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Από τα πολυάριθμα μεταλλικά

κράματα που χρησιμοποιεί η

βιομηχανία δεν  μπορούν όλα να

παραχθούν σε μορφή μεταλλικού

φύλλου. Και από όσα βρίσκονται

στην αγορά σαν λαμαρίνες δεν

είναι όλα κατάλληλα για

διαμόρφωση. Ως διαμόρφωση

νοείται η μεταβολή του σχήματος

του επίπεδου φύλλου σε άλλη

μορφή μετά από πλαστική

παραμόρφωση, και μάλιστα με

μέθοδο τεχνικά και οικονομικά

συμφέρουσα. Η συνηθέστερη

περίπτωση διαμόρφωσης είναι η

άσκηση δύναμης από έμβολο

μέσα σε μήτρα επιθυμητής

μορφής. Η διαμορφωτική δύναμη

συνήθως ασκείται από μία πρέσα

αλλά μπορεί να προέρχεται και

από υδροστατική πίεση

(hydroforming), από συνδυασμό

πίεσης με τοπική θέρμανση με

δέσμη laser, ή ακόμα και από

ελεγχόμενη έκρηξη (explosion

forming). Σε όλες τις περιπτώσεις

διαμόρφωσης προϋπόθεση

επιτυχίας είναι η ...διάθεση του

υλικού να ..διαμορφωθεί.

Υπάρχουν και δύστροπα υλικά που

προτιμούν να σπάσουν από το να

λυγίσουν ή τείνουν να

παρουσιάζουν ελαττώματα  κατά

τη διαμόρφωση. Η

διαμορφωσιμότητα ενός υλικού

δεν εξαρτάται μόνον από τη

χημική του σύσταση αλλά και από

τη δομή των εσωτερικών του

στοιχείων που επηρεάζεται από

θερμική κατεργασία και άλλους

παράγοντες. Προκειμένου λοιπόν

να επιλεγεί ένα μεταλλικό κράμα

ως πρώτη ύλη για μία κατασκευή

διαμόρφωσης είναι απαραίτητο να

είναι γνωστή η δυνατότητα

διαμόρφωσής του. Για να δοθεί

απάντηση στην ερώτηση περί

διαμορφωσιμότητας ενός

μεταλλικού κράματος απαιτείται

καλή γνώση των διαθεσίμων

υλικών αλλά πολλές φορές δεν

φθάνει μόνον αυτή. Χρειάζεται και

η επιβεβαίωση της

διαμορφωσιμότητας με τρόπο που

δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Συνήθως ο τρόπος αυτός είναι η

εκτέλεση κατάλληλων δοκιμών σε

δείγμα από το υλικό.
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Δοκιμές

διαμορφωσιμότητας

Ο τρόπος που αντιδρούν τα

διάφορα υλικά στη δύναμη

διαμόρφωσης που τους

ασκείται εξαρτάται από

παράγοντες όπως:

το είδος του υλικού

οι συνθήκες κατεργασίας

η γεωμετρία του κομματιού.

Οι δύο τελευταίοι παράγοντες,

δηλαδή οι συνθήκες

κατεργασίας και η γεωμετρία

του κομματιού δεν είναι εύκολο

να προσαρμόζονται στην

πραγματική κατάσταση σε κάθε

δοκιμή. Γι’ αυτό οι δοκιμές

διαμορφωσιμότητας

τυποποιούνται έτσι ώστε να

έχουν δεδομένες συνθήκες και

γεωμετρία κατεργασίας. Αυτό

που αλλάζει κάθε φορά είναι το

υλικό. 

Γι αυτό και έχουμε καταφύγει

σε τυποποιημένες δοκιμές που

προσεγγίζουν τις συνθήκες

διαμόρφωσης στην πράξη και

περιγράφουν αξιόπιστα τα όρια

ασφαλείας κατά την κατεργασία

του ελάσματος σε διάφορες

συνθήκες.

Οι πιο γνωστές  μέθοδοι

προσδιορισμού της

διαμορφωσιμότητας είναι:

•Η δοκιμή LDH 

(οριακού ύψους θόλου - Limiting

Dome Height Diagrams)

•H δοκιμή Erichsen. 

•Τα διαγράμματα FLC (οριακής

διαμόρφωσης Forming Limit

Curves) 

Και οι τρεις αυτές δοκιμές

στηρίζονται στις ίδιες βασικές

αρχές, που συνοψίζονται στα

κάτωθι:

•Το δοκίμιο έχει τη μορφή

λωρίδας ή πλήρους ελάσματος.

•Στη μη φορτιζόμενη πλευρά

του αποτυπώνεται κατάλληλα

πλέγμα εφαπτόμενων μεταξύ

τους κύκλων ίσης ακτίνας.

•Εφαρμόζεται σύστημα

φόρτισης του δοκιμίου μέσω

εμβόλου συγκεκριμένης

γεωμετρίας και διαστάσεων.

•Η φόρτιση εφαρμόζεται μέχρι

μια ορισμένη διαδρομή ή μέχρις

ότου εμφανιστεί αστοχία στο

έλασμα (λαιμός ή θραύση).

•Εξάγονται συμπεράσματα από

τη μορφή που λαμβάνει το

πλέγμα στις κρίσιμες περιοχές.

•Οι βασικές μορφές

καταπόνησης που λαμβάνονται

υπόψη στις κατεργασίες

διαμόρφωσης  είναι :

Έκταση (Stretching)

Ελκυσμός (Drawing)

Επίπεδη παραμόρφωση (Plane

Strain)

που αποτυπώνονται αντίστοιχα

κατά τις δοκιμές

διαμορφωσιμότητας με

παραμόρφωση των κύκλων του

πλέγματος όπως φαίνεται 

στο (Σχ. 1)

Η δοκιμή LDH
(οριακού ύψους θόλου  -
Limiting Dome Height )

Η εφαρμοζόμενη πειραματική

διαδικασία γίνεται με: [σχ.2].

•Ημισφαιρικό έμβολο ακτίνας

100 mm.

•Δοκίμιο – λωρίδα ή έλασμα –

πακτωμένο κατάλληλα που

καταπονείται μέχρις ότου

σημειωθεί θραύση.

•Καταγραφή του μέγιστου

βέλους κάμψης που αναφέρεται

ως ύψος θόλου.

•Μεταβολή του πλάτους του

δοκιμίου που επιτυγχάνεται

αλλαγή της εντατικής

κατάστασής του κατά τη

διαμόρφωση, ενώ συγχρόνως

σημειώνεται μια ελάχιστη τιμή

ύψους θόλου, που αναφέρεται

στη δοκιμή ως οριακό ύψος

θόλου.

Τυπική μορφή διαγράμματος

LDH παρουσιάζεται στο [σχ. 2]

και το [σχ 3]. από το οποίο

εξάγονται οι ακόλουθες

παρατηρήσεις:
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Σχ. 1 - Πριν τις δοκιμές

διαμορφωσιμότητας, στο

επίπεδο δοκίμιο,

αποτυπώνονται μικροί

κύκλοι. Η  μεταβολή δύο

κάθετων αρχικών διαμέτρων

καθορίζει την ελάχιστη και

τη μέγιστη παραμόρφωση,

ε2 και ε1 που υπολογίζονται

ως ακολούθως:

ε1= (μεγάλος άξονας –

αρχική διάμετρος)/ αρχική

διάμετρος

ε2= (μικρός άξονας –

αρχική διάμετρος)/ αρχική

διάμετρος


