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Samenvatting

Het is gebleken dat er vanuit het bedrijfsleven grote belangstelling bestaat voor een testopstelling
voor het testen van lange-terrnijn wrijvingsaspecten bij omvormprocessen. Deze onderzoeksop
dracht is een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een dergelijke testopstelling. Hiertoe is eerst
een studie gedaan naar smeermiddelen in het algemeen. Tevens wordt het zogenaamde aanlaadpro
ces bekeken. Dit proces is namelijk een belangrijke, maar relatief onbekende faaloorzaak op lange
termijn. Om ideeen op te doen omtrent de testopstelling is vervolgens in de literatuur gezocht naar
testmethoden op het gebied van wrijving en slijtage bij plaatomvormen. Deze ideeen hebben, in
combinatie met het opgestelde eisenpakket, geleid tot een principeschets waarin de hoofdlijnen van
een testopstelling zijn vastgelegd. Deze hoofdlijnen worden vervolgens nader uitgewerkt zodat een
goed beeld ontstaat van de mogelijkheden en een eventuele realisatie van de testopstelling.
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Hoofdstuk 1 : Inleiding

1.1 Probleemstelling

Er is op de TUE, binnen de vakgroep WPA-omvonnen, reeds veel onderzoek verricht op het
gebied van smering en wrijving bij plaatomvonnprocessen zoals dieptrekken. In dit onderzoek
werd voornamelijk aandacht besteed aan het meten van wrijvingscoefficienten. Een uitbreiding van
dit onderzoek is het in kaart brengen van lange tennijn effecten zoals aanladen en de slijtage van
het gereedschap.

Dit aanladen (eng: galling) is de overdracht van kleine stukjes materiaal van de werkstukmateriaal
naar het gereedschap. Deze materiaaldeeltjes kunnen zich ophopen op het gereedschap en kunnen
vervolgens allerlei ploeg- en slijtage effecten veroorzaken. Indien dit aanladen optreedt in een
produktiegereedschap kan dit leiden tot oppervlaktebeschadigingen van de produkten. Zodoende
kan dit aanladen leiden tot de uitval van produkten of een verkorte standtijd van het van het
gereedschap. Bij voorkeur dient aanladen dus voor de eigenlijke produktie voorspeld te kunnen
worden. Dit is een probleem aangezien het aanladen namelijk moeilijk te testen en te voorspellen is
d.m.v. de standaard tribologische testen. Gezocht wordt nu naar een meetmethode waannee
relatief snel en goedkoop aanladen te voorspellen is voor een bepaald dieptrekproces.

1.2 Doelstelling

Het doeI van deze onderzoekopdracht is het geven van een aanzet tot het ontwerpen van een
opstelling waannee aanlaadeffecten bij het dieptrekken te meten zijn. Door met name de toe-
nemende milieu-eisen worden steeds vaker smeermiddelen, die toegepast worden bij dieptrekpro
cessen, vervangen worden door minder schadelijke produkten. De meetopstelling moet daarom
geschikt zijn om de invloed van de smeenniddelen op het aanladen te kunnen bepalen.

Om te beoordelen of de smeermiddelen, die goed presteren in de testopstelling, ook in de produk
tie voldoen, is contact gezocht met Philips Sittard. In samenwerking met Philips Sittard is een
"carrier" geselecteerd. Aan de hand van dit moeilijk te fabriceren onderdeel worden de smeennid
delen beoordeeld. Om een selectie te kunnen maken van smeenniddelen die gebruikt kunnen
worden, is gekeken welke smeenniddelen en smeenniddel fabrikanten binnen Philips actief zijn.
Aan de hand hiervan kan een aantal geselecteerde smeenniddelen getest worden.

1.3 Atbakening

Problemen met slijtage- en aanlaadeffecten doen zich voor bij veeI plaatomvonnprocessen. De
testopstelling die in dit onderzoek wordt ontworpen is echter alleen bedoeld als lange termijn
simulator voor kraag- en dieptrekprocessen. Andere omvonnprocessen, zoals ponsbewerkingen,
worden buiten beschouwing gelaten.
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1.4 Indeling

Voordat er een begin gemaakt lean worden met het ontwerpen van een testopstelling, wordt er eerst
kort ingegaan op de achtergrond van smeermiddelen en het principe van aanladen. Dit gebeurt in
hoofdstuk 2.
Hierna worden in hoofdstuk 3 enkele veel voorkomende algemene testmethoden op het gebied van
wrijving bekeken. Ook worden enkele testmethoden besproken die gebruikt worden voor het testen
van aanlaadgedrag. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een globaal ontwerp gemaakt van de testop
stelling. Hierbij worden de hoofdlijnen van het ontwerp globaal besproken. Tenslotte voIgt in
hoofdstuk 5 een afsluiting.
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Hoofdstuk 2 : Theorie smeermiddelen en aanladen

2.1 Smeermiddelen [1,2,3]

Het hoofddoel van een smeermiddel is het voorkomen of minimaliseren van metallisch contact
tussen het gereedschap en het werkstukmateriaal. Hiertoe wordt een smeerfilm tussen de opper
vlakken opgebouwd. Deze film moet een lage afschuifsterkte hebben zodat de wrijving tussen de
oppervlakken verminderd wordt. Bij het dieptrekken is deze smeermiddel-film zeer belangrijk om
de wrijving te beheersen tussen het gereedschap en de blenk.
Een ander belangrijk doel van een smeermiddel is het voorkomen of minimaliseren van het
aanladen: de materiaaloverdracht tussen het plaatmateriaal en het gereedschap. Hiertoe moet een
smeermiddel zeer speciale eigenschappen hebben, zodat slechts een beperkt aantal soorten smeer
middelen in aanmerking komt bij het plaatomvormen.

Er zijn namelijk verschillende soorten smering,
die vaak op verschillende principes berusten. Het sme
ringstype dat zal optreden is hoofdzakelijk athankelijk
van de toepassing. Enkele voorbeelden zijn de hydro
dynamische smering, grenssmering, gemengde smering
en vaste-stof smering.

Hydrodynamische smering heeft als kenmerk dat de Afbeelding 1 Hydrodynamische smering

metalen oppervlakken worden gescheiden door een
vloeistoffilm die (veel) dikker is dan de hoogte van de ruwheden van de oppervlakken. Deze
smeermiddelen hechten vaak niet bijzonder sterk aan de oppervlakken en worden daarom bij
geringe druk al tussen de oppervlakken uitgeperst. Dit maakt ze over het algemeen minder geschikt
voor toepassing bij plaatomvormen.

Het type smering dat vaak voorkomt bij het plaatomvor
men is de grenssmering. Grenssmering is gebaseerd op
een mono-moleculaire laag smeermiddel die fysisch/che
misch gebonden is aan het metaaloppervlak. Omdat er
bij plaatomvormprocessen zeer hoge drukken en lage
snelheden optreden zal er toch vaak (beperkt) metallisch
contact tussen de oppervlakken optreden. Niet-polaire
smeermiddelen, zoals minerale olien, die gebruikt wor-
den bij hydrodynamische smering, vertonen onvoldoen- Afbeelding 2 Grenssmering

de adhesie met de metalen oppervlakken om effectief te
zijn in het geval van grenssmering. Daarom worden bij het plaatomvormen polaire grenssmeermid
delen gebruikt, zoals vette olH~n, vette zuren en zepen. Deze zorgen voor een goed smeerfilm die
slechts enkele moleculen dik is.

De moleculen van de polaire substanties in grenssmeermiddelen hebben lange koolstofketens met
een of meer meerdere chemisch actieve (polaire) groepen aan het eind. Deze polaire groepen
vertonen een sterke adhesie met het metaaloppervlak van het gereedschap en het plaatmateriaal.

Vooronderzoek testopstel1ing aanlaadgedrag 6



Ook zorgen deze groepen voor een goede orientatie van de koolstofketens ten opzichte van het
oppervlak. Deze georienteerde smeerfilms van polaire substanties, die hooguit enkele moleculen
dik zijn, minimaliseren het metallisch contact en de wrijving. Bovendien voorkomen of vertragen
zij het plastisch defonneren van de uitsteeksels op de metaaloppervlakken en venninderen zo het
aanladen.

Een speciaal soort grenssmeenniddelen noemt men de
"extreme pressure" smeenniddelen (EP-smeennidde
len). Aan een basissmeerstof worden hierbij bepaalde
chemische stoffen toegevoegd. Deze chemische stoffen
zijn toevoegingen gebaseerd op chloor, zwavel en fos
for. Boven een bepaalde temperatuur zuBen deze stoffen
een reactie aangaan met het metalen oppervlak. Op deze
manier wordt onder hoge drukken en hoge temperaturen Atbeelding 3 EP-smering

een beschennend laagje gevonnd dat zeer goed hecht
aan de oppervlakken.

Het laatste type smering dat kan optreden is de gemengde smering. Gemengde smering is een
combinatie van grenssmering en hydrodynamische smering. Bij de gemengde smering worden de
beide oppervlakken slechts gedeeltelijk door het smeenniddel van elkaar gescheiden. In de dalen
van het oppervlak wordt het smeenniddel ingesloten en worden de metaaloppervlakken gescheiden.
Echter bij de pieken van het oppervlak is geen smeenniddel aanwezig en zuBen de beide metaalop
pervlakken metallisch contact maken.

2.2 Aanladen [1,2]

Bij omvonnprocessen wordt gewerkt met lage
snelheden en plaatselijk hoge drukken. Dit kan
tot gevolg hebben dat er op sommige plaatsen
geen smeenniddelfilm opgebouwd zal worden.
Door het plaatselijk ontbreken van een smeer
middelfilm zal er dan contact optreden tussen
gereedschap en plaatmateriaal. Hierbij kan het
verschijnsel aanladen (eng: galling) optreden.

Het optreden van galling kan op een aantal
manieren geconstateerd worden: stukjes plaat
materiaal zijn ingebed in het gereedschapop
pervlak; er zijn groeven en scheurtjes ontstaan
op het gereedschap; er treedt een sterke stij
ging van de wrijving op. Het overdragen van
deeltjes kan op de volgende manier worden
beschreven. Als de ruwheidstoppen van de
beide oppervlakken onder hoge plaatselijke Afbeelding 4 Voorbeeld van aanladen

druk met elkaar in aanraking komen, ontstaat
er een sterke adhesieve binding. Door de relatieve snelheid die het gereedschap heeft ten opzichte
van het produkt zal er een stukje materiaal uit het relatief zachte produkt scheuren. Dit stukje blijft
vervolgens aan het gereedschap kleven en kan een initiatie zijn voor verdere materiaaloverdracht.
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Ben andere oorzaak voor het aanlaad-gedrag is het ploegeffect (abrasie). Hierbij ploegt een
uitsteeksel van het relatief harde gereedschapoppervlak door het zachtere plaatmateriaal. Op deze
manier kunnen er kleine deeltjes worden verwijderd uit het plaatoppervlak.

.-----------------...,
Al deze kleine stukjes materiaal kunnen zich ophopen
op het gereedschap met aile negatieve gevolgen van
dien. De opgehoopte materiaaldeeltjes zullen door de
plastische vervorming en de hoge drukken steeds harder
worden. Op een gegeven moment kunnen ze zelfs
ploegeffecten veroorzaken op het gereedschap. Ook
kunnen de ophopingen zorgen voor een sterke verho
ging van de lokale contactdruk met als gevolg het falen
van het produkt en het gereedschap door scheuren.

Men moet dus proberen, door een juist keuze van de
gereedschap-werkstukcombinatie en het smeermiddel,
het aanladen te voorkomen of uit te stellen. In atbeel
ding 5 is schematisch aangegeven hoe het aanlaad
proces verloopt. In atbeelding 4 is een deel van een
gereedschap sterk uitvergroot. Duidelijk is te zien dat
op het gereedschapoppervlak ophopingen van kleine
stukjes plaatmateriaal aanwezig zijn.

Vooronderzoek testopstelling aanlaadgedrag
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Hoofdstuk 3 : Testmethoden

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen een aantal verschillende testmethoden op het gebied van smering en
wrijving besproken worden. Om een goede uitspraak te kunnen doen moet de testmethode voldoen
aan bepaalde eisen. De test moet representatief zijn, dus een goede simulatie van de werkelijkheid
geven. Ook moet de test onderscheidend zijn, d.w.z. dat de test aangeeft in welke mate het smeer
middel (of een ander testscriterium) functioneert. Ais laatste eis geldt dat de test eenvoudig,
relatief snel uitgevoerd kan worden. Hierbij moet de invloed van zoveel mogelijk relevante
parameters bekeken kunnen worden.

In dit hoofdstuk wordt eerst een kort overzicht gegeven van een aantal testmethoden voor het
meten van de smeercapaciteiten van smeermiddelen. Hierna worden kort een aantal tests bespro
ken op het gebied van plaatomvonnen en het aanladen hierbij.

3.2 A1gemene wrijvingstests [1,2,3,5,6]

Er zijn een groot aantal testmethoden om de smeringseigenschappen van smeenniddelen te bepa
len. Iedere methode heeft z'n voordelen en beperkingen.
Er zullen nu een aantal algemene methoden aan bod komen die gebaseerd zijn op eenvoudige
wrij vingssituaties.

3.2.1 Pin en V-blok test

Deze test is een van de meest gebruikte wrij
vingstests. De testopstelling bestaat uit twee
stalen bekken met een V-vormige inkeping die
een druk uitoefenen op een ronddraaiende
stalen cilinder (pin). Deze pin is ingedoopt in
het te testen smeenniddel (zie atbeelding 6).
Er kunnen met deze opstelling twee verschillen
tests worden uitgevoerd. Bij de eerste test
wordt de druk op de bekken stapsgewijs opge
voerd totdat falen optreedt. De hoogte van de
kracht op de bekken is een maat voor de
draagkracht van het smeermiddel (test volgens
ASTM D3233). De tweede test bestaat uit een
palrad dat "doorgezet" wordt om de belasting
op de pin constant te houden. Het aantal tan
den dat doorgezet wordt gedurende de testperi-

ode is een maat voor de slijtage van de pin. Afbeelding 6 Pin en V-blok test

Met deze methode kunnen de anti-slijtage
eigenschappen van smeenniddelen getest worden (test volgens ASTM D2670).

Vooronderzoek leslOpstelling aanJaadgedrag 9



3.2.2 Four-ball test

Oeze testopstelling bestaat uit drie stalen bal
len die op hun plaats worden gehouden door
een komvonnig onderstel met smeenniddel.
Op deze drie ballen ligt een vierde stalen bal
die onder een bepaalde belasting tegen de
onderste ballen roteert (zie atbeelding 7). Met
deze opstelling kunnen weer twee verschillen
de tests worden uitgevoerd. De eerste test
meet de grootte van de (punt-contact) slijtplek
ken op de drie stilstaande ballen na een be
paalde tijd met een contante belasting en draai
snelheid (test volgens ASTM 04172). Met
deze test kunnen de relatieve anti-slijtage
eigenschappen van de verschillende smeennid
delen vergeleken worden. Bij de andere test
wordt, bij een contante draaisnelheid, de
belasting opgevoerd tot "koudlassen" van de
metalen ballen optreedt (test volgens ASTM
02783). Hiennee kunnen extreme-pressure
eigenschappen worden bepaald.

3.2.3 Blok-op-ring test

Oeze testopstelling bestaat uit een roterende
ring waar, met een bepaalde kracht, een blok
tegenaan wordt geduwd. Men kan bij deze test
verschillende metingen verrichten om bepaalde
eigenschappen van de toegepaste smeennid
delen te bepalen (volgens ASTM 02714 en
02782):

- Wrijvingskracht
- Slijtage-plekken van het blok
- Gewichtsverlies van het blok
- Faalbelasting smeenniddel

Vooronderzoek teslOpstelling aanlaadgedrag
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3.3 Plaatomvonntests [4,6]

Men is het er over eens dat er geen enkele test is die aile infonnatie geeft over het gedrag van een
smeenniddel. Om aIle aspecten van een smeermiddel in een omvonnproces te kunnen bestuderen
zuIlen er een aantal verschillende testmethoden nodig zijn. In deze paragraaf zuIlen een aantaI
testmethoden worden bekeken aan de hand van het dieptrek-proces (zie afbeelding 9).

(a) Diepttek test

~g~ l---<
(d) Ball~ test~\

-cr' ~W,l
~ Wi7l/

,......,
(b) Dome stretch test

(e) Draw bead test

Afbeelding 9 Testmethoden voor dieptrekproces

(a) Dit is de "flat bottom cup test" of dieptrek test. Hierbij wordt een cirkelvonnige, gesmeer
de blenk met een stempel door een matrijs gedrukt en wordt zo een cilindrische cup
gevonnd. De maximale trekkracht die hierbij nodig is kan worden beschouwd als een maat
voor de smering van het toegepaste smeenniddel. Ook heeft het smeenniddel invloed op de
maximale dieptrekverhouding f30 (=verhouding uitgangsdiameter blenk en stempeldiame
ter). De dieptrek-test combineert aIle aspecten van plaatomvonnen, inclusief wrijving en
plastische defonnatie. Het is moeilijk om afzonderlijke effecten zoals wrijving en slijtage te
isoleren. Dit maakt de test minder geschikt voor het beschouwen van specifieke aspecten
van smeenniddelen bij plaatomvonnen.

(b) Bij de "dome stretch test" wordt een dunne metalen plaat met smeenniddel door een
afgeronde stempel gestrekt. De plaat wordt hierbij zodanig vastgeklemd dat er geen com
plete cup kan ontstaan; het materiaal zal falen. De maximale kracht en de cuphoogte zijn
onder meer afhankelijk van de smering. Behalve de invloed van het smeenniddel is ook de
omvonnbaarheid van verschillende materialen met deze test te beproeven.

Vooronderzoek testopstelling aanlaadgedrag 11



(c) Deze test staat bekent als de Flat-Die Simulator, waarbij een metalen strip tussen twee
platte blokken getrokken wordt, waarop een bepaalde kracht staat. Met deze test lean men
de eigenschappen van verschillende smeermiddelen testen onder pure glijdende wrijving.
Door de trekkracht te meten bij een bepaalde inklemkracht, kan men de wrijvings
coefficient berekenen.

(d) De "ball-on-disk test" is een aanpassing van de eerder beschreven "four ball test". De drie
metalen ballen zijn vervangen door een houdertje met drie metalen plaatjes in een bepaald
smeermiddel. Zo kan men smeermiddelen voor dieptrekken en walsen testen.

(e) Bij de "draw bead" simulator wordt een metalen strip door een opstelling van draw beads
getrokken. Hierbij wordt het stripmateriaal gedwongen om te buigen en weer terug te
buigen. Ais men nu de trekkracht uitzet tegen de afgelegde weg (bij een bepaalde inklem
kracht), kan men de invloed van het smeermiddel bepalen. Een soortgelijke opstelling zou
kunnen worden gebruikt voor een lange termijn test door de strips te vervangen door een
metalen band. Hierop zal later nog worden teruggekomen.

(f) De "sheet galling test" wordt gebruikt om smeermiddelen te testen op hun vermogen om
het "schaven" tegen te gaan en zodoende de levensduur van het gereedschap te verlengen.

3.4 Testmethoden aanlaadgedrag

De testmethoden die tot nu toe aan bod geweest zijn voldoen niet als testmethode voor aanlaadge
drag. De algemene testmethoden beproeven smeermiddelen op specifieke eigenschappen, in
specifieke situaties. De tests vergelijken smeermiddelen op eigenschappen zoals faalbelasting,
invloed op wrijvingscoefficient etc.. De algemene tests op omvormgebied in paragraaf 3.3 zijn een
betere basis voor een lange termijn omvormtest.
In deze paragraaf hoofdstuk komen een aantal methoden aan bod om na te gaan welke factoren het
aanladen bij omvormen belnvloeden. Hierbij wordt, waar dat mogelijk was, bekeken wat de
invloed van smeermiddelen op de testresultaten was. Op deze manier wordt getracht inzicht te
krijgen welke factoren van invloed zijn op het aanlaadgedrag en welke rol het smeermiddel hierbij
speelt. Ook wordt bekeken of de besproken proefopstellingen geschikt zijn als een lange termijn
testopstelling voor smeermiddelen.

3.4.1 Ball-on-disc test

Het doel van deze test is het bepalen van de invloed van de oppervlakte ruwheid en de olie
viscositeit bij gesmeerde, glijdende metaalcontacten. Hierbij wordt vooral gekeken naar de invloed
op de overgang van een milde situatie met lage wrijving en slijtage, naar een ernstige situatie met
hoge wrijving en slijtage (galling). Andersson en Salas-Russo [7] hebben hiertoe een proef
opstelling ontwikkeld die gebaseerd is op het "ball-on-disc" principe. Bij deze test wordt een me
talen balletje met een bepaalde kracht op een roterende plaat gedrukt. Het was de bedoeling dat na
iedere test het testoppervlak werd bekeken en gerelateerd aan de gemeten mechanische parameters
zoals de wrijvingskracht en de wrijvingscoefficient. Daarom mag ieder punt op het testoppervlak
slechts een keer in contact komen met de kogel.

Vooronderzoek testopstelling aanlaadgedrag 12



20 40 60 80 100 120 140
Tijd in ms

Dit betekent dat de hele test gedaan moest worden
in een enkele omwenteling van de testdisk. Aan
gezien de draaisnelheid van de van de testdisk
ongeveer 4 ms- I is, zal een enkele proef slechts
een fractie van een seconde duren. Daarom is
deze proefopstelling niet geschikt om te fungeren
als een lange termijn opstelling.

Om de invloed van de ruwheid van het opper
vlak en de viscositeit van het smeermiddel te
testen, zijn er proefstukken met verschillende
ruwheden en verschillende smeermiddelen getest.
Een voorbeeld van een meting wordt weergege
yen in afbee1ding 10. Hierbij is goed te zien dat
bij een toename van de belasting de wrijvings
coefficient plotseling sterk toeneemt. Na het
bestuderen van het testoppervlak bleek dat de
oorzaak hiervoor het galling-verschijnsel was.
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Uit dit onderzoek bleek dat de viscositeit van het
smeermiddel slechts een geringe invloed had op Afbeelding 10 Relatie kracht-wrijvingscoefficient
de overgang naar ernstige slijtage. De viscositeit
bei'nvloed meer het soort smering dat optreedt. Verder bleek dat de oppervlakte ruwheid weI een
grote invloed op deze overgang had. Hoe lager de oppervlakte ruwheid, hoe hoger de belasting
kon zijn voordat er sprake was van emstige slijtage. Echter, hoe gladder de oppervlakken zijn, hoe
groter het negatieve effect van een oppervlakte verstoring is (krassen, overgedragen materiaal).

3.4.2 Pin-on-flat en Button-on-block tests

Deze tests zijn gebruikt door Swanson e.a. [83] om het aan
laad-gedrag (galling) van twee soorten staal te onderzoeken.
Bij de pin-on-flat test wordt met een zogenaamde pin met een
bepaalde kracht over een testoppervlak gegaan (zie afbee1-
ding 11). Bij de button-on-block test wordt een ronde cilinder
met een bepaalde kracht tegen een blok geroteerd (zie afbee1
ding 12).

-Beweging

Om de resultaten van de tests te kunnen beoordelen werd de Afbeelding 11 Pin-on-flat test

galling gekwalificeerd door het meten van de hoogte tussen de
toppen en de dalen in een galling-spoor met behulp van een
"stylus profilometer".
Een maat voor de galling vind men nu door het gemiddelde te bepalen van deze hoogte voor een
set van oppervlakte profielen verspreidt over het galling-spoor.
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De conclusies die uit deze tests werden getrokken waren
voornamelijk van toepassing op de verschillende soorten staal
die werden gebruikt. De belangrijkste conclusie is dat een
verhoging van de hardheid van het oppervlak het optreden van
galling lijkt uit te stellen. Aangezien deze tests een korte
testtijd hebben en er niet naar smeenniddelen wordt gekeken,
is deze test ook minder als een lange termijn test voor smeer
middelen.

Afbeelding 12 Button-on-block test

3.4.3 Strip-ironing tribometer

Om meer inzicht te verkrijgen in de geschiktheid van
werkstuk-gereedschap combinaties wordt er een
speciale strip-duntrek test uitgevoerd op een zoge
naamde "strip-ironing tribometer".
Met behulp van deze test kunnen Dohda en
Kawai [9] het effect van het ontstaan van nieuw
oppervlak tijdens het omvonnproces en het effect
van glijdende beweging op aanladen bepalen. Ret
principe van de strip-ironing tribometer is weergege
yen in atbeelding 13. De tests werden gedaan onder
een relatief lage snelheid van 1 nun/s. In principe
heeft de aanwezigheid van een smeenniddel geen in
vloed op de geschiktheid van de werkstuk-gereed
schap combinaties. Om de reproduceerbaarheid van
de tests te vergroten, werden enkele proeven met een
smeenniddel uitgevoerd. De geschiktheid wordt nu
bepaald door, bij verschillende reducties in dikte, het
bepalen van de wrijvingskarakteristieken en het
onderzoeken van het produktoppervlak na de proe
Yen.

tDuntrek richting

Meetunit

Materiaal

Steunplaat

Gespikkeld SisN4

Afbeelding 14 Meetresultaten

Afbeelding 13 Strip ironing tribometer

0,4 - 0,93 "gegutst",
uitgehold

0,5

0,12 - 0,22 bekrast

0,2 - 0,37 geschuurd

0,3 geschuurd en
bekrast

0,19

0,5TiC

VC

CrC

Lineair V2,V6

Planair SK3,SKS3,SKH9

Afgekant NbC

Tijdens het testen bleek dat er voor verschillende
materialen, verschillende vonnen van galling optra
den, met verschillende wrijvingscoefficienten
en verschillende oppervlakte gesteldheid. Dit
is weergegeven in tabel 1.
De conclusies die volgden uit deze test zijn
de volgende:

Bij een toenemende reductie in materiaal
dikte neemt de wrijvingscoefficient sterk toe
en kan galling makkelijker optreden.
Oppervlaktebehandelingen van het beproefde
materiaal hebben een kleine invloed. Ret
harden (sinteren) van het materiaal heeft wei
een grote invloed.
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Zelfs bij een reductie van 40 procent treedt er nauwelijks galling op. Bij de meeste materialen
zorgt een toevoeging van "extreme-pressure" toevoegingen aan het smeermiddel voor het uitstellen
van galling en het verlagen van de wrijvingscoefficient.
Het principe van het reduceren van stripdikte is een goede lange-tennijn testmethode en zal in
hoofdstuk 4 nader worden beschouwd.

3.4.5 Strip-trek test

smeenmit

coil
/

snij-unit

krac:btcel

.............. ........-tcsnmit
krachtcel

v

Schedin en Lethinen [lOJ wilden een testop
stelling ontwikkelen die de omstandigheden
bij plaatomvonnprocessen kon nabootsen.
De meest gebruikte methoden, zoals de pin
on-disk techniek, zijn hiervoor meestal
ongeschikt. Dit is omdat een lichaam dan
vaak enkele malen in contact komt met het
zelfde stuk testmateriaal. Bij plaatomvonn
processen wordt echter alleen het gereed
schap constant belast met wrijving. Nieuw
werkmateriaal wordt constant aan het sys
teem toegevoegd.
Zodoende is een testopstelling ontwikkeld
waar, eventueel voorzien van smeenniddel,
steeds nieuw materiaal een testunit passeert.
Hiervoor wordt een automatische strip-trek
opstelling gebruikt zoals aangegeven in
afbeelding 15.

Het doel van deze test is onderzoeken
welke factoren het aanlaad-gedrag (galling)
bepalen. Met deze testopstelling kan men
allerlei invloeden, zoals smeermiddel,
oppervlakteruwheid van gereedschap, hard
heid van gereedschap enz. testen. Hiertoe
wordt een dunne strip, van 30 mrn breed,
met een snelheid van 50 mm/s door een
wrijvingsunit van "draw beads" getrokken.
Na de wrijvingsunit wordt de metalen band
afgeknipt zodat het oppervlak eventueel
bestudeerd kan worden. Indien men nu de
benodigde kracht uitzet tegen het aantal ge
vonnde strips dan krijgt men een verloop te
zien zoals in afbeelding 16. Opvallend is
hierbij dat voor het gladde gereedschap
(polished tool) er tijdens de eerste tien
strips, een sterke toename van de kracht is.
Waarschijnlijk heeft de oorzaak hiervan
verband met galling.

Afbeelding 15 Strip-trek testopstelling

6

~
5 '- ..

... 4
..... .

.c -
u

] 0

~
3
~o

,) 0 <) , o 0

U
0
~ 2 -

• geslepen

o gepolijst

o
o 500 1000 1500 2000 2500

Strip nummer

Afbeelding 16 Relatie kracht-aantal strips
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Ook werden er tests gedaan met een opstelling waarbij geen smeenniddel werd toegepast. Dit werd
voomamelijk gedaan om te kijken of er hierbij andere verschijnselen zouden optreden dan bij de
gesmeerde proefopstelling. Aangezien onze aandacht vooral uitgaat naar het testen van verschillen
de smeenniddelen wordt er niet verder op deze testopstelling ingegaan.

In deze studie worden een aantal mogelijke aanlaad-
mechanismen genoemd waarbij speciale aandacht wordt
besteed aan het ontstaan van aanladen. De genoemde
mechanismen komen overeen met de in hoofdstuk 2
behandelde mechanismen voor het ontstaan van aanla
den. In deze test werden deze mechanismen herkent na
bestuderen van het gereedschap-oppervlak. Hierbij blijkt
duidelijk dat kleine deeltjes zich ophopen op het ge
reedschap (zie afbeelding 17).

De conclusies die uit deze test volgen zijn de volgende:

1. Het begin van het aanlaadproces ontstaat bij opper-
vlakte fouten van het gereedschapoppervlak. Deze Afbeelding 17 Voorbeeld testoppervlaJc

fouten bestaan uit bewerkingsgroeven, holten,
ophopingen van werkstukmateriaal en ploeg-groeven.

2. Bij gladde gereedschapoppervlakken zullen andere verschijnselen zorgen voor het begin van
aanladen (voomamelijk ploegeffecten). Het verloop van het aanladen gaat echter weI op een
soortgelijke manier als bij een rower gereedschap.

3. De invloed van het smeenniddel is zodanig dat het aanladen voomamelijk wordt uitgesteld (en
vertraagd) .

4. Het harden van het gereedschapoppervlak heeft een gunstig effect op het aanladen. Omdat
ploegeffecten beter voorkomen worden zal het aanladen vertraagd en uitgesteld worden.

Dit is een test die geschikt zou kunnen zijn als een lange tennijn test. Met deze test kunnen, op
een relatief eenvoudige manier, verschillende smeenniddelen worden getest op lange tennijn
effecten zoals aanladen en slijtage.
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Hoofdstuk 4 : De Band-trek machine

4.1 Inleiding

Het doel van deze onderzoeksopdracht is het geven van een aanzet tot de ontwikkeling van een
testopstelling waannee onderzoek kan worden gedaan naar (lange-termijn) wrijvingsaspecten bij
omvonnprocessen. De ontwikkeling van deze testopstelling begint met het opstellen van een
globaal eisenpakket. Aan de hand van diteisenpakket en overleg met enkele constructeurs kan een
schematisch ontwerp worden gemaakt. Ais de verschillende onderdelen van de testopstelling zijn
bepaald kunnen de hoofdlijnen van het ontwerp nader worden uitgewerkt. Een globaal eisenpakket
ziet er als voigt uit:

* geschiktheid voor diverse (lange-tennijn) onderzoeken (aanlaadgedrag, coatings etc.)
* geschiktheid voor gebruik van coils van stripmateriaal Lv.m. ononderbroken beproeving
* de coils moeten een minimale binnendiameter hebben van 0,5 m
* de coils moeten een maximale buitendiameter hebben van 1 m
* de dikte van de coil: So = 0,1 - 1 mm
* de maximale breedte van de coil: b = 50 mm
* aanwezigheid van een voorziening voor het aanbrengen van smeenniddelen
* geschiktheid voor het toepassen van verschillende testunits
* instelbare voorgeschreven remkracht F rem = 0 - 5000 N voor de testunit
* instelbare voorgeschreven snelheid v = 10 - 100 mm/s na de testunit
* instelbare trekkracht Ft =0 - 8000 N
* goede toegankelijkheid van de testunits Lv.m. het wisselen van contactdelen

4.2 Schematisch antwerp
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1. Systeem voor instelling hoogte
2. Ann voor verplaatsing bandrol
3. Reminrichting
4. Geremde bandrol
5. Hoogtemeter
6. Testband
7. Smeersysteem
8. Opspanplaat voor testunit
9. Krachtopnemer
10. Snelheidsmeter
11. Atbuigrol
12. Aangedreven bandrol
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Afbeelding 18 Schematisch ontwerp

Met behulp van onder meer het eisenpakket is een schematisch ontwerp van een mogelijke testop
stelling opgesteld (zie atbeelding 18). Er is gekozen voor een ontwerp waarbij de verschillende
onderdelen aan een soort frame worden bevestigd. Hierbij worden de haspels met bandmateriaal
"verticaal" bevestigd.
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De geremde beginrol (4) is gemonteerd op een constructie die een verticale verplaatsing mogelijk
maakt (1 en 2). Door tijdens het afwikkelen van de band (6) de rollangzaam mee te verplaatsen,
kan men de hoek waaronder de strip van de rol afkomt constant houden. Op deze beginrol kan,
afhankelijk van de test, een bepaalde remkracht aangebracht worden op de strip (3).In het geval
van een test voor aanlaadgedrag moet de strip vervolgens voorzien worden van een laagje smeer
middel (7). Bij een test voor gereedschapscoatings mag geen smeenniddel gebruikt worden. Hierna
wordt de strip door een testunit (8) geleid. Binnen deze testunit vind de eigenlijke test plaats,
waarbij met behulp van krachtopnemers de proceskrachten worden gemeten. Vervolgens wordt de
strip met een constante snelheid op de aangedreven eindrol (12) gewikkeld. Deze snelheid wordt
gemeten door een snelheidsmeter die geplaatst is na de testunit (10).

4.3 Hoofdlijnen van het ontwerp

4.3.1 De testunit

Trekkracht

Situatie 1

Situatie 2

Situatie 3

_Trekrichting

Strip
Remkracht

Het hart van de testopstelling is de testunit.
Deze testunit moet de situaties en condities die
optreden bij diverse omvonnprocessen naboot
sen. Omdat er bij plaatomvonnen een aantal
verschillende situaties voorkomen moet de
testopstelling geschikt zijn voor verschillende
onderzoeken, met verschillende testunits. De
testunit moet daarom eenvoudig verwisselbaar
zijn. Wat betreft de verschillende testunits is
in onderling overleg gekozen voor drie test
units. In atbeelding 19 zijn deze drie verschil
lende testmethoden weergegeven die in de
testopstelling beproefd kunnen worden.

In situatie 1 wordt de strip langs een vast
staand rolletje getrokken [3,5,11,12,13,14].
Deze situatie is een goede simulatie van het Wrijvingsblok

buigen van de blenk over de matrijsafronding
bij het dieptrek proces. Met deze test kan de
wrijvingskracht worden bepaald die de strip
uitoefent op het rolletje. Nadat een hoeveel
heid stripmateriaal het rolletje gepasseerd is,
kan het rolletje op aanladen gecontroleerd
worden. Door het rolletje van een coating te Treksteen
voorzien kan men verschillende gereedschaps-
coatings beproeven. De straal van het testrolle-
tje varieert tussen 3 maal de dikte van de strip
en 8 de dikte.
Voor de dikte geldt So = 0,1 - 1 mm, zodat
voor de radius van het testrolletje geldt: Afbeelding 19 Mogelijke testunits

d = 0,3 - 8 mm.
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De strip zal door het buigen over het testrolletje een hoek van 90 graden maken. Hiermee moet
rekening worden gehouden bij het ontwerpen van het frame. Een mogelijke oplossing is een frame
dat ter hoogte van de testunit kan scharnieren (zie figuur 1).
In situatie 2 wordt de strip tussen twee wrijvingsblokken doorgetrokken [3,5,12,13]. Op deze
blokken kan een regelbare kracht gezet worden. Door de blokken nu van een coating te voorzien
kan men met deze test ook gereedschapscoatings testen.
In situatie 3 wordt de strip door een treksteen getrokken. Hierdoor wordt de strip dungetrokken en
zullen aanlaadeffecten kunnen optreden. De treksteen kan wederom van een coating voorzien
worden.

4.3.2 De remunit

Om de testunit te kunnen gebruiken die in situatie 1 van atbeelding 19 beschreven wordt, moet er
een voorziening aanwezig zijn die een bepaalde remkracht op de strip zet. Dit is nodig omdat
anders de strip niet goed aanligt aan het testrolletje. Aangezien een aandrukrol niet gebruikt mag
worden, wordt een bepaalde remkracht aangebracht. Dit kan op twee verschillende manieren
gebeuren. Men kan de remkracht aanbrengen op de band zelf. Dit kan ook weer op verschillende
manieren, bijvoorbeeld met twee remrollen. Het voordeel van deze methode is dat de beginhaspel
niet verplaatsbaar opgesteld hoeft te worden. Tevens kan er volstaan worden met een zeer lichte
aandrijving van de haspel die nu slechts hoeft af te wikkelen. Een zeer groot nadeel is echter dat
door de remrollen het oppervlak van het stripmateriaal kan worden aangetast. Dit heeft grote
gevolgen voor de metingen bij de testunit.

"Remschijf

Draairichting
Remband

\

Verplaatsing
voor remkracht

Remunit

\-

Een andere manier om de benodigde rem
kracht te realiseren is het gebruik van een
soort bandrem. Dit principe is weergegeven in
atbeelding 20. Hierbij wordt er aan de as van
de bandhaspel een remschijf gemonteerd. Op
deze remschijf loopt een remband die aan een
kant vastgezet is. Aan de andere kant is de
band zodanig gemonteerd dat deze beweegbaar
is door een bepaalde remunit. Door nu de
band bijvoorbeeld met een magneet te bewe
gen kan de remkracht veranderd worden. Op
deze manier kan de remkracht constant worden
gehouden terwij I de diameter van bandhaspel
tijdens de test afneemt.

4.3.3 De aandrijving Afbeelding 20 De remunit

Om de remkracht te overwinnen (Frem ::::: 5000 N) en de proceskracht te leveren (Fpr ::::: 3000 N),
is er een trekkracht nodig van F t = 8000 N. De aandrijving moet daarom, bij een testsnelheid van
v = 100 mm/s, een vermogen kunnen leveren van 0,8 Kw. Omdat er grote momenten optreden is
een motor met toerental-regelaar van ongeveer 2 Kw gewenst.
Dit kan dan een draaistroomrnotor met frequentieregelaar zijn, of een servomotor met snelheidste
rugkoppeling. Vanwege de relatief lage draaisnelheid van de oprolhaspel ten opzichte van het
toerental van een elektromotor, is er een overbrenging nodig. Deze functie kan worden vervult
door een (aantal) wormkast(en).
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Uit het eisenpakket blijkt dat de maximale diameter van de bandrol 1000 mm is. Aangezien hier
ook een maximale trekkracht van 8000 N geleverd moet worden zal het optredende moment maxi
maal 8000 * 0,5 = 4000 Nm zijn. De draaisnelheid van de haspel varieert hierbij tussen de 1,9 en
3,8 omw/min. Hierop moet de aandrijving berekend zijn.
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4.4 Uitwerking testunits

4.4.1 De strip-buig unit

4.4.1.1 Inleiding

7

1

6... ~. -

3 ----++------.

Er is door het Laboratorium voor Omvormtechnologie reeds eerder onderzoek gedaan naar het
striptrekken. Hierbij werd gebruik gemaakt van proefopstelling waarmee korte strips over een
afronding getrokken werden. Oeze opstelling is weergegeven in afbeelding 21.
Op de strip(l) wordt een remkracht aange-
bracht door de strip tussen een aantal pennen
door te trekken. Een aantal pennen zijn vaste
meedraaiende pennen(2). Om de remkracht te
varieren zijn er twee verplaatsbare pennen(3)
die met instelbouten(4) te verplaatsen zijn.
Vervolgens wordt de strip langs een nippel(5)
getrokken. Hierbij wordt door toepassing van
piezo-elementen de remkracht(6),de trek
kracht(7) en de wrijvingskracht(8) gemeten.
Omdat het stripmateriaal door de rempennen
wordt vervormd, mag dit niet meer worden
beproefd. Oit zorgt ervoor dat slechts een
klein stukje van de strip beproefd kan worden.
Oit zorgt ervoor dat de proefopstelling, in
deze vorm, niet bruikbaar is voor lange ter-
mijn proeven.

Afbeelding 21 Bestaande proefopstelling
4.4.1.2 Beperkingen

Afbeelding 22 Principe proefopstelling

/ Krachtopnemer

'I

Deze afstand is gelijk voor
aile testrolletjes

t

Flnlk

Kleinste rol ~:__---_~"______+-'L--_
\: .- ... Frem

Blok

Strip

Grootste rol ~

Een ontwerp waarbij de remkracht op een andere manier aangebracht wordt komt wei in aanmer
king. Een ander nadeel van de proefopstelling uit afbeelding 4 is dat de afronding van de test
nippels niet kleiner kan zijn dan
6 mm. Om het wrijvingsmoment te meten,
wordt er namelijk een plaatje aan de nippel
gesoldeerd. Oit is niet meer mogelijk bij een
kleine diameter van de nippel Lv.m. het 90°
aanliggen van de strip. Vanwege deze twee
nadelen is het noodzakelijk om een andere
proefopstelling te ontwerpen. Het principe van
een opstelling die deze nadelen niet heeft, is
weergegeven in afbeelding 22.
Oeze opstelling bestaat uit een blok dat met
behulp van krachtopnemers aan de vaste we
reid wordt verbonden. Aan dit blok worden de
testrollen (of nippels) zodanig bevestigt, dat
voor elke testnippel de afstand van de strip tot
het blok gelijk is.
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In afbeelding 22 zijn globaal de grootste en de kleinste diameter van de testnippel getekend. De
afstand tussen de strip en het blok kunnen door de constructeur gekozen worden na analyse van de
optredende krachten. De ingestelde remkracht, de optredende trekkracht en het wrijvingsmoment
van de strip op de afronding worden gemeten door de drie krachtopnemers die de verbinding
vormen met het frame.

4.4.1.3 ~alyse

De krachten die optreden tijdens een proef zijn
weergegeven in afbeelding 23. De afstanden
I]> 12 en 13 kunnen binnen bepaalde grenzen
vrij gekozen worden. De krachten die de
opnemers waarnemen, zijn F l , F2 en F3. Ret
wrijvingsmoment die de strip uitoefent op de
afronding is gelijk aan M. Ais nu het krachte
nevenwicht in horizontale en verticale richting
opgesteld wordt, volgen uitdrukkingen voor de
remkracht en de trekkracht. Uit het momente
nevenwicht rond punt 0 voIgt het wrijvings
moment als functie van de opnemerkrachten.

Rorizontaal evenwicht: Ftrek + Fe + Fb = 0
Ftrek = - Fc - Fb

Verticaal evenwicht: Frem + Fa = 0
F rem = - Fa

---""'"""----------'--~... F1rek

Atbeelding 23 Krachtenspel

Momentenevenwicht: M + Ftrek"r + Fc,r-12) - Fb,13 +12-r) - Fa,r-Ij ) - Frem 1' = 0
M = - Fa"l] + Fb"(13+12) + Fc"12

Ret blijkt dat de gewenste krachten en het wrijvingsmoment alleen een functie zijn van de opne
merkrachten. Dit maakt het eenvoudig om de gemeten remkracht terug te koppelen naar de
remunit. Op deze manier kan de remkracht constant gehouden worden.
Ais de trekkracht, de remkracht en het wrijvingsmoment bekend zijn, kan de wrijvingscoefficient
worden berekend die optreedt bij de afronding.

Fp

I

Atbeelding 24 : Krachtenspel bij stripafronding Atbeelding 25 : Krachtenevenwicht op de strip

In afbeelding 24 staan de krachten getekend die op de strip werken en de hierdoor resulterende
reactiekracht op de afronding.
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Het is eenvoudig te zien dat de resulterende kracht op de afronding gelijk is aan:

(1)

Het is logisch dat deze kracht dan ook op de strip werkt in tegengestelde richting. Deze resulte
rende kracht kan opgesplitst worden in een wrijvingskracht Fw, langs het contactoppervlak van de
afronding, en in een nonnaalkracht FN loodrecht hierop (zie afbeelding 25).

Nu dienen we een fonnule af te leiden voor de wrijvingskracht Fw en de nonnaalkracht FN zodat
uit het quotient van beide de wrijvingscoefficient bepaald kan worden.
Bekijken we het momentenevenwicht op de afronding nader dan voigt dat het wrijvingsmoment M
gelijk is aan het produkt van de wrijvingskracht Fw en de afrondingsdiameter r. Dit moment zorgt
er voor dat de strip over de radius beweegt. Ais we dit momentenevenwicht uitwerken levert dit
op:

(2)

Anders gefonnuleerd levert dit op:

(3)

De resulterende kracht op de strip is gelijk aan:

(4)

Herschrijven we dit dan geldt:

(5)

Uit (1) en (4) voigt dat:

(6)

De wrijvingscoefficient is als voigt gedefinieerd:

(7)
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Uit deze analyse voIgt dan uiteindelijk voor de wrijvingscoefficient:

(8)1L = ----r==============

4.4.1.4 Constructie

plaatje met radius

o
o o

!
F

trek

nippel

!
F

trek

blok

Kleine radius Grote radius
Afbeelding 26 Tussenplaatje

Afbeelding 27 Krachtopnemer

In afbeelding 26 is aangegeven hoe de testnippel bevestigd.
kan worden. Bij een hele kleine afrondingsstraal wordt
hiertoe de gewenste radius geslepen aan een speciaal ge
vormd plaatje. Dit plaatje wordt vervolgens bevestigd aan
het blok zodat de gewenste afstand tussen de strip en de
plaat ontstaat. Bij een grotere afronding wordt de testnippel
door een blokje met twee boutjes in een uitsparing in het
blok bevestigd. In afbeelding 27 is een krachtopnemer glo
baal weergegeven. Deze is opgebouwd uit een holle cilin
der die door twee schamierpunten met twee cilindrische
blokjes is bevestigd. Op de holle cilinder zijn rekstrookjes
bevestigd die de kracht in een richting meten. In de overi
ge richtingen kan de krachtopnemer vrij bewegen dankzij
de schamierpunten. Dit zorgt ervoor dat als de opnemer
"scheef" belast wordt, (door beweging van het blok) toch
de goede krachten opgenomen worden.

Meeb1cht1ng

1
~

Vr1Jheldsgraden

L J
~ SChamiertje

- Holle c1l1nder

- Rekstrookje
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4.4.2 De Flat Die Simulator

4.4.2.1 Inleiding

Afbeelding 28 Principe Flat Die Simulator

De Flat Die Simulator (of vlakke trektest) is
oorspronkelijk bedoeld voor het meten van
wrijvingskrachten en wrijvingscoefficienten.
Hierbij kunnen verschillende invloedsfactoren
worden onderzocht, waaronder belasting,
treksnelheid, coatings en
smeermiddelen. De Flat Die Simulator kan
ook gebruikt worden om lange termijn effecten
te onderzoeken. Men kan de wrijvingsblokken
controleren op slijtage- en aanlaadeffecten
nadat een bepaalde hoeveelheid stripmateriaal
beproefd is. Verder kan men het verloop van
de wrijvingskracht en de wrijvingscoefficient
bepalen. In afbeelding 28 is het principe van
de Flat Die Simulator aangegeven. Hierbij
wordt een strip tussen twee vlakke wrijvings
blokken doorgetrokken met een trekkracht Ft. Op deze wrijvingsblokken werkt een norrnaalkracht
Fn. Door de wrijvingsblokken wordt zodoende een wrijvingskracht Fw uitgeoefend op de strip. In
principe wordt bij deze test aIleen de wrijving bepaald; er vind geen plastische deforrnatie plaats en
daarom ook geen strekking van de strip.

..
2 ---t---+-~@1

Afbeelding 29 Uitvoering testopstelling

3-----+01
4.4.2.2 lIistorie

In het kader van wrijvingsonderzoek is reeds
een Flat Die Simulator ontworpen. Het sche
matische ontwerp van deze proefopstelling is
weergegeven in afbeelding 29. Bij deze op
stelling wordt de norrnaalkracht op de wrij
vingsblokken(l) aangebracht door een groep
schotelveren(2). De norrnaalkracht kan worden
ingesteld door de schotelveren met een instel
bout(3) te belasten. In de praktijk bleek dat dit
erg moeizaam gaat. Het instellen en ijken van
de schotelveren is namelijk tamelijk ornslachtig
en relatief onnauwkeurig. Een mogelijke uit
voering voor het aanbrengen van de norrnaal
kracht is het toepassen van een pneumatisch
cylindertje. Voor een goede uitvoering van de proeven moeten de wrijvingsblokken het strip
materiaal a.h.w. volgen. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Bij de huidige,
bestaande opstelling was het onderste wrijvingsblok gemonteerd op een kantelblok(4). Dit kantel
blok is weer gemonteerd op een lagerschaal(5). Deze lagerschaal is met een bout zodanig aan de
behuizing bevestigd dat het geheellicht kantelbaar is. Op deze wijze moet het onderste wrijvings
blok gecorrigeerd worden bij excentrische belasting.
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4.4.2.3 Aanpassing bestaande ontwerp

Dit bleek in de praktijk niet goed te werken.
Ais de wrijvingsblokken niet helemaal even
wijdig belast werden, werd dit niet goed ge
corrigeerd door de lagerschalen. Een mogelij
ke oorzaak hiervoor is het verkeerd kiezen van
het rotatiepunt van de lagerschalen ten opzich
te van het wrijvingsblok. In afbeelding 30 is
het rotatiepunt van de lagerschalen aangegeven
met O. Het gewenste draaipunt ligt aan het
oppervlak van het onderste wrijvingsblok en is
aangegeven met P. Het blijkt dus dat het
rotatiepunt op een verkeerde plaats ligt. Dit
zorgt, in combinatie met de hoge belasting,
voor het niet goed functioneren van de lager
schalen. Dit probleem kan misschien opgelost
worden door het kantelblok zodanig aan te
passen dat het rotatiepunt van de lagerschalen
wei op de goede plaats ligt.

4.4.2.4 Alternatieve oplossingen

Wrijvingsblok
. Kantelblok

" p;

/::J:~

Lagerschalen

Afbeelding 30 Positie draaipunt

Twee andere mogelijke oplossingen voor het evenwijdigheidsprobleem zijn weergegeven in afbeel
ding 31 en afbeelding 32. In afbeelding 31 wordt het wrijvingsblok met drie "schuine" staven
verbonden aan de vaste wereld. De drie staven fungeren als een bolscharnier met een virtueel
draaipunt aan het oppervlak van het onderste wrijvingsblok. Bij deze opstelling kan het wrijvings
blok wrijvingsloos een kleine hoekverdraaiing maken om het draaipunt. Op deze manier kan een
voldoende hoge stijtheid in verticale richting verkregen worden terwijl oneffenheden in de strip
gevolgd kunnen worden. Het wrijvingsblok in afbeelding 32 berust op hetzelfde principe. Nu zijn
de drie staven echter "horizontaal" geplaatst.

Bovenaanzicht
Virtueel draaipunt

Wrijvingsblok

Onderblok
wrijvingsblok

Afbeelding 31 Gewijzigde uitvoering kante/blok
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Hoofdstuk 5 : Afsluiting

Deze onderzoeksopdracbt is een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een testopstelling voor bet
testen van lange termijn wrijvings- en slijtageaspecten bij omvormprocessen. Het is gebleken dat er
vanuit het bedrijfsleven veel belangstelling is voor een dergelijke testopstelling. Met deze testop
stelling kunnen namelijk aspecten, die op lange termijn een rol spelen bij omvormprocessen,
eenvoudig buiten de produktie worden beproefd. Het feit dat bet testen buiten de eigenlijke
produktie(lijn) gebeurt heeft grote voordelen. De huidige produktie hoeft niet te worden stU gelegd
voor het testen; er wordt namelijk geen produktie-machine gebruikt voor het testen. Er kan geen
verontreiniging optreden van eventuele schoonmaak-installatie die de produkten ontdoen van o.a.
smeermiddelresten. Een ander groot voordeel is dat het risico van beschadiging van kostbare
gereedschappen wordt vermeden. Met deze testopstelling kan een selectie worden gemaakt die, met
een veel kleiner risico, in de eigenlijke produktie beproefd kan worden. Met deze testopstelling
kan zodoende een aanzienlijke besparing op kosten en testtijd bereikt worden.

Om het basisontwerp van de testopstelling te realiseren werd een bepaald traject doorlopen. Eerst
werd gekeken naar testmethoden binnen de omvormtechniek die in de literatuur beschreven
worden. Deze testmethoden dienden als basis voor het ontwerp van de verschillende testunits die
de kern van de testopstelling zijn. Vervolgens werd er een eisenpakket opstelt met de specificaties
waaraan de testopstelling zeker moet voldoen. Aan de hand van dit eisenpakket zijn de hoofdlijnen
van het ontwerp vastgelegd en nader bekeken.

Het basisontwerp dat door deze onderzoeksopdracht is ontstaan biedt zeer goede vooruitzichten. In
samenwerking met de constructie-afdeling van de CTD op de TU Eindhoven zal dit ontwerp
verder worden uitgewerkt. Hierna kan de testopstelling binnen dezelfde afdeling worden gebouwd.
Ais de testopstelling gerealiseerd is, kan het eigenlijke testwerk beginnen en kunnen de resultaten
worden toegepast in bet bedrijfsleven.
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