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VOORWOORD

Tijdens mijn tweede stage-periode heb ik ondermeer gewerkt aan
het verbeteren van een bestaand meetinstrument.
In dit verslag wordt beschreven hoe deze veranderingen tot
stand zijn gekomen, en waarom ze veranderd moesten worden.

Langs deze weg bedank ik aIle mensen waarmee ik heb samenge
werkt tijdens mijn stage periode op de T.U. Eindhoven. Mijn
speciale dank gaat uit naar Dhr. M.J.H. Smeets voor de hUlp en
begeleiding tijdens dit onderzoek.

Maurice custers
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SAIIEIIVATTllfG

Een veel voorkomend omvormproces is het dieptrekken waarbij

een vlakke plaat met behulp van een stempel in een matrijs

wordt qeperst. Ret belanqrijkste onderdeel van het dieptrek

proces is het trekken van het plaatmateriaal over de afrondinq

van de matrijs. Om het verloop van de krachten te onderzoeken

bestaat er een meetopstellinq waarin een metalen strip om een

buiqrol wordt qetrokken.

Oit verslaq beschrijft een aantal zaken die aan deze meetop

stellinq veranderd zijn. Zo is de manier waarop de strip in

het apparaat qeplaatst moet worden veel eenvoudiqer qeworden.

Ook is er een systeem ontwikkeld die de wrijvinqskracht direct

meet.

Aan de hand van deze veranderingen wordt door een medewerker

van de T.U. een nieuwe Friktometer qebouwd.
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SUMMARY

A widespread forming-process is deep-drawing. In this process

a punch presses a sheet into its form through a die. The most

important part of this deep-drawing-process is pulling the

material over the die-rounding.

test-equipment has been developed in order to investigate the

change of forces.

In this equipment a metal strip is pulled over a bending

roller.

This report gives a description of some details of the equip

ment that have been changed. These changes make operating the

machine easier.

The way in which the metal strip has to be placed into the

machine has been simplified.

Another change is the development of a measuring-method with

which the friction forces can be measured directly.

With the aid of these changes an employee of the Eindhoven

University of Technology is manufacturing a new frictometer.
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INLIIDIlfG

Op de T.U. Eindhoven wordt gewerkt met een meetinstrument dat

strips over een radius trekt. Met dit meetinstrument kunnen

bepaalde dieptrekeigenschappen, van plaatmaterialen, onder

zocht worden. Dit instrument moet gebuiksvriendelijk gemaakt

worden, of indien nodig vervangen worden door een nieuw ont

werp.

De werking van dit instrument wordt beschreven in hoofdstuk

II. de theoretische achtergronden, en de manier waarop de

dieptrek-eigenschappen bepaald worden, staan vermeld in hoofd

stuk III. Vervolgens wordt in Hoofdstuk V beschreven welke

veranderingen er nodig waren, om de bediening van het apparaat

te vereenvoudigen.
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X. RET DXEPTREKPROCES

De metaalbewerking heeft tot doel een ruw stuk materiaal in

een bepaalde vorm te brengen om het op functionele wijze aan

de gestelde eisen te laten voldoen. De keuze voor een bepaalde

techniek wordt door een aantal factoren bepaald, maar globaal

kan men stellen dat de omvormtechniek zeer geschikt is voor

het produceren van grote series. Voordelen van het plastische

omvormen zijn: -gering materiaalverlies

-grote stijfheid van het product

-hoge nauwkeurigheid en goede reproduceerbaar-

heid

-hoge productiesnelheden

Een veel voorkomend omvormproces is het dieptrekken waarbij

een vlakke plaat (blenk) met behulp van een stempel in een

matrijs wordt geperst.

~- S1E.t1p£L

fig.l het dieptrekproces

Het belangrijkste onderdeel van het dieptrekproces is het

trekken van het plaatmateriaal over de afronding van de ma

trijs. Het materiaal wordt aan het begin van de afronding

gebogen (A) en aan het eind van de afronding weer gestrekt

(B). Zie figuur 2.



Fig.2 Het trekken van materiaal over
de matrijsafronding

De wrijving die onstaat doordat de plooihouder met een bepaal
de kracht op de blenk drukt veroorzaakt een bepaalde remkracht
(F-rem). Deze remkracht wordt nog vergroot door de weerstand
die er ontstaat door de stuikwerking in de blenk tijdens het
dieptrekproces. De som van de rem- , buig- , strek- en wr i j
vingskrachten mag niet te groot worden, daar de trekkracht (F
trek) in de bekerwand niet boven een maximale waarde mag
komen.

Om het verloop van de krachten te onderzoeken bestaat er een
meetopstelling waarin een metalen strip om een buigrol wordt
getrokken. Er is sprake van een vereenvoudigde simulatie van

het werkelijke proces omdat de breedte-rek (die in werkelijk
heid ontstaat door stuik in de blenk) wordt uitgeschakeld. WeI

blijft er een dikte-rek aanwezig die een diktereductie veroor
zaakt ter plaatse van het buigen en strekken van de strip om
de buigrol.
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xx.

XI.1

DB HQIDIGB MBETOPSTELLING

PRINCIPE VAN DI MEETOPSTILLING

De experimenten zijn uitgevoerd op een standaard trekbank

(merk: Universal Hounsfield Tensometer, zie bijlage 1). Hierop

wordt een speciaal gereedschap geplaatst waarin de buigrol en

het remmechanisme zijn gemonteerd. Het principe van het ge

reedschap is geshetst in de fiquren 3,4 en 5.

Fig. 3 en 4 Het gereedschapprincipe

De trekkracht die nodig is om de strip met constante snelheid

'Q onder een hoek van 90° over de buigrol te trekken wordt

geleverd door de trekbank. Na een kort inloopverschijnsel

onstaat er dus een stationair proces waarbij de trekkracht en

de remkracht rond een bepaalde gemiddelde waarde schommelen.

De trekkracht is dus eigenlijk een reaktiekracht die afhanke

lijk is van de remkracht en de kracht die nodig is om de strip

langs de buigrol te bewegen.

De remkracht, die gelijk is aan de kracht die nodig is om de

strip door de rem te trekken, is afhankelijk van de positie
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van cilinder 2 (zie figuur 5). De remkracht is maximaal als
cilinder 2 in een lijn ligt met de naastliggende cilinders. De
strip wordt dan maximaal vervormd.
De beide krachten F-trek en F-rem worden gemeten met behulp
van piizo-krachtopnemers. Deze sturen een electrische signaal,
de sterkte is afhankelijk van de ijking en van de grootte van
de kracht, naar de ladingsversterker. Dit apparaat zet het
signaal om naar een kracht die af is te lezen op een display.

De vaste nippel

De losse nlppel

fig. 5 Het gereedschap fig.6 De verschillende buignippels

De metingen kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Een
groep met wrijving langs de buigrol en een zonder wrijving.
Dit is ger ealiseerd door twee verschillende typen buigrollen
te gebruiken:
Bij metingen met wrijving de vaste rol (fig.6) en bij metingen
zonder wrijving een meedraaiende buigrol. Bij het gebruik van
een vaste buigrol wordt de strip gesmeerd met een smeermiddel
om Slip-and-St ick effecten te vermijden.
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III. THBORETISCHE ACHTERGRONPEN

111.1 INWENDIGE KRACHTEN EN SPANNINGEN

Men kan het proces bij vaste buigrol onderverdelen in drie
deelprocessen: buigen, wrijving en strekken (zie figuur 7).
Bij de losse buigrol is de invloed van de wrijving te verwaar
lozen. Dit proces bestaat uit de deelprocessen: buigen en

buigrol

....---- eU\6EN...---..i __

Fig.S De

1-==:::111- STRE~KEN
H

Fig.7 De vaste buigrol

strekken'r-~~--

Om onderzoek te doen naar de optredende wrijving is het nood
zakelijk de krachten en spanningen die op de grenzen van elk
deelproces werken te kunnen achterhalen.

F.=FI+Fbal,

F.=Fa-F.trell

ol=FI/(bo ·51)

o.=Fo/(bo·s)

o.=F./(b.·s)

o.=FII/(b."s.)

Fig.9 Inwendige krachten en spanningen
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Bierbij
b.=be •

bo>10"Sl

plaat).

wordt aangenomen dat de breedte-rek gelijk is aan 0,

Deze aanname is gerechtvaardigd omdat aan de eis

wordt voldaan (formule voor het buigen van dunne

De krachten die op het wrijvingsdeel werken kunnen niet direct

worden gemeten. Deze krachten moeten daarom uit FI=(Fre.) en FII=(Ftrek)

worden afgeleid. De grootte van de wrijvingskracht in het

wrijvingsdeel is o.a. afhankelijk van de ingangsvariabele 00.•

Bet is daarom interessant 00 uit te drukken in bekende varibe-

len (FII , F.), n1+iw61

Fu.'\ - f~El'1
Fig. 10 Bet wrijvingsdeel bij losse buigrol

Fc:1"F~":I.

fu.'1- f".l~K'2.

Fig. 11 Bet wrijvingsdeel bij vaste buigrol

Aanname R » s / 2

Momentstelling t.o.v. M:
IMM=O
R" (Fu+Fbllll1t)- R" (FII1- Fatrekl)=O
Fat- Fu =FbUllIl +Fatrekt

Aanname F"alllt=F.trekl

Verklaring: Bet te buigen oppervlak is groter als het te

strekken oppervlak,OppbUllI>OPPatrek • Bet te strekken materiaal is

daarintegen verstevigd, O.trok>Obal, . In zijn totaliteit kan men
stellen: Oppba••"Oblll,=OPP.trek" O.trek.
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Dit geeft:

Fbalgl=J,i(FUl- Fu)

m.b.v. form. 3.1 voIgt:

Fot=J,iFut +J,iFu

o.t=~(P"1+Ptt)/(b.·8)

711.2 lilT YUBANP 'IUSSIN 0"0 IN DB VLUTEDRUlt

De hieronder afgeleide formule is aIleen geldig bij een ge
lijkmatig verdeelde belasting.

Fig. 12 Het wrijvingsdeel bij losse buigrol

De momentstelling om M geeft:
Fot=F.t

Daar het oppervlak van de doorsnede over het hele wrijvings
deel constant blijft, geldt ook: Oot=O.1

Fig.13 Krachtenverdeling in het wrijvingsdeel
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Krachtenevenwicht

l:F=O

p"bo".(2 "R=2 ·bo"s·1 /.(2 ·001

p·bo"R=bo·s·ool

p=e/R·o••

111"3 BI,PALXIlG VAN DB WRIJVINGSKllACHT F'W

Het deel waarop de wrJ.JvJ.ng werkt is ingesloten tussen het

buig- en het strekgebied. Evenals bij de bepaling van 00 kan

ook hier de Momentstellinq hulp bieden.
Feu.'G'1 fbWc:.1

buigrolFig.iS DeFig.14 De vaste

IMM=O
Fuz" R=F1Z" R+ Fw" R+ FbulgZ" R+ F.trou" R

Fuz=F1Z+F.+FbulgZ+F.troIlZ

IMH=O

FUI"R=Fl1·R+FbU1DI·R+Fstrelll·R

Fu=Fl1+Fhlgl +Fatrolll

Omdat het begin-opp. (Ao=bo·sl) niet voor alle strips dezelfde

waarde heeft, is het niet reell Fbullli gelijk te stellen aan
FbalgZ (Fatrokl).

Dit kan worden opgelost door alle krachten te delen door het

beginoppervlak" F~F/(bo·St)

Omschrijving van de vergelijkingen van de vaste buigrol levert
.. .. •• ..It

Fuz=F1Z+Fw+Fbu18l+ ratr.IIZ... .. .
FUI=Fu+ Fbutgl+F.trekl

.. -" .. ...
Fuz-l"u=Ful-Fu + Fw

8



Omdat de invloed van het begin-opp. op de buig- en strekkrach

ten is uitgeschakeld, kan men stellen dat: F:Ullll=F:UI1l2

F:trekl=F:trekl

Als nu degemeten waarden van F: worden uitgezet tegen F: kan

m. b. v. deze grafiek en laatstgenoemde formule de wrijvings-. ,
kracht Fw bepaald worden. F1guur 16 geeft een voorbeeld van

zo'n grafiek.

0,1-

r o,b

Fu.-
C 0,5

o,&r

o,~

0,'1

0,1

R: 5.0
MAiE:RIM{: ~PfO

Co = 54lj ~mm'),.

~t\EE'RMIO.::TALK
&...= 1,'2)J1m.

o 0.1 0.'1. o.~ o.~ •Q~ FAII\
~-

C

• •Fig. 16 Uitzetting van F. tegen Fl voor de vaste en losse

buigrol

.. .. • (b" • •P.=P,,-Pal 1) F1I=Fu}

Grafisch stelt dit de vertikale afstand voor tussen de twee

lijnen. Omdat F~ de wrijvingskracht per eenheid van oppervlak-

9



te is wordt F: vermenigvuldigd met een willekeurig standaard
opp ••

•F1f=Fw' A.

A.=20.00"1.45 (Constante)

Omdat de grafische bepaling van de wrijving niet erg nauwkeu
rig is wordt de wrijving berekend met een Pascal-programma dat

gebageerd is op de kleinste kwadraten methode.

IV. BET BUIDIGE PROEFVERLOOP

* oikte van de strip opmeten met een schroefmaat.
* strip invetten (met vaste buigrol) en in remmechanisme

schuiven.
* Remmechanisme in het apparaat plaatsen, daarna het hele

apparaat op de trekbank monteren.

* Remkracht instellen.
* Trekbank laten lopeno

* Rem- en trekkracht noteren.
* strip uit het gereedschap halen en nummeren zodat daarna de

dikte van de strip op verschillende plaatsen kan worden
gemeten.

* Herhalen van de handelingen totdat de remkracht maximaal'is.

Men heeft nu een X-aantal waardes voor de remkracht en de
trekkracht. Als men nu de meting met en zonder wrijving uit

voert kan hieruit de wrijvingskracht Fw bepaald worden.
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V. VERBETERINGEN TEN AANZIEN VAN DE BEDIENING

Ten aanzien van het bedienings-gemak van het striptrek

apparaat was er behoefte aan de nodige veranderingen • Wat

betreft de uitkomsten waren er geen problemen. AIleen dat het

berekenen van de wrijving was enorme opgave. De opdracht was

dan ook : probeer het apparaat gebruiksvriendelijker te maken

zonder dat de behaalde resultaten minder nauwkeurig worden.

In eerste instantie was het nodig om een aantal gesprekken te

voeren met verschillende mensen die met het striptrek-apparaat

qewerkt hadden. Ervaring met het striptrek-apparaat, opgedaan

tijdens eerdere werkzaamheden op de T.U. in Eindhoven, waren

natuurlijk een voordeel. Uit de gesprekken kwamen een aantal

zaken naar voren die voor verberering vatbaar zijn.

-- (Zie foto bij lage 2) De manier waarop het apparaat op

de trekbank gepositioneerd staat is niet in orde. Tijdens de

proef staat het apparaat goed, maar tijdens het inleggen en

uithalen van de strip schuift het apparaat heel gemakkelijk

van de trekbank af. Aangezien het apparaat redelijk zwaar is,

is dat vrij lastig om het vast te houden en tevens een strip

in te leggen. Gekeken moet worden of er een betere oplossing

te verzinnen is, zodat het striptrek-apparaat continu en goed

qepositioneerd op de trekbank staat.

--Het uitnemen van de strip. Hiervoor is het nodig het

hele apparaat uit elkaar te halen, hetgeen betekent: remkracht

opnemer en remmechanisme los maken. Vervolqens moet de rem met

trip uit de omkastinq qehaald worden (wat met veel buiq en

trekwerkt qepaard qaat). Het inleggen gaat onqeveer hetzelfde,

maar dan omqekeerd: strip in de rem plaatsen, de rem in het

apparaat schuiven en vervolgens het hele apparaat op de trek

bank plaatsen.(Zie ook hfst IV). Gezocht moet worden naar een

oplossinq, zodat de strip ingezet kan worden, zonder dat er

qesleuteld moet worden aan het striptrek-apparaat.

--Het aantal proeven dat nodiq is om redelijke qegevens

te presenteren, zou qehalveerd kunnen worden, wanneer meteen

de wrijvingskracht bepaald zou kan worden. Nu is het nodiq om

11



2 strippen te trekken, waarna met berekeningen (zoals beschre

yen in hoofdstuk 111.3) de wrijvingskracht bepaald kan worden.

Hierbij moet gekeken worden of het mogelijk is de wrijvings

kracht te meten met behulp van een voorziening in het instru

ment.

--Omdat er met verschillende buigrollen gewerkt wordt,

moet iedere keer het remmechanisme en het hele trekstrip

apparaat verschoven worden. Zodanig dat de rem- en trekkracht

loodrecht met de buigrol werken. (Zie fig. 17)

1
Fig. 17 verschuiven van rem- en trekkracht

In het tweede deel van dit verslag wordt beschreven wat de

verbeteringen zijn. Al snel was duidelijk dat aanpassen van

het bestaande apparaat niet mogelijk was. Als logisch gevolg

werd nu de mogelijkheid gecreerd voor het bouwen van een

geheel nieuw striptrekapparaat.

12



V.l OPLBGGEB VAN BET STRIPTREK-APPABAAT
OP DB TREJtSANK

Het probleem bij de huidige oplegging is, dat er teveel vrij
heids qraden zijn die het moqelijk maken dat het striptrek
apparaat kan kantelen. Zie fiquur 18

Fiq .. 18 vrijheids qraden oude opleqqinq

Het nieuwe systeem moet zo qemaakt worden, dat er qeen vrij
heids graden meer zijn naar links en rechts. Verder moet men

er voor zorqen dat het apparaat niet over qepositioneerd word,
dit om te voorkomen dat de oplegginq krachten kan opnemen.

Als mogelijke oplossing kan de hieronder staande schets be
schouwd worden. Het striptrek-apparaat staat nu steviq op de
trekbank en kan niet meer naar links of rechts schuiven.

Fiq. 19 oplegginq nieuw striptrek-apparaat.

13



V.l BET IN EN CIT NEMEN VAN DE STRIP

Bij het oude apparaat was het nodig alles te demonteren en

vervolgens weer te monteren om een nieuwe strip in te zetten.

(Zoals beschreven in hfst V).

Gezocht moest worden naar een oplossing, zodat zonder het hele

striptrek-apparaat te demonteren een nieuwe strip ingelegd kon

worden. Daarbij is het wenselijk, dat ook het apparaat vast

blijft staan op de trekbank, zodat niet iedere keer opnieuw

ingesteld hoeft te worden.

Als eerste was het nodig dat het remmechanisme veranderd werd.

De strip moet immers geplaatst kunnen worden, zonder dat het

remmechanisme uit het striptrek-apparaat genomen behoeft te

worden. In fig. 20 is te zien welke eenvoudige verandering dat

mogelijk maakt.

Ol=.:-

'=":
I
I I I I

Fig. 20 aanpassing remmechanisme

Op de volgende pagina is te zien hoe de strip in de toekomst

geplaatst kan worden, zonder dat daar teveel tijd en werk in

gaat zitten. De strip moet voor het plaatsen voorgebogen

worden op een mal, die daarvoor speciaal gemaakt zal worden.

Een mal waar de buigradii allemaal op zitten en afhankelijk

van welke radius gebruikt wordt, de strip voorgebogen kan

worden. (Zie fig. 21).
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De ruimte voor de buigrol moet zo gekozen worden, dat de strip
nadat hij getrokken is zonder wringen uit het apparaat genomen
kan worden.

Fig. 21 mal om strip voor buigen

t
L J

Fig. 22 Inleggen van de strip in nieuw striptrekapparaat

P.S. De zwarte rollen in de rem moeten uitgenomen worden.

15



V.3 BBT KBTBN VAN DB WRIJVINGSKBACBT

Het systeem dat men een losse en een vaste buigrol nodig had
om de wrijving te bepalen moest verbetert worden.
Na veel verschillende mogelijke oplossingen bedacht en uitge
werkt te hebben kwamen we tot een volgend ontwerp.

Er wordt een buigrol op een mes gelegd zodanig dat hij 5° vrij
ligt om vrij te kunnen bewegen.( Zie fig. 23)

Fig.23 buigrol op mesoplegging

Wanneer nu de situatie als getekend in fig. 24 gerealiseerd
wordt en men trekt aan de strip, dan wil de rol als gevolg van
de wrijving tussen strip en buigrol, gaan draaien. Dit draai
en wordt nu verhinderd door knop A. De stip wordt dus over de
buigrol getrokken, zonder dat deze meedraait. Achter knop A

zit een Piezo-element (krachtopnemer), die naukeurig de kracht
registreert. De strip wrijft langs de buigrol, waarbij de
kracht die gemeten word maal de afstand van het midden van A
tot het midden van de buigrol de wrijvingskracht is, die geme
ten moet worden.

Fig.24 schema wrijvingskracht meter
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V.4 VERSCHILLENDE DIAMETERS EN TOCH IN

HARTLIJN TRERREN

Wanneer we proeven wilden doen met een andere radius, dan

moest zowel het remmechanisme als de hoogte van het hele

apparaat t.o.v. de trekbank versteld worden. ( Zie fig 25) En

dit gebeurde met het blote oog.

Om te zorgen dat met het nieuwe striptrek-apparaat niet de

zelfde problemen onstaan, om toch te kunnen zorgen dat zowel

de rem als de trekkracht zuiver in de hartlijn van de strip

werken, moet ook hier naar een oplossing gezocht worden.

Fig. 25 verschuiven van rem en trekkracht I
Om dit omslachtige en moeilijke instellen te voorkomen Z1]n er

tussenleg-plaatjes ontworpen, die afhankelijk van de gebruikte

radius, in het apparaat geplaatst moeten worden. Hoe het

precies werkt, is te zien in het uiteindelijke ontwerp in

bijlage 3 en onderstaande figuur.

Fig. 26 positie tussenleg-plaatjes
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Wanneer we enkel de radii 6, 9, 12 en 15 mm qebruiken, kunnen

we volstaan met het maken van 3 tussenleq-plaatjes van 3mm

dikte.

Bij het beqinnen van de proeven moet alles inqesteld worden

met de buiqrol van 15mm (of buiqrol 12mm met 1 tussenleq

plaatje of buiqrol 9mm met 2 tussenleq-plaatjes of buiqrol 6mm

met 3 tussenleq-plaatjes). Als alles inqesteld staat, kan

beqonnen worden met de proeven. Wanneer er nu van buiqrol

qewisseld wordt, hoeft men aIleen maar de qewenste buiqrol met

de voorqeschreven aantal tussenleq-plaatjes in het apparaat te

plaatsen. De instellinq is weer meteen qoed.

Doordat er niet meer qeschoven hoeft te worden met het remme

chanisme, kan de krachtopnemer die boven op het apparaat staat

(zie bijlaqe 2) ook veranderd worden. (Zie voor de huidiqe

uitvoerinq bijlaqe 3).
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SLOTWOORD

Ten aanzien van de bediening van de nieuwe Friktometer is er
aanmerkelijk veel verbeterd en vereenvoudigd.
Bet beproeven van een materiaalsoort, naar zijn dieptrekkwali
teiten, zal wat de friktometer betreft meer dan 50 % sneller
gaan.

Ten eerste omdat nu nog maar de helft van het aantal proeven
gedaan hoeft te worden. Ten tweede omdat de wrijvingskracht

niet meer berekend hoeft te worden, maar gewoon afgelezen kan
worden tijdens de proeven. En ten derde zullen de proeven
opzich ook sneller verlopen omdat er minder handelingen nodig
zijn.
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MONSANTO lENSOMETER W

bijlage I
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The Tensometer can be used to test a variety of materials such as
metals, plastics. timber. ceramics. cement, fabrics, etc.. in tension. shear
compression and bend. A set of spring beams is provided ranging fron
300 N to 20 kN (311 kgf to 2000 kgf) (62! Ibf to 2 ton), the latter in
each case being the maxImum load of the machine.
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