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I 

SAMENVATTING 

Met behulp van de (verbeterde) striptrek-unit kan voor het 
trekken van een strip over een afronding de wrijvingscoeffi
cient worden berekend. Volgens de huidige methode dienen 
hiertoe een aantal krachten en stripafmetingen bepaald te 
worden. Het opmeten van de stripafmetingen is naar verhouding 
een tijdrovende bezigheid. 

Een alternatief model waarbij de afmetingen van de strips niet 
van belang zijn, leidt tot een aanzienlijke tijdsbesparing. De 
resulaten zijn ten opzichte vanhet huidige model nagenoeg ge
lijk. 
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1 INLEIDING 

Bij het trekken van een strip over een afronding kan voor een 
bepaalde combinatie van materiaal, afrondingsradius rm en 
smeermiddel met de (verbeterde) striptrek-unit de wrijvings
coefficient ~ bepaald worden (bijlage A). Momentaan gebeurt 
dit door de gemiddelde oppervlaktedruk p te delen op de 
schuifspanning To' De volgende meetgegevens zijn hiertoe be
nodigd: 

- de trekkracht F~; 

- de remkracht Fmn; 

- de opnemerkracht F~n; 

- de stripbreedte voor de afronding b l ; 

- de stripdikte voor de afronding SI; 

- de stripbreedte na de afronding b2 ; 

- de stripdikte na de afronding S2' 

De krachten worden tijdens de proef met piezo-elementen opge
nomen en via ladingsversterkers door digitale voltmeters 
weergegeven. Daarentegen dienen de stripafmetingen naderhand 
met schuif- en schroefmaat bepaald te worden. Dit laatste is 
verhoudingsgewijs een tijdrovende bezigheid. 

Dit rapport bevat voor de verbeterde striptrek-unit een af
leiding voor de wrijvingscoefficient ~ waarbij de stripafme
tingen niet van belang zijn. Hierbij wordt de optredende 
wrijvingskracht Fw gedeeld door de normaalkracht Fn' Resulta
ten van dit alternatieve model zullen worden vergeleken met 
resultaten van het huidige model. De afleiding wordt behan
deld in hoofdstuk 3. Eerst zal echter in hoofdstuk 2 het hui
dige model aan de orde komen. 
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2 HOIDIG HODEL TER BEREKENING VAN DE WRIJVINGSCOEFFICIENT 

Figuur B1 (bijlage B) toont het deformatieproces bij het 
trekken van een strip over de afronding van de striptrek
unit. Op de strip en opnemer zijn met verwaarlozing van het 
gewicht aIle krachten getekend. Aan de hand van de afgebeelde 
figuur kunnen de schuifspanning TOI de gemiddelde oppervlak
tedruk P, en hiermee de wrijvingscoefficient ~ afgeleid wor
den. Dit is grotendeels uitgewerkt in het nuvolgende <1>. 

De schuifspanning To tussen strip en afrondinq is: 

r. 
'C = ~ (1.) 

o A". 

met To schuifspanning tussen strip en afronding [N/mm2] 
Fw wrijvingskracht van afronding op strip [N] 
Aw wrijvingsoppervlakte tussen strip en afronding [mm2] 

Het wrijvingsoppervlak Aw tussen strip en afronding bedraagt 
een vierde deel van de omtrekoppervlakte ~ van een cilinder 
met straal rm en breedte b: 

(2) 

met Aw wrijvingsoppervlakte tussen strip en afronding [mm2
] 

~ omtrekoppervlakte van cilinder [mm2 ] 

rm afrondingsradius [mm] 
b breedte van cilinder [mm] 

Daar gedurende de deformatiezones a en been (geringe) breed
te-afname plaatsvindt, wordt voo~ de breedte b van de wrij
vingszone de gemiddelde breedte b genomen: 

(3) 

met Aw wrijvingsoppervlakte tussen strip en afronding [mm2] 

~ afrondingsradius [mm] 
b gemiddelde stripbreedte [mm] 
bI stripbreedte voor afronding [mm] 
~ stripbreedte na afronding [mm] 
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De wrijvingskracht Fw is: 

(4) 

met F. wrijvingskracht van afronding op strip [N] 
Mw wrijvingsmoment t.o.v. middelpunt van afronding [Nmm] 
r. afrondingsradius [mm] 

V~~r het wrijvingsmoment Mw geldt: 

met Mw wrijvingsmoment t.o.v. middelpunt van afronding 
[Nmm] 

(5) 

F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
x horizontale afstand van middelpunt van afronding tot 

middellijn van opnemer [mm] 

(5) in (4) levert: 

met Fw wrijvingskracht van afronding op strip [N] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
x horizontale afstand van middelpunt van afronding 

tot middellijn van opnemer [mm] 
r. afrondingsradius [mm] 

Invullen van (3) en (6) in (1) resulteert in: 

~ 
rur 

't 0 = -1(---=;::'b,.-+"""b-
2 

"2 rur-2-

(6) 

(7) 

met To schuifspanning tussen strip en afronding [N/mm2] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
x horizontale afstand van middelpunt van afronding 

tot middellijn van opnemer [mm] 
r. afrondingsradius [mm] 
b1 stripbreedte voor afronding [mm] 
~ stripbreedte na afronding [mm] 



Wordt x gelijk gesteld aan 40 mm, dan levert vereenvoudiging 
van (7): 

4.0.1' Of!! 1601" Of!! '1:0 .. __ ---:;c:...._ .. --"...-=-
1t • (b h) "'r_~2 (b.+ h ) -rdz" 1. +-:a •• -... .-:a 
4 

met To schuifspanninq tussen strip en afrondinq [N/mm2] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
rm afrondingsradius [mm] 
b1 stripbreedte voor afrondinq [mm] 
~ stripbreedte na afrondinq [mm] 

(8) 

V~~r de gemiddelde oppervlaktedruk p op de afrondinq is uit 
de literatuur bekend: 

(9) 

met p qemiddelde oppervlaktedruk op afrondinq [N/mm2] 
a qemiddelde spanninq over stripdoorsnede [N/mm2] 
rm afrondinqsradius [mm] 
SI stripdikte voor afrondinq [mm] 
~ stripdikte na afrondinq [mm] 

De qemiddelde spanninq u over de stripdoorsnede luidt: 

met a 
at 
a2 
F_ 
FlnIt 
b1 

St 

~ 
S2 

(10) 

qemiddelde spanning over stripdoorsnede [N/mm2] 
spanning over stripdoorsnede voor afrondinq [N/mm2] 
spanning over stripdoorsnede na afrondinq [N/mm2] 
remkracht [N] 
trekkracht [N] 
stripbreedte voor afrondinq [mm] 
stripdikte voor afronding [mm] 
stripbreedte na afrondinq [mm] 
stripdikte na afrondinq [mm] 

De verqelijkinq van de gemiddelde spanning a (10) wordt inqe
vuld in (9): 

p= (11) 

met zie voorgaande vergelijkinqen 
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Vereenvoudigd: 

met p gemiddelde oppervlaktedruk op afronding [N/mm2] 
rm afrondingsradius [mm] 
F~ remkracht [N] 
FttK trekkracht [N] 
b t stripbreedte voor afronding [mm] 
SI stripdikte voor afronding [mm] 
~ stripbreedte na afronding [mm] 
~ stripdikte na afronding [mm] 

(12) 

De wrijvingscoefficient ~ tussen strip en afronding wordt 
verkregen door de gemiddelde oppervlaktedruk p te delen op de 
schuifspanning 'To: 

(13) 

met ~ wrijvingscoefficient van huidige model 
l' 0 schuifspanning tussen strip en afronding [N/mm2] 
p gemiddelde oppervlaktedruk op afronding [N/mm2] 

Substitutie van (8) en (12) in (13) levert: 

met ~ wrijvingscoefficient van huidige model 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
F~ remkracht [N] 
FttK trekkracht [N] 
rafr afrondingsradius [mm] 
b1 stripbreedte voor afronding [mm] 
SI stripdikte voor afronding [mm] 
~ stripbreedte na afronding [mm] 
~ stripdikte na afronding [mm] 

(14) 
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uit (14) voIgt dat de wrijvingscoefficient ~h van het huidige 
model een funktie van acht parameters is, waaronder de strip
afmetingen: 

met ~ wrijvingscoefficient van huidige model 
raft afrondingsradius [mm] 
FU1:i: trekkracht (N] 
Fraa remkracht [N] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
b1 stripbreedte voor afronding (mm] 
S1 stripdikte voor afronding [mm] 
~ stripbreedte na afronding [mm] 
~ stripdikte na afronding [mm] 

(15) 
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3 ALTERNATIEF HODEL TER BEREXENING VAN DE WRIJVINGSCOEFFICIENT 

Zoals in de inleiding is vermeld, wordt bij het alternatieve 
model gebruik gemaakt van de wrijvingskracht Fw en normaal
kracht Fa. De wrijvingskracht Fw wordt op gelijke wijze bere
kend als bij het model uit hoofdstuk 2 en is voor x = 40 mm: 

:1'., = _'_O'-:;l'P= 
r-u 

met Fw wrijvingskracht van afronding op strip [N] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
rm afrondingsradius [mm] 

(16) 

Met behulp van bijlage C wordt op deze en de eerstvolgende 
pagina's een normaalkracht Fa afgeleid. Daar met de kracht 
om de strip te buigen geen rekening wordt gehouden, is de 
afgeleide normaalkracht F. een benadering. 

In figuur Cl is de strip ter plaatse van de afronding van het 
afrondingselement vrijgemaakt. Uit de geometrie voIgt dat de 
gevraagde normaalkracht Fa niet gelijk is aan de radiaal ont
bondene Fm~ van de kracht van de afronding op de strip. 
Van deze ontbondene wordt in het model weI gebruik gemaakt en 
is gedefinieerd als: 

met Fm~ radiaal ontbondene van de kracht van afronding 
op strip [N] 

Fm kracht van afronding op strip [N] 

(17) 

a hoek waaronder de kracht van strip op afronding 
aangrijpt [0] 

'Aktie is reaktie' levert voor de kracht Fm van de afronding 
op de strip: 

met Fm kracht van afronding op strip [N] 
F. kracht van strip op afronding [N] 

(18) 
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Voor de resulterende kracht F. van de strip op de afronding 
geIdt: 

met F. kracht van strip op afronding [N] 
Fnm remkracht [N] 
F~ trekkracht [N] 

(19) wordt gesubstitueerd in (18): 

met Fm kracht van afronding op strip (N] 
Fnm remkracht [N] 
F~ trekkracht (N] 

(19) 

(20) 

Uit de figuur voIgt voor de hoek a waaronder de kracht van de 
strip op de afronding F. aangrijpt: 

met a hoek waaronder de kracht van strip op afronding 
aangrijpt [0] 

Fnm remkracht [N] 
F~ trekkracht [N] 

InvuIIen van (20) en (21) in (17) Ieidt tot: 

met Fm~ radiaal ontbondene van de kracht van afronding 
op strip [N] 

Fnm remkracht [N] 
F~ trekkracht [N] 

(21) 

(22) 

Om de normaalkracht Fo te bepalen wordt de afronding in fi
guur Cl vervangen door een schuine zijde onder 45°. Deze 
zijde komt overeen met de hypotenusa van een rechthoekige 
driehoek waarvan de benen een Iengte rm hebben. Langs de 
zijde beweegt een recht stuk strip dat een kracht uitoefent 
die geIijk is aan de kracht van de strip op de afronding F~. 
Dit is weergegeven in figuur C2. 



Als gevolg van 'aktie is reaktie' werkt op de strip een 
kracht Fm welke in qrootte en richting overeenkomt met de 
kracht Fm die de afronding op de strip uitoefent in figuur 
Cl: 

met Fm kracht van afschuining op strip [N] 
Fm kracht van afronding op strip [N) 

(23) 

De wrijvingskracht Fw' voor deze situatie is de ontbondene 
van de kracht van de afschuining op de strip Fm langs de 
zijde. De normaalkracht Fa' is de ontbondene loodrecht op het 
vlak. Worden de oppervlaktedrukken die in de figuren Cl en C2 
heersen respectievelijk p en p' genoemd, dan geldt: 

oppervlaktedruk op afronding [N/mm2] 
oppervlaktedruk op afschuining [N/mm2J 
normaalkracht van afronding op strip [N] 
normaalkracht van afschuininq op strip [N] 
wrijvingsoppervlakte tussen strip en afronding 
[mm2] 

(24) 

Aw' wri~vingsoppervlakte tussen strip en afschuining 
[mm ] 

uit (24) voIgt voor de normaalkracht Fa: 

normaalkracht van afronding op strip [N) 
normaalkracht van afschuining op strip [N) 
wri1vingsoppervlakte tussen strip en afronding 
[mm ] 

Aw' wrijvingsoppervlakte tussen strip en afschuining 
[mm2] 

Volgens (2) is het wrijvingsoppervlak Aw tussen strip en af
ronding: 

met Aw wrijvingsoppervlakte tussen strip en afronding 
[mm2] 

rm afrondingsradius [mm] 
b stripbreedte [mm] 

(26) 
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De definitie van het wrijvingsoppervlak Aw' tussen strip en 
afschuining is: 

(27) 

met Aw' wrijvingsoppervlakte tussen strip en afschuining 
[mm2

] 

rm afrondingsradius [mm] 
b stripbreedte [mm] 

Het quotient van be ide wrijvingsoppervlaktes Aw en Aw' is: 

!!r~ 
2 =-=--
,f2r~ 

n 
= --

met Aw wrijvingsoppervlakte tussen strip en afronding 
[mm2

] 

(28) 

Aw' wrijvingsoppervlakte tussen strip en afschuining 
[mm2

] 

rm afrondingsradius [mm] 
b stripbreedte [mm] 

De normaalkracht Fo' op de afschuining is gelijk aan de radi
aal ontbondene Fm~ van de kracht van de afronding op de 
strip in figuur Cl: 

(29 ) 

met Fo' normaalkracht van afschuining op strip [N] 
Fm~ radiaal ontbondene van de kracht van afronding 

op strip [N] 

substitutie van (22) in (29): 

met Fo' normaalkracht van afschuining op strip [N] 
Frem remkracht [N] 
F~ trekkracht [N] 

(30) 



- 11 -

(28) en (30) ingevuld in (25): 

met Fa normaalkracht [N] 
Fnm remkracht [N] 
FIRl: trekkracht [N] 

(31) 

Voor het alternatieve model is de wrijvingscoefficient ~. ge
definieerd als: 

, 
11." ,. 

.a 

met ~. wrijvingscoefficient van alternatief model 
F. wrijvingskracht van afrondinq op strip [N] 
Fa normaalkracht van afronding op strip [N] 

(32) 

Invullen van de vergelijkingen voor de wrijvingskracht F. 
(16) en normaalkracht Fa (31) in de formule van de wrijvings
coefficient ~. (32): 

met~. wrijvingscoefficient van alternatief model 
rm afrondingsradius [mm] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
Fnm remkracht [N] 
FIRl: trekkracht [N] 

(33) 

De wrijvingscoefficient ~. van het alternatieve model is in 
tegenstelling tot de wrijvingscoefficient ~h van het huidige 
model dus niet afhankelijk van de stripafmetingen: 

~a wrijvingscoefficient van alternatief model 
rm afrondingsradius [mm] 
F~ trekkracht [N] 
Fnm remkracht [N] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 

(34) 
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4 VERGELIJKING VAN DE MODELL EN 

4.1 Verwerkinq van meetqeqevens 

De twee modellen kunnen onderling eenvoudig worden verge
leken door reeds bekende meetwaardes in te vullen. Ver
volgens worden voor de verkregen wrijvingscoefficienten 
IJ.b en IJ.. de verschilwaardes (= IJ.. - IJ.h) berekend. 

Bijlagen D en H tonen een hoeveelheid meetgegevens voor 
respectievelijk verschillende snelheden v en verschillen
de afrondingsradii rm <1>. De bijbehorende afgeleide 
grootheden staan in de bijlagen E en F, en de bijlagen I 
en J. De verschilwaardes zijn per snelheid v en afron
dingsradius rm achtereenvolgens opgenomen in de bijlagen 
G en K. 

P.S. De meetgegevens uit bijlage H zijn voorheen in nog 
geen enkel rapport gepubliceerd. 

4.2 Besprekinq van de resu1taten. 

AIle verschilwaardes uit de bijlagen G en J blijken posi
tief te zijn. Bij de waardes uit bijlage G is de onder
linge spreiding bij de lagere snelheden v opmerkelijk 
groter dan bij de hog ere snelheden v. Tevens zijn de 
waardes bij de hogere snelheden v vaak veel kleiner dan 
bij de lagere snelheden v. De verschilwaardes uit deze 
bijlage varieren van 0.0000 tot 0.0019. 

De verschilwaardes in bijlage K varieren van 0.0001 tot 
0.0011. Ook hier is onderscheid in spreiding: de waardes 
bij een afrondingsradius rm van 6 mm vertonen meer 
spreiding dan de waardes bij de radii van 8 en 10 mm. 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van het buiten beschou
wing laten van de buigkracht in het alternatieve model. 
Deze speelt namelijk bij kleinere afrondingsradii r. een 
grotere role 
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5 CONCLUSIES 

Op basis van de verkregen resultaten kunnen kortweg de vol
gende twee conclusies worden getrokken: 

1 Het alternatieve model voldoet voor de berekening van de 
wrijvingscoefficient ~ op een paar duizendsten nauwkeurig 
aan het huidige model. 

2 Vergeleken met de huidige methode daalt de nauwkeurigheid 
van het alternatieve model met afnemende afrondingsradius 
rm· 
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Bijlaqe A blad 1 

DOORSNEDE VAN DE STRIPTREX-ONIT 

Van de in dit rapport betreffende striptrek-unit is in onder
staande figuur een doorsnede van het zij-aanzicht qeqeven <1>. 

8 

naar ladinqS-~::::;:;:t:~~~~~~7I versterker ,-

6 

1 huis 
2 afrondinqselement 
3 remmechanisme 
4 vaste meedraaiende pennen 
5 horizontaal verplaatsbare 

meedraaiende pennen 
6 instelbouten 
7 opnemer 
a piezo-elementen 
9 inspanklemmen van trekbank 

10 strip 

10 

x=40mm. 

naar ladinqs
versterker 

9 

x horizontale afstand van 
middelpunt van afrondinq 
tot middellijn van opne
mer [mm] 

Ftn* trekkracht [N] 
Frau remkracht (N] 
F aft kracht van afrondinq op 

strip [N] 
F~ kracht van afrondinqs

element op opnemer [N] 
v snelheid [mm/s] 

Fiq.Al Doorsnede van het zij-aanzicht van de striptrek-unit. 



Bijlage B blad 1 

SITUATIE TER PLAATSE VAN RET AFRONDINGSELEMENT 

De situatie ter plaatse van het afrondingselement van de strip
trek-unit is geYllustreerd in figuur B1 <1>. 

Frem 

opnemer 

afrondings
element 

FilM 

- 4-- _ +-- - --L -------+--~-_ ... ~ 
I I I 

... 
b aa 

x = 40 DUll 

rm afrondingsradius [mm] 
x horizontale afstand van middelpunt van afron-

ding tot middellijn van opnemer [mm] 
F1rQ: trekkracht [N] 
Fnm remkracht [N] 
Fm kracht van afronding op strip [N] 
F~ kracht van afrondingselement op opnemer [N] 
F~ kracht van striptrek-unit op opnemer [N] 
v snelheid [mm/s] 
SI stripdikte voor afronding [mm] 
s stripdikte in bocht [mm] 
S2 stripdikte na afronding [mm] 

a eerste deformatiezone 
b tweede deformatiezone 

Fig.Bl Schematische weergave van de situatie ter plaatse 
van het afrondingselement van de striptrek-unit. 



Bijlaqe C blad 1 

VRIJGEMAAKTE STRIP 

De afbeelding van figuur Cl toont de strip ter plaatse van de 
afronding van het afrondingselement met daarop alle krachten 
getekend. 

v 
a 

afrondingsradius [mm] 
trekkracht [N] 
remkracht [N] 

afrondinqs
element 

Ftrck 

kracht van strip op afronding [N] 
kracht van afronding op strip [N] 
axiaal ontbondene van de kracht van afronding 
op strip [N] 
radiaal ontbondene van de kracht van afronding 
op strip [N] 
snelheid [mm/s] 
hoek waaronder de kracht van strip op afronding 
aangrijpt [0] 

Fiq.Cl Vrijqemaakte strip ter plaatse van de afrondinq van 
het afrondinqselement. 



Bijlaqe C blad 2 

In fiquur C2 is 'de strip' ter plaatse van de vervangende af
schuining vrijgemaakt. 

r* ~ 

-1 ~ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

~ • k 

afschuininq 

rm afrondingsradius [mm] 
Fm kracht van strip op afschuininq [N] 
Fm kracht van afschuining op strip [N] 
FQ ' normaalkracht van afschuining op strip [N] 
Fw' wrijvingskracht van afschuininq op strip [N] 
v snelheid [mm/s] 

Fiq.C2 vrijqemaakte strip ter plaatse van de vervanqende 
afschuininq. 



Bij1age D ))la4 1 

KEETGEGEVENS VOOR VERSCHILLENDE SNELHEDEN 

Op deze en de volgende pagina staan meetgegevens voor een be
klede staalplaat van de firma Cockerill uit Belgie <1>. De af
rondingsradius rm bedraagt 8 mm. 

Nr. bo So b1 SI ~ S2 Ftret Fmn Fopn 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N] 

01 28.20 0.705 28.15 0.697 28.10 0.691 2170 1140 143 

02 28.10 0.707 28.10 0.699 28.00 0.676 3190 1810 212 

03 28.15 0.719 28.15 0.703 28.10 0.693 1170 570 76 

04 28.10 0.702 28.10 0.693 28.10 0.689 1690 900 111 

Ta)).D1 Afmetingen en krachten voor v = 1.6 mm/min. 

Nr. bo So b1 SI b2 S2 Ftret Fmn Fopn 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N] 

05 28.00 0.712 27.95 0.697 27.95 0.686 1800 960 113 

06 27.90 0.709 27.90 0.707 27.80 0.681 3630 1930 261 

07 28.10 0.711 28.10 0.699 28.10 0.689 1060 560 59 

08 27.80 0.700 27.85 0.697 27.80 0.676 2840 1520 197 

Tab.D2 Afmetinqen en krachten voor v = 3.2 mm/min. 

Nr. bo So b l SI ~ S2 Fttek Fmn Fopn 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mmJ [N] [N] [N] 

09 27.95 0.709 27.90 0.698 27.85 0.687 3070 1780 195 

10 28.25 0.702 28.15 0.697 28.10 0.689 1190 630 63 

11 28.20 0.705 28.15 0.698 28.10 0.689 1900 1050 113 

12 28.10 0.701 28.00 0.679 28.00 0.675 2790 1560 179 

Tab.D3 Afmetinqen en krachten voor v = 6.4 mm/min. 



Bij1age 0 ):)lad 2 

Nr. bo So b 1 SI b2 S2 Ftrc:Ir; Frem Fopn 
[nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [N] [N] [N] 

13 28.15 0.705 28.00 0.689 27.95 0.678 3080 1830 174 

14 28.10 0.707 28.10 0.690 28.05 0.683 1400 770 88 

15 28.20 0.703 28.05 0.691 28.00 0.682 2810 1660 173 

16 28.10 0.702 28.00 0.688 28.00 0.683 2310 1360 140 

Tab.04 Afmetingen en krachten voor v = 12.5 mm/min. 

Nr. bo So b 1 SI ~ S2 Ftrc:Ir; Fmn Fopn 
[nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [mm] [N] [N] [N] 

17 28.10 0.702 27.80 0.671 27.75 0.665 2920 1860 157 

18 28.05 0.701 27.95 0.679 27.95 0.673 1420 800 76 

19 28.00 0.698 27.90 0.674 27.75 0.669 2080 1230 115 

20 28.10 0.681 27.90 0.659 27.90 0.653 2640 1670 131 

Ta):).05 Afmetingen en krachten voor v = 25 mm/min. 

Nr. bo So b 1 SI b 2 S2 Ftrc:Ir; Frem Fopo 
[nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [nun] EN] [N] [N] 

21 27.95 0.699 27.70 0.665 27.60 0.658 3360 2330 198 

22 28.05 0.699 28.00 0.685 27.95 0.678 1400 820 73 

23 28.00 0.701 27.75 0.671 27.70 0.664 2220 1420 107 

24 28.05 0.701 27.80 0.661 27.70 0.657 1900 1860 150 

Tab.06 Afmetingen en krachten voor v = 50 mm/min. 



Bijlaqe E blad 1 

APGELEIDE GROOTREDBN VOOR RET RUIDIGE HODEL PER SNELREID 

Onderstaande tabellen bevatten de schuifspanning TOl gemiddelde 
oppervlaktedruk p en wrijvingscoefficient ~b voor het huidige 
model. 

Nr. To P ~b 
[N/mm2] [N/mm2] 

01 2.0230 7.3677 0.2746 

02 3.0072 11. 2012 0.2685 

03 1. 0752 3.8776 0.2773 

04 1.5717 5.7658 0.2726 

Tab.E1 Schuifspanninq, qemiddelde oppervlaktedruk en 
wrijvinqscoifficiint voor v = 1.6 mm/min. 

Nr. To P /.Lb 
[N/mm2] [N/mm2] 

05 1. 6086 6.1871 0.2600 

06 3.7289 12.5607 0.2969 

07 0.8354 3.6114 0.2313 

08 2.8170 9.8438 0.2862 

Tab.E2 Schuifspanninq, gemiddelde oppervlaktedruk en 
wrijvinqscoifficiint voor v = 3.2 mm/min. 

Nr. To 
[N/mm2J 

P 
[N/mm2] 

~b 

09 2.7834 10.9008 0.2553 

10 0.8913 4.0529 0.2199 

11 1. 5986 6.5698 0.2433 

12 2.5436 9.7180 0.2617 

Tab •• 3 Schuifspanninq, qemiddelde oppervlaktedruk en 
wrijvinqscoifficiint voor v = 6.4 mm/min. 



Bijlage E blad 2 

Nr. 'fo P J1.h 
[N/mm2] [N/mm2] 

13 2.4748 10.9954 0.2251 

14 1. 2472 4.8394 0.2577 

15 2.4562 9.9884 0.2459 

16 2.9894 8.1998 0.2426 

Tab.E" Schuifspanning, gemiddelde oppervlaktedruk en 
wrijvingscoefficient voor v = 12.5 mm/min. 

Nr. 'fo 
[N/mm2] 

P 
[N/mm2] 

J1.h 

17 2.2491 10.7692 0.2088 

18 1. 0819 4.9705 0.2177 

19 1. 6445 7.4473 0.2208 

20 1.8682 9.6652 0.1933 

Tab.E5 Schuifspanning, gemiddelde oppervlaktedruk en 
wrijvingscoefficient voor v = 25 mm/min. 

Nr. 'fo P J1.h 
[N/mm2] [N/mm2] 

21 2.8492 12.8787 0.2212 

22 1.0383 4.9678 0.2090 

23 1. 5356 8.2169 0.1869 

24 2.1507 8.4691 0.2540 

Tab.E6 Schuifspanning, gemiddelde oppervlaktedruk en 
wrijvingscoefficient voor v = 50 mm/min. 



Bijlage I' blad 1 

Al'GELEIDE GROOTBEDEN VOOR BET ALTERNATIEVE HODEL PER SNELBEID 

De meetgegevens uit bijlage F zijn in deze bijlage volgens het 
alternatieve model verwerkt. 

Nr. Fw Fn JJ. 
[NJ [NJ 

01 715.00 2599.67 0.2750 

02 1060.00 3926.99 0.2699 

03 380.00 1366.59 0.2781 

04 555.00 2034.18 0.2728 

Tab. 1'1 Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en 
wrijvingscoefficient voor v = 1.6 mm/min. 

Nr. Fw Fn IJ.. 
[NJ [N] 

05 565.00 2167.70 0.2606 

06 1305.00 4366.81 0.2988 

07 295.00 1272.35 0.2319 

08 985.00 3424.34 0.2876 

Tab. 1'2 Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en 
wrijvingscoefficient voor v = 3.2 mm/min. 

Nr. Fw Fn JJ. 
[N] [N] 

09 975.00 3809.18 0.2560 

10 315.00 1429.42 0.2204 

11 565.00 2316.92 0.2439 

12 895.00 3416.48 0.2620 

Tab. 1'3 Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en 
wrijvingscoefficient voor v = 6.4 mm/min. 



Bijlage F blad 2 

Nr. Fw Fa JJ.. 
[N] [N] 

13 870.00 3856.30 0.2256 

14 440.00 1704.31 0.2582 

15 865.00 3510.73 0.2464 

16 700.00 2882.41 0.2429 

'l'ab.F4 Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en 
wrijvingscoifficiint voor v = 12.5 am/min. 

Nr. Fw Fo JJ.. 
[N] [N] 

17 785.00 3754.20 0.2091 

18 380.00 1743.58 0.2179 

19 575.00 2599.67 0.2212 

20 655.00 3385.07 0.1935 

'l'ab.F5 Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en 
wrijvingscoifficiint voor v = 25 am/min. 

Nr. Fw Fo JJ.. 
[N) [N] 

21 990.00 4468.92 0.2215 

22 365.00 1743.58 0.2093 

23 535.00 2858.85 0.1871 

24 750.00 2953.10 0.2540 

'l'ab.F6 Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en 
wrijvingscoifficiint voor v = 50 am/min. 



Bijlaqe G blad 1 

VERGELXJKXNG VAN DE WRXJVXNGSCOEFFXCXENTEN PER SNELHEXD 

In de tabellen G1 tIm G6 zijn de verschillende wrijvingscoeffi
cienten ~a en ~ uit de bijlagen E en F met hun verschilwaardes 
opgenomen. 

Nr. ~. I-'h ~a - ~h 

01 0.2750 0.2746 0.0004 

02 0.2699 0.2685 0.0014 

03 0.2781 0.2773 0.0008 

04 0.2728 0.2726 0.0002 

Tab.G1 Wrijvinqscoifficiinten en verschilwaardes 
voor v = 1.6 mm/min. 

Nr. 1-'. /.Lh /.L. - /.Lh 

05 0.2606 0.2600 0.0006 

06 0.2988 0.2969 0.0019 

07 0.2319 0.2313 0.0006 

08 0.2876 0.2862 0.0014 

Tab.G2 Wrijvinqscoifficiinten en verschilwaardes 
voor v = 3.2 mm/min. 

Nr. /.La /.Lh ~a - /.Lh 

09 0.2560 0.2553 0.0007 

10 0.2204 0.2199 0.0005 

11 0.2439 0.2433 0.0006 

12 0.2620 0.2617 0.0003 

Tab.G3 Wrijvinqscoifficiinten en verschilwaaardes 
voor v = 6.4 mm/min. 



Bijlage G blad 2 

Nr. IJ. IJh IJ. - IJb 

13 0.2256 0.2251 0.0005 

14 0.2582 0.2577 0.0005 

15 0.2464 0.2459 0.0005 

16 0.2429 0.2426 0.0003 

Tab.G4 Wrijvingscoefficienten en verschilwaardes 
voor v = 12.5 mm/min. 

Nr. IJ. IJh IJ. - IJb 

17 0.2091 0.2088 0.0003 

18 0.2179 0.2177 0.0002 

19 0.2212 0.2208 0.0004 

20 0.1935 0.1933 0.0002 

Tab.G5 Wrijvingscoefficienten en verschilwaardes 
voor v = 25 mm/min. 

Nr. IJ. IJh IJ. - IJh 

21 0.2215 0.2212 0.0003 

22 0.2093 0.2090 0.0003 

23 0.1871 0.1869 0.0002 

24 0.2540 0.2540 0.0000 

Tab.G6 Wrijvingscoefficienten en verschilwaardes 
voor v = 50 mm/min. 



Bijlaqe B blad 1 

KEETGEGEVENS VOOR VERSCBILLENDE AFRONDINGSRADII 

In onderstaande tabellen staan voor verschillende afrondingsra
dii rm meetgegevens voor een beklede staalplaat van Volvo. De 
bijbehorende snelheid is 1.6 mm/min en de smeermiddelen zijn 
talg en Finarol B 5030. 

Nr. ho So hi Sl ~ S2 Ftrek Fran Fopn 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N] 

01 28.14 0.755 28.06 0.750 28.00 0.738 1550 990 41 

02 28.09 0.752 28.04 0.750 27.95 0.722 2580 1730 79 

03 28.05 0.755 28.02 0.749 27.90 0.720 3270 2340 102 

04 27.96 0.752 27.85 0.742 27.66 0.705 3190 2780 115 

Tab.Bl Afmetinqen en krachten voor rlfr = 6 mm en talq. 

Nr. bo So hi Sl b2 S2 Ftrek Fran Fopn 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N] 

05 28.04 0.755 28.04 0.750 27.96 0.735 1430 770 45 

06 28.08 0.755 28.04 0.750 27.91 0.725 2520 1600 93 

07 28.04 0.750 28.02 0.748 27.90 0.719 2810 1770 107 

08 28.10 0.755 28.00 0.740 27.88 0.715 4040 2690 148 

Tab.B2 Afmetinqen en krachten voor rm = 6 mm en finarol. 

Nr. ho So b l SI ~ S2 Ftrek Fran Fopn 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N] 

09 28.06 0.755 28.05 0.752 27.99 0.740 1310 870 43 

10 28.10 0.752 28.08 0.748 28.03 0.740 2260 1620 76 

11 28.06 0.755 28.01 0.745 27.91 0.731 2950 2200 95 

12 28.17 0.750 28.01 0.740 27.93 0.715 3760 2820 137 

Tab.B3 Afmetinqen en krachten voor rlfr = 8 mm en talq. 



Bijlaqe B blad 2 

Nr. bo So b l SI ~ S2 FtrdI; Frem Fopn 
[nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [N] [N] [N] 

13 28.04 0.755 28.00 0.750 27.96 0.740 1410 860 58 

14 28.06 0.752 28.03 0.748 27.99 0.738 2310 1530 104 

15 28.06 0.755 28.04 0.740 27.97 0.730 3250 2180 153 

16 28.06 0.753 28.08 0.740 27.92 0.730 4000 2750 186 

Tab.B4 Afmetinqen en krachten voor rm = 8 mm en finarol. 

Nr. bo So b l SI ~ S2 FtrdI; Frem Fopn 
[nun] [nun) [nun] [nun] [nun] [nun] [N] [N] [N] 

17 28.07 0.748 28.06 0.745 28.00 0.740 1330 900 63 

18 28.08 0.755 28.04 0.748 28.00 0.740 2040 1450 100 

19 28.09 0.753 28.02 0.745 27.97 0.730 3300 2470 144 

20 28.11 0.755 27.97 0.742 27.90 0.725 3860 2860 195 

Tab.BS Afmetinqen en krachten voor rm = 10 mm en talq. 

Nr. bo So b l SI ~ S2 FtrdI; Frem Fopn 
[nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [nun] [N] [N] [N] 

21 28.10 0.750 28.09 0.748 28.07 0.740 1470 930 88 

22 28.06 0.750 28.02 0.743 27.96 0.735 2300 1520 135 

23 28.04 0.752 28.00 0.745 27.94 0.737 3340 2300 211 

24 28.04 0.751 27.94 0.738 27.77 0.730 4150 2840 262 

Tab.BG Afmetinqen en krachten voor r~r = 10 mm en finarol. 



Bijlaqe I blad 1 

AFGELEIDE GROOTBEDEN VOOR BET BUIDIGE MODEL PER RADIUS 

De schuifspanning TOl gemiddelde oppervlaktedruk p en wrij
vingscoefficient ~h behorende bij bijlage H zijn hieronder ver
meld. 

Nr. To P ~h 
[N/mm2] [N/mm2] 

01 1. 0347 7.5672 0.1367 

02 1.9961 12.8870 0.1549 

03 2.5808 16.7883 0.1537 

04 2.9309 20.2000 0.1451 

Tab.Il Schuifspanninq, qemiddelde oppervlaktedruk en wrij-
vinqscoefficient voor rafr = 6 mm en talq. 

Nr. To P ~h 
[N/mm2] [N/mm2] 

05 1.1368 6.5710 0.1730 

06 2.3515 12.3298 0.1907 

07 2.7070 13.7244 0.1972 

08 3.7490 20.1574 0.1859 

Tab.I2 Schuifspanninq, qemiddelde oppervlaktedruk en wrij-
vinqscoefficient voor rafr = 6 mm en finarol. 

Nr. To P ~h 
[N/mm2] [N/mm2] 

09 0.6106 4.8719 0.1253 

10 1. 0779 8.6530 0.1246 

11 1. 3519 11.5322 0.1172 

12 1.9489 14.7471 0.1322 

Tab.I3 Schuifspanning, qemiddelde oppervlaktedruk en wrij-
vingscoefficient voor rafr = 8 mm en talq. 



Bijlaqe I blad 2 

Nr. 1'0 P #J.h 
[N/mm2] [N/mm2] 

13 0.8248 5.0800 0.1624 

14 1.4773 8.5818 0.1721 

15 2.1738 12.1383 0.1791 

16 2.6912 15.3195 0.1757 

Tab.I4 Scbuifspanninq, qemiddelde oppervlaktedruk en wrij-
vinqscoefficient voor ratr = 8 mm en finarol. 

Nr. 1'0 P #J.h 
[N/mm2] (N/mm2] 

17 0.5723 3.9813 0.1438 

18 0.9088 6.2348 0.1458 

19 1. 3099 10.3230 0.1269 

20 1.7776 12.0527 0.1475 

Tab. IS Scbuifspanninq, qemiddelde oppervlaktedruk en wrij-
vinqscoefficient voor ratr = 10 mm en talq. 

Nr. 1'0 
[N/mm2] 

P 
[N/mm2] 

#J.h 

21 0.7980 4.2791 0.1865 

22 1. 2282 6.8331 0.1797 

23 1.9210 10.0946 0.1903 

24 2.3952 12.5678 0.1906 

Tab.I6 Scbuifspanning, qemiddelde oppervlaktedruk en wrij-
vrijvinqscoefficient rm = 10 mm en finarol. 



Bijlaqe J blad 1 

AFGELEIDE GROOTBEDEN VOOR BET ALTERNATIEVE HODEL PER RADIUS 

De wrijvingskracht FWI benaderde normaalkracht Fa en wrijvings
coefficient ~. voor de meetgegevens uit bijlage H staan in deze 
bijlage. 

Nr. Fw Fa #. 
[N] [N] 

01 273.33 1994.91 0.1370 

02 526.67 3385.07 0.1556 

03 680.00 4406.08 0.1543 

04 766.67 5254.31 0.1459 

Tab.Jl Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en wrij-
vinqscoefficient voor r~ = 6 mm en talq. 

Nr. Fw Fa ~. 
(N] [N] 

05 300.00 1727.88 0.1736 

06 620.00 3235.84 0.1916 

07 713.33 3597.12 0.1983 

08 986.67 5285.73 0.1867 

Tab.J2 Wrijvinqskracht, benaderde normaalkracht en wrij-
vinqscoefficient voor r~ = 6 mm en finarol. 

Nr. Fw Fa ~a 
[N] [N] 

09 215.00 1712.17 0.1256 

10 380.00 3047.34 0.1247 

11 475.00 4044.80 0.1174 

12 685.00 5167.92 0.1325 

Tab.J3 Wrijvingskracht, benaderde normaalkracht en wrij-
vingscoefficient voor r~ = 8 mm en talq. 



Bijlage J blad 2 

Nr. Fw Fo JJ.a 
[N] [N] 

13 290.00 1782.85 0.1627 

14 520.00 3015.93 0.1724 

15 765.00 4264.71 0.1794 

16 930.00 5301.44 0.1754 

'l'ab.J4 Wrijvinqskracbt, benaderde normaalkracbt en wrij-
vingscoifficiint voor r~ = 8 am en finarol. 

Nr. Fw Fo JJ.. 
[N] [N] 

17 252.00 1751. 44 0.1439 

18 400.00 2741. 04 0.1459 

19 576.00 4531. 75 0.1271 

20 780.00 5277.88 0.1478 

'l'ab.JS Wrijvinqskracht, benaderde normaalkracht en Wr1)-
vinqscoifficiint voor rafr = 10 am en talq. 

Nr. Fw Fo J.L. 
[N] [N] 

21 352.00 1884.96 0.1867 

22 540.00 3000.22 0.1800 

23 844.00 4429.65 0.1905 

24 1048.00 5489.93 0.1909 

'l'ab.J6 Wrijvinqskracht, benaderde normaalkracbt en wrij-
vingscoifficiint voor r~ = 10 am en finarol. 



Bijlaqe It bla4 1 

VERGEL~JIt~NG VAN DE WRIJV~NGSCOEFF~C~ENTEN PER RADIUS 

De verschilwaardes per afrondingsradius r. zijn samen met de 
bijbehorende wrijvingscoefficienten #. en #h in onderstaande ta
bellen weergegeven. 

Nr. #. #h #. - #b 

01 0.1370 0.1367 0.0003 

02 0.1556 0.1549 0.0007 

03 0.1543 0.1537 0.0006 

04 0.1459 0.1451 0.0008 

Tab.lCl Wrijvinqscoifficiinten en verscbilwaar4es 
voor r~ = 6 am en talq. 

Nr. #. #b #. - #b 

05 0.1736 0.1730 0.0006 

06 0.1916 0.1907 0.0009 

07 0.1983 0.1972 0.0011 

08 0.1867 0.1859 0.0008 

Tab.lt2 Wrijvinqscoifficiinten en verscbilwaar4es 
voor r~ = 6 am en finarol. 

Nr. #. #h #. - #b 

09 0.1256 0.1253 0.0003 

10 0.1247 0.1246 0.0001 

11 0.1174 0.1172 0.0002 

12 0.1325 0.1322 0.0003 

Tab.lt3 Wrijvinqscoifficiinten en verscbilwaaar4es 
voor rat, = 8 am en talq. 



Bijlaqe It b1ad 2 

Nr. IJ.. IJ.b IJ.. - IJ.b 

13 0.1627 0.1624 0.0003 

14 0.1724 0.1721 0.0003 

15 0.1794 0.1791 0.0003 

16 0.1754 0.1751 0.0003 

Tab.lt4 Wrijvinqscoefficienten en verscbilwaardes 
voor rarr = 8 JDlll en finarol 

Nr. IJ.. IJ.b J.i.. - IJ.b 

17 0.1439 0.1438 0.0001 

18 0.1459 0.1458 0.0001 

19 0.1271 0.1269 0.0002 

20 0.1478 0.1475 0.0003 

Tab. ItS Wrijvinqscoefficienten en verscbilwaardes 
voor rm = 10 JDlll en talq. 

Nr. IJ.. IJ.b IJ.. - IJ.h 

21 0.1867 0.1865 0.0002 

22 0.1800 0.1797 0.0003 

23 0.1905 0.1903 0.0002 

24 0.1909 0.1906 0.0003 

Tab.G6 Wrijvinqscoefficiinten en verscbilwaaardes 
voor rm = 10 JDlll en finaro1. 
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