradie och materialtjocklek. Ju större radien är 
ande till tjockleken,  desto  större blir återfjädringen.  

i förhåll- 

- Materialets egenskaper, flytspänning och E-modul.  En  högre flyt-
spänning ger  en  större återfjädring.  Aluminiums  E-modul är ca  1/3  
av stålets. Detta medför större återfjädring för höghållfast alumi-
niumplåt än för stålplåt,  [11],  figur  4.5. 

a 
A  

B 

e  

(a) 	 (b)  

Figur 4.7. (a)  Högre flytspänning medför större återfjädring. 
(b) Lägre E-modul medför större återfjädring. 

- Sträckningen vid bockningen.  En  ökad  grad  av sträckning samtidigt 
med bockningen minskar återfjädringen,  men  ökar, speciellt vid 
bockning av tunn plåt, risken för buckling av angränsande plana 
delar av plåten,  [11].  

- Bockningsvinkeln. Ju större bockningsvinkel,  desto  större 
fjädringen. 

blir åter- 

För att bli av med återfjädringen kan  man  prägla plåten i  den  bockade 
zonen, figur  4.6.  



V-bcckning  
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Figur 4.8.  Prägling av plåten leder till att  man  blir av med åter-
fjädringen,  [13]. 

5.  ALUMINIUMLEGERINGARS FORMBARHET  

I föregående kapitel studerade vi inverkan av olika material- och 
processbundna parametrar på formbarhetskriterierna vid dragpressning, 
sträckpressning resp bockning av aluminiumplåt. I detta kapitel skall 
vi beskriva hur följande sätt att öka hållfastheten påverkar alumi-
niumlegeringars formbarhet: 

- Lösningshärdning, 
- Kallvalsning, 
- Finkornbehandling och 
- Utskiljningshärdning.  

5.1 Lösningshärdning 

De  kommersiella lösningshärdade  Al-legeringarna (5xxx-kvaliteterna; 
amerikansk  standard  =  AA)  innehåller mellan  0,5  och  6% Mg. Mg-atomerna 
ersätter  en del  av  Al-atomerna på deras platser i gittret. Vi får  en 
fast  lösning av  Mg  i  Al. Mg-atomerna verkar bromsande på dislokation-
ernas rörelse,  [11].  Det innebär att hårdheten och hållfastheten ökar.  
Figur 5.1  visar förlängningen och sträckgränsen som funktion av  Mg-
halten. 



Sträckgräns  

40 

Al-Mg-legeringar 
Glödgat tillstånd  

30 
Sträckgräns (MPa) 
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;se 	 Förlängn. 
_2—° 

:ro 

20  

10  

o 	1 	2 	3 	4 	5 	%  Mg 

Figur 5.1.  Sträckgräns och förlängning som funktion av  Mg-halt.  
Material  . 5xxx-kvaliteterna,  [3].  

Förlängningen minskar som synes i figur  5.1,  kraftigt med små mängder 
av  Mg,  varefter  den  nästan är  konstant.  

Dessa legeringar innehåller  små halter av  Cr och  Mn  som  kontrollerar  
korn- eller  subkornstrukturen  samt Fe  och  Si  i  form av  föroreningar  
som  bildar inneslutningar.  

Figur 5.2  visar gränstöjningen  vid plant  töjningstilistånd  som funk-
tion av Mg- samt  Cu-halten.  Observera att gränstöjningen  vid plant  
töjningstillstånd sjunker liksom förlängningen  (figur 5.1), kraftigt 
med små halter av  legeringsämnen. 
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Renaluminium  (99,99% Al) 

	.0 Cu 
• 

Mg 

0 0,1 0,2 	 0,5 	 1,0 	%  

Figur 5.2.  Gränstöjning  vid plant  töjningstillstånd  som funktion av  
halterna  Cu  och  Mg, [3].  

Töjningshastighetskänsligheten,  m,  är starkt beroende av förorening-
arna och halten legeringsämnen. I figur  5.3  ser vi att  m  sjunker med 
ökande  Mg-halt.  Detta leder i  sin  tur till att  den  icke-likformiga 
förlängningen  (se  fig  2.13  och  2.16)  minskar. 
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Figur 5.3.  Töjningshastighetskänsligheten,  m,  som funktion av halten 
föroreningar och legeringsämnen.  m har  bestämts vid  maximal  
last  (figur  2.15), [3].  

Tillsättning av  Mg  medför  m a o  att formbarhetsgränskurvans nivå  
faller,  figur  5.4.  



Max.  töjning (%)  

-60 	 -20 	 20 	40 

Min.  töjning tm  

Figur 5.4.  Formbarhetsgränskurvans nivå  faller  genom tillsättning av  

Mg, [3]. 

Fe  och  Mn  som har låg  löslighet i  Al vid  rumstemperatur, finns  med  i  

strukturen  i  form av  partiklar (FeAl i renaluminium och FeAl i  
A1-4% Mg).  Dessa partiklar påverkar  fite  n  och  m  (och följaktiig-
en midjebildningen) nämnvärt,  men  sätter  dem ur  spel  vid  höga  flyt-

spänningar.  Voider,  håligheter, bildas  vid  dessa partiklar  vid  höga 
flytspänningar. Voiderna växer och länkas samman längs skjuvband där 
stora töjningar koncentrerats,  figur 5.5. Det  är framförallt  Mg som  
orsakar att töjningarna koncentreras längs dessa skjuvband. 
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Figur 5.5.  Tvärsnitt av  lokal  midja och brott.  Material  =  5182  i 

glödgat tillstånd.  t  =  1,0 mm.  Förstoring =  50x, [3]. 

Figur 5.6  visar brottkontraktionen som funktion av partiklarnas volym-

fraktion i basmaterialet. 
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Figur 5.6.  Brottkontraktion som funktion av partiklarnas volymfrak-
tion.  Rund  provstav, e  6 mm, [3]. 

Mg  och  Cu  i  fast  lösning  samt  ovannämnda partiklar minskar alltså 
sträckpressbarheten,  men  framförallt bockbarheten (jfr exempelvis  
figur 4.6  och  5.6). 

5.2  Kallvalsning  

Kallvalsning leder till  en  snabb ökning av hållfastheten.  Men  gräns-
töjningarna sjunker i samma takt.  Figur 5.7  visar  den  likformiga för-

längningen vid enaxlig dragning  samt  gränstöjningarna vid  plan  töj-
ning och biaxiell dragning som funktion av reduktionen vid kalivals-
ning. 
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Figur 5.7.  Likformig förlängning vid enaxlig dragning och gränstöj-

ningarna vid  plan  töjning och biaxiell dragning som funk- 

tion av reduktionen vid kallvalsning.  Material  =  

Al-0,2% Mg, [3].  

Figur 5.7  innebär att formbarhetsgränskurvans nivå sjunker, figur  5.8. 
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100 _ 

80 _ 

60 - 

Glödgat 

 

Kallvalsat, redulction =  80% 
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Figur 5.8.  'Formbarhetsgränskurvans nivå sjunker p g  a  kallvalsning.  

Material  =  Al-2,5% Mg, [3]. 

Man  brukar inte sträckpressa kallvalsad aluminiumplåt. Denna plåt 

används dock ofta  vid  rullformning,  ironing  och dragpressning,  [3].  
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5.3  Finkornbehandling  

Finkornbehandling resulterar i att kornstorleken (korndiametern, d) 
minskar.  Mindre  korn medför att sträck-  samt  brottgränsen höjs, medan 

förlängningen minskar, figur  5.9. 
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Figur 5.9.  Kornstorlekens (d) inverkan på sambandet spänning- förläng-
ning.  Material  =  Al-6% Ni, [3].  

Kornstorleken hos normala kommersiella aluminiumplåtar (d =  20-100 µm) 

har  (vid rumstemperatur)  en  ytterst liten inverkan på sträckgränsen, 
midjebildningen och brottöjningen. Ett undantag är dock aluminium-
folien, där kvoten d/t kan bli för stor.  En  reducering av kornstorlek-

en leder till att foliens  drag-  och sträckpressbarhet förbättras,  [3]. 

5.4  Utskiljningshärdning  

Ett annat sätt att öka hållfastheten är genom utskiljningshärdning.  

Om aluminium  legeras med några procent koppar, vilket är mer än vad  

aluminium  kan lösa, bildas det utskiljningar i legeringen, som består 
av regelbundet ordnade  aluminium-  och kopparatomer.  De  är mycket små  

men  talrika och höjer hållfastheten betydligt eftersom  de  hindrar dis-

lokationsrörelser,  [11]. 

Al-Cu  (2xxx-kvaliteterna,  AA)  är ett exempel  på en  utskiljningshärd-

ande  eller  härdbar (även värmebehandlingsbar) legeringstyp.  Den  van-

ligaste är dock  Al-Mg-Si  (6xxx-kvaliteterna,  AA),  där utskiljningarna 

betår  av  Mg
2
Si. 

Härdningen  sker  genom värmebehandling i två  steg,  upplösningsbehand-
ling och åldring. Upplösningsbehandling innebär att  materialet  värms 

till hög  temperatur  (vanligtvis till över  500°C).  Utskiljningar 
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av  de  tillsatta legeringsämnena löses upp, när temperaturen höjs och 
blir på så sätt tillgängliga för  den  påföljande åldringen som sker vid 

låg temperatur. 

Upplösningsbehandlingen ayslutas med  en  snabb kylning som behåller 

legeringsämnena i  fast  lösning. Därefter vidtar åldringen,  under  

vilken  de  härdande utskiljningarna bildas. 

Äldringsförloppet startar redan vid rumstemperatur, materialet kall-
åldrar. För att erhålla full hållfasthetsöknin8 måste dock materialet 
varmåldras vid temperaturer mellan  120  och  200  C,  [11].  

Innan vi beskriver upplösningsbehandlingens, kallåldringens  samt  varm-

åldringens inverkan på materialegenskaperna, skall vi titta på mjuk-

glödgning och överåldring. 

Mjukglödgningen (rekristallisationsglödgning) sker vanligtvis vid ca  

350°C,  dvs vid högre temperaturer än vid varmåldring. Hålltiden 

är ca  30 min.  Sker värmebehandlingen vid för hög temperatur eller  

under  längre tid än nödvändigt, växer kornen samtidigt som utskilj-
ningarna blir färre och större. Materialet överåldras, figur  5.10.  



(a)  
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(b) 

Figur 5.10.  Legeringen  2036  (AA)  efter två olika värmebehandlingar:  
(a) 250  C -  24  tim och (b)  350°C -24  tim. 
Förstoring =  10,5  Kx,  [3].  

Figurerna  5.11-5.13  visar upplösningsbehandlingens, kallåldringens, 
varmåldringens, mjukglödgnignens och överåldringens inverkan på ma-
terialegenskaperna för legeringen  2036  (AA).  Liknande  figurer  kan 
ritas för samtliga 2xxx- och 6xxx-kvaliteterna. 
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Figur 5.11.  Upplösningsbehandlingens och olika värmebehandlingars in-
verkan på sträckgränsen och förlängningen. Legering =  
2036  (AA),  [3]. 
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Figur 5.12.  Inverkan av upplösningsbehandling och olika värmebehand-
lingar på sträckgränsen och deformationshårdnandeexponent-
en, n. Legering =  2036  (AA),  [3].  
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Figur 5.13.  Inverkan av upplösningsbehandling och olika värmebehand-
lingar på formbarhetsgränskurvan. Legering =  2036  (AA),  

[3]  

Utskiljningshärdade  Al-legeringar i glödgat eller kallåldrat tillstånd 
är lämpliga för sträckpressning,  [3].  
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Typ  av 
formning 

1.  Bockning 

Formbarheten 
begränsas av 

- skador vid 
ytterfibern 

- skador vid 
klippt kant 

- brott  
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Relevanta 
mikrostrukturella 
egenskaper 

- ytutförande 
och ytkvalitet 

- kornstorlek 

- fiberbildning 
(partiklar och 
kornkolonier) 

- textur 

- normalanisotropi 

- plananisotropi 

- beteende vid  
deformations-
hårdnande 

Vanliga 
formbarhets-
kriterier 

- maximala drag-
förhållandet 
(MDF) 

- maximala kopp-
höjden (h) 

- maximala kupol-
höjden (LDH) 

- FGK 

- (EI)  

Formbarheten 
beror främst av 

- normalanisotropin 
Cr). MDF ökar med 
ökande  r  

- stort  Ar  medför 
öronbildning och  
kassationer  

- n,  m  och brottöj-
ningen. h och LDH 
ökar med ökande 
n,  m  och brottöj-
ning 

Jämförelse 
med stål 

- likadant be-
roende av  kb.  

- likadant be-
roende av 
MDF för stål 
är något högre 
än MDF för  Al  

- h och LDH är 
högre för stål 
än för  Al  

- stålplåts h upp-
visar ett stark-
are beroende av 
n än  Al-plåts 

2. Dragpress- 	- midjebildning 
ning 	 och brott vid 

stämpelkant-
radien  

3. Sträckpress-  -  plastisk  in- 
ning 	 stabilitet  

- "tillväxt" av 
strukturella 	- ytutförande  
heterogen  ite- 
ter 	 - kornstorlek 

och fördelning 
- stora lokala 	av kornstorl. 

töjningar 

- kritisk radie 	- brottkontrak- 
(R/t) 	 tionen  (kb).  

R/t minskar med 
ökande  kb.  

- partiklar 
(föroren) 

- beteende vid 
olika deforma-
tionshastigheter 

Cr) 



Tabell  6.2.  Processbundna parametrar. 

Vanliga 
Typ av 	 formbarhets- 	Formbarheten 	 Jämförelse 
formning 	 kriterier 	beror främst av 	med stål 

. Bockning 	- R/t 	 - bockningsvinkeln  
(a).  Liten  a  ->  
mindre  radie kan 
användas 
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- bockningens ut-
förande  

2.  Dragpress- 	-  MD? 	 -  friktion  (smörj- 
ning 	 ning). Ökad  frik-

tion  mellan  plat-
en  och stämpel-
kanten parallellt  
med  smörjning 
plåt-tillhållare-
dynkant medför 
ökad  MD?  

- dyn- och stämpel-
kantradie 

- tillhållning  

3.  ,Sträckpress- 	- h, LDH, FGK 	- friktion (smörj- 
ning 	 ning) 

- verktygsgeometri. 
h ökar med ökande 
dynöppning 

- stämpelkraften 
för  Al  uppvisar 
ett svagare be-
roende av dyn-
kantradien 

- Al-plåt behöver 
större tillhållar-
kraft 



Tabell  6.3.  Egenskaper efter formning. 
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15. Dragpress- 
ning  

16. Sträckpress- 
ning 

Viktigaste 
egenskaper 	 Jämförelse 
efter formning 	med stål 

- återfjädring 	höghållfast  
Al-plåt åter-
fjädrar mer än 
stålplåt 

- apelsinyta 	 Al-plåt  har 45- 
om kornstor- 	och 90-gradiga 
leken är allt- 	öron. stålplåt 
för stor 	 har  vanligtvis  

0-  och 90-gradiga 
- öronbildning 	öron 

- materialet 
kallbearbetas. 
Fortsatt form- 
ning kan komma 
att kräva glödg- 
ning 

- materialet för- 
tunnas samtidigt 
som det deforma- 
tionshårdnar 

- apelsinyta 

Typ  av formning 

1. Bockning  



Hällfasthetshöjande 
behandling  

1. Lösningshärdning 

2. Kallvalsning  

Hållfastheten 
höjs genom 

- tillsättning av  
Mg  

- kallvalsning 

Tabell  6.4.  Aluminiumlegeringars formbarhet. 
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Behandlingens inverkan 
på formbarheten 

- formbarheten minskar 
med ökande  Mg-halt  

- formbarheten minskar 
med ökande reduktion 
vid kallvalsning 

- kornstorleken hos 
kommersiella  Al-plåtar  
(20-100  pm)  har  ringa 
inverkan på formbar-
heten 

- god  formbarhet i upp-
lösningsbehandlat  (UB)  
och  UB  + kallåldrat 
tillstånd. Formbarheten 
sjunker vid  UB  + varm-
åldring 

3. Finkornbehandling - att kornstorleken 
minskas 

4.  Utskiljnings- 	 - tillsättning  av 
härdning 
	

Mg  och  Cu  + värme- 
behandling  



7.  ERKÄNNANDE  

Detta forskningsprojekt  har  utförts med finansiellt stöd av Styrelsen 
för Teknisk Utveckling (STU). Stödet erkänns med tacksamhet. 

Vid Tekniska Högskolan i Luleå  har Lars  Melin fungerat som projekt-

ledare.  Till  stor hjälp  har  också  Ulla  Öhman och många andra vid av-
delningen för Bearbetningsteknik varit. Slutligen vill  jag  tacka  

Christina  Lundebring för utskriften av denna  rapport.  

69 



8.  REFERENSER  

1. W.F. Hosford, R.M. Caddell; Metal Forming, Mechanics and 
Metallurgy; Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1983, 
s 250-322. 

2. L.  Melin,  L.  gkerberg,  U.  Öhman; Plåtformning;  Kurskompendium,  
Högskolan i Luleå,  1982. 

3. L.R. Morris,  R.  Iricibar, J.D. Embury and J.L. Duncan; Form-
ability of Aluminium Sheet Alloys;  Proc.  of a conf. on Aluminium 
Transform. Techn. and Applications; Buenos Aires 24-26 Aug. 1981. 

4. Proc.  of the Symposium on Mechanics of Sheet Metal Forming - 
Material Behavior and Deformation Analysis, held at the General 
Motors Research Laboratories, Ed. by D.P. Koistinen and  

N.-M. Wang, Plenum Press 1978, s 19-77. 

5. G.  Eshel, M. Barash, W. Johnson; Rule Based Modelling for Plann-
ing Axisymmetrical Deep-Drawing; Journal of Mechanical Working 
Technology, Dec. 1986, s 1-62. 

6. N.  Kawai, T. Mori,  N.  Hayashi, m fl; A Consideration on Deep-
Drawability of Commercially Pure Aluminium Sheets; Journal of 
Engineering for Industry; Nov. 1985, s 379-386. 

7. H.  Herö; On the Draw- and Stretchability of Aluminium Alloys; 
Doctoral Thesis, Chalmers University of Technology, 1978. 

8. N.  Kawai, T. Mori, T. Nozaki; Press-Formability of Aluminium 
Alloy Sheets of Solution-Hardening Type; Journal of Engineering 
for Industry, Nov. 1983, s 235-242. 

9. A. Younger,  D.  Spurgeon, D.E. Moore; Effect of Material Variables 
on the Deep Drawing of Aluminium - Using Smooth and Roughened 
Punches; Sheet Metal Industries, Sept. 1985, s 484-488. 

10. E.R. Braithwaite; Lubrication and Lubricants; Elsevier Publishing 
Company, Amsterdam, 1967, s 8. 

11. Aluminium,  Konstruktions- och Materiallåra; MNC Handbok, Metall-
normcentralen,  Stockholm, 1983. 

12. K.  Kato,  K.  Hanaki; Speed Effect in Deep Drawing of Work Hardened 
Aluminium Alloy Sheets; Technology Reports of the Osaka University 
(Japan), March 1982, s 41-45. 

13. D.F. Eary, E.A. Reed; Techniques of Pressworking Sheet Metal, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1974, s 100-135. 

14. J.C. Blade; Earing Control in Aluminium Alloys;  Proc.  of a 
Symposium on Texture in Non-Ferrous Metals and Alloys, Detroit, 
Michigan, Sept. 19-20, 1984, s 1-15. 

15. P.B. Mellor; Stretch-Forming; Engineering Plasticity: Theory of 
Metal Forming Processes, Ed. by  H.  Lippman, Springer-Verlag,  1977, 
s 187-201. 

70 



16. P.B. Mellor; Deep-Drawing and Stretch Forming;  Proc.  of the In-
ternational Conference on Developments in The Drawing of Metals, 
The Metals Society, London, 1983, s 76-82. 

17. H.  Vegter, C.M. Dane; The Determination of a Proper Testing Proce-
dure for the Limiting Dome Height Test; Coated Sheet Materials-
Tests, Formability, Handling, IDDRG 1985 Working Group Meetings, 
Amsterdam, 23-24 May, 1985, s 19.1-19.15. 

18. R.  Stevenson; Correlation of Tensile Properties with Plane-Strain, 
Limiting Dome Height; Journal of Applied Metalworking, July 1984, 
s 272-280. 

19. B.  Andersson;  The Influence of Surface Topography on the Forming 
Performance of Aluminium; Efficiency in Sheet Metal Forming, 
13th Biennial Congress of IDDRG, Melbourne, Australia, Feb. 20-24, 
1984, s 467-475. 

20. G.E. Dieter; Mechanical Metallurgy; McGraw-Hill, 1961, s 557-562. 

21. R.  Pearce; Forming of Sheet Aluminium Alloys; Sheet Metal Indus-
tries, Aluminium Supplement, March 1986, s 26, 28  och  52. 

22. J.  Datsko, C.T. Yang; Correlation of Bendability of Materials With 
Their Tensile Properties; Journal of Engineering for Industry, 
Nov. 1960, s 309-314. 

71 



ALUMINIUMPL  ATS  FORMBARHET 

SEKTION 3 



SAMMANFATTNING 

I denna sektion presenteras  de  experimentella resultat som erhållits 
vid  drag-  och sträckpressning av aluminiumplåt. 

Maximala dragförhållandet, MDF, för  7  olika plåtkvaliteter  har  bestämts 
vid två olika hastigheter  samt  med och utan smörjmedel. MDF för alumin-
iumplåt varierar mellan  1.9  och  2.0.  MDF ökar inte nämnvärt med ökande 
normalanisotropi, i. Att MDF varierar inom ett litet intervall och är  
konstant  oaysett i-värde, gör det svårt att använda MDF som formbarhets-
kriterium vid dragpressning. Antal dragsteg till dess mellanglödgning 
behövs kan vara ett lämpligare formbarhetskriterium vid dragpressning 
av aluminiumplåt. 

Maximala höjden  vid  sträckpressning  med en solid  halvsfärisk stämpel 
och  vid  bulge  test  för samma plåtkvaliteter  har  bestämts  vid  två olika 
hastigheter. Maximala höjden visar  en  bättre  korrelation med  brott-
förlängningen,  A

50
,  än  med  deformationshårdnandeexponenten,  n. 

Vid  bulge  tests  påträffades flytfigurer  (stretcher strains)  hos det  
lösningshärdade  materialet 4120  i glödgat tillstånd  (-02). Vid  samma 
försök uppträdde tågor (roping/ridging)  hos  renaluminium-kvaliteterna  
4010-40  (glödgat) och  4010-42 (1/4-hårt)  samt de  härdbara AlMgSi-
legeringarna  Ac-120-14  och AS6-R5-14. 
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1. INLEDNING  

I denna sektion presenteras  de  experimentella resultat som erhållits 
vid  drag-  och sträckpressning av aluminiumplåt. Någon teoretisk bak-
grund kommer inte att ges i denna sektion. För  en  teoretisk behand-
ling av aluminiumplåts  drag-  och sträckpressbarhet hänvisas läsaren 
till sektion  2.  För  en  jämförelse mellan teori och praktiska resultat,  
se  sektion  1!.  

Vid experimenten  har  

- maximala dragförhållandet, MDF, 
- maximala höjden  vid  sträckpressning  med en solid  halvsfärisk stämpel, 
- maximala höjden  vid  bulge  tests  (pressning  med  olja  som  stämpel) och 
- formbarhetsgränsdiagram för sträckpressningsområdet 

för  7  olika plåtkvaliteter bestämts. Samtliga försök  har  skett  vid  två 
olika hastigheter. MDF och maximala höjden  vid  sträckpressning  med en 
solid  halvsfärisk stämpel  har  bestämts  både med  och utan smörjmedel.  

2.  GENOMFÖRANDE  

2.1  Materialegenskaper  

De  mekaniska egenskaperna bestämdes i  en  dragprovmaskin av märket  Zwick  
kopplad till  en  HP-dator. Tre provstavar/riktning  (00, 45

0 
 och  90°  mot 

valsriktningen) testades. 

Genomsnittsvärden för sträckgräns, brottgräns, brottförlängning och lik-
formig förlängning beräknades för vardera riktning. Deformationshårdn-
andeexponenten, n, bestämdes vid  4, 6, 10  och  12%  förlängning. Ett genom-
snittligt fl-värde beräknades för varje provstav och riktning. 

Ytterligare tre provstavar/riktning testades. Provstavarna drogs till ca  
40%  av  den  likformiga förlängningen. Plastiska töjningsförhållandet,  r,  
bestämdes efter avlastning. Ett genomsnittligt  r-värde beräknades för 
vardera riktning. 

Medelvärden på ovannämnda materialegenskaper beräknades enligt följande 
formel: 

i 	(X  +2X 	+ X  )/4 
O 45 	90  

Plananisotropin,  Ar,  kan beräknas på följande sätt:  

1/2  
Ar= 0,5 {(r - 7)2  + 2(r 	- -r-)2 	(r 	- 7)2} 0 	 45 	 90  

el ler 

Ar= (r -2r 	+  r )/4 
0 	45 	90  

Det andra sambandet, som vanligtvis används vid beräkning av ståls plan-
anisotropi, gav negativa  Ar-värden. Därför är  Ar-värdena i denna  rapport  
beräknade enligt det första sambandet. 
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2.2  Dragpressning 

Maximala dragförhållandet, MDF, för  de  olika plåtkvaliteterna bestämdes 
i Högskolans Erichsen-maskin. Stämpeln hade  plan  botten och dess  dia-
meter  var  50 mm, (se  figur  2.1  och aysnitt  2.1  i sektion  2).  

Vid dragpressning ökar stämpelkraften linjärt med rondelldiametern.  Den  
erforderliga kraften för minst  3  olika stora rondeller (dragförhållanden) 
uppmättes. Dessa gav  den  lutande linjen i figur  2.1.  Därefter uppmättes 
brottkraften vid pressning av något för stora rondeller. Dessa gav  den  
horisontella linjen i figur  2.1.  Skärningspunkten mellan  den  lutande och  
den  horisontella linjen gav MDF, figur  2.1.  

MDF  
Dragförhållande  

Figur 2.1.  Bestämning  av  maximala dragförhållandet, MDF. 

MDF bestämdes  vid  två olika draghastigheter:  0.2  mm/s och  9  mm/s. Under-
sökningen skedde  både med  och utan smörjmedel. Smörjmedlet heter  Aral  
Ropa  (w 3959.04). Koncentrationen var 50%.  

Varje försök upprepades tre gånger och genomsnittsvärden beräknades.  

2.3  Sträckpressning  

2.3.1  Sträckpressning med  en solid  halvsfärisk stämpel  

En solid  halvsfärisk stämpel med diametern  100 mm  användes för att 
att pressa rondeller med diametern  170 mm.  Rondellerna låstes  fast  
mellan dynan och tillhållaren  m  h  a dragvulster  så att indragning 
av material inte kunde ske,  (se  även figur  3.1  i sektion  2).  

Vid sträckpressning med  en solid  halvsfärisk stämpel går materialet 
till brott ungefär vid  plan  töjning,  (se  även figur  1.5  i sektion  2).  

Även denna undersökning  gjordes  i Högskolans Erichsen-maskin. Undersök-
ningen skedde  vid  två olika hastigheter:  0.2  och  1  mm/s. Rondellerna 
pressades  både med  och utan smörjmedel. Smörjmedlet heter  Aral  Ropa  
(w 3959.04). Koncentrationen var 50%.  

Höjderna på  de  pressade (spruckna) "kopparna" mättes i ett mätmikroskop 
av märket Leitz. 
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Varje försök upprepades tre gånger och genomsnittsvärden beräknades.  

2.3.2 Bulge tests 

Bulge  tests,  varvid hydraulolja användes  som  stämpel, utfördes i samma 
Erichsen-maskin  som  ovan.  Rondeller med  diametern  170 mm  pressade  m h a 
en  stämpel  med  diametern  100 mm.  Genom att variera geometrin  på  dynorna 
erhölls olika töjningsförhållanden.  Tre  olika dynor användes:  

- p =  120  mm/120  mm  =  1  
- pl  =  94  mm/120  mm  =  0.78  
- p: =  68  mm/120  mm  =  0.57  

där p  anger  förhållandet mellan lill- och storaxeln på dynorna. 

p
l. 
 ger ett töjningsförhållande på ca  0.9-1.  Vid  p2 

 är töjningsförhåll-

andet ungefär  0.5-0.7  och vid p ca  0.3-0.4, (se  även figur  1.5  i  
3  

sektion  2).  

Undersökningen gjordes vid två olika hastigheter:  0.2  och  1  mm/s. 

Höjderna på  de  pressade (spruckna) "kopparna" mättes i samma mätmikro-
skop som nämndes i föregående aysnitt. 

Varje försök upprepades tre gånger och genomsnittsvärden beräknades.  

2.3.3  Formbarhetsgränskurvor för sträckpressninosområdet  

Cirkeltnät  hade  elektrokemiskt etsats  på de rondeller, som  användes  vid  
pressning  med en solid  halvsfärisk stämpel (aysnitt  2.3.1)  och  vid  bulge  
tests  (aysnitt  2.3.2).  Cirklarnas  diameter var 5 mm. Efter  pressning 
mättes  min-  och max-töjningarna i  det  ovannämnda mätmikroskopet.  

3.  MATERIALEGENSKAPER 

Följande  Al-kvaliteter  har  undersökts (i kapitel  5  i sektion  2  beskrivs 
aluminiumlegeringars formbarhet): 

- Renaluminium  

SS 4010  i tillstånd  -40  (mjukglödgat) och  
SS 4010  i tillstånd  -42 (1/4-hårt) 

- Lösningshärdade legeringar  

SS 4120  i tillstånd  -02  (mjukglödgat) och  
SS 4120  i tillstånd  -24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt). 

Härdbara legeringar  

SS 4212  i tillstånd  -02  (mjukglödgat)  
Ac-120  i tillstånd  -T4  (kallåldrat;  enligt  Aluminum  Associations  

beteckningssystem) och 
AS6-R5 i tillstånd  -14  (kallåldrat). 



Figur 3.1  visar dragprovkurvorna för  de  undersökta materialen längs 
valsriktningen.  

4120-24 A C-120-T4 

A S6-R5-T4 

/ 
/ 

/ 

/ 

\, 
4120-02 

4212-02 

4010-42 
N 

4010-40 

10 	 20 	 30  

Förläng ning ( %)  

Figur 3.1.  Dragprovkurvor för  de  undersökta materialen längs valsriktn-
ingen.  

4010  (renaluminium) i tillstånd  -40  (glödgat)  har, som synes  i  figur 
3.1, den  största brottförlängningen, medan dess sträck- och brottgräns  
ligger  långt  under  framför allt  4120 (den  lösningshärdade  legeringen)  
i tillstånden  -02  (glödgat) och  -24  (hårdbearbetat och  1/2-hårt)  samt  
Ac-120  och AS6-R5  (de  härdbara legeringarna) i tillstånd  -14  (kall-
åldrat).  Både 4010-40  och  4010-42 (1/4-hårt)  har  tagits fram speciellt 
för dragpressningsoperationer. 

Vidare kan vi  se  i figur  3.1  att  4120 (den  lösningshärdade legeringen) 
uppvisar sågtandade dragprovkurvor i båda tillstånden.  4120 har Mg  som 
huvudlegeringselement. Alla lösningshärdade aluminiumlegeringar med  Mg  
som huvudlegeringselement uppvisar sågtandade dragprovkurvor. Denna 
egenskap hos sådana legeringar resulterar vanligtvis i att det bildas 
"Lüders-linjer" på plåten vid sträckpressning  (se  även aysnitt  5.4.1).  

Lösningshärdade aluminiumlegeringar med  Mg  som huvudlegeringselement  
har  dessutom ett negativt  m-värde  (m  = töjningshastighetskänslighet). 
Ett negativt  m-värde leder till att materialet snabbt går till skjuv-
brott vid  en momentan  ökning av deformationshastigheten  under  pressn-
ingen,  (se  även aysnitt  2.1.1.3  i sektion  2). 4120-02  (glödgat) används 
inom bilindustrin för pressning av innerdetaljer.  

De  härdbara aluminiumlegeringarna i  figur 3.1, d v s  Ac-120  och AS6-R5 
i kallådrat tillstånd  (-14) samt 4212  i glödgat tillstånd  (-02) har Mg  
och  Si som  huvudlegeringselement. Härdningen  sker  genom utskiljning  av 
Mg Si.  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4 används inom bilindustrin för pressning 
av2ytterdetaljer. 

Dragprovkurvorna i  de  andra riktningarna  (45
0 
 och  90°  mot valsriktning- 
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en)  ser i princip likadana ut som  de  i figur  3.1,  d  v s de  längs vals-
riktningen. 

I tabell  3.1  återfinns medelvärdena för  de  mekaniska egenskaperna be-
räknade enligt formeln i aysnitt  2.1.  E-modulen för olika aluminium-
legeringar varierar något,  men  är vanligtvis  70  GPa. 

Tabell  3.1. De  undersökta materialens mekaniska egenskaper.  

SS * AA ** 1202 (MP3)  Rm  (MPa) 
A50 	(%) 

A 1 
	

(%) ***  n  

4010-40 1200-0 33 as 44 33 0.30 

4010-42 1200-H12 65 111 12 5 0.05 

4120-02 5052-0 90 197 25 21 0.24 

4120-24 5052-H34 208 250 10 8 0.12 

4212-02 6082-0 43 120 27 23 0.22 

Ac-120-74 Ac-120-T4 135 248 31 23 0.24 

AS6-R5-T4 ASS-R5-T4 100 210 31 24 0.25 

*  SS  ..:.  Svensk Standard  
"*  AA  =  Aluminum  Association (USA)  
*** Likformig förlängning 

I tabell  3.2  ges värdena för plastiska töjningsförhållandet,  r,  i  de  
olika riktningarna, normalanisotropin,  7, samt  plananisotropin,  Ar  (Dr 
i tabell  3.2),  för  de  undersökta materialen. 

Observera att plananisotropin beräknats  enligt det  första sambandet i 
aysnitt  2.1,  vilket  ger  bra högre värden än  det  andra sambandet i samma 
aysnitt!  De  höga  Ar-värdena (Dr i tabell  3.2)  för  4010-42, 4120-24, 
4212-02,  Ac-120-T4  och AS6-R5-14 bör  m a o  inte tolkas  som  att dessa 
material visar  en kraftig tendens  till öronbildning  vid  dragpressning.  
Ar-värdena i tabell  3.2 kan  dock användas för  en rangordning av de  
undersökta  materialen,  vad  gäller öronbildning. 
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Tabell  3.2.  Plastiska töjningsförhållandet,  r. 00, 45
0 
 och  90°  mot 

valsriktningen, normalanisotropin, i, och planansiotopin, 
är (Dr i denna tabell), för  de  undersökta materialen.  

SS • ro  r45 r90 7 Dr ** t (mm) 

4010-40 0.54 0.60 0.74 0.62 0.07 1.01 

4010-42 0.43 0.65 1.01 0.68 0.21 1.03 

4120-02 0.59 0.69 0.66 0.66 0.04 1.01 

4120-24 0.54 0.89 1.18 0.87 0.23 1.02 

4212-02 0.67 0.90 0.94 0.85 0.11 1.00 

Ac-120-74 0.52 0.47 0.75 0.55 0.11 1.16 

AS6-135-74 0.71 0.41 1.00 0.63 0.25 1.13 

• SS Svensk Standard 
••  Plana  niso tropl 

4.  DRAGPRESSNING  

Figur 4.1  visar maximala dragförhållandet, MDF, som funktion av normal-
anisotropin,  r,  vid pressning med och utan smörjmedel. Draghastigheten 
är  0.2  mm/s i båda  fallen. En  linje  har  anpassats till resp grupp av 
mätvärden. I figuren är även dessa linjer ritade och deras matematiska 
samband angivna. 

I figur  4.2 visas  maximala dragförhållandet, MDF, som funktion av norm-
alanisotropin, i, vid pressning med smörjmedel och draghastigheterna  
0.2  och  9  mm/s.  En  linje  har  anpassats till resp grupp av mätvärden. 
I figuren är även dessa linjer ritade och deras matematiska samband 
angivna. 

Det framgår av figur  4.1  att smörjning generellt leder till  en  ökning 
av MDF. Så är dock inte fallet för  4212-02 (den  härdbara AlMgSi-leger-
ingen i glödgat tillstånd), som  har  samma MDF både med och utan smörj-
medel.  

Figur 4.2  visar att ökad draghastighet leder till att MDF höjs.  

4120 (den  lösningshärdade legeringen)  har,  som synes i både figur  4.1  
och  4.2,  högre MDF än  de  andra materialen. Detta både i tillstånd  -02  
(glödgat) och  -24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt).  

4010  (renaluminium) i tillstånden  -40  (glödgat) och  -42 (1/4-hårt)  har  
lägre MDF än väntat. Dessa kveliteter  har,  som nämnts tidigare, tagits 
fram speciellt för dragpressningsoperationer. Det bör påpekas att  de  
undersökta  4010-kvaliteterna producerats  under  exceptionella förhåll-
anden. 
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Figur 4.1.  Maximala dragförhållandet, MDF, som funktion av normalan-
isotropin,  r,  vid pressning med och utan smörjmedel.  r  
framför  de  matematiska sambanden i figuren bör inte för-
växlas med plastiska töjningsförhållandet.  r  i denna figur  
anger  korrelationen mellan x (normalanisotropin,  r)  och y 
(MDF). Ett korrelationstal nära  1  indikerar ett starkt pos-
itivt samband mellan x och y. Ett korrelationstal nära  -1  
indikerar ett starkt negativt samband mellan x och y. Ju 
närmare noll korrelationstalet är,  desto  svagare är sam-
bandet mellan x och y.  
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Figur 4.2.  Maximala dragförhållandet, MDF, som funktion av normalan-
isotropin,  r,  vid pressning med smörjmedel och draghastig-
heterna  0.2  och  9  mm/s.  r  framför  de  matematiska sambanden 
i figuren  anger  korrelationen mellan x (i) och y (MDF).  Se  
även texten till figur  4.1!  
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MDF för  de  härdbara AlMgSi-legeringarna  4212-02  (glödgat) och  Ac-120-
T4  (kallåldrat)  ligger  ungefär  på  samma nivå  som  MDF för renaluminium-
kvaliteterna  (4010-40  och  4010-42).  Detta medan  den tredje  härdbara  
legeringen,  AS6-R5-T4,  har det  lägsta MDF  bland de  undersökta  material-
en,  figur 4.2.  

Vidare framgår det av figurerna  4.1  och  4.2  att maximala draAförhåll-
andet, MDF, inte ökar nämnvärt med ökande normalanisotropi,  r.  MDF 
kan snarare betraktas som  konstant. 

5.  STRÄCKPRESSNING  

5.1  Sträckpressninq med  en solid  halvsfärisk stämpel  

Vid sträckpressning med  en solid  halvsfärisk stämpel, skedde brottet  
en bit  nedanför  polen  och ungefär vid  plan  töjning,  (se  även figur  3.2  
I sektion  2). 

Figur 5.1  visar  den  pressade (spruckna) "koppens" maximala höjd som 
funktion av deformationshårdnandeexponenten, n, vid pressning med 
och utan smörjmedel. Stämpelhastigheten är  0.2  mm/s i båda  fallen. 
En  linje  har  anpassats till resp grupp av mätvärden. I figuren är 
även dessa linjer ritade och deras matematiska samband angivna. 

I figur  5.2 visas den  pressade (spruckna) "koppens" maximala höjd 
som funktion av deformationshårdnandeexponenten, n, vid pressning med 
smörjmedel och stämpelhastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  En  linje  har  an-
passats till resp grupp av mätvärden. I figuren är även dessa linjer 
ritade och deras matematiska samband angivna. 

Det framgår av figur  5.1  att smörjning leder till  en  ökning av  den  
maximala höjden. 

ökad stämpelhastighet  har  inte  en  lika  entydig effekt på  maximala höjd-
en,  figur 5.2.  Höjderna för  de  härdbara legeringarna  Ac-120-T4  och AS6-
R5-T4 (båda kallåldrade)  samt  för  de  lösningshärdade kvaliteterna  4120-
02  (glödgat) och  4120-24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt) är i  stort  
sett oförändrade. För  4010-40  (renaluminium i glödgat tillstånd) och  
4212-02 (den  härdbara  legeringen  i glödgat tillstånd) resulterar  den  
högre hastigheten i ökad  maximal  höjd. Maximala höjden för  4010-42  
(renaluminium i  1/4-hårt tillstånd) minskar  med  ökad stämpelhastighet. 

I  figur 5.3  är maximala höjden  plotted  som funktion av  brottförlängn-
ingen,  A

50
, vid  pressning  med  smörjmedel och olika stämpelhastigheter.  

På  samma sätt  som  tidiagre,  har en linje  anpassats till resp grupp  av  
mätvärden. Dessa  linjer  är ritade och deras matematiska samband angiv-
na i  figuren. En  jämförelse mellan  figur 5.2  och  5.3 ger vid  handen 
att maximala höjden visar bättre  korrelation med  brottförlängningen,  
A  , än  med  deformationshårdnandeexponenten,  n. Vi  återkommer till  
50  

detta i aysnitt  5.4.3. 

Det framgår av figurerna  5.1-5.3  att renaluminium i glödgat tillstånd  
(4010-40) har den  bästa formbarheten vid pressning med  en solid  halv-
sfärisk stämpel.  Den  andra renaluminium-kvaliteten,  4010-42,  uppvisar 
också  god  formbarhet. Detta trots att dess n-värde är det lägsta och 
dess  A 	den  näst lägsta  bland de  undersökta materialen.  

50  
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Deformationshärdnandeexponent, n  

Figur 5.1.  Maximala höjden som funktion av deformationshårdnandeexpon-
enten, n, vid pressning med  en solid  halvsfärisk stämpel 
med och utan smörjmedel. Stämpelhastigheten är  0.2  mm/s 
i båda  fallen. r  framför  de  matematiska sambanden i figuren  
anger  korrelationen mellan x (n) och y (maximala höjden).  
Se  även texten till figur  4.1! 

Deformationshardnandeexponent, n  

Figur 5.2.  Maximala höjden som funktion av deformationshårdnandeexpon-
enten, n, vid pressning (med  en solid  halvsfärisk stämpel) 
med smörjmedel och stämpelhastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  r  
framför  de  matematiska sambanden  anger  korrelationen mellan 
x (n) och y (maximala höjden).  Se  även texten till figur  4.1!  
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Figur 5.3.  Maximala höjden  som funktion av  brottförlängningen,  A
50

, vid  

pressning  (med en solid  halvsfärisk stämpel)  med  smörjmedel 
och stämpelhastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  r  framför  de  mate-
matiska sambanden i  figuren anger korrelationen  mellan  x (A  ) 
och  y  (maximala höjden).  Se  även  texten  till  figur 4.1! 	

50 
 

Vidare  kan vi se  i figurerna  5.1-5.3  att  den  härdbara  legeringen 4212  
i glödgat tillstånd  (-02) har  något sämre formbarhet än  de  andra AlMgSi- 
legeringarna  Ac-120  och AS6-R5 i kallåldrat tillstånd  (-14). 

Det  lösningshärdade  materialet 4120-24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-
hårt) uppvisar  den  lägsta höjden  bland de  undersökta  materialen.  

5.2  Bulge  tests  

5.2.1  Cirkulär dyna  

Figur 5.4  visar maximala höjden  som funktion av  deformationshårdnande-
exponenten,  n, vid  bulge  test med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  På  
samma sätt  som  tidigare,  har en linje  anpassats till resp grupp mät-
värden. Dessa  linjer  är ritade och deras matemItiska samband angivna 
i  figuren. 

p =  1  i figur  5.4 anger  förhållandet mellan lill- och storaxeln hos 
dynan  (se  även aysnitt  2.3.2).  Vi  har m a o  använt  en  cirkulär dyna i 
detta  fall.  p =  1  ger ett töjningsförhållande, c /E , på ungefär  0.9- 
1  vid  polen (se  även figur  1.5  i sektion  2). 	2 1  

Som det framgår av figur  5.4,  medför hastighetsökningen ingen förändr-
ing av höjderna. 

I figur  5.5  är maximala höjden plottad som funktion av brottförlängn- 
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Deformationshårdnandeexponent,  n 
Figur 5.4.  Maximala höjden  som funktion av  deformationshårdnandeexpon-

enten,  n, vid  bulge  test med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  
p  =  1  i  figuren anger  förhållandet mellan lill- och stor-
axeln  hos  dynan.  Vi har m a o  använt  en  cirkulär dyna i 
i detta  fall.  r  framför  de  matematiska sambanden i  figuren 
anger korrelationen  mellan  x (n)  och  y  (maximala höjden).  
Se  även  texten  till  figur 4.1! 

ingen„ A
50

, vid  bulge  test (p  =  1) med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  

En  jämförelse mellan figurerna  5.4  och  5.5  indikerar att maximala höjden  
har  högre  korrelation med  brottförlängningen,  A

50
,  än  med  deformations- 

hårdnandeexponenten,  n. Vi  återkommer till detta i aysnitt  5.4.3. 

Det  framgår  av  figurerna  5.4  och  5.5  att renaluminium  (4010)  i glödgat 
tillstånd  (-02) har den  bästa formbarheten.  4010-42 (1/4-hårt) uppvisar 
också  god  formbarhet, trots att dess fl-värde är  det  lägsta och dess  
A 	den  näst lägsta  bland de  undersökta  materialen.  50  

Höjderna  (vid  stämpelhastigheterna  0.2  och  1  mm/s) för  det  lösningshärd-
ade  materialet  i glödgat tillstånd,  4120-02,  är något högre än höjderna 
för  de  härdbara AlMgSi-legeringarna  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4, figurerna  
5.4  och  5.5.  Detta trots att  4120-02  uppvisar  en  sågtandad dragprov-
kurva,  figur 3.1.  

I tillstånd  -24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt) visar  4120,  däremot,  
den  sämsta formbarheten  bland de  undersökta  materialen,  figurerna  5.4  
och  5.5.  
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Figur 5.5.  Maximala höjden  som funktion av  brottförlängningen,  A
50

, vid  

bulge  test med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  p  =  1  i  figuren 
anger  förhållandet mellan lill- och storaxeln  hos  dynan.  Vi 
har m a o  använt  en  cirkulär dyna i detta  fall.  r  framför  de  
matematiska sambanden i  figuren anger korrelationen  mellan  
x (A  ) och  y  (maximala höjden).  Se  även  texten  till  figur 
4.1!5°  

5.2.2  Elliptiska dynor  

I  figur 5.6 kan vi se  maximala höjden  som funktion av  brottförlängning-
en,  A  ,  vid  bulge  test med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  En linje har 

50  
anpassats till resp grupp mätvärden. Dessa  linjer  är ritade och deras 
matematiska samband angivna i  figuren. 

p  =  0.78  i denna  figur anger  förhållandet mellan lill- och storaxeln  
hos  dynan  (se  även aysnitt  2.3.2). p  =  0.78 ger  ett töjningsförhållande,  
E /E  ,  på  ungefär  0.5-0.7 vid polen (se  även  figur 1.5  i  sektion 2). 
2 	1  

Höjderna för  de  härdbara AlMgSi-legeringarna  Ac-120-T4  (kallådrat) och  
4212-02  (glödgat)  samt de  lösningshärdade kvaliteterna  4120-02  (glödg-
at) och  4120-24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-hårt) förändras,  som 
synes  i  figur 5.6,  inte  med  hastighetsökningen. 

Höjderna för  4010-40  (renaluminium i glödgat tillstånd) och AS6-R5-T4 
(härdbar AlMgSi-legering i kallåldrat tillstånd) minskar, som det fram-
går av figur  6.3,  något med hastighetsökningen. Detta medan ökad hast-
ighet resulterar i att maximala höjden för  4010-42  (renaluminium i  1/4-
hårt tillstånd) ökar något, figur  5.6. 

En  jämförelse mellan figurerna  5.5  och  5.6  visar att  rangordningen av 
de  undersökta  materialen,  vad  gäller formbarhet, är ungefär densamma  
vid  bulge  test med p  =  0.78 som vid  bulge  test med p  =  1.  
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Figur 5.6.  Maximala höjden  som funktion av  brottförlängningen,  A
50
, vid  

bulge  test med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  p  =  0.78  i  fig-
uren anger  förhållandet mellan lill- och storaxeln  hos  dyn-
an.  r  framför  de  matematiska sambanden i  figuren anger kor-
relationen  mellan  x (A  ) och  y  (maximala höjden).  Se  även  
texten  till  figur 4.1!5°  

Vidare framgår  det av figur 5.6  att maximala höjden uppvisar  god kor-
relation med  brottförlängningen,  A  .  Vi  återkommer till detta i av- 
snitt  5.4.3. 	 50 

 

Figur 5.7  visar maximala höjden  som funktion av  brottförlängningen,  A
50
, 

vid  bulge  test med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  På  samma  vis som  tid-
igare  har en linje  anpassats till resp grupp  av  mätvärden. Dessa  linj-
er  är ritade och deras matematiska samband angivna i  figuren. 

p  =  0.57  i  figur 5.7 anger  förhållandet mellan  Jill-  och storaxeln  hos  
dynan  (se  även aysnitt  2.3.2). p  =  0.57 ger  ett töjningsförhållande,  
c /c  ,  på  ungefär  0.30-0.40 vid polen (se  även  figur 1.5  i  sektion 2). 
2 	1 

De  lösningshärdade kvaliteterna  4120-02  (glödgat) och  4120-24  (hårdbe-
arbetat och anlöpt  1/2-hårt)  samt de  härdbara AlMgSi-legeringarna  Ac-
120-14  och AS6-R5-T4 (båda kallåldrade) saknas i  figur 5.7.  Dessa 
material  brast vid  dynkanten. Upprepade försök att något öka dynkant-
radien gav  inte önskvärt  resultat. En  jämförelse  med figur 3.1  visar 
att  det  är material  med  högre hållfasthet  som  inte klarade detta  
test. 

Det framgår av figur  5.7  att ökad hastighet leder till att höjderna 
för  4010-40  (renaluminium i glödgat tillstånd) och  4212-02  (härdbar 
AlMgSi-legering i glödgat tillstånd) ökar. Detta medan maximala höjd-
en för  4010-42  (renaluminium i  1/4-hårt tillstånd) förändras inte 
med ökad hastighet.  

4010-40 har den  bästa formbarheten och  4010-42  visar fortsatt  god  
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Figur 5.7.  Maximala höjden  som funktion av  brottförlängningen,  A
50

, vid  

bulge  test med  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  p  =  0.57  i  fig-
uren anger  förhållandet mellan lill- och storaxeln  hos  dyn-
an.  r  framför  de  matematiska sambanden i  figuren anger kor-
relationen  mellan  x (A  ) och  y  (maximala höjden).  Se  även  
texten  till  figur 4.11"  

formbarhet, figur  5.7.  

Vidare kan vi  se  i figur  5.7  att maximala höjden uppvisar  god  kor-
relation med brottförlängningen,  A  . Vi återkommer till detta i 
aysnitt  5.4.3. 	 50  

5.3  Formbarhetsgränskurvor för sträckpressningsområdet 

Cirkelnät  hade  etsats  på de rondeller som  pressades  med en solid halv-
sfärisk stämpel och  vid  bulge  tests. Min-  och max-töjningarna  (s

2 
 och 

) mättes  efter  pressningen. Pressningen skedde,  som det  framgått  av  

tidigare aysnitt,  vid  hastigheterna  0.2  och  1  mm/s.  

Figur 5.8  visar  de  uppmätta töjningarna  vid  hastigheten  0.2  mm/s.  De  
uppmätta töjningarna  vid  hastigheten  1  mm/s  ger  i  princip  samma  bild.  
Observera att  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4  har  större plåttjocklekar än  de  
andra  materialen  i denna undersökning,  (se  tabell  3.2)!  För plåttjock-
lekens inverkan  på  formbarhetsgränskurvan,  se figur 1.6  i  sektion 21  

Renaluminium  (4010)  i glödgat tillstånd  (-40)  uppvisar,  som synes  i  
figur 5.8, de  största töjningarna. Samma material i  1/4-hårt tillstånd  
(-42)  är jämförbart  med de  härdbara legeringarna framför allt  vid  högre 
töjningsförhållanden (e

2
/c

i 
 eller  min-töjning/max-töjning),  figur 5.8.  

Detta trots att  4010-42 har en  brottförlängning,  A
50

, på  endast  12%, 

(se  tabell  3.1).  Detta bör  bero på  att denna  kvalitet  producerats  under  

14 
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2
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exceptionella förhållanden.  

De  härdbara AlMgSi-legeringarna  Ac-120-T4  och AS6-R5-T4  ligger  i  prin-
cip på  samma nivå.  Både  Ac-120  och AS6-R5 är,  som  nämnts tidigare, fram-
tagna för pressning  av  yttre karosseridetal  jer.  Att  de  visar ungefär 
samma egenskaper är väntat. Max-töjningen  (£

1
)  för  den tredje  härdbara  

ingen 4212  minskar  med  ökande töjningsförhållande. Förklaringen till 
detta  kan  vara att  4212, som  är glödgat,  har  något för stora  korn 
30  gm).  

De  lösningshärdade kvaliteterna  4120-02  (glödgat) och  4120-24 (hård-
bearbetat och anlöpt  1/2-hårt) uppvisar låga max-töjningar  vid plan  
töjning (£ =  min-töjning =  0).  Detta  kan  endast förklaras  med  dessa  
kvaliteter  i sågtandade dragprovkurvor. Sågtandning resulterar i  flyt-
figurer  (stretcher strains)  och  band (se  avsnitt  5.4.1), som  snabbt  
kan  leda till brott  vid plan  töjning,  då  plåtmaterial i allmänhet tål 
minst  deformation, (se  även  kapitel 1  i  sektion 2). 

Se  även aysnitten  5.1  och  5.2  i sektion  1!  

.4 

.3 

.2 

0 



5.4 övriqa kommentarer  

5.4.1 Flytfigurer (stretcher strains)  

Vid formning av lösningshärdade AlMg-legeringar kan två olika typer av 
av "Lüders-linjer" uppträda,  [1].  

Typ  A,  även kallad  stretcher strains,  är mycket lik LUders-band  hos  
stålplåt och härrör från inledningen  av plastisk flytning.  Stretcher-
strains  kan  endast påträffas  hos  glödgade AlMg-legeringar,  figur 5.9. 
De  uppträder framför allt  vid  sträckpressning,  [1].  

Typ B, även kallad Portevin-LeChatelier-fenomenet,  har  att göra med  
den  sågtandande dragprovkurvan hos dessa legeringar  (se  figur  3.1).  
Denna typ av "LUders-linjer" uppträder i  form  av diagonala  band  orient-
erade ca  500  i förhållande till deformationsaxeln. Antalet sådana  band  
ökar med ökande  deformation.  Brottet sker vanligtvis genom ett av dessa  
band.  Denna typ av "Lüders-linjer", som förekommer hos både glödgade 
och hårdbearbetade AlMg-legeringar, påträffas sällan vid kommersiella  
formningsoperationer, [1].  

I vår undersökning hade vi både  en  glödgad  (-02)  och  en  hårdbearbetad  

Figur 5.9.  Stretcher strains  hos  glödgade AlMg-legeringar. Först.  8x.  
Bilden  är hämtad  ur [1]. 

(-24)  AlMg-legering  (4120). Hos den  hårdbearbetade  kvaliteten, 4120-
24, kunde  inga  band  finnas.  Vad  gäller  den  glödgade  kvaliteten, 4120-
02, kunde  flytfigurer  (stretcher strains)  påträffas  hos  "koppar" press-
ade  vid  bulge  test med p  =  1  (alltså ungefär  vid  biaxiell  dragning (se  
även  figur 1.5  i  sektion 2), figur 5.9.  

16 



5.4.2  lågor (roping/ridging)  

Hos  renaluminium,  4010,  i  både  glödgat  (-40)  och  114-hårt  (-42)  till-
stånd  kunde  tågor observeras  på  plåtytan  vid  samtliga  bulge  tests, 
figur 5.10.  

Samma fenomen uppträdde  hos de  härdbara AlMgSi-legeringarna  Ac-120-14  
och  A56-R5-14  (båda kallådrade)  vid  bulge  tests med p  =  1  och  p  =  0.78.  
Tågorna  var mindre  märkbara och uppträdde dessutom endast i anslutning 
till brottzonen,  vad  gäller AS6-R5-T4.  

Hos både  renaluminium-kvaliteterna och  de  härdbara AlMgSi-legeringarna 
påträffades dessa tågor endast  längs  valsriktningen. Tågorna  var mest  
markanta  vid  bulge  test med p  =  1  (alltså ungefär  vid  biaxiell  dragn-
ing; se  även  figur 1.5  i  sektion 2). 

Hos  hårdbearbetad aluminiumplåt uppstår dessa tågor  p g a en  "fibrös"  
kornstruktur.  Denna "fibrösa"  kornstruktur  härrör från stora  korn, som  
bildats  under  varmvalsningen och  som sedan  sträckts ut  under den  efter-
följande kallvalsningen,  [1]. 

Hos  glödgad aluminiumplåt påträffas dessa tågor,  om  ovannämnda fibrer 
inte rekristalliserar. Tågorna  kan  också uppträda,  om  dessa fibrer  re-
kristalliserar  men ger en struktur  i vilken  korn, som  härrör från samma  
fiber, har  ungefär samma  orientering, figur 5.11, [1]. 

Figur 5.10.  lågor hos  den  undersökta renaluminium-kvaliteten  4010-02  
(glödgat). 

17 
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Figur 5.11. Kornstrukturen  hos  den  undersökta renaluminium-kvaliteten  
4010-02  (glödgat). Först.  100x.  Kornstorlek (medelvärde) 
i längdsnitt =  15  gm.  

5.4.3  Maximal  höjd och brottförlängning 

Vid  sträckpressning  med en solid  halvsfärisk stämpel och  vid  bulge  tests  
såg  vi  att  den  maximala höjden visade bättre  korrelation med  brottför-
längningen,  A

50
,  än  med  deformationshårdnandeexponenten,  n. Se  figurer- 

na  5.3  och  5.5-5.71  

Brottförlängningen,  A
50

,  bestäms,  som  bekant,  vid  dragprovning,  d v s  

ett deformationstillstånd  som ligger  i  den  vänstra  kvadranten  i form-
barhetsgränsdiagrammet.  Vid  sträckpressning  med en solid  halvsfärisk 
stämpel och  vid  bulge  tests ligger  deformationstillstånden i  den  högra  
kvadranten  i formbarhetsgränsdiagrammet  (se  även  figur 1.5  i  sektion 2). 

Vad  är  då  skälet till att  de  maximala höjderna  vid  sträckpressning  med 
en solid  halvsfärisk stämpel och  vid  bulge  tests  visar  en  hög  korrelation 
med  brottförlängningen,  A

50
?  

Brottförlängningen,  A
50

, beror av  hur  jämnt  materialet  fördelar töjning- 

ara  framtill instabilitet och  hur  materialet  reagerar  efter  att instab-
ilitet inträffat. Brottförlängningen,  A

50
, består, som  bekant,  av  lik- 

formig förlängning och icke-likformig förlängning  (se  även  figur 2.13  
i  sektion 2), [2]  och  [3]. 

Den  likformiga förlängningen beror av deformationshårdnandeexponenten, 
n, som är ett uttryck för hur väl materialet fördelar töjningarna.  Den  
icke-likformiga förlängningen beror av töjningshastighetskänsligheten,  
m,  som  anger  hur materialet beter sig efter att instabilitet inträffat  
(se  även figur  2.16  och aysnitt  2.1.1.3  i sektion  2), [2]  och  [3].  
Både n och  m  bestäms vid dragprovning. 
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Även  den  maximala höjden  (vid  sträckpressning  med en solid  halvsfär-
isk stämpel och  vid  bulge  tests)  är  beroende av  hur  jämnt  materialet  
distribuerar töjningarna och  hur  det  uppför  sig vid  "instabilitet",  

[2]  och  [3]. 

Både brottförlängningen,  A
50

,  och  den  maximala höjden beror alltså av 

samma materialegenskaper, trots att  de  bestäms vid olika  deformations-
tillstånd. Detta gör i  sin  tur att  de  visar  en  hög korrelation med 
varandra.  

6. SLUTSATSER 

6.1 Dragpressninq 

- Maximala dragförhållandet, MDF, för aluminiumplåt varierar mellan  
1.9  och  2.0.  Pressning vid högre draghastighet och med smörjmedel 
ökar MDF. Även om denna ökning är liten, bör  man  tänka på att MDF 
varierar inom ett litet intervall. 

- MDF ökar inte nämnvärt med ökande normalanisotropi,  F.  Det är snar-
are  konstant.  

- Att MDF varierar inom ett litet intervall och att det inte ökar 
nämnvärt med ökande  7  gör det svårt att använda MDF som formbar-
hetskriterium vid dragpressning av aluminiumplåt. Antal dragsteg 
(eller  total deformation)  tills dess mellanglödgning behövs kan 
vara ett lämpligare formbarhetskriterium vid dragpressning av 
aluminiumplåt. 

- De  lösningshärdade kvaliteterna  4120-02  (glödgat) och  4120-24  (hård-
bearbetat och anlöpt  1/2-hårt) uppvisade  de  högsta MDF  bland de  
undersökta materialen. 

- Renaluminium-kvaliteterna  4010-40  (glödgat) och  4010-42 (114-hårt), 
som är framtagna speciellt för dragpressningsoperationer, uppvisade 
lägre MDF än väntat. Detta kan förklaras med att dessa kvaliteter 
producerats  under  exceptionella förhållanden.  

6.2  Sträckpressning 

- Pressning vid högre hastighet och med smörjmedel (vid pressning med  

en solid  halvsfärisk stämpel) ledde inte till några  markant  högre 
maximala höjder. 

- Maximala höjden visar bättre korrelation med brottförlängningen,  A  ,  
50  

än med deformationshårdnandeexponenten, n. 

- 4010-40  (renaluminium i glödgat tillstånd) uppvisade  den  bästa sträck-
pressbarheten. Samma material i  1/4-hårt tillstånd stod för oväntat 
höga maximala höjder. 

- Den  lösningshärdade kvaliteten  4120-24  (hårdbearbetat och anlöpt  1/2-

hårt) uppvisade, som väntat,  den  sämsta sträckpressbarheten  bland de  

undersökta materialen. 
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- Flytfigurer  (stretcher strains)  påträffades  hos den  lösningshärdade  

kvaliteten 4120-02  (glödgat)  vid  bulge  test med p  .  1, d v s  ungefär  

vid  biaxiell  dragning.  Stretcher strains  liknar LUders-band  hos  stål-

plåt. 

- lågor (roping/ridging) observerades  hos  renaluminium-kvaliteterna  
4010-40  och  4010-42 samt de  härdbara AlMgSi-legeringarna  Ac-120-T4  
och AS6-R5-T4. Tågorna  var mindre  märkbara och uppträdde endast i 
anslutning till brottzonen,  vad  gäller AS6-R5-T4. 

Dessa tågor härrör från stora  korn som  bildats  under  varmvalsningen 

och  som sedan  sträckts ut till "fibrer"  under den  efterföljande 
kallvalsningen.  Hos  glödgad aluminiumplåt uppstår tågorna  p g a  att 
rekristallisationen resulterat i  en struktur  i vilken  korn, som  här-

rör från samma  "fiber", har  ungefär samma  orientering. 
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