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Samenvatting 

Om onderzoek naar wrijving bij omvormprocessen te 

doen is gebruik gemaakt van een proefopstel I ing met 

kontinue buiging. Dit houdt in dat een proefstrip 

m~t konstante snelheid over een buignippel getrokken 

wordt. 

Er worden twee soorten metingen gedaan; metingen met 

wrijving en metingen zonder wrijving. Hierdoor .is 

het mogelijk de krachten, nodig om de wrijving te 

overwinnen, en om de strip te buigen/strekken, te 

scheiden van elkaar. Aan de hand hiervan kunnen mo~ 

del len opgesteld worden voor de wrijving en de buiging. 

Het model voor de wrijving moet dermate algemeen 

zijn, dat het toepasbaar is op ieder willekeurig 

omvormproces, dit in tegenstel I ing tot de bestaande 

modellen voor de wrijving, die maar toepasbaar zijn 

op enkele omvormprocessen, of delen ervan. 

Het model voor de buiging is tcepasbaar op (delen van) 

omvormprocessen zoals trekdrempels, richten van 

dunne plaat en radii bij dieptrekken. 

Als hettheoretisch model voor de buiging vergeleken 

wordt met de resultaten van de experimenten bl ijkt 

dat ze vrij goed met elkaar overeenkomen. De wrijving 

blijkt volgens een Coulomb's model op te treden. 

Met behulp van de resultaten van dit verslag kan nog 

onderzoek gedaan worden naar de toepasbaarheid van 

verschi I lende soorten smeermiddelen; welk smeermid

del de gunstigste invloed heeft op de wrijving bij 

omvormprocessen. 



VOORWOORD 

Gedurende de periode van mlJn afstudeeropdracht ben 

ik werkzaam geweest op de THE. afdel ing WPA, groep 

omvormtechniek. In de groep omvormtechniek wordt onder 

meer onderzoek gedaan naar plastische omvormprocessen 

zoals bijvoorbee!d pletten, dieptrekken en extrusie. 

Mijn onderzoek, evenals dat van collega Maarten Arts, 

is een deel van een reeks onderzoeken naar wrijvings

verschijnselen bij plastische omvormprocessen. Het doel 

van deze onderzoeken is het zoeken naar een algemeen 

wrijvingsmodel en het ontwikkelen van een eenvou~ige 

testmeth.ode voor smeermiddelen. 

Mijn werkzaamheden waren onder meer het uitvoeren van 

de metingen met behulp van een meetopstell lng die ge

bouwd is door dHr. M. Smeets; het verwerken van de meet

gegevens en vergel ijken met de theoretische modellen 

voor de wrijving en de plastische omvorming. Deze mo

del len zijn tot stand gekomen met de hulp van dHr. 

J.A.H. Ramaekers, en in een later stadium door dHr. 

S.Hoogenboom. 

Graag wi! ik aIle medewerkers van de afdeling WPA bedan

ken voor de hulp en de prettige samenwerking en de 

Heren M. Smeets, J.A.H. Ramaekers en S.Hoogenboom voor 

de goede begeleiding. 
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SYMBOLENLIJST. 

Schuifspanning 

Afschuifsterkte van de grenslaag 

Vlaktedruk 

~ Wrijvingscoefficient 

q Wrijvingsfactor 

AA Relatieve oppervlaktevergroting van 

het werkstuk 
u I Relatieve beweging van het werkstuk 

t.o.v. het gereedschap 

A Oppervlakte(element) 

Aw Oat dee1 van het oppervlak dat 

werkelijk kontakt maakt 

L (momentane) Lengte 

La Lengte bij beginpositie 

b (momentane) Breedte 

bO Breedte bi] beginpositie 

5 (momentane) Dikte 

So Dikte bi] beginpositie 

se Dikte bi] eindpositie 

Ftrek : Trekkracht 

Frem Remkracht 

R Straal van de buignippel(ro1) 

o Snelheid waarmee de proefstrip 

getrokken wordt 

Trekspanning 

Hoekve rd raa i i ng 

Wrijvingskracht 

Diameter 

Fb . : Buigkracht uig 
Y Afstand van de neutrale 11]n 

tot de buitenomtrek 

N/mm2 

N/mm2 
2 N/mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

N 

N 

mm 

mm/sec 

N/mm2 

rad 

N 

mm 

N 

mm 



M Middelpunt 

~ Afstand van middelpunt tot de 

neutrale 1 ijn 

F* Dimensieloze kracht 

W Specifieke arbeid spec 
Wbuig : Arbeid die nodig is om de 

doV 
£ 

proefstrip te buigen 

Volumeverandering 

Rek 

€o Beginrek 

Eindrek 

Karakteristieke deformatieweerstand 

n Verstevigingsexponent 

a . 
1 

Vloeispanning 

Grootte van het buiggeb~ed bij 

het krombuigen 

a Grootte van het buiggebied bij 
u 

het strekken (rechtbuigen) 

mm 

N/mm2 

mm 

mm 



Inleiding 

Onderzoek naar wrijvingsverschijnselen in de omvormtech

niek,en dan speciaal bij dunne plaat buigen/strekken,is 

de kinderschoenen nog nauwel ijks ontgroeid.Er zijn wei 

enige bestaande wrijvingsmodellen zoals : 

- Model van Coulomb 

- Mod e 1 van von Mis e s: To = jJ lit cr;. . 

Deze mode II en hebben echte r he t nadee 1 toepasbaa r te z i j n 

op maar een beperkt aantal processen; ze zijn ni~ 

algemeen genoeg. Gezocht moet worden naar een wrijvings

model dat op al1erlei soorten omvormprocessen toepasbaar 

is.Gedacht wordt aan een model,dat een uitbreiding is op 

het model van Coulomb,namel ijk: 

Hierin is ~ = Vlaktedruk; 
n 

q = Wrijvingsfactor; 

~A = Relatieve oppervlaktevergroting van het 

werkstuk; 

U 
L 

= Relatieve beweging van het werkstuk ten 

opzichte van het gereedschap. 

Smeermiddel 

Grenslaag 
A = Oppervlakte element 

Aw= Dee1 van het opper

vlak met echt kontakt 

Td=Afschuifsterkte van de 

grens1aag 

Figuur 1. 



L o 

AW rr 
~ en ~d veranderen onder invloed van de vlaktedruk. 

Als de vlaktedruk groter wordt 

- De ruwheidstoppen worden geplet; 

- De viscositeit van de grenslaag neemt toe. 

L 

AA = L It b 
L li b o 0 

Volumeinvariantie 

L * b * 50 = L li b * s o 0 

b = b o 

L * s = L li 5 o 0 

L 5 
L = s 

o 0 Figuur 2 

De relatieve beweging tussen het gereedschap en het werk

stuk heeft invloed op de werkel ijke grootte van het opper

vlak en op de grootte van de wrijvingskracht en de trek

kracht. [1 ; 2J Om de wrijving te kunnen meten is gebruik 

gemaakt van de volgende proefopstelling. 



o 
F trek 

Figuur 3 

Een proefstrip wordt met konstante snelheid om een af

ronding (buigrol) getrokken. Om de strip over 90 0 aan 

te laten liggen is een tegenhoudkracht (remkracht) Frem 
nodig. De kracht die nodig is om de strip om de rol te 

bewegen is gel ijk aan de remkracht, de buigkracht en de 

eventuele wrijving tussen de rol en de strip. De proef 

kan op twee manieren uitgevoerd worden nl. 

- Met een buigrol die met de strip meedraait, zo

dat er geen wrijving is tussen de buigrol en de 

strip. 

- Met een buigrol die stil bl ijft staan,zodat er 

weI wrijving ontstaat tussen de rol en de strip. 

(Zie hoofdstuk 1) 

Door de trekkracht en de remkracht te meten kan nu bere

kend worden we1k deel van de trekkracht nodig is om de 

wrijving te overwinnen en we1k dee1 nodig is om de strip 

te buigen. 



Er kan nu een model opgesteld worden voor de buiging en 

een model voor de wrijving. Deze zijn dan te kontroleren 

aan de hand van de meetresultaten en kunnen eventueel ge

korrigeerd worden. 

De resultaten die hier uit voortkomen, een buigmodel en 

een wrijvingsmodel, kunnen dan toegepast worden voor om

vormprocessen of deeJprocessen zoals trekdrempels en af

rondingen bij dieptrekken. Zo kan een voorspel1 ing ge

maakt worden welke invloed dit deelproces heeft ten aan

zien van het hoofdproces en hoe het op de gunstigste ma

nier beinvloed kan worden. 
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1. PROEFOPSTELLING 

Het apparaat om de meti~gen mee uit te voeren, zoals 

getekend in bijlage I., wordt tussen de inspanpunten 

van een trekbank opgesteld. 

Een schematische tekening voIgt hieronder en aan de 

hand hiervan voIgt ook enige uitleg. 

F rem 

Schematische opstell ing 

6' i-l:= 
1--------1 ...... ----; --''--' 

Ladingsversterker 

Buigrol (tevens vast punt) 

-0 

Piezo-opnemer 

F trek 

Display 

Fig u u r t. 1 [3] 

Een strip (met afmetingen 10 • b • s ) wordt langs 
o 0 

de buigrol getrokken door de trekkracht Ftrek met 

een konstante snelheid O. Deze kracht komt tot stand 

door de werking van de trekbank. De strip wordt afge

remd (of aangetrokken), door de remkracht F ,om de rem 
strip 90 0 aan te laten I iggen aan de buigrol. Deze 

kracht komt tot stand door een remmechanisme en is 

met de hand in te stellen. (zie bij lage I.) 
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Oe trekkracht is dus eigenlijk een reaktiekracht die 

a f han k eli j k i s van de rem k rae h ten de k rae h t om de 

strip langs de buigrol te bewegen. De beide krachten 

Ft k en F worden gemeten m.b.v. piezo-krachtopne-re rem 
mers. Deze sturen een electrische signaal. de sterkte 

is afhankel ijk van de ijking en van de grootte van de 

kracht. naar een ladingsversterker. Dit apparaat zet 

het signaal om naar een kracht, die af te lezen is op 

een display. De metingen kunnen worden opgedeeld in 

twee groepen. Een groep van metingen ~ wrijving langs 

de buigrol en een zonder wrijving. Dit is gerealiseerd 

door twee verschillende buigrollen te gebruiken. ~ij de 

metingen met wrijving een (vaste) stilstaande buigrol, 

en bij de metingen zonder wrijving een meedraaiende 

buigrol. Hier'draai~ de buigrol om een mespunt zodat 

de wrijving verwaarloosbaar klein is. (zie fig. 1.2). 

F rem 

~~=:;::;:;:;; .. =:::J--. F t r e k 
o 

F rem 

Mespunt 

':::::~~_==(j::==:::J--"" F t r e k 

- Silstaande buigrol 

- Me t w r i j v i n 9 

Figuur 1.2.a 

- Meedraaiende buigrol 

-Zonder wrijving 

Figuur l.2.b 
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Het verloop van de meting gaat als voIgt: 

1 - Oe strip opmeten (b O * sO) en invetten met lanoline; 

dit om stick-s.} ip tegen te gaan. 

2 - In spannen in de remblok en deze inbouwen in het 

apperaat. 

3 - De strip om de buigrol leggen en inspannen in het 

trekgedeelte van de trekbank. 

4 - Door enerzijds de trekbank te laten "Iopen",en ander

zijds de remkracht enigszins op te voeren,kan men de 

strip aanleggen (90 0 aan de buigrol). 

5 - De strip minstens een kwart van de omtrek van de 

buigrol laten passeren. 

6 - De twee krachten aflezen(van de displays) ,en noteren. 

7 - Ontspannen van de trekkracht zodat de remkracht op 

te voeren is. (Bij de metingen zonder wrijving de 

buigrol terugdraaien) 

8 - Als(vanaf) punt 5. 

Net zolang totdat de remkracht maximaal is. 

9 - De strip uit de opstel ling halen en opmeten (b * s). 

Zie ook hoofdstuk 5,"Dikteveranderingen". 

Men heeft nu een x-aantal waardes voor de trekkracht en 

de remkracht. Ais men nu de meting doet zonderwrijving 

en de meting ~ wrijving,kan hieruit de wrijvingskracht 

FW en de buigkracht Fb . bepaaJd worden. 
ulg 
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2. HET VERBANO TUSSEN DE VLAKTEDRUK EN DE WRIJVING 

We doen twee soorten metingen; metingen met buiging 

en wrijving en metingen met aIleen buiging. Door 

de twee metingen met elkaar te vergelijken is te 

bepalen welk deel van de trekkracht nodig is om de 

wriJving te overwinnen. De wriJving wordt altijd 

vergeleken met de vlaktedruk, dus moet eerst een 

manier gevonden worden om deze uit de gemeten groot

heden te halen(F trek ; Frem;So;b o )' 

M.b.v. de schil1enmethode kan de wrijving gevonden 

worden: 

R 

b == breedte 

s Figuur 2.1 

Er moet evenwicht aanwezig zijn 

b lit (-Clip + 07p + d~) lit $=1;- R lit dtp _ b 

IdU1f" 5 - f 'f. .. R .. d If> 

UtI>= relit! lit 'P 
loS 

Voor i 
Voor opp.== sltb 

rt= o 
... Formule 2.1 
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M.b.v. de ketelformules kan de vlaktedruk P gevonden 

worden. 

Algemeen 

Er geldt 

__ " _L- _____ ~'-,-I"'" 

~ ~ ()~ 

P lit 0 lit b == 2 lit (v<p * s) lit b 

p = U¥' lit * 

b == breedte 

Figuur 2.2 

o 
I n d i t 9 e val; b i j e e n hoe k v e r d r a a iin 9 van 9 0 

b == breedte 

Figuur 2.3 
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Er moet evenwicht zijn: 

b It P It V 2 It R == 2 It (S It h It (jlft) It b 

S Vlaktedruk P == ~p It R 

F trek + F rem / 
<T~ == 2 (S II b) Ftrek } MET wrijving 

F -rem 

Vlaktedruk P = 
F + F trek rem ........ Formule 2.2 [4] 

2 ~ b II R 

Hieronder vo1gt nu een voorbeeld van de resultaten 

van een meting en de uitwerking om tot een verge-

1 ijking te komen tussen de vlaktedruk en de wrijving. 

Meting zonder wrijving 

Buigstraal R == 5 mm 

Materiaal : sP-o 
Smeermiddel : lanoline 

Datum v.d. meting: 29.1.86 

F rem 

3690 N 

4330 
4800 

5050 

5350 

5510 

5600 

F trek 

5080 N 

5730 
6170 
6420 

6700 
6840 

6950 

1390 N 

1400 

1370 
1370 
1350 
1330 
1350 

Meting met wrijving 

Buigstraal R == 5 mm 

Materiaal : sp-o 
Smeermiddel : lanoline 

Datum v.d. meting: 29.1.86 

1600 N 

1940 

2500 
3150 
3730 
4260 

4660 

51 10 

F trek 

3450 N 
3820 

4520 
5220 

5830 

6460 
6910 

7280 

F +F (F -F ) B W trek rem 

2850 N 

t880 

2020 

2070 
2100 

2200 

2250 

2170 

Tabel 2.1. 



Deze waardes uit tabel 3.1 kunnen in een grafiek 

gezet worden om nog eens duidel ijk te zien wat het 

verloop is van de verschillende krachten. Enerzijds 

-7-

(X-as) wordt F uitgezet omdat dit de variabele is rem 
die het!!proces" (de meting) varieert. Op de andere 

as (V-as) wordt de verschilkracht (F t k-F ) uit-re rem 
gezet. Deze is voor de meting zonder wrijving de 

buigkracht Fb . en voor de meting met wrijving uig 
F

b
. + F •.• uig wrlJvlng 

F -F [N] trek rem 

A= Met wrijving 

1
5000 

0= Zonder wrijving 

4000 

3000 

2000 
------

__ ---...., .. -1Sts~to.--. .... - - - - -
-----*" * 6 • -------------e 0 ,ac:acr" ... _----- ~ 

1000 

o 
o 2000 4000 6000 8000 

--...... F [NJ rem Grafiek 2.1 

Opgemerkt kan worden dat: 

- Er vrijwel rechte 1 ijnen door de meetpunten te trek

ken zijn. 

De twee 1 ijnen (doorgetrokken) ongeveer in hetzelfde 

punt uitkomen. 

De 1 ijn door de meetpunten van de meting zonder wrij

ving bijna horizontaal loopt, d.w.z. de buigkracht 

neemt een heel klein beetje af? 

De I ijn door de meetpunten van de meting m 

ving omhoog loopt; de wrijving neemt dus toe 

(F
b

. konstant) uig 

wr i j-



Uit tabel 2.1 en grafiek 2.1 kan nu berekend worden 

hoe groot de vlaktedruk P is (formule 2.2), en hoe 

groot de wrijving is (formule 2.1), 

Opmerking: De hieronder gebruikte waardes v~~r F 
rem 

en Ftrek zijn uit grafiek 2.1 gehaald; 

-8-

dit om geliJke waardes voor Frem te krijgen. 

F F F -F F F F - F trek rem trek rem trek rem trek rem 

MET wrijving ZONDER wrijving 

3900 N 2000 N 1900 N 3450 N 20 00 N 1450 N 

5020 3000 2020 4420 3000 1420 
6140 4000 2140 5400 4000 1400 
7260 5000 2260 6360 5000 1360 
8380 6000 2380 7320 6000 1320 

Tabel 2.2. a 

- 'f(Form, P(Form. 2.2) 2. 1) 

23.79 N/ 2 mm 2. 31 N/mm2 

32.34 3.08 2 

40.89 3.80 3 
49.44 4.62 4 
57.98 5.44 5 

Tabel 2.2.b 

2 

3 
4 

5 
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Met behulp van tabel 2.2.b kan nu het verband tussen de 
,., -vlaktedruk P en de wrijving T uitgezet worden in een gra-

fiek. 

r 
5. 0 

4.0 

3.0 

2.0 

., 
1.0 , / 

, 
/ 

/ , 
/ 

0 a 1 a 

dP 
/ , 

/ 

20 30 40 

• -p 

I 

50 
[N/mm2 ] 

/ 
/ 

60 

Grafiek 2.2 



Opmerking 
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Het 1 ijkt erop dat er een Coulomb's verband 

bestaat tussen de vlaktedruk en de wrijving. 

«(I'" = P) 
n 

Voor verdere meetresultaten zie bijlagelU. 
II II grafieken F IFB (+ Fw) zie bijJage 111. rem 
II II tabellen PIT zie bijlage IV. 
II II 9 r a fie ken Ii I if z i e b i j 1 age V. 



! 
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3. HET EENVOUDIGE BUIG/STREK MODEL 

Tot de probleemstel I ing van dit onderzoek horen ook het 

zoeken naar een buig-/strekmodel dat van toepassing is 

op de meetopstelling, zoals die hier gebruikt is. 

Met behulp van dit model wordt een algemene formule op

gesteld voor strekken/buigen. (Eventueel ook als deel

proces in andere processen zoals bv dieptrekken) 

Bij het nu volgende (eenvoudige) buig/strekmodel wordt 

er vanuit gegaan dat er aIleen deformatiearbeid verricht 

wordt ten behoeve van buiging; dus niet om de strip te 

verdunnen. (5 = konstant) 

R = Buigstraal 

f = Afstand van M 
M 

tot 

de neutrale 1 i j n 

S 

0 

y 

,. 
Buiggebied F s trek 

= Plaatdikte 

= Snelheid 

t.o.v. de 

= Max. 

F trek 

a Is 

v . d . 

rol 

Y = 

Figuur 3.1 

strip 

t * s 
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De buigkracht wordt berekend met behulp van een model 

voor virtuele arbeid : 

Fb . ~ dU ,. dW b . = W ~ d~V uig uig S 

Hierin is W = Specifiek arbeid = s 
~o 

dbV = Volumeverandering = dU • dy * b 

Voor tussenstappen veor berekening van de buigkracht 

Z i e b i j 1 age VI, 

c 
Fbuig " (n + 1)(n + 2) 

~ (~) n + 1 It ( ~) n + 1 * b * s ••••• 3 . 1 [5 ~ 

Hierin is n = verstevigingsexpenent 

C = karakteristieke defermatieweerstand 

Deze gegevens kemen uit de trekproef, 

Zie bijlage X. 

Veer verdere (onderl inge) vergel ijkingen met andere 

materialen en ander afmetingen kan F
b

• dimensielees 
uig 

gemaakt worden : 

F It 
buig = 

Fb • uig 

c ~ b It S 

= 
{n + l}(n + 2) 

2 
It (V3 s)n + 1 . -

~ 
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Als nu de vergel ijking gemaakt wordt tussen de gemeten 

waardes en de berekende waardes van Fb . (Formule 3.1) uig 
treden er vrij grote verschil1en op. 

R 

Gemeten 

Berekend 

Afwijking 

Opmerking 

2,5 mm 

3500 N 

3709 

6 % 

5,0 mm 

1600 N 

1900 

19 % 

7,5 mm 

1200 N 

1241 

3.5 % 

10,0 mm 

750 N 

908 

21 % 

Waardes voor de buigkracht. Tabel 3.1 

De gemeten waardes uit de grafieken iijn die 

punten waarvoor geldt F == 0 en Fb . is rem uig 
geextrapoleerd. Zie grafiek 2.1 (De V-as waarde) 

Deze afwijkingen worden hoogswaarschijnl ijk veroorzaakt door 

het feit dat er geen rekening gehouden is met de dikteveran

dering. In hoofdstuk 4 wordt hier nog op ingegaan. 
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4. UITGEBREID BUIG/STREK MODEL. 

Uit de grafieken 2.1 en bijlage III. en ook uit tabel 

3.1 blijkt dat de formule v~~r de buigkracht (3.1) 

niet helemaal klopt. In de grafieken is te zien dat 

de buigkracht terugloopt als de remkracht toeneemt. 

am dit verschijnsel te verklaren zijn er metingen ge

daan naar de dikteverandering en is er een nieuw, ge

kompl iceerder, buigmodel opgesteld, waar de dikteveran

dering weI inzit. Bij de diktemetingen is gebruik ge

maakt van een profielprojector om de bocht 50 maal te 

vergroten, zodat met een glaslineaal toch redelijk 

nauwkeuring het dikteverloop te meten is. (nauwkeu-rig

heid 0,05 mm) 

am valse schaduwen en meetfouten te voorkomen is ge

bruik gemaakt van de mogeJ ijkheid om met opvallend

en doorgaand licht te werken op de profielprojector. 

Als voorbeeld, hieronder een grafiek met daarin de 

dikte als functie van de plaats'op de buigrol. 

Opmerking Er valt op dat er twee buiggebieden zijn; 

bij t 0
0 en bij t 90 0

, 

Voor verdere meetresuJtaten, tabellen en 

grafieken~zie bijlageVlIL en lX. 

Figuur 4.1 

~
se 

I 

r U Utrek 



S 
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X10-2 
154 
152 * * lIE 
150 ;.IE 

[mm] 148 R = 2.5 mm 
146 Met wrijving 
144 * 
142 
140 

lIE 

138 * 
136 , 
134 
132 -130 ~ 

lIE 

128 * 11K 

126 
124 
122 lIE * !'I! * 120 !'I! 

, I , , I , I 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Lengteverloop [mm] 

Grafiek 4.1 

Om tot een procesanalyse van het uitgebreide buig/strek

model te komen is gebruik gemaakt van een modeJlering, 

die het werkstuk opdeelt in een aantal gebieden met de 

bijbehorende snelheidsvelden; de begrenzing tU$sen de 

~ebjeden wordt gevormd door de zogenaamde discontinui

teitsvlakken. Een vermogensbalans kan nu als voIgt wor--. 
den geformuleerd [6 .1] 

He t tot aat ben 0 dig de v e r m 0 9 e n (P ) i s gel i j k a a n 
m 

de som van het totale inwendig gedissipeerde ver-

mogen, het tussen het produkt en het gereedschap 

optredende wrijvingsvermogen en het remvermogen. 
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In formulevorm is dit 

P =LP D + 2'P r + l:P w + ~P ...... Formule 4.1 m rem 

Hierin is 

~PD het in het inwendige van de gebieden gedis

sipeerde vermogen. 

LP~: het vermogen dat, ten gevolge van afschui

ving, over de discontinuiteitsvlakken wordt 

gedissipeerd. 

~Pw het vermogen om de wrijving te overwinnen. 

I:P : he t remve rmogen . rem 

De diverse termen kunnen, met toepassing van exponentieel 

verstevigend materiaalgedrag. worden uitgewerkt. 

Zie hiervoor bijlage 

De termen zlJn dimesiloos gemaakt om beter toepasbaar 

te zijn in de vergel ijking met andere materialen en pro

cesvariabelen. De berekeningen die bij formule 4.1 horen, 

zijn verwerkt in een computerprogramma dat via optimal i

satie berekent : - De grootte van de buiggebieden a. en a 
. I U 

- De dikteveranderjng s en s e 
(Oit zijn de vrijheidsgraden van het pro-

gramma) 

- Het totaal benodigde vermogen Pm; die 

omgerekend kan worden naar een trek

kracht. 
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Ingevoerd moeten worden 

- De initiele dikte sO' 

- De buigstraal R. 

- De wrijvingskracht. 

- De remkracht. 

De optimalisatie is grafisch als voIgt v~~r te stellen. 

P 

r Ptotaal(m) 

I----t--P rem 

o .. 
Grafiek 4.2 
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5.KQNKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het doel van de metingen was net opstellen van een 

algemeen wrijvingsmodel en net ontwlkkelen van een 

testmetnode voor smeermiddelen. Verder is nag onder

zoek gedaan naar net plastlscn buigmodel. 

Opgemerkt kan worden: 

- De metingen zijn vrij eenv~udig ult te voeren, al 

kosten ze weI enige tijd. 

- Met behulp van de meetopstel1 ing kunnen al1erlei 

soorten materialen, weliswaar aan bepaalde afme

tingen gebonden,getest worden. Zo kunnen oak aller-

lei soorten smeermiddelen ~etest worden (zie bfjlage XI). 

- Om veel tijd te sparen, en oak am betrouwbaarder 

te meten, is net nuttig te overwegen of de dikte 

van de strip in de meetopstel1ing te meten is. 

(met behulp van een klokmaat of een verplaatsings

opnemer) 

Er zijn extra series metlngen gedaan met een kon-

s tan t max i m a I ere m k rae h t. Op val I en d hie r b i j is, d at 

die remkracht per serle erg vee1 fluktueert. 

(F =5200 - 7200 N). De oplossing kan gezocMt worden rem 
in betere smering in Met remmecnanisme; enerzljds 

tU5sen rol en strip en anderzijds tussen de rol en 

het huis. Voor deze extra metingen, zie extra 

dictaat "Meetresultaten". Wrijving/smerlng 

tussen huis en rol. 

W r i j v lng/ s me r i n 9 

tussen rol en strip 

Proefstrip 
~~~~.-~~--~~~~~----, 

Huis van Met 

remmechanisme 

Figuur 5.1 
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am te weten of de metingen betrouwbaar zijn zullen 

nog verschi llende series metingen gedaan moeten 

worden. De betrouwbaarheid hangt o.a. van de sprei

ding af en van het aantal metingen. Ook bij de 

metingen van de dikte(veranderingen) moeten meerdere 

metingen gedaan worden omdat het dikteverloop bij 

de eerste metingen niet mooi vloeiend gaat. Dit is 

vooral ook nuttig om het uitgebreide buig/strek 

model te kontroleren. 

- Wat betreft het wrijvingsmodel, dat uiteindelijk 

uit de metingen te voorschijn is gekomen, kan opge

merkt worden dat het veel op een "Coulomb's" model 

lijkt, maar dat het ook toe te passen is als een 

algemener wrijvingsmodel 

gel ijk aan 1). 

(de te rmen •• A", z i j n 

- Het eenvoudige buig/strek model wijkt vrij veel af 

van de gevonde waardes van de experimenten (zie 

tabel 3.1). Nadeel van dit model is, dat de dikte-

verandering van de strip niet is meegenomen in de 

berekeningen. 

- Het uitgebreide buig/strek model rekent met com

puterprogramma. Bij het ter perse gaan van dit 

verslag werkt dit programma nog niet goed. Een 

vergel ijking tussen de experimenten en de theorie 

kan hier dus nog niet gemaakt worden. 



BIJLAGE I. ! 
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1 
1 ___ --... ·..-· 

OOORSNEDE A-A 

--- - _ ......... - ...... - ---+-

Zui-len HoundsfieTd-~ensome 

--------

DOORSNEDE B-Ii 

naar 

ladingsversterker 

~-------------CD 

~~~~~~~~n 

~===t--9=========--""-;® 
h::Y:::===foIl~ 

~r===~~--~----~0 

T.·-. -. ~ ~. .' ~ 

A - " , . ./" • ,.?' . ' 

......... ~ __ -- ------ -- -- -- lo...---'-..-Jr---"-



Bijlage II. 

Uitleg b-ij de figuur van Bijlage I 

1. K 0 gel 9 e w r 'j c h t; 0 m de k rae h t gel i j k t eve r del e n 

over de piezo-krachtopnemer (2). 

2. Piezo-krachtopnemerj Meet de F . rem 
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3. Remkrachtmechanisme; Massief stalen huis, waarin 

assen zijn geplaatst om de strip 

te buigen, wat de remkracht F rem 
veroorzaakt. Met de grote bout is 

de F in te stellen. rem 

4. Strip; Afmetingen 300 It 25 It 1.5 mm. 

5. Draadeind (2x); Hieraan zit het remmechanisme 

opgehangen. De f trekt aan de rem 
draadeinden. die deze kracht door-

geven aan de p;ezo-opnemer (2). 

6. Mes 

7. RoJ; Mes en rol zijn buiggereedschap bij het 

wrijvingsloos buigen. De rol 

draait + 45 0 wrijvingsloos om de 

mespunt. Zo is er geen wrijving 

tussen strip en rol. Een voordeel 

van deze rol t.o.v. bijvoorbeeld 

een geJagerde as is dat deze rol 

niet door kan buigen. 

De metingen met wrijving zijn met 

vaste rol gedaan. 

8. Trekbank; Bevestigingspunt van de strip op de 

trekbank die de kracht F rem 
levert. 
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Heetresultaten (krachten) 

N2 Oatwn: Mate.riaa~ .5P-O ".-1,rlftll N.arn: 
1 J,--J - '&6 Srn •• rmi.d..L!L.o.nolit'le 

1:.0- 2",~' 
~LVClY' A~ t ~ .10.0-

MiT Fw (VAS;) ZONDE.Jt Fw (Los) 

FTIEk F'EM F -~ f ..... "" Fa."" G-R -rR Ttl 

'2.000 H 4220 N 1'30 N 1840 1'1 1130 ~ ~_(o __ . N 
'31~o 214S- 603f" <,~ £'0 l't go 660 

---- _._- ,-----_. 

~bSo 2.'-20 {o:;O L,~"o 39% '5""'30 
-I-' ---

~1>go '519.s- 11 Is- S-'3'3o s4!lo L,S-o ------- . -_._------ - _.- - - --_ .. ,--., ... 

$"1 '2.0 '3&'2.0 1300 ,g7-0 t4}o 1..,00 
---- ~--~ " ----- -_. ---.. --

S-b~o 42SS- {3ar 
, --.. -- ------- --.----' -

'.3%0 t.,960 1~20 
r---- .--. --~--~-- -.- -_. -- ........ __ ._ .. --- , 1-- -,. 

6.1100 Stt$"S"" 1~~r 
!---- - ---_.,--- ~-'--" -- ---, .. - .. -

_1'1-00 I: 090 -tb {o 
-----. _._ ... __ . ."._- . 

-;r~~c 6ogo 1,90 ---_ .. -_ . .. ----, 
. 
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N2 Datum: Mate.rla8L! SP-o .s.;I I. SLt,.,.. N~arn: 

J 2.;.' -1 - I ~ b ~m •• rM,~d..l~La.noLille 
..... Zt;.R 

f'-lv~ A-~t-k -'1.) 

MiT Fw (VA$T) ZONDER. Fw (Los) 

fTlllk FIEM ~-~ f-ranc Fa 8"1 G-c _Fit 

':S120 H 15)-0 N 1S"~ N 5~Sb 1'i 2330 N 1020 tV ----_._- r-"-"'- .-.-

3S-ro ~9l() 1b30 6g'ZO 19{o -10 ,1" 
~ ...... --r---- .. - --'--

~o1o 2330 l' 90 4~l.to 3~3D 4D'/'D 
. . -I- ' 

_ . -
~r'3o 2BI.,0 1t90 So '2 0 YoSo 9Ao 

;--_ .... _. .. _- .. ---- ._- .-1------.-. , 

51:00 31,h 1Cj so s800 "Sito 96o 
" .. ----- .---- ,---

6380 1,3Q; '2-030 bf}o 5"220 gr-D -- .. 
.~ .. --- _._.- -. --" - ., --

I: 140 1.,120 2120 6~2o S1,&o '3 So -_. 1--'-_ ..... ---. ,-_ .. .... --.~--- --- ,-"-- ---- .. 

r<)"go J)40 2"2~o 6S10 55$"o 960 - - - .. _,. ---.--

6920 1:0/"0 920 --- - - - -... -. 

._- I· -- .. 

, . 
-
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N2 Datwn: Matu\aaL:. S(J-o '.-{5'\ .. N.arn: 
3 2~-f-'g, SMeerlfti.d..l: L.~nQk~ 

bo·2'1.~ 
tvl v Ct.Y'I ~ r R. .!o 

MiT Fw (VAST) ZONDER. Fw (Los) 

fTlek 'F'EM F -Fa FTah ~.t-\ 'G-« _Fit .,. .. 
3~so H 1t-oe> N 13Sb N ~~o 1'1 3'90 _t-! '/390 N t----.- ... _--

'h &'10 19£'0 . 1180 'S7-3o ~33o 1ltoo 
~--~~.---

~S1o J..)"oo .tc2o ("fo 4200 13,0 
-- .. --

S1'1o 31Gb btl) jt,20 sort:> Is',o - --_._ . ... . ~. - ... _. ~---.-, ~. -- r-----. 

s-83o 5.}30 .2.1 () 0 6}oo 'S""3 S-O 13JtJ 
--. - _. ~~ t----.. ---- ------- .. _--

"~bo L, 2 f:ro 1200 b2'-to 'S~/o 13'30 
.. -._.... ----- .. ~. ---- .---- ._-

6'3 (0 '-t/'60 .2.2 f"o 69s-o -S;6Oi:> ·f 3:)0 - . --- - ... ---- .. -- .~. .~.~ ----- .... ----- -- ~-

12&0 10 J.I{o 
- .-.-._ .. .. ---- - . 

" 

-- ._----" .. -

. - ---_ . _ .... ~.,-~.-

-
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N2 DatUll\: Mat&ria8~ sP-o ".- t.'5"~'" ~taarn: 
L; \ be,24,2 

,Ja'-/ - 8., Sm ear ",Uid..L!lA",~L'''e k -25' H.v~ Ictjr 
. 

MiT F~ (VAST) ZONDER. Fw (Los) 

FTI~k F'IM F - F,c 'Til F,.. .. Fa • .., t;.. -Fa 

11.('(1} N 2>180 N 3620 N .1.,4" N 3't3o N __ ?f:~~. tV 
1-7-5'0 41$0 3t)-0 63')0 3630 __ z 7!!~,_,. __ ... -_._ ... 

l'9" 'Sloo 35""90 (;, (,6o 4010 ~,S'o 

-
90 60 S"ttSb 3/:'10 6fl0 '-'020 2'10 -. ---.. -. _ ... -.... ~~- .. ~ 

. __ .... .. ,--r---- .. .. 

922() 61,50 ~f}o /gso ~330 l'2o 
.. . ,._--- r----- -

9j-so 6220 Jr30 'Toto ~430 l" 40 -- ~.-."---- . -- t---, .. ..- ~~- ~~ '''--

.Q2:Lo t2tD '3S""S-o r')O 4S7o 26~o 
f--- .' -- .. - •• ...0- •• _____ m_"'_ 

" ' , 

g~ro '2 TD 
lrZc> ,'33"0 4rro ~r&o .. --.. . _-,.-- . 

9~SD 6290 35"60 '/S-30 4990 zS"l1o 
-'-~"'--' . 

. 
11"3.0 J230 2.)'00 

~~ ... -- -.---- ... 

1~~o SfZo 24-60 
.. 
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Bijlage IV. Verwerking van de meetresultaten( P en T ) -30-

So . 1.54 min naam n2. Datum materiaaL : st'-o . 
60 : 24}8 i 2.1 -1;8b Sme~rmiddeL: Lo~oL,,~ Milar 8tt R . 10,0 . 

vast [NJ LOS [N] Fol"W\.2.2 ~tWl. 2.1 

- -Ftrek F;.em (r -F;em ~rek fem fir -Frf!m p To 
1 go:> 1000 800 1}10 1000 1'10 S:~5" Ol1J 

.x, 20 1.000 {olo ., 150 
t,..6\...o' )J;oo bS-a fa ,12 0,95 

41$0 300":> 1150 ~t. 0 3000 
I 1~, L, 2 jy-! vvO (pOD 

S3ao 4000 (3;00 4SQ) L.t 00:::> ~o -.) Il,S- I. ~ 3 

6~2s" 
I 

~oco 1(.('. <:" S4~o ~oco Lf 80 23,03 21 ! /,..., )I..fQ 

1-'5S0 6000 (5:;-0 /;420 I Lr 20 "i f -., 1 ao Ip 000 - ... '-
'- J"'; .... 1..1 

. 

materiaaL: sP-o 
" 

So · 1 5"4 naam ng Datum rom · , 

L' 60 · 1.41~ 19-1·'U SrneermiddeL: Lo.~oL'fle. · 
R · lIS- H. V 0:1\ ~t · 

vast [N] LOS [ NJ ton-n2 .1. ~C"'M . 2 .f. 

- --Ftrek Frem ~r -~ ~rek F'rem fr -Fr 
p To 

2. l'10 1000 1~10 '1.03"0 1000 1oS'""o ~1f. f "'\ "< It...., -.... ' .... - ... - .. ---- -

3600 tooo 1 boo '3010 2.-0.() 0 
• l' -1010 v,O') -Z~02. -.. --... -... -~ 

~ goo 3000 1~oo ~Of)O 3000 1000 '20,9'} 2,;.t{ 

6000 ~OOCl £.,00::>0 ~BJ!) Lioo f) 3Jo 2/,~81 3. ~..9 

+200 ~ooo 2'2.00 S""eSl> ~ooo 9ro ,-.,? R ";;1. I 0 1 ~? .,,1. ~ (~ 

~4oo L 2~oo 
I 

6BOO 910 32,}t bS10 .;::-:- (') ").. r.?OCo '-, . 

--.~- -.-~ -._---- -_._--
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n~ Datum materiaaL: ~?-O So=1.SLr mm naam 
bo : 'ZLr,8: "3 '~ , SmeermiddeL : L~rH) Lfif. 2~-1# 4 R : 5.0 fvt 1/r;>.V\ 'ff{; ...; 

vast [N ] LOS [N] form 2.2- R> I"W"I 2. 1 

- -Ftrek F;.em (r-~em ~rek fern f;r -Fr~ p To 
~ 'SO'O 

.... 
~~oo 34~ 'ZAoo 1i.rs-o 2~}~ 2 - l t,..ooo I ,s I 

S'"o20 'Suo 1010 4~?A '3eo 0 tLr2AJ '32,3lf 3,03 

~1~O • 2. f~o 5'400 ~ooo ICroo ~o,2.3 3/80 ~ooo 

t~OO ~Oo 1260 6360 'S"'"'ooo 1360 43.4'-1 I • 2 
~,b .-

81&0 6oo() 23~o )310 bOoo 1310 S";f,3J -Ill :::','1 

-. 

ng Datum materiaaL: SP-o So : 1,5lr rom naam 
4 :?:.o -1 -'&, SmeermiddeL: lAn!)L'\'e; 

60 : 1..~~2 
M:'/~Vl fkt R : "2..5" 

vast [N) LOS [ NJ tC ('/'I'l.2:2. folW'\ 2.1 

--- --Ftrek Frem ~r -~ ~rek Frem ~f -Fr 
p To 

b600 3000 'Jboo s&'go 100'0 2BR;3 17J~2 ''"\39 ___ .. t _____ 

t boe ~ooo 3/'00 ~roo I 

'Z 1-0
'" ~],5) g,24 ~ooo 

- - -------
21'00 4$00 3 bOo 1'1'20 ~ roo 2/:'2.0 {01, b1 10,ob 

~60D $"1:>00 3"-00 1S"20 S-poo ZS2..o 109. 6$ l1P9 

9100 ';-SOt> 3boo "H$'"7) -r~o '2 ~ 50 f/r11Lt /1 81 , 

9boo 6000 3600 ~s 5'D 000-0 'l.1SD 12SR1 
I 

1),/1..( 
- ---"_.- --

JO./oo b)OO 360<:'> 3} 60 6500 lZbo -I3J, n- 131 }-6 
~ .. -. -- -
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Bijlage V. 

Grafiek (Vlaktedruk en wrijving ) 

';;.. [ N/mm2 ] 
-"gem 

116

•

0 

12.0 

8.0 

4.0 

o 
o 40 80 120 160 

P [N/mm
2

] .. gem 

0= Bij een straal van 1 0 . 0 mm; 

A= II II II II 7.5 II 

*= II II II II 5.0 II 

o = II II II II 2.5 II 
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Bijlage VI. 

Uitwerking van het eenvoudige buig/strek model. 

Frem .... --

F trek 

Opmerking : 

ymax .... t ~ s 
~ = R + Ymax bij 

het geval, dat de 

neutrale 1 ijn in 

het midden van de 

s t rip I i 9 t -. 

FiguurVI.l 

em een strip, die met een snelheid 0 langs een 

buigrol loopt, te buigen(en te strekken) is arbeid 

nodig. Daarom berekent men de buigkracht met behulp 

van een model voer virtuele arbeid. 

Fb . * dU = dW b . = W ~ 6dV uig uig spec. 

De specifieke arbeid W s pe c. 

We weten dat cr v 
-n 

= C • £ 



uitgewerkt: 

W s pe c. 

Y 

z -

-34-

/+-,,j--- 'vi spec. 

---IJo. [. 

Figuur VI.l 

* {(E + l t. ) n+1 - E n+l} 
o b 0 

dY 

Ymax 

Eb = £x 

ex 
L = 1 n (r-) 

0 

E == 
In(o<(e +:t) 

x 0<* ~ 

[, • 1 n ( 1 + 1.) . 
x ~ , 

Volgens reeksontwikkel ing: 

£ .1.·E. ... E·~ =0 
x ~. y x' z 

£ == V(~* (E~+gi+g~» 

- 14 C = "J(- * gl) 3 x 

Figuur VI.3 
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Voor het weer rechtbuigen{strekken) van de strip 

wordt aangenomen dat er dezelfde (omgekeerde)deformatie 

plaatsvindt, dus : 

voigt W spec. = C 
n+ 

, als dit ingevuld wordt, 

dW b . = W • dbV uig spec. 
6v = dU • s • b 

dOV= dU • dy • b 

"yU loopt van de neutrale lijn(aangenomen wordt_dat 

deze in het midden bl ijft 1 iggen) tot aan de buitenkant 

van de strip. Om de arbeid in de gehele strip te bere

kenen,komt er een factor 2 in, omdat de arbeid om te 

strekken net zo groot is als de arbeid om te stuiken. 

Uit de trekproef (kromme van Nadai) bl ijkt dat de begin

'rek £0 te verwaarlozen is. 

dW bUig = n:l * 2 • dU * b .S/~J(~ * ~)n+l * dy 

d W b u i 9 - ( n + 1) 1 n + 2 ( M Z. d U * b * (~) n + 1 • ( ~) n + 1 * Y n + 
2 j I : 

.(delen door dU). 
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Om vergl ijkingen te kunnen maken met andere metingen, 

andere afmetingen of materiaaleigenschappen,kan het 

gemakkel ijk zijn om de buigkracht dimensieloos te maken. 

Fb • Flit. _ uig 
bUlg ClItblits 

Flit 
buig = 1 lit (~3 lit ~) n + 1 

( n + 1 ) ( n + 2 ) 'V:J '\ 
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Bijlage VII. 

Uitwerking van het uitgebreide buig/strekmodel. 

Met behulp van een vermogensbalans konden we een 

formule voor het totaal benodtgde vermogen opstel len. 

(Zie ook hoofdstuk 4) 

Voor het deformatievermogen per gebied geldt: 

P = fp lit dV = StT- lit C lit dV o spec. \J!;' 

of we I met <T= C lit (€ + lo)n 

lItj€ lo)n 
. 

Po = C + lit £ lit dV 

V 

Het vermogen dat nodig is om het materiaal dat 

-door ee.n stukja van een diskon·tJ.nu:iteit.svlak dT' 

stroomt af te schuiven is gel ijk aan: 

dP r = volumestroom lit specifieke deformatiearbeid 

dP ..... = 0nllt dr lit W lit (€,.,) 
I spec. 

PT' = J 0 lit Wspec • lit (e.~ lit dT' 
V 
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i:P : 
W 

E"P : m 

Voor de wrijvingsspanning is in deze berekeningen 

aangenomen: 
m 

To ... iif3 lit 'Lvo 

Als D
t 

de materiaalsnelheid langs het gereedschap 

is, dan geldt: 

Pw - IIUtl lIttt" • dS 
S 

0 

w 

Pw 
m 

• 't"'v 0 JUt'· dS -:v3 s 
w 

Praktisch gezien is P het vermogen om'met het gem 
reedschap de strip met een snelheid u langs de buig-

ro 1 te bewegen. 

P = F • U m trek 

dimensieloos gemaakt: 

P It 
m 



Bijlage VIII. 

Meetresultaten (dikteverloop) 
-39-

.. r-----~--------~~--------------------~--------~ 
Meet Meting N1 S' DlkteverLoop btJ 'K. s 2.S"'mm Ml2.bn~ Nca,. 
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_'1. 2 . $"0 .1.4So -r 2.)0.. _ I, L,~o 
~_ +-~ 1.41'5'" _ -:l-/,S't,;L .. It_4Je;> 

I 

1----= __ l--_~6 q~___ __ _ ~. 3 go _ __ f-- '"f'O,)O _ . _ __ __ 4. '-1 M 

t £. )-t; 1. ~ }S'" ______ . rc,OO _._.1. 4c:J 

G g ,50 1. ~1" _____ _____ ..h_ q. r(' ._. ~ __ .t. 39 J 

!-'---'--'----t __ b;::::.._J4-=-8.z. ,...;;...-) --+_----'-~ J~~~ ----------.69, K- --.-- _____ .L 3_'l..f _ 
t---=-=-+----'I!---tq..:::..g, 1. :.-~_-l-. __ i.lb~ _______ f_--.6..tIj,r/:)----.- r.--J :~9o 
1---......;....;;;;_-t-_---:b:::;...JII<.£.,;;..,O.;;;..O ----11----~-.~~O_--.. _-I---.6e;. £0_.__ _ ____ 4} 390 _ 

J--..L..-=----+------"I:;......~~. o=-=o~~ __ 1.1bo...--- __ ---ff-/f-__ .- _ __ ~]9)'. __ 
b?,)-f': 4.'5S"S"" ---1=c..J1.GL-_r--- ~~gO . __ 

1--__ +--__ 6-_:1.:S'"0 __ , ____ 1.'1::.)"0 ______ . ~.llD ___ . .... _____ . __ L~f)C_ __ 
6 J.'L r 1. ~L,S- 1, ~oo ____ ~~L-_.-_ __ 

,,,. So 1. ~"1c ~ 00 f 1400 

t--__ -+-__ =-6i;;;;...;..;;.. Sl..;..D_I--___ 

'

.1_!>o ~. 4)0 ._ 1, ~DO 
___ =-'_S-~....,.),-,,-r ____ D_I5:. _." ]o-t) .. ~. _.. .. (~tJc 

~r. S"o1:!-t,?__ _ _ . __ ~~~._____ ... __ . (}9s 

t----t--__ 6£o". ,_Lko
p

_ _ 6.1-00 .. 1,680 

t---'--_+-__ .!§L~-1.J4:r~·_'c-+-_. ___ t.?90 " __ 1---___ {~.f){L ..... ____ . 415_~O 

I: ~. ft" 1. 2.&0 ~b.ru { '330 
I---=----+---=-..:.:~_I___--.-----.. ---1--"- ... 

1---~_+ __ ~60~S=-=o::....-_ .. __ __i:Zlo . _. __ _ __ h.10!iL_ 

61.00 1 120 6 JDa --- -- .. --

f.220 
. ---" 6.3)"0 --,,-61.00 

6'.')0 4.230 b~ Q\l -_ ... .- .. 

G: /.}O 1.2.30 '~fD 

1ll~o 
('Lbo 

(l1o 
1, lio 
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Meet Mebng ~g Dlkte.verLoop biJ ~ .. ~"mm Mabng He 11 
vol90 I"'Ga V -= 50 * VI .are 9f'oottc v= 5'0 * ware 9f'ootte 

i __ :.:r.~!. 5"P._ -~~ i.no ,"n tv'\ '7&.Sb MM (I . $'2>0 ~Y\~ 
1---------. 1----- - -

2 ·~~.:"2,r- { $'"1.S 1'·0- f,Slc 
I • ----- ·f- .. 

__ .3> ')-b.: . ..Q~ _"tJ~?_ . re.5"o (,no 
-- --'-. ---- ~. ----~-

lj ~$:'~rs::-··· 1.)1r . 1-"'.00_ 1. 'S1.o 
________ .... _ ••• __ w. --_ .. , 

s li.oo ___ .. J~rC?~ __ ... 1"'-.00 i. :5"20 .. _.- .. - -.-- - ---
I, 'l4.00 __ .J.!.~g 0 ___ r4 ... ?b 4.49c . - r·· -. -

r 1-3.(S'" 1. L,rf.._. r,",.$O .. _ .1~~go 
2 ~l·7.r f. L" s- t----.fS2.~- .. .. -t-- __ j .4'if 

~ 
r--'- . __ ... _. --

~ f. '2...$b ~ .4)0 . rl.,·co tty go 
- . -

10 ... 2.00 it.L.4.o_ .. __ ____ l:3,co .. - 1.41:1) 
,.~ ... - . 

-If "'}I. }O I. Lao 11'(L . -. ___ . {,LtSf." _ . _. 
---.~ ..... - - ... -. - - t-

I 12. ~I.~ t~~o )-'1 '5""0... _._.L~.s~o 
~------ _. . .. ---.~~.- ---- -~ -----

13 '\--1. 'S'o 1. ~ ~t) •. __ . -- .... - 1-250_. __ tL,rG .. 
I 

4 +I.'}~ 4.~~s . 12S~ .. ... _ .1.~o .._-_. ---" ... -_ ..... _- .. 

IS ---41.:,..r 1. ~1S'" ·--- .. ·1Z./i'?-_-.. 1. ~so 
1---- .• t-----... - ---- -

__ w. 

I'- ..... _. __ •. _.-
{b . __ )'1 .. 5:0_-- L~10 7'2,5:~ ( ~)i) 

--- ... -- - . .~ .- -".- . _ .. . 

1'1 ).1 So 4.~:h .-.. ....::r.2~{:L .... ·l,~rr . 

.f8 ... '}t. }-S"" f.~~r -=F-QJ: 1!~~~ 
19 ~~I. 5"0 1.\'10 l:-b-r~-- 1 ~)s-_. ___ 1-. . 

J.o -- -----f:«. 'S"tL_._ -f.~Jo -.... -. -.11..· $"'0 f,~n, ----_ .. " .. '-
.1.1 JfI.QQ tf.~20 11.2_'( _ ... t~L,S--.. _·_,N .. . .. - -.. - -- -- "-- .. - r-

.11 . ___ 1"Q. 'S"C?_ .. 4. ~IO t'· (''0 tLrso --
13 "'1'0.1.') ( ~oS'" .... 'fe .. ro ._ I. 43,;, 

~----.-. - r--- r-- _ .. 

if( ")-o.1.S- _____ t.~.o.r_._ 1---- (I.Th 1, ~ 30 .. 

JS' &~.S'D ---- .. __ t~1O . -." .. .. ___ 6.~·5b - ...139'0 
.t' '~S"D ..... __ ...... 1.31" 69. 50 t ';91) . .. .. 

1.1- '-l-ro __ (31° - " rr iJ9t" , .. ~ .. 

1.1 ,~.~o __ 1J19 .. _ ... . r:>.OD 1.,",01') ... - .. .. 2., 'l.r" 1·~to , ,.{f' l.S9( 
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Meet Mebng ~13 Dlkteverloop biJ a. .. ). -5"" mm Mattog Ne It 
vol9 Ol"'d. V : SO * ware 9rootte V= 50 * ware 9rootte 
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Meet MetIng N~ I} Dikteverloop 6lJ R sJP.omm M12.bn9 N~ Ig 
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Bijlage IX. . 
~!......:....;.-~ d"kteverloop Grafieken I 

Numme r I n de meetvo . 9 van 

Maten in mm. 

iii 

19orde. 

-43-

~ i 
~ 
~ 
r i 
\~ 

--i 
:t ',-

1 r-. 
~ 

1 r; 
"-.: 
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DIKTEVERLOOP 
DIKTE (mm] 

Xle-2 
155 

£t ~ D 
150 ~ 

R = 2.5 mm 
145 ft .6. = Met wr i j v; ng 

0 o =Zonde.r 140 to II 

a~o , 0 

135 0 

.t:I::l. 0 

130 4.. 
A 
a 0 

A 0 
0 

125. 0 0 

A A 
!J. !J. 

120 A 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

VERLOOP (mmJ 
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DIKTEVERLOOP 
DIKTE [mmJ 

Xle-2 
155 

I ~ 0 
~ 0 /l 

1513 A 
0000 AA R = 5.13 mm A 

145 AOOOOOOOooooo 6= Met wr; jv i ng 
A!::.l::./::..t::.t:..AA/ltltl 000 

O=-Zonder .. /l 
1413 AA/l 

0 o 0 o 0 
A t:. A A A 

135 

1313 

125 

1213 
I 

13 2 4 6 8 Ie 12 14 16 18 213 

VERLOOP [mmJ 



DIKTE [mmJ 

X10-2 
155 

150 

145 

140 

135 

130 

125 

DIKTEVERLOOP 

120+-~1--~-r __ r-~~--~~--~,--~-.r-~-. 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

VERLOOP [mmJ 
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DIKTE [mm] 

XllO-2 
155 

1510 

145 

1410 

1310 

125 

DIKTEVERLOOP 

!21O+-~--~~--~~,--~-r--r--.--r--r-'~, 
a 2 4 6 8 110 12 14 16 18 210 22 24 26 

VERLOOP (mm] 
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Sijlage X. 

Resultaten van de trekproef 

F [KN] 

r 100 
9.0 

S.o 

70 

&.0 

5.0 \ 
4.0 

3.0 

2.0 

10 

0.0 

0.0 40. BO. 120 160 200. L~O. 

---... ... ilL Gm] 
Grafiek X.l 

Afmetinge" proefstrip: 63 x 20 x 1.55 mm. 



Trekkromme volgen~ ~adair op dubhe) logaritmfsch papier. 

Er zijn 3 proeven gedaa." 0111 de spreiding te meten. 
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[ 2 " .',. t I 1'1 (J N/mm J t I I J f I l I I . • I 

10-2.. 

r
) J of t t rtf (I I I I I r r t.:,: J I I I I I I j 

Itt t t.1 t l fit I 
'Z.l : & t. I tllr I: ~ 

I 

'l. 

IHeruit voIgt 

- C - 510 - 54Q N/mm2 

- n -0,.17- Q.19 

Grafiek X.2 

.. 



Bijlage XI. 

Experiment met smeermiddelen. 

Materiaal: S.P.-O 

R = 7.5 mm.; 

Afmetingen: (b O x sO) 25 x 1.5 mm.; 

Datum: 29-11-1985. 

Smeermiddelen F trek N 

Plastic fo i i e 6400 

Lanol ine 6830 

Extrus ie-ol ie ( I ) 7650 

Extrus ie-ol ie ( I I ) 7670 
Vet "\01211 (Philips) 7780 

E.P.-oiie (Philips) 8000 

Molikote K.F.-20 8070 
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Frem N F w 

5520 0 

5680 320 

5470 1340 

5510 1 380 

54ge 1 41 a 
5560 2440 

5540 2530 

Ontvet (stick-51 jp) 10500/11300 5360/5510 5140/5790 

Ter kontrole: 

\oIrijvingsloos 6410 5480 

Hieruit bl ijkt dat de buigkracht 930 N bedraagt. Bij de 

plastic fol ie was F k - F = t re rem 880 N. 

Konkluderend kunnen we zeggen dat de meting met plastic 

fol ie ook wrijvingsloos was, en dat de buigkracht iets 

fluktueert. 

a 

N 
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