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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt een nieuw wrijvingsmodel getoetst 
aan de praktijk. Dit wrijvingsmodel blijkt uitstekend 
te kloppen bij de pletproef. Mijn opdracht was te 
onderzoeken of dit wrijvingsmodel ook bij het 
duntrekproces te gabruiken is. Om dit te onderzoeken 
zijn op een bij PHILIPS gemaakte proefopstelling 
experimenten uitgevoerd waarbij de belangrijkste 
proceskrachten gemeten werden. Hiernaast is een 
theoretisch procesmodel gamaakt waarmee deze krachten 
worden berekend. In dit procesmodel is gebruik gemaakt 
van het nieuwe wrijvingsmodel. Omdat de 
differentiaalvergelijkingen niet analytisch op te lossen 
waren, is een komputerprogramma gemaakt. Met dit 
programma zijn de proceskrachten berekend. De gemeten 
waarden zijn vergeleken met de berekende en hieruit zijn 
konklusies getrokken. Ten slotte worden er nog 
aanbevelingen voor verder onderzoek gegeven. 



3 

VOORWOORO 

Oit afstudeerwerk is de afsluiting van m1Jn studie 
werktuigbouwkunde aan de H.T.S. Eindhoven. Het 
afstuderen vond plaats bij de sectie omvormtechniek van 
de vakgroep produktietechniek en bedrijfsmechanisatie. 
Oit is een vakgroep van de afdeling werktuigbouwkunde 
van de Technische Hogeschool Eindhoven (T.H.E.). 

Bij het onderzoek wat ik heb verricht werd ik 
begeleid door Or Ir J.A.H. Ramaekers en M.J.H. Smeets 
van de T.H.E. en Ir J.W. Deckers van de H.T.S. 
Eindhoven. Naast deze heren bedank ik ook de overige 
medewerkers van de sektie omvormtechniek voor de 
prettige samenwerking. 
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1 INLEIDING 

Kontaktverschijnselen tussen gereedschap en produkt 
hebben een grate invloed op het omvormproces. Met name 
de gebruiksduur van het gereedschap, de kwaliteit van 
het produkt en de voor het proces benodigde proceskracht 
zijn faktoren die hiervan sterk afhankelijk zijn. 
Echter. de kennis omtrent de samenhang tussen daze 
processen en de optredende wrijvingsspanning in het 
kontaktvlak is nog absoluut onvoldoende, en de 
gehanteerde wrijvingsmodellen zijn daardoor zeer 
discutabel. 

In dit verslag wordt een nieuw wrijvingsmodel 
getoetst aan de praktijk. Hiervoor wordt in hoofdstuk 2 
beschreven wat wrijving is, en worden de oude 
wrijvingsmodellen beschreven. Vervolgens wordt het 
ontstaan van het nieuwe wrijvingsmodel beschreven. In 
hoofdstuk 3 wordt het proces duntrekken uitgelegd en 
beschreven hoe de experimenten zijn uigevoerd. In dit 
hoofdstuk staan oak de meetresultaten. In hoofdstuk 4 
staat de beknopte theoretische afleiding van het proces 
en de berekende waarden van het experiment. Deze worden 
in hoofdstuk 5 vergeleken met de gemeten waarden en in 
hoofdstuk 6 worden de nodige konklusies hieruit 
getrokken. Oak staan hierin aanbevelingen voor verder 
onderzoek. 
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2 KONTAKTVERSCHIJNSELEN 

Natuurlijke smeermiddelen, zoals vetten en vette alien, 
waren tot de tweede wereldoorlog bevredigend voor de 
meeste processen. Hierna standen sterkere aandrijvingen 
hogere snelheden en redukties toe en smering werd de 
beperkende faktor. Het alleen empirisch bepalen van het 
juiste smeermiddel bleek niet mear te voldoen. Getracht 
werd de wrijving voorspelbaar te maken. 

2.1 EIGENSCHAPPEN VAN SMEERMIODELEN 

Smeermiddelen moeten het metallisch kontakt tussen 
gereedschap en produkt beletten. Ooordat de relatieve 
snelheid tussen gereedschap en produkt meestal laag is, 
zal er zelden sprake zijn van een hydrodynamische 
smering, terwijl daarenboven vaak sprake is van extreem 
hoge drukken. Hieruit volgen een aantal eigenschappen 
welke smeermiddelen voor omvormprocessen dienen te 
bezitten. 

DRUKVASTHEID 
Teneinde wegdrukken te minimaliseren dient deze een 
zekere drukvastheit te hebben. Voor omvormprocessen 
toegepaste smeermiddelen zijn daarom enigzins taai en 
vertonen een weerstand tegen vormverandering (sterkte) 
die uitgedrukt kan worden in een spanning. 
Lithiumstearaat, zinkstearaat, molybdeensulfide en 
kopersulfaat zijn enkele van de toegepaste smeermiddelen 
waarvan de vloeispanning varieert van 10 - 35 N/mm2. 

OUCTILITEIT 
Vooral de massiefomvormprocessen zoals de hulsextrusie 
gaan vaak gepaard met aanzienlijke 
oppervlaktevergroting. Het smeermiddel dient deze 
oppervlaktevergroting zo veel mogelijk te kunnen volgen. 
De mate waarin het smeermiddel deze 
oppervlaktevergroting kan volgen is van uitermate groat 
belang in verband met de maximaal haalbare vervorming. 
Deze mate van volgen wordt de ductiliteit genoemd. 
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HECHTING 
Bij een aantal smeermidde1en wordt de sterkte (mede) 
verkregen door de hechting van bepaalde bestanddelen aan 
het oppervlak. Deze hechting berust op physische en 
chemische processen tussen werkstukmateriaal. 
smeermiddel en gereedschapmateriaal. Een grote rol 
hierbij spelen temperatuur en druk. De drukvastheid en 
de ductiliteit kunnen mede beinvloed worden door de mate 
van hechting. 

Naast voornoemde eigenschappen dienen bij de keuze 
van een smeermiddel nog de volgende aspekten in 
beschouwing te worden genomen: 

* Giftige. onaangename en/of corrosieve eigenschappen 
kunnen toepassing van een b~paald smeermiddel in de weg 
staan. met het oog op milieu en veiligheid op de 
werkplek. 

* Aanbrengen maar vooral het weer verwijderen van een 
smeermiddel alsmede de verzorging van het afval 
(afvalwater) kunnen hog~ kosten met zich meebrengen. 

* Het oppervlak van een produkt kan door het smeermiddel 
verslechteren, terwijl het smeermiddel voor het 
omvormproces geschikt is. 

* Hoge wrijvingsspanningen in het kontaktvlak hebben 
gevolgen voor de optredende perskrachten en daarmee met 
de vervorming van het gereedschap. 
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2.2 TRADITIONELE WRIJVINGSMODELLEN 

In de analyse van plastische processen worden twee 
wrijvingsmodellen toegepast. 

2.2.1 Het wrijyingsmodel volgens Coulomb 

lc =)...L • (in 
/ 

Hierin wordt de wrijving beschreven door een konstante 
wrijvingscoeficient /~~. Deze wrijving is verder alleen 
evenredig met de normaalspaning 0\1. 

2.2.2 Het wriiyingsmgdel vglgens von Mises 

J.IL.. 
rn • \/3" 

In dit wrijvingsmodel wordt ervan uitgegaan dat het 
smeermiddel een eigen sterkte heeft QVs en een 
schuifspanning van UVsl i:f De vloeispanning van het 
smeermiddel wordt uitgedrukt in een faktor van de 
vloeispanning van het produkt. Deze faktor is m. Hij 
moet tUlsen 0 en 1 liggen. Bij m is groter dan een zal 
het produkt zelf gaan vloeien. 

2.2.3 Tgepassing traditionel, wrLivingsmodellen op de 
pletproef 

F 
~ 

l 

~ 
~ 

~ Z r 

. 
..... t 

I 

o 

Fi"9 1 De pletproef 
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Ooor de weerstand tussen stempel en produkt zal in het 
centrum van het produkt een hogere axiale druk heersen 
als aan de rand van het produkt. Dit verschijnsel wordt 
"drukberg" genoemd. Deze drukberg kan berekend worden 
met behulp van de schillenmethode waarbij verschillende 
wrijvingsmodel1en leiden tot verschillende uitkomsten. 

De berekening met gebruikmaking van het von Mises 
wrijvingsmodel levert: 

h 

De berekening met gebruikmaking van het Coulombse 
wrijvingsmodel levert: 

C'. '1.. ,-
,A 

h 

Fig 2 toont de drukberg voor het von Mises en het 
Coulombse wrijvingsmodel in vergylijking met een met de 
eindige elementen bepaalde drukberg. 

~ .J.I 
2[\ .'" f\. 
'~ ~'", 

) ~ 

0,,10 •• 
h.lo •• 
•• 0.13 

.m .. ~ 

o 
Q 

.-
~ 

"""" ~ , 
us 

'i'o 

"'" '- 1 

2 
3 

Coulomb 
von Mises 
eindige elementen methode 

Fig 2 Drukberg voor een cirkelcymetrisch produkt 
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2.3 VORMING NIEUW WRIJVINGSMOOEL 

Na een pletproef blijkt het produkt aan de rand een 
lag ere ruwheid te hebben dan in het centrum. Deze 
lagere ruwheid ontstaat door de beweging tussen de 
stempel en het produkt. Het gedeelte van het produkt 
dat in het centrum ligt zal weinig bewegen ten opzichte 
van de stempel. het gedeelte aan de rand zal het meest 
bewegen. Verplaatsing tussen produkt en stempel 
veroorzaakt afschuren van de ruwheidstoppen van het 
produkt. Hierdoor neemt het metal1isch kontaktoppervlak 
tussen stempel en produkt toe en daarmee ook de 
schuifspanning op die plaats. 

Een tweede faktor die de schuifspanning vergroot is 
de normaalspanning. De ruwheidstoppen worden erdoor 
geplet en vergroot daarmee het metallisch 
kontaktoppervlak. Een ander gevolg van normaalspanning 
is dat het de viscositeit van het smeermiddel doet 
toenemen. wat de schuifspanning verhoogt. In eerste 
instantie zal een lineair verband aangenomen worden 
tussen relatieve verplaatsing en schuifspanning en ook 
tussen normaalspanning en schuifspanning. 

Het 

'I 
L-c 

nieuwe wrijvingsmodel heeft nu de volgende ,- \...l ~x \ 
1--. 

IJ 1'1; 

'--\ ~ 
lTV "* b 

ro = schuifspanning tussen produkt 
en gereedschap 

Q = konstante (afh. van smering e.d.) 
l~ = normaalspanning 
~~ = vloeispanning van het produkt 

vorm: 

u(x)= verplaatsing tussen gereedschap en produkt 
vanaf het begin van het proces 

b = nader te bepalen lengte waaraan de 
verplaatsing gerelateerd wordt. 
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A1s met dit model de drukberg bij de p1etproef berekend 
wordt. b1ijkt deze uitstekend overeen te stemmen met de 
in figuur 2 getekende 1ijn berekend met de eindige 
e1ementen methode. Oit bewijst dat dit model de 
p1etproef beter beschrijft dan de traditione1e mode11en. 

Het p1etproces is een proces met weinig re1atieve 
verp1aatsing en hoge normaa1spanningen. Het 
duntrekproces is daarintegen een proces met vee1 
re1atieve verp1aatsing en 1age normaa1spanningen. A1s 
het nieuwe wrijvingsmode1 ook dit 1aatste proces goed 
beschrijft is het aanneme1ijk dat dit model a11e 
processen goed of beter beschrijft en dus het beste 
model is. 



1 3 

3 HET PRAKTISCH ONDERZOEK 

3.1 HET DUNTREKPROCES 

Vrijwel alle stalen eylindrisehe produkten met bodem 
zijn dungetrokken. Bij dit proees wordt de wanddikte 
van het produkt geredueeerd. (zie figuur 3) Het 
duntrekken vindt plaats doordat het potje door een of 
meerdere matrijsringen getrokken wordt. 

stempel 

produkt 

matrijsring 

- ondersteunring 

Fig 3 Het duntrekproees 
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Duntrekken gebeurd vaak na dieptrekken. met het doel om 
hog ere produkten te krijgen. (b.v. voor granaathulzen. 
blikjes) 

Om het meten van de normaalspanning op de matrijs 
mogelijk te maken is gekozen voor het duntrekken van 
strips in plaats van cylindrische produkten.(zie figuur 
4 ) 

Fig 4 Het cylindrische produkt opgedeeld in strips 

Door de opdeling in strips is ook de theoretische 
beschrijving van het proces eenvoudiger. Er is nu 
sprake van vlakke deformatie. 
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3.2 DE MEETOPSTELLING 

De proefopstelling is door PHILIPS gemaakt speciaal voor 
wrijvingsonderzoek~ Een tekening van de opstelling is 
bijlage 1. Er worden drie krachten gemeten: de totale 
stempelkracht Fst*, de Kracht op de bodem Fb* en de 
horizontale Kracht Fh. 

l~ 
I 

~ ~ \ / 
F: 

Fig 5 De gemeten krachten bij de proefopstelling. 

Omdat het duntrekproces tweezijdig is en bij de 
berekeningen uitgegaan is van eenzijdig duntrekken, 
moeten de krachten Fst* en Fb* door 2 gedeeld worden en 
worden daarna respektievelijk Fst en Fb genoemd. 

De krachten Fh en Fb werden gemeten met ringvormige 
krachtopnemers. Deze krachtopnemers zijn 
piezo-elektrische elementen van het merk Kistler 
Instrumente A.G. De Kracht Fst werd gemeten met een 
zelfgemaakte bus met rekstrookjes erop geplakt. Al deze 
opnemers zijn aangesloten op meetversterkers 
H.B.M.-kws/35-S. Alle opnemers werden voor de 
experimenten geeikt en na de experimenten gekontroleerd. 
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3.3 OE PROCESOHSTANOIGHEOEN 

Als stripmateriaal werd staal N290, koper en messing 
gebruikt. Oe strip was 125 mm lang, 25 mm breed en 1.54 
mm dik. 

Oe matrijsblokken hadden een vorm zoals getekend in 
figuur 6. 

Fig 6 Het matrijsblok 

Bij de experimenten zijn de volgende inloophoeken 
gebruikt: 5 - 10 - 15 - 25 grad en 

Als smeermiddel werd Gulf E.P. 50 gebruikt. 

3.4 HET EXPERIMENT 

De reduktie wordt ingesteld door twee voelermaten tussen 
matrijsblok en stempel te plaatsen. Met de 
reduktiebouten wordt de juiste maat ingesteld. De strip 
wordt daarna onder de stempel geplaatst en dungetrokken 
tot voorbij de stempelspleet. (zie figuur 7) 

p:::t-----='I 

~ geextrudeerd materiaal 

Fig 7 Het duntrekstempel 
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Om extrusie in de apleet te verhinderen gebeurt dit 
zonder verdeelring. Hiena wordt de strip met 
verdeelring verder dungetrokken. Omdat dit verder een 
stationair proces is, wordt de gemiddelde bodem-, 
atempel- en horizontale kracht geregistreerd. 

3.4.1 De meetresultaten Tabel 1 geeft de gemiddelde 
gemeten proceskrachten tijdens het stationaire proces 
voor verscillende materialen en met verschillende 
inloophoeken. 

Tabel 1 Gemiddelde proceskrachteo bij het omvormproces 

St,al C=586.1 0=0.226 

I;i.Q b ~g ~it Eit iii ED iii Eb iii 
5 I 25.5 1 .54 1 .20 6.8 100 62 <0 3.6 15 

10 I 25.6 1 .54 1 . 15 7.0 150 29 <0 5.0 75 
15 I 25.0 1 .54 1 .05 7.5 170 18 <0 5.7 90 
25 I 25.0 1 .54 1 .00 9.0 350 10 300 7.0 300 

Hessing C=700 0=0.33 

i;i.Q b ::ig Sit E§!: Ii) Eh Ii) Eb iii 
5 I 25.8 1 .52 1 .13 111. 0 200 44 25 6.2 50 

10 I 25.2 1 .52 1 . 10 I 7.3 125 20 300 5.3 50 
15 I 25.3 1 .52 1 .03 I 1.5 120 1 3 800 5. 1 <0 
25 I 25.3 1 . 5'2 1 .00 I 8.0 190 7 980 6.0 <0 

KpQit r C=340 0=0.32 

i;i.Q Q SQ Sit E !i!, Ii) Etl Ii) FQ iii 
5 I 25.5 1 .50 1 . 1 0 8.3 280 36 <0 3.2 40 

10 I 24.6 1 .50 1 . 07 5.0 140 10 150 2.5 20 
15 I 24.S 1 .50 1 .00 5.0 150 5 700 3. 1 40 
25 I 25.5 1 .50 1 .00 5.7 310 2 SOO 4.0 200 

Achter de gemeteo kracht staat het wrijviogsgetal Q waarbij 
de berekeode eo de gemeten kracht gelijk zijo. 
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Met staal en een inloophoek van 15 graden z~Jn meerdere 
proeven gedaan om een beter inzicht te krijgen in het 
verloop van het reduktie - kracht verloop. Er is staal 
gekozen omdat dit het materiaal is dat het meest 
dungetrokken wordt. Een inloophoek van 15 graden wordt 
in de praktijk meestal toegepast. De resultaten hiervan 
staan in tabel 2. 

Tabel 2 Proevenserie met staal. inloophoek 15 graden 

staal 
b gg ge red Fst - ~g[r Fh - ~oIr 

25.5 1 .55 1 .36 12.3 4.6 4.5 16 15.7 
24.6 1 .53 1 .20 21 .6 5.7 5.8 1 8 18.3 
24.9 1 .51 1.0S 29.8 6.5 S.6 20 20.1 
24.5 1 .53 0.99 35.3 7.8 7.9 27 27.6 
24.1 1 .53 0.82 46.4 9.7 10. 1 29 30.1 

Correktie naar b :: 25.0 mm. 

Deze gemeten waarden staan samen met de berekende 
getekend in bijlage 2. 
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4 DE rHEORErISCHE ANALYSE VAN HEr PROCES 

In dit hoofdstuk vindt U alleen de grote lijnen van de 
berekeningen. 

4.1 BASISFORMULES EN TEKENAFSPRAKEN 

In de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende 
basisrelaties uit de plasticiteitsleer: 

*A* De vloeivoorwaarde van Von Mises, uitgedrukt in de 
hoofdspanningen O! . d"'i enlf~. 

a- is de effektieve spanning. 

-
*6* De effektieve rek ... 

"-

- -V ~,( (l -" 
, f c c- + \.. - + c-

- /3 LI C') '-3 I..- .... 

Hierin z~Jn ii . SL en i; de eindige hoofdrekken. N. B. 
Deze vergelijking is niet algemeen geldig. Als 
benaderende berekening van het werkelijke 
deformatiegedrag is ze doorgaans technisch voldoende 
naukeurig. 

*C* Bij verwaarlozing van het elastisch ge~rag is~er 
geen volumeverandering in het materiaal. ,'::.j +':'2 + 
.::~ = 0 
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*0* De spanning - rek relatie volgens Levy - von Mises, 
voor een rechte deformatieweg. 

*E* Het materiaal gedraagt zich exponentieel 
verstevigend volgens: 

Waarbij: 

c + C )f"I 
'-0 

C = karakteristieke deformatieweerstand 
: n = verstevigingsexponent 
t~= effektieve voordeformatie 

*F* Het model van enkelvoudige afschuiving 

:: 

In de tekeningen wordt de druk P en de schuifspanning 
[c op het gereedschap getekend in de richting waarin 

ze werken. zij zijn hierdoor bij de berekeningen altijd 
positief. Bij inwendige spanningen: UT <Jl. en 
worden de spanningen altijd als zijnde trekspanningen 
getekend. Orukspanningen zijn in berekeningen negatief 
en trekspanningen positief. 
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4.2 IEBEKENING VAN DE PRQCESKRACHTEN 

De breedtevermeerdering van de strip tijdens het proces 
wordt verwaarloosd. Hierdoor is de £~ = o. 

Omdat er vertikaal krachtene"enwicht is geldt~ 

1iIIi--- So -----t", 

Fig 8 Modelaannamen 

- [01.... d r + t 0 I d f (~ 0\ + e I d r s..<IY'I tJ,. :::: 0 
ingevuld in *d*: 

, 
=T ( (ir + o-cp) 

en 

p. - - ran') .;.. 2:- no- . _ r.-
t - \J~ - Vi U V \I r 

(0 

-1- en -2- met verwaarlozing van hogere orden termen: 
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Relatie to. en R 

...... --so-~ 

Fig 9 Hateriaalverplaatsingen langs stempel en matrijs 

q il 
u;.. 

" 
Utt} 

Z = 0-\1 -b 

lo, 
uq, \AI - Q .... o-v Yre -

Omdat de matrijs ten opzichte van het assenstelsel niet 
beweegt is u1 gelijk aan Ro - R. Samen met -2- levert 
dit: 

ro - r 
ro - .... 12. 
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Relatie 1:.01, 10 R 

Lo? = Q * I~ I * ~1 
waarin: 

10;, I:: '2. crr GCIV -
.0 u.ebYkujeb 

1. 1. 

Ul. 
ro - t ~ - (ro- r) @ - it 
~ fo 5e 

zodat 

[02. = q 

RIlatie (i~ eo R 

CTv = c ~ (l 
De rek wordt veroorzaakt door de stuikdeformati. in de 
strip eo door d. afschuiviog in de 
discontiouiteitsvlakken ~.:,. en £(1 D.ze gamma vlakkeo 
zijn de paatseo waar het sn'elheidsJeld van richting 
verandert. 

D. stuikrek is: ~ bgLa.se 1-

Es = ~ V I + I/'f twv,'l. 'P \ So 
Si: 

D. snelh.idsdiscootiouiteitsr.k is: 
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Oe rek ala funktie van R en ~ wordt dan: 

- I).. f.', + tILl ;l E(n = V5 I V I toml.fP \ * Un Jf -t '/2. ~ cP J 

Ala voor ~ de halve hoek alpha ingevuld wordt is de 
vloeispanning ala functie van R: 

OV\r) = C"* [c ~ {V 1+ '14 /tw.'1'Yl' "* 1m ~ + Y1 kw."IJI+4 
@ 

Oe radiale spanning als functie van R is: 

Ur 
::: 0 f d err .: 

Col. }2f 

waarin: 

la. CD 
[01- := 0 
O-v :: @ 

De krachten berekening 

... 
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Fh =I(~ ...... 'l{r.-r .. )", b II ~",,) 1-!cz:ol ...... *tro ·re) * b * So<,Y'I,,)1 

F s t = F 6 + f t 0'1 ~ * b *' (r 0 - reo) I 
en Fst = '[Ol~ 

l<r«~ 
.*,(ro-re)~ b .~ ~~, 
* (fa .- r(l~ b 11 S~~ ",I 

+ 

De differentiaalvergelijkingen z~Jn met de komputer 
benaderd. Het hiervoor geschreven ALGOL programma staat 
in bijlage 4. Een komputerprogramma maakt de minste 
afrondingsfouten als aIle getallen in dezelfde orde van 
grote zijn. AIle termen zijn daarom diemensieloos 
gemaakt. 

4.2.1 De berekende waarden 

Met het komputerprogramma zijn een groot aantal 
berekeningen uitgevoerd. Hierbij werden de reduktie. de 
wrijving en de uitloophoek gevarieerd. De resultaten 
hiervan Z1Jn in tabellen en grafieken te vinden in 
bijlage 5 

De berekende waarden van het experiment met 
staatstrips en een inloophoek van 15 graden staan hierna 
in tabel 3. 
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Tabel 3 Berekende waardenvan de proceskrachten 

Staal 
C = 586.7 [N/mm2) 
n = 0.226 
tc = 0.01 

red De [mm] 

5 1 .45 
10 1 .38 
15 1 .30 
20 1 .22 
25 1 . 15 
30 1 . 07 
35 1 .00 
40 0.92 
45 0.84 
50 0.77 
55 0.70 
60 o . 61 
65 0.54 
70 0.46 

b = 25.0 [mm] 
So= 1.53 (mm] 
Q = 150 

alpha = 15 [graden) 

Fh (kNl Fb (kN] Fst [kN] 

2.4 1 .3 1 .3 
5.0 2.4 2.5 
7 . 7 3.5 3 . 7 
10.3 4.5 4.9 
12.9 5.4 5.9 
15.5 6.2 7.0 
18.0 6.8 7.9 
20.5 7.3 8.8 
22.8 7.7 9.6 
25.2 8.0 10.5 
27.3 8.0 1 1 . 1 
30.0 7.9 1 2 . 1 
32.8 7.6 13.0 
36.6 6.9 1 4 . 5 
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5 VERGELIJKING TUSSEN GEMETEN EN BEBEKENOE WAARQE 

In bijlage 2 is de gemeten en berekende stempelkracht 
Fst getekend tegen de reduktie. Vooral in het gebied 
met weinig reduktie in de grafiek is er verschil tussen 
de gemeten en de berekende waarden. Om deze lijnan 
dichter bij elkaar te laten lopen zijn aan da 
wrijvingsformule veranderingen aangebracht. De 
oorspronkelijke wrijvingsformule luidde: 

an U" to::: Q * - * OV b 

Allareerst is in de formule de faktor van de 
normaaldruk, ~ die nu een is. gekwadrateerd an later 
gehalveerd. b~t gaf geen noemenswaardige verbetering in 
het verloop van de lijn. De faktor van de 
verplaatsing, ~.is hierna variabel gemaakt. Ook dit 
gaf geen verbetering in het resultaat op. 

Bij de gemeten waarden van de stempelkracht valt 
het op dat bij een reduk~ie van bijna nul. de kracht 
niet naar nul gaat. Na mikroskopisch onderzoek naar het 
oppervlak van de dungetrokken strip bleek dat bij kleine 
redukties de matrijs een wal voor zich uit duwt. Oit is 
duideli jk te zien op de foto in bi jlage 3 Oi t 
verschijnsel doet zich niet voor bij het duntrekken met 
grotere redukties. Oit voortduwen van een wal, wat in 
de literatuur het shaving affekt wordt genoemd. zorgt 
ervoor dat het omvormen meer kracht kost omdat er meer 
gedeformaerd wordt. In dit gebied zijn de gebuikta 
formulas niet geldig. In het gebied met grotera 
radukties, waar dit verschijnsel niet optreedt, loopt de 
gemeten en de berekende lijn vrijwel over elkaar heen. 
Hierdoor is da wrijvingsformule in de oorspronkelijke 
gedaante gehandhaafd. 

Als de dwarskracht Fh met dezelfde 
wrijvingskonstante Q berekend wordt, blijkt deze te laag 
uit te kamen, zelfs in het gebied met grotere reduktiea. 
Oit kan veroorzaakt worden door het ietwat verdraaien 
van de stempel tussen de matrijsblokken. Hierdoor zal 
de horizontale kracht toenemen. terwijl de stempel en 
bodemkracht nauwelijks zal veranderen. Oat het 
verdraaien van de stampel optreedt wordt bewezen uit het 
feit dat geen enkel produkt volkomen recht uit de 
matrijs kwam. Enkele strips kwamen er zelfs enorm krom 
uit. De resultaten van deze zeer kromme strips zijn 
overigens niet verwerkt. 
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KQNKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In principe is bewezen dat het wrijvingsmodel voldoet om 
de stempelkracht bij iedere reduktie te voorspellen. bij 
staal en een inloophoek van 15 graden. Alleen bij 
kleioere redukties ( <20 procent ) geldt het model voor 
de materiaalstromen niet meer omdat de matrijs een wal 
materiaal voor zich uitduwt. Oit veroorzaakt een te 
lage berekening van de proceskrachten. Het is te 
verwachten dat ook met andere inloophoeken de 
stempelkracht te voorspellen is. Nader onderzoek zal 
dit moeten bewijzen. Hierbij is het aan te raden om met 
verscillende materialen. uitgebreide experimenten te 
doen. 

De konstruktie"van de meetopstelling zal bij verder 
onderzoek verandert moeten worden. De horizontale 
kracht is nu niet betrouwbaar te meten. Oit kan 
geschieden door de stempel zodanig te bevestigen dat hij 
volstrekt n1et kan verschuiven, of draaibaar te 
bevestigen zodat hij geen torsiekrachten kan opnemen. 
Verder zal nog uitgezocht moeten worden, van welke 
faktoren de "a" afhangt en waaraan de "b" in de 
wrijvingsformule gerelateerd moet worden. Oit moet 
uiteidelijk resulteren in het kunnen voorspellen van een 
"a" die niet afhangt van het soort proces, maar alleen 
van de ruwheid van stempel en materiaal, en van het 
smeermiddel. 



SYMSQbENb PST 

Fh 

Fb* 

Fb 

Fst* 

Fst 

r 

z 

Ro 

Re 

So 

Se 

b 

[kNJ 

[kN] 

CkNJ 

[kN] 

[kN] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[graden] 

[--J 

c--] 
[--] 
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Gemiddelde horizontale kracht 
bij eenzijdig duntrekken 

Gemiddelde bodemkracht bij 
tweezijdig duntrekken 

Gemiddelde bodemkracht bij 
eenzijdig duntrekken 

Gemiddelde stempelkracht bij 
tweezijdig duntrekken 

Gemiddelde stempelkracht bij 
eenzijdig duntrekken 

Koordinaat 

Koordinaat 

Koordinaat 

ATstand tot begin 
deformatiegebied 

ATstand tot einde 
deformatiegebied 

Begindikte van de strip 

Einddikte van de strip 

Breedte van de strip 

Inloophoek matrijsblok 

Reksnelheidstensor 

Effektieve deformatiesnelheid 

Totale effektieve rek 
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ET' [--] Effektieve snelheids-
discontinuiteitsrek 

Ec (--1 Voordeformatie 

Or [N/mm21 Spanning in r-richting 

!h (N/mm21 Spanning in z-richting 

G<r [N/mm2] Spanning in cy-richting 

! [N/mm2J Schuifspanning 

lo [N/mm21 Schuifspanning aan 
oppervlak materiaal 

u [M] verplaatsing 

u (Mis] snelheid 

uo [MIs] stempelsnelheid 

C [N/mm2] Specifieke spanning 

n [--] versteviginsexponent 
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Bijlage 1 Tekeningen van de Proefopstelling 

bovenaanz'i ch t 

p 
krachtopnemer 
voer Fh 

kracht-verdeel 
l, ring 

scharnierend 
matrijsblok 
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reductie ins tel
bout 

stempel 
krachtepnemer 

voor Fb 

aanzicht 8-8 Doorsnede A-A met de stempel 

y+-~- krachtopnemer veor F b . 

~~-.kracht verdeelring 
~"""""'--'" 

los inzetstuk 

schuifpassing 
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Bijlsge 2 Grafiek van de gemeten en bereKende waarden 
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Sijlage 3 Foto's van het shaving effekt 

12> X 

bo<* M5nr. 1'189 

L.Lb1 (!.(,e p:j L ) ~. ~ I °10 r e cLu k-+ie 

De r u:h ~q v.-OCtr"VY\ he f fY\.aAer vo.cz,,( ~ I 
~ ~ he~ 0 v'"Olv\ ~k:s Malr rechfs 
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vervolg bijlage 3 

:10 X 

bo ~ ~ nr 
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Bijlage 4 ALGOL programma voor de krachtenberekening 

BURROUGHS LARGE SYSTEMS ALGOL COMPILER, V~RS10N 34.750.260, 

1 SET LIST 
t StT INSTALLATION 

H~G'N COMMENT PLASI~ EXIRUSIE, DUNTREKKEN, BERE~ENING RADIAAL 

SPANNINGSVERLOOP, A-46009·', 
(Gt8RUIKIE PROCEDURE: RK1), 
OJH8/JAHR, 841018; 

FILE INF (KINO = UlSK~ TITLE = "146009.", f!~ETYPE = 7), 

UilT (KIND = REMOTE, MAXREC:I1E = 14); 

INTEGER G1, G2, 1, 11, J, JJ, M; 
REAL A1, A2, ALf, ALfA, 8, B1, B2, e3, 84, C,C1, e2, CO~A, EPSNUL," 

FB, FH, fST, "FSTT, N, Q, QST, R, RAD, RE, REST, RINT, RKA, 
RkINT, RKR, RKSUG, RNUL, RNULST, aST, Sf, Sf, SFST, SFVOR, 
SINA, SlhT,SNUL, SR, SRST, 55f, SI, ST01, ST02, 
T01VOR, SV, SVST, T01, T01ST, T02, f02SI, T02VOR, TANAH, 
T(iW3;" " . 

t l~CLUDE "SOURCf/NUMLI8/RK1 ON A~PL" 

RE~D(lNf,I,C, ~, EPSNUL, Q, B, ShUL, Sf, II, JJ, G1, G2, RKA, RKK); 
COIltMENT C 

N 
fPSNUL 

Q 
a 

SNUL 
SE 
11 

JJ 

G1 
G2 

RKA 
RKR 

= 
= 
= 
= 
= 
"= 
= 
= 
= 

= 
::: 

= 
:: 

SPEClflEKE SPAN~lNG (N/MHZ) 
VERSTEVIGINGSE(SPONENT [-) 
VOORVERSTEVIGING " (N/Mt42J 
WEERSTAhD TfGEN AFSCHUIVING IN HET SMEERMIODEL [N/MM2J 
STRIPBREfDTE eMMJ 
eEGINDIKTE' wAN Tf DUNTHEKKEN VOORwERP [MM] 
EINODIKTE VAN TE OUNTREKKEN VOORWER? (MM] 
AANIAL ALfA-WAAROEN: AALFA(1:1IJ 

ALfA=ALf=lNLOOPHOEK MATRIJSBlOK VOOR DUNTRE~KEN [GRDN) 
AANTAL UIT TE VOEREN INTEGRAT~eSTAPPEN MET PROC. RK1 

BEPAALT DIVERSE STAPGROOTTEN: RKINT, RINT, 5thT 
TUSSENUITVOERPARAM~TER (ALGEMEE~) 
TUSSENUITVOERPARAMETER (M8T PROf.. RK1) 
A8S0LUTE TOLfRANTIE VOOR DE LOKALE fOUr PER ~ENGTEEENHEID 
RELATIEVE 10EM (AD F~OC. RK1); 

rG~3:=2/SQRT(5);~AD:=0.0174532925; QST:=Q/C; 
COMMENT DE TOEVOEGING ·ST' DUIDI OP DIMENSIELOO~ GEMAAKT ZIJN 

VAN BETROKKEN VARIABlLE; 
Al:=TGw!*QST; A2:=SNUl/(Z*SE); 

eE~IN REAL ARRAY AALfA[1:111; 

REAL PROCEDURE DSRSIORST; 
UfGIN SVST:=(TGW3*(B4*LN(1/RST)tB3)+EPSNUL)**N; 

T01ST;=Al*TGW3*(1-SRSrISvST)*(1-SRST/SVST)*(1-RST)/(1-REST); 
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vervolg bijlage 4 

T02S1:=T01sr*«(1+RST).A,-1,; 
DSRSTDRST:=(T02ST.B'-T01ST*a2-TG~3*SVST)/RST; 
IF G2 EQl 1 THEN WRITE(UITT,*I,J, SVST, T01ST, T02ST) 

END; 

REA~(INf,I,AAlFA(*J); 

WRITEtUITT,c/,"PlAST, E.TR~SIE, OUNTREK~EN, bEREKENING RADIAAL ", 
"SPANNINGSVERlOOP, A-46009-B ",I,u~R. AFH. ORUK KW~.",I, 

I,"C =",F7.2," N/MM2 N =",f7.4," [-] EPSNUL =", 
F7.'," [N/MM2J", 
I,"G =",F1.2," N/MMl B =",F7.2," MM 
F6.3," MM SE =",F6.3," MM", 
1,"11 =",12," JJ =",13," G1 =",13~" 
13," RKA, RK~:",2E9.2, 
/,"A~lFA[l:IIJ:", *F5.1>, 

SNUl -" - , 
G2 =", 

C, N, EPSNUl, Q, B, SNUl, SE, II, JJ, G1, G2, RKA, RKR, 
11, AAlfA[*]); 

IF G1 EQl 1 THEN WRITE(U[~T,."QST, At, Al); 

FOR I := 1 STEP 1 UNTIL II DO 
REGIN ALFA:=AAlFA(I); ALF:=AlFA*RAD; 

SlN~:=SlN(AlF); COSA:=COS(AlF); TANAH:=rAN(AlF/Z); 
Bl:=1/SINA; B2:=Bl*COS~; 83:=TANAH/2; ~4:=SQRT(1+B3*B3); 
RNUL:=SNUl*81; RE:=S~*B1; SINT:=(SE-SNUL)/JJ; 
Cl:=COSA*8; Cl:=SINA*8; 
RNUlST:=l; R:=RNUL; REST:=RE/RNUl: RST:=RNUlST; 
SRST:=O; SR:=O;· 
SVST:=(TGW3*S3+EPSNUl).*N; SV:=SVSTkC; 
SFST:=-TGW3*SVST; SF:=:FST*C; 
T0151:=0; T01:=0: T025\:=0; T02:=0; 
RKINT:=(REST-R~ULST)/JJ; RKSUG:=RKINI/4; 
SSF:=O; ST01:=0; ST02:=0; RINT:=(RE-RNUL)/JJ; 

WqITE(UITT,<I,"ALFA =",F5.2," GRDN =",F7.5," RAD 
F8.'," MM RE =",F8.4," M~">, 
ALfA, ALF, RNUL, RE); 

IF Gl EQL 1 THEN 
BEGIN WRITECUITT,./,81, 82, 83, 84); 

WRITECUITT,*I,SINT, tl, e2); 
WRITE(UlTT ,*1 ,RKINT, ... RINT) 

END; 

RNUl -" - , 

WRITE(UITT,</," RST",X9,"SIGRST",X7,"SIGVlST",X6,"TAU01ST", 
XS,"TAUD2ST",X6,"SIGFIST", .. 
I," 1",Xl',"SIGR",X9,"SJGVL",X8,"TAU01", 
X7,"TAU02",X8;"SIGFI", . 
I," J",Xl',"FH",xl'."FB",X1',"FST",I, 
I,El'.4,5E13.4,/,El'.4,5E13.4>, 

RST, SRST, SVST, T01S1, T02S1, SFST, 
R, SR, SV, T01, T02, SF); 

FOR J := 1 STEP 1 UNTIL JJ DO 
BEGIN SFVOR:=SF; T01VOR:=rOl: T02VOR:=T02; 

RK1(OSRSTDRST, RST, SRST, RKINT, RKSUG, RKA, RKR, M); 
DSRSTDRSTi 
R:=RST*RNUl; SR:=&RST*C; sv:=svsr*c; 
SFST:=SRST-TGW3*SVST; SF:=SFST*C; 
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vervolg bijlage 4 

't~1::T01ST*C; T02:=T025T*C; 
SSF::SSf-«SF~SFVOR)/2)*RINT; 
SlOl:=ST01-((T01+T01VOR)/Z)*RI NT i 
~TQ2:=SrC2-«T02+T02VOR)/2)*Rl~T; 
fH:=-Cl*SSF-C2*ST01; 
FB:=SR*B·(SNUL+J*~INT); 
fST:=f8~B*ST02; 

FSTT:=ST01*Cl+(-SSf)*C2; 

WPITE(UtTT,</,El1.4,5E13.4,I,El1.4,Se13.4,I,I5,X6,4E13.4>, 
RST, SRST, SVST, T01ST, TU25T, SfST, 
R, SR, SV, Tal, T02, SF, 
J, FH, fB, FST, FSTT); 

END JJ: 
END 11; 

END ARRAY; 

END. 
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