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CONTACTVERSCHIJNSELEN BIJ HET OMVORMEN

J.A.H. Ramaekers

M.J.H. Smeets

Contactverschijnselen tussen gereedschap en produkt beinvloeden in be

langrijke mate het verloop van omvormprocessen (extruderen, stuiken etc.).

Met name de gebruiksduur van het gereedschap, de kwaliteit van het pro

dukt en de voor het proces benodigde perskracht zijn faktoren die sterk

afhankelijk zijn van de wrijvingscondities. Uit het reeds verrichte on

derzoek blijkt de complexiteit van de verschijnselen, waarbij mechani

sche, physische en chemische processen een rol spelen. Echter de kennis

omtrent de samenhang tussen deze processen en de optredende wrijvings

spanningen in het contactvlak is nog absoluut onvoldoende, en de gehan

teerde wrijvingsmodellen zijn daardoor zeer discutabel. Een aantal theo

retische modellen zullen besproken worden en getoetst aan experimenten.

Ondanks de vragen van fundamentele aard, welke open blijven, kunnen toch

voor de praktijk bruikbare inzichten en modellen geformuleerd worden,

toegespitst op de wrijvingsspanning in het contactvlak.

1. Smering.

Doorgaans is de funk tie van een smeermiddel bij omvormprocessen het be

letten van metallisch contact tussen gereedschap en produkt. De relatie

ve snelheid tussen beiden is meestal laag, zodat zelden sprake zal zijn

van hydrodinamische smering, terwijl ter plaatse bovendien vaak extreem

hoge drukken heersen. Hieruit volgen een aantal eigenschappen welke

smeermiddelen voor omvormprocessen dienen te bezitten. [Lit. o.a. 1 tim 8J.

A. Drukvastheid.

Ten einde wegdrukken van het smeermiddel te minimaliseren, dient het een

drukvastheid te bezitten. Voor omvormen toegepaste smeermiddelen zijn

daarom enigszins taai (c.q. vast) en vertonen een weerstand tegen vorm

verandering (sterkte) die uitgedrukt kan worden in een vloeispanning.
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Lithiumstearaat, zinkstearaat, molybdeensulfide en kopersulfaat zijn

enkele van de toegepaste smeermiddelen die een vloeispanning vertonen
-2van ± 10f35 N/mm .

B. Duktiliteit.

Met name massiefomvormprocessen gaan doorgaans gepaard met aanzienlijke

oppervlaktevergrotingen. Bet smeermiddel dient deze oppervlaktevergro

tingen zoveel mogelijk te volgen. Onder duktiliteit verstaat men nu:

de mate, waarin het smeermiddel hiertoe in staat is.

De hechting van een smeermiddel aan het oppervlak van vooral het werk

stukmateriaal berust op physische en chemische processen tussen dit

materiaal en bepaalde bestanddelen van het smeermiddel. Temperatuur en

druk spelen hierbij een grote role De mate van hechting heeft uiter

aard ook invloed op duktiliteit en drukvastheid van een smeermiddel.

Naast voornoemde eigenschappen dient men bij de keuze van een smeermid

del nog de volgende aspekten in beschouwing te nemen:

- Economische aspekten, zoals kostprijs van het smeermiddel, alsook de

kosten voor het aanbrengen maar vooral het weer verwijderen van een

smeermiddel met het oog op de volgende bewerkingen.

Veiligheids- en milieu-aspekten i.v.m. giftige en/of korrosieve eigen

schappen onder bedrijfsomstandigheden (druk, temperatuur). Ook even

tuele kost~n van afvalverwerking.

- Kwaliteitsaspekten, m.n. de oppervlaktekwaliteit van het produkt.

In het algemeen zijn de leveranciers van smeermiddelen in staat omtrent

het bqvenstaande redelijk goede informatie te verschaffen.

2. Enige basisrelaties uit de plasticiteitsleer

In de hierna volgende beschouwingen is gebruik gemaakt van een aantal

basisrelaties uit de plasticiteitsleer; lit. [2,10,11,14J.

A. De vloeivoorwaarde van Von Mises, uitgedrukt in de hoofdspanningen
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(2. 1)

a is de effectieve of vergelijk-spanning.

a is de vloeispanning c.q. deformatieweerstand.
v

B. De effectieve of vergelijkrek £

(2.2)

Hierin zijn £1' £2 en £3 de eindige hoofdrekken.

N.B. Deze vergelijking is niet algemeen geldig. Als benaderende bereke

ning van het werkelijke deformatiegedrag is ze doorgaans technisch

voldoende nauwkeurig.

C. Het materiaalvolume is onveranderlijk, hetgeen beschreven wordt met:

= 0 (2.3 )

D. De spanning - rek - relatie volgens Levy-Von Mises:

O2+°3
• (0

1
- -2-) (cyclisch) (2.4)

E. Voor de beschrijving van het verstevig~nd gedrag van materialen kun

nen verschillende modellen toegepast worden:

1) Voor niet verstevigend (ideaal plastisch) materiaal geldt:

av
constant. (2.5 )

2} Voor exponentieel verstevigend materiaal:

a C. £ n
v

en met voordeformatie:

- na = C • (E+£ )
V 0

(2.6 )

(2.7)
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Hierin is: C = Karakteristieke deformatieweerstand.

(C = a bij € = 1).
v

n verstevigingsexponent ..
€ Voordeformatie.o

F. Het model enkelvoudige afschuiving. (Fig. 1) .

Iy

I
I
I
I

.....~....-------. - -,
I
I

I
I
I

Fig. 1.

Wrijving is in wezen plastische deformatie in het contactvlak [9J.

Hiervoor geldt het model enkelvoudige afschuiving, zodat voor de

schuifspanning T afgeleid kan worden:

a
v

T = T =max 73 (2.8)

T is hier de maximale schuifspanning die volgens het Von Misesmax
vloeicriterium.

3. Wrijvingsmodellen.

In de technische plasticiteitsleer worden in principe twee wrijvings

modellen gehanteerd:

a. Het Coulomb wrijvingsmodel:

(3. 1 )

In dit model veronderstelt men evenredigheid tussen de wrijvings

spanning T en de normaalspanning a , met ~, de wrijvingscoefficient
o n

als evenredigheidsfaktor.
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b. Het Von Mises of "constant friction"-model:

o
V

To = m . 73 ( 3.2)

Het wezenlijke in dit model is de aanname dat de schuifspanning T
o

constant is over het gehele contactvlak. De evenredigheid met de

vloeispanning 0 wordt nog besproken. Hoewel deze modelvorming vrij
v

arbitrair is, zal blijken dat dit model (3.2) grote voordelen biedt

t.o.v. het Coulomb wrijvingsmodel.

~_. r·-~~·"··4"."
u:=t: _
I - ....'----

[

- - -- -- j is-1=-· rfllm .et O'"vs., ,...
_. _ .r.'-lIkt

Fig. 2.

Veronderstellen we tussen gereedschap en produkt een dragende smeerfilm,

die z6 sterk is dat onder invloed van de heersende normaal en schuif-

spanning geen direkt contact plaats heeft. Tijdens het deformatieproces

treedt relatieve verplaatsing op tussen gereedschap en produkt, zodat

afschuiving zal optreden in de smeerfilm. Analoog aan vergelijking 2.8

geldt dan:

T
o

Hierin is ovs de vloeispanning van het smeermiddel.

( 3.3)

Nemen we nu gemakshalve eenvasteverhouding aan tussen de vloeigrens

van het smeermiddel en die van het produkt, zodat:
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(3.4)

dan voigt vergeiijing 3.2, n.l.:

In deze vergelijking is geen rekening gehouden met eventueel verstevi

gend gedrag van het werkstukmateriaal (0 = constant).v
De grenswaarden voor m liggen tussen 0 en 1, of: 0 ~ m ~ 1. De boven-

grens (m = 1) is bereikt ais de schuifspanning in de grenslaag gelijk
°vis aan 73' Bij waarden groter dan 1 zal het materiaal niet meer afschui-

ven in de grensiaag, doch in het produktmateriaai. De ondergrens (m = 0)

spreekt voor zichzeif.

Er kan ais uitganspunt ook een geheel andere situatie gekozen worden.

Verondersteilen we hiertoe tweecontactviakken zonder smering.

prod ukt

I._0,0_.
Fig. 3.

T.g.v. de ruwheid zuilen de oppervlakken slechts voor een deel aanliggen.

Noemen we het werkelijk aanliggende oppervlak A dan geldt:
w

A
w

L: M
w

m.A (3.5)

(0 ~ m ~ 1)

In het werkelijke contactoppervlak heeft weer afschuiving plaats, waar

voor geldt:
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(2.8)

Middels krachtenevenwicht kan nu de gemiddelde schuifspanning T ina
het contactvlak beschreven worden:

Ta
• A A

w
(3. 6)

Door substitutie van vergelijking 3.5 in vergelijking 3.6 voigt weer:

(3.2)

Omdat bij de beredenering van dit model uitgegaan is van de vloeivoor

waarde van Von Mises, noemt men het doorgaans het "Von Mises"-wrijvings

model.

Het madel, uitgaande van Fig. 3 kan uitgebreid worden met een veronder

stelde toename van het werkelijke contactoppervlak t.g.v. afplatten van de

ruwheidstoppen onder invloed van de normaaispanning a (Fig. 4).
n

1
It w-A

""n
Fig. 4.

Indien iiniair verband tussen A en a verondersteld wordt, ofwei:
w n

A
w
-=
A

q • a
n

(3.7)

voigt met 3.6:
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(3.8)

Met verwaarlozing van eventueel verstevigend gedrag (0 = constant)
v

geldt tenslotte:

T
o

(3. 1 )

(}
v

Hierin is ~ dus gelijk aan q . 73.

Het Coulomb-wrijvingsmodel kan in feite als een bijzonder geval van het

Von Mises model gezien worden.

In de volgende hoofdstukken zal, aan de hand van enkele experimenten en

berekeningen, de betrouwbaarheid en de toepasbaarheid van de modellen

getoetst worden. Vooruitlopend op de conclusies kan nu al vermeld worden

dat het Von Mises wrijvingsmodel (faktor m) veruit de voorkeur verdient.

4. Pletproef met vlakke deformatie.

Als experiment is in eerste instantie gekozen voor een pletproef met

vlakke deformatie. Uit Fig. 5 blijkt dat het produkt in y-richting is

opgesloten, zodat voor de rek in y-richting geldt:

E = 0
Y

L

Fig. 5.

f

(4. 1)
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Bet materiaal wordt geplet in Z-richting, waarbij de oorspronkelijke

dikte ho reduceert tot een momentane dikte h. Voor de rek in Z-richting

geldt:

E:
Z

(4.2)

In de x-richting kan het materiaal vrij wegvloeien wegens volumein

variatie (vgi. 2.3) geidt voor de rek in Z-richting:

= - I::. z = in
ho
h

(4.3)

Na substitutie van de hoofdrekken E:
x

' E:
y

en E: z in vergeiijking 2.2

voigt voor de effectieve rek:

(4.4)

Voor exponentieei verstevigend materiaal bedraagt de momentane vloei-

spanning (vgi. 2,6):

h n
in ~)

h
(4.5)

Voor niet verstevigend materiaai is de vioeispanning constant (vgl. 2.5).

Met vgl. 2.1, 2.4 en 4.1 kan tens lotte afgeleid worden dat in deze situ

atie voor effectieve spanning geldt:

o = h
2

(0 -0 ) =x z
(4.6)

5. Bet drukspanningsverloop over de stempeidoorsnede.

Met behuip van analytische methoden uit de technische plasticiteitsleer

kunnen de voor het proces benodigde spanningen uitgerekend worden. Voor

processen met wrijving zijn exacte oplossingen echter vrijwel onbekend.

Wei zijn in de technische plasticiteitsleer benaderende analitische

methoden ontwikkeld die blijkens confrontatie met de toepassing uitste

kend voldoen. In dit geval is gekozen voor de z.g. "schillen"-methode.
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._. 1___
I "l:

I
lIIx

h ,"x .. + dcr'x
J

, "t

._. -+ ._.
-It

•
Fig. 6.

Bij de schillen-methode wordt het produkt opgedeeld in schillen. De vorm

van de schillen is afhankelijk van de geometrie van het produkt (prisma

tisch, cylindrisch, bol). Bier (Fig. 5 en 6) is sprake van een vlakke

schil, met hoogte h, dikte dx en lengte L. Verondersteld wordt dat de

optredende wrijving uitsluitend afschuiving veroorzaakt in een relatief

zeer dunne oppervlaktelaag, zodat bij gevolg de spanning ax op de schil

een 'hoofdspanning is die bovendien uniform verdeeld is over het opper

vlak van de schil. Krachtenevenwicht in horizontale richting impliceert

dan:

-a h . L + (a +da ) . h . L - 21' dx . L 0x x x 0

en:

da 21'
dx

(5. 1 )
x 0 h

Gebruik makend van het Von Mises wrijvingsmodel (3.2) en als randvoor
b

waarde, ax = 0 voor x = 2' kan berekend worden:

cr
v

b-2x
h

(5.2)

Met de vloeivoorwaarde (4.6). voigt dan voor de spanning in z-richting:

az
b-2x
--)

h
(5.3)
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Met behulp van vergelijking 5.2 en 5.3 zijn voor een overigens willekeu

rige situatie de spanningen over de doorsnede uitgerekend. Het resultaat

is weergegeven in Fig. 7.

40

I
To
."

2t 1:.1

De drukberg, berekend met

het Von Mises model.

ra 0.2
b

h
Vlakke deformatie

0.5 0.4 0.3 0.2 0,1 o--II

It

O. I

Fig. 7.

De kenmerkende vorm van het spanningsverloop en dus ook van de spannings

verdeling op het gereedschap, wordt aangeduid met het begrip "drukberg"

of wrijvingsberg. (friction hill). Het zal dUidelijk zijn dat onder be

paalde condities de maximale (lokale) drukspanning op het gereedschap

een veelvoud kan zijn van de vloeispanning van het werkstukmateriaal.

Bij grote breedte-dikte-verhoudingen (~) kan daarom een gehard stalen

pletgereedschap lokaal plastisch deformeren of zelfs bezwijken, ook met

bijvoorbeeld aluminium als werstukmateriaal. Hierbij dient nog opgemerkt

te worden dat tijdens de produktie vaak plaatselijk geplet wordt zonder

dat dit als zodanig herkend wordt.

Analoog aan het voorgaande kan de drukberg voor een cylindervormige

blenk berekend worden. Fig. 8 toont het resultaat van deze berekening.

Tevens zijn hier de drukverdelingen aangegeven, verkregen met gebruik

making van de zogenaamde eindige elementen -methode en voorts met toe

passing van het Coulomb-wrijvingsmodel.
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3. Eindige-elementen-methode.

De drukberg voor een cirkel

cylindrisch produkt volgens:
° D-2r

1. Coulomb; -2. = ell. -h-
°vt

3

o
o 0.15

- '10
Fig. 8.

0.5

o
z

2. v.Mises; -- =
ov

m
1 + 73

D-2r
h

De middels het Von Mises-model en eindige elementen-methode berekende

krommen tonen slechts geringe verschillen; dit in tegenstelling tot de

kromme volgens het Coulomb-model, waarmee onwaarschijnlijk hoge druk

spanningen in het centrum van de blenk berekend worden.

6. De perskracht.

Door integratie van de axiale spanning a over het totale oppervlak
z

kan de optredende perskracht berekend worden. Gebruikmakend van verge-

1ijking 5.3, voor vlakke deformatie, vo1gt dan de voor momentane pers

kracht:

2
F = 73 av . L • b . (1 + ~ ~) (6. 1)

Met de verstevigingsfunktie 2.7 en de stempe1weg s (s = ho-h) kunnen

nu punten van de theoretische kracht-weg-kromme uitgerekend worden met

de vergelijking:

F
2 2 h n

73 . C • L • B • (73· 1n h ~s + £ 0)
o

m
(1 + 4

_b_)
h -s

o
(6.2)
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Fig. 9 toont zowel de gemeten kracht-weg-kromme als de met vgl. 6.2 be

rekende punten.

materiaal: aluminium
smeermiddel: lithiumstaaraat
b = b o = B
h o = 4 rom
C = 123 N • mm- 2

n = 0,24

£0 = 0,35
m = 0,07

theoretisch
(m:O.07)

2." 3.2

- s[mm]

gemeten

0.'

/

11
,J~

~
~

~

o
o

600

F[kN]
t .400

Fig. 9.

Bij de experimenten was de oorspronkelijke breedte van de blenk (b ) ge
o

lijk aan de stempelbreedte B, zodat in de vergelijking geldt:

b = b o constant

De hoge waarde voor E is ontstaan door het persen van de blenk op de
o

gewenste beginbreedte. De overeenkomst tussen de berekende en de geme-

ten kromme is alleszins bevredigend. Voor wat betreft het berekenen van

de benodigde perskrachten levert het Von Mises wrijvingsmodel dus goede

resultatem .

7. De gemiddelde stempelbelasting.

Teneinde de invloed van de wr1Jv1ng op het pletproces beter te kunnen

onderzoeken wordt de grootheid F
2 ingevoerd, zijnde de genormeerde ge

middelde belasting, welke dimensieloos is.

F
b . L. cr

v
(7. 1)
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Door substitutie van vgl. 6.1 voigt:

(7.2)

F
x b

Fig. 10 toont de relatie tussen en h'

~
~~ I---

~
.-11-~-"""'""

*kracht F als
deformatie-

De genormeerde
funktie van de
parameter ~.

materiaal:'aluminium
smeermiddel: lithiumstearaat

-m=0.09

-m-O.07

~O301010
o

o

3

F*

t ~

Fig. 10.

Het theoretische verband is hier weergegeven door de rechte lijnen. De

aangegeven punten zijn resultaten uit metingen, De overeenstemming tus

sen de experimentele en de berekende relatie is alleszins redelijk. De

wrijvingscoefficient is echter kennelijk niet constant tijdens het proces.

Met gebruikmaking van vergelijking 6.2 is voor een reeks pletproeven op

aluminium de wrijvingscoefficient m bepaald. In Fig. 11 is deze experi

menteel bepaalde wrijvingscoefficient uitgezet tegen de genormeerde

*perskracht F .

Jl=0.02-

3
- F*2

/
k'l-""'" ;

.........

• ~ "........ ~

~
....

~

/
...... :"-"

V ioo""" ~

.-"'"o
o

0;12

0.0",

m
t0.0.

Fig. 11.
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Uit deze figuur blijkt eens te meer dat m niet constant is; bij voort

gaande deformatie c.q. toenemende druk, neemt hij in waarde toe. Blij

kens Fig. 9 behoeft dit voor de krachtberekening geen problemen op te

leveren. Volgens het Coulomb wrijvingsmodel met ~ = 0,02 ontstaat een

rechte door de oorsprong, welke eveneens in Fig. 11 is aangegeven.

Blijkbaar heeft oak het Coulomb-wrijvingsmodel een zeker geldigheids

gebied. Het verband tussen wrijvingsspanning en normaaldruk is echter

meer complex dan het Coulomb-model suggereert. Nader onderzoek zal

hier opheldering moeten verschaffen.

8. Samenvatting en conclusies.

Uiteengezet zijn een tweetal wrijvingsmodellen, zoals deze in de omvorm

technologie gehanteerdworden. De pletproef als experimentele methode ter

bepaling van de wrijvingscoefficient is beschreven. U{t de literatuur

en eigen onderzoek blijkt:

- Het Von Mises wrijvingsmodel verschaft betere resultaten bij het bere

kenen van de belasting op het gereedschap (drukberg) dan het Coulomh

wrijvingsmodel.

Uitgaande van het Von Mises wrijvingsmodel, met constante wrijvings

coefficient m, zijn eenvoudige en relatief betrouwbare berekeningen

van proceskrachten mogelijk.

Zeer weinig is nog bekend omtrent faktoren die de grootte van de wrij

ving beinvloeden (druk, temperatuur, oppervlaktelagen, oppervlakteruw

heid, relatieve snelheid tussen gereedschap en produkt etc.).

- De wrijvingscoefficient beschrijft in het merendeel der emp.rische en

theoretische vergelijkingen slechts ten dele de zuivere wrijvingsin

vloed; hij heeft doorgaans meer de funktie van correctiefaktor.
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