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I INLEIDING

Tijdens verspanende bewerkingen van materialen met behulp

van gereedschapswerktuigen treden trillingen Ope Deze trillingen

v(~roorzaken min of meer periodieke afwijkingen in een nominaal

ingestelde afstand tussen snijl~ereedschap en werkstuk. De gevolgen

van deze trillingen tijdens verspanende bewerkingen zijn:

- slechte oppervlakte-kwaliteit

- slechte maat- en vormnauwkeurigheid

- irriterende geluiden

Er zijn twee soorten trillingen

- gedwongen trillingen

trillingen veroorzaakt door het verspaningsproces zelf

Gedwongen triIIingen kunnen veroorzaakt worden door trillingen van

buiten af of door trillingen in aandrijvende elementen.

Trillingen veroorzaakt door het verspaningsproces zelf kunnen onder

scheiden worden in vrije trillingen en zelf-exciterende trillingen

of ook weI ratelen genoemd (chatter vibrations).

Vrije trillingen zijn minder belangrijk, omdat deze in een vrij korte

tijd uitgedempt zijn t.g.v. de altijd aanwezige demping.

De zelf-exciterende trillingen worden veroorzaakt door een dynamische

kracht, gegenereerd door de trilling zelf. Karakteristiek voor deze

trillingen is dat de frequentie altijd bij benadering gelijk is aan

de eigenfrequentie van het gereedschapswerktuig. Juist deze trillingen,

die complex van aard zijn, moeten vermeden worden.
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II DYNAMICA VAN RET VEHSPANINGSPHOCES

Ret dynamische gedrag van een snijproces kan beschreven worden

door een teruggekoppeld dynamisch systeem van de tweede orde.

Fig. 2.1. geeft dit schematisch weer.

+ y*-y
Tc Tm

-

y-y*
Th

Y

Fig. 2.1. Blokdiagram van het dynamisch verspaningsproces

De overdrachtsfunctie van het gereedschapswerktuig wordt gekarakte

riseerd door T , terwijl T de overdracht van het verspaningsprocesm c
beschrijft. De terugkoppeling komt tot stand door de functie Th ,

welke het regeneratie proces beschrijft (zie fig. 2.2.).

Fig. 2.2.
Geometrie van het
verspaningsproces

Rierin is y de relatieve verplaatsing tussen werkstuk en gereedschap,

d.i. de spaandikte modulatie, terwijl y* het vorige pad van de beitel

punt beschrijft. Als aangenomen wordt dat de bewEging tussen beitel

7



en werkstuk harmonisch is, dan geldt

y = Y cos wt

en

Voor de spaandikte modulatie kan dan geschreven worden

*'= y - y

Met ~F« als de projectie van de dynamische snijkracht op de hoofd

richting van de beweging kan geschreven worden

T _ A Fit
C - Ah

en

De functie Th wordt gedefinieerd als

(2.6)

Op de grens van stabiliteit blijft het bewegingspatroon gehandhaafd,

zodat geldt

~ = -

en

AIle drie overdrachtsfuncties zijn complex.

(2.8)
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De polaire curve van (T • T • Th ) kan verkregen worden door voorc m
iedere W de afzonderlijke functies grafisch te vermenigvuldigen

voor aIle voorkomende waarden van 11 . De curve bestaat uit een

oneindig aantal cirkels, welke allemaal door de oorsprong gaan en

die met toenemende waarden van W rechts om de oorsprong verdraaid

worden (zie fig. 2.3.).

Fig. 2.3 Nyquist diagram van (T .T .Th .)c m

De diameter van iedere cirkel wordt aIleen bepaald door de waarde

T • T • De curve snijdt de negatieve reele as in een groot aantalc m
"-1 "punten P. waar , op de grens van stabiliteit, het kriterium

J
van Nyquist geldt

- (T .T .Th ) ~ 1
c m w= Wj

Voor een bepaald gereedschapswerktuig ligt Tm vast. Indien Th buiten

beschouwing gelaten wordt, is dus Tc bepalend voor de stabiliteit van

het verspaningsproces.

Tlusty (1) leidde af

waarbij R het negatieve reele deel van Tis.m

9



Voor de grenswaarde geldt dan

1 ( )T =-2R 2.11
cg n

Rn is het grootste negatieve reele deel van Tm•

De beste vergelijking voor de dynamische snijkracht, welke tot nu toe

bekend is, werd gevonden door Tobias (2)

Hieruit voIgt met· c als positieve procesdemping en l::. Sl = 0
c

Hieru~t kan afgeleid worden

Uit experimenten blijkt dan k 1 bij goede benadering evenredig is met

de snedebreedte b, zodat algemeen wordt aangenomen dat

waarin k. de specifieke processtijfheid vertegenwoordigt. Specifieke
~

processtijfheid betekent processtijfheid per eenheid yan snedebreedte.

In hoofdzaak zijn er twee methoden om de overdrachtsfunctie van

het snijproces T te bepalenc

1. methoden waarbij met het regeneratieve effect rekening gehouden

wordt

2. methoden waarbij men het regeneratieve effect buiten beschouwing

laat.

Tot de laatstgenoemde methoden behoort o.a. de methode van Kals (3).
Aan de hand van een eenvoudig model heeft Dr. Ir. H.J.J. Kals een

methode ontwikkeld om de dynamische eigenschappen van werkstukmate-
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rial en, die tijdens verspanen optreden, te bepalen. Deze dynamische

eigenschappen worden beschouwd in hun betrekking tot de stabiliteit

van het verspaningsproces. Met behulp van deze dynamische eigenschap

pen n.l. de specifieke processtijfheid k. en de specifieke proces-
~

demping c. kan men nu, indien men de dynamische eigenschappen van een
~

willekeurige gereedschapswerktuig kent, de stabiliteit van het ver-

spaningsproces voorspellen voor een bepaalde verspaningsgeometrie. Dit

is van groot belang voor b.v. numeriek bestuurde (Nube) gereedschaps

werktuigen.
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III JVIE'l'HODE VAN KALS

3.1. Theorie

Voor reele waarden van T is op de grens van stabiliteit m.b.v.
o

vgl. (2.11)J (2.14) en (2.15) af te leiden

b k.g ].
1

= 2(-R )
n

Voor een systeem met een graad van vrijheid is voor de overdraoht in

de hoofdriohting af te leiden

met k is de stijfheid J c de dempingsconstante J ~o de hoeksnelheid bij

eigenfrequentie en ~ de dempingsverhouding J gedefinieerd als

..,. _ C (.]0

., - 2k

.lJit vgl. (3.1) en (3.2) voIgt

b k.g ].

Indien op de stabiliteitsgrens door het verspaningsproces een demping

c aan het systeem wordt toegevoegd dan zal J indien de hoofdrichtingc
van de beweging samenvalt met de riohting van de maximale spaandikte-

modulatie J de waarden van b toenemen volgens
g

b k.g ]. (0 + C )w = C Wcos 0

12



Grootheid c is de sorn van de procesdernping en de damping in het
s

gereedschap.

Wordt het gereedschap gedurende het verspanen aangestoten door

een puIs dan is de dempingsverhouding (5 van het gehele systeem

te bepalen aan de hand van het verloop van de uitdempende beweging,

welke m.b.v. het logarithmisch decrement beschreven kan word8n

[
It'n c ]exp _ s
GJ

d
m

A is de amplitude, n het aantal perioden en m de massa.

Een systeem aangestoten met sen puIs zal gaan trilleh met een

frequentie Wd waarbij geldt

Met vgl. (3.6) en (3.7) is de amplitudeverhouding te schrijven als

of

A
n

Ao
21Tnr; )s

"C s =
In(A /A )o n

2trn

De totale dempingsverhouding van het systeem kan geschreven worden als

's
c

s

(k + bk. )
~

(3.10)

Voor y* = 0 kan het verspaningsproces schematisch voorgesteld worden

d.m.v. een massa opgesloten tussen twee veren en +wee dempers (zie

fig. 3.1).
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r
proces dyne structUUi

k,

m

c

A h = y*-y

Fig. 3.1 Schematische voorstelling van het verspaningsproces

Verondersteld wordt dat het reele deel van de dynamische snijkracht

evenredig is met de spaandiktemodulatie en de procesdemping evenredig

met de snelheid van de trilling.

Voor een systeem op de grens van stabiliteit werd reeds gevonden

b k.
g 1

Voor een lineair tweede orde proces geldt

/)). k = m (w 2 _ w 2)
n 0

Hierin is Ak de toename van de stijfheid nodig om de eigenfrequentie

te verhogen tot wh •

De hoeksnelheid van de pUlsresponsie tijdens verspanen is gelijk aan

We = Wn V1 -, s
2

De averdrachtsfunctie van de beitelhauder is afhankelijk van de snel

heid van de slede (4). De bepaling van de hoeksnelheid van de pulsres

ponsie zander verspanen (b=o) moet derhalve bij bewegende slede geschie

den. Er geldt

14



Wom is de hoeksnelheid bij eigenfrequentie van het gereedschap

bij een bepaalde snelheid van de slede, terwijl Cmt de correspon

derende dempingsverhouding is. Vervolgens wordt gedefinieerd

2mWom

2 2-
Met de aanname "Cs « 1 en 'mt« lis het mogelijk om de processtijf-

heid te benaderen met de volgende vgl.

2 2
b k. = m (w - W t )g 1 C m

Met vgl. (3.5) geldt op de grens van stabiliteit

(3.16)

waarin a = a t + asma

a Ws am

Met vgl. (3.10) voIgt nu

2( W Vm(k + b k.)s am m g 1

2 2"'a -Wmt = 2 c;' s 2 A(.J (.J t ( 3•20 )
a m

Verder oplossen geeft

W
a

= A + V1 + A
2

W mt

Indien A2.« 1 , dan kan vgl. (3.21) benaderd worden door

""1+A
W mt

15



En voor praktische toepassingen

- 1 (3. 24)

3.2. Eerekening van k. en c.
~ ~

Voor de uitvoering van de experimenten wordt gebruik gemaakt van

een beitelhouder, die slechts een hoofdrichting heeft. Indien deze

hoofdrichting samenvalt met de richting, loodrecht op het gesneden

vlak, dan kunnen k. en c. uit het voorgaande als voIgt berekend
~ ~ .

worden.

b k.
C s 2 (3.25)= c w = mt.)g ~ s om

Vmkm

om

in(k + b k.) 2 (3.26)b k. 2( m g ~

= m(,J
g ~ s Vmkm

am

b k. = 2r: mw CJ ~ 2[wc - 1] mCJ (.Jg ~ scam Wmt c om

met de benadering Wmt ~ Wom is ki te berekenen ui t

(3.28)

De totale dempingsverhouding van het systeem is te schrijven als

(s =
c t + b c.m g ~

16



terwijl de dempingsverhouding voor b=o gelijk is aan

Uit de vgl. (3.28), (3.29) en (3.30) voIgt voor de procesdemping

c. =
~

2m

b
g

De op deze w~Jze verkregen k. en c. behoren bij de hoofdrichting
1. 1.

van de beitelhouder. Deze grootheden bezitten in werkeIijkheid een

bepaalde richting, afhankeIijk van de verspaningscondities, zodat

de gemeten waarden projecties zijn op de hoofdrichting. Bij ortho-- -gonaal verspanen liggen de vectoren k. en c. in een vlak opgespannen
1. 1........... --... ....... -..

door F en F . Om k. en c. naar richting en grootte te bepaIen, dient
v s ~ ~

men k. en c. voor twee bewegingsrichtingen te bepalen. Fig. 3.2. toont
~ ~ - -de constructie van ki en ci

-Ff

2e hoofdrichting

0.1

18 hoofdrichting

Fig. 3.2 Samenstelling van ki en ci- -Verondersteld wordt dat k. en c. invariant zijn voor de gekozen
~ 1

bewegingsrichtingen.

Indien de hoek tussen beide richtingen geIijk is aan « , dan geldt

met R cosa. Lp.v. R
n n

= (
WC

" - 1) cos 01..... s W
mt

17



De specifieke procesgrootheden worden dan

k. = ~ W (w - W )
I b c c mt

9

en

<3.34 )

Eij een machine met een normale beitelhouder is de snijhoek ~

meestal geen 90° ( geen orthognale verspaning).

Dr. Ir. H.J.J. Kals toont in zijn dissertatie (Hfst V) aan dat

de stabiliteitsgrens berekend kan worden met de vgl.

b
9

21;;k= e
k. cos· K

I
Cj

- 10 WQ
I

(3.35)

Waarbij k de equivalente stijfheid en I;; de dempingsverhoudinge
van een tussen twee centers ingeklemde as is.

3.). Uitvoering van de experimenten

Voor de uitvoering van de experimenten wordt gebruik gemaakt

van een draaibank, waarop een speciale beitelhouder (test rig)

gemonteerd is (zie fig. 3.3.). Het oorspronkelijk ontwerp van deze

beitelhouder is afkomstig van Peters en Vanherck (5).

18



'. ~bei telhouder /

Fig. 3.3 De testrig

De test rig vertegenwoordigt een systeem met slechts een graad van

vrijheid, en bezit een dynamische stijfheid die klein is t.o.v. die

van de draaibank. De demper, die in de beitelhouder gemonteerd is,

is instelbaar. Om k. en c. te kunnen samenstellen worden de metingen
~ ~

uitgevoerd met twee speciale beitelhouders. De ene heeft een hoofd-

richting a = 00 en de andere een hoofdrichting~= 32 0 30' (zie fig. 3.4.).
Deze laatste richting is zo gekozen, omdat ongeveer in deze richting

de hoofdsnijkracht bij orthogonaal verspanen maximaal is.

19



--

---. 0

lU C12~ 0

c..===.
I I

Fig. 3.4 De t~ee verschillende ontwerpen van de beitelhouder

Voordat men met de frequentiemetingen kan beginnen is het nood

zakelijk de stabiliteitsgrens te bepalen. Voor een gekozen werkstuk

materiaal, aanzet en dempingsverhouding van de test rigwordt het

verband vast gelegd tussen snijsnelheid en .kritische snedebreedte.

Boven de gevonden grens is het verspaningsproces instabiel (treedt

ratelen op). Bij het vaststellen van de stabiliteitsgrens dient men

op de volgende punten te letten

- vrijloopvlakslijtage van het beitelplaatje tussen de 0.10 rom en

0.20 rom. Bij een VB >0.20 rom neemt de totale dempingsverhouding ~s

sterk toe (3).

otemperatuur van werkstukoppervlak lager dan 40 C voordat experi-

ment plaats vindt. Het blijkt dat bij hogere temperaturen de

kritische snedebreedte groter is dan bij lagere temperaturen. Daar

om mogen de experimenten slechts enkele seconden duren.

len uitzondering hierop zijn de experimenten met RVS. Bij dit mate

riaal wordt een aanvankelijk stabiele toestand na ca. 10 sec. toch

instabiel. Het fenomeen van het temperatuureffect is niet bekend.

- eventuele onregelmatigheden op het werkstukoppervlak(b.v. een golfje,

ontstaan door een vorig experiment) moeten verwijderd worden (y~ =0)

Bij hoge snijsnelheden is het weI of niet ratelen duidelijk te horen.

Tevens is dit te zien aan het gegolfde oppervlak.

Bij lage snijsnelheden is dit kritische punt niet duidelijk te onder

scheiden. De kritische snedebreedte wordt gedefinieerd als het buig

punt van de curve, die het verband weergeeft tussen de amplitude van de

trilling en de snedebreedte. De amplitude neemt bij kritische snede-

20



br~edte plotseling zeer hoge waardep aan. Het buigpunt in de curve

ligt bij ca. 10·}1ID. Daarom wordt voor lage snijsnelheden « 1 m/s)

aangenomen, dat de grens bereikt wordt wanneer de amplitude van de

trilling groter wordt dan 10 pm (3).

3.4. Het deblokkeer-pulsmechanisme

De frequentiemetingen worden nu uitgevoerd op de gevonden stabi

liteitsgrens. Bij vorige metingen werd de puIs gegenereerd d.m.v. een

klap met een rubber hamer. Om te vermijden dat het systeem direkt

spontaan zou gaan ratelen voordat de meting plaatsvindt, werd een

snedebreedte gekozen, welke iets kleiner was dan de kritische snede

breedte. Door een ontwerp van een deblokkeer-puls mechanisme, bevestigd

op.de slede, wordt bereikt dat

- de experimenten uitgevoerd kunnen worden op de grens van stabiliteit

- de grootte van de puIs constant is

Het deblokkeer-pulsmechanisme is te onderscheiden in een deblokkeer

mechanisme en een pulsmechanisme

Het deblokkeermechanisme (zie fig. 3.5.)
-----------
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Fig. 3.5. Functioneel schema van deblokkeermechanisme

Een wigvormige hamer kan d.m.v. een dubbelwerkende cilinder in een

wigvormig blokje gedrukt worden. Dit wigvormig blokje (m = 0.350 kg)

is aan de achterzijde van de testrig bevestigd. De wigvormige hamer is

scharnierend aan een klemplaat bevestigd. Ret scharnier ligt op dezelfde

hoogte als het midden van de wig (punt A). Door de hamer in de wig te

drukken en de klemplaat vast te klemmen, kan de test rig in de bewegings

richting extra stijf gemaakt worden (zie krachtlijn). De test rig kan weeJ

vrij gemaakt worden door de hamer uit de wig tetrekken m.b.v. de cilindeJ

De kracht, waarmee de hamer in de wig gedrukt wordt, moet z6 groot zijn,

dat de hamer niet uit de wig geduwd kan worden door de dynamische snij

kracht. Fig. 3.6. laat de krachten op de wigvormige hamer zien voor de

rechte test rig (U= 0°). De wighoek is 20°.
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Fig. 3.6. Kraehtenspel op de wigvormige hamer bij reehte test rig

Gemakshalve wordt aangenomen, dat, indien de test rig naar links beweegt,

er uitsluitend kraehten op de reehter flank van de wig optreden.

Dan werken er op de wigvormige hamer, t.g.v. de dynamisehe snijkraeht

AF, een normaalkraeht Wn en een wrijvingskraeht Wt • Hun resultante W

maakt een hoek ~ met de normaal op het oppervlak. Op de wigvormige hamer

werkt ook nog kraeht K van de zuiger. De voorwaarde is nu dat de vertikale

komponent van W kleiner is dan K.

In formule

W t < Kver

Uit fig. 3.6. kan afgeleid worden

Wvert = Weos (l1J + 4' )

waarbij ~ = (90 0

- halve wighoek) = 80 0
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WAF sin tlJ
W - -E.- = ------

cosl{) cos I{)

Substitutie van (3.38) in (3.37) geeft

sint/J
cos (t/J + I{) )

cos I{)

Voorwaarde (3.36) wordt dan

sin 4>
6 F cos (4J + I{) ) < K

cos I{)

Indien we een bewegingswrijvingscoefficient van 0.1 aannemen, dan

geldt: tan'P = 0.1 en dus 'P = 5°43'.

Hiermee wordt de voorwaarde

0.074 .6 F < K

De kracht K is ca. 750 N. Daar ~F meestal nooit groter is danmax
200 N (6), wordt ruimschoots aan de voorwaarde voldaan. We mogen zelfs

stellen dan W t«K.ver

N.B. Wanneer hoek'P groter is dan de halve wighoek, dusl{) >10°,
dan zal W t zelfs in dezelfde richting werken als K. De wrijvings-ver
coefficient is dan 0.176. De rustwrijvingscoefficient voor staal op

staal is vaak nog groter. De hamer zal dus nooit uit de wig geduwd

kunnen worden.

De situatie bij de schuine test rig (a = 32°30') is veel gngunstiger. Om

te verhinderen dat de test rig t.g.v. een vertikale kracht K te veel ver

plaatsing in horizontale richting krijgt, is het mechanisme zo geconstru

eerd dat de cilinder kan kantelen totdat de zuigerstang evenwijdig loopt

met de bladveren van de test rig (zie fig. 3.7.).
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Fig. 3.7. Situatie bij de schuine test rig

De krachten op de rechterflank van de wigvormige hamer zijn in fig~ 3.8.

getekend.

De voorwaarde is nu

W <Kvert vert

Uit fig. 3.8. is af te leiden

W vert = 6 F
sin (YJ +CX) cos (,II +,f)

co s l{) .. 't' 't'
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wigvormige hamer

~ig. 3.8. Krachtenspel op de wigvormige hamer bij schuine test rig

K t = K cos aver

Riermede wordt de voorwaarde

sin (4) + a)
.oF cos (t/J +lp) < K cosa

cos lp

en met cx= 32°30', t/J= 80° en lp= 5°43'

0.082 AF<K

Ook nu is nog ruim aan de voorwaarde voldaan.

Wanneer de test rig naar rechts beweegt is de situatie veel gunstiger,

omdat de vertikale kompunent van AF nu in dezelfde richting werkt als

de vertikale komponent van K. Aangenomen wordt,d% de krachten uitsluitend

op de linkerflank van de wig werken.

Ret pulsmechanisme.

Daar zo snel mogelijk na het deblokkeren van de test rig de klap (puIs)

moet komen (geen,golfje op oppervlak), is dit op de volgende wijze ge

realiseerd (zie fig. 3.8.)
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Fig. 3.9. Functioneel schema van pulsmechanisme

Aan de zijkant van de hamer is een nokje bevestigd. Aan de achterzijde

van de test rig is eveneens een nokje (m=0.232 kg) bevestigd, welk in

horizontale richting enigszins verstelbaar is. Wanneer nu de hamer omhoog

getrokken wordt, slaan de twee nokjes juist tegen elkaar. Ret gevolg is,

dat de test rig een sneIIe verplaatsing naar rechts wordt opgedrongen.

Deze verplaatsing in zeer korte tijd kan beschouwd worden als een redeIijl

goede puIs, mits de verplaatsing kleiner bIijft dan ca. 60 ;me De tijd

tussen het deblokkeren en de puIs bedraagt ca. 7 ms.
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De gehele opstelling van het deblokkeermechanisme en het pulsmechanisme

is te zien in onderstaande overzichtsfoto's.

Ret deblokkeerpulsmechanisme

Aanvankelijk is getracht de frequentie van de pulsresponsie te

bepalen m.b.v. een "Time Data Analyser". Deze rekenmachine kan uit een

random signaal o.a. de eigen frequentie(s) bepalen. B.v. door toepassing

van spectrale dichtheidsfunctie of cross-correIaties op het random sig

naal. In dit geval de pulsresponsie. Daar het oplossend vermogen van deze

rekenmachine te klein is voor de snel uitgedempte signalen (<: 40msec),

was het niet mogelijk de frequentie op deze wijze te bepalen.
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De signalen worden nu in een geheugen (8bits x 1024 woorden) analoog

opgeslagen als 'functie van de tijd. De waarden van ~ enW worden met

regressieanalyse berekend.

Ook het signaal ontstaan direkt na de eerste omwenteling wordt opgeno

men. Dit signaal wordt veroorzaakt doordat de beitel na de eerste om

wenteling aangestoten wordt door het golfje op het werkstukoppervl~,

welke ontstaan is na de puIs. Daar het rekenkundig model van dit tweede

signaal, dus de responsie van de pulsresponsie (chatter signaal), nog

niet bekend is en derhalve geen regressie toegepast kan worden, is het

niet mogelijk de frequentie en de faseverschuiving~ m.b.v. een reken

programma te bepalen.

Door automatisering van het deblokker-puls mechanisme worden gedurende

het verspanen ineens:drie~metingenuitgevoerd (Zie appendix II).
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IVRESULTATEN

Zie aparte bijlage.
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Experimentele opstelling voor de meting van de stabiliteitsgrens

De verplaatsing van debeitel wordt gemeten met rekstrookjes,

bevestigd op de bladveren van de test rig (zie fig. 3.1.). De rek

strookjes zijn verbonden met een Hottinger meetbrug. De output kan

zichtbaar gemaakt worden op een oscilloscoop of een u.v. oscillograaf.

Figuur I - 1 laat de elektronische opstelling zien.

slede

rekstrookjes
meetbrug
versterker

<
galvanometer
versterker

u.v.

>-----""1 oscillo
graaf

JIt.I-1 Elektronische opstelling voor de meting van de kritische snedebreedte bg
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APPENDIX II

De experimentele opstelling voor de meting van de pulsresnonsie

Zie fig. II - 1

De experimenten worden uitgevoerd met een draaibank, merk Lange.

De test rig heeft een eigenfrequentie van ca. 157 Hz. De test rig met

U. = 0
0
heeft een massa m = 20.34 kg en een stijfheid k = 1.6 x 107 N/m.

De test rig met 0(, = 320 30 'heeft een massa m = 17.18 kg en een stijf

heid 1.6 x 107 N/m.

Om de invloed van de neusradius van de beitel te elimineren, worden

aIle experimenten uitgevoerd met buisvormige werkstukk~n. Standaard

carbide beitelpuntjes (P30) worden gebruikt. De beitelgeometrie is

K = 90 ; a = 6 ; y = 5 ; A== 0 •

De automatisering van het deblokkeer-puls mechanisme wordt alsvolgt

gerealiseerd: een magnetische opnemer geeft een signaal bij elke om

wenteling d.m.v. een markeringspunt op de klauw van de draaibank. Dit

signaal wor4t eerst omgezet in een goed gedefinieerde puIs. Deze puIs

bedient de kleppen van de cilinder. Het tijdstip van de output van de

puIs is instelbaar. Dit tijdstip wordt zo ingesteld dat de puIs onge

veer tegelijk komt met de klap die de test rig krijgt. Dit geschiedt

met een "test rig programmer". Precies een omwenteling na de eerste

puIs wordt een tweede puIs uitgevoerd. Dit is noodzakelijk voor de

meting van de faseverschuiving' tussen de twee spaandiktemodulaties.

De reden dat de puIs zo ingesteld kan worden dat deze ongeveer tegelijk

met de klap komt is, dat hiermee de invloedvan het oneenparig draaien.

tot een minimum beperkt blijft. Dit is van belang voor de bepaling van

de faseverschuiving. Tevens zorgt de "test rig programmer" er voor dat

de hamer van het deblokkeer-puls mechanisme weer terugkomt in de wig.

Een cyclus is alsvolgt ingesteld: de eerste keer, dat demagnetische

opnemer het markeringspunt tegenkomt, gebeurt er niets; de tweede

keer wordt de hamer omhoog getrokken en krijgt de test rig een klap

(puIs); de vierde keer komt de hamer weer terug in de wig. De test

rig is weer extra stijf gemaakt. Het ontstane golfje op het werkstuk

oppervlak wordt dan verwijderd. Hiervoor zijn ca. vijf omwentelingen

beschikbaar. De totale cyclus' bedraagt dus acht omwentelingen. De

"test rig programmer" kan. deze cyclus drie maal uitV"oeren.
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Het verplaatsingssignaal wordt in een 8 bits - 1024 woorden geheugen

opgeborgen. Het geheugen wordt automatisch gestart d.m.v. een

"gating signal" vanuit de "test rig programmer". Fig. 11-2 laat

het verplaatsingssignaal zien •

overS2tuJ;'ingspuls~n

. ,
" i

. ~ i

,
. J . ,
'-'···~""i

i 2 !
j.,l4 •..~

Fig. 11-2 Het verplaatsingssignaal

Van het totale signaal worden aIleen de gedeelten 1 tim 6 opgenomen. De

tussen gelegen delen dus niet. Hierdoor kan het geheugen efficienter ge

bruikt worden. De signalen 1, 3' en 5 zijn de pulsresponsies en de sig

nalen 2, 4 en 6 zijn de responsies van de pulsresponsies.

Om de omwentelingsmarkeringspuls te registreren wordt deze puIs opgeteld

bij het verplaatsingssignaal. Hierdoor wordt het geheugen gedurende de

tijdsduur van de puIs overstuurd.

Bij het uitlezen van het geheugen wordt dan de maximale waarde aangegeven.

Dit geschiedt dus telkens aan het begin van de signalen 1, 2, ••••• enz.

Het signaal wordt opgenomen met stapjes van 0.2. msec. Het aantal stapjes

per signaal is instelbaar m.b.v. de "test rig programmer". De tijdsduur

voor een golfje is ca. 6 sec (166 Hz), zodat per golfje ca. 30 stapjes

-gebruikt worden. Het opgeslagen signaal wordt digitaal uitgelezen op

ponsband voor verdere verwerkingin een rekenprogramma (zie Appendix III).

Tevens wordt het signaal op een X - Y recorder vastgelegd. Het geheugen

moet daartoe extern gestuurd worden m.b.v. een blokspanning (ca. 4V). De

frequentie van de blokspanning bepaalt de uitleessnelheid van het geheugen.
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APPENDIX III

Rekenprogramma's

De ponsband met getallen wordt eerst met een rekenprogramma

05564702 - 6 verwerkt tot een ponsband waarop aIleen de getallen van

de signalen 1, 3 en 5 staan. Dus uitsluitend de pulsresponsies. Met

de responsie van de pulsresponsie kan men op dit ogenblik nag niet

verder rekenen. Er moet dan in feite een nieuw model geintroduceerd

worden, b.v. een model waarbij de test rig aangestoten wordt door een

harmonisch signaal.

Van de signalen 1, 3 en 5 worden o.a. het nulniveau en het aantal sig

naalpunten berekend. Voor iedere serie worden de algemenen gegevens,

zoals snijsnelheid, snedebreedte, aanzet, serienummer, enz. geponst.

De aldus uitgevoerde ponsband is nu direkt geschikt als invoerband

voor het rekenprogramma 05565742 - 1. Metdit programma wordt d.m.v.

regressie de frequentie en dempingsverhouding berekend.

Rekenprogramma 05564638 - 4 berekent tenslotte de specifieke proces

stijfheid k. en de specifieke procesdemping c .•
1 1

Door de berekeningen in etappes te laten verlopen is tussentijdse

controle mogelijk. Eventuele slechte signalen kunnen dan geelimineerd

worden.
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IV RESULTATEN

4.1. Enkele gegevens en opmerkingen over de meetmethode

De frequentiemetingen zijn uitgevoerd met een draaibank,

merk Lange (10kW).

Test rig 1 (~= 0°) heeft een massa groot 20.34 kg en test rig 2

(~ = 32°30') een massa groot 11.18 kg (incl. onderdelen deblokkeer

pulsmechanisme).

De stijfheid van de beide test rigs is 1.6 x 101 N/m (dynamisch

bepaald).

De aanzet is 0.012 mm/omw.

De experimenten zijn uitgevoerd met c60, C45N, en RVS (SANDVIK
5R60).

Gebruikt worden die hardmetalen beitelplaatjes , welke voorge

schreven worden voor de desbetreffende materialen. Voor alle drie

materialen wordt voorgeschreven P30 (= S4).

Om storingen van buiten, vooralvia hetlichtnet, zoveel mogelijk

te elimineren, worden de metingen 's avonds uitgevoerd.

De signalen zonder verspanen zijn allemaal bepaald direct voor de

signalen met verspanen. Dus bij hetzelfde toerental en dezelfde

aanzet.

Eerst worden de opgenomen signalen gecontroleerd en daarna op

ponsband gezet voor verwerking met de rekenmachine.

Met behulp van rekenprogramma 05564961 worden uit de gevonden

waarden van w , ~ t' k. en c. voor elke snijsnelheid de stabili-o m ~ ~

teitsgrenzen teruggerekend. Voor (mt worden twee waarden gebruikt,

n.l. een die ligt op ca. 1/3 van het begin en een op 1/3 van het

eind van de curve van (mt(v).
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Tabcl

h = 0.072 mm
0

v c60 RVS C45 N v
(m/s) - ~o - --- {30 - - - (m/s)

k. c. '(0 k. c. '(0 k. ~o c. '(0]. 6 1
]. 6 1 1 1

(10 9 N/m2
) ( 0 ) (10 Ns/m2

) ( 0 ) (109 N/m2
) ( 0 ) (10 Ns/m2

) ( 0 ) (10 9 N/m2
) ( 0 ) (10 6 Ns/m2 \ ( 0 )

0.67 1. 75 61 0.68 43 - - - - 1. 21 75 0.26 113 0.67

0.83 2.61 63 1. 45 60 - - - - 0·57 65 0.40 197 0.83

1 .00 3·32 63 1. 74 54 - - - - 0·41 63 0.60 208 1 .00

1 . 17 2.79 52 1 .66 38 2.61 63 2.62 76 0.84 74 0.68 160 1 . 17

1. 33 2.11 50 1. 56 50 2.20 57 0.95 46 2.04 76 1.05 106 1. 33

1. 50 1 .98 62 1.16 65 2.01 55 0.69 31 2.36 72 1.03 95 1. 50

1. 67 1 .69 64 0.88 68 1.98 59 0.61 44 2.48 65 0.94 84 1. 67

1. 83 1. 63 67 0.82 70 1. 94 61 0.55 50 2.54 62 0·90 75 1. 83

2.00 - - - - 1.90 63 0.49 53 2.36 59 0.82 72 2.00

2. 17 - - - - 1 .86 63 0.42 51 2.09 62 0.77 76 2.17

2.33 - - - - 1. 79 63 0.36 47 2.02 70 0.76 83 2·33

2.50 - - - - 1. 74 62 0·31 41 - - - - 2.50



4.2. Concluaiea.

In het algemeen komt het verloop van de stabiliteita

grens voor aIle geteste materialen overeen met hetgeen

dr. ire H.J.J. Kals in zijn dissertatie heeft weergegeven.

De resultaten, gevonden met de test rig 2 (a = 32°30')zijn

beter dan die met test rig 1 (~= 0°).

In de figuren 7-8, 15-16 en 23-24 worden de vectori~le voor-

stellingen weergegeven van k._ _ J.

heden k. en c. zijn duidelijk
J. J.

Een logisch verband is echter

Mat. c60

en c .• De richting van de groot
J.

afhankelijk van de snijanelheden.

nog niet aan te geven.

De stabiliteitsgrens loopt over een groot snij

snelheidsgebied (0.5-2 m/s) vrij vlak met een

minimum bij v = 1 m/s. De berekende stab. grens

ligt ca. 10% lager dan de gemeten stab. grens.

De berekende stab. grens benadert de gemeten

stab. grena slecht. De berekende waarden liggen

ca. 25% hoger dan de gemeten waarden. Het ge

stippelde gedeelte in de berekende stab. grens

kon m.b.v. het rekenprogramma 05564967 niet terug

gerekend worden.

De orde van

k. 1.6
J.

c. 0.7
J.

- -grootte van k. en c. zijn:
J. J.

3.3 x 109 N/m 2 ~o 50° 65°

1.7 x 106
Ns/m2

1 0 50° - 70°

Mat. C45N

Ook hier verloopt de stab. grens over een groot

snijsnelheidsgebied vlak (0.5-2 m/s) met een

minimum bij v = 1.2 m/s. De berekende stab. grena

ligt ca. 10% lager dan de gemeten stab. grens.

De berekende waarden voor de stab. grens zijn ca.

7% groter dan de gemeten waarden.

29



- -de orde van grootte van k. en c. zijn:
~ ~

voor lage snijsnelheden

k: : 0.4 - 1.2 x 109 N/m2
~

voor hoge snijsnelheden

~o

k.
~

2.0 - 2.5

0.3 - 1 x

x 109 N/m2

6
10 Ns/m2

Mat. RVS Sandvik 5R60

Zowel voor(){= 32 0 30' als voor 0( = 0 0 blijft de stab. grens

voor hoge snijsnelheden constant.

De berekende stab. grens ligt ca. 20% lager dan

de gemeten stab. grens.

De berekende stab. grens benadert de gemeten stab.

grens slecht, hetgeen vermoedelijk veroorzaakt wordt

door de waarden van k .• Kijken we naar de vorm van
~

de functie k. (v) bij ex. = 0 0 en bij ()( = 32 0 30'
~

(fig. 24),dan valt op dat voor v<1.5 m/s k. bij
~

0( = 0 0 toeneemt als functie van v, terwij 1 k. bij
~

eX = 32 0 30' juist afneemt.

Voor v>1.5 m/s hebben de functies weer hetzelfde

verloop. Bij de andere geteste material en hebben de

beide functies k. (v) ongeveer weI hetzelfde verloop.
~

- -De orde van grootte van k. en c. zijn:
~ ~

- 109 N/m2 00k. 1.8 - 2.6 x 55 0 - 65 0

~

10
6 00 30 0 - 75 0- Ns/m2c. 0.3 - 0.7 x

~
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