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Voorwoord 

In het kader van mijn eerste stageperiode in het derde leerjaar is dit (tussen)verslag tot 
stand gekomen. Deze stageperiode loopt van september tot januari 1993, op de Techni
sche Universiteit Eindhoven bij de vakgroep W.P.A.(Werktuigbouw,produktietechniek en 
Automatisering), Laboratorium voor Omvormtechnologie. 
Hierbij wit ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 
van dit rapport. 



Samenvatting 

Dit rapport beschrijft verschillende wrijvingstests die aanwezig zijn op de TUB ter 
bepaling van de wrijvingscoefficient, welke voor dieptrekken van belang is. De bestaande 
striptrektest, waarmee het dieptrekken over een matrijsradius kan worden vergeleken, 
wordt beschreven. Daarnaast wordt de strip~trektest en de ontwikkelde vlakke trektest 
(flat die simulator) beschreven, waarvan de resultaten in mijn tweede verslag worden 
verwerkt. Voor deze test is een trekbank ontworpen waarvan de constructietekeningen in 
dit verslag zijn verwerkt en worden toegelicht. 

Vervolgens is er een experiment gedaan m.b.t. de striptrektest. Voor dit onderzoek zijn 
verschillende coatings aangebracht op het gereedschap, en het gecoate gereedschap is 
vervolgens beproefd op de striptrekunit. De resultaten zijn in dit verslag verwerkt. 

Dit tussenverslag is een inleiding op mijn tweede verslag waarin de ontwikkeling van de 
nieuwe opstelling wordt beschreven, m.a. w. de kalibrering van de trekbank. De verschil
lende tests zullen worden vergeleken met elkaar m.b.t. de hogere treksnelheid en de 
resultaten hiervan worden verwerkt. 



Summary 

This report describes several frictiontests present on TUB to determine a frictionfactor, 
wich is of importance for deepdrawing. 
The existing stripdrawingtest, with wich deepdrawing over a radius of the die can be 
compared, is being described. Next to it the stripstretchtest and the developed flat die 
simulator is being described, of wich the results will be processed in my second report. 
For this test a pullbench has been designed of wich the constructiondrawings are 
illustrated in this report. 

Further an experiment has been done due to the stripdrawingtest. For this investigation 
several coatings have been put on tools, and the coated toals are tested on the strip
drawingunit. The results are being processed in this report. 

This report is an introduction to my second report in wich the development of the new 
pullbench will be desribed, in other words the calibration of the pullbench. The several 
tests will be compared together due to a higher drawingvelocity 
and the results of these measurements will be processed. 
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1 Inleiding. 

1.1 Achtergronden. 

Er bestaat een groot aantal omvormprocessen. Deze kunnen ruwweg in twee groepen 
worden onderverdeeld, namelijk het massief omvormen (extrusie en smeden), en het 
plaatomvormen, waaronder oa. buigen en dieptrekken vallen. 
Op de TUB wordt door het laboratorium voor omvormtechnologie onderzoek verricht 
m.b.t. het dieptrekken. 
Atbeelding 1 is een schematische weergave van het dieptrekproces. 

Enerzijds zijn de gereedschappen (stempel, 
matrijs en plooihouder) te herkennen, en 
anderzijds het deels gevormde produkt. 
Het produkt wordt gevormd door een v lakke 
plaat d.m.v. een stempel de matrijs in te 
trekken. Om plooivorming te voorkomen 
wordt een plooihouder toegepast. De materi
aaltoevoer is gericht vanuit de flens, het 
gedeelte tussen matrij s en plooihouder naar 
de wand, het gedeelte tussen matrijs en 
stempeL 
Ben belangrijke invloedsfactor op dit diep
trekproces is de wrijving die optreedt tussen 
de verschillende gereedschappen en het 
produkt. Ben kleine toename van de wrij
vingscoefficient kan een dramatische reductie 
van de maximale dieptrekverhouding beteke-
nen, vooral bij grote produkten. 

Beglnsituatie · · I ! 
· · Stempel: 

Blenk 

Eindsituatie 

In de ontwikkelingsfase van een produkt Albeelding 1: Dieptrekken met pJooi
maakt men vaak gebruik van modellen om bouder 
materiaalstromingen ed. te voorspellen. 
lndien goede modellen voorhanden zijn kan 
veel tijd en geld bespaard worden omdat de 
trial and error die nodig is om een goed produkt te maken achterwege kunnen blijven. 
Voor deze modellen is invoer nodig, zoals materiaalgedrag, gereedschapsgeometrie en 
wrijvingsgedrag. Dit laatste houdt meestal in dat er een waarde voor de wrijvingscoeffi
dent bepaald dient te worden. Meestal wordt voor dieptrekken de wrijvingscoeficient p. 
uit de Coulombse relatie .,. = p,p hiervoor genomen. 
Om deze wrijvingscoefficient te bepalen zijn een aantal methodes ontwikkeld, waaronder 
de striptrektest, strip.s.trektest en de flat die simulator, deze tests zijn het onderwerp van 
mijn stage. 
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1.2 Opdracbt omscbrijving. 

Op dit moment wordt er op de TUE op de afdeling omvormingstechnologie onderzoek 
gedaan naar wrijving en smering m.b.t. wrijvingsverschijnselen die optreden bij het 
dieptrekken. Uit literatuuronderzoek blijkt dat een van de procesinvloeden de treksnelheid 
is. De stage-opdracht is dan ook het onderzoek naar de invloed van de treksnelheid op het 
dieptrekproces waarbij de verschillende testmethoden met elkaar worden vergeleken. 
Voor het doen van dit onderzoek is een trekbank ontworpen die met veel hogere snelhe
den kan werken dan een normale trekbank. 
Alhoewel zowel de trekbank en flat die simulator reeds ontwikkeld en gebouwd zijn, is 
het nodig om deze nog verder te ontwikkelen, om zodoende de metingen op een correcte 
manier uit te voeren. Problemen die nog opgelost en/of verbeterd dienen te worden zijn. 
oa. aansturing trekbank, storingen verhelpen, filtering van onzuiverheden in de metingen, 
enz .. 

Wanneer het proces uiteindelijk goed werkt kunnen metingen aan de trekbank worden 
gedaan. Er zullen 3 methodes worden toegepast, namelijk: 

- de vlakke trektest, zonder deformatie (dus alleen wrijving) 
- het strekken, met aileen deformatie (dus strekken waarbij de strip aan een kant wordt 

tegengehouden) 
- striptrektests, waarbij lokaal deformatie optreedt 

De krachten die worden gemeten worden verwerkt tot een wrijvingscoefficient Jl.. 
Uit deze meetresultaten kunnen vervoIgens conclusies worden getrokken over de wrijving 
m.b.t. de treksnelheid. 
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2 De stage-omgeving. 

2.1 De stageverlenende instelling. 

De Technische Universiteit Eindhoven, in 1956 gegrondvest als Technische Hogeschool 
Eindhoven, bestaat uit een achttal faculteiten, waaraan voor het merendee! technische 
disciplines worden onderwezen. Ben van deze faculteiten is de Faculteit der Werktuig
bouwkunde, welke is opgedeeld in drie afzonderlijke vakgroepen, die elk een dee! va de 
werktuigbouwkunde bestrijken. 

Werktuig
bouwkunde 

WPA 

De vakgroep WFW bestrijkt de fundamentele gebieden mechanica, dynamica, regeltech
niek en polymeertechnologie. De vakgroep WOC bekijkt de gebieden ontwerpen, 
construeren, aandrijf- en tribotechniek, vervoerstechnologie, energietechnologie en 
fabrieks- en apparatenbouw voor de procesindustrie. De derde vakgroep, genaamd WPA, 
concentreert zich op de produktietechnologie en de produktieautomatisering. 

Binnen elke vakgroep zijn meerdere deelgebieden te onderscheiden. Zo zijn er binnen de 
vakgroep WP A de volgende deelgebieden: 

1) Bewerkingstechnologie: 
- Materiaalgedrag in de fabricage. 
- Mechanische bewerkingsprocessen. 

2) Produktiemiddelen: 
- Universele produktiemiddelen. 
- Specifieke produktiemiddelen. 

3) Precision Engineering: 
- Constructieve aspecten en precisie-bewerkingen. 
- Meet- en besturingstechniek. 

4) Automatisering van de produktie: 
Machinebesturingstechnologie. 
Fabrieksbesturingstechnologie en Technische Bedrijfsvoering. 
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2.2 Het Laboratorium voor Omvormtechnologie. 

Ben van de hoofd-onderzoeksgebieden binnen het Laboratorium voor Omvormtechnologie 
vormt de procesbeschrijving van omvormende bewerkingen. Dit zijn bewerkingen waarbij 
een gewenste vormverandering wordt verkregen zonder dat er materiaalverlies optreedt 
(een voorbeeld hiervan is het persen van een autodeur uit een vlakke metaalplaat). Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld verspanende bewerkingen, waarbij een gewenste vormveran
dering wordt verkregen door het overtollig materiaal te verwijderen (bijvoorbeeld door 
frezen of draaien). 

Deze procesmodellen worden ontwikkeld met behulp van de plasticiteitsmechanica. Voor 
deze procesmodellen dient ook gekozen te worden voor een materiaalmodel ter beschrij
ving van het materiaal, en een wrijvingsmodel ter beschrijving van de contactfenomenen 
welke optreden. Ter vergroting van het inzicht en ter controle van de procesmodellen kan 
dan experimentele toetsing plaatsvinden. 
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3 Wrijvingstests. 

3.1 Inleiding. 

In de omvormtechnologie wordt steeds meer aandacht besteed aan het verschijnsel 
wrijving. Wrijving is een contactverschijnsel tussen twee vlakken waarbij energie in 
warmte wordt omgezet. 
Wrijving heeft oa. invloed op: 

- de geometrie en oppervlaktegesteldheid van het produkt. 
- gereedschapsslijtage. 
- maakbaarheid van produkten. 

Wrijving wordt beschreven door de wrijvingscoefficient, welke de ratio is van de 
wrijvingskracht en de normaalkracht. 
Op de wrijving zelf zijn ook weer verschillende factoren van invloed. Hieronder volgen 
enkele belangrijke factoren die van invloed zijn op de wrijvingscoefficient: 

- Ruwheden van stempel, matrijs, plooihouder en produktmateriaal. 
- Geometrie en stijfheid van de gereedschappen. 
- Materiaaleigenschappen van de gereedschappen en produktmateriaal. 
- Coatings van gereedschappen en produktmateriaal. 
- Smering. 
- Temperatuur (omgevingsinvloeden). 
- Contactoppervlak. 
- (Deformatie)snelheden. 

Veel wrijvingsonderzoek richt zich op de ontwikkeling van smeermiddelen, coatings en 
gereedschappen. 
Om nu de invloed van de verschillende ontwikkelingen op de grootte van de wrijvingsco
efficient te bepalen zijn verschillende tests ontwikkeld. 
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3.2 Flat die simulator. 

3.2.1 Inleiding. 

Deze test is ontwikkeld voor het meten van aIleen de wrijvingskracht. De test wordt 
uitgevoerd met een hogere treksnelheid. Hierbij kunnen verschillende invloedsfactoren 
worden onderzocht, waaronder het produktmateriaal, de gebruikte coating op het 
wrijvingsblokje of het soort smeermiddel. 
Bij deze test vindt geen deformatie plaats en de strip wordt niet gestrekt, dus alleen de 
wrijving wordt bepaald. 
Voor deze test is een trekblok ontworpen waar de strip doorheen wordt getrokken. Zo kan 
op een vrij eenvoudige manier de wrijvingskracht worden bepaald. Afbeelding 4 geeft de 
proefopstelling weer. De bestaande trekbank is niet in staat om de strip met een grote 
snelheid te kunnen trekken. Daarom is er een nieuwe trekbank ontworpen die hydraulisch 
wordt aangestuurd en met veel hogere snelheden kan werken. Bovendien heeft de 
trekbank een veel groter vermogen. De gehele opstelling wordt in afbeelding 3 getoond. 

Fn 

Ft 
F~ 

Fn 

~-Ft/2Fn 

Afbeelding 2 : de vlakke trektest 
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3.2.2 Werking flat die simulator. 

Het principe werkt ais voIgt (zie atbeeiding 2). Een strip wordt tussen twee wrijvings
blokjes door getrokken waarbij de trekkracht wordt gemeten d.m.v. een dynamometer. 
Deze stuurt een elektrisch signaal door naar een PC (met een data-kaart), waar dit signaal 
wordt geregistreerd, en later wordt omgezet in een waarde voor de wrijvingskracht. Ten 
siotte kan dan de wrijvingscoefficient worden bepaald. Op de wrijvingsblokjes wordt een 
normaalkracht uitgeoefend door middel van schotelveren. Voor de wrijvingscoeficient 
voIgt uiteindelijk: 

3.2.3 Instellen normaalkracht. 

In de schotelverenhouder van het trekblok zijn 30 schotelveren twee aan twee geplaatst 
die zorgen voor de overbrenging van de normaalkracht. Een drukblok dat boven op de. 
veren is geplaatst wordt aangedraaid d.m.v. een schroef waardoor de veren worden 
ingedrukt en een bepaalde kracht gaan uitoefenen op de wrijvingsblokjes en daarmee op 
de strip. Wanneer er een hogere normaalkracht wordt ingesteld zal de trekkracht ook toe 
moeten nemen omdat de normaalkracht de strip a. h. w. tegenhoudt. 
De kracht die het schotelverenpakket uitoefend is in een ijkgrafiek uitgezet tegen het 
aantal omwentelingen van de schroef die het pakket aandraaid. 
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Afbeelding 3 : proefopstelling 

1 Inspanpunt strip 
2 Stelschroef schotelverenpakket 
3 Wrijvingsblokje 
4 Schotelveren 
5 Lagerschalen voor kantelblok 
6 Drukblok 
7 Strip 
8 Trekblok (verbinding trekblok-dynamometer) 
9 Huis 

2 

4 

3 

1 

--I--~---8 

8 
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1 cilincler 
2 Koker 
3 trekstuk 
4 blok 
5 trekploot 
6 geleicle stong 
7 clynoMoMeter 

Afbeelding 4 : proefopstelling trekbank en trekblok 
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3.3 De striptrektest. 

3.3.1 Inleiding. 

Voor de striptrektest is op de TUE een striptrekunit ontworpen. Met deze unit lean op een 
eenvoudige manier onderzocht worden hoe groot de buig- wrijvings- en trekkrachten zijn 
tijdens het omvormproces. De unit wordt tussen de inspanpunten van een trek bank 
opgesteld. De striptrekunit wordt in afbeelding 6 weergegeven. 

Bij de striptrekproef vindt lokale deforma
tie van de strip plaats, d. w.z. op bepaalde 
plaatsen van de strip gaat deze deformeren 
(vervormen). De striptrektest is een simu
latie van het dieptrekproces waarbij een 
plaat over een matrijsradius wordt getrok
ken. Afbeelding 5 geeft het principe weer 
van de striptrekproef; een strip wordt over 
een radius getrokken waarbij buiging en 
strekken plaatsvindt. 

3.3.2 Werking striptrekunit. 

Frem 

~rek 

Afbeelding 5: Gemeten krachten 

De striptrekunit werkt ais voIgt (zie afbeelding 5). Ben strip wordt over een buigrol 
getrokken waarbij de trek, rem- en wrijvingskracht worden gemeten. Het verschil tussen 
de trekkracht en de remkracht, is een maat die nodig is voor het buigen resp. strekken en 
de wrijving.De trek-, rem- en wrijvingskrachten worden gemeten m.b.v. piezokrachtopne
mers die in de unit zijn ingebouwd. Deze sturen een elektrisch signaal waarvan de sterkte 
afuankelijk is van de instelling en van de grootte van de kracht. 
De remkracht kan gevarieerd worden door de instelbouten te verdraaien waardoor de 
pennen tegen de strip worden aangedrukt (zie afbeelding 6). De strip wordt hierdoor. 
gebogen en gestrekt en krijgt meer weerstand. 
De buigrolcilinder geeft indirect de wrijvingskracht aan. De wrijvingskracht wordt 
bepaald door het wrijvingskoppel dat ontstaat tussen de strip en de buigroL Om deze te 
meten is aan de buigrol een plaat gemonteerd. Hierdoor dient de wrijvingskracht 
gecorrigeerd te worden met het moment dat de zwaartekracht van de buigrol en de 
daaraan bevestigde plaat geeft. 
Wanneer nu de strip over de buigrol wordt getrokken za1 na een kort inloopverschijnsel 
een stationair proces ontstaan waarbij de trekkracht en de remkracht een con stante waarde 
aannemen. Met deze waardes kan de wrijvingscoefficient worden bepaald. 
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Atbeelding 6: Proefopstelling 

1 Huis 
2 Nippel 
3 Remmechanisme 
4 Vaste meedraaiende pennen 
5 Verplaatsbare meedraaiende pennen 
6 Instelbouten 
7 piezo-element (wrijvingskracht) 
8 piezo-element (remkracht) 
9 Inspanklemmen van de trekbank 
10 Strip 
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3.4 Stripstrektest. 

3.4.1 Inleiding. 

Bij deze test wordt een strip over een rol getrokken zodat deze over 90 0 aanligt. Aan een 
zijde wordt de strip gefixeerd, aan de andere zijde wordt aan de strip met een bepaalde 
snelheid getrokken. Het grate voordeel van deze test is dat de wrijvingscoefficient tussen 
rol en deformerende strip kan worden bepaald. Dit strekken is een situatie die bijvoor
beeld ook bij het strekken van de bodem over de stempel radius bij dieptrekken optreedt. 
In atbeelding 7 is het principe van strip~.trekken te zien. 

I 

Ftrek 

nippel 

Afbeelding 7: Principe strip!trektest 

3.4.2 Werking. 

Voor het strip~trekken wordt gebruik gernaakt van de striptrekunit (zie 3.3). Behter nu 
wordt de strip aan een kant tegengehouden. Daartoe wordt een drie keer zo brede strip 
door de rem getrokken waarbij beide instelbouten van de rem geheel worden ingedraaid. 
De strip ondervindt hierdoor zo'n grote weerstand dat deze op zijn plaats blijft in de rem, 
de rem kan nu als een inspanpunt worden gezien. 
Wanneer nu aan de strip wordt getrokken zal deze gaan strekken. De strip zal in zijn 
geheel gaan vloeien, ook op de plaats waar de strip in contact is met de radius. 



wrijvingsonderzoek 13 

4 Ontwikkeling trekbank. 

4.1 Inleiding. 

Voor het onderzoek naar de invloed van de treksnelheid op de wrijvingscoefficient I' dient 
er een snelle trekproef te kunnen worden genomen. Omdat er op de TU geen snelle 
trekbank aanwezig is, is hiervoor een nieuwe trekbank ontworpen. Buiten de hogere 
treksnelheid kan de trekbank een veel grotere trekkracht opnemen en heeft hij een veel 
groter bereik als de aanwezige trekbanken. zodat hij ook nog voor andere doeleinden kan 
dienen. De trekbank is zo geconstrueerd dat de al bestaande striptrekunit ook op de 
trekbank past. De trekbank is in afbeelding 4 afgebeeld (bIz.9). 

4.2 Trekbank. 

Bij de constructie van de trekbank wordt uitgegaan van het frame dat de trekkracht moet 
kunnen opnemen. Het frame bestaat uit twee balken die d.m.v. twee kopplaten verbonden 
zijn. Voor het bevestigen van de twee geleidestangen is aan de cilinderzijde een tussen- . 
plaat gemaakt. 
De hydraulische cilinder, die de trekkracht moet leveren, is aan de kopplaat bevestigd. 
De constructietekeningen van het geheel zijn in bijiage 1 te vinden. 
M.b.v. Eindige Elementen Methode is het spanningsverloop in het frame bepaald (zie 
bijiage 2). Hierbij is uitgegaan van een kwart deel van het frame omdat het geheel 
symmetrisch is. De maximale (v. Mises)spanning die in het frame voorkomt bedraagt 
39,4 N/mm2

• De maximale verplaatsing in het midden van het frame bedraagt 0.323 mm. 
Bij deze berekeningen is uitgegaan van een trekkracht van 100 kN die aangrijpt in bet 
midden van de kopplaat. 
De constructie wordt ook op knik belast. De knikbelasting wordt als voIgt berekend: 

1t2'Eo/ 1 FknJk = waarbQ I = _ob·h3 
/2 12 
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Hierbij is: 

E = 2.100.000 ~ 
em2 

I = 1~ .(25'103 -24'93
) = 625.333 em4 

1= 200 em 

Hieruit voIgt voor de knikbelasting: F = 3.240.000 N. 

4.2 Dynamometer. 

14 

De dynamometer is alleen in gebruik voor de beschreven trekbank en dient om de 
hoofdkracht te registreren. De dynamometer is via een trekplaat met de flat die simulator 
verbonden. De dynamometer dient een trekkracht van 10 ton (100.000 N) te kunnen 
opnemen. De dynamometer is gemaakt van 34 CrNiM06 veredelingsstaal dat reeds in 
veredelde toestand is. Het materiaal heeft een: 
- treksterkte van 1000 - 1300 N/mm2 

- E-modulus van 205.000 N/mm2 

Op de dynamometer zijn rekstrookjes aangebracht, die in onbelaste toestand een bepaalde 
karakteristieke weerstand hebben. De rekstrookjes zijn verbonden met een meetversterker 
waarin een brug van Wheatstone zit ingebouwd. Wanneer er aan de dynamometer 
getrokken wordt verandert de weerstand van de rekstrookjes zodat er een groter span
ningsverschil ontstaat in de brug. Dit is een maat voor de trekkracht. 

Berekening maximale trekkracht dynamometer: 

a = F _ F = a·A = 1000·~(502 - 452) = 373 kN 
A 4 

De maximale belasting van 100 kN is dus zeker veilig! 
Hieruit voIgt voor de rek: 

F 373.103 

e = --- = -------------------
E·A 205'103 * ~(502 - 452) 

4 

= 0,005 
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Gebruikte elektronische meetversterker: Hottinger KWS.3.S5 
Rekstrookjes: - type: FCA-5-11 

- weerstand = 120 +1- 0.5 {} 

15 

- k-factor = 2.12 (dit is de factor waarmee de weerstand vermenigvuldigd 
wordt log. v. een lengteverandering van 1 mm) 

De dynamometer is gekalibreerd op een trekbank waarvan de trekkracht bekend is. Uit 
kalibratie voIgt: 1 Volt = 10 kN. 
{De instelling van de schakelaars voor op de meetversterker bij een "volle brug" is: 
- gevoeligheidsschakelaar op 1000 
- kalibratieschakelaar op 4.02} 
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5 Experimenten striptrektest 

5.1 Inleiding. 

Als tussenopdracht is enig onderzoek verricht naar de invloed van verschillende coatings 
op wrijvingscoefficienten. Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek dat Paul van 
der Laan en Thijs Everts (dictaatnrs. WPA 1511 en WPA 1537) hebben verricht. 
Er zijn coatings onderzocht die onder verschillende condities zijn gemaakt en een andere 
samenstelling hebben. 
Er wordt gezocht naar een coating die onder bepaalde omstandigheden een zo laag 
mogelijke wrijvingscoefficient oplevert. 

Doel: 
De invloed van zowel de ruwheid als coatingeigenschappen op de wrijving bij het 
dieptrekproces wordt onderzocht. 
Als simulatie methode hiervoor wordt gebruik gemaakt van de striptrekunit. 
Het onderzoek bestaat uit de bepaling van de wrijvingscoefficient van verschillende 
coatings en de invloed van de ruwheidsparameters hierop, door afwisselende striptrek
proeven te doen, en vervolgens gereedschappen en plaatmaterialen optisch te scannen 
m.b.t. de oppervlaktegeometrie. 
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5.2 Ruwheden. 

Omdat de structuur van een oppervlak niet met een parameter aan te duiden is zijn er 
verschillende parameters aanwezig die iets zeggen over een bepaald aspect van de 
ruwheid. De parameters worden bepaald t.o.v. een middeUijn die door een filter wordt 
bepaald. Hieronder worden de parameters behandeld die bij onze ruwheidsmeting van 
belang zijn. 

Deze waarde is als voIgt gedefinieerd: 

L 

Ra = ~flYldL 
o 

Y wordt gemeten t.o.V. de middellijn(M), zie onderstaand figuur. 
In feite duidt deze waarde de gemiddelde ruwheid aan. 

Bepaling Ra waarde. 

Deze waarde is als voIgt gedefinieerd: 

Deze waarde wordt gemeten t.O.V. de middellijn. 

M 
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R,,-waarde: 

Deze waarde is gedefinieerd als: Rp = Y max 

Y wordt gemeten vanaf de middellijn. 

Deze waarde is gedefinieerd als: Rv = Ymin 

Y wordt gemeten vanaf de middelijn. 

~-waarde: 

Deze waarde is gedefinieerd als: Rt = Y max - Y min 

L 

Bepaling Rl waarde. 

Sk (Skewness): 

18 

Y!")QX 

Y!")in 

Deze waarde geeft de scheefheid van het oppervlak weer. De scheefbeid is nul als de 
verdeling symmetrisch is (zie onderstaande afbeelding). Wanneer S" positief is wil dit 
zeggen dat de toppen een groter bereik bestrijken dan de dalen. 

Positive Slccwnest 
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~ (Kurtosis): 

Deze waarde geeft de platheid van het oppervlak weer (oppervlakte/hoogte verdeling). 
Wanneer de ~ gelijk is aan drie is er sprake van een gaussische verdeling. Het is een 
maat voor de scherpte van de dichtheidsverdeling. Naarmate de waarde groter wordt 
wordt de verdelingskromme (distribution curve) smaller en spitser cq. scherper. 
De ~ zegt iets over de dragende eigenschappen van het oppervlak en het te verwachten 
slijtage patroon. Hoe hoger de ~ is des te minder spreiding er is (bereik in distribution 
curve wordt kleiner) en hoe beter het oppervlak draagt. 

L 

K, = ~*fy4dX 
Rq 0 
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5.3 Proefuitvoering. 

Voor het onderzoek naar de invloeden van verschillende coatings op de wrijvingscoeffi
dent wordt gebruik gemaakt van de striptrekunit. 
Voor aile proeven geldt: 

- aIs smeermiddel wordt talk gebruikt 
- aIs stripmateriaal wordt Staal 15 gebruikt 

Iedere beproeving aan de coating wordt gedaan aan de hand van 4 striptrekproeven. 
Er wordt aIs voigt te werk gegaan: 

1. De ruwheid van zowel de onbeproefde coating als de onbeproefde strip wordt bepaald 
m.b.v. laser ruwheidsmeetmachine. 

2. De eerste strip wordt over de coating getrokken m.b.v. de striptrekunit, hierbij dienen 
de condities zoveel mogelijk hetzelfde te blijven (smering, remkracht). 

3. De ruwheid van zowel strip als coating wordt bepaald. 
4. Handeling 2 en 3 wordt herhaald met strip 2,3 en 4. 
5. De ruwheidsmetingen worden verwerkt met het programma 3DRough. 

5.3.1 Striptrekproef. 

De strip wordt na deze met talk in le hebben gesmeerd in de unit ingeklemd. Als de strip 
nog spanningsvrij is worden de tellers van de krachtopnemers gereset. De remkracht 
wordt ingesteld door de pen(nen) aan te draaien met de instelbouten. 
Hiema kan de proef worden gestart door de trekbank in werking te stellen. Na verloop 
van tijd zullen de trek-, rem- en wrijvingskracht nagenoeg constant blijven en kunnen de 
krachten afgelezen worden. 
Na de proef dient de strip en de coating te worden onlVet met aceton. 

5.3.2 Ruwheidsmeting. * 

1 OpsteUing 

Alvorens we gaan meten dient de opstelling te worden aangepast aan onze metingen. 
Voor de nippels is een roterende draaitafel aanwezig, waarop een buigrolhouder is 
bevestigd. 
Om de strips goed vlak te kunnen meten is een klemmechaniek gemaakt waartussen de 
strip past. 
Beide hulpstukken met voorwerp (nippel of strip) worden achtereenvolgens op de 
horizontaal verplaatsbare tafel van de lasermeetunit geplaatst. De metingen kunnen nu pas 
na een aantal minuten plaatsvinden daar de gehele opstelling eerst moet dempen omdat de 
opstelling trillingsvrij moet zijn. 

* Voor een beschrijving van de oppervlakteruwheidsmeting wordt verwezen naar 
dictaatnr. WPA 1511 van Paul van der Laan en Thijs Everts. 
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2 Instelling 

De opstelling wordt aangestuurd door een PC die verbonden is met de verschillende 
aansturingen van de lasermeetmachine. Op de PC kunnen alle parameters die betrekking 
hebben op de ruwheidsmeting worden ingegeven. Hieronder zijn de settings weergegeven: 

- data drive: 
- file name: 
- object: strip of nippel 
- client: R.Sniekers 
- comment: 
- operator: Richard 
- pick-up: optical (d.w.z. optische meting) 
- pick-up settings: 6 (gevoeligheid waarmee gemeten wordt, m.a. w. het meetbereik) 

Deze stand dient ook op de meetversterker te worden ingesteld. 
- step-size: 5 (om de 5 j.tm krijg je een meetpunt op een track) 
- cut-off lengths (gestandaardiseerde elektronische filtering die een bepaald golflengte 

gebied afsnijdt): 160 
- number of cut-off lengths: 8 
- number of measurements per track: 256 (deze wordt door de PC zelf uitgerekend en 

is als voIgt bepaald: 8 * 160 I 5) 
- number of tracks: 32 (aantal 'sporen' dat de laser afgaat, m.a.w. de laser gaat een 

oppervlak aftasten) 
- distance between tracks: 10 (afstand waarover de laser verplaatst om zijn volgende 

track te scannen) 
- measurement speed: 25 (snelheid waarmee het oppervlak wordt gescand) 

Samenvattend: Er wordt een oppervlak afgescand waarbij de laser telkens een track in x
en z-richting die onderverdeeld is in cut-off lengths. De step-size bepaald de afstand 
tussen opeenvolgende meetpunten. Wanneer een track is afgescand verplaatst de laser in 
y-richting over de afstand die je bij distance between tracks ingeeft. 
Zo verkrijg je uiteindelijk een 3-dimensionale meting. 

cut-off golflengte >I< aantal golflengtes 
totaal aantal metingen = ----------------------------------------- * aantal tracks 

stepsize 

De volgende stap is het focussen (= scherpstellen) van de laser. Hiertoe laat je de laser 
zakken die zich vervolgens zelf focussed. 
De metingen kunnen nu gestart worden met het commando 'Go' op de PC. De metingen 
zijn nu op het scherm te volgen waarbij er op gelet dient te worden dat de metingen niet 
buiten zijn bereik komen. Wanneer het meetbereik dat bij pick-up setting is ingesteld 
wordt overschreden is de meting niet meer geldig. 
Wanneer een goed bereik is gevonden kan de meting gestart worden. 
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3 Verwerking meetresultaten 

De metingen die op de lasermeetmachine zijn verricht zijn weggeschreven in twee files 
met de extensies .AO! en .MOl (het cijfer geeft het metingnr. aan). De .A *-file bevat de 
instellingen van de lasermeetmachine en de .M*-file bevat de meetpunten (coordinaten) 
van de oppervlaktescan. 
Deze files worden verwerkt met het programma 3D-Rough. Dit programma bepaald de 
ruwheidswaarden van het afgescande oppervlak en verwerkt de meetpunten tot een grafiek 
die een beeld geeft van het oppervlak. Vervolgens wordt er een plotterfile aangemaakt die 
ingelezen kan worden in Word-Perfect. 

5.3.3 Onderzoek naar nauwkeurigheid trackdistance. 

Uit onderzoek is gebleken dat de draaitafel, die de nippel roteert t.b.v. de trackdistance, 
een afwijking heeft t.o.v. de ingestelde trackdistance op de PC. 
De PC is aangesloten op een teller die pulsen doorstuurt naar de stappenmotor. Uit 
meting blijkt dat wanneer op de PC een trackdistance van 10 JJ.m wordt ingegeven de 
stappenmotor de nippel slechts over 6,48 !Lm roteert aan het oppervlak van de nippel 
terwijl de teller weI 10 JJ.m doortelt, als deze nippel een radius heeft van 6 mm. 

Werkwijze: 
Het aantal microns dat de teller van de 
stappenmotor aangeeft bij een volle om
wenteling van de nippel wordt gemeten. 
Deze zou het zelfde aan moe ten geven als 
de om trek van de nippel. Uit berekening 
voIgt: 

1 volle omwenteling = 58.200 microns op 
teller stappenmotor. 

omtrek nippel = 211"*r*loo0 !Lm 
= 211"*6*1000 JJ.m 
= 37.699 JJ.m 

R6 

nippel 

hUiS . 

Afbeelding 10: draaitafel 

Wanneer dus 10 JJ.m op de PC wordt ingegeven verplaatst de nippel 37.699158.200 * 10 
= 6,48 p.m. De waarde waarover de nippel roteert is dus de ingestelde waarde * 
correctiefactor (0.648). 
Wanneer je de nippel over een trackdistance van 10 !Lm zou willen verplaatsen zou de 
straal van de nippel 58.200/37.699 * 6 = 9.26 mm moeten meten. 
Ben verklaring voor het verschil in benodigde pulsen zou kunnen zijn dat de wormwiel
overbrenging van de stappenmotor op de draaitafel niet overeenkomt met de Hneaire 
verplaatsing van de motor. 
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5.3.4 Aanduiding metingen. 

Bij het verwerken van de metingen op de lasermeetunit zijn de files aIs voIgt weggeschre
ven: 
voorbeeld: 

N 5153 

I I I . 
I I I L-DERDE METING Y AN DE NIPPEL 
I I L-YUFDE STRIP DIE OVER DE NIPPEL IS GETROKKEN 
I I STRIPMA TERIAAL 1 
L-NIPPELNUMMER 

L..---HET BETREFT EEN NIPPEL 

Deze codering geldt voor nippelnr. 1,2,3,4,5,6 en 8. 
Bij al deze metingen is aIs stripmateriaal Staa115 gebruikt (stripmat.l). 
Bij iedere nippel worden 3 metingen verricht: 

1. Zonder dat er een strip over de nippel wordt getrokken. 
2. Nadat er een strip over de nippel is getrokken. 
3. Na 5 strippen over de nippel te hebben getrokken. 

Iedere meting wordt drie keer uitgevoerd Ge hebt in totaal dus 9 metingen van een 
nippel). 
Yoor nippelnummer 15 en 19 geldt een andere codering. Bij deze nippels is na iedere 
striptrekproef de ruwheid van zowel nippel als strip bepaaId. 
De nippels zijn aIs voigt weggeschreven: 
voorbeeld: NIPELM03 - dit is de derde ruwheidsmeting van nippelnr.19. 

NIPELMOI-NIPELM04: ruwheidsmetingen van nippelnr.19 na stripnr.l,2,3 en 4 over 
de nippel te hebben getrokken. 

NIPELM05-NIPELM08: idem voor nippelnr.15. 
NIPELM09: ruwheidsmeting van nippelnr.19 zonder dat deze beproefd is. 
NIPELMIO: idem voor nippelnr.15. 

voorbeeld: STRIPM07 - dit is de ruwheidsmeting van de derde strip die over nippelnr.19 
is getrokken. 

STRIPMOl-STRIPM04: stripnr.l tIm 4 die over nippelnr.19 is getrokken. 
STRIPM05-STRIPM08: idem voor nippelnr.15. 
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5.3.5 Specificaties nippels. 

Bij iedere nippel wordt vermeld: - samenstelling van de coating 
- biasspanning waarop de nippel is gebracht 

Nippell 

Gepolijste nippel (ongecoat) 

Nippel2 

coating: TiN 
biasspanning: -65 [V] 

Nippel3 

Nippel die aileen sputtercleaning heeft gehad bij -1000 [V] 

Nippel4 

coating: TiN 
biasspanning: -150 [V] 

Nippel5 

coating: TiN 
biasspanning: -14 [V] 

Nippel6 

coating: CrNi 
biasspanning: -65 [V] 

NippelS 

coating: CrNi 
biasspanning: -14 [V] 

Nippel15 

coating: ZrN 
biasspanning: -65 [V] 

Nippel19 

coating: ZrN 
biasspanning: -20 [V] 

24 
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5.4 Conclusies. 

5.4.1 Conclusies m.b.t. de wrijvingscoefficient p. voor verschillende coatings. 

Uit de tabellen van de wrijvingscoefficienten (zie bijlage 3) blijkt dat de eerste meting 
vaak hoger uitvalt. De volgende drie waardes voor JL blijken redelijk constant te zijn. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat bij de eerste proef (dus wanneer de eerste 
strip over de nippel wordt getrokken) de toppen van het ruwheidsprofiel als het ware 
afgevlakt worden doordat deze afbreken en in de strip terecht komen. Ook worden 
eventuele onzuiverheden, die na het zuiveren met aceton nog aanwezig zijn, aan het 
oppervlak weggenomen en door de strip meegenomen. 

Wanneer de biasspanning van de TiN-gecoate nippel op -14 [V] wordt gehouden (nippe1 
5) voIgt hieruit: JL = 0.143 en wanneer deze op -150 [V] wordt gecoat (nippel 4) voIgt 
hieruit: JL = 0.218 . Bij een potentiaal van -65 [V] (nippeI2) is p. = 0.200. 
Wanneer we de oppervlaktestructuur van de drie nippels bekijken op een vergroting blijkt 
dat nippel 5 (-14 [V]) het meest poreuze oppervlak heeft. Dit is te verklaren omdat het. 
TiN-plasma met een lagere energie op de nippel neerslaat waardoor dit plasma niet zo 
goed wordt 'aangestampC als bij nippel 4 het geval is. Het oppervlak bestaat uit grote 5-
hoekige kristallen die opgebouwd zijn uit fijne lam ellen die loodrecht op het oppervlak 
staan. Tussen de kristallen door lijken 'kanalen' te lopen waardoor het smeermiddel goed 
op het oppervlak blijft zitten en zorgt voor een betere smering. 
Nippel 2 (-65 [V]) heeft kleinere kristallen en deze liggen meer aan. De kristallen hebben 
bolvormige structuur. 
Nippel 4 heeft de kleinste kristallen en deze zijn nog bolvormiger als de kristallen van 
nippel 2. Bovendien liggen de kristallen het beste aan en raken elkaar zelfs. Het TiN
plasma is met de hoogste energie op de nippel aangebracht en is dus het beste 'aange
stampt'. Bij een hogere energie ontstaan meer (korrel)kiemen en wordt de korrelgroei 
bevordert waardoor er meer en kleinere korrels ontstaan. 
Deze structuur houdt het smeermiddel niet goed vast, omdat het smeermiddel wegvloeit, 
waardoor deze de hoogste p. heeft. 

Bij nippel 15 en 19, beiden met ZrN-coating, valt op dat de wrijvingscoefficient weinig 
varieert wanneer er een andere spanning op de nippel wordt gezet bij het coaten. 

De nippel met de CrNi-coating heeft de laagste wrijving. Waarschijnlijk zal deze het. 
smeermiddel beter vasthouden. Behalve nippel 6 hebben ook nippel 3, die gesputterclea
ned is, en nippel 5 een relatief lage wrijvingscoefficient. 
Nippe12 en 4 (beide met TiN-coating) hebben een hoge wrijvingscoefficient. 
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5.4.2 Conclusies m.h.t. ruwheidsparameters. 

In hijlage 4 zijn alleen de ruwheidsparameters Ru Sic en Kl verwerkt. De andere parame
ters zijn vaak niet betrouwbaar genoeg om er conclusies uit te kunnen trekken. Vanwege. 
de onverklaarbare pieken (uitschieters) die te zien zijn in de grafische afbeeldingen van de 
oppervlaktescan (zie bijlage 5) heeft het geen zin de parameters R" en R" die de hoogste 
piek cq. het laagste dal weergeven, te beschouwen. Ze geven een verkeerd beeld en 
vertellen niets over het gehele oppervlak. 
De parameter Rq geeft de gemiddelde ruwheid per lengteeenheid weer en zegt in feite 
niets meer als de Ra. Beiden zijn zwaar gecorreleerd. 

Nippell: 
De Ra bIijft constant. 
De Sic is negatief en ligt in de buurt van nul. 
De Kl is groter dan 3 hetgeen duidt op weinig spreiding en een smalle spitse 
grafiek. 
Het bereik van de distribution-grafiek ligt tussen -2 en 2. 
In enkele grafieken zijn bewerkingssporen van de nippel waar te nemen. 

Nippel2: 
De R. varieert. 
De Sic gaat van negatief naar positief. 
De Kl is groter dan 3 hetgeen wijst op weinig spreiding, maar in de distribution 
grafiek zijn vreemde afplattingen waar te nemen. Deze zijn hoogst waarschijnlijk 
afkomstig van de groef die door het oppervlak loopt. 

nippel3: 
De R. daalt nadat er strips over de nippel zijn getrokken. 
Zowel de Sic als de Kt nemen flink toe na het striptrekken. 
Ben hoge Sk wijst op een beter dragend oppervlak, omdat de toppen een groter 
bereik bestrijken (steile abbot-curve). 
Ben hoge Kt wijst op een lage spreiding van het oppervlak. 
Wanneer je de grafieken bekijkt vaH op dat na striptrekken de oppervlakte veel beter 
is verdeeld en dat de golving die bij de onbelaste nippel te zien is vrijwel is 
verdwenen. N3111MOl en N3151MOl zijn een goed voorbeeld van een glad 
oppervlak (zie bijlage 5). 

Nippel4: 
De Ra neemt af. 
De Sk neemt eveneens af. 
De Kt neemt toe. 
In de grafieken is te zien dat de distribution-grafiek smaller en spitser wordt en dat 
de abbotcurve steiler gaat lopeno Tevens wordt hiermee het bereik kleiner. 



wrijvingsonderzoek 28 

Uit de metingen blijkt dat wanneer d~ nippel nog onbelast is (dus wanneer er nog geen 
strips over de nippel zijn getrokken)· deze de constantste ruwheidsparameters oplevert. 
Wanneer er strips over de nippel getr kken worden vertonen de ruwheidsparameters weI 
eens zeer afwisselende waardes (verke rde meting?). 
In verschillende oppervlaktescans is n sinusvorm of andere golving waar te nemen. 
Waarschijnlijk zijn deze afkomstig va de bewerkingssporen van de nippel voordat deze 
gecoat is. Wanneer het oppervlak ni t glad is en er sporen over het oppervlak lopen 
vertoond de distribution-grafiek een a ijkende vorm. De lijn loopt niet vloeiend door en 
er zitten vaak afplattingen in de grafieJ.i:. 
De verschillen in oppervlaktestructuut zijn het duidelijkst af te lezen in de distribution 
curve en de parameters Sic en Kt • I 
De gepolijste nippel vertoond de laagste ruwheidswaarden m.h.t. de Ra. 
Nippel 8 vertoond de constantste meetwaardes. 
Er valt geen verband te halen uit ene zijds de parameters Ra. Sic en Kt en anderzijds de 
ruwheidscoefficient p.. 

Om een lage p. te krijgen dient naar ee bepaalde ruwheid gestreeft te worden waarbij: 
- het smeermiddel goed aan het opperv ak blijft zitten 
- de toppen geen directe weerstand vo en t. a. v. de wrijving 
Ben goed model zou onderstaande voo stelling kunnen zijn. 

De dalen zijn gevuld met smeermiqdel. 
Wanneer er een strip over het oppet1vlak 
wordt getrokken zal het smeermidde uit 
de dalen vloeien Lg. v. het samendru en 
van het dal. Het smeermiddel komt tu sen 
strip en oppervlak en verlaagt de wrijv·ng. 

Wanneer het oppervlak er andersom ZOU F 
uitzien en dus de pieken i. p. v. de .alen 
het oppervlak overheersen zou het snieer
middel tussen de pieken gaan zitten. Wan-
neer er nu een strip over het opper1vlak 
w~rdt getrokken komt deze in contactl met 
de pieken i. p. v. met het smeermidde· dat 
tussen de pieken blijft zitten. De pi ken 
krassen als het ware over het oppe lak 
van de strip en geven een remm nde 
werking, de wrijving verhoogt. 



wrijvingsonderzoek 

6 Literatuurlijst 

[1] Werktuigkundige Meettechnie (Deell) 

Ir. P.H.I. Schellekens 
lng. K. Struik 
lng. H.W.P. van der Schoot 

, 
[2] Oppervlakteruwheidsmeting b·~ striptrekken 

Paul van der Laan 
Thij s Everts 
TUE-afstudeerverslag WPA 15 1 en WPA 1537 

[3] Experiments on stripdrawing ith stationary bending and straitening 

R.J.J.M. Sniekers 
J.A.H. Ramaekers 

[4] Striptrekken 
Onderzoek naar lokale effecten • 

I H.A.A. Smits • 
TUE-afstudeerverslag WPA 15$6 en WPA 1557 

29 



Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering 
Laboratorium voor Omvormtechnologie 

Begeleider TUB: 

Begeleider HTS-Venlo: 

Gecommitteerde TUB: 

Stagiaire: 

Wrijvingsonderzoek 
Bijlagen 

R.H.A. van Lieshout 
Stagenummer W-19 
HS Venlo, Stageverslag 2 

nov 93 
vfcode: A2 

ir. R.J.J.M. Sniekers 

ir. P.B.G. Peeters 

ir. L.J.A. Houtackers 

R.H.A van Lieshout 

WPA 1620 



Bijlage 1: 

Bijlage 2: 

Bijlage 3: 

Bijlage 4: 

Bijlage 5: 

Inhoudsopgave 

Constuctietekeningen Autocad 

EEM berekeningen van de trekbank 

Tabellen met wrijvingscoefficienten 

Tabellen met ruwheidsparameters 

Weergave gescand oppervlak + Distibution en Abbot Curve 



Bijlage 1: Constructietekeningen 

BIJ DE TEKENINGEN: 

WANNEER GEEN TOLERANTIES ZIJN AANGEDUID BIJ DE BEMATINGEN 
GELDT EEN TOLERANTIE VAN +/- 0.1 MM. 
VOOR HET FRAME V AN DE TREKBANK GELDT EEN TOLERANTIE VAN +/-
0.5 MM. 

ALS MATERIAAL VOOR DE WERKSTUKKEN IS STAAL 37 GENOMEN TENZU 
ANDERS VERMELD. 
VOOR DE GELEIDESTANG IS ZILVERSTAAL GENOMEN EN VOOR OP TREK 
BELASTE ONDERDELEN IS CrNiMo ALS MATERIAAL GENOMEN. 

BIJ HET BLOK: 

ALLE ONDERDELEN VAN HET BLOK (VOORNAMELIJK CILINDERS) DIENEN 
NAUWKEURIG BEWERKT TE WORDEN, MET NAME OP RONDHEID, HAAKS
HElD EVENWIJDIGHEID. 

ZOWEL LAGERSCHALEN ALS SCHOTELVEREN ZIJN UIT EEN CATALOGUS 
GEHAALD: 

-LAGERSCHALEN : SKF 53306 
-SCHOTELVEREN: Du = 50mm. 

Di = 20,4mm. 

DE BLOKJES DIE OP HET KANTELBLOK EN ONDER DE BUSGELEIDER ZUN 
INGEKLEMD ZIJN EERST GEHARD DAARNA FIJNGESLEPEN EN GEPOLUST. 



1 bovenplaat 

2 drukblok 

3 zijplaat 

4 schotelveerhouder 

5 geleidepen 

6 busgeleider 

7 wrijvingsblokjes 

8 kantelblok 

9 lagerschalen:skf 53306U 

10 onderplaat 

11 inlegplaat 

12 geleidingsrollen 

13 strip 

14 trekplaat 
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Bijlage 2: 

EEM berekeningen van de trekbank 
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Bijlage 3: Tabellen met wrijvingscoefficienten 

In onderstaande tabellen zijn de rem-, trek- en wrijvingskrachten verwerkt· en de hieuit 
volgende p,. 

I~ .. Ftrek Fopn p. p.-gem 

1890 2540 73 0.154 0.156 

1870 2600 77 0.160 

2100 2800 82 0.156 

2110 2800 81 0.154 
. 12 p.-gem 

1670 2540 102 0.224 0.200 

1650 2500 87 0.194 

1780 2660 92 0.192 

1800 2680 93 0.192 

3 p.-gem 

1880 2610 85 0.176 0.149 

1770 2560 67 0.144 

1980 2720 69 0.137 

2040 2760 71 0.138 

14 p,-gem 

1820 2740 113 0.229 0.218 

1770 2640 104 0.218 

1940 2780 104 0.205 

1790 2640 105 0.220 
. 

.1 5 p.-gem 

1820 2520 78 0.167 I 0.143 

1850 2400 60 0.132 

1880 2560 64 0.l34 

1890 2580 66 0.138 



nippel6 Frem Ftrek Fopn p. p.-gem 

2040 2660 66 I 0.131 0.127 

1920 2600 63 
I 

1800 2440 56 0.123 

1810 2440 56 0.123 

nippel 8 p.-gem 

2030 2700 76 0.150 0.144 

1730 2440 57 0.127 

1950 1560 56 0.150 

1940 1560 56 0.150 

nippel 16 p.-gem 

1750 2500 82 0.179 

nippel 19 p.-gem 

1640 2300 70 0.165 0.169 

1420 1860 71 0.202 

1550 2160 68 0.171 

1580 2160 69 0.172 

nippel 15 p.-

1580 2240 76 0.185 0.175 

1660 2260 73 0.174 

1760 2380 79 0.171 

1830 2500 79 0.170 



Bijlage 4: Tabellen met wrijvingsparameters 

De cijfers in de tabelhoofden die achter Ru Sit en K, staan vermeld geven het aantal strips 
aan dat over de nippel is getrokken. De waardes die in de tabel staan zijn telkens het 
gemiddelde van 3 metingen. De waardes die tussen haakjes staan geven het gemiddelde 
weer van 2 metingen wanneer 1 meting erg afwijkt van de andere twee. 

nippelnummer Ra(p.m) 0 Ra(~m) 1 Ra(p.m) 5 

1 0.24 0.34 0.29 

2 0.69 0.94 (1.14) 0.71 (0.81) 

3 0.51 0.61 (0.40) 0.41. (0.29) 

4 0.95 0.67 (0.62) 0.66 (0.59) 

5 0.78 0.76 1.25 (0.68) 

6 0.37 (0.27) 0.98 (0.74) 0.77 (0.51) 

8 0.46 0.35 0.38 

nippelnuulIuvJ. Sit 0 Sit 1 Sic 5 

1 -0.1 -0.23 -0.40 (0.24) 

2 -0.24 (-0.41) 0.48 (-0.24) 1.02 (0.56) 

3 -0.15 7.08 5.1 (7.2) 

4 0.62 0.24 0.30 (0.15) 

5 1.12 0.29 (0.51) 0.18 (0.71) 

6 0.18 0.88 1.57 (0.40) 

8 0.17 0.14 1.70 (-0.20) 

I nippelnummer I Kt 0 Kt 1 ~5 

1 5.68 31.74 21.73 (5.21) 

2 5.64 14.23 (2.85) 19.88 

3 3.97 55.01 140.61 

4 6.55 8.12 16.89 

5 7.60 6.44 8.11 

6 3.49 10.68 32.87 

8 6.31 3.92 40.25 (3.30) 



codering nip~! !! Ra(J.tm) Sic K t 

19 nippelm09 0.56 0.18 4.16 

nippelmOI 0.62 0.13 7.75 

nippelm02 0.91 -0.34 3.45 

nippelm03 1.43 -0.01 2.77 

niPpelm~! 1.31 1.77 5.58 

15 nippelmlO 0.52 0.24 3.94 

nippelm05 1.35 -0.89 4.29 

nippelm06 1.35 0.04 3.18 

n~~ 1.13 0.23 3.79 

nippelm08 1.34 -0.55 4.24 

Ra(J.tm) Sic ~ 

19 stripmOl 1.53 0.27 3.45 

stripm02 1.42 -0.10 3.50 

stripm03 1.55 0.08 2.88 

stripm04 1.49 0.06 2.80 

15 stripm05 2.22 0.05 2.87 

stripm06 2.14 0.04 3.10 

stripm07 2.18 0.04 2.89 

2.24 -0.02 3.01 



Bijlage 5: 

Weergave gescand oppervlak + Distribution en Abbot Curve 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.31197911580466E-OOOl 
Rq: 3. 08652702770360E-OOO 1 
Rp: 2.09946506150300E+OOOO 
Rv: 2.59409434322151E+OOOO 
Sk : -2.07848021402469E-OOOl 
Kt: 5.93977630295558E+OOOO 

" 
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distribution abbot 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.37176428518524E-OOOl 
Rq: 3.08638326162054E-OOOl 
Rp: 2.33741798864867E+OOOO 
Rv: 1.59008966138754E+OOOO 
Sk : -8.59972471458832E-0002 
Kt: 4.56786924627522E+OOOO 



NI003M03 

distribution abbot 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.51292857246426E-OOOl 
Rq: 3.27407458291418E-OOOl 
Rp: 2.42467404037598E+OOOO 
Rv: 3. 77355706728849E + 0000 
Sk : -1.01712533936279E-OOOl 
Kt: 6.54253223982960E+0000 

,. 
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distribution abbot 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.49751876515802E-OOOl 
Rq: 3.21861387491481E-OOOl 
Rp: 2.28506986238062E+OOOO 
Rv: 1.57121514627215E+OOOO 
Sk: 5.61263479882541E-0002 
Kt: 4.40083509936812E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3. 75800935977168E-OOO 1 
Rq: 5. 14912509196620E-OOOl 
Rp: 9.73350789924734E+OOOO 
Rv: 4.19360939350736E+OOOO 
Sk: 1.82025605533090E+OOOO 
Kt: 3. 15875586885668E+OOOl 

1000. 

10 . 



N1113M03 

distribution abbot 

5 00. , o. , 

.. OIL e . 

3 00. .. 
~ -

2 O. . . 
, 00 2 . 

0 \ 0 . ". . '0 . D. S. . '0. U 

, X 

The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3.79760346210787E-oool 
Rq: 5.09286862926274E-oool 
Rp: 3. 03920574613949E + 0000 
Rv: 1. 03324865769246E + 000 1 
Sk : -2.57407383114696E+0000 
Kt: 5.92212683710386E+0001 

5 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.78055759987637E-OOOI 
Rq: 3. 83468129800804E-OOOI 
Rp: 2.83881485705570E+OOOO 
Rv: 9.69278612424387E+OOOO 
Sk : -1.67658376270447E+OOOO 
Kt: 5.47777205716702E+OOOI 

.. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2. 86828247519679E-0001 
Rq: 3.81684446673717E-0001 
Rp: 3.25400655022167E+0000 
Rv: 1.96oo3175160331E+0000 
Sk: 2.16353567003353E-0001 
Kt: 5.11464516205160E+0000 

1. 
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distribution abbot 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra = 2.96394487224006E-OOOl 
Rq: 3.85742821880285E-OOOl 
Rp: 3.21923298990441E+OOOO 
Rv: 3.25188867126053E+OOOO 
Sk: 2.55513428969152E-OOOl 
Kt: 5.31003888665873E+OOOO 

1000. 



N2001MOl 

diStribution abbot 

5 80. • o. 

~ 08, · . 
· . 

2 »0. < • i 

o. 

The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 8.32870741889565E-OOOl 
Rq: 1.08581157465414E+OOOO 
Rp: 8.70884013919567E+OOOO 
Rv: 9.84176835887774E+OOOO 
Sk : -4.67863074761681E-OOOl 
Kt: 6.40042605657800E+OOOO 

.. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6.84348113079977E-OOOl 
Rq: 9.02199038938306E-0001 
Rp: 6.16194896402158E+0000 
Rv: 8.82090552520822E+0000 
Sk : -3.35628478783747E-0001 
Kt: 5.52976468282577E+0000 

1000. 

". 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5.65552059117181E-OOOl 
Rq: 7.2472725877742 1 E-OOO 1 
Rp: 5.13924067682092E+OOOO 
Rv: 6.40439429209800E+OOOO 
Sk: 8.30668856849570E-0002 
Kt: 5.00845486965409E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.15139614702275E+0000 
Rq: 1.33157979728276E+OOOO 
Rp: 5.34847513309069E+OOOO 
Rv: 4.21322280217282E+0000 
Sk : -3.07180130615507E-OOOl 
Kt: 1. 98650967202229E + 0000 

500. 



N2112M02 

distribution abbOt 

I eo. ill· r--

& e. 
J 

a . 

e e. 6 . 
~ >-

4 e. .. 
~ e, 2 • 

e 0 J 
. '0. .. '0, , .. ·1U. D. "0, 

x , 

The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.13589178045549E+OOOO 
Rq: 1.35923626638032E+OOOO 
Rp: 1. 10570884222252E +000 1 
Rv: 9.10999824473402E+OOOO 
Sk : -1.7364 7286922687E-OOO 1 
Kt: 3.69476530558313E+OOOO 

2 •. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5. 34808583546692E-000 1 
Rq: 7.147832464 73417E-OOO 1 
Rp: 1.23212400183838E+OOOI 
Rv: 4.94542104634456E+OOOO 
Sk: 1.93280079430770E+OOOO 
Kt: 3.69693693386507E+ 000 1 

'0 . 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7. 87037681207039E-OOOl 
Rq: 9. 77095495344656E-OOO 1 
Rp: 1.25588728808943E+OOOl 
Rv: 9.55130756956351E+OOOO 
Sk: 7.04316559699691E-OOOl 
Kt: 1.25621799329383E+OOOl 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 8.20491010601472E-OOOl 
Rq: 1.04314883621919E+OOOO 
Rp: 1.31353027750010E+OOOl 
Rv: 3.71094775353777E+OOOO 
Sk: 4.19629841409915E-OOOl 
Kt: 1.011589639 1 2749E +0001 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5. 34808583546692E-OOOl 
Rq: 7.14783246473417E-OOOl 
Rp: 1.23212400183838E+OOOl 
Rv: 4.94542104634456E+OOOO 
Sk: 1.93280079430770E+OOOO 
Kt: 3. 69693693386507E+ 000 1 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5.38695408140484E-OOOI 
Rq: 6.76206694412940E-OOOI 
Rp: 5.05063394833269E+OOOO 
Rv: 2.52763815696017E+OOOO 
Sk : -9.21301816557616E-0002 
Kt: 3.31597717664044E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5. 13884623552258E-OOOl 
Rq: 6.50605235660805E-OOOl 
Rp: 3.24493883419200E+OOOO 
Rv: 2.48562774132733E+OOOO 
Sk : -9.51043567290526E-0002 
Kt: 3.20806250063833E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 4. 67550575612677E-OOOI 
Rq: 5.98187900635821E-OOOI 
Rp: 3.84597797334936E+OOOO 
Rv: 6.16382038730080E+OOOO 
Sk : -2.70616436764158E-OOOI 
Kt: 5.38525542135176E+OOOO 

S. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3.65733781122344E-0001 
Rq: 5.57313795021400E-OOOI 
Rp: 1. 1976561 6220975E + 0001 
Rv: 1.03888696506328E+OOOI 
Sk: 3.64746199583533E+OOOO 
Kt: 9.34465214321390E+0001 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.05162641650350E+0000 
Rq: 2.15016927041142E+0000 
Rp: 1.19006062282133E+0001 
Rv: 1.20458133923385E+0001 
Sk : -4.17355366102129E+0000 
Kt: 2.25815965266374E+0001 

ca. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 4.24556427401512E-OOOl 
Rq: 6. 28227303208405E-OOO 1 
Rp: l.07139383406029E+0001 
Rv: l.06394442324527E + 0001 
Sk: 2.17783620531554E+OOOO 
Kt: 4.90480812571477E+0001 

,o. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.73686087915848E-OOOI 
Rq: 4.25086314873170E-OOOl 
Rp: 1.25855850951193E+OOOI 
Rv: 1.55021581890287E+OOOO 
Sk: 8.82873998733703E+OOOO 
Kt: 2.43181297639618E+OOO2 

, . 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6.45841419522185E-OOOl 
Rq: 7. 96588563890509E-OOO 1 
Rp: 1.21818249615608E+OOOl 
Rv: 2.1883352821751OE+OOOO 
Sk: 8.78212660520148E-OOOl 
Kt: 2.05229823042173E+OOOl 

500. 

1000. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3.09899176488216E-000l 
Rq: 4.42000118795477E-000l 
Rp: 1. 27782623594248E + 000 1 
Rv: 1.61723127952246E+00OO 
Sk: 5.58992830108036E+00OO 
Kt: 1.58142549393233E+0002 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 9.57060983136216E-OOOl 
Rq: 1.30830634052654E+OOOO 
Rp: 7.84590966401447E+OOOO 
Rv: 9.83082908006327E+OOOO 
Sk: 6.59882709190242E-OOOl 
Kt: 6.30833375379007E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 8.18308957319459E-OOOI 
Rq: 1.13640507284617E+OOOO 
Rp: 9.11644272522244E+OOOO 
Rv: 7.53289722731279E+OOOO 
Sk: 7.50641823394290E-OOOI 
Kt: 7.58808376811794E+OOOO 

soo. 
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to. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.06454494611171E+OOOO 
Rq: L41959372680321E+OOOO 
Rp: 7.33647481774824E+OOOO 
Rv: 1.22720381129184E+OOOl 
Sk: 4.42556263161805E-OOOl 
Kt: 5.74509897272219E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7. 84794212288944E-OOOI 
Rq: 9.75576691078459E-0001 
Rp: 8.12337936386757E+0000 
Rv: 4.19611256461212E+0000 
Sk : -4.94132223782913E-0002 
Kt: 3.57705561870534E+0000 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6.13440500282195E-OOOl 
Rq: 8.0l506435213923E-OOOl 
Rp: 9.54894489914295E+OOOO 
Rv: 3.92477371984569E+OOOO 
Sk: 5.54550343810661E-OOOl 
Kt: 8.54235828829405E+OOOO 

1O, 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6.30746895709308E-OOOl 
Rq: 8.37944862264521E-OOOl 
Rp: 9.71257818210870E+OOOO 
Rv: 1.06307574193343E+OOOl 
Sk: 2.16213042014715E-OOOl 
Kt: 1.22361163605528E+OOOl 

'000. 

I •. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5. 71060349243453E-000 1 
Rq: 7.80863068349390E-0001 
Rp: 1.07027221323951E+0001 
Rv: 1. 02076944953005E+ 000 1 
Sk: 1.46943103762851E-oool 
Kt: 2.14961612781917E+0001 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6. 07063334722625E-OOO 1 
Rq: 8.27119383156969E-0001 
Rp: 1.10397836524789E+0001 
Rv: 1. 1 8556653780397E +0001 
Sk: 1.46148356543335E-OOOl 
Kt: 2.17331487018964E+0001 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 8.02946590953070E-OOOl 
Rq: 1.03070460856179E+0000 
Rp: 1.09612891169963E+OOOl 
Rv: 1. 05369922290847E + 0001 
Sk: 6.01917094750206E-OOOl 
Kt: 7.45121621575527E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7. 850 17346353015E-OOOI 
Rq: l.06747159547558E+OOOO 
Rp: 9.22698146125185E+OOOO 
Rv: 6.01702634600224E+OOOO 
Sk: l.00451181895369E+OOOO 
Kt: 7.67352446411678E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 8. 04048076593062E-OOO 1 
Rq: 1.08434067254530E+OOOO 
Rp: 1.01445653796691E+OOOl 
Rv: 3.37182543030940E+OOOO 
Sk: 1.18699237232249E+OOOO 
Kt: 8.39558068571205E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7.46167875289757E-OOOI 
Rq: 1.00987374732358E+OOOO 
Rp: 7.25829138080735E+OOOO 
Rv: 3.22566301599363E+OOOO 
Sk: 1.18382484726862E+OOOO 
Kt: 6.73183728939330E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6.84054754312456E-OOOl 
Rq: 8.55207222803983E-OOOl 
Rp: 1.07941717129288E+OOOl 
Rv: 2. 70767495704422E + 0000 
Sk: 6.24019130572378E-OOOl 
Kt: 8.69442354000057E+0000 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7.57818886692803E-0001 
Rq: 9.18086040430353E-0001 
Rp: 1.1475871oo38295E+0001 
Rv: 5.52410414959013E+0000 
Sk: 4.11826102045779E-0001 
Kt: 7. 84947592329991 E+OooO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 8. 38225702838827E-OOOl 
Rq: 9. 9450 1744057743E-OOOl 
Rp: 4.19701292413083E+OOOO 
Rv: 8.30631224485114E+OOOO 
Sk : -1.55909385002587E-OOOl 
Kt: 2.78281084191258E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6. 84054754312456E-0001 
Rq: 8.55207222803983E-0001 
Rp: 1.07941717129288E+0001 
Rv: 2.70767495704422E+0000 
Sk: 6.24019130572378E-0001 
Kt: 8.69442354000057E+0000 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6.82195521142603E-OOOl 
Rq: 9. 22129292930549E-OOO 1 
Rp: l.07835039631900E+OOOl 
Rv: 2.80755114820204E+OOOO 
Sk: 8.25753078450362E-OOOl 
Kt: 1.21840511561895E+OOOl 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.38829070285647E+OOOO 
Rq: 3.01535011760279E+OOOO 
Rp: 1. 38366388340073E+OOOl 
Rv: 9.01904786088562E+OOOO 
Sk : -9.18884618803531E-OOOl 
Kt: 3.46601191974696E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5. 89874658999179E-OOOl 
Rq: 7. 13613 1 54463928E-000 1 
Rp: 4. 76728858540446E + 0000 
Rv: 9.30362316442188E+OOOO 
Sk: 1.53115810063809E-0001 
Kt: 6.31251849759428E+0000 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7.61695060664351E-OOOI 
Rq: 8. 85778684021716E-OOOI 
Rp: 3.32922306108594E+OOOO 
Rv: 2.28375529621553E+OOOO 
Sk: 1. 77842933156171E-OOOl 
Kt: 2.11037656837652E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7.75124445632173E-OOOl ' 
Rq: 9.18176574424251E-OOOl 
Rp: 3.72427324741875E+OOOO 
Rv: 1.04288836902851E+OOOl 
Sk : -6.24510405606316E-0002 
Kt: 4.24878495594749E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5.71854587935377E-OOOl 
Rq: 6. 86131820264563E-OOOl 
Rp: 2.52515717439019E+OOOO 
Rv: 2.16787840961479E+OOOO 
Sk : -9.33849222141134E-0002 
Kt: 2.40050061630609E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.56345358658109E-OOOl 
Rq: 3. 32273006943069E-OOO1 
Rp: 1.75259326134437E+OOOO 
Rv: 1. 72075662577663E + 0000 
Sk: 2.53498829261844E-OOOl 
Kt: 3.80852547046015E+0000 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.75248018858292E-OOOl 
Rq: 3.54484342821706E-OOOl 
Rp: 3.01624959927358E+OOOO 
Rv: 1.54698998996901E+OOOO 
Sk: 2.96398924864206E-OOOl 
Kt: 4.27252481994947E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.45939119389368E+OOOO 
Rq: 1.89702645135003E+OOOO 
Rp: 1.47216494533641E+OOOl 
Rv: 1.47533990495576E+OOOl 
Sk: 2.26624490184690E-0002 
Kt: 4.75070057373523E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7.69798332711616E-0001 
Rq: 1.06527924080729E+OOOO 
Rp: 1.24809405908163E+OOOl 
Rv: 1.2339635599 1426E+ 000 1 
Sk: l.02921759595483E+OOOO 
Kt: 1.33369403081742E+OOOl 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 7.10569340283655E-OOOl 
Rq: l.OO254251271690E+OOOO 
Rp: 1. 17077020654251E+OOOl 
Rv: 1.10322365803149E+OOOl 
Sk: 1.58486931574953E+OOOO 
Kt: 1.39808129964949E+OOOl 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 4.97886319735244E-OOOl 
Rq: 6.24284033361619E-OOOl 
Rp: 3.77184586125804E+OOOO 
Rv: 8. 06853771588067E + 0000 
Sk : -9.43693705464739E-0002 
Kt: 7.84764682425157E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.31246137174639E+OOOO 
Rq: 1.57917290154364E+OOOO 
Rp: 9.91241198276111E+OOOO 
Rv: 4.89089659853198E+OOOO 
Sk: 5. 60197328146387E-OOO 1 
Kt: 3.27104087141925E+OOOO 

10, 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5.05746502955844E-OOOl 
Rq: 6.8291 1 882572625E-OOOl 
Rp: 1.47045265012712E+OOOl 
Rv: 3.39031699750922E+OOOO 
Sk: 4.05469505894143E+OOOO 
Kt: 8.92133849369129E+OOOl 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 4.57956806707443E-OOOl 
Rq: 5. 84236142457485E-OOOl 
Rp: 6.85487118049787E+OOOO 
Rv: 3.47548746432221E+OOOO 
Sk: 1.43317303389495E-OOOl 
Kt: 6.14810042692989E+OOOO 

10. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5.06288868815318E-OOOl 
Rq: 6.5060 1999052014E-OOO 1 
Rp: 6.82855439403647E+OOOO 
Rv: 5.52192965237191E+OOOO 
Sk: 1.03892117558871E-OOOl 
Kt: 6.41449320564425E+OOOO 

1 •. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 4.17634474293209E-OOOl 
Rq: 5.55681615268441E-OOOl 
Rp: 5.54991888846416E+OOOO 
Rv: 2.93970492510925E+OOOO 
Sk: 2.83752189628103E-OOOl 
Kt: 6.37727138906484E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3. 63008101054220E-OOO 1 
Rq: 4.70891959342225E-OOOl 
Rp: 3.17090119323984E+OOOO 
Rv: 2.21267303298737E+OOOO 
Sk: 4.24490898063823E-0002 
Kt: 4.21134202656685E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3.48612401362971E-OOOl 
Rq: 4.53933513178526E-OOOl 
Rp: 2.77997865542056E+OOOO 
Rv: 1.93757053672562E+OOOO 
Sk: 2.42996093559213E-OOOl 
Kt: 4.24573248716479E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3.27197357107252E-OOOl 
Rq: 4.15066167702207E-0001 
Rp: 2. 05295027246029E + 0000 
Rv: 1.40575928196813E+OOOO 
Sk: 1.43426926821803E-OOOl 
Kt: 3.29067250578009E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3.70593675196233E-0001 
Rq: 4.74643279801057E-000l 
Rp: 3.41767635456927E+0000 
Rv: 1.67075197426675E+0000 
Sk: 3.68518542284619E-0001 
Kt: 3.86235980195852E+0000 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 3.52270275487626E-OOOI 
Rq: 5. 11236442052905E-OOOI 
Rp: 1. 13432995953772E+OOOl 
Rv: 1.48946182844884E+OOOO 
Sk: 5.43966100859689E+OOOO 
Kt: 1.14100757086300E+OOO2 

1>. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 4.14099261706269E-OOOl 
Rq: 5.28843676889664E-OOOl 
Rp: 2.83545532744029E+OOOO 
Rv: 1. 12393030851381E+OOOl 
Sk : -7.19116843101801E-OOOl 
Kt: 2.77897144181188E+OOOl 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5.64321102739996E-OOOl 
Rq: 7.4090 1866303830E-OOOl 
Rp: 3.43202088299950E+OOOO 
Rv: 4.36703836426022E+OOOO 
Sk: 1.78685546755560E-OOOI 
Kt: 4.16320448766055E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 6.21801359072379E-OOOl 
Rq: 8.22653709530641E-OOOl 
Rp: 4.60595323050075E+OOOO 
Rv: 1.04729685823404E+OOOl 
Sk: 1.25863791873144E-OOOl 
Kt: 7.74559615488397E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 9.10488078106937E-OOOl 
Rq: 1.16061084384091E+OOOO 
Rp: 4.36857997342304E+0000 
Rv: 5. 05087288626237E + 0000 
Sk : -3.44999917291261E-OOOl 
Kt: 3.45639422344175E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.43445079679259E+OOOO 
Rq: 1.76069168583672E+OOOO 
Rp: 6.94616192764079E+OOOO 
Rv: 6.33125107957312E+OOOO 
Sk : -9.52916621966438E-0003 
Kt: 2.76990164021117E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.31569957442116E+OOOO 
Rq: 1.76663751853266E+OOOO 
Rp: 5.38792106223264E+OOOO 
Rv: 1. 15434534562519E+OOOl 
Sk : -1.22244553220662E+OOOO 
Kt: 5.58201236000605E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 5.21913530777056E-OOOl 
Rq: 6. 85626820 143625E-OOO 1 
Rp: 3.01993605506868E+OOOO 
Rv: 2.84089694997965E+OOOO 
Sk: 2.43681818616096E-OOOl 
Kt: 3.94480461871353E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.35761610284317E+OOOO 
Rq: 1. 76005770000120E + 0000 
Rp: 5.48386166824639E+OOOO 
Rv: 9.69677631229570E+OOOO 
Sk : -8.89626270955887E-OOOI 
Kt: 4.29273493977234E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.34740742890062E+0000 
Rq: 1. 70464692361566E+0000 
Rp: 6.04254569591285E+0000 
Rv: 7.78130058779061E+0000 
Sk: 4.36600086962358E-0002 
Kt: 3.18386122907759E+0000 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.13655233202553E+OOOO 
Rq: 1.48745627218705E+OOOO 
Rp: 7.35013358660945E+OOOO 
Rv: 5.85708445600903E+OOOO 
Sk: 2.29617913222000E-OOOl 
Kt: 3. 78840296791168E+OOOO 

10. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.34593522260002E+OOOO 
Rq: 1.74196608568673E+OOOO 
Rp: 8.14988472899131E+OOOO 
Rv: 1.03810535310040E+OOOl 
Sk : -5.46968438910881E-OOOl 
Kt: 4.24362811985338E+OOOO 

1 •. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.53034546429990E+OOOO 
Rq: 1.93955218187693E+OOOO 
Rp: 9.91395909199491E+OOOO 
Rv: 7.50703963258275E+OOOO 
Sk: 2.67355494414915E-OOOl 
Kt: 3.45411120845165E+OOOO 

10. 



STRIPM02 

distribution abbot 

1 00 . . 'fI'. 

'fo' B • 

6 6. 

. .. .. 
, D. , . 

, J \ 0 
) 

- .. -1O, • '8. "ZD. .... 

The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.41615414842090E+OOOO 
Rq: 1.77872331130129E+OOOO 
Rp: 8.99206699940260E+OOOO 
Rv: 1.02295556286699E+OOOl 
Sk : -1. 03486984816186E-OOO 1 
Kt: 3.49926570875323E+OOOO 

" . 



STRIPM03 

distribution abbot 

, 00. 

D D. 

S O. 6 . 

• D. 

, . , . 

0 • -10. , .. -111. 

The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.55402504900303E+OOOO 
Rq: 1.91485502647993E+OOOO 
Rp: 8.21055428152613E+OOOO 
Rv: 8.58816938557720E+OOOO 
Sk: 8.35297772295007E-0002 
Kt: 2.88099854256507E+OOOO 

lD. 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 1.49854962104291E+OOOO 
Rq: 1. 85550281948599E + 0000 
Rp: 6.63538819363748E+OOOO 
Rv: 6.84773853536899E+OOOO 
Sk: 5.69822811180529E-0002 
Kt: 2.79810233160970E+OOOO 

0 . 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.21996720762763E+OOOO 
Rq: 2.76485439241151E+OOOO 
Rp: 1.00532484900032E+OOOI 
Rv: 8.97302612428030E+OOOO 
Sk: 4.68332080611162E-0002 
Kt: 2.86685117810703E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.14423801494195E+OOOO 
Rq: 2.70768741894426E+OOOO 
Rp: 1.10746761584596E+OOOl 
Rv: 1.130l9218912814E+OOOl 
Sk: 3. 72036403036873E-0002 
Kt: 3.09938089635398E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.18317875752109E+OOOO 
Rq: 2.73162276390940E+OOOO 
Rp: 1.01121757212968E+OOOl 
Rv: 8.98509876150638E+OOOO 
Sk: 4.14000611664846E-0002 
Kt: 2.89218109236754E+OOOO 
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The following data describe the roughness of the entire surface. 
Ra: 2.24176077769152E+OOOO 
Rq: 2.80300680249275E+OOOO 
Rp: 1. 30523202730692E +000 1 
Rv: 1. 13112140259473E+0001 
Sk : -1.50046983917207E-0002 
Kt: 3.01000838463005E+OOOO 
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Voorwoord 

In het kader van mijn eerste stageperiode in het derde leerjaat is dit eindverslag tot stand 
gekomen. Dit eindverslag is het vervolg op mijn tussenverslag (WPA 1619 en WPA 
1620) waarin de verschillende lestmethoden werden beschreven. Dit verslag gaat hierop 
verder en beschrijft de uiteindelijke meetresultaten van de verschillende testmethoden. 

Gaarne zou ik tangs deze weg iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft tijdens 
mijn stageperiode op de TUB en er mede voor hebben gezorgd dat ik deze tijd leerzaam 
heb kunnen doorlopen. 

Eindhoven, december 1993 
R.H.A. van Lieshout 



Samenvatting 

In dit eindrapport wordt de ontwikkeling van de nieuwe opstelling beschreven. Het 
hydraulisch systeem en de aangesloten meet-, regel- en registratieapparatuur, m.a. w. de 
aansturing en regeling van het gehele systeem, worden uitgebreid toegelicht. 
Om de meting en aan de opstelling te kunnen opslaan en verwerken is een PC aangesloten 
met extra hardware, de zgn. labcard. Deze labcard, samen met een hiervoor geschreven 
Pascal programma, zorgen voor het aansturen en controleren van de metingen. De 
werking en bediening van dit Pascal programma (Ecdade genaamd) wordt achtereenvol
gens behandeld. 
V oordat de uiteindelijke metingen konden worden verricht diende de Flat Die Simulator
test eerst te worden beproefd op zijn voorspelbaarheid. Ofwel de reproduceerbaarheid van 
het proces diende te worden bepaald om betrouwbare metingen te kunnen doen. De 
beschrijving en de resultaten hiervan zijn ook in dit verslag opgenomen. Uit deze 
resultaten kon geconcludeerd worden dat het proces reproduceerbaar is, zodat de 
uiteindelijke snelheidsmetingen konden worden gedaan. 
De theoretische achtergrond van de invloed van de treksnelheid op de wrijving, die in de 
inleiding wordt beschreven, en de uiteindelijke resultaten met conc1usies worden tot slot 
behandeld. 
Hiermee is het doel van mijn stage, het tot goede metingen komen op de ontworpen snelle 
trekbank en het vervolgens doen van snelheidsmetingen ter bepaling van de invloed van 
de treksnelheid op het dieptrekproces aan de hand van de verschillende testmethoden, 
bereikt. 



Summary 

This report describes the development of the new pullbench. The controlling of the 
hydraulic system and the connected equipment, in other words the complete system, are 
extensive desribed. 
A personal computer with extra hardware, the so-called labcard, has been connected to 
store and process the measurements. This labcard, together with the for this writen Pascal 
program, take care of the controlling of the measurements. The operation of this Pascal 
program (called Ecdade) is described. 
Before the final measurements could be done the Flat Die Simulator ought to be tested on 
his reproductivity for doing reliable measurements. The description and the results of this 
are included in this report. From these results could be concluded that the proces is 
reproductive, so that the fmal velocity~measurements could be done. 
The theoretic background of the influence of velocity on friction, which is desribed in the 
introduction, and the final results with its conclusions are finally reported. 
With this the purpose of my term of probation, putting the pullbench into operation and 
thereupon doing the velocity~measurements to determine the influence of the tensile 
velocity on the deepdrawing proces with the several testmethods, has been reached. 
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wrijvingsonderzoek: 1 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Bij het dieptrekproces wordt gebruik gemaakt van een plooihouder die voorkomt dat 
tijdens het dieptrekken plooien worden gevormd in de flens. Het materiaal in de flens 
moet tijdens het dieptrek.ken naar een kleinere diameter gebracht worden, hiervoor wordt 
het materiaal in omtrekrichting gestuikt. Het materiaal neigt hierdoor tot plooivorming. 
Door het aanbrengen van een plooihouderkracht wordt het materiaal belet om te plooien. 
Deze plooihouder introduceert wrijving. 

Om de wrijvingsverschijnselen die optreden tussen plooihouder, werkstuk en matrijs te 
simuleren is de flat die simulator ontworpen. Om de wrijving te simuleren welke optreedt 
tussen het werkstuk en de tnatrij sbocht, kan de striptrektest gebruikt worden. Ten slotte 
kan de stripstrektest gebruikt worden om de wrijving welke op de stempelneus optreedt, 
te simuleren. 

Het doel is een zo laag moge1ijke, voorspelbaar constante, wnJvmg te krijgen tussen 
plooihouder, werkstuk en matrijs. Wanneer nu de wrijvingscoefficient afneemt, zal de 
benodigde stempelkracht voor het dieptrekken ook lager worden. 

1.1 Achtergrond stage opdracht 

Een groot gedeelte van de stage-opdracht heeft bestaan uit het bouwen van een universele 
meetopstelling voor het doen van wrijvingstesten. Op de TUB waren reeds enige meet 
mogelijkbeden aanwezig. Deze bestonden uit de striptrekproef, en de zogenaamde "U
Bend" test. 

Nadeel van de striptrektest was dat deze op een Monsanto trekbank is gebouwd, welke als 
nadeel heeft dat slechts relatief Iage belastingen gebruikt kunnen worden (maximaal 
20.000 Newton), en dat de maximale treksnelheid van de trekbank 10 inch/min bedraagt. 
V ooral dit laatste is een groot nadeel, omdat in de industrie meestal persen worden 
gebruikt met stempelsnelheden van 25 - 250 mm/sec. De invloed van de stempelsnelheid 
wordt in de volgende paragrafen besproken. De U-bend test voldoet qua meetmethode nog 
niet en wordt hier verder niet besproken. 

Aansluitend aan het uitontwikkelen van de universele meetopstelling zijn naast het testen 
van de striptrekunit ook de flat die simulator en de stripstrektest beschouwd. 

1.2 Stribeck curve 

Bij dieptrekken wordt de glijsnelheid aan het contactoppervlak (tussen werkstuk en 
gereedschap) bepaald door de stempelsnelheid. Deze stempelsnelheid varieert van 
minimaal 25 tot maximaal 250 mm/sec. De glijsnelheid is zeer relevant voor het soort 
wrijving welke optreedt. De snelheid bepaald mede welk type wrijving in het proces 
optreedt. 
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Er zijn drie verschillende typen wrijving: 

* grenssmering 
* gemengde smering 
* hydrodynamische smering 

Deze verschillende smeermiddelen, en hun 
wrijvingscoefficient, worden afgebeeld 
d.m.v. de zgn. Stribeck curve (zie afbeel
ding 1). In deze grafiek is de wrijvingsco
efficient p. uitgezet tegen het Sommerfeld 
nummer (*). Het Sommerfeld nummer 
geeft een indicatie in welk gebied we ons 
bevinden m.b.t. het type wrijving dat 
tijdens het proces optreedt. 
In de volgende paragraaf worden de wrij-

I 
I 

boundary 1m ixed 
I 

I 
I 

I hydrodynamic 
I 

.. 
vingstypen kort toegelicht. Afbeelding 1: Stribeck curve 

1.3 Soorten smering 

1.3.1 Grenssmering 

De twee oppervlakken worden gescheiden door 
een zeer dunne film, slechts enkele moleculen 
dik. De kracht wordt door deze moleculaire 
laag geleid. Op enkele plaatsen kan intermetal
lisch contact bestaan, waar droge wrijving 
optreedt (zie atbeelding 2). De kwaliteit van 
deze smering wordt bepaald door de chemische 
en fysische eigenschappen van smeermiddel en 
werkstukmateriaal en is onafllankelijk van de 
glijsnelheid. Zure bestanddelen in het smeer
middel en me2taaloxiden aan het oppervlak van 
het materiaal kunnen samen chemisch reageren, 
waardoor een metaalzeep wordt gevormd dat als 
smeermiddel fungeert. Bovendien is de keten
lengte en -dikte van de gevormde rnetaalzeep 
van invloed. De weerstand tegen afschuiving 
ontstaat nu doordat moleculen inwendig afge
schoven moeten worden, of moeten worden 
omgebogen. 

~ 
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H-<\H H-C-H 
H-~ H-CH ttPH 

H-<{H ~ H-c{H 
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25-30 A H-CH "'pH 
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\ 
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... ~H tt({H H-«tt , , 

'lH H·C-H H;OH 
H-C4! 

'~H ~ 'c 
1ft cr I 

Afbeelding 2: Grenssmering 

2 
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1.3.2 Hydrodynamische smering 
De twee lagen worden geheel gescheiden 
door een smeerlaag (zie afbeelding 3). 
De weerstand t.g. v. beweging ontstaat 
dus puur ten gevolge van afschuiving in 
de smeerlaag. Deze smering wordt dus 
bepaald door de viscositeit, de dikte 
van de smeerlaag (cq. afstand tussen de 
twee oppervlakken) en de snelheid. 

1.3.3 Gemengde smering 

Dit is een mengvorm van grenssmering en 
hydrodynamische smering. In nevenstaande 
afbeelding (4) wordt dit gei11ustreerd. In de 
dalen wordt het smeermiddel ingesloten, op de 
pieken worden de oppervlakken gescheiden 
door een molecuullaag, terwiji op sommige 
plaatsen deze laag wordt aangetast, zodat er 
intermetallisch contact kan bestaan. 

1.4 Temperatuur-effecten 

Afbeelding 3: 
smering 

Afbeelding 4: gemengde smering 

3 

Aangezien omvormen een niet omkeerbaar proces is wordt deformatie-energie omgezet in 
warmte. Wanneer het dieptrekproces nu met een hogere stempelsnelheid wordt uitge
voerd, betekent dit dat dezelfde hoeveelheid warmte wordt opgewekt in een kleiner 
tijdsbestek. Hierdoor stijgt de temperatuur van het werkstuk, omdat de warmte niet snel 
genoeg met de omgeving kan worden uitgewisseld. Doordat het werkstuk in temperatuur 
stijgt, za1 ook het smeermiddel in temperatuur toenemen en neemt de viscositeit af, 
waardoor de wrijvingscoefficient toeneemt. 
Wanneer het smeermiddel echter chemisch reactief is aan het glijoppervlak, za1 een 
toename van de temperatuur de reactie versnellen, waardoor het smeermiddel aan het 
oppervlak gaat hechten en de wrijving lager wordt. Vaak zijn er ook nog temperatuuraf
hankelijke "dopes" toegevoegd aan het smeermiddel, waardoor bij een bepaalde tempera
tuur bepaalde bestanddelen in de oUe (meestal op zwavelbasis) nog eens extra gaan 
reageren met de metaaloxiden om zodoende extra hechting te krijgen. 

* Sommerfeld nummer = TJ v 
P 

11 ;; dynamlsche vlscos/te/t 
v = snelheld 
p = drok t.g. v. norma/kracht 
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Hoofdstuk 2: Trekbank 

2.1 InIeiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gehele trekbank wordt aangestuurd en geregeld, 
om tot meting te komen. Om tot goede metingen te kunnen komen is de trekbank 
gekalibreerd. Met andere woorden, afwijkingen en storingen worden verholpen door het 
systeern aan te passen of bij te stellen tot uiteidelijk het juiste meetresultaat wordt bereikt. 
In bijlage 1 zijn de constructietekeningen van aanpassingen en hulpstukken van de opsteI
ling opgenomen. 

2.2 Het bydraulisch systeem 

De cilinder, waarmee de strip door het wrijvingsblok wordt getrokken, wordt aangestuurd 
door een hydraulisch systeem. De trekbank staat opgesteld in het hydrauliek-Iaboratorium 
waar de pompen aanwezig zijn om de benodigde oliedruk te bereiken die nodig is om de 
cilinder aan te sturen. De cilinder wordt bediend door ventielen die volgens het schema in 
afbeelding 4 zijn aangesloten. 
Het 4/3 weg ventiel heeft 4 aansluitingen 
en 3 standen, nl. een ruststand, een stand 
voor het uitgaan van de cilinder en een 
stand voor het ingaan van de cilinder. Het 
ventieI wordt bediend d.m.v. een 'schakel
stang' waarmee de drie standen kunnen 
worden ingesteld. 
Om de snelheid waarmee de cilinder 
voortbeweegt te kunnen regelen is een 
smoorventiel op het 4/3 weg ventiel aan
gesloten. Dit regelventiel heet ook weI een 
volumestroomregelaar en is aangesloten 
op de pompen. Wanneer men een lagere 
snelheid van de cilinder wi! bereiken 
wordt de olietoevoer naar de cilinder 
gesrnoord zodat de cilinder t.g.v. de 
lagere volurnestroom langzarner voortbe
weegt. De volurnestroomregelaar wordt 
aangestuurd door een stuurkaart die de 
proportionele stroomregelklep regelt. Deze 
stuurkaart valt echter onder het elektrisch 
systeern dat in de volgende paragraaf 
wordt behandeld. 

hydroulisch scheMO trekloonk 

cllinder 

A B 

B 

T 

p 

4/3 weg ventlel 
Met Qrreterlng 

SMoorventlel 

Afbeelding 5: hydraulisch systeem 
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2.3 Elektrisch systeem t.h.v. aansturing cilinder 

De cilinder lean in principe een slag maken van 800 Mm. Omdat dit altijd wenselijk is, 
om zowel praktische overwegingen als veiligheidsoverwegingen, zijn er twee microscha
kelaars in het systeem opgenomen. Loopt de kop van de cilinder tegen een van deze 
switches, dan wordt het signaal van deze switch naar de stuurkaart doorgegeven, waarna 
deze de volumestroomregelaar sluit, zodat de cilinder stopt. 
Om nu de cilinder terug of verder te bewegen is de reset-schakelaar aanwezig. Het 
signaal van deze gaat ook gewoon naar de stuurkaart, en overruled daar het stopsignaal 
van de eerder genoemde microschakelaar, zodat de cilinder weer kan bewegen. 
Verder is verbonden met de stuurkaart een potentiometer (draaiknop) om de volume
stroom door de volumestroomregelklep af te steIlen. 
In afbeelding 6 wordt de hele opstelling afgebeeld. AIle componenten staan in deze 
schematische weergave afgebeeld om een overzicht te krijgen van de regelkring. 

2.3.1 Elektrisch systeem t.h. v. 
kracbtmeting 

Bij de FDS-test wordt een kracht 
gemeten, de trekkracht. De trek
kracht wordt m.b.v. een dynamo
meter, die is aangesloten op een 
meetversterker, gemeten (zie 
WPA 1619, blz.14). Dit analoge 
(spannings-)signaal wordt doorge
stuurd naar de PCL718-1abcard. 
De metingen worden alle automa
tisch verricht m.b.v. een PC plus 
de ingebouwde labcard, tesamen 
met bijbehorende software. De 
labcard is niet meer dan een 
flexibele Analoog Digitaal con
verter [1]. 
Op de labcard in de huidige 
configuratie kunnen 8 signalen 
tegelijkertijd worden gemeten. 
Bij zowel de striptrek - als de 
strip,Strektest worden drie krach
ten gemeten, nl. de trekkracht en 
de remkracht, op identieke wijze 
als in het voorgaande beschreven, 
en het wrijvingskoppel. 

wegMetlng 
kro.chtMetlng Mlcro

scho.kelo.o.rs 

pot.Meter 

.-.-.~ 

! hydro.ullsch 
~stee~_. ~ 

voluMe
strooM
regelo.o.r 

'-------I stuur
ko.o.rt 

Afbeelding 6: het gehele systeem 
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Zowel de remkracht aIs het wrijvingskoppel worden d. m. v. piezo-elementen gemeten en 
vervolgens via bijbehorende meetversterkers doorgestuurd naar de labcard. De labcard 
bevat verschillende kanaIen waarop gemeten kan worden, zodat aIle signalen tegelijk 
binnengehaald kunnen worden. 

2.3.2 Elektrisch systeem t.h.v. wegmetin& 

De weg die de cilinder aflegt, wordt gemeten d.m.v. een potentiometer (zie atbeelding 7). 
Op de potentiometer is een "pulley" bevestigd. Er loopt een dunne ijzerdraad van de kop 
van de cilinder naar de potentiometer, waar het om de pulley is gewikkeld, en wordt 
vervolgens d.m.v. een veer verbonden met de trekbank. Deze veer is nodig om de 
ijzerdraad op spanning te houden, zodat de potentiometer met de ijzerdraad meedraait 
wanneer de cilinder zich verplaatst. De potentiometer bestaat uit een variabele weerstand 
(in de vorm van een spoel), die bij verdraaiing (cq. cilinderverplaatsing) een weerstands
verandering geeft (zie atbeelding 7). 

Voedtng tU5sen 1 en 3 
Heten tU5sen 2 en 3 

"erp'~o t sing 

Afbeelding 7: potmeter 

fJzerdr~~d 

pulley 
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De potentiometer is aangesIoten op een voeding, tussen de punten 1 en 3. Gemeten wordt 
het spanningsverschil tussen 1 en 2. Dit spanningsverschil is een maat voor de verpIaat
sing van de cilinderkop. De potentiometer geeft bij iedere omwenteling een spanning van 
1 Volt af. Wanneer we nu een pulley met een diameter van 100/11" = 31,83 mm. aan de 
potentiometer bevestigen voIgt hieruit voor de verplaatsing van de cilinder: 1 Volt komt 
overeen met 1 omwenteling van de pot.meter, cq. 100 mm. verplaatsing van de cilinder. 
Wanneer we de afgelegde weg van de cilinder opmeten en we vergeIijken deze met de 
spanning die wordt gemeten op de voeding, dan zien we dat deze precies overeenkomen. 
Bij een afgelegde weg van 250 mm. geeft de voeding een spanning van 2,50 Volt aan. 
Wanneer we het gemeten signaal op de PC bekijken, zien we een Iineair vedoop van de 
afgelegde weg tegen het aantal meetpunten. Dit betekent dat de cilinder met een con stante 
snelheid voortbeweegt, omdat ieder meetpunt na een equidistant tijdsinterval wordt 
gemeten. Wanneer de snelheid niet constant zou zijn, zou de verplaatsing ook niet 
evenredig zijn met de tijd (cq. het aantal meetpunten) en rou bet gemeten signaal dus niet 
Iineair vedopen. 

2.4 Meting normaalkracbt Flat Die Simulator 

De normaalkracht die op de Flat Die Simulator wordt ingesteld is niet direct meetbaar. 
Deze wordt indirect gemeten via een ijkgrafiek welke in afbeelding 8 staat afgebeeld. De 
(normaal)kracht die het schotelverenpakket uitoefend (op de strip) is uitgezet tegen het 
aantal omwenteIingen van de schroef die het pakket aandraaid. 

kaIIbtaIe ld'IoIeIverenpakket 

30 ICIIot1IIa 2 .., 21n fIeIIJIt poIItIe 
1 _. tpIIIbout .. 2 min 

(1_. i2213N) 

25000 

Icrecht IN) 

20000 

15000 

10000 

5000 

0 
10 12 14 16 l' 20 

""""'lOlmm) 

Afbeelding 8: ijkgrafiek schotelverenpakket 
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Hoofdstuk 3: Data-acquisitie 

3.1In1eidin& 

Het doel van de data-acquisitie is het doen van metingen aan de opstelling, vervolgens het 
opslaan van de verkregen gegevens en tot slot de verwerking van deze gegevens. 
Hiervoor is een PC met extra hardware, de zgn. labcard, op de meetapparatuur aangeslo
ten. Deze labcard wordt d.m.v. een Pascal programma aangestuurd en gecontroleerd. 

Wanneer het experiment start worden de volgende (analoge) signalen gemeten: 

- de trekkracht (m.b.v. een dynamometer) 
- de verplaatsing van de cilinder (m.b.v. een potentiometer) 
- de remkracht (m.b.v. een piezoelement) 
- het wrijvingskoppel (m.b.v. een piezoelement) 

De laatste twee signalen worden alleen bij de striptrek- en de strip£trektest gemeten. 
De analoge signalen worden door de labcard omgezet in een digitale discrete punten die 
door de PC kunnen worden gelezen. M. b. v. een pascal-programma worden de digitale 
signalen gecontroleerd en omgezet in representatieve meetresultaten. 

3.2 Bet Pascal pro&ramma 

D.m.v. het programma Ecdade (Experiment Control Data Acquisition & Data Evaluation) 
wordt de meetopstelling aangestuurd. Dit programma is opgebouwd uit de volgende units: 

- menuglob, waarin de structuur van het menu dat op het scherm komt te staan is 
beschreven. Deze unit vormt de interface naar de gebruiker 

- acquisit, waarmee de gegevens van het experiment worden binnengehaald 
- process, waarmee de gegevens worden verwerkt 

Wanneer het hoofdprogramma Ecdade wordt opgestart komt het hoofdmenu op het 
scherm te staan (zie bijlage 2). Dit menu is opgebouwd uit een algemeen kader en een 
menublok dat onderverdeeld is in menu items. Deze menuitems sturen ieder de daarbij 
behorende procedures aan. 
Het scherm is opgebouwd uit de menuitems: 

- settings, waarmee het type wrijvingstest wordt gekozen en de filenaam wordt ingesteld 
- edit, waarmee de aanvullende, niet noodzakelijke, gegevens worden ingevoerd 
- acquisition, die de A/D-omzetting uitvoert 
- process, die de gegevens verwerkt 
- quit, waarmee je het programma verlaat 
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In schema: 

SETTiBSS PLAT DiE 

EDiT RADiAL STRiP 

ACQUiSiTiOB STRETClI STRiP 

PROCESS 

QUiT 

3.2.1 Optie settings 

Deze optie bevat alleen een submenu met daarin de items flat die, radial strip en stretch 
strip. Met deze items stel je dus het wrijvingstype in. 

3.2.1.1 Commando settings\nat die 

Met dit commando Ides je voor een FDS-test, en vervolgens voer je de normaalkracht in 
die je ingesteld hebt op de flat die simulator. Vervolgens voer je de documentnaam (met 
indexcijfer) in waarheen je je metingen weg wilt schrijven. 

3.2.1.2 Commando settings\raclial strip en settings\stretch strip 

Je Idest dus voor een type test, en voor beide commando's gelden vervolgens dezelfde 
invoergegevens. Eerst worden de matrijsradius en de 'ROCKER'lengte (= lengte waar
over het wrijvingskoppel aangrijpt) ingevoerd. Vervolgens voer je weer de documentnaam 
in waarheen de metingen worden weggeschreven. 

3.2.2 Optie edit 

Met deze optie worden de aanvullende, niet noodzakelijke, gegevens ingevoerd. Deze 
komen op het schermbeeld te staan. Van zowel gereedschap (wrijvingsblokjes of nippel) 
als strip dienen de materiaalsoort, de gebruikte coating en de ruwheid te worden ingege
yen. Ook dient het gebruikte smeermiddel te worden vermeld. 
De tijd waarover de meting plaatsvindt (voor de PC) wordt bepaald door de in te geven 
cilindersnelheid en de verplaatsing. Deze 'ingestelde' procestijd moet binnen de tijd liggen 
waarover de proef plaatsvindt, i. v .m. de grafiekweergave van de metingen (anders wordt 
de grafiek 'afgekapt'). 
Zowel de snelheid waarmee de cilinder voortbeweegt, als de verplaatsing van de cilinder 
worden na de proef in het schermbeeld weergegeven. Dit zijn de werkelijke waardes. 
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3.2.3 Optie acquisition 

Met dit commando worden de metingen gestart. Deze unit voert een aantal procedures uit 
die nodig zijn om te kunnen meten. De volgende handelingen worden uitgevoerd: 

* De labkaart wordt geinitialiseerd, d.w.z. er worden een aantal parameters ingesteld die 
karakteristiek zijn voor de kaart (adres 10, DMA, IRQ). 

III Er wordt ingesteld hoe vaak: (met welke frequentie) op welke kanaIen gemeten wordt . 
III Er wordt een wachtfunctie (trigger) ingesteld, d. w .z. de computer voert de data

acquisitie pas uit wanneer er een bepaald signaal door de labcard wordt ontvangen. 
M.a. w. de computer registreert de metingen pas aIs er een bepaald signaal, meestal de 
verplaatsing, een minimum waarde heeft overschreden (aIs de proef begint). 

III Wanneer deze minimaIe signaalgrootte wordt bereikt, start de meting. Deze meting 
wordt uitgevoerd met DMA, d. w.z. de meting en worden rechtsstreeks via de hardware 

van de labcard in het geheugen van de PC gezet. 
* Wanneer de metingen klaar zijn wordt het geheugen van de PC uitgelezen en kan er een 

nieuwe meting plaatsvinden. 

3.2.4 Optie process 

Met dit commando worden de metingen verwerkt. De metingen worden aIs cOOrdinaten 
(digits) weggeschreven in het geheugen van de PC. Het aantal digits dat wordt wegge
schreven wordt met een vermenigingsvuldingsfactor omgerekend tot een kracht in Newton 
of een verplaatsing in mm. Vervolgens wordt de wrijvingscoefficient uitgerekend in het 
programma [2]. Wanneer aIle signalen in representatieve waarden (kracht in Newtons en 
de afgelegde weg in mm.) zijn omgezet worden deze afgebeeld in een grafiek op scherm 
(zie atbeelding 9 en 10). 

01 sp I <cement Flat Ole Simulator . , 
! .. 
o 

measurement number Mleuuremenl NumbfH 

Afbeelding 9: wegmeting Afbeelding 10: wrijvingscoifficient 

3.2.5 Optie quit 

Indien men klaar is met het programma verlaat je het menu met het commando quit. 
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Hoofdstuk 4: Reproduceerbaarheid 

4.1 InIeidina 

Reproduceerbaarheid is populair gezegd: "Een x aantal tests doen onder zoveel mogelijk 
identieke omstandigheden, waarna de spreiding in de meetresultaten wordt bekeken" . 
Reproduceerbaarheid is een maat voor de voorspelbaarheid van een proces. Dit kan als 
voIgt toegelicht worden. Stel er worden twee "100 %" identieke tests gedaan. De eerste 
test levert een "waarde" lop. Men zou dus verwachten dat de tweede test een identieke 
waarde 1 op zou leveren, maar helaas, dit kan goed 0.99, 1.01 of 6 zijn. De spreiding 
van de resultaten zegt dus iets over de reproduceerbaarheid van de test. 

Om te kunnen bepalen hoe constant de metingen aan de flat die simulator (FDS) zijn 
wordt hiervan de reproduceerbaarheid bepaa1d. Daartoe wordt er 15 keer een wrijvings
test gedaan, allen met dezelfde condities. In feite wil je weten hoe betrouwbaar de 
wrijvingscoefficient is die wordt gemeten aan de flat die simulator. Omdat deze recht 
evenredig is met de trekkracht, dit voIgt uit de formule p. = F /2F 11 waarin F Il een 
con stante is, bepaal je dus hoe constant de trekkracht is onder dezelfde condities. De 
reproduceerbaarheid van de FDS wordt bepaald met de smeermiddelen talk en platina!. 

4.2 Werkwijze 

Allereerst worden de strips gemaakt. Deze dienen zo nauwkeurig mogeUjk te worden 
gemaakt omdat het oppervlak van de strip dat onder de wrijvingsblokjes door wordt 
getrokken bepalend is voor de contactdruk op de strip. De strips worden vervolgens 
ontvet met aeeton of wasbenzine om een zo zuiver mogelijk oppervlak te krijgen. 
De wrijvingsblokjes waar de strip over wordt getrokken worden eveneens goed zuiver 
gemaakt. 
Bij iedere meting: 
De strip wordt ingesmeerd met smeermiddel (talk of platinol). 
Deze wordt tussen de wrijvingsblokjes geplaatst en aan de cilinder bevestigd. Met de 
meetversterker wordt de trekkracht op nul afgesteld. Vervolgens wordt de normaalkracht 
ingesteld (8852 Newton). Deze is bij iedere meting constant omdat het schotelverenpakket 
dat de kracht overbrengt gelicht kan worden na iedere meting door de twee bouten op de 
bovenplaat van de FDS aan te draaien. Bij iedere proef wordt zowel de snelheid als de 
weg waarover gemeten wordt constant gehouden. 
De meetresultaten zijn terug te vinden in bijlage 3 en 4. 

De proeven zijn uitgevoerd met een treksnelheid van +/- 30 mm/sec. over een 
afstand van + /- 200 mm. 
De strips zijn van het plaatmateriaal 8t.1.5 gemaakt en hebben een dikte van 1 mm. 
De wrijviogsblokjes zijn van het materiaal 8tyria (CrNiMo6) gemaakt. Deze zijn 
vervolgens gehard en gepolijst. 
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Het smeermiddel finarol is ook getest op de flat die simulator. Dit smeermiddel gaf echter 
bij de eerste proef at problemen! Met het smeermiddel finarol krijg je een slipstick-effect 
op de FDS. Door de slechte, 'schrale' smering van dit middel wordt de strip tijdens 
beproeving als het ware tegengehouden en daarna weer losgelaten, waama de strip weer 
'vooruitschiet' en vervolgens weer wordt tegengehouden, enz .... Dit zgn. slipstick-effect 
is in afbeelding 11 weergegeven. 

Flat Die Simulator 

. 
::::l 
E 

Measurement Number 

Afbeelding 11: slipstick-effect 

4.3 Resultaten 

Om een overzicht te krijgen van de reproduceerbaarheid zijn de meetresultaten uitgezet in 
een grafiek (zie afbeelding 12 en 13). De waarden die in de grafiek zijn uitgezet zijn de 
gemiddelde wrijvingscoefficienten per meting, omdat het verband (zie meetresultaten 
bijlage 3) tussen de afgelegde weg en de wrijvingscoefficient geen lineair verloop is. 
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Uit de metingen voIgt voor de gemiddelde wrijvingscoefficient en de standaarddeviatie: 
- voor talk 

il = 0,054 a = 0,008 

- voor platino] 

II = 0,048 a = 0,008 

4.4 Conclusies 

14 

Uit de reproduceerbaarheidsgrafieken kunnen we dus concluderen dat de wrijvingsmeting 
op de flat die simulator goede meetresuitaten oplevert. Ondanks dat in de gemeten 
wrijvingscoefficient een relatief grote afwijking optreedt (zie afbeelding 8) zijn de 
meetresultaten vrij aannemelijk. Omdat de wrijvingsblokjes zijn gepolijst meten we zeer 
lage wrijvingscoefficienten zodat andere invloeden op de wrijvingstest (zie vorige bIz.) 
een relatief grote invloed hebben op het meetresultaat. Wanneer de wrijvingscoeffi.cient 
hoger uit zou vallen (bijv. I' = 0,2) en we zouden dezelfde afwijking meten dan zou dit 
slechts een kleine afwijking in het meetresuitaat betekenen. 
Uit de metingen voIgt dat de wrijvingscoefficient voor platinol lager is als voor talk. Uit 
de praktijk bij het dieptrekken blijkt echter dat talk een beter smeermiddel is dan platinol. 
Daarom zal een afwijking in de meting (vuil, ruwheid) veel verder doorwerken in het 
meetresultaat dat met talk wordt verkregen, dan wanneer een kwalitatief minder goed 
smeermiddel wordt gebruikt. Omdat we hier te maken hebben met een vlakke trektest zal 
platinol waarschijnlijk beter smeren dan talk omdat het smeermiddel zeer stroperig is en 
omdat het een filmlaag vormt op de strip (grenslaagscheiding). 
Wanneer we de meetresultaten bekijken zien we dat het gemeten signaal (trekkracht cq. 1'
waarde) grillig verloopt. 
Afwijkingen kunnen afkomstig zijn uit: 

- trilling van de opstelling (tafel, ondergrond, pompen) 
- ruis (storingen) in het gemeten signaal 
- afwijkende contactdruk op de strip t.g.v. afwijkende stripdikte cq. -oppervlakte 
- krassen en onzuiverheden op de strips 
- het scheef weglopen van de strip tijdens de proef, zodat deze tegen de stripgeleiding 

aanloopt waardoor er een kracht op de zijkant van de strip wordt uitgeoefend 
- verschil in hoeveelheid aangebracht smeermiddel 

De cilindersnelbeid bij deze proeven is vrijwel constant zodat we bier niet van een 
afwijkingen bron kunnen spreken. 
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Hoofdstuk 5: Invloed treksnelheid 

5.1 InIeiding 

Om nu de invloed van de treksnelheid op het dieptrekproces te bepalen worden er enkele 
proeven gedaan. Dit gebeurt aan de hand van 3 verschillende testmethoden [3], die ieder 
een deel van de optredende wrijvingsverschijnselen bij het dieptrekproces simuleren. Het 
doel is dus te toetsen of de theoretische modellen overeenkomen met de praktijk. De 
proeven worden gedaan op de ontworpen trekbank waarmee met snelheden van 10 tot 150 
mm/sec. ka.n worden getrokken. 
Iedere testmethode wordt bij 3 verschillende treksnelheden beproefd, namelijk bij 15, 45 
en 90 mm/sec., en bij iedere snelheid worden 3 proeven gedaan. 

5.2 Proefopzet 

In dit hoofdstuk voIgt een overzicht van de uit te voeren snelheidsmetingen. Er is een 
onderverdeling gemaakt voor verschillende proeven. Aan iedere beproefde strip is een 
codering toegekend die als voIgt is samengesteld 

Eerste twee letters 

Eerste cijfer 

tweede cijfer 

XX 1,1,1 (XX = testtype) 

* eerste twee letters 
* eerste cijfer 
* tweede cijfer 
* derde cijfer 

Deze letters geven aan met welk 
testtype de proef is uitgevoerd. 
FD = Flat Die Simulator 
RS = Radial Strip 
SS = Stretch Strip 

Het eerste cijfer geeft het proef
nummer aan. Van iedere snelheid 
worden drie proeven uitgevoerd met 
hetzelfde smeermiddel en het zelfde 
plaat cq. stripmateriaal. 

Dit cijfer geeft aan met welke snel
heid de proef wordt uitgevoerd. 
Snelheid 1 = +/- 15 mm/sec. 
Snelheid 2 = +1- 45 mm/sec. 
Snelheid 3 = +1- 90 mm/sec. 

testtype 
nummer proef 
snelheid 
smeermiddel 
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Derde cijfer 

Voorbeeld 

Het derde cijfer geeft aan welk smeer
middel er is toegepast bij de proef. 
Bij aIle gedane proeven is aIleen het 
smeermiddel talk gebruikt, zodat hier
voor aItijd het cijfer 1 staat. 

Zo bestaat proef "FD221" uit testtype 
Flat Die Simulator, proefnummer 2, 
snelheid 2 (tweede proef bij snelheid 2) 
en smeermiddel 1 (talk). 

16 

Het plaatmateriaal (dikte 0,7 mm.) dat voor de strips wordt gebruikt is voor aIle proeven 
hetzelfde. De buigrol (met een radius van 8 mm.), die op de striptrekunit is gebruikt, en 
de wrijvingsblokjes op de Flat Die Simulator, zijn eveneens voor aIle proeven hetzelfde. 

Plaatmateriaal, Hoogoveos, St.15 onbekleed (Hoogoveos code 8921) 
Buigrol- en wrijvingsblol\iesmateriaal, Styria (CrNiMo6) 
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5.3 Resultaten 

De grafieken en tabellen van de gemeten wrijvingscoefficienten van de verschillende 
experimenten zijn opgenomen in bijlage 3 en 5. 

5.3.1 Flat Die Simulator (vlakke trektest) 

Het verloop van de wrijvingscoefficient p. 
tegen de tijd verloopt over het algemeen 
vrij constant. Bij lage (trek)snelheden, 
binnen het bereik van 15-45 mm/sec., zien 
we dat de p. eerst langzaam toeneemt met 
de tijd (cq. afstand) en daarna naar een 
constante waarde toeloopt. Bij een hogere 
treksnelheid, van ca. 90 mm/sec., zien we 
echter dat de p. eerst afneemt met de tijd 
en daarna constant wordt (zie bijlage 5). 
Er zal dus waarschijnlijk een overgangsge
bied zijn bij een bepaalde snelheid waarbij 
dit inloopverschijnsel omslaat. In dit over
gangsgebied zal het type wrijving verande
ren waardoor een ander inloopverschijnsel 
optreedt tijdens het proces. 
Het interval waarover de wrijvingscoeffi- Afbeelding 14: FD431 
cient toeneemt of daalt bedraagt ongeveer 
0,01. De ruis cq. trilling op de gemeten p. 
bedraagt ongeveer 0,002. 

Flat Die Simulator 

Measurement Number 

De (drie) gemeten wrijvingscoefficienten bij een bepaalde snelheid zijn over het algemeen 
vrij constant. De grootste invloedsfactor op de wrijvingscoefficient is het tegen de 
geleiding aanlopen van de strip. Dit verschijnsel is goed te zien in afbeelding 14. De P. 
bedraagt hier 0,069 terwijl de andere p.'s bij deze snelheid ongeveer 0,03 bedragen! (v = 
90 mm/sec., zie bijlage 4) 
Uit de gemeten wrijvingscoefficienten bij de verschillende treksnelheden voIgt duidelijk 
dat de p. afneemt bij een hogere treksnelheid (zie tabel bijlage 3). 
Waarschijnlijk treedt er een ander type wrijving op bij een hogere snelheid, waardoor we 
in een ander gebied van de Stribeck curve terecht komen. 

PS. De sprongvormige afwijking in de p. van afbeelding 4 (FDI21), bijlage 5, is 
afkomstig uit het feit dat een te klein tijdsinterval is gekozen voor deze meting waardoor 
de meting a.h.w. wordt Itafgekapt". 
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5.3.2 Radial Strip (striptrektest) 

De p. verloopt vrij grillig, maar vertoond 
vrijwel geen inloopverschijnsel zoals dit 
bij de FDS het geval was (zie atbeelding 
15). De wrijvingscoefficient blijft op een 
con stante waarde en neemt niet toe of af 
(met uitzondering van de storingen op het 
gemeten signaal). Het verloop van de p.
waard bedraagt ongeveer 0,005. De ruis 
op de gemeten p. bedraagt ongeveer 0,002. 

Bij een bepaalde snelheid vertonen de 
wrijvingscoefficienten onderling een kleine 

11 

• 10S 

. 1. 

afwij king , die voornamelijk afbangt van Afbeelding 15: R5321 
de hoeveelheid gebruikt smeermiddel. 
Wanneer er meer smeermiddelop de strip 

18 

Radial Strip Drawing 

• 1 • • ... 1I1iOO. 

~en5urt!'ment Number 

wordt gesmeerd, of wanneer er meer smeermiddel op de nippelradius of in het remmecha
nisme zit, zullen de contactoppervlakken van gereedschap en werkstuk minder invloed 
ondervinden van ruwheden ed. zodat de wrijvingscoefficient afneemt. 
Uit de metingen valt te concluderen dat de wrijvingscoefficient afneemt bij een hogere 
treksnelheid, dit is afhankelijk van het type wrijving dat optreedt (zie Stribeck curve). 

5.3.3 Stretch Strip (striPStrektest) 

De p. verloopt grillig, evenals bij de strip
trektest. De ruis op de wrijvingscoefficient 
bedraagt ongeveer 0,002-0,003. 
Bij de metingen valt op dat de p., in tegen
stelling tot de striptrektest, eerst toeneemt 
en vervolgens naar een vrijwel con stante 
waarde toeloopt (zie atbeelding 16). Het 
verloop van de p.-waarde bedraagt 0,005 
tot 0,01 en is dus groter dan bij het strip
trekken. 
Afwijkingen in de metingen zijn vooral 
afhankelijk van de smering (zie § 5.3.2). 

Stretch Drawing 

" 

'D! 

.D1 

.DO 

. 1600. 

Measur emen t Number 

Afbeelding 16: 55121 
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5.4 Conclusies 

In onderstaande tabel staan de verschillende (gemiddelde) wrijvingscoefficienten uitgezet 
tegen het testtype en de (s)treksnelheid. 

15 45 mm/sec 

ulator 0,046 0,029 

Radial Strip 0,104 0,096 0,088 

Stretch Strip 0,092 0,081 0,074 

Uit de 3 testen en de hierbij horende waarden voIgt dat het strip.s.trekken een Iagere 
wrijvingscoefficient oplevert dan het striptrekken. Bij (s)trekkende plaatbewerkingen 
treden er relatieve verplaatsingen onder druk op tussen nippelradius (gereedschap) en 
werkstuk. Er vindt een oppervlaktevergroting plaats t.g.v. het strekken waardoor de 
smering van het oppervlak anders wordt. Bij het strip.strekken wordt er relatief minder 
stripoppervlak over de nippelradius getrokken bij een relatief lagere snelheid en bovendien 
is de contactdruk hoger. Smering is hier belangrijk omdat anders de kans op vreten en 
slijtage wordt vergroot. Bij strekkende bewerkingen dient het smeermiddel dus bestand te 
zijn tegen hogere drukken en heeft bovendien een grotere dragende functie als bij het 
( diep)trekken. 
De reksnelheid is anders verdeeld en is niet uniform. T.g.v. de andere (gemiddelde) 
drukverdeling op de radius en een andere snelheidsverdeling komen we met strip.s.trekken 
in een ander smeringsgebied terecht aIs bij het striptrekken waardoor de wrijvingsco
effient afwijkt. 
De Flat Die Simulator levert de laagste wrijvingscoefficient op. Dit is echter een andere 
testmethode dan het strip(s)trekken. De contactdrukverdeling bij de FDS is anders 
verdeeld dan bij het strip(s)trekken, bij het strip(s)trekken wordt de strip over een radius 
getrokken terwiji bij de FDS de strip aileen horizontaal wordt getrokken. 
Bij aile drie de testmethoden vaIt op dat de wrijvingscoefficient afneemt bij een toenemen
de (s)treksnelheid, gezien de Stribeck curve is dit zeer weI mogelijk, interessant is om te 
meten hoe lang dit effect (daling p. bij stijging v) doorgaat. 

De experimenten op de striptrekunit verlopen goed. De meetresultaten zijn betrouwbaar 
en afwijkingen hierin zijn vooral afhankelijk van degene die de metingen verricht. 
Voornamelijk de hoeveelheid aangebracht smeermiddel is van belang. 

De proeven op de Flat Die Simulator verlopen echter niet aItijd goed. De strip die tussen 
de wrijvingsblokjes door wordt getrokken heeft vaak de neiging om scheef weg te lopeno 
Dit is afhankelijk van hoe de strip wordt ingeklemd, deze dient namelijk in een lijn te 
liggen met de cilinder zodat de strip recht tussen de blokjes door wordt getrokken. De 
stripgeleiding die is aangebracht op de geleidestangen t.h.v. het in goede baan leiden van 
de strip werkt weI, maar heeft een te grote invloed op de meetresultaten (zoaIs in § 5.3.1 
te zien is). 
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Daarom kunnen de proeven waarbij de strip tegen de geleiding aanloopt niet mee worden 
genomen in de beoordeling van de wrijvingscoefficient. 
Het FDS-blok ligt echter in een lijn met de cilinder (na ondersteuning van de geleidestan
gen), dus de strip wordt altijd in lijn getrokken. Het scheef weglopen van de strip is dus 
van kleine invloedsfactoren atbankelijk, zoals vuil, rechtheid strip en smering (hoe goed 
is het smeermiddel over het oppervlak verdeeld). 
Alleen wanneer de strip dus niet tegen de geleiding aanloopt kan van een goed meetresul
taat worden gesproken. 

5.5 Aanbevelingen 

Om betere uitspraken te kunnen doen over de trekkende- en strekkende bewerkingen 
zouden rasters of krassen op de strip aangebracht kunnen worden, om de gebieden van de 
strip met een trekbewerking en een strekbewerking te kunnen analiseren. 
Bovendien zouden andere smeermiddelen kunnen worden toegepast die beter tegen druk 
bestand zijn en betere dragende eigenschappen hebben om zodoende de smering op de 
nippelradius te bevorderen. Ook de invloed van de variatie van de normaalkracht (cq. 
plooihouderkracht) op het proces kan worden bekeken. 

Verder zou de normaalkracht"meting" op de FDS aangepast kunnen worden. Deze wordt 
ingesteld via een schroef als een constante waarde, terwijl nog niet duidelijk is of deze 
weI constant blijft tijdens meting. Bovendien wordt de normaalkracht met de hand 
ingesteld zodat je niet nauwkeurig kunt bepa1en welke normaalkracht wordt ingesteld. 
Door nu een piezoelement op de FDS in te bouwen kan de normaalkracht nauwkeurig 
worden bepaald. Dit signaal kan vervolgens op de PC worden binnengehaald en verwerkt 
zodat een representatievere waarde voor de wrijvingscoefficient wordt verkregen. 

Op de trek bank kunnen ook nog enkele aanpassingen worden verricht. 
Tijdens meting is er sprake van een storing(ruis) op het gemeten signaal. Deze storing is 
afkomstig van oa. de trilling van de opstelling t.g.v. het hydraulisch systeem. Dit systeem 
zorgt voor een trilling van de ondervloer waar de opstelling op staat. Door nu rubbers 
onder de opstelling te plaatsen kan deze storing grotendeels worden verholpen. 

De treksnelheid wordt nu gevoelsmatig ingesteld. Deze wordt wei gemeten op de PC 
maar is pas bekend nadat de proef is gedaan. Om een goede verificatie van de treksnel
heid te krijgen zou een andere potentiometer (draaiknop) met schaalverdeling op de 
stuurkaart aangesloten kunnen worden. Door deze nu te ijken kan de snelheid van te 
voren worden ingesteld. 
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Hoofdstuk: 6: Literatuurlijst 
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Bijlage 1: Constructietekeningen 

A: Hulpstuk striptrekunit 

Dit hulpstuk is geconstrueerd ter verbinding van de striptrekunit met de dynamometer. 

B: Klemstuk striptrekunit 

Om het bovenstaande hulpstuk te koppelen met de striptrekunit is een klemstuk geconstru
eerd. Bovendien dient dit klemstuk om de strips in te klemmen en te koppelen aan de 
cilinder. 

c: Geleidinl:sondersteuninl: trek bank 

Deze ondersteuning is geconstrueerd ter versteviging van de geleidingsstangen van de 
trekbank. Door de krachten die uitgeoefend worden op de geleidingsstangen (door de Flat 
Die Simulator) kreeg de geleiding een afwijking. De geleidestangen werden naar buiten 
gedrukt en kregen in het midden een doorbuiging t.g. v. het gewicht van het blok. 
Hierdoor werd de strip niet meer horizontaal getrokken en werden de switches van de 
microschakelaars niet goed bediend. Om de geleiding goed te positioneren ter verbetering 
van de metingen is daarom deze ondersteuning bevestigd aan de trekbank. 

D: Nil)pel 

In deze tekening staan de bematingen van de nippel die op de striptrekunit wordt 
bevestigd. 

E: Wrijvinl:sblokjes 

In deze tekening staan de bematingen van de wrijvingsblokjes die op de Flat Die 
Simulator worden bevestigd. 

Zowel de nippel als de wrijvingsblokjes zijn uit het materiaal Styria (CrNiM06) vervaar
digd. Bovendien zijn ze gehard en gepolijst om een goede oppervlaktegesteldheid te 
verkrijgen ter vermindering van de invloed op de wrijvingscoefficient. 
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Bijlage 2: Menuscherm 

Op de volgende pagina staat het menuscherm afgebeeld zoals dit op het beeldscherm 
verschijnt wanneer het hoofdprogramma Ecdade, waarmee de meetopstelling wordt 
aangestuurd en gecontroleerd, wordt opgestart. 





Bijlage 3: Meetresultaten 

In deze bijlage zijn de tabellen met de meetresultaten van de reproduceerbaarheid en van 
de verschillende snelheidsmetingen verwerkt. 
De indeling is als voIgt: 

1 Meetresultaten reproduceerbaarheid met talk als smeermiddel 

2 Meetresultaten reproduceerbaarheid met platinol als smeermiddel 

3 Resultaten snelheidsmeting Flat Die Simulator 

4 Resultaten snelheidsmeting Radial Strip 

5 Resultaten snelheidsmeting Stretch Strip 



1 Meetresultaten reproduceerbaarheid (talk) 

iL = 0,054 

a = 0,008 

coderiog proef 

FDTLKMOI 

FDTLKM02 

FDTLKM03 

FDTLKM04 

FDTLKM05 

FDTLKM06 

FDTLKM07 

FDTLKM08 

FDTLKM09 

FDTLKMI0 

FDTLKMII 

FDTLKM12 

FDTLKM13 

FDTLKM14 

FDTLKM15 

p.-waarde 

0,054 

0,056 

0,048 

0,054 

0,065 

0,040 

0,055 

0,038 

0,054 

0,055 

0,059 

0,065 

0,058 

0,046 

0,054 



2 Meetresultaten reproduceerbaarheid (platinol) 

ii ::; 0,048 

a = 0,008 

codering proef 

FDPLAM01 

FDPLAM02 

FDPLAM03 

FDPLAM04 

FDPLAM05 

FDPLAM06 

FDPLAM07 

FDPLAM08 

FDPLAM09 

FDPLAM10 

FDPLAM11 

FDPLAM12 

FDPLAM13 

FDPLAM14 

FDPLAM15 

,,-waarde 

0,061 

0,050 

0,039 

0,039 

0,049 

0,063 

0,060 

0,043 

0,052 

0,044 

0,043 

0,052 

0,041 

0,038 

0,043 



3 Resultaten snelheidsmeting Flat Die Simulator (vlakke trektest) 

codering treksnelheid p.-waarde p.-gemiddeld 
proef [mm/sec] 

FDlll 12.8 0,058 

FD211 15,4 0,057 

FD311 15,3 0,057 0,057 

FD121 43,5 0,036 

FD221 52,9 0,051 

FD321 47,9 0,050 0,046 

FD131 99,9 0,033 

FD231 94,9 0,024 

FD331 92,0 0,030 0,029 

FD141 122,5 0,025 

4 Resultaten snelheidsmeting Radial Strip (striptrekken) 

codering treksnelheid p.-waarde p.-gemiddeld 
proef [mm/sec] 

RS111 15,0 0,105 

RS211 14,8 0,110 

RS311 14,6 0,098 0,104 

RS121 45,2 0,095 

RS221 44,7 0,096 

RS321 44,9 0,096 0,096 

RS131 90,7 0,082 

RS231 91,2 0,093 

RS331 90,7 0,089 0,088 

RS141 117,2 0,065 



5 Resultaten snelheidsmeting Stretch Strip (stripstrekken) 

codering ~treksnelheid wwaarde Wgemiddeld 
proef [mm/sec] 

SSIII 14,8 0,093 

SS211 15,2 0,095 

SS311 15,0 0,088 0,092 

SS121 44,4 0,085 

SS221 44,9 0,079 

SS321 44,4 0,079 0,081 

SS131 91,2 0,076 

SS231 90,1 0,076 

SS331 89,6 0,071 0,074 

SS141 118,7 0,078 

I I SS241 116,5 0,074 0,076 



Bijlage 4: Grafieken reproduceerbaarheid (talk) 

In deze bijlage staan de grafieken van de reproduceerbaarheidsmetingen met het smeer
middel talk afgebeeld. In deze grafieken staat de wrijvingscoefficient p. uitgezet tegen het 
metingnummer. 
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Bijlage 4A: Grafieken reproduceerbaarheid (platinol) 

In deze bijlage staan de grafieken van de reproduceerbaarheidsmetingen met het smeer
tnidde1 platinol afgebeeld. In deze grafieken staat de wrijvingscoefficient p. uitgezet tegen 
het metingnummer. 
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Bijlage 5: Grafieken snelheidsmetingen aan Flat Die Simulator 

In deze bijlage staan de grafieken van de snelheidsmetingen aan de Flat Die Simulator 
afgebeeld. Deze grafieken horen bij bijlage 3.1. In deze grafieken staat de wrijvingsco
efficient p. uitgezet tegen het metingnummer. 
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Bijlage SA: Grafieken snelheidsmetingen aan Striptrekunit 

In deze bijIage staan de grafieken van de snelheidsmetingen aan de striptrekunit afge
beeld. Deze grafieken horen bij bijlage 3.2 en hebben betrekking op het striptrekken. In 
deze grafieken staat de wrijvingscoefficient J.L uitgezet tegen het metingnummer. 
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Bijlage 5B: Grafieken snelheidsmetingen aan Strip.strekunit 

In deze bijlage staan de grafieken van de snelheidsmetingen aan de strip£trekunit afge
beeld. Deze grafieken horen bij bijlage 3.3 en hebben betrekking op het strip£trekken. In 
deze grafieken staat de wrijvingscoefficient p. uitgezet tegen het metingnummer. 
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