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samenvatting 

Bij verspanende bewerkingen zal in het algemeen slechts 
rate len optreden indien een bepaalde waarde voor de snede
breedte b, welke de kritische snedebreedte genoemd wordt, 
wordt overschreden. 
Dit rapport doet samen met rapport WT Nr. 0213 verslag van 
experimenten ter bepaling van de kritische snedebreedte 
als funktie van de snijsnelheid en het werkstukmateriaal, 
in het geval van orthogonale verspanning. Genoemde expe
rimenten worden uitgevoerd m.b.v. een draaibank. Er wordt 
uitgegaan van een dynamisch goed gedefinieerd mechanisch 
systeem, waarop de beitel gemonteerd wordt. 
De resultaten wijken enigszins af van resultaten van te 
vergelijken experimenten welke aan de universiteit van 
Leuven zijn uitgevoerd. Mogelijke oorzaken hiervan worden 
gegeven. Met behulp van een analoog model wordt getracht 
het "chatter"-proces te simuleren. Dit laatste biedt wel
licht de mogelijkheid om te komen tot een £ysische inter
pretatie van het verspaningproces. 
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RAPPORT VAN HET KOOPERATlEVE ONDERZOEK VAN DE C.l.R.P. Ma-GROUP 

BETREFFENDE DE DYNAMISCHE SNIJKRACHTSKO~FFICI!NT, UITGEVOERD AAN 

DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN. 

1. INLEIDING. 

VIR 34blL 1 

Uit de algemene behoefte die er bestaat om het dynamisch gedrag van 

gereedschapswerktuigen te kunnen voorspellen voIgt het streven naar 

een mathematische beschrijving van het gedrag vaq de beweging met 

behulp van g~makkelijk te bepalen grootheden. 

Na de vooral theoretische onderzoekingen van Tobias in Birmingham 

(1) en Tlusty, Poiscek e.a. in Praag (2), is het Peters geweest die 

tot resultaten kwam welke ook praktisch te verwerken zijn (3). 

Bij de eerder ~rrichte theoretische onderzoekingen bleek dat de 

daarin voorkomende dynamische snedediepte-koefficient ter bepaling . 

van de dynamische snijkracht, experimenteel zeer moeilijk zo niet 

te bepalen was. 

Onlangs vonden Das en Tobias (4) een beschrijving van de dynamische 

snijkracht gebkseerd op statische grootheden. Met behulp van deze 

sniJkrachtsreUtie stelde Knight (5) een stabiliteitskaart op welke 

een zeer goede overeenkomst vertoonde met experimentele resultaten. 

Peters stelde onlangs vast dat de door Polacek aangeduide betrekking 
y I 

blim - 2Rd~(w) zeer goed benaderde waarden voor de kritisch~ sne-

debreedte blim ge~ft indien voor de materiaalkonstante Rd de waarde 

van de zo. g. incrementele stij fheid wordt ingevuld. Genoemde incre

mentele stijfheid is behalve van het te bewerken mat~riaal ook af

hankelijk van" de snijsnelheid (5). 

In oktober 1967 werd door de leden van 'de C. 1. R. P. Ma-Group beslo

ten tot een gezamenlijke aanpak van het onderzoek betreffende de 

dynamische snijkrachtskoefficient. 

Op een in mei 1968 gehouden vergadering te Praag van enige leden 

van de C.l.R.P: Ma-Group werd besloten tot het volgende werkschema. 
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1111. It ¥. 
A. Het onderzoeken van de betrekking tussen de statiaebe en de dy

neai8the snijkracht. 

a) Meting van de snijkrachtskomponenten per eenheid va snede-

breedte b als funktie van: 

- te bewerken materiaal 

- snijsnelheid 

- aanzet 

- gereedschapsgeometr~e 

b) Het uitvoeren van snijproeven met gebruikmakiftg van een .pe- , 

ciale beitelho~der ontworpen door Vanherck en Peters welke 

een gedefinie~rde dynamische overdracht bezit. 

Vastgesteld wordt de kritische, spaanbreedte bUm' waarbij 

zelfgenererende trillingen in duidelijke mate optreden. 

Ais parameters worden gekozen: 

- te bewerken materiaal 

- snijsnelheid 

- aanzet . . 
-.gereedschapsgeometrie 

c) Bet opstellen van een bet:ekking tuasen de resultaten van a) 

en b). 

B. Meting van de dynamische koefficienten van de .nijkracht. 

De resultaten kunnen uitgedrukt worden met behulp van: 

- de verschillende koefficienten zoals door Tobias 

toegepast is. 

- de overdrachtsfunktie r welke door Tlusty toege

past wordt • 

c. Het bepalen van de betrekking tussen de dynaaiscbe eigenschap, 
pen van gereedschapswerktuigen en het dynamisch gedrag tijdens 

, . 
het verspanen. Dit wordt beschouwd als het uiteindelijke doel 

van bet gezamenlijk onderzoek. 

" • 

biz. 1 
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I I. DOEL VAN DE UITGEY0Ji:RDE EXPERlMENTEN. 

De experimenten waarvan dit'rapport verslag doet worden genoemd 

onder A-b). Dit rapport heeft hoofdzakelijk betrekking op debepa

ling van de dynamische eigenschappen van de gebruikte toestellen 

en de toegepaste meetmethoden. De resultaten betreffende bl~ zijn 

reeds vastgelegd in het "Provisional report on cooperative work on 

the dynamic cutting coefficient carried out at Eindhoven" (6). 

De gebruikte draaibank is een 10 KW LANGE bank welke in het labora

torium voor Mechanische Technologie en Werkplaatstechniek van de 

Technische Hogeschool te Eindhoven staat opgesteld. 

III. RET DYNAMISCH SNIJPROCES. 

Het proces van de beweging kan voorgesteld worden aan de hand van 

het blokschema in fig. 1. 

T 
x( t) ds 

,~ 

x(t) 

,...----,. 

dP 

Fig. 1. 

De spaandikteveranderihg ds heeft een verandering van de snijkracht 

dP tot gevolg. Deze snijkrachtsvariatie veroorzaakt een relatieve 

beweging x van de beitelpunt t.o.v. het werkstuk. De spaandiktever

andering zelf wor?t bepaald doof genoemde beweging en het in de 

voorgaande bewerkingsfase achtergelaten oppervlak van het werkstuk. 

ItII. 
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Er 181dt due d8 • x(t) 

geidt bijvOOrbeeld dat 

1Jiz..6 W1 

x'(t) - x(t) - x(t-t). Ilij het draalen 

t .! ~ kT waarbij'T de per!ode-tijd van de 
n • 

trilling, n het toerental van bet werkstuk en k eengehe.el get.l 

is dat aanduidt hoeveel ~ perioden er tijdens een omwent8iing 

van het werkstuk plaatsvinden. Men bedtnke hierbij dat de beweling 

bij benadering periodiek is. 

Ret kan aangenomen worden dat uitgaande van een glad oppervlakde 

beweetng ingeleid wordt door een relaxatietrilling. 

Bij 4e uitgevoerde draaiproeven is een beitelhouder toegepast wel~ 

ke ontworpen is door Vanherck en Peters aan de Universiteit van 

Leuven en die zeer bepaalde dynamische eigenschappen bezit. In'. 
.eerate plaats bezitde beitelhouder bij benadering sleeht, een 

graad van vrijheid welke samenvalt met de gemiddelde richtins .an 

de samenaestelde snijkracht. Om de invloed van bet dynami.ch .. ~ 

draa van de draaibank tot een minimum te beperken is in de tweed. 
" 

plaat. de dynamisehe stijfheid van de beitelhouder zo gekozen dat 

deze klein 1's t.o.v. die van de bank. 

Tenslotte is de eigenfrequentie van genoemde beitelhouder zo teko

zen dat deze nie~ samenvalt met enige eigenfrequentie van~et sy-
" 

steem proefstaaf-bank. 

IV. DB VANHERClC.-PETERS BEITELHOUDER. , 

Fig. 2 geeft de beitelhouder weer. 

De bewegende massa van de beitelhouder bedraagt ongeveer 10 ki-

De Eindhovense beitelhouder is zodanig gekonstrueertl dat de eiaea

frequentie ongeveer 160 Hz bedraagt in ongedempte toestand. 

Ben wisvormi~voorwerp dat verbonden is met voornoemde .. ssa be

weegt in een gelijkvormige Kamer welke op het voetstuk gemonte.ri 

is. Door de Kamer met olie te vullen kan een demping van het er

steem worden verkregen al naer gelang de hoogte van het olieniveau. 

De dempingskonstante kan worden berekend met de volgende formule 

(7) : 
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k - 2m + 

" .• 2n + 

p • dempingskonstante 
• 

b • breedte van de demper 

a • lengte van de demper 

e • dikte van de oliefilm 

n - dynamische viscositeit van de olie 
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plastic afsluitplaat 

Fig. 2. 
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V. MEETOfI'l!LLINGEN. 

De dynami.ehe overdracht van de beitelhouder is bepaaid in de driB 

aangeleven hoofdriehtingen. De metingen zijn uitgevoerd m.b.v. ean . 
elektrodynaaische excitator waarmee de beitelhouder absoluut verd 

aangestoten (d:w.z. dat de exeitator gemonteerd is op een ftvrije" 

Utassa en da~ de opgewe,kte dynamis,cbe kracht door het gehele fre

quentie8p~ktrum konstant gehouden wordt). 

Voor de metingen in de 'tweede en de derde hoofdrichting is gebruik 

gemaakt van de hierohder weergegeven meetopstel1ing. 

b.lt.l- op a ... I' d104.
Yolt-.Ct~~~. 

a x v 

• 
exo1tator 

I 

.trooa
T.r.t,r
.i:.r 

,.D..ra
tor 

) • .....-r--t

f 

----

Fig. 3. 

r.ooreer 

1 

In de figuren S en 6 zijn door middel van Bode-diagrammen de dyna

miache karakteristieken van de beitelhouder in de respektievelijk8 

hoofdrichtingen f 2 en 3 weergegeven. 

M.b.v. deze meetopstelling is tevens de overdracht bepaald van bet 

5ysteem bank-proefstaaf. 

• 
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0-' Voor het bepalen van ,de dynamische overdracht in de eerlte hOofd

richting is van een andere meetopstelling gebruik gemaakt. 

Genoemde overdracht is belangrijk i.v.m. de uiteindelijke resulta-
• . -
10 -

u-

tIO-

50-

t~n en daarom weergegeven in een Nyquist-diagram • 

Voor een direkte registratie van het Nyquist-diagram is gebruik 

gemaakt van de hieronder weergegeven meetopstelling. 

ge •• rator 

C08 

"ersterker 

loop
tijd 

excitator 

- f 

frequentie
meter 

beitel
houdsr 

'11 

'--_ .... p..... l ~!~ II 

,po 

-.. . .. " 

rekatrook
meetbrug 

x---- x < ver.enig
vuldiger 

'1 x 

recorder 

"ermenig
vuldiger 

Fig. 4. 

rek
strookjea 

Idz.l 
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Door het verplaataiuBssignaal A cos (wt-+) met bebulp VaaHall~ 

generatorea te ve~nigvuldigen met respektievelijk B eolV~ en 
B sia wt en vervolseus te integreren, worden de projektie' vanhet 
verplaatsiagssignaal op de x-as en de y-as verkregen volseu't , 

'I /2'ff • A 
2; A cos (wt - +) B cos wt d(tI)t) - - B eos ,_ 

oot-O 2 

J21f A (wt - .) sin wt d(oot) A sin t. 2;. cos B --B wt-O 2 
• 

Fig. 7 toont het zo verkregen diagram. 

De in fig. 4 aangegeven looptijden dienen t~r kompensatie,van de 

door de rekstrook-meetbrug geintroduceerde vertraging van het ver-, , 

plaatsingssignaal. 

De door de excitator opgewekte kracht is P 'cos wt. 
o 

VI. MEETRESULTATEN DYNAMISCHE OVERDRACHT VAN DE MEciIANisClIE OPsTJn..LtaIih 
, , 

De overdracht van de beitelhouder in de drie hoofdrichtingen is be~ 

paald bij een met olie gevulde demper. ReB olieniveau is zo a.koaaa 
dat de overdracht in de eerste hoofdrichting bij v • J de,waard • 

0,200 ~. zo goed mogelijk benadert. 

De in de demper gebruikte olie is bekend als SHELL DENTAl 140. 

De dynamische viscositeit bedraagt 0,23 ~ bij SOoC. 
m 

1. De overdracht van de beitelhouder. 

a) ~ de tweede hoofdrichting: zie fig. 5. 

De maximale overdracht vindt plaata bij 328 Hz en bedraagt 
pm 

0,060 N. 

b) In de derde hoofdrichting: 'zie fig. 6. 

De maximale overdracht vindt plaats bij 344 Hz en beclr_at 

O 
pm 

,Ol7 N . 

c) In de eerate hoofdrichting: zie fig. 7. 

Voar v-I geldt een averdracht van 0,205 j! . 
............................ <, 

," .. 



rapport IW. 

0--

10 r-

2$-

30-

.-

bll.l. ¥all 

2. De overdracht van het syst~em bank-proefstaaf. 

Fig. 8 geeft de hoofdrichtingen aan waarin de overdracht bepaald • 

is. 

a) In de eerste hoofdrichting: zie fig. 9. 

De maximale overdracht vindt plaats bij 232 Hz en bedraagt 

0,066 ~m. 

b) In de tweede hoofdrichting: zie fig. 10. 

De maximale overdracht bedraagt 0,119 ~m bij 283 Hz. 

c) In de derde hoofdrichting: zie fig. 11. 

De maximale overdracht bedr~agt 0,003 ~m bij 202 Hz. 

Trillingen vaa de bank in deze richting zullen grote invloed 

hebben op de resultaten voor bl , • 
~m 

De invloed welke het gebrui~ van de losse kop heeft op de 

dynamische overdracht in deze richting wordt weergegeven 
• door het afwijkend verloop tussen de beide in fig. 11 gege-

yen diagranmen. 

VII. BESPREKING VAN DE RESULTATEN. 

1. Toetsing van de beitelhouder aan een systeem met een graad van 

vrijheid. 

Voor een systeem met een graad van vrijheid geldt in het geval , 
van een harmonische tri lHng: 

mi + pi + ex ... P 
o • 

cos wt 

Stel X .. ·Re{x-eiwt}. We beschouwen d .. l' nu e statlonalre op osslng: 

Of: 

x(e + ipw - mw2) ... p 
o 

... 
x ] 

= -p 
o' . 1 

_ m 2 • pw' 
- w +~-c 
c c 
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Met IS .. - en v .. - komen we tot de volgende betrekk1ngJ 

c w o· 

i ~ De extrema voor Re {p J wnrden gevonden voor: 
o 

aRe {! } p 
_-:-_0_ .. O. 

3v 

Hieruit voIgt de vergeIijking: 

Opgelost: 

! i I \)2 = -=-07:( 2:-----:6~) 

I ! \) 1 =""'0 -:"!( 2,-.1_+ """::o~) • 

Voor de verhouding van beide bovenstaande extrema ge1dt: 

2 + is • 
2 - is 

"1.12 ... 

Voeren we in de dempingsverhouding ~ 

ding geschreven worde~ a1s: 

pw 
o .. ---2c i6 dan kan de verhou-

R+ J + t -= 
R I - 1,;" -. 

.. 

" 

.,............ ... .... h......... ...... " " L..-_~ ___________________________ -. ____ ......... ....,< 
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, 
Verder volg, t uit v2 • 1 + 0 dat: t • 

fR 
)2 

wR - • - 2 
( -- ... (- ) -1 + 21;. 

• f w 
0 0 . 

De dempingsverhouding kan dus aan de hand van het Nyquist-dtagram 

gemakkelijk bepaald worden. 

De eigenfr~querttie t~~edt op bij een faseverschuiving van 900
, 

Immers: 

X 1 1 = -p c 1 (~ )2 i~ 0 0 - + 
Wo w 

Voor ... x -io. w W : '" 0 p 
0 

Beschouwen we nu fig. 7: 

Opgemeten: 

Berekend: 

- 1,20 

r; = i { 
fR 

- 2 (-) -l}-! 
f 

o 

1 + i _ ~ 2 J 30 
I + r; 0,87 ' 

De afwijking bedraagt -8%. 

0 

\ 

{( 176 )2 _ I} • 0,13 
157 

2. Kontrole op het niet samenvallen van eigenfrequenties van het 

systeem bank-proefstaaf en de beitelhouder. 

Zie hiervoor "Provisional report on cooperative work on the dynamic 

cutting coefficient carried out at Eindhoven" (6). 

blL 

• 

• 
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o r.- VIII. DRAAIPROEVEN. 

.. 
Bij toenemende snedebreedt:e zal er altijd een grenswaarde voor daze 

5~ 
grootheid optreden wa~rboven een zeer snelle toename van d~ trillinga

amplitude plaats vindt. 

10 I-

Genoemde grenswaarde is bekend als de kritische snedebreedte bl , • 
. 1.m 

Fig. 5 in het "Provisional report ', ••••••• " (6) geeft voor venchU-

lende materialen het verloop weer van de snelheidsamplitude van de 

trilling, afbankelijk van de snedebreedte. 

De materialen welke onderzocht zijn worden norma~l toegepast in de 

15 '- laboratoria van de deelnemers aan di t kooperatief onderzoek,' en zijn 

20-

21-

onderling uitgewisseld. 

De soort, kwaliteit en charge zijn bij de deelnemers bekend. 

De hier aebruikte, en door deTech~ische Hogeschool Eindhoven verzon-. 
den, proefstaven zijn vervaardigd uit gesmeed SM - staal, kwaliteit 

C4SN. Het nummer van de charge en de chemische samenstelling zijn be-

kend. De van de universiteit van Birmingham ontvangen proefstaven 

zijn vervaardi~d uit EN 8 - staal. 

Van de VUOSO te Praag en van de universiteit van Leuven zijn nog geen 

specificaties ontvangen • 

• ~ De meetopstelling van de resultaten zijn verwerkt in rapport WT Nr. 

0213: "Provisional report on cooperative work on the dynamic cuttin8 

coefficient carried out at Eindhoven", (6) 

.r.- Als aanvulling hierop zij nog vermeld dat de invloed van de dia_ter 

van de proefstaaf op de resultaten voor b
l

, te verwaarlozen is. 
. ].m 

Fig. 12 toont het verloop van de snelheidsamplitude als funktie van 

de diameter van hbt werkstuk. 

IX. EEN ANALOOG MODEL VAN UET "CHATTER" - PROCES. 

a - We beschdUwen fig. 13-.waarin een momentane toestand van het tril].end 

systeem is vastgelegd. . -

.- Bij een stationaire toestand is volgens Kronenberg de ho?fdsnijkracht 

te beschrijven met de betrekking P = c'.s.p, 
Y 

De op debeitel we-rkende dynamische kracht is te ontleden in een ho-. . . 
rizontale kracht dP . en eeft vertikale kracht dP • 

. x y 

• 

blz. 

! . 
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Aan de hau4 van vo~rnoemde betrekking vinden we dP - c' .1J.da, 
. Y 

waarbij dP geacht wordt aan te grijpen aan de beitelpunt. y 

JIO~ 
TT7'-' ./ /,\, ._._._.t-- T 

1/ / .-._.-. . 
I 
I j/l 
~v V:y 

Fig. 13. 

dP x 

We kiezen de coordinaten x en y ~oals fig. 13 aangeeft. De bij4rage 

aan dPx tengevolge van het feit, dat de coordinaat x niet steeds 

JL op het geaneden vlak staat, wordt verwaarloosd. 

De komponent dP beschrijven we'met behulp van het relaxatiever-x 
schijnsel. , 

Het optreden van zelfgeneratie als gevolg van Coulombse wrijviDi i. 

zeer onwaarschijnlijk. lmmers x is veel kleiner dan de spaanafvoer

snelheid V , zodat in het fasevlak kan worden aangetoond dat aIleen s 
een periodieke;trilling mogelijk is. Deze trilling zal echter niet 

kunnen blijven bestaan vanwege demping in het gereedschapswerktuig. 

2 We stellen met e als konstante : 

.. 
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dP - - p' {(V -i) -x s 
(V _i)3 a2} f(t) 

s 

--
V 3 2 

~ (i - i) a} f(t) 
I 

De spaanstuikingskoefficient vadeert van 2.2 tot 1.5 afhanltelijlt 

van de snijsnelheid in het geval dat hardmetaal als beitelaateriaal 

gebruikt wordt en St.50 als te bewerken materiaaI. We nemen hier 

A konstant - 2. 

De funktie f(t) waarmee dP evenredig verloopt beschrijft de 
x 

verandering van de kracht als gevolg van het golvend oppervlak 

waarmee de spaan op het spaanvlak aanloopt, en tevens de bijdrage 

van het met genoemd oppervlak corresponderend werkstukoppervlak. 

In het algemeen is te stellen f(t) • a + ~ b cos (nwt + tjl ). nM) n n 
We stellen a-I en'b • 0 voor alle n. 

Verder nemen we aan dat de demping p' evenredig met de aanrakings

oppervlak verloopt en stellen: 

zodat 

P' ". P b J 

dP .,. - p b {(V -i) - (V _i)3 a2} 
xis s 

De volgende beschouwing leidt tot een fysische interpretatie van 

bovenstaande betrekking. Stellende dat: 

, 

(V _i)3 a2} P -P - p' {(V -i) -x 0 s s 

of 

P .,. P - p' {V - 62 V 3} 
x 0 reI reI 

ltan men, voor niet te grote waarden van V l' in deze vergelijking re 
voor P kwalitatief gezien eenzelfde verloop herkennen als o.a. x 
Arnold (9) vaststelde ten aanzien van de hoofdsnijkracht (zie til, 14.) 
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~ 300 
u 

it 200 

o 
o 
.c: 100 

~ 0,3 mm/oDo -------

b = 0,4 rom 
O~----T_----P_----__ --~ 

o i i 3 4 , .. 
snijsnelheid (m/sec) 

Fig. 15. 

Uitgeschreven luidt voorgaande vergelijking: 

biz. 11 'II 

P P 
2. ... ....2. - V + /3 2 V3 + x {I - 3/32v2} + x2{3/32i} - e2x3 

p' p , 

Hierin vormen de eerste drie termen het statisch gedeelte van de 

kracht. 

De aanwezigheid van de kwadratische term in x leidt op zich niet 

tot een periodieke beweging. De resterende termen beschrijven een 

snelheidsafhankelijke demping op gelijke wijze als door van de Pol 

werd toegepas t • 

Voor de totale kracht geldt: 

P = P (s,x) met als relevante parameters b en V. 

De bewegingsvergelijking van het hele systeem luidt: 

mz + pz + cz = dP sin (32°30') + dP cos (320 30 t ) 
• y . x 

werlcplntltechnlek 

biz. 
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waarin: 

cit • 0,53t.' 

pi • 0.84 PI 

lItz. 18 ,. 

'oar bet mecbanisme van de beweging zal belangrijk zijn dat dP niet 
, . % 

ill faae is met dP • Tijdens het "chatter lt-proces zal genoeDld. 
y 

fa.everschuiving afhankelijlt zijn van T en X . (aangenomenwor4t: dat 

r • c'b reeel is, hetgeen inhoud dat snelheidsafhankelijlte invloe4.n 

van de beiteltrilling op dE verwaarloQsd yorden). 
y 

ODderetaand bloltachema beachrijft het gehele systeem. 

- c"b 

Fig. 15. 

(.i+pi+cz+f(V .z, 
s 

! -
o 

b)} x cos32 30' 

x(t) 

Dit prable.m dient bij voorlteur met een analoge komputer .... ep~t 

te worden. len moeilijkheid is dat voar pi en 62 geen wa ... e. b.~4 
~ijn. • 

We stellen dat de aegeven funk tie voor P het door Arno,14..,voftClen x 
verloop van de haof4sIlijkracht b,nadert. 

'I 

',I 

., ....• , 

,ii' 

" 
'f' 

...... ' 
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P _ P - p' (V . 0 2 V 3) 
x 0 . reI P reI 

P - 225 N; het minimum. treedt op bij V - 1m/IS; de minimale waarde o 
bedraagt J20 N. 

dP 
x ---dV 

- p' + 3 I 0
2 V 2 

P P reI 

2 2 J o • - p' ~ 3 p' a + a . -
{P } 

x m 
V-Is 

120 .. 225 

1'1 ' pi .. 0,84 b 

Voor een snedebreedte b - 2.10-3 

P' - 6,6 104Ns 
1 ~ 2 

m 

3 

m: 

Een kwantitatieve anafyse aan de hand van de hiervoor beschreven 

experimenten Ieidt eveneens tot de keuze van de mogelijke in te 

stellen waarden voor pi-
Daartoe noemen we: 

V "" 1 !! 
s 

b "" to-3
m (geen "chatteren") 

. 

biz. 

" 

b "" 3.10-3 m ("chatteren" tr~edt op) (t op te meten in fiS.1): 
c"b = 3.106 N 

I ij "" (,I) z o a 

-I 
s 

- 10-2 !! (tijdens "chatteren") s 

m 
(volgens Kronenberg is 

c' :;: 2.109 N2 ) 
m 
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1. T - 0 -+- ds ... O. Er treedt nog geen "chatteren" op. 

. 

Het momeutane evenwicht van de beweging wordt be

schreven door de vergeIijking: 

2. ds is maximaal en geIijk aan 2\xl, en weI bij T - i T. 
Hierbij geldt momentaan dat: 

te nemen dat Iii. 10-3 ~ 
8 

biz. 

5 "provisional report •••• (6)tl 

Bij de onder 1 omschreven toestand is aan 

bij een snedebreedte b G IO-3m• (Zie fig. 

Zo zal bij de aangenomen waarden voor V, z, 
liggen tussen de volgende grenzen: 

enz. de waarde van pi kunnen 

tl:''' 10' 3.00 lob 
2:," 1\13 N~ <p i <: .. ,n le

4 N~ 
m m 

Met inachtueudng van het feit dat het door Arnold gevonden snijkrachta

verloop betrekking heeft op de hoofdsnijkracht is te stellen dat de 

verschillende waarden voor pi elkaar goed benaderen. 

We herschrijven nu de bewegingsvergeIijking 

d
2 d V dz V d 3 I m --.!. + p ....!. + cz "" c"bds - p 'b{(- - 0 84 -) - (- - 0 84""!') -} 

dt2 dt . 1 2' dt 2 ' dt 3 

Hierin ziju m,p,c,c" en pi konstanten. 
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We voeren in de konstanten z en z , welke de maximaal voorkomande m m 
waarden van de desbetreffende grootheden voorstellen. 

m :t (z) '" -p(z) - cz + c"bds - plb{(~ -" 0,84z) - <t - 0,84J:)30 ,4} 

= - pz (~ ) - c~ (~ ) - pib{(Y2 -O,84z (~ » + m z m z m z m m m 

- 0,4( Y2 - 0,84z (.$. »3} + c"bds m z m 

Is ~t de schaalfaktor: 

Tenslotte komen we tot ~e volgende twee vergelijkingen voor de 

twee integratoren in het analoge schema van het verspaningsmodel 

(fig. 16 ): 

A) 

B) 

• cz = _ ~ (~ ) _ m (~) _ pjb 
m~t z mz st z mz Sf 

m m m m 

- 0,4 {Y - 0 84z <~ )}31 
2 ' m z 

m 

c"bds 
+ • at mz IJ m 

z S'z 
~ = ~ (~ ) = ~ ~ (~ ) m d (~) waaruit voIgt: z dt z z dt z = ~ dTl Z 

m m m m m m 

z ., 
d (z) m (!) 
dTl -; ~ i'Z z . 

m m m 

biz. 
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Konkluaie. 

De resultaten van de draaiproeven welke verkregen zijn in Ibulb.ve •. 

wijkea kwantitatief gezien af van die welke in Leuven verkreaen 

zijn (8). Met name de minimale waarden van bl , traden op bij een • 1m 

laaere snijsnelheid (55 m/min) • 
• 

Bet is zeer weI mogelijk dat dit verschil geintroduceerei wordt GMt' 

de lagere eigenfrequentie van de in Leuven toegepaste beitelbo~.r. 

(122 Hz). Resultaten verkregen in Manchester versterken dit ve~.4". 

Bier bestaat de beho~fte aan een analoog model om de iDvloed v_de;-: 

eiaenfrequantie en eventueel van andere parameters op een ... 11. wl,.ils. 

te kunnen onderzoeken. 

Indian het behandelde model de mogeliJkheid biedt om het "c.t'latter ..... 

aedrag te beschrijven, dan zal het interessant zijn de beschieven 

dempingsteraen in verband te brengen met de temperatuur- en eneraie

huishouding aan de beitelpunt. . . . 

In dat geval zal het hier gevormde mathematisch model leiden tot .en 
fysisch model. 

Bet is zeer weI mogelijk dat, ~de omdat de toegepaste be.chrijvinc'vaQ 
• 

P
x 

bij grote snijsnelheden zeer grote afwijkingen met het beken" • 

snijkrachtsverloop zal tonen, een direkte koppeling aan een snijkraebte-, 

reLatie via een funktiegenerator op de analoge rekenmachine tot 

betere resultaten Ieiden za1. : 

Het simuleren van de looptijd blijkt met analqge schakelingen niet 

uitvoerbaar ·te zijn. Metingen uitgevoerd aan een vierde orde PADE

schakeling toonden aan dat op deze wijze de relatief grote vertra

ging in kombinatie met de hoge frequentie van het rekensignaal niet te 

verwezenlijken is. Het gebruik van een analo~e recorder of toepas

sing van digitale methoden zal noodzakelijk zijn. 
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LIJST VAN SYHIOtEN. 

tl • koustante , 

8 

81 

a 
t 

• k0l18tante 

• tijdschaal-faktor 

- reciproke waard~ van de.kwaliteit q 

- dempingsverhouding 

n • dynamische viscositeit 

" 
p 

p' 

'[ 

. 
• spaan8~uikiftg.koefficient 

- verhouding frequentie/eigenfrequenti~ 

- dempingskonstante , . 
- dempingskonstante per eenheid van breedte 

- looptijd 

s max. neg. reele deel van de overdracht P - x i 
Z 

- overdrachtsfunktie gereedschapswerktuig P - x 
z 

• • fasehoek 

• hoeksnelheid 

- hoeksnelheid bij eigenfrequentie 

- snedebreedte 

blim - kritische snedebreedte 

c - veerkonstante 

c' • statische snijkracht per opp. eenheid 

c" - konstante afgeleid van c' 

f - frequentie 

I .. stroom 

k - geheel getal 

r 

s 

T 

t 

- aamengestelde snijkracht 

- materiaalkonstante 
" 

- max. pos. reele deel van de overdracht P - z 
.. .. z 

- max. neg.reele deel van de, overdracht P - z 
z 

- overdracht van het snijproces (zonder relaxatie) 

- apaandikte 

• periodetijd 

- tijd 

, wot'.tv.t~' , 
\', 

.. '. 
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