
 

Striptrekken, controle rechte rekweg modellering en
experimenten met staal en aluminium
Citation for published version (APA):
Aerts, P. J. H. (1993). Striptrekken, controle rechte rekweg modellering en experimenten met staal en
aluminium. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1473-2).
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/0a6122d5-fc91-4de5-b8b1-67bbad1ae489


~;/v 'l~!reChnische Universiteit Eindhoven 
·~":;;Z~;:·" >, ';:i,t.~,~\;')~ .... ;.:~;\;{:;.~;;..;....,. 

g(j 'i 01 b'2,J.~, ': 

. ; .. ; ,;l:Ffw;l.'; 
# Fa.c:ulteit Werktuigbouwkunde 

s· ... 

~~; 

Vakgroep Produktietechnologie & Automatisering 

, "~" .... 
L8~,oratorjum voor Omvormtechnologie 

t~, , 

" 

\ 

.,' 

" 

Periode 01-12-1992 tot 19:-02-1993 

" 

" 

"'" 
'. ,,0 

., 
Striptrekken, con~role rechte rekweg modelle
ring en experime~ten met staal en alumbUum. 

'1
10 

>; ) . 
':, 

Aerts P.J.H. 

\,t;!t. :rUE-Onderzoeksopdracht, (dee13) 
';?~~gepaste versie stage.~~12) 
I'" . .. 

feb;uari \:1993 , 
,10PM-D-053 

.. ' 
WPA: 1473~ 



SAMENVATTING. 

Het striptrekproces is een omvormproces waar a1 geruime tijd onderzoek naar wordt 

verricbt. De daaruit tot nu toe ontwikkelde modelleringen zijn complex van vorm en 

hebben daardoor een lange rekentijd. 

Uit literatuurstudie is naar voren gekomen dat bet striptrekproces op elegante wijze 

beschreven kan worden met behulp van het reebte rekweg principe. Het principe van een 

reebte rekweg modellering is gebaseerd op bet feit dat bet proces stationair kan worden 

beschouwd, dat wil zeggen dat de rekken en spanning als functie van de plaats, en niet als 

functie van de tijd, gedefinieerd kunnen worden. 

In de vermogensvergelij king , PT = Pn+ Pran (+ PPr) , zijn nog enkele vrijbeidsgraden 

aanwezig die berekend moeten worden. Deze vrijheidsgraden worden bepaa1d met behulp 

van empirische relaties voor de dikte verandering (lit. 9). 

Hoofdstuk 4 en 5 bevat experimenten, gedaan met de oude striptrek opstelling, waarmee 

bet reebte-rekwegmodel (uit hoofstuk 3) vergeleken is. 

In hoofdstuk 6 zijn experimenten verwerkt die gedaan zijn met de nieuwe striptrek 

opstelling. De bijbehorende meetgegevens zijn terug te vinden in bijlage n. 

Ben uitbreiding op dit onderzoek zou kunnen zijn, het toevoegen van het wrijvingsvermo

·gen (PPr), want dit wordt niet uitgewerkt in dit rapport. 



SYMBOLENLIIST. 

PD buigcilinderr.adius [mm] 

bo beginbreedte van de strip [mm] 

b momentane breedte van de strip [mm] 

s momentane stripdikte [mm] 

So begindikte van de strip [mm] 

Se einddikte van de strip [mm] 

FT trekkracht [N] 

Frem remkracht [N] 

FD deformatiekracht [N] 

FPr wrijvingskracht [N] 

PT vermogen ten gevolge van de trekkracht [W] 

Prem vermogen ten gevolge van de remkracht [W] 

PD vermogen ten gevolge van de deformatiekracht [W] 

PPr vermogen ten gevolge van de wrijvingskracht [W] 

EO voordeformatie 

E natuurlijke (logaritmische) rek 
- effectieve rek E 

€I: totale effectieve rek 

0 momentane stripverpIaatsingssneIheid [mm/s] u 

O"rem rem spanning [N/mm2] 

C karakteristieke deformatieweerstand [N/mm2J 

n verstevigingsexponent 

r radiale co6rdinaat [mm] 

10 beginlengte van het lijnstuk [mm] 

l(r) momentane lengte van het lijnstuk [mm] 

Ie eindlengte van het lijnstuk [mm] 



INHQUDSOPGA VE. 

SAMENV ATTING. 

SYMBOLENLIJST. 

HOOFDSTUK 1. lNLEIDING. 6 

HOOFDSTUK 2. HET RECHTE REKWEG BUIG- EN STREKMODEL. 7 

2.1 Buigmodel. 
2.2 Strekmodel. 

HOOFDSTUK 3. HET PROCESMODEL. 

7 
8 

10 

3.1 Berekening totaal vermogen. 10 
3.2 Deformatie vermogen. 11 

3.2.1 Deformatie kracht. 11 

3.3 De 8I
n

+
1 uitgezet tegen (rls). 11 

3.4 Deformatiekracht. 12 
3.5 Effectieve defonnatie en coordinaten rls. 13 

3.5.1 Bescbrijving punt I. 13 
3.5.2 Bescbrijving punt n. 13 
3.5.3 Bescbrijving punt m. 13 
3.5.4 Bescbrijving punt IV. 14 

3.6 Snelheidscorrectie voor elk gebied. 15 
3.7 Dimensieloos deformatie vermogen. 15 
3.8 Dimensieloos vermogen tengevolge van remkracht. 15 

HOOFDSTUK 4. HET MODEL TOEGEPAST VOOR STAALSOORTEN. 16 

4.1 Experimenten E.B.T.B. Tenbult. 16 
4.2 Experimenten J.A.B. Seelen. 18 

BOOFDSTUK S. STRIPTREK EXPERIMENTEN~ ALUMINIUM. 22 

5.1 Dikte-reductie berekeningen. 22 
5.2 De deformatie kracht. 24 

BOOFDSTUK 6. EXPERIMENTEN DOOR P.J.B. AERTS. 26 

6.1 Striptrektest met TUE materiaall1. 26 
6.2 Striptrektest met TUE materiaal 06. 29 
6.3 Striptrektest (oud) TUE materiaaill. 32 



HOOFDSTUK 7. CONCLUSIES. 

7.1 Conclusie behorende bij hoofdstuk 4 en S. 
7.2 Conclusie behorende bij hoofdstnk 6. 

HOOFDSTUK 8. AANBEVELlNGEN. 

UTERATUURLlTST. 

BlJLAGEI. 

BlJLAGEll. 

33 

33 
34 

35 

36 



nOOFDSTUK I. INLEIDING. 

80 

B 

Figuur 1: procesparameters. 

Beschrijving van het proceS: 

Bij het plaatomvormen, waarbij "dieptrekachtige" bewerkingen worden toegepast, wordt 

de plaat in het algemeen langs een matrijsafronding getrokken. Ben proefopstelling, waar

mee dit proces gesimuleerd kan worden, is uitgewerkt in lit. (9). Tijdens het proces 

Daarbij wordt de plaat eerst gebogen (figuur 1, ter plaatse A), en vervolgens na het 

passeren van de matrijsafronding weer terug gebogen (figuur 1, ter plaatse B). Bij het 

dieptrekproces za1 het materiaal in de bocht nog enigszins deformeren t.g.v. de tangenti

ele stuik (diameterreductie). Bij de striptrektest is deze deformatie niet aanwezig. 

In het algemeen wordt, om er zeker van te zijn dat de strip over de afronding aanligt, 

gebruik gemaakt van een tegenhoudkracht (FreoJ. Deze kracht wordt gerealiseerd door 

gebruik te maken van een remmechanischme, zie lit. (7). Door het varieren van deze 

tegenhoudkracht kan het deformatieverloop in de plaat aanzienlijk beinvloed worden. 

Bij de procesmodellering kunnen een drietal gebieden (zie figuur 1) worden onderschei

den. De grootheden So, S, se en PD worden gebruikt om de effectieve deformatie te 

beschrijven. 
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HOOFDSTUK 2. BET RECHTE REKWEG BUIG- EN STREKMODEL, 

2.1 Buigmodel. 

so .. 

10 

Pipur 2: buigen van de strip. 

De rekken die optreden bij het buigen kunnen uit figuur 2 afgeleid worden. 

Er wordt aangenomen dat r,({J en z hoofdrichtingen zijn, en dat er vlakke deformatie in de 

z-richting optreedt, dus Sz = 0 en -sip = sr , 

V oor de tangentiele rek geldt: 

I 
S = In..i1 

Ip l o 

Omdat het volume tijdens een plastisch proces niet veranderd geldt: 

Door gebruik te maken van b= bo, wordt de oorspronkelijke lengte gevonden: 

TU Eindhoven WPA 147310PM-Dieptrekken Februari 1993 
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De momentane lengte is: 

Substitutie van [4] en [5] in [2]. geeft: 

8" = In So + In( 2r ) 
S 2PD+S 

Substitutie van [6] in [1] geeft: 

2.2 Strekmodel. 

... _r-____ . _____ -t_se 

Ie 

Flguur 3: het terug buigen van de strip. 

Herhaaldelijk toepassen van volumeinvariantie levert: 

Als gebruik wordt gemaakt van be=bo, kan de eindlengte worden gevonden: 

1 =1 . So 
e 0 S 

e 
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substitutie van [5] en [9] in [2], geeft: 

Substitutie van [4] in [10] geeft: 

S S a( PD + - )0-
8 = In ___ 2 __ s_e = In..:!. _ In( 2r ) 

'P a or se 2PD+S 

Substitueer [12] in [1]: 

Totale effectieye deformatie: 

TU Eindhoven WPA 147310PM-Oiept,okken FobruarI 1993 
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HOOFDSTPK 3. RET PROCESMODEL. 

Uitgaande van de eenvoudigste wijze van deformeren, namelijk het reehte rekweg model, 

kan op een relatief eenvoudige manier, via een vermogensbalans, voor het striptrekken de 

benodigde kracht berekend worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in lit. (9) 

afgeleide vergelijk:ingen voor het beschrijven van de plaatdikteveranderingen tijdens het 

buig- en stekproces: 

Empirische relatie voor de plaatverdunning, buigdeel: 

S S U 
= 1 - K·~·....!!!!!. 

SO t PD C 
[14] 

Empirische relatie voor de plaatverdunning, strekdeel: 

S S U 
e = 1 - K'~'.-!!!!!. 

s t P
D 

C 
[15] 

Empirische relatie voor de totale plaatverdunning: 

[16] 

3.1 Berekening totaal vermogen. 

[17] 

Hierin is PT het totale vermogen waarvoor geldt: FT * U , P rem het vermogen verricht door 

de remkracht: Prem= Frem * Uo , PFr= FFr * ii het wrijvingsvermogen en PD het deformatie 

vermogen waar voor geldt: P D = J uf '"8 • dV 

In dit rapport wordt de wrijvingsloze situatie bekeken zodat de wrijvingsterm (PpJ buiten 

beschouwing blijft. 

TU Eindhoven WPA 147310PM-Dieptrekken Februari 1993 10 



3.2 Deformatie vermogen. 

V oor stationaire processen kan worden afgeleid m.b. v. dV = b . U . dr, dat: 

3.2.1 Deformatie kracht. 

3.3 De Bt als functie van (r/v: 

I 0.36 

ell 0.32 

0.28 

0.24 

0.20 

3.46 3.66 3.86 4.06 4.26 

(ria) -

Figuur 4: het deformatiediagram zoals dit voIgt uil het buig· 
strekmodel. 
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3.4 Deformatiekracht. 

_11+1 
eN~----______________________________ ~ 

_ a+1 

_ 11.+1 E! I 

e;& 
- 11+1 
e m ~~~ ____________ .. _______ -= 

(rls) 

Figuur 5: Dtformatiediagram. 

Via figuur 5, kan de totale deformatie kracht berekend worden (voor het oplossen van de 

integraal wordt de trapeziumregel toegepast): 

[21] 

c - n+l -n+l 
G + Gn [22] F(n-l) = bo S [ 1 ] [(7 /s)r-(r !s)n] 

n + 1 2 

C 
-n+l -n+l 

F(ln-Il) = b S [Gn + Grn ][(r /s)n-(r /s)m] [23] 
n + 1 o 2 

C 
-n+1 -n+1 
G + e1V [24] F(lV-nl) = bo s [ nI 2 ][(r /s)lll-(r IS)lV] n + 1 

TV Eindhoven WPA 141310PM-Dleptrekken Februari 1993 12 



3.5 Effectieve deformatie als functie van (rls), waarbij 8,4B nul wordt beschouwd. 

3.5.1 Beschrijving punt I. 

Voor (rls)I geldt: 

Voor het effectieve deformatie punt (rls)I geldt: 

PD 

2 I S S I 
+ 13 In- - In 1 

3 se pDso 
+-

So S 2 

3.5.2 Beschrijving punt n. 

In So +In 2r =0 
S 2PD +s 

So. 2r = 1 ........ (I) PD - r.s H = -
S 2PD+ S So 

1 S 
+ -'-

2 So 

Voor het effectieve deformatie punt (rls)n geldt: 

PD I S 
- +--
So 2 So I -In----
PD 80 1 

+-
So 8 2 

3.5.3 Beschrijving punt m. 

Voor (rls)m geldt BB =0 

TV Eindhoven WPA 1413 IOPM-Dieplrekken Februari 1893 13 



Voor de effectieve deformatie punt (rls)m geldt: 

3.5.4 Beschrijvin& punt IV. 

Voor (rls)JV geldt: 

Voor de effectieve deformatie punt (rls)JV geldt: 

1 
( PD + S )-

1 

+ In S I 
PD So 1 

2 S ( PD + S )-S I 
+ -Iln- - In----

.f3 se PD So + .! 
+ -

So S 2 So S 2 

TU Eindhoven WPA 147310PM-Dieptrekken Februati 1993 14 



3.6 Snelheidscorrectie per I:ebied. 

Vermogensbalans: 

F. 'U =F. 'u+F 'U Te D rem 0 

en met: 

. . se 
Uo = U '

e S o 

geeft: 

. . se 
U =U '

e S 

3.7 Dimensieloos deformatie vermol:en. 

3.8 Dimensieloos verm0l:en tenl:evolge van remkracht. 

TV Eindhoven WPA 147310PM-Dieptrei<ken Feb,uari 1993 
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HOQFDSTUK 4. BET MODEL TOEGEPAST VOOR STAALSOORTEN. 

In dit hoofdstuk worden de theoretische uitkomsten vergeleken met experimenteel 

bepaalde uitkomsten. Hiervoor is aanvankelijk gebruikt gemaakt van experimenten die 

door E. Tenbult en J. Seelen gedaan zijn, respectievelijk lit. (1) en (6). 

4.1 De deformatiekracht in vergelijking met expo E.H,T.H. Tenbult (wrijvingsloos), 

Figuur 6: In deze grafiek is de theoretische trekkracht uitgezet tegen de experimenteel 

(lit. 1) bepaalde trekkracht. 

0.60 

.I * 0.50 

U. * 
0.40 

* 

0.30 - * 

* 
0.20 * 

0.1 0 -i-rr'TTT'I'TT'lrTTTTT'T'rTT"I"'I"TTT'TT'1rTTTTTT'rTT'1"TTTTTT'I'TT'Y"T"I'T1 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 
• F experimenteel 

Figuur 6: Experimenten van E. Tenbult t. o. v. berekende waarden. 
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Tabel 1, bierin zijn de experimenteel en de berekende waarden in verwerkt. 

bo So F*Texp F*D exp F* 
rem F*Dber F*Tber 

20.20 1.5 0.179 0.071 0.108 0.097 0.205 

20.14 1.5 0.210 0.071 0.139 0.098 0.237 

20.15 1.5 0.268 0.069 0.199 0.100 0.299 

20.17 1.495 0.335 0.064 0.271 0.105 0.376 

20.00 1.5 0.413 0.068 0.345 0.112 0.457 

20.15 1.5 0.452 0.051 0.401 0.118 0.5!~ 

In deze tabel valt op dat bij toenemende remkracbt het deformatie vermogen afneemt. 

Deze trend wordt ook bij verdere experimenten van E. Tenbult waargenomen. Ret 

afnemen van het deformatie vermogen is niet te verklaren. Doordat dit verschijnsel niet te 

verklaren is, is bet beter om deze experimenten verder niet te gebruiken in dit onderzoek. 

TU ElndhoV<ln WPA 147310PM-Dieptrekken Februari 1993 17 



4.2 De deformatiekracht in vergelijking met experimenten I.A.H. Seelen (wrijvingsloos). 

Figuur 7: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de 
experimenteel (lit. 6) bepaalde dimensieloze trekkracht. 

De waarden berekend met behulp van het rechte rekweg model komen goed overeen met 
de experimenteel bepaalde waarden, zie figuur 7. Het valt op dat bij een toenemende 
remkracht de deformatie kracht in verhouding zeer weinig toeneemt. Dit is duidelijk 
zichtbaar in figuur 8. 
De afwijking van het berekende dimensieloos deformatie vermogen (P*D) is gem.: 7% 
De afwijking van het berekende dimensieloos totale vermogen (P*T) is gem. : 3% 

NB! Het dimensieloze ... vermogen is gelijk aan de dimensieloze ... kracht (p •.. = F*.). 

j 0.50 

i 
* . ..... 

LL 
* 0.40 

* 
* 

* 0.30 

* 

0.20 -h"""-r-1r-r-"""'''''~'''''T""T"-r-r''"1"""T'''''''''''!-r-1r-r-''''''''''''T'TI 'J. 
0.20 0 . .30 0.40 * 0.50 

F T experimenten 

Piguur 7: Experimenten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden. 
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Figuur 8: In deze grafiek is de remkracht uitgezet tegen de experimenteel bepaalde 
deformatiekracht en de berekende deformatiekracht (allen dimensieloos). 

0.12 -

F*o . 
0.10 -

0.08 -

0.06 

0.04 

0.02 

experIrnenten 

/ * * * * 
* * x x x x x 

x "-- berekenlngen 

0.000.-+0,.0,-,-rnrrTo,..T1 oT'T'"I"T'T"TT'o', 2
r10r"'TT'TTT"T"""0 ,i"'T3"'To'TTT"T"1"T'T0""'. 40 

F~ 
Figuur 8: Experimenten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden. 
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Figuur 9: In deze grafiek is de remkracht uitgezet tegen de experimenteel bepaalde 
deformatiekracht en de berekende deformatiekracht (allen dimensieloos). 

De afwijking van het berekende dimensieloos deformatie vermogen (P*D) is gem.: 10% 
De afwijking van het berekende dimensieloos totale vermogen (P*T) is gem. : 3% 

0.12 -

0.08 

* 
berekenlngen * ~ x 

x x x ~ x 11' 

* * ~ experImenten 
0.04 

0.00
0

.-+
00

..,..,...,..,.......,..,...,.,0 • ..,.1"T"0 T'"T'"I'"T"T",..,...,0 • ..,.20....,..,!"TT....,..,O ..... "T":soT"T"1r-r-rT"T"1
o
rT'1.40 

F * rem 

Figuur 9: Experimenten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden. 
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Figuur 10: In deze grafiek is de remkracht uitgezet tegen de experimenteel bepaalde 
deformatiekracht en de berekende deformatiekracht (allen dimensieloos). 

De afwijking van het berekende dimensieloos deformatie vermogen (p* D) is gem.: 8 % 
De afwijking van het berekende dimensieloos totale vermogen (P'"T) is gem. : 2% 

0.12 

0.08 

~ berekeningen 
xxx x XX *~ 

0.04 - * * * * 
'" * L experImentan 

0.00 -i-r-"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''T"I''"I'''''''T'T"IrTTT'T"IrTTT'"T''lrTTTT'1n 
0.00 0.10 0.20 0.40 

Figuur 10: Experimenten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden. 
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HOOFDSTUK 5. STRlPfREK EXPERIMENTEN, ALUMINIUM. 

5.1 Dikte-reductie berekening (experimenten door Seelen). 

Figuur 11: De theoretisch en experimenteel bepaalde dimensieloze plaatverdunning 
uitgezet tegen de dimensieloze remspanning. Waarbij de termen K=s/so en o=se/sO de 
dikte-reducties voorstellen. 

De waarden berekend met de dikte-reductieformule komen goed overeen met de experi
menteel bepaalde waarden, zie figuur 11. 

1.05 

: i 100 

0.95 

0.90 

0.85 

0.10 0.20 O. 0.40 

F • rem 
f> 

Figuur 11: Experimenten t. o. v. dikte-reductieformu1e. 
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Figuur 12: De theoretisch en experimenteel bepaalde dimensieloze plaatverdunning 
uitgezet tegen de dimensieloze remspanning. Waarbij de termen "=8/S0 en 8=siSo de 
diJcte..reducties voorstellen. 

De waarden berekend met de dikte-reductieformule komen goed overeen met de experi
menteel bepaalde waarden. 

1.05 

:j 100 

0.95 

0.90 

berekeningan 

0.85 

0.80 -t-r-rrTTT"I'"f"T"rrT"T"'M'T'T'rrT'T"T"'I'T'T'rTTTT"I"TT"T"T'T"T"1"TI 
0.00 0.10 0.0 0.30 .. 

FI1Im 
~ 

Pigu"r 12: Experimenten t. o. v. dikte-reductieformule. 
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5.2 De deformatiekracht (Wrijvingsloos), 

Piguur 13: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de 
experimenteel (lit. 6) bepaalde dimensieloze trekkracht. 

De waarden berekend met behulp van het reehte rekweg model komen redelijk overeen 
met de experimenteel bepaalde waarden, zie figuur 13. 

De afwijking van het dimensieloos deformatie vermogen (P*D) is gem.: 15% 
De afwijking van het dimensieloos totale vermogen (P*T) is gem. : 4% 

F~ 
0.10 -

r Berekend 
x 

x 0.08 
x 

* x 

* * 
0.06 - * "'-- experfmenten 

. 

0.04 .: 

. 

0.02 

0.00 -I-T""""'T""T"T"T'"T"'T""1l'""'r"1rT""T""T""T""T""T'.,...,..,.,..,.,...,..,...,rr-r""T""T""T""T"'" 

0.00 0.10 0.20 0.30 
* 

Frem 

Figuur 13: Experimenten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden. 
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Figuur 14: In deze grafiek is de theoretische dimensieloze trekkracht uitgezet tegen de 
experimenteel (lit. 6) bepaalde dimensieloze trekkracht. 

De waarden berekend met behulp van het reehte rekweg model komen redelijk overeen 
met de experimenteel bepaalde waarden, zie figuur 14. 

De afwijking van het dimensieloos deformatie vermogen (P*D) is: 20% 
De afwijking van het dimensieloos totale vermogen (P*T) is : 5% 

0.10 
.. 

Fo 
0.08 • 

/ 
berekend 

x 
0.06 : x 

x x * 

* * * 0.04 -
experimenten 

0.02 

o. 00 +r."T.-rr"'T"'T" ..... r!rr~r-nr-nr-r-rl..,.,...,.,."T"T-rrT ..... .lr.r.,...,. 
0.00 0.10 0.20.. 0.30 

F rem 

Figuur 14: Experimenten van J. Seelen t.O. v. berekende waarden. 

TU Eindhoven WPA 14731OPM-Dieptrekken Februari 1993 25 



nOOFDSTUK 6. EXPERIMENIEN DOOR P J.n. AERTS. ZIE BIILAGE 2. 

De experimenten in de paragrafen 6.1 en 6.2 zijn gedaan op het vernieuwde striptrekap
paraat terwijl in paragraaf 6.3 de oude striptrek opstelling gebruikt is. Dit om aan te 
tonen dat er een verschil is tussen de nieuwe en oude striptrekopstelling. 

De waarden uitgezet in de grafieken van hoofdstuk 6 zijn allen vermenigvuldigd met de 
snelheidscorrecties, zie hiervoor paragraaf 3.6, en dimensieloos gemaakt. 

V oor elk experiment is gebruikt gemaakt van een strip waarbij de remkracht steeds werd 
opgevoerd. 

Figuur 15: In deze grafiek is het experimenteeI bepaalde remvermogen uitgezet tegen het 
experimenteel bepaalde deformatievermogen (allen dimensieloos). 

* 0.12 ~ 

Po 
* x 

0.10 ~ strip 2. ... 
... x 

0.08 ~ 

... 
)( 

x· 
0.06 • ... ~ 

lftx 
strip 1 0.04 x 

* .. 
0.02 )( 

0.00 -TrrT'fT'l'TT'l'1IT'TTTTT"lTT'T"rTTTTTT'TTTT'1rTTTTT"I"I""""rTTTTT'T'I 
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

p* 
rem 

Fzguur 15: Experimenten P. Aerts. 
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Figuur 16: In deze grafiek is het experimenteel bepaalde remvermogen uitgezet tegen het 
experimenteel bepaalde deformatievermogen (allen dimensieloos). 

Het valt op dat met het toenemen van het remvermogen het deformatievermogen aanzien
lijk toeneemt. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat er een lineair verband bestaat tussen het 
deformatievermogen en het remvermogen. Met figuur 15 en 16 is aan te tonen dat de 
spreiding van verschillende experimenten, namelijk die van strip 1 en 2, vdj klein is. 
Waaruit geconcludeerd kan worden dat de reproduceerbaarheid van deze metingen goed 
is. 
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0.04 
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Figuur 16: Experimenten P. Aerts. 
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Figuur 17: In deze grafiek is het experimenteel bepaalde remvermogen uitgezet tegen het 
experimenteel bepaalde deformatievermogen (allen dimensieloos). 
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0.00 0.05 0.10 0.15 p*o.20 0.25 

rem 

Figuur 17: Experimenten P. Aerts. 
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6.2 Striptrektest met TUB materiaal 6. 

Figuur 18: In deze grafiek is het experimenteel bepaalde remvermogen uitgezet tegen het 
experimenteel bepaalde deformatievermogen (allen dimensieloos). 
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Figuur 18: Experimenten P. Aerts. 
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Figuur 19: In deze grafiek is het experimenteel bepaa.lde remvermogen uitgezet tegen het 
experimenteel bepaa.lde deformatievermogen (allen dimensieloos). 
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Figuur 19: Experimenten P. Aerts. 
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Figuur 20: In deze grafiek is het experimenteel bepaalde remvermogen uitgezet tegen het 
experimenteel bepaalde deformatievermogen (allen dimensieloos). 
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Figuur 20: &penmenten P. Aerts. 
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6.1 Striptrektest (oud) met TOE materiaa111. 

Figuur 21: In deze grafiek is het experimenteel bepaalde remvermogen uitgezet tegen het 
experimenteel bepaalde deformatievermogen (allen dimensieloos). 
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7 , 
0.08 / 
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Figuur 21: Experimen/en P. Aerts. 
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HOOFDSTUK 7. CONCLUSIES. 

7.1 Conclusie behorende bij hoofdstuk 4 en 5. 

In hoofdstuk 4 is de modellering,hoofdstuk 3, getoetst voor staalsoorten. Uit de vergelij

kingen komt naar voren dat de reehte rekweg modellering een goede indicatie geeft voor 

de benodigde dimensieloze proceskracht (F*T)' 

Uit figuur 7, hoofdstuk 4, is duidelijk af te lezen dat het verband tussen het experimen

teel bepaalde totale vermogen en het berekende totale vermogen lineair is en monotoon 

stijgend, onder een hoek van ± 46° met de horizontale as. 

Dit wi! zeggen dat het berekende totale vermogen in de zelfde orde grote ligt van het 

experimenteel bepaalde totale vermogen. 

In figuur 8, 9 en 10 is duidelijk te zien dat de deformatie kracht weinig toeneemt met 

sterk oplopende remkracht. Dit geldt voor rowel de experimentele gegevens dan voor de 

berekende gegevens. Wat 0pvalt is dat bij het vergelijken van F* D berekend met F* D experimenteeJ 

met een afrondingsstraal van groter dan 7,5 mm de berekende waarden kleiner zijn dat de 

experimenteel bepaalde waarden. Terwijl bij een vergelijk met een afrondingsstraal 

kleiner dan 7,5 mm de berekende waarden groter uitvallen dan de experimentele waarden, 

zie hiervoor figuur 22. 
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0.08 

0.06 

... ... * 
0.04 * * * * ... ... 
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rem 

Figuur 22: r D als fonctie van r rem' en varierende PD' 
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In hoofdstuk 5 is een eerste aanzet gegeven van een onderzoek naar de bruikbaarheid 

van het model voor aluminium. Het blijkt dat de berekende waarden, voor zowel 

deformatie vermogen en diktereducties, redelijk tot goed overeen komen met de experi

mentele gegevens. Hier is echter maar ren aluminium soort, met een verstevigings 

exponent van 0.26, onderzocht dus zal er zal verder onderzoek noodzakelijk zijn. 

Uit de grafieken valt duidelijk af te lezen dat de deformatiekracht vrij constant blijft bij 

oplopende remkracht, dit geldt voor zowel het geteste aluminium- en staalsoort (zie ook 

figuur 22). 

De in dit rapport beschreven rechte rekweg modellering geeft een betrouwbare uitkomst 

voor het dimensieloze procesvermogen als de buigcilinderradius groter is dan drie maal de 

begin plaatdikte. Dit komt ongeveer overeen met de geadviseerde grootte van de matrijs

radius bij dieptrekken. 

7.2 conc1usie behorende bij hoofdstuk 6. 

Na het doen van nieuwe experimenten bleek dat het verwachte deformatie verloop (voor 

materiaal 11), het constant blijven van het deformatie vermogen bij oplopende rem 

vermogen, niet in die vorm optreedt. 

Enkele redenen hiervoor zouden kunnen zijn: 

- Het gebruikte materiaal heeft geen voordeformatie (waarschijn1ijk geen invloed). 

- De metingen op het oude striptrekapparaat zijn niet vergelijkbaar met de 

metingen op het nieuwe striptrekapparaat. 

- Er is gemeten met relatief lage remvermogens terwijl bij de "oude" 

experimenten het remvermogen aanzienlijk hoger was (experimenten Seelen). 

- Het zou ook zo kunnen zijn dat de wrijving een grotere invloed heeft op het 

deformatie verloop dan aanvankelijk verwacht werd. 

Na het uitzetten van de aluminium-experimenten in de grafieken blijkt dat bij oplopend 

remvermogen het deformatievermogen niet of nauwelijks toeneemt. Hieruit voigt dat bij 

dit materiaal het deformatievermogen niet afuankelijk is van het remvermogen. 

Let opt! De prho verhouding is vrij hoog (tussen 6-10). 
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HOOFDSTUK 8 AANBEVELINGEN. 

Als eerste zou uitgezocht moeten worden welke verschillen er zijn tussen de "nieuwe" en 

de "oude" striptrek methoden. Hierbij moet dan vooral gelet worden op het deformatie 

gebeuren, hiermee wordt bedoeld: het buigen en strekken van de strip (nt. P*D)' 

Daarna zou het wenselijk zijn dat er nieuwe striptrek experimenten gedaan worden met de 

nieuwe striptrekopstelling. De te trekken strippen zullen minimaal 30 mm (max. 40) 

breed moeten zijn omdat anders de benodigde remkracht niet behaald kan worden. 

Dok zou nog bekeken kunnen worden wat het verschil is tussen striptrekproeven met een 

strip met verschillende remkrachten en striptrekproeven met telkens een nieuwe strip voor 

een bepaalde remkracht. 

Let op de PnISo verhouding, llefst tussen 4 - 7. 
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BIILAGE I. 

TURBO-PASCAL PROGRAMMA RECHTE-REKWEGMODEL, 

HOOFDSTUK 3. 
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PROGRAM Nieuwe_kracht_berekening; 

USES 

VAR 

REAL; 

Printer; 

force, C, n, epsO, u_point, sigma_r, Kt, 5, se, sO, bO, rho_d, e, phi,mu , constante 

A,B,CO,D,K,M,Nk,J,L,O,Q,P,T.R,fl.f2,f3,f4,f5 : REAL; 
krachten_l,krachten_2,krachten_3.krachten_ 4, wrijv _kracht : REAL; 
rem_spanning, dim_kracht : REAL; 
epsl, eps2, eps3, eps4 :REAL; 

var controle : integer; 

PROCEDURE inlezen_data; 

BEGIN 

END; 

write ('Geef de dimensieloze remspanning:'); 
read(force); 
C:= 511; 
rem_spanning:=force"C; 
Kt:=0.60; 
e:=2.718281828; 
Phi:=3.141592654; 
rho_d:=6; 
n:=0.264; 
EpsO: =0.00000000006; 
constante:= 1.15470; 

PROCEDURE dlkte_reductie; 

BEGIN 
s:=O -Kt*(sO/rho_D) "force) "sO; 
se:=( 1-Kt" (sO/rho_D)"force)" (l-Kt"(sO/rho_D) "force) "50; 

END; 



t~······························*·····*J 

PROCEDURE effectieve_def; 

BEGIN 

END; 

K:=In(sO/s}; 
J:=(rho_D/s}; 
L:=«rho_D/s}+O.S}; 
M:=ln(J/L); 
epsl :=constante" (abs(K+M}+abs(K- M) }+epsO; 
Nk:=(rho_D/sO}+( (s/sO) "O.S}; 
O:=ln(Nk/L}; 
eps2:=constante" (abs(K-O) }+epsO; 
P:=( (rho_D/s}+O.S)" (50/5); 
Q:=ln(PiL); 
eps3:=constante" (abs(K+Q}}+epsO; 
R:=( (rho_D/s)+ 1); 
T:=ln(R/L); 
eps4:=constante" (abs(K +T)+abs(K -T) )+epsO; 

PROCEDURE machten; 

BEGIN 
fl:= exp «n+l)*In (epsl)); 
f2:= exp «n+l)"In (eps2»; 
f3:= exp {(n+ I)"In (eps3»; 
f4:= exp «n+l)"In (eps4»; 
fS:= exp «n+ I)'In (epsO»; 
END; 

PROCEDURE krachten_berekening_l; 

BEGIN 

END; 

A:=rho_D/s; 
B:=«rho_D/s)+( (s/sO) "O.S)}; 
Krachten_l:= (ll(n+ 1» * (sisO)' «B- A}'O.S' (fl +f2)}; 

PROCEDURE Krachten_berekening_2; 

BEGIN 
Co:= (rho_D/s+O.S)'(sO/s); 
Krachten_2:= O/(n + 1) )·(s/sO)*«CO-B)·0.S*(f2+f3)}; 

END; 



PROCEDURE krachten_berekening_3; 

BEGIN 
D:= «rho_D/s)+1); 
krachten_3:= (l/(n+ 1)" (sisO)" «D-CO) "0.5' (f3+f4»; 

END; 

PROCEDURE kracht_epsO; 

BEGIN 
krachten_ 4:= (l/(n+ 1) "(s/sO)' (D- A) "(f5»; 

END; 

{······································I 
procedure optellen_krachten; 

BEGIN 
dim_kracht:= (Krachten_l +Krachten_2+krachten_3-krachten_4)'S/SO ; 

END; 

(······································1 
IHOOFDPROGRAMMA} 
f······································] 

BEGIN 

controle:=O; 
writeln('geef de waarde 1 In'); 
read(controle); 
while controle = 1 do 

begin 
wrlteln{'geef de begindikte in'); 
read(sO); 
writeln('geef de beginbreedte in'); 
read(bO); 

BEGIN 
inlezen_data; 
dikte_reductie; 
effectieve_def; 
rnachten; 
krachten_berekening_l; 
krachten_berekening_2; 
krachten_berekening_3; 
kracht_epsO; 
optellen_krachten; 



end; 
END. 

writeln( '======================================'); 
writeln( 'dimensie lose rem spanning: ',force:4:3); 

. writeln( '======================================'); 
writeln( '- -- - --------------------------'); 
writeln( , Ftot dim: ',dim_kracht:l0:9); 
writeln(' 5 :', s :4:3); 
writeln( , se : ',se :4:3); 
writeln( 'rho_D :' ,rho_D :4:3); 
writeln( , sO :',50 :4:3); 
writeln( ,-------------------- ----------'); 
writeln(' I); 
writeln('wilt U nog een berekening dan toets I'); 
read(controle); 

readln; 
END; 



BIILAGE II. 

MEETDATA VAN HOOFDSTUK 6. 
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rue LABORATORIUM VOOR OMVORMT!CKNIEX 

STANDAARD MEETRAPPORT TREXPROEF 

PRCEFGEGEVENS: -

Codenaam: 
Materiaalsoor't: 
Werkstoffnummer: 
Herkcmst materiaal: 
Pl aa tdikte (mm): 
Beginbreedte Bo (mm): 
Beqindikte So (mm): 
Richtinq {t.O.7. walsricht.}: 
Datum proef (jjmmddl: 
Aantal metinqen: 
Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Herk trekbank: 
Type trekbank: 
Serienummer: 
Oatatakerproef (J/N): 

TF91.3656 
Materiaal 11 

? 
Hooqovens 
0.8 
10.0.30 
0.190 
o 0 

910905 
39 
dhr. M. Th. de Groot 
ir. ~.J.A. Houtackers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type WI. 

9817 
J 

Door Datataker qebr~ikte commandoreqels: 

Opmerkinqen: 
St lS 8921 onbekleed 

Datum van wij:iqinq: 
Naam. wij:iqer: 
Opmerkingen Wij:iqinq: 

P22=44 
P24-44 
1m In lu 
R15S 1V 2V 3V 

910905 
M.Th.de. Groot 

Epseff<O.OO en Epseff> (Epseff bij Fmax) verwijderd 

Model ~: a = C * t" : 
Xarakteristieke spanning C 
Versteviqinqsexponent n : 

Model 2 : a :I C • (to • t)~ 
Xarakteristieke spanning C 
Versteviginqsexponent n : 
Voordeformatie to : 

Anisotropiefactoren: r gem 
r (0.1) 
r (0.2) 

511 (N/ram:) 
0.260 (-) 

51: (N/ram:q 
0.261 (-) 
0.000 (-) 

1.11 
1. 72 
1.67 



striptrekken 
coaling gereedschap: 

o TiN o TiCN 
o TiAIN • geen 

(aanlu'UI$C:1l wit vaa IOc:PibiSiog ili) 

.' proer- smenng 
Hummer \ aaUklUil;cll wal vau IUCp. ili) 

lilla. piaL lall. TALk. 

71 0( 

Y1 " 
X fII... 

X l?-

.~ ~ 

striptrekken 
coating gereedschap: 

o TiN o TiCN 
o TiAIN • geen 

(aaalu'uisen WIt vao lOc:passing ili) 

proef- smermg 
nummer (aanlu'uiscu wat van lOc:p. i:i) 

i lilla. piaL lila. in=u .. K 

~ {)( 

I 

Y1 ex 

% pC. 

~ II< 

0/.0 ~ 

stripmateriaal: mao\er,oal If 

ruwheid strip (Ra): NVT ,urn. 

buigstraal: 6 mm. 

ruwheid gereedschap (R1): N"T ,um, 

datum proeven:03 -02 -1993 

horizontale I venicale WrIJvmgs-
kracht kracht kracht 

p~ 1':e.fY\ 1>:r 
O,OL,4 0,02..1 O/CC>2.. 

0,08& 0(01./1 0,005 

0 1 104 Of 051 0,006 

0 1 It.6 0,0611 o,co6 

0 1 Iti 3 0,082 0,008 

stripmaleriaal: maw, &ai It 

ruwheid strip (RJ: NVT .um. 

buigstraal: 6 mm. 

ruwheid gereedschap (Ra): N~i ,um. 

datum proeven: 03 - 02 - 1993 
horizontale venicale WTljvmgs-

kracht kracht kracht ?: 1':u,. ""P,--
J"r 

0,11-3 OJ ICO 0,009 

D(lq2- 0, If 2- DjOiO 

0,2..21 0,134 0,012. 

0, ']..59 0115S" 0,013 

0,306 o,,8L; 0.015" 

: 

I 
! 
: 

I 

I 
I 
I 
I 
! 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

! 
I 

0,037-

O/OLjt 

0,046 

OtCX'J1 



stripmateriaal: lV\" .. ~~ II 

striptrekken ruwheid strip (Ra>: NVT .um. 

coating gereedschap: buigstraal: 6 mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): NUT .um. 

a TiAIN <t geen datum proeven: 3-2-ICJ93 (aankruisen wat van locpassiDg i5) 

proef- smermg horizontale verticale wflJvmgs-
nummer (aallkruisclI will vall ItlCp. is) kracht kracht kracht 

lilla. pial lall. TFllK -;. J..{XY) ':"'/000 .!fOo (* <,0)' . .) 6 '1 

2~ ~ o d? 1 0 12.2.1 D,DII.; 

1/1.. .,... 0 1 36 0,484 0,02..8 

1/3 1- 0,42 D / 5CjI 0,03.2.. 

1jLj X 0,41 0,666 0,036 

1/5 )C- 0,58 o 85Lj (),Olf4 
I 

stripmateriaal: 

striptrekken ruwheid strip (RJ: .urn. 
coaling gereedschap: buigslraal: mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (RJ: .urn. 
a TiAIN a geen datum proeven: 

(aaukruiseo wat van toepassing i~) 

proef- smering horizonlale verticale wflJvmgs-
nummer (aaukruisen wat van loep. is) kracht kracht kracht 

tina. pial Ian. 'TALK 

~ " O,'tO 1,040 0,055 

':L/t ).. 0 118 i,168 0,060 

9Je ~ o,qQ.. 1,1..;10 0,010 

~9 -t. 1,05 1,634 a,org 

Vw )( 1.14 l,g5:3 o,ogo 



striptrekken 
coating gereedschap: 

a TiN o TiCN 
a TiAIN • geen 

(aankrui:ic:n wal van tocpiIliSiog is) 

procf- smerlOg 
nummer \aaoir.rui.:icli Will vall hlCp. is) 

liua. piaL lall. TALk. 
, 
I 

Y1 R( 

Yt lC-

Y! "" 

'I' :.... 

(fs. ()l 

striptrekken 
coating gereedschap: 

a TiN o TiCN , o TiAIN • geen 
(aan!uuisen wat van locpassing is) 

proef- smenng 
nummer (aauUuisc::o wat van IOCp. is) 

I lina. I piaL Ian. TAt.K 

~ ,( 

Yl .( 

';8 ,,( 

1.11 II 

I/.o ~ 

slripmaleriaal: n\a~;aQ\ I t 

ruwheid strip (Ra): NVT ,urn. 

buigstraal: 6 mm. 

ruwheid gereedschap (R
1
): NlIT ,um. 

; 

datum proeven:03 -02 - J 993 
I 

I 
horizontaie verticale wflJvmgs-

i 
kracht kracht kracht 

j)~ l':eM 1':r 
0,0'12 I 0,031- 0,00,3 

D, I09 I 
O,OSS Of OOb 

0,126 0,065 0 /006 

D. 1f.j6 I D,083 6,008 I 
I 

0,158 olco8 
I 

D,DqO I 

stripmateriaal: Ma~aa~ J/ I 

ruwheid strip (RJ: NVT ,urn. I 

buigstraal: ~ mm. 

ruwheid gereedschap (Ra): f'/J,JT ,urn. 

datum proeven: OJ - 02 - 1993 
horizomale verticale 

... 
WfIJVmgs- I 

kracht kracht kracht 
I ?: 1':e", "P,it' 

F'r I 

0,180 OlIOS" Dr 0C>9 
0,200 0,116 0010 

I 

0,2.2.2 D,13) 0,011 

0.2..6, 0, 157 0, DI3 

0, 309 O,J84 0) DIS 

"'i::)* 
T 0 

0. 032. 

C 05S I 

0,066 



striptrekken 
coating gereedschap: 

OTiN o TiCN 
o TiAIN @) geen 

(aankruisen wat van toepassiog is) 

proef- smenng 
nummer (aankruisell wal van Illl:p. i:;) 

lina. piaL lall. TALK 

'/J X 

Yz t 

~~ ( 

Y4 ( 

Ys- i. 

striptrekken 
coating gereedschap: 

o TiN o TiCN 
o TiAIN o geen 

(aaukruiseo wat van loepassing is) , 

proef- smering 
nummer (aankruisen Wal van loep. is) 

fina. plllL lao. TALK 

Y6 )/ 

y., X 

/8 )( 

'lg )( 

1,0 )( 

stripmateriaal: ·m41e.Jtuial l/ 

ruwheid strip (RJ: NVT ,urn. 

buigstraal: 6 mm. 

ruwheid gereedschap (Ra): NVT ,urn. 

datum proeven: 3 2. - /(193 

horizonta Ie verticale wrijvings-
kracht kracht kracht 

':'J...QCX.:) 
~ 

..;. 1000 ,-:(tCO (* ;0); 
A-

0/29 0}383 -,·r-,.:~ 

- J 
~~ 

0,44 0 1600 "J-r.::s ""',..... --''-

0,614 
-.L 

J 
0,51 ".', .,-
0,59, OJ Boo 0. _::L 

'~I 

0,64 D,q42 ~ 

stri pmateriaal: 

ruwheid strip (Ra): ,urn. 

buigstraal: mm. 

ruwheid gereedschap (Ra): ,urn. 

datum proeven: 

horizontale verticale wnJvlllgs-
kracht kracht kracht 

0,7 3 ',101 Q054 

O,a/ 1,216 0,05 9 
o,go 1,374 0.066 

LoB 1,661 Q 0 1Q 
L;45' ,)qbo 0,09° 

o,O&flt 

0,0,,8 



stripmaleriaal: ma-k.rioa\ tl 

striptrekken ruwheid strip (RJ): NVT ,urn. 

coating gereedschap: buigstraa!: 8 mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (RJ ): NI/T ,um. I 
I 

i o TiAIN • geen I I dalum proeven:03 -02 -1993 I (aaukrui.sc.:o Wil vao lQc.:pusiog is) I I 

I 

I procf- smenng horizontale verticale WflJVlOgs- i 
I 

!lUmmer laaIlUUWC:U wal Villi h)I.:p. is) kracht kracht kracht I I tina. plaL lall. TALk. j)~ ?:e.WW\ 1':r I 
I 

~ ~ 0,041- 0,026 0,002 I 
0/1 ....... o,oq4 0,oS6 0,004 

% ~ o,oqq 0,060 (),oo4 , 

~ ex 0, '2q 0,071 0(006 I 
I 
I 

-~ 
i 5 

.,... 0"48 0,083 O,OD7- I 

stripmateriaa!: Ma~ aa~ 1/ I 
striptrekken ruwheid strip (RJ: /'IVT .urn. 

coating gereedschap: buigstraal: B mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (RJ: /tIVi ,urn. i 

o TiA!N • geen 
datum proeven: 0 3 - 02 - 1993 (aaokruiseo Will vao toc:passiog is) 

proef- smering horizontale verticale wnJvmgs- I 
I nummer (aaoisuisen Will va n l<>cp. ili) kracht kracht kracht 

tina. pllL I<lD. IrA/..K 1': l':ewa P,-- I F'r 

~ ~ 0 , '73 0, 10.3 0/008 

~Yl ()I.. o,lqa 0 1 111- 01 C>t:XJ 

-Yc9 '" O,"l.25"" 0 1
133 ~Oll i 

~ () 262- OJ IS3 0,..0/2.. 
i 

pc. I 
I 

~o ~ o/l84 D,J68 O,DJL, 



# 

stripmateriaal: ~cuJll 

striptrekken ruwheid strip (Ra): IVV T ).lm. 

coating gereedschap: buigstraal: 8 mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): NVT ).lm. 

a TiAIN @) geen datum proeven: 3 -2- 1993 (ullkruisen wat van locpassiog is) 

procf- smermg horizonta Ie verticale wrijvings-
nummer (aallkruisclI wut vall IllCp. i~) kracht kracht kracht 

lilla, piaL lilli, TI9L1< flOW :.; 1000 ·f{loo (-¥ If)} 

-Y1 ~ 
Of '9 0,262- 0, 01 9 

-0/2 '" 0.38 0 1 S-85 °/°c..,O 
3/3 :x 0.40 0,622 D,043 

34 ;( 0.52, 0,808 0;06. 

f,- )1.. 0,60 O,Q4D 0,012... 

stripmatcriaal: 

striptrekken ruwheid strip (RJ: jum. 

coating gereedschap: buigstraal: mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (RJ: ).lm. 

a TiAIN a geen datum proeven: 
(aaukruiseo wal van loepassing is) 

proef- smenng horizontale verticale wrijvings-
DUmmer (aankruiseu wat van loep. i~) kracht kracht kracht 

tina, piaL Ian. rt:lu< 

3/6 J.. O,'1() l.oBLt 0,085 

3/1- )( 0;80 11:L45 I o.oq6 

3/8 j.. Qlq I J.lj I '-I 0,'1' 
31g I x LDb 1.641 O,IJ8 
3/W 

~ L lS- I,BID 0,143 



stripmateriaal: ma1-e.tloa\ 1/ 

striptrekken ruwheid strip (RJ: NVT urn • . : 

I 
I 

coating gereedschap: buigstraaJ: B I mm. 

o TiN o TiCN ruw heid gereedschap (Ra): N ",. ,urn. 

I 
o TiAIN • geen 

datum proeven:03 -02 - 1993 j 

(aanlcruil;cn Wal van tocpasliing is) I 
! 
i proef- smermg horizontale verticale wrijvings-t 
J 

! Ilummer iilillikruisC:ll wa' Villi 1,)Cp. is) krachl kracht kracht 
I lilla. plilL lall. TALk -p~ ?:eM 1>;r j 

I~ 0( 0,045" 0(023 0,002- i 
I 

'i1 "- 0 , 084 0, ()48 D,003 

Y3 .; 0, 102- 0,060 0,004 I 
;h. j D,D66 

I 

0, 109 0,005' 
I 
i 
I 

% K 0,148 0,089 O, C07 I 

stripmateriaal: Ma~ aa\ II 

striptrekken ruwheid strip (RJ: NVi ,urn. 

coating gereedschap: buigstraai: 9 mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): NV7 ,urn. 

o TiAIN • geen 
datum proeven: 03 - 02. - 1993 (aaoltruiseo wa' van 'oepassing is) 

! 

proef- smermg horizontale verticale WTlJvmgs- I 

I nummer (aallitruisco wal van IOCp. is) kracht kracht kracht ?: 1':,," 
I 

Iina. piaL Ian. TA/..K '"P,tl' I ,:;. 

,~ D<: D,lqo D,1I4 i 0)(;09 I 
Y1 Co( O,22S- D,136 0 / Of I 

I 
I 
1 

Yt9 0/2-4S" 0, )47 0,012 i 
i>< I 

~ 0/26?- 0, /59 0,013 
I 

.fI\: 
I 

:"":0 M! o,28t 0,Ibq 0/0/3 

O,2.q t o 014 
I 



stripmateriaal: /WlCVknA_:~ II 

striptrekken ruwheid strip (Ra): /VI/I pm. 

coating gereedschap: buigstraal: 8 mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): NVT pm. 

a TiAIN @ geen 
! datum proeven: 3-2 - 1993 (aallkruisen wal van loepassiog ill) 

proef- smermg horizontale verticale wrijvings-
nummer (aallic.rllisen wal vall IIlCp. ill) kracht kracht kracht 

lina. pial lall. T~I..I< +ZOOD ;:: 1000 .;(,00 f* ';)/ ~ 

41J (, 0 , /(3 0,239 0,02.0 

4/1. )(. 0,3 L, O,yqq (),O35 

% ,c: 0,4 1 0/62.5 0,045 

4/'1 ~ 0.44 o,68l.J 0,051 

4/5" .,t. 0,60 o,q32 0 1 0:12 .. 

stripmateriaal: 

striptrekken ruwheid strip (RJ: ,urn. 

coating gereedschap: buigstraal: mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): pm. 

a TiAIN a geen 
datum proeven: (aaukruisen wat van h,epassing ill) 

proef- smering horizontale verticale WflJVmgs-
nummer (aankruisell wal van loep. ill) kracht kracht kracht 

tina. piaL Ian. MLk 

4£ )/. 0 11"1 1,1-06 o,oqs 

4/1 ~ o,ct l ,.448 O,lly 

4/8 ~ Olctq t,51 2 0,12..2-

4/q "- 1,08 /.1 11 0,132-

'i,o )( I \ 1(, ,8'"> . . ~')' O,13q 



-. 
stripmateriaal: ma1erliBal II " E 

striptrekken ruwheid strip (Ra): NWT ,urn. 

coating gereedschap: buigstraaJ: to mm. r 
ruwheid gereedschap (IRJ::N"T 

( 
a TiN o TiCN ,urn. " i' 

i a TiAJN • geen 
-, 

I '. 
I datum proeven:03 -0)2- 1993 \' I (aankrui:;t:Q wal van l~pa:;:;iDC i~) 

"; 

I 
.' 

: 
.. , 

i proer- smermg horizolllale verticale . WrIJvmgs-
! (aaukrui:it:n wal vall lu~p. is) kracht kracht kracht:. 

, 

nummer 
I lina. piaL lau. p~ -P:e.Mt ?* TALk. ' F,. 

I f 

~ I- OJ 061- D,6Y3 l 0(003 I', 

1'1 .. D(08Li 0,054 f D{C04 i 
,: 

, . 

% I I- 0 1 113 0,°73 r o,oos II; 
~ Jt.. 0, 133 0,081- f 0 006 I 

I 

% It 0,161 0,100 f D,D01 I 

stripmateriaal: ma~ cUi II Ii 

striptrekken ruwheid strip (RJ: NVT u . 
coating gereedschap: buigstraal: /0 IDm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (R~&lT ,urn. 

o TiAIN • geen 
datum proeven: 03 - Ql- 1993 (aanuui:ieD wat van locpassing illi) 

proef- smenng horizontale venicaie wnJvmgs-
nummer (aaotruisc:o wat van locp. is) kracht kracht kracht 

I lina. piaL lao. rrA~K ?: l':tIr1 '"P.* 
Fi-

% ~ o,Iq8 0, t <t,.0 D,cc:B I 

Y1 '" OI~30 0,139 I b,QIO 

~ JC 0 1 2..62. 0 , 157- f O,Ol\ 

~ )I D,.2.8~ O,JbB O,Dl\ I 
: , 

I S/Jo ~ 0130.2.. 0, ,8 I 0,01'2_ 
I 



stripmateriaal: ~O-d II 

striptrekken ruwheid strip (Ra): N VT .urn. 
coating gereedschap: buigstraal: 10 mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): Nur .um. 

a TiAIN • geen datum proeven: 3-:2-lqq3 
(aallkruilaen wat van locpassiDg is) 

proef- smermg horizontale verticale wrijvings-
llummer (aallkruilaclI wat van Im:p. is) kracht kracht kracht 

lina. piaL lall. "fflU<. +2000 ·';'-1000 7VCJO t* ;~ » 
'5/; )(.. 0\::t1- O,L,40 0,055 

o/z 1... O,3y 0,556 0 /°10 
0-. ol~b 0 1 152- O. \0\ 

.% IX O,s6 o/8q>t 0 1 \ 2. '2.. 

5/s- f)I. oJ~~s It040 (J,IYl 

stripmateriaal: 

striptrekken ruwheid strip (Ra): .urn. 
coating gereedschap: buigstraal: mrn. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): .urn. 

o TiAIN o geen datum proeven: 
(aaukruilaen wal vall IOc:passillg is) 

proef- smenng horizontale verticale wnJvmgs-
nurnmer (aaukruilac:u wal van loep. is) kracht kracht kracht 

lina. piaL lall. TRlJ< 

5a X- 0/80 1,2.65 0,'12-

5/} 'f OlQ3 1.4"1b o,wo 

1'8 "i. Ilob i,b10 0 1'2..25 

% if.. Lly I,tqq OI2-1~ 

S!tO "(-

I 1,11 1,C)y3 0 1150 



TUB ~ORATORIUM VOOR OMVORM'l'ECHNIEK 

STANDAARD MEBTRAPPORT TREKPROEF 

PROEFGEGEVENS: -

Codenaam: 
Materiaalsoort: 
Werkstoffnummer: 
Herkomst materiaal: 
Plaatdikte (mm): 
Beqinbreedte Bo (mm): 
Beqindikte So (mm): 
Richtinq (t.o.v. walsricht.): 
Datum proef (jjmmdd): 
Aantal metinqen: 
Operator: 
Projectleider: 
Banksnelheid (mm/min): 
Merk trekhanJc: 
Type trekhanJc: 
Serienummer: 
Datatakerproef (J/N): 

TA913954 
Materiaal 6 

? 
Fokker 
1.0 
10.080 
1.010 
o 0 

910925 
27 
dhr. M. Th. de Groot 
ire L.J.A. Routackers 
0.16 
Monsanto Houndsfield 
Tensometer "type w" 
9817 
J 

Door Datataker gebruikte commandoreqels: 

Opmerkingen: 
Al Pechiney IRhenalu Issoire 

P22=44 
P24=44 
1m In lu 
R,15S lV 2V 3V 

Datum van wijziginq: 910925 
Naam wijziqer: M.Th.de.Groot 
Opmerkingen Wijziging: 

Bpseff<O.OO en Bpseff> (Epseff bij Fmax) verwijderd 

MATERlAALPARAMETERS: -

Modell: a - C * t~ : 
~arakteristieke spanninq C 
Versteviqinqsexponent n : 

Model 2 : a • C * (to + t)~ 
Karakteristieke spanning C 
Versteviqinqsexponent n : 
Voordeformatie to : 

Anisotropiefactoren: r gem 

239 (H/mm2) 
0.264 (-) 

239 (H/mm2) 
0.264 (-) 
0.000 (-) 

r (0.1) : 
r (0.2) 

0.53 
0.53 
0.51 



stripmateriaal: f1\i1e.-'oa\ b 
striptrekken ruwheid strip (Ra): NVT ,urn. 

coating gereedschap: buigsLraal: 6 mm. 

i 
o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (R l ): N\lT ,um. , , 
o TiAIN • geen I 

I datum proeven:05 -02 - 1993 1 
i 

, 
I (aankrui:lC:n Wal van locpassiDg i~) I 
i 

proef- horizontale venicale 
.. . ! 

i smenng WrIJvmgs-
llUmmer lailllkruiscll W"oIl Vall 1I)l.:p. ili) kracht kracht kracht 

lillil. piaL lall. TALk -p~ 1':e.tw\ 'P;r 
Y1 I ,.. 

0,042 0 1035 0,007 I 

Y1 }- 0/019 0,061 0 , 012.. 

!fa Ir 0 1 lOLf o,ofJf] 0 1 0,5 I 
liA t 0,130 01106 o,olg I 

I 
I 

I 1 

1Ys- ~ o,lyb ~ 1.2.3 O,C2..2 I 

! 

stripmateriaal: Ma'"=rtaal 

striptrekken ruwheid strip (RJ: NvT ,urn. 

coating gereedschap: buigstraal: 6 mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): ft/VT ,.urn. 
o TiAIN • geen datum proeven: 05 - 02 - 1993 (aanuuiseo Wal va~ locpassing is) 

proef- smenng horizontale venicale wflJvmgs-
nummer (aaokruisco wa' van lilCP. is) kracht kracbt kracht ?: l':ewa 

, 
tina. piaL ian. TR/..K p," I F'r 

~ ( Ollb1 OJ 138 0,02.0 I 

Y1 K 0,.201 D/\65 0,030 
1 

1,/8 "- 0, 23~ 0,'94 0,032- , 

Y1 ~ O,Q. S9 0,2.) 6 q032 

~/ao ~1G 0,22't 0 /033 

.~* 
In 

o 

0,006 

0,001 

0,005 

OiObl 

0,003 

o,OOb 

0.008 



stripmateriaal: b 
striptrekken ruwheid strip (Ra): pm. 

coating gereedschap: buigstraal: f mOl. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): pm. 

o TiAIN o geen datum proeven: 05 -02. - I qq3 
(aankruisen wa' van tocpassing is) 

procf- smcrmg horizontale verticale wflJvmgs-
BUmmer (aankruisclI wat viln hlCp. is) kracht kracht kracht 

lilla. pia 'CII -: 2000 .:.. 1000 . & 40) .~IOO i g-o 

III 010 ."; / 7 / O)04dJ 

1,.. 0 19 0,236 opo86 

~ 02!J- 0,1-/2fl 41a6 
i/4 03 J 0,5.2 2 (J/j6 
fir D3S-- o/60S- 0/63 1,·(: 

stripmateriaal: 6' 
striptrekken ruwheid strip (RJ: Nvr pm. 

coating gereedschap: buigstraal: 6 mOl. 

( o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): AltJT pm. 

o TiAJN o geen datum proeven: os- -02 - 1993 
(aaokruisen wat van toc:passing is) 

proef- smenng horizontale verticale wrijvings-
nummer (aankruiseo wat van toep. is) kracht kracht kracht 

fina. g.:en 

V, 040 a/ba, O(t9 L 

'ft OLfa O,[)2:5- 6(2tf) 

'/8 0% D,C11 L 0(23(1 

'/9 66~ l)Ofl-::5 012.. -$ & 
'/10 ObG } 1)'0 

) 
0{2 (.I~-



striptrekken 
I coating gereedschap: 

I o TiN o TiCN I 
i o TiAIN • geen 

iaaukruilic:n wal van l~piliSing h.) 

proef- smermg 
nummer (asllkruilicn W'oI1 vall IOcP. is) 

Lilla. piaL 
I 

i 

!~ ""-

1¥1 "-

~ I"-

I~ tt.. 

I 

!% ,£ 

I 
! 

i striptrekken 
I 
I coating gereedschap: 
! 

o TiN o TiCN 
o TiAIN • geen 

I (aankruiseu wal van loopassing ili) 

I proef- smenng I nummer (aankruiscu Wl" van lOC:p. is) 
i 
! lina. piaL Ian. ITAl..K ! 

~ K 

1¥1 ,., 

Y.9 -
~ tJ... 

~o 

stripmateriaal: ma-\e.riQal 6 
ruwheid strip (Ra): NVT ,urn. 

buigstraai: (] mm. 

ruwheid gereedschap (Ra): NV, .um. 

datum proeven:OS-02 -1993 

ilorizolltaie verticaie WrljVmgs-
krachl kracht kracht 

;:>; ":e.~ 1':r 
0,06 IO~9 0 1 CX::> 1 
o~roo 0.086 I r.. 008 

0,111 OllO5 0,010 

0, '30 0\ II S 0,0 " 

0,150 0 1 \32- 0,015' 

stripmateriaal: Makn&ai 6 
ruwheid strip (RJ: NlIT .urn. 

buigstraai: 8 mm. 

ruwheid gereedschap (Ra): /'tIVT ,urn. 

datum proeven: 05"- 02. - 1993 
horizontaie verticale WrlJvmgs-

kracht kracht krach' 1': l':cwa ""p,"" ,:;. 

0 , ,80 I 0 1155 0 /02. , 

0,9-05 0 1 \11 0,02<., 

0,2.38 0,/99 0.02 9 
o 25S 1 ()1'1..1~ 0,033 

-/2.16 0,229 0,031 

I 

I 
1 

I 

I 
t 
I , 

I 
j 

0,011 

o,oc6 

0;CX:),2 

0,0'01..1 

0,004 

0,010 

0,010 

0,0\0 



stripmateriaal: 6 
striptrekken ruwheid strip (Ra): .um. 

coating gereedschap: buigstraal: tY mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): ,um. 

a TiAIN e&)geen datum proeven: 5 -.2 - /(19.3 (aallkruiscn wal van locpiIliliing is) 

proef- smermg horizonta Ie verticale wrlJvmgs-
Hummer l aallKruisCIl wa I vall hlCp. is) kracht kracht kracht 

lina. pial lau. TR/..I< + 20{J{) -+/000 7 (Iooffl 

y, '/... 0;/6 ~.23y 0;072 

2/1.. D< O12~ 0/ Ltl6 0. Oat.. 
~ rI.. {)jl8 O,SIO 0, CJCj3 

.1 

7'4 p( 0,3/ 6{-5-6 Lj q /OC; 

%- pi. Q,36 ~6y6 0/ /5'0 

stripmateriaal: 

striptrekken ruwheid strip (RJ: ,um. 

coating gereedschap: buigstraal: mm. 

i 
l • a TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): .um. 

a TiAJN o geen datum proeven: 
(aankruisen wat van Ioc:passing is) 

proef- smermg horizontale verticale wrijvings-
nummer (aankruist:Q wat van toep. is) kracht kracht kracht 

tina. pial Ian. TRLk 

~ 
.,... 

043 0}6s q'2..OLt 
71 I/.. O,~q o 87/)- 0; 232 

7'0 x. 0,31 01QQ 0 D( 2-77-
Yr3 X o,br /05y 0323 

Vt.-o fIC O,bb 114 J o 36b 
I 



striptrekken 
coating gereedschap: 

o TiN o TiCN 
o TiAiN • geen 

(aalllu'u~cn wal van lo.:passiog il.) 

proef- smermg 
nummer taal1krU~l:lI \11',.11 vau tllC;p. is) 

lilla. piaL lall. TIRk 

~ A 

Y1 .... 

% ,( 

~ pi.. 

3A . 5 ~ 

striptrekken 
coating gereedschap: 

o TiN o TiCN 
o TiA1N • geen 

(aauiuuisen wat van loepassing i:;) 

proef- smenng 
Dummer (aaniuuisc:u Wil van tocp. ~) 

tina. piaL lao. IrI1I.K 

3~ g( 

3/1 I-

3/8 ,L 

% ,{ 

3/.0 ,L 

stripmaleriaai: mi-krloal b 
ruwheid strip (R;J: NVT ,urn. 

buigslraal: 8 mm. 

ruwheid gereedschap (R1): N"T ,urn. 

datum proeven:04 -02 - 1993 

horizontaie verlicaie wrlJvmgs-
kracht kracht kracht 

p~ -P:e.tW\ 1>;r 
0,063 0 1054 0,003 

0,086 O,OS8 0,005 

0, J i 3 o;oq2. 0,0'0 

o/t 34 0 1 12.0 ClotS' 

0,1:;-0 0, \32- 0,01& 

I stripmateriaal: ma-knaal 6 
ruwheid strip (RJ: ,..,VT ,urn. 

buigstraai: 8 mm. 

ruwheid gereedschap (Ra): /lIIIT ,urn. 

datum proeven: 04 - 02. - 1993 
horizontale verlicale 

.. . 
Wfl]Vmgs-

kracht kracht krachl ?: -P:em '"P,it' 
I'r 

0,\1 6 0,1,::>-6 I 0,02.0 

OJ~09 0,180 o,6~6 

0\ 2..S I 0,2..10 0,033 

0:2..61 0,'224 0,035 

0, 'LSB 0,2.38 0, 033 

; 

I 
I 
! 
I 

I 

I 
I 
I 

i 

I 

I 
I , 
i , 

I 
I 

I 

u* 
r 0 

0,003 

0;0 1 1 

o 

o 

o 

0,003 

0,008 

o 008 ( 

0,011 



.. 

stripmateriaal: ,"n~c..eve 6 
striptrekken ruwheid strip (Ra): NIl r Jlm. 

coating gereedschap: buigstraal: 8 mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ril): Jlm. 

a TiAIN (II geen datum proeven: '-I - '2 - , CjCj 3 
(aallkruisen wal van loepalisiog is) 

procf- smcrmg horizolltale verticale wTlJvmgs-
llUl1101er (aaukruiscli will vall lOCI)' is} kracht kracht kracht 

lilla. pial .:r:{i CO ( '1J ») ""Cf7U( 7ZrtD .,;. !Dba 

~ )( 0,150 OI2S~ 0,032. 

.~ ;( 0.1.3 0, Lj2..9 O,OSI 

~ " 0,'21 O,<,;~ g . 
I '-' ~I &of 

~ 
J( O,~2. Or~89 I 0)11..; I 

)( O,~b o,b~s-

stripmateriaal: 

striptrekken ruwheid strip (RJ: Jlm. 

coating gereedschap: buigstraal: mm. 

a TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): ,urn. 
a TiAIN a geen datum proeven: (aaouuiseo wat van loepassiog is) 

proef- smermg horizontale verticale wrijvings-
nummer (aaouuiseo Wil van loep. is) kracht kracht kracht 

lina. piaL lao. E 
% 0,42. 0/11 S- O,2...ly 

-0/7 0 1)0 0,888 0,2. 5 7 
~}l8 0,60 J,Ql..t b q 32. I 

.% 0,64 1,118 O,3yy 

·~O '/ \ fiS 0.38 



stripmateriaal: t't\a~;aQl (; 

striptrekken ruwheid strip (Ra): NVT ,urn. 

coating gereedschap: buigslraal: ~O mrn. 

o TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): N!JT ,urn. 

o TiAIN • geen 
datum proeven:04 -02 -1993 (aallkrui:ic:o WI' lIao lCk:pCIl;Siog is) 

proef- horizolltale verticale " . smenng WrIjVmgs-
llummer \dalljuuilicli W".II Villi IOCp. is) kracht kracht kracht 

lina. piaL iall. TALk -p; -P:e.tw\ 1';r 
~ 

I 

~ 0,080 0,°19 o,oog I 

0/1 P\ O,lOO o,ogs 0,013 I 
% .... Ot \13 0 1 106 0,015 I ./ 

~ ~ 0,12S 0 1\18 0,011- I 
I 
! 

% i 

II'- 0.138 0,12.8 O,ot8 I 

I 

stripmateriaal: Ma kn aal b I 

striptrekken I 
ruwheid strip (RJ: N liT .um. 

coating gereedschap: buigstraal: 10 mm. 

o TiN a TiCN ruwheid gereedschap (Ra): tllIT ,urn. 

o TiAIN • geen datum proeven: 04 - 02. - 1993 (aankruiseo WI' van loc::pali&ing is) 

proef- smenng horizontale verticale WrtjVmgs- I 

nummer (allllkluiseu wa, van IOCp. is) kracht kracht kracht 
lina. piaL lao. ITAI-K ?: 1':e.n "'P," 

Fr 

% DC 0.155 0.'41 0,02.0 

0/1 " 0,116 O,l6\ 0,02..3 I 
% " 0,2.26 O.\Q1 O,D30 

5j9 J( O.2,Yf 0/2.15 010 33 I 

0/.0 ... 0,2..63 0,23; O~OSS" 

5/" 0/2..38 



stripmateriaaJ: W\.~cd6 

striptrekken ruwheid strip (Ra): Nt/I pm. 

coating gereedschap: buigslraal: 10 mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): ,/ pm. 

o TiAIN f) geen 
datum proeven: 04-0Z.- I QQ3 (aallkruisen Wal van loepassiDg is) 

procf- smenng horizontale verticale wrlJvmgs-
nummer (aankruisen wal vall IUcp. is) kracht kracht kracht 

lilla. pial lall. i TRLI<. ·?20CIJ 
• 100 (*';g J ~/ooo 

fij/i "/.. 0,19 0,3.82 ,,' o I I ;\ ;... 

biz '/. 0\2.4 0l y59 O,f 5"3' 

!i V3 'I. 0,21- o,s~6 0 , 116 

S4 )( 0,30 0,51 5 o,Q.OO 

0/5 X 0,33 o,6"S' 0, .2,11 

slripmaleriaal: 

striptrekken ruwheid strip (RJ: ,urn. 

coating gereedschap: buigstraal: mm. 

o TiN o TiCN ruwhe"id gereedschap (Ra): pm. 

o TiAIN o geen datum proeven: (aaokruiseo wat van loepassing is) 

proef- smermg horizontale verticale wnJvmgs-
DUmmer (aalluuiseo wat van loep. is) kracht kracht kracht 

(ina. pial laD. TRlJ< 

~/6 )( 0,31 0.690 0,241 

5/7 )( 0 ,42 O,tsg O,2..8LJ 

5'/8 )l. 0,54 0, cri.1 0,366 

~ X o,sq 11064 O.i.t05 

5"Ao ;. 0,&3 I, I Lt.3 O\4~O 

x 



stripmateriaal: rc\a~;aa~ 6 

striptrekken ruwheid strip (Ra): NVT ,urn. 

coating gereedschap: buigslraai: 10 mm·l 

I o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (R l ): NI/T ,um. I 
I o TiAiN <I geen I I datum proeven:05 -02 - 1993 I (aankruisc:n wat van 1000\>aliliiDg is) I 
I I , 

proef- horizOlllale verticale i smermg WrlJVmgs-
I IlUl11mer \aaukruisc:u wal vall IUl:p. is) kracht kracht kracht 
I lina. piaL lall. T~LK p~ i':e~ 1>;r 
~ ,. 

0 /059 0,048 0,012- I o 

~1 p( 0,063 0 ,050 0,012- I 0,001 

Y3 '" O,0Cj2 0,082 0 ,014 I O.OQ~ 

~ 
I 

'" 0,1 J1 0 1 /05 0, 019 i 
I , 

% ,... 0,138 0.119 0,021 I ··0,OD2.. 

stripmateriaal: matenia\ 6, 

striptrekken ruwheid strip (RJ: NvT urn . • 

coating gereedschap: buigstraal: 10 mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): ",liT ,urn. 

o TiA1N • geen datum proeven: 05"- 02 - 1993 (aankruisea wat Via Ioc:pas:>ing is) 

proef- smenng horizontale vertica1e wnJvlDgs- i 

I nummer (aaubui$ca wit van IOC:P. is) kracht kracht kracht 
f tina. jltaL lao. jT'Al-K ?: l':twt 1>: 
~ A 0,'46 0,13/ I O,O2~ 1-
IV1 ~ 0, 159 O,''-IL.t 0,02..;' 1'-0 

1 

,01Q 

% I( 0(19 6 . 
O,\IP 0,030 1-

0 0/216 O,2.3Lt 
! 

II?( 01041 1 0 

6/.0 P( 0, ?.Q1 O,2lt& 0,045" {/ .OO~ 



stri pmateriaal: 1VV\.~cu:J, 6 
striptrekken ruwheid strip (Ra): NV'c flm. 

coating gereedschap: F-al: lO mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): NVT flm. 

o TiAIN e geen datum proeven: 5-2-lqq3 (aallkruisen wal van locpassing is) 

proef- smermg horizontale verticale WflJVmgs-
nummer (aalikrui:'cil wal vall IIICP, is) kracht kracht kracht 

lilla, piaL lall, iAL.K ..!.1J)0C> + lOCO +ICO (-i ~) 
'" 

biJ )( OIly 0.2.32 0,150 

6h /. 0,15 D,2.39 0,11..j1 

6& t. 0,2.2- O,3qq 0, )14 

64 J( 0 12.8 O,SII 0 1 2-31 

6/5 )( 0,33 0lS80 0,.2.65 

stripmateriaal: 

striptrekken ruwheid strip (RJ: flm. 

coating gereedschap: buigstraal: mm. 

o TiN o TiCN ruwheid gereedschap (Ra): flm. 

o TiAIN o geen datum proeven: 
(aaukruisen wal van loepassing is) 

proef- smermg horizontale verticale wrijvings-
nummer (aaokruisc:u will van loep, is) kracht kracht kracht 

·"A'''· TALK 

6/6 'I. 0,35 0/640 O,2.Cp 

6/7 OX 0,38 0'-:;'03 0)304 

6/8 'I. 0\4'1 0,833 0,36 1 

o/s y. o,bb 1,1 5 1 0,504 

6/tO )(. 0.1' L23i O,5~S 
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