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Het betreft een nUr.1eri~ke berekening Van de 
ge~iddelde temreratuur aan net spaankontakt
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door Loewen en Shaw afgeleide relatie. 
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bij voortgezette rroefnemingen rekening wordt 
gehouden met de voortgang van de slijtage. 

biz. 1 van biz. 

rapport nr. 

codering: 

P.7.b.5 
P.7.a.1 

trefwoord: 

draaien/ 
tempera
tuur be
rekening. 

r.~--- ~--
I datum: 
I 15-4-1965 
I 
I aantal biz. 30 



ra ppcrt nr. 013"5 

o ,- INHOUDSOPGA.v~. 

5 

lQ 

15 c-

20 :-

25 

30 

3S 

40 

4S ~ 

50 '--

Lijst van gebruikte symbolen 

1, Inleiding. 

2. Temperatuurrelatie. 

3. Berekening. 
,1 Pri~aire Verspaninbsvariabelen. 
.2 Secundaire of gemeten variabelen. 
.3 Berekende grootheden. 
.4 Temperatuura!hankelijke grootheden. 

.5 Berekening van AQ . s 

.6 Berekening van )Qt' 

4. Discussie. 
,1 Thernnsche eigenschappen • 
• 2 De ombevingstemperatuur. 
.3 Invloed van de draaitijd. 
.4 De zijdelinGse spaanstuik. 
.5 Toevallige fouten. 

5. Konklusies. 

Literatuurover7icht. 

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

bIz. 

3 

5 

6 

8 
8 
8 

10 
12 

12 

13 

18 
18 
19 
19 
20 
21 

24 

25 

bl z. 2. van bl l. 



I-·~~·-~- ~~~.~~. ~ .. 

! rapport nr. 0 135 biz. 3 van 

o 

10 

15 

20. 

25 t--

30 . 

35 

40· 

45 

50 ;--

~IJST VAN GEBRUIKTE SYMBOL:;N. 

4 
_1 

A konstante ~ 0.75 .X 

A vormfactar 

aan zet 

spaandikte 
_1 -1 

konstante = X .Y 
B* gekcrrigeerde konstante 

m/omw. 

m 

C1 
C2 
d 

d
2 

F 

o 
soortelijke warmte a. h. afschuifvlak )<A-1 '}'UV1.)/L 0j.. J/kg. C 

Boortelijke warmte aan hat sraan-kontaktvlak J/kg.oC 

s 
F 

v 
H 

K 

K1= 

K2= 
k1 

5 

snedediepte 

spaanbreedte 

totale schuifkracht in het afschuifvlak 

hoofdsnijkracht 

hellinbshoek van de snijkant 

snijkantshoek 

k 1/pC 1 

k2/pC2 
warmtegeleidingscoefficient (afschuifvlak) 

warmtegeleidingscoeffici~nt (spaankontaktvlak) 

warmtegeleidingscoefficient (beitelmateriaal) 

srecifieke snijdruk :::: Fv/a 1 .d 

spaankontaktlengte 

aanzetkracht 

fractie van de opgewekte war~te in hat afachuif
vlak, die door de spaan wordt afgevoerd 

6,aanhoek 

seff.effectieve spaanhoek 

T* berekende standtijd 

draaitijd 

snijsnelheid 

relatieve snelheid van spaan langs beitel 

X rekengrootheid 

Y rekengrootheid 

slijtage kriter~uc 

wrijvingshoelt. aar: hat spaankontaictvlak 

11 

II. 

N 

N 

grad. 

grad. 

m
2/sec. 

ri/sec. 
a W/m. C. 

I'J/m.oC. 

W/m.oC. 

N/1I2 

11 

N 

grad. 

grad. 

min. 

min. 

m/sec. 

m/sec. 

grad. 

grad. 
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deformatie y 

A :: 6Qt - EO t afw:i. jking 

gemiddelde afwijking 

omgevingstemperatuur 

Q +.1EQ 
o 2 s 

92 = 00 + AOt 

.&Q 
s 

~t 
'ZOt 

l' 
S 

¢ 

m 

gemiddelde overtemperatuur aan het afschuifvlak 

gemiddelde overtemperatuur a.h. s~aankontaktvlak 

gemeten AQt 

spaanstuik :: a 2/a1 
zijdelingse spaanstuik = d

2
/d 

wri jvingsco'tHfiei ent = tan 13 

soortelijke massa 

geschatte standaarddeviatie in A 

dimensieloze draaitijd = tiT· 
gemiddelde schuifspanning in het afschuifvlak 

afschuifhoek grad. 
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De 0P7.et van dit rapport is de numerieke herekening van de gemiddel

de temperatuur aan het spaaLkontaktvlsk van een draaibeitel ala fune 

tie Van de verspanin~svariabelen. Deze temperatuur is berekend met 

behulp Van een door de Amerikaans8 onderzoekers Loewen en Shaw [~ 

afgeleide relati~. 

Daarnaast is het de bedoelin~ o~ deze gevonden waarden te vergelijken 

met de in het laboratorium voor Nerkplgatstechniek Van de Technische 

HOJeschool gemeten temperaturen en zo mogelijk om hieruit konklusies 

te trekken betreffende de juistheid van de temperatuurrelatie. 

Hierbij wordt aanGenomen dat de metingen een goede benadering geven 

Van de wer~elijk ortredende tem~eraturen. 

Naast de primaire v~rsraningsvariabelen - aanzet t snijsnelheid, sne

dediepte, beitelgeometrie en materiaalsoorten - die vrij kunnan wor

den gekozen, zijn voar de bere~eninG nog een aantal afgeleide of se

cundaire v~riabelen vereist. met name: 

de spaanstulkfactor A 

de spaankontaktlengte 1 en 
s 

de beitelkrachten P (aanzetkracht) en F (hoofdsnijkracht). 
v v 

Deze grootheden zijn ala functie van de primaire variabelen even pens 

gemeten in het laboratorium v~~r Werkrlaatstechniek. 

Primaire Verspaningsvariabelen: 

snijsnelheid 

aanzet 

snedediepte 

spaanhoek 

snijkantshoek 

hellingshoek van de snijksnt 

vrijloophoek 

gereedschapsmachine 

beitelkra~htmeter 

beitelth~r~ometer 

beitelmateriaal 

bewerkt materiaal 

;: 

1 S V ~ 5 m/ s ec • 

0,2!:: a 1 S 0,8.10-3 m 

d = 3. 10-3 m 

s = 6°. 
K = 15°. 
H = 0°. 
5°. 
experimentele AI-draaibank 

tekening no. 1048 

zie Ve,enstra (8] 
Sandvik Coromant S2 

Staal C 45. 
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2. TEMPERATUUBRELATIE. 

De door Loewen en ~ [1] afgeleide relatie tUGsen de gemiddelde tem

peratuur aan het spaankontaktvlak en de verspaningsvariBbelen luidt: 

~O :: 't 
t S 

V.a1 .tan f 

(kpc) 2 
S + B I J 

0,'154 
:: X 

1 
--------------r~?=~~~~.~a~1==,--------- : x:Y 

----- + 1.328) 

V~~r de temperatuur in h~t afschuifvlak geldt de formule: 

:r .tan y . R1 
.bO s 

=0: 

(pc) 1 s 

met R1 
1 

:: 

1,328 Vi
< :an 

y' 
1 + V.B I 

(1 ) 

(4) 

( 6) 

R1 is de fractie van de opgewekte WarJ'!1te in het afschuifvlak, die door 

de 6paan wordt afgevoerd. 

Beide temperaturen zijn in feit~ temperatuursverschillen; voor het be

palen van de absolute teJ'!1peratuur dient de orngevingstemperatuur van 

het werkstuk 0 bij de gevonden w83rden opgeteld te worden. 
45 a 

De in hat laboratorium ·.'IT gemeten teMl10raturen voldoen aan de door 

Bus en Straus [6] vastgestelde relatie! 

so 4Qt = 873 . VO,29 . (103.a~)O.11 
m 

Met V in m/sec. 

a 1 in m en 4Qt in °C. 
m 

technische hogeschool eindhoven 
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Dit is de temperatuurverhoging ten opzichte van 20°C. 

Voor de betekenis van de ov~rige in de formules voorkomende sym

bolen zie men de lijst of rag. 3; de herkomst of berekening van de 

numerieke waarden vo16t in hoofdstuk 3. 
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3. 1, Primaire Verspaninesvariabelen. 

V~n de primaire variabelen zijn aIleen de ~anzet en de snijsnel

heid gevarieerd; de overigen zijn voor de gehele berekening ge

fixeerd op de konstante waarden van hoofdstuk 1. 

10:- .3.2. Secundaire of gemeten variabelen. 
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In principe zijn dit variabelen. die door de keuze van de pri~aire 

grootheden vollediL zijn bapaald. 

Nu~erieke waarden van deze grootheden zouden moeten volgen uit de 

verspaninesmechanica, die hiertoe eehter nog niet voldoende betrouw-! 

baar ontwikkeld is. Er wordt hier verder gerekend met empirische 

waarden, die worden verwerkt in het verspanin~smodel dat door 

Veenstra [2] beschreven is. 

a) De beitelkrachten en de wrijvinsshoek: 

Uit de geoeten waarden van de h~ofd8nijkracht F en de aanzet
v 

kracht Pv volg~ de wrijvingshoek ~: 

tan (~ - s) 
p 

;::...:!. 
F 

v 
(8) 

Hiarin is e de spaanhoek. De waarde Van de wrijving~coifficiint 

~ voIgt onmiddellijk uit: 

~ ;::. tan 13 

b) De spaankonte~tlengte 1 : 
s 

De spaankontaktlengte is empirisch bekend uit een onderzoek van 

Hu~ ~] als funetie van de aanzet en de sniJbnelheid: 

1 ;::. 0.783 • 10-3 + 0,85.a
1 

- 0,029 . 10·3 .V s 

c) Re spaanstuik A en de afschuifhoek ~: 

(10) 

De spaanstuik A is tegelijk met de beitelkrachten gemeten door 

Straus r4] als functie van V en a C 1· 
Deze waarden zijn als At! weergegeven in tabel 1 (kolom 4). 

werkplootstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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TASE.L 1: SPAAN&TU1K EW AFSCHU1FHOEK. 

I 2- .., 4 (STROOS.) 5( \-IOOF [)VERG.) G( \-IUlST) 7 

V a, ~-s $" A" 4>' A' Q) A T* 
m/sec, .103 m 

. - - - mu'\ 

0,2. 3\ I) 0' 21°50 
I 

2,,60 2. 2,°2.0 2) 49 '2.0° 10' 1710 I 2)8 , 

2. 2,° 20' 2" 0 

0 
I 

2,05 2,1..;' 50' 2~25 2.1° ~Ol 292-2.,5'1 
.3 24° \3' 30

0 
33' 1,85 2.bo 0' 2, 15 2l· So' 2)~4 40 

4 22° 10 
, 

30· 3O' 1,80 21° lO' 7bo ~Ol 2,Ob 2,09 10 

5 2 (/ 35'/ 28° 2.0' I" 83 25° 40' 2) l":f 29° '10' 1,95 .:),G 

I 0)3 'H,o 38' 24° IS' 2,30 2.4°40' 2,'2.1 2loS0 
I 

2,3l 3~30 

2. 21 I) ~5' 29' 0' l)a5 2.1° 20' 2}04 25°40' '2,1 B 118 
.3 20° 2R' 31 0 4~' 1,10 28° 0 

I 
1,98 2"r30 2,02 

" I; IBo 55' 330 OS' I)G5 29° 0' 1,91 29°40' 1,95 4t~ 
5 19 0 50' ~I 0 \0' 1,12. 2B \)20' I) 9b 3'ro' 1,10 I) 5 

1 0,1; llo 5'0' 2f/20' 2,12- 2b 010' 2.,14 2,,°40' to~ \'140 
2. I ~o 0 

, 
30·55' 1,18 280 50' , 1,.92 28°0' V~8 64 

:; 17°0S' :) '4 I) 50' l,b5 30° 0 
1 

1,93 2c}o~0' l,eb 9,0 
4 11° 0 1 ~5°o' 1,54 30° 0 

1 
\,&3 :) 10 20' \)'14 2,3 

1 0,5 21 II c' 7.1° so' 2,00 21°40' 2,01 28°3rf 1,95 roRo 
2 

" 

I'" 0' 33° 0' \,13 30° 40' 1,78 29° 3>0' I, Q f, 3~ 

.3 14' 55' 33" \0' l,b3 31° 30
1 I 

1,74 31 0 0 l)t~ .5,6 
4 15° 10' 3LJ 0 0 ' J,52- ~Io 10' 1,14 3'2°30" \,bt ),45 

1 O,G 18° 59' 29°1'2.' 1,89 28° SOl 1,9tz 2 9°~o' I,&b 130 

t 14° Sb I ';3 0 3'- 1 l,b4 31° 30' 1,12 30°t.{0' 1,18 21 
3 13°3'1' 33°3,,1 1,60 32° tol I,be 32.° 0' I) 10 3,R 
I; I~o :n' 35°55' 1,50 32" 2.0

1 

I)b e 3~o20' \, b2. 0,99 
'. 

I 0,'1 (1020 ' 30° 45' 1,18 29°50' 1)9lt ~D0301 1)19 S25 
2. 1:)°2.0' 33' 50' l,bO 32° 30' \)bt 31 D 40' ti2. '9 
3 11" lS' 3~o 55' J,S9 32°50 

1 
I)b~ 32° 50' l,b5 2~1 

1 0,8 1(;°0' 32°10' l,b9 30°40 1 1)1B ~I °2.0
1 

1)1'1 l~4 

2. l«l° 30' ~5°0' 1,53 330 c> 1 l)b3 .)~. 20' I)bb> 14 
.3 _.-L'20 10' 3 '1°05 

I 
1,5f, :)~o 2.0' 1)"2- j~02o' l)b2. 2,0 
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hoek ¢: 

A = cot ¢ • cos s + sin s (11) 

waaruit duo ¢"(A") te berekener. is. 

Een andere methode om ¢ te bepalen 15 uit de door Veenstra [2] afg!'!_1 

leide hoofdvergelijking: 

2 tan (¢ + ~ - s) = tan (0 - s) + cot ¢ ( 12) 

Deze waarden V00r ¢' (~ - s) zijn eveneens weergegeven in tabel 1 

(kolom 5). Met behulp van relatie '(11) is dan A'(¢') bekend. 

Een derde mogelijkheid om / te bepalen ligt in een door Hulst [~ 
vastgesteld verband tussen spaankontaktlengte en spaandikte a2 : 

1 = 0,578 . 10-3 + 0,615 a 2 s 

met A 
a 2 rel'itie (10) voIgt dan: :: - en a 1 

1 - 0,578 . 10-3 

X s 
= 0,615 8 1 

(14) 

Ook daze waarden Van A zijn samen met ¢ (A) genoteerd in tabel 1 

(kolom 6). Het blijkt, dat de metingen via de spaankontaktlengte -

relatie (14) - goed overeenstemmen met hoofdvergelijking (12). 

Dit komt duidelijk tot uitdrukking in grafiek 1, waarin ¢(~ - s) 

getekend is volgens (12) en waarin de ¢-waarden van Strous en Hulst 

eveneens zijn aangegeven. Het blijkt dat de metingen van Str~ over 

het algeceen te hoog zijn uitgeva11en. 

In hoofdstuk 4 zal blljken dat hiervoor redenen zijn aan te geven. 

Op grond van het bovenstaande is voor de verdere berekening gebruik 

ge~aa~t van de X-waarden zaals die ~it relatie (14) volgen. 

3.3.Berekende grootheden. 

Deze srootheden volgen nu uit de repds gevonden parametemop 

eenvoudige wijze. 

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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a) De de!ormatie-graad tan X: 
Voor de deformatiegr~ad tan y kan geschreven worden (zie (2] ): 

cos s 
tan r = sin ¢ . cos (¢-s) 

Relatie (11) kan eeschreven worden: 

A : cot ¢.cos s + sin 8 

hieruit volgt: cot ¢ '" 

en: cos (¢-s) ;:: 

'" sin ¢ 

dan is: tan cos 6 y ::0 

. 2¢ A s~n 

= cos(@-s) 
sin¢ 

A-sin 5 

cos- s 

1 + ",2 

'" A 
-

cos 

t b 1 . ..2 '" 1 2 d. me ehu p van: 6~n ~ = ... cot ~. 

2).. sin 
s 

s ( 16) 

Ret verband tan y 

fiak 2. 

::0 tan yO ) is voor s 
-0 = b weergegeven in gra-

b) De gemiddelde schuifspanning ~ 
s 

De gemiddelde schuifspanning in het afschuifvl~k vo~gt uit: 

F sin ¢ 
.. S 
'f = ....;::;--:=---

S a 1 .d 

als F de resulterende af~;chuifkracht is. s 
Omdat: 
F = F cos{¢+f- s ) 

s v cos(P-s) 

cos(¢+p-s).sin ¢ 
cos (p-s) 

hetgeen kan worden omgewerkttot: 
k T s 

s;:: cot ¢ + tan (¢ ... p - s) 

F 
met k v 

s =a1 .d (18) 

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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c)De vormfactor I: 
( 

De vormfactor A is een ingewikkelde functie van de verhouding 

d/l
s 

aIleen, die is overgenomen uit [~ en is weergegp.ven in 

grafiek 3. 

3.4 Temperatuurafhankelijke 0rootheden. 

Voor de warMteafvoer aan het afschuifvlak spelen de grootheden 

(pc)1: de soortelijke warmte per volume-eenheid, en K1 : de warmte

diffusiecoiffici~nt (= k/pc) een role 

Zij dienen volgenG Loewen e~ ~ bepaald te wor:ien bij een t~m

peratuur, die het e;emi,ldelde is van die van de omgeving en die van 

het afschuifvlak zelf. 
1 -

DU6: I;) 1 = Q 0 + 2 A I;) 6 ( 19) 

De grootheden K2 , k2 en (pc)2 gelden voor het bewerkte materiaal 

bij de temperatuur van het spaankontaktvlak: 

(20) 

De numerieke waarden van de thermische grootheden zijn ontleend 

aan Metals Handbook [5] en ale functie van de temperatuur uitge

zet in de grafieken 4 en 5. 

De warmtegeleidingscoefficient k3 = 41,9 Natt/m.oC van het beitel

materiaal werd ontleend aan gegevens van de fabrikant, die echter 

geen uitsluitsel gaven omtrent de afhankelijkheid van de ternpera

tuur, zodat k3 als konstant rnoest worden beschouwd. De invloed 

van variaties van k3 or de t;r':)otheid X is echter zeer klein, door

dat de tweede term van X (formule (4» steeds veel kleiner dan 1 

i6 (kolom 21, tabe13). 

3.5 berekening van iO . 
6 

De temperatuur van het afsct~ifvIak uit formule (6) moet bekend 

zijn om K,(1;)1) "" J",(i,) en pc 1(1;)1) te kunnen bepalen. In eerste 

instantie werd EO ge6chat op 280°C, zodat 
6 

1;)1 = 160°C was. Dan is: 
-6 2 ( K1 = 12,35. 10 m /sec. uit grafiek 5). 

(pc),= 3,95.106 J/m3 .oC (uit grafiek 4). 

I 

i~------------------~--------

werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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Je berekeninb verloopt dan zaals in tabel 2, kolao 3 ••• 12/ 18 aange

geven. De aldus gevonden ~ wijkt maximaal + 740 e af van de aan-s 
gtenomen waarde, hetgeen een fout !Jan 4 % in (pc), en K1 en dienten-

gevolge van BOe in AQ
s

' dus van 4°C in Q1 veroorzaakt. 

Alle andere Bfwijkingen zijn aan~ienlijk kleiner, zodat het niet 

nodig was 40 opnieuVl te berekenen met de gecorrigeerde waarden 
s 

vaor K, en (pc)1 om aldus een no~ betere bepaling van K,(Q,) te 

verkrijgen. 

3.6 Berekening van 4Qt" 

De berekening is verder uitgevoerd met behulp van de formules (1) ••• 

(5). De thermische Grootheden zijn afgelezen uit de grafieken 4 en 

5 als functie van de door .3trous en ~ (6]eemeten ternrer"l.turen 

"AO't. De berekening is weergegeven in tahel 3. 
m . 

De zelfde berekening is twe~maal herha"l.ld, uitgaande van de A-waar-

den van Strouo en van de waarden die uit de hoofd-.rergelijking vol

ge~. AIle resultaten zijn samengevat in tabel 4. Noemt men de af

'yijking: 

(21) 

dan kunnen de resultaten van de berekeningen worden samengevat door 

een gemidd~lde waarde van de afwijking 3 en d~ standdaarddeviatie 

in II 

Vergelijkt men de resultaten or deze wijze 

dirccte A-meting (5trou.f:i) : A" :: - 61°C 

bepaling via hoofdvergel ijking: A I :::: - 48°c 

meting via 1 (Hulst) 
S = 

dan is voor de 

werk ploatstecnn iek technische hogeschool eindhoven 
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TABEL 2: DE TEMl>ERATVUR AAW ~E.1 ArSC~U\FVLA\<. 

1 2 3 Le S G 

V a. ~-s 15. ¢ k$ 
m/s,ec. -I 

• 10 t}'\ gf'od. .IO-~ m grad . .l0
9 N/m" , 0,2. 31°0' 0)923 '2.oo

\({ 2,~S 

2 2.ro020 0.894 2.\°40 2,21 

3 2.~0 1~' 0,8'5 2lo 50 2,23 
It 2.2° to' o.8!>5 2.<0°40 2,30 

5 2'l -:,s 0)80' 29°40 2.,30 

I 0,:) 2G038' 1.008 2?lSo' 2,25 

2. 21°35' 0,~19 2.5°40' ',98 
3 2.o°2.S 0, ')50 '2.1'130' 1,99 
4 I SO 55' 0,920 29'4d '2.,02. 
5 19° 50' 0,89 \ 32.°0' \,98 

2.~05o' 
, 

I 0,4 1,093 2bo40 2,02. 
1--

19°0' '28° 0' 2- \,0'4 1,98 
.) rt~o8' 1.0:>5 2.9'30' I,B2 
4 11°0' 1,005 31 °7.0 \,80 

I 0,5 2.1 0 0' I, \'18 28°30' I,S9 , 
\,149 29'~O' 2 IboO ')1-9 

.l I L;°55' \,120 31° a' I,eo 

4 15- 10' 11 090 32°~0' 1,1-5 

1 0,<0 18°59' i,2.G.3 2~o~ 1,80 
1 14° ~,' \ 1 iJ.~4 30°40' 1,1-1 
3 l?>o ~i' 1,205 ~2'0' \,14 
l; 13° :'1' 1, 1'1-5 33°20' 1)14 

I 0,1 1'1 0 20' 1,349 30·30' \,+ I 
2. IY 2.0' 1,3J 9 31'40 

I 

I,bb 
3 12°15' \,290 

, 
~?O 50 l,b8 

1 0.8 IboO I /,4?'>3 .:)) 0 20' I,bb 
2. 12° ~o' I,Li04 ~'20 2.0' I, (,8 
.3 I 'l0 10' 1,?'>15 ':,?:,o 1.0' I,"" 
werkplaatstecnn iek 

7 

-t.$ 
"10

8N/m1. 

b,11 

6, \0 

6,60 

'1,32-

1,~0 

G,4' 
G I '2.'1 
G,St 

to, q9 
G,90 

b,al 
6,3'1 

Gilt" 
b,SO 

6a'l9 
6, lf2 
G, t., 3 

'ISS 

6,'20 

b,33 

blblt 
{,,"12 

(:" 10 

b,~LJ 

6,Sb 

f,.09 

b/64 
6,5 l{ 

8 9 10 1I 12. 

A .L Va. -t.an y R. l:.es ~Kltin'( 0c. - - - -
2.81 2,9b 2)~3 0;,&4 296 

2.151 2,1' ~,~I 0,1-/6 ~15 

2,3Y 2151 4,3'!> 0,11 3~0 

2,09 2,38 5,,2.0 O~Bo ~Sl.t 

1,85 2,19 6 105 0,8$ l3'i 

2,33 2,56 3,Ob 0 110 2.94 
~,\8 21Y5 4, ~2. O,t15 ",02. 

2,02 2,32- 5,51 0,815 315 

I,B5 2,19 61~:) O,g~ 3ct6 

1,10 2,09 j,Se O,8b 311; 

2,09 ~,~1 3,bS 0,14 28\ 

1,98 2,29 5,29 0.91 300 

I)Bb 2.20 6,'1 o,B4 301 
, ;1-4 2.,12 7,t1 O,8b ~oo 

1,95 1..21 ~)20 O,fb5 '216 

I,Bb 2,~0 6,03> 0,&3 29'1 
• 

0,855 292. 1)1-'- 2 13 1,51 I 

\)\,1 208 . , 8,11 0,815 30t 

l,eb 2,2.0 4,h1 O;~85 211 
1)18 2,15 b,b9 0)84 290 

1,10 2,09 1,93 0,8f, 30, 

l)b2. 2,05 9)b1 0, ass 309 

1)19 2,15 5)10 0)80 2bb 

\,12 2.,11 "1/1.9 0,85 288 
1,(,5 2-L0b ~,O'2. O,8~5 300 

1,1-4 2,12- 5.50 0)81 2'5 
},bB 2,08 '1,9s O)9b 2.9' 
l)bt 2,05 0>885 301 9/b1 .,. 

technische hogeschool eindhoven Il",,",. 
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TABEL .): DE TEH?ERA1UUR AAN HEl &?AANKONTAl<lVLAl<. 

1 2 13 )Lf IS 16 11 IS 19 20 2.1 

V QI K, IVai y K2, V'~'L . kl le3A A(1) X V 1(1 tattY' kt 
rn /se.c. .IOl rn .JO'-m2jsc( - - . \0'"' rn'lw. - "/m~G - - -

5 

I 0,1 121~5 2. 134 3,b1 4,5 0,117 ,..., 2.4 ',15 1,59 1,097 

2. 
1 25 :;,44 4,11 6,15 0,094 2S.8 l)b2. l,bO 1,0"12 

3 
1 15 4,~9 S, ;t 2- 6,85 0,019 2.1 .. 0 1,55 l,b2. 1,05":1 

4 .0 53o I b.b3 "1,45 O,ob8 2,g,2. J,49 l,bV l,ol.t1 
5 .15 6,14 "1,41 1,9 O,ObO 29,3 1,4l I,(,~ 1,039 

I O,~ 12,35 3,09 1;,41 5,0 O,lC& 24,1 1)70 1,53 J,090 
2 I~ 4,4G 5,19 6,4 o,oS~ 2b,'2. 1,60 1,55 l,ob6 
.3 .2.5 5,b3 b, ~b 1,1 0,011 2.1 .. 5 l~S~ lISt 11 052-

4 1 15 ',12. 9,05 1,1 O,O~'2. 28,8 1}/5 I.,se J)O 43 
5 1 25 1,b5 Bl 98 8)'2. O,05b 30,3 1,39 \,bO 1,O~1 

1 0,4 12,5 3,'8 5)0 I 5,3 0, \() I 24 .. 8 l,b9 1,49 J,o&b 
2 1.35 S,'!>4 G.b? G,G 0,018 2" .. 5 J,58 J,5'O 17 0b1 
.3 ,3 G1b1 8)00 1/~S O,o~6 2,R,J \, ~ 9 1,52 '}o~9 
4 )35 

30 
1792. 9,15 1-,95 O,()59 29,5 I, lJ 2. 1,54 l704 J 

I 0,5 I '2.. ~5 4,21 5,54 5,SS O,O~b 24,9 J)bS 1,~S l,oS~ 

2 )~5 6)0'1 1,40 6,1 0,074 2~)e 1,5b 1)4(, I)ObO 

.3 ,4 "1 SS , 8 .. 88 1,55 O,0f,3 28,5 1)~1 l,L.J8 I)O~1 

'-I 1 3 8,85 10,1 B 8,1S O,OSb 30,1 1,39 I, LJ9 1)03,~ 

I o,G 12,5 l;.bt b,OO 5,15 0,092. 25,1 l,b1 Vol 1 l,oB2. 
2. ,4 b,t2 S,05 G,9 0,0':10 21,1 1,55 I)~~ \7058 

.3 ,3 1/}0 9)23 1-,1 O,OGo 28,S I, ~S" 1)~4 l,04b 
4 )2.5 9)17 11, I 0 8)35 0,054 30,1 \,3b \,45' 1,03& 

I 0,7 12.55 5,09 6, It 2. 5,9 0,0&9 25,3 l,"b I)~S 1,08 I 
2- ,4 7)~2. &,b5 1,05 o,ob8 2'1}1 1)53 1,3~ I,OSb 
3 ,35 9,08 \ 0,41 ?,Rs 0,058 29,1 1)44 I, ~o \)O~S' 

50 

I 0,8 l«L,55 5,,49 b,82 5,95 0)094 25,4 l,bS 1,35 l,Ota 
2. )35" 7,90 9,23 1,\ O,Ob5 2.":1,5 1,5'2. 1,3(, 1)055 
3 ,3 9,1' 11,09 1,q O,05b 2.9,3 1,~3 1.3? 1,0 l.jy 



T ABEL 3 (VERVOLGt) 
, 

1 '2. '22 23 1.~ 25 2' 27 2.8 '2.9 30 

V A B ' Ja,_ec s AJAr A}Af+B (kpc)a v'(r;:S: -a l fo A9-t 

< m/&ec. .103 rn 
J 1,5 

.I"'~ O( - - - - - - '1ft.... :t .1t:·C w.,/w 
;) 

I 0,2 O,G8B O,'l.S~ 0,t5 0,466 0/2. Li2. O}194 ,.., 110 • l,B1 -510 

2 0,7 0 2 0,198 o,b4 0,414 0, '2.15 0, L.t J 3 . \, oS .),20 80S 

: 3 O)~16 0,111 0,51 0,493 0)200 0,311 1,08 3.1G 935 
~ 0,12.0 0) IS~ 0,51.; 0,491 0, \a 1 o,3lts \,oB 4.2.0 10~0 

5 0,125 0, I~g 0,57 0, 500 0/20b 0,341 \,0& 4,50 112.0 

'; 
I 0,3 0,691 0)1\0 O,b3 O)5~1 0,239 0) Ltit 9 1,20 21S~ 135 

2 0,10"1 0) lb~ 0,55 0,5Sb 0)118 o)~SI 1,08 ~lb<J 880 
3 O)~ 15 O,13S 0,~9 O}5~4 0/201 0,339 1/0& 4,40 980 

'C ~ 0,1-22- 0,1't1 O,l.tb 0,513 0) \ 91 o)~ 19 \,oB 4,94 1100 

5 O,'12B O,iOS 0,49 O,Sa:> 0, ?oOt O)~15 \,10 5,34 \I bC> 

I 0,4 0,('95 O,IQS 0,5'1 0}b01 O,2.lJ I 0,42.b /,15 21 91 800 , 
2. 0, t09 O,lLJ2. 0,41 O,bIS 0,208 0,350 1,08 4,11 915' 
3 O,t 18 0, I'll O,~2 0,(,24 0) \ 89 0,320 \,0& 4,95 1020 
4 

~ 
0,123 0,\05 0,41 O,b33 0, 1~8 0, 'L 93 l,o& 5,bO 1065 

l Q5 , 0,b95 O,Jbt 0,51 o,bs4 0, '2.312, Q}399 1,12- 3,18 800 

~ 0,7111 0,12. 8 0,41 O,bb'L 0,193 0,321 l,D&> ~. S' I 930 

,~ j 0,120 O,IOe O,3B C,b10 0,181 O,12.R9 I)oe 5,41; \0' 0 
4 0,12.5 O/OgS O,~8 o,b80 0)181 0,282. 1,\ 0 ~, J S- 1135 

I o,~ Q,b9b O,ISL.! 0,47 0) (,91 0, '22G O,leO 1,\0 3}1' 815 
~ 

'2. O,l-I'2. O,!' B 0,38 0,100 0, \ 90 0)'~o8 I,oa 4,89 950 v 

~ 0) 121 0,099 O)~S O,10S 0) 119 Q/liB 1,09 S)90 1090 

'-I 0;+ '2.b 0,088 0,3b O,1-lb D, \ Sf 0,215 \,10 '110 1'2..40 
~ 

I 0,1 O,69b 0,IY3 0,43 0,123 0/l18 O,.3bl 1,10 3;1-0 815 

2. O,1l4 0) 110 0,35 O,1~0 0) 183 0,'2.93 1,0& S.'l3 9=10 

.3 OJ'121 
0 

0,093 0, 3tz. 0,140 0) I'll 0, '2b4 1/1)8 ",3!y . 'lIOO , 0,8 O,b99 O)13b 0, Lto (), '150 0)209 0, 3145 I,oe 3,9'2 8'2.5 
1 0,114 0,103 OJ3~ 0,15'1 0, I Sit 0, '2.&1 I,oll 5',55 1040 

3 0,1'2. '2. 0)0&1 0,3'2. 01"5 , 1),111 o,'2.b4 1,09 <t,115 lIb5 
werkp laotstsc: hn iek 
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T ABE.L 1; : INVLOEt> VAN 1)£ x- t1ETI~~ 
, I 2. 3 4(A=-" ;~~55) 5(6-:.- ~g; °6" 4.) '(~:. -ItS; 0-.-- 38) 

V al A9i:.m Ae: d' -I A' -
A9t. t. at /;:) 

m/sec, ,lOa. m °C "'e. °C °C °C °C °C 

I 0,1 "1So tIS - \5 -5&0 -110 -5'10 -ibO 

2. 890 805 - 8s 800 - 90 805 - 95 
J \000 815 -125 885 - 115 9~5 - bS 
4 )090 925 -IG5 10lO - bO lObo - 30 

5 II Go 1055 -105 11~5 - 2.S \12.0 -- 40 

1 0,3 1'0 110 + \0 135 - 1.5 135 - 2.5 
2. 930 815 - S5 810 -GO 880 - 50 
3 10 (;5 9i.JS -100 91-5 -10 980 - 65 
4 112. 0 995 -12.5 1080 - 40 1100 - 2.0 
5 It ) 0 1125 - Rs II &0 - ~o II bO - 50 

I 0,4 180 810 +'~O 800 + 20 800 + 2.D 
2 9GS 915 - 50 9\0 -55 915 - 50 
3 1080 910 - 110 \OIS - b5 \020 - bO 
4 11 "10 1045 - 125 1010 .-\00 lObS -105 

I O~5 RIO B:?5 + 2.5 800 - 10 &00 - \0 

~ 985 92.5 - bO 930 - 50 910 _ 56 

.> J I 05 1005 - 100 1050 - S5 10 \ 0 - 95 

~ 1205 1105 - 100 lll[ 0 - b5 \ '35 - 10 

I O~b 825 8so 1- 25 820 - 5 Bts- - 10 

2. 1010 950 - Go 950 - b~ 950 -bO 

S 1130 1050 - Bo 1100 - 30 \090 - 40 
4 1'2.30 II So - 50 1235 + 5 '240 + 10 

, 

\ C>;~ 8~0 Sbo' + 2.0 820 - 20 <915 - 25 
2 102.5 9(,5 - bO '110 - 55 Q10 - 5S 

3 1150 1050 - 100 lo~o - bO \100 - 50 

I Ole Bso 810 + 2.0 820 - 30 82S - 2.5 

'2. \046 995 - 45 1035 - 5 \0"10 0 

.3 lIG5 11 ~() - 35 \ 1 5S - 10 lIh5 0 
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4. DISCU3SIE. 

.Thermisehe eigenschafpen. 

Bij de afleiding van formule (1) is door de auteurs op een bepaald 

moment gesteld, dat de thermische eigenschappen aan het afschuif

vlak en l'1l'ln he-t spaankontfJktvlak g-elijk en geven groot zijn. 

Vergelijking v~n de waarlen Van ~ en AQt leert dat deze aanname 
<3 

niet te verantYloorden iE. Zonder deze aanname echter :lOU de term B 
in relatie (1) overgaan in: 

(22) 

zoals moge blijken uit grafiek 5. Deze correctie leidt tot aanzien- , 

lijk lagere temperaturen dan de hierv66r b~rekende. Het is eehter 

twijfelachtig of de ingevulde waarden voor k en ~c, di~ bepaald zijn 

voar aen evenwichtstoestand, hier b~bruikt maeen worden. Reeds bij 1 

een snijsnelheid V = 1 m/sec. rasseert de aflopsnde spaan in 10-3secl 

het spaankontaktvlak. Het is duidelijk dat in deze korte tijd geen 

allotrope fase-overgang van ~- n~ar y-ij?er kan pleats hebben, zo

dat in de sp3.an. vlak bij bet spaanko!'ltaktvlak sterk oververhit 

n-ijzer en carbide voorkomec. 

35~ Het effect van aen dergelijke toeRtand op de grnotheid (kpc), die be~ 

halve via (~2) ook direct in formule (1) voorkomt, is moeilijk te 

40 

45 

voorspellen. 
-Een even tuele verlar,ing van (kpc)2 levert hogere wa.arden voor 4Qt • ! 

Om konklusies tP. kunnen trekken moet echter eerst mear bekend zijn 

omtrent het dynamisch gedrAg van de thermische grootheden bij het 

passeren van een faseovergan;.~ , hi.j de snelhedep die hier aan de 

orde zijn. 

Hat verdient wellicht Ranheveling om, teneinde genoemde effecten te 

ver~ijdent de relatie te testen aan een materiaal, dat geen allotropd 

~~- fase-overgangen heeft. 

werkp lootsteehn iek technische hogeschool eindhoven 
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4.2. De omgevingstemperRtuur. I 

4.3. 

l)e in tabel 4 genoteerde gemeten temperatuurtl-verschillell AOt gel- i 
om: 

den ten opzichte .an een referentie-temperatuur 0 = 20 C. De werke~ ° , I 

lijke omgevinGBtem~erat~ur, dit is de temperatuur van het werkstuk ; 

en van de beitelhouder, ligt naar schatting 20 ~ 40°C hoger. Bij 

het vergelijken Van de geneten en de berekende 40 t dient men 

hiermede rekening te houden; het bete~eLt dat beide temperaturen 

beter met elkaar in overeenstelurlint; Norden gebracht. 

InvIoed van de draaitijd. 

.Vanneer men de dimenGieIoze drHeitijd 

t (23) 't :: 
~ 

invoert, waarin T- de uit een taylorrelatie voor gecombineerde slij~ 

taGe berekende stand!iji is, Lan m~n deze grootheid hanteren als 

een maat voor de voortganc van de beitelslijtage. Ret blijkt. [3] 
dat met name voor de spaankontaktlengte geIdt: 

I .... (1 + 'r) I 
s s 

(24) 
o 

indien 1 de initiele spaankontaktlengte is. s 
3ebruikt gen de hoek a. van Veenstra c. s. [7] als slij tagekri terium 

dan neemt ook a lineair met 't toe. Het gevolg hiervan is, dat de 

effectieve sraanhoek seff. eveneens met t toeneemt. danneer met be

hulp van de formules (8) en (9) de wrijvingscoefficient ]..L uit de 

gemeten beitelkrachten berekend Vlordt moet dus met deze effectieve 

spaanhoek rekening gehouJen worden. i 
I 

Bovendien verandert !!let de araanhoek 6 ook de afschuifhoek ¢ vOIgensl 

hoofdvergelijking (12). Dit betekent, dat met voortschrijdende t I 

¢ toe- en ~ afneemt. I 

Bij de waarnemingen nu, die door ~trou3 zijn verricht is de draai- I 

tijd t voor aIle kombinaties van V en a
1 

ongeveer konstant gehouden,' 

d.w.z. bij grote standtijden T· (kolom 7, tabel 1) was 't laag en 

bij kleine in-
~ was t veel groter. 

! 

werkplaatstechn iek 
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InJerdaad behoren de kruisjes, die in grafiek 1 2E. of onder :Ie lijn, 

voor s ::; 6° liggen !)ij lange standtijden, terwijl de metingen die . 

er boveU liggen bij een korte standtijd behoren. Deze laatste pas

sen bij s-waarden van 8 a 9°, zoals blijkt uit grafiek 1. 

Het is om deze redenen dat in J:ar. 3.2 niet met de A" volgens 

St~ maar met die valgens formule (14) gerekend is. Ook bij de 

meting van deze laatste ~-waarden is t niet nauwkeurig bepaald; 

wel geldt: 0 < t < 0,2 zodat de on7ekerheid kleiner is. 

Uit tabel , blijkt, dat bij konstante a 1 en toenemende V de waarden 

v~~r ~-s eerst sterk dalen en daarna weer iets gaan toenemen. 

Naarschijnlijk is ook dit een gevolg Van het groter worden van Sert 

zodat r monotoon afn~emt met stijgende V. 

, 

Het is g~blekent dat de beitelkrachten en -temperaturen vrijwel niet 

Van de draaitijd afhangen. 

4.4. ~e zijdelingse sfaanstuik. 

Va breedte Van de sraan d
2 

is groter dan de ingestelde snedediepte 

d. Defini~ert men de zijdelingse sraanstuik X als: z 

A :: 
Z 

dan blijkt in aUe gevalle'n A ::::: 1,2 te zijn bij d :: 3 mm. z 
Deze A is vaal' een deel het gcvolg Van een rek in deze richting, z 
die ook bij zuiver orthogonaAl snijden optreedt (aanname: vlakke 

spannin~stoestand in referentievlak. dus ruimtelijke vervormings

toestand). Anderzijds wordt een extra A g~rntroduceerd doardat z 
het draaiproces niet zuiver orthogonaal is: ook ean deel van de 

neusradius of van de hulp8Pijkant snijdt mee. 

Voor de grootte van ¢, tan y en t !s aIleen A Van betekenis, in s 
overeenstemming met de formules (11, 15 en 17). 

Vaal' de bupaling van de aan het sraankontaktvlak opgewekte energie 

(zie r'l] ): 

is behaive de wrijvingskracht FT,langs dit vlak ook de relatieye 

sn~h~d VT van de spaan langs het beitelvlak van belang. 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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Deze snelheid voIgt or eenvoudige wijze ui{ de snijsnelheid V via 

een continuIteitsvergelijking: 

"/ • 8 1 • d := V r;: 

dus: 

indien de spaandoorsnede zuiver rechthoekig zou zijn. 

= A z • d 

A (game ten) : 

8 2 :: A • 8, 

Doorsnede van een spaan met a 2 = 1,2 mm. 

In bovenstaande figuur is een werkelijke s}aanvorm geschetst te-

samen met een rech:hoeki~~l lie een even grote doorsnede bezit. 

Het lijkt op grond van het feit. dat A (gemeten)7 A (gemiddeld) 

is, aannemelijk dat geen grate fouten geIntroduceerd worden wannee~ 
! voor ~e factor ~.~ in (25) de gemeten A-waarden ingevuld worden. 

z 
Voor een exacte beral in,~ van /, 01,. zou de spaandoorsnede geplani-

L; 

metreerd moeten worden, wat blj gepn van de ~itgevoerde roetingen 

gedaan is. 

Omdat f. (gcmeten) een m8ximflle waarde is zullen ¢ en tan 'r eveneens 

maxim~alt T echter minimaal zijn, w3ardoor het totala effect op s 
de berekende beitelte~peratuur geri~g is. 

4.7. Toev811ige fo~ten. _. 
Om een achatti~r te kunnen maken van de toevallige tout in AQt 

ter:.~;evolge van l.1eeton7ekerheden in de secundaire grootheden heert 

het nut formule (1) in een iets eenvoudiger vorm te Bchrijven: 

I 

[ 

technische 
... ---.-----.. ----1 
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Va 1 tan '( 

(kpc)2 
(26) . 

Hier is X = 1 (zie tabel 3. kolom 21) en sec 8 = 1 ge5teld. 

De waarden van V en a 1 zijn gekozen, dus de fout hierin is princi

pi~el gelij~ san nul. De fouten in het opzoeken van K1 en (kpc)2 

zijn zeer klein en worden eveneena gelijk nul gesteld. 

Voor de overige grootheden geldt tabel 5: 

Tabel 2: ;")chatting van de o!'1nauwkeuri!,heid ten r,evolge van meet

fouten: 

ReI. 
grootheid gemiddelde waarde formule Fout 

% 

A ;::>. 00 (14 ) 4-

1 -3 (10) 2 1,10.10 m s 
p F 900/2700 N gemeten 2 v' V 

tan r 2~50 ( 16) 4-

cot ~ 2,0 (11 ) 4-
¢ 270 - 2 

tan (~-6) 0~31 ( 8) 3 
~-8 17° - 2,5 

~ 23° - 2,5 

lJ. 0.43 ( 9) 3 
k 1,95.109 N/m2 

5 
(18 ) 2 

tan(¢+~-s) 1 tOO - 4,5 - 6;5. 108 2 (17) 't N/m 5 6 
Y 7.0 ( 5) 2 

V (a,/1
5

>' 0.60 - 1 

0, 75lJ. Va171~ 0,20 - 3.5 
[ ... ] 0.38 ( 1) 3 

V Vatan~/k~cl 4,0 - 2 

-.-
10000 C ( 1 ) 6 % AQt 

-- « , 
A"O'tm 

10000 C gemeten ""3 .. % 
~ . .. ----
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De fout in ~e berekenin~ van AOt ten gevolge van toevallige meet

fouten bedraagt dUG ~ b % of ~ 60°C. Dit is iets minder dan het 95 %, 

betrouwb9srheidsinterval veor de afwijking A oplevert. 
,.. 60 

n1. 2 0A :: 7 c. 
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1. Ve waarden van de met de foroule van Loewen en Sh~ berekende 

beiteltemperaturen ste~men voor ue gebruikte materi~al-gereed

schapkombinatie op bevredigende wijze overeen met de experi

mente~l bepaalde temperatur~n; de berekende waarden liggen 

2. ~e verschillen tUGGen berekende en gemeten temparaturen kunnen 

verklaard worden door: 

1. een hogera omceving8te!Il~erCltuur in het berekende gaval. 

2. de onzekerheid in de bepaling VAn de thermische eigen

scharr en • 

3. ~et verwaarloze~ van ~einvloed van de draaitijrl. 

3. De berekende waarden van de af~chuifhoek ¢ voldoen goed aan de 

hoofdvergelijking (12). 

4. De factor A uit de formula van Loewen en Shaw is, in overeen

stemming met de aanname, illderdaad een konstante, B varieert 

in het beschouwde gabied met een factor 3. 
Men zie hiervoor tabel 5. kolom 22 reap. 23. 
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