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.SAMENVATTING VAN EEN RAPPORT UIT DE SECTIEs 2, Verspaningsonderzoek .. 

TITELs Thermiache interpretatie van de relatie van Tayior. 

AARD VAN HET ONDERZOEKI I U.D.C. 

SAMENVATTINGI 

Een eombinatie van dyna~ometrische~,en thermische methoden tot 
het onderzoeken van de samenhang van'\~e beide basisrelaties 
voor de gereedschapslijtage.'", 

" ''\ 

"'", 
. Een programma van onderzoek naar de samenhang tuss~n de 
thermische- en mechanische grootheden, bepalend voor" de 
gereedschapslijtage. '\ 

VTY = CT 
) 
) T = gebruiksduur. 

en ) 8= temperatuur. 

eT:1/n 
) V = snijsnelheid. 

= Ce ) 

Verwacht wordt, dat aangetoond kan worden, dat geldt: 

Y = ~ , en bovendien, dat de exponenten van snededie~te n -
en aanzet in de. snijkrachtrelatie samenhangen met die in de snij
snelheidsrelatie. 
Tenslotte is een expliciete uitdrukking gevonden voor de specifieke 
snijsnelheid als funktie 'van materiaalgrootheden enerzijds en van 
de verspaningscondities anderzijds. 

PROGNOSE VOOR VERDER OHDERZOEK I 

HOOGLERAARI 

SECTIELEIDERI 

MEDEWERKERSI 

LITERATUUR, 

Loew·:en 

In de sec tie voor gereedschapslijtage een nader onderzoek naar de 
C -waarde volgens de in dit rapport gegeven relatie 12) hetgeen v 
neerkomt op het onderzoek naar de.aard van de Ce-waarde en de con-
stant'e G • 

v 

Prof.dr. P.C. Veenstra. 
ONDERZOEK NOI 1005 

Chr. Bus. 

D. Grootjans - J. Hendriks DAT. RAPPORT, 5-1- 1 61 

DAT. AANVANGI 
1-1-'61 V.H. ONDERZOEK 

and Shaw - Trans. ASME febr. '54 
Kronenberg - Grundlagen del' Zerspanungslehre. ANlT. 8LADZlJDEH, 17 

Colding - Dies. '59, a wear relationship for 81JLAGENa -
turning, mill~ng and grinding. . 

I!)~ If'!>,' ,r,..,..~ ~ ... ,. -
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AUTEURS. 

U.O.C.I 

BlJlAGEN I 

I Doel van het onderzoek. 

Op grand van de in het volgende gestelde theoretische overwegingen 
is te verwachten, dat er een samenhang bestaat tussen de exponenten 
y en .1 !(y= exponent '!taylor relatie,; n = .. exponent ,temp. relatie) 

n _ 
Evenzo is te verwachten t 

snijkracht-exponenten f 
heidsexponenten f en g.s 

dat er een samenhang bestaat tussen de 
en gs volgens Kronenberg en de snijanel-

In de derde plaats moet het bestaan van een verband tussen de 
'specifieke snijkracht en de specifieke snijsnelheid worden ver
wacht. 

Zijn deze veronderstellingen julst t dan biedt de methodiek van 
temperatuurmeting tijdens'het verspani~gsproces de rI!ogelijkheid' 
tot het ontwikkelen van bewerkbaarheidsproeven, welke niet zo 
veel tijd vragen ala d,e normale slijtageproeven. ._ 

Het doel van het onde'rzoek is ne. te gaan of de experimentele resul
taten in overeenstemmingzijn met de prognosen van de theorie. 

II Theoretische a9htergronden. 

Uitgegaan wordt van de relatie welke Loewen e~ Shaw~geven: 

r VVd t 
~es =! (kYC)m· G 

waarin: 

.. 

_. 

. 

-
- -

(Trans·. ASME, feb. '54)' 

l:J. e :: de gemiddelde temperatuur
s stijging van het spaanvlak. 

r 
J 

V 

d 

'0 
k .m 

fm 
c m 

G 

-

:: schuifspanning in het af
schuifvlak. 

= mechanisch warmte-equivalent • 
.. 

= snijsnelheid. 

:: aanzet. 

= de formatie van een lamel. 

= war:;ntegeleidingscoefr. van_ 
het materiaal. 

:: soortelijk gewicht van het 
materiaal. 

. = soortelijke warmte van het 
materiaal. 

= in ,eerate benadaring een 
constante. . 

_ .. 

. -
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RAPPORT UIT DE SECTIEI 2 Verspaning~onder~oek. DATUM. 5-1 .... 61 

TITEL.I 

AUTEURS: 
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. 

Thermische interpretatie van de relatie van Taylor. ONDERZOEK NOI 1005 

Prof.dr. P.C. Ve~nstra. BIJL.AGENI 

Deze "constante" G bevatde invloed ,van,de wrijvingscoefficient)1' t 

een vormfaktor welke uiteindelijk despaanvorm als variabele en 
dus ook de anedediepte t introduceert, en de thermische ei-genachap-
pen vam het gereedschapmateriaal. - " 

. ¥ '-..:.--'~ 

In tweede orde wordt G verdernog be1nvloed door aIle overige, reeds 
genoemde verspaningsvariabelen.,' 
In-principe kan gesc~reven worden: 

\/ d" 
G = ~f).ra sin~ ~ + B 

waarin A en B in :,goede benadering ala constanten zijn op te vatten. 
Zij zijn een zwakke funktie van de variabelen:, 

~= ::' wrijvingscoefficient 
1\ stuikfaktor 
~ = afschuifhoek 
a =contactlengte/v~ri. despaan met het spaan:vIak. 

De directe afhankelijkheid -van Gvan_Aeze;~yersp~ning~variabelen 
is van de twe~9-e orde. Di t, bli Jktdoor'" te schri jven: 

'\ J d 
=V~~CGS S 

Hiermeda ontstaat: 

=' l'!o' Va 

2a) G = ylf + B , 

H1erin is a' = d S ' cos 
de projectie van de aanzet 
op het spaanvIak. 
D,e contactlengte a neemt toe 
met d'en dus met at. 

In .6rst~ b~nadering is het 
'quotient a' fa ala constant 
t;e beschouwen. 

uitsluitend afhankelijkV'an de wrijVingSCoeffiCienj. 
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Verondersteld wordt nu, dat ook de slijtage van het vrijloopvlak 
een proces is, waarvan de snelheid van voortgang vooral door de 
temperatuur wordt bepaald. (zie ook Colding, dias. bIz. 85). 
Tevens wordt yerondersteld, dat er.een eenduidige monotone relatie 
bestaat tussen de gemiddelde temperatuur Nan het spaanv+ak en die 
van het vrijloopvlak. ' 
Deze samenhang zal vooral bepaald worden door de geometrie van 
hetgereedschap en d~ thermische eigenachappen van' het gereedschap
materiaal. 

De relatie 1) auggereert nu, dat, de gemiddelde temperatuur toe
neemtmet de wortel uit de aanzet. Deze interpretatie van de for
mule is niet juist en is ook niet in overeenstemming met de experi
mentele geg~vens. Er moet aan worden gedacht, dat in de eerate 
plaats 1 een funktie van d is, en dat dit in"de tweede plaats bo-
vendien het geval is met ~ .. -

Met de bekende relatie tussen 
schuifspanning ~: 

specifieke snijdruk ks en de 

3 ) k = t. ..;;.c..;;.?.;;..s~( aj;.;;r;;..;c;........,t;..;;.a.;.;;;n;....lt":....-_-.... S.;...;..) """'"=~~ 
s Sl.n <I! cos (arc ta/+ ~ -" s) 

S'= spaanhoek. 

welke met tussenkomst van een hoofdvergelijking van het type: 

, 2 ~ = C - arc tan fA. + S 
m // . 

is o.m te VOi'men tot! 

3a) k 
s 

= 11 cos (Cm - 2 ~ ) 
cos (~m - § ) sinf 

blijkt, dat in de relatie 1) de grootheid t te vervangen is·door 
k • Van deze is bekend, dat hij afneemt met to'enemende spaandoor
s~ede, volgens de exper,imentele relaties van Kron~nberg: 

Ggs 1 
4) k = C -C. 

s k~· tfs'- ks .tfs-gs .... dfs+gs 

= C
k 

• t-qs d-Ps 
s 

Sub.stitutie in 1) lev~rt op: 
" 

/ 

. , 

>. 

, Ps 

q .s 

-

--

= f s 

= f s 

~ 

J 

.. 

+ gs ) ,", 

) .. ' gs ) 
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waarin G' 

_ Q.: • \ I V d 1 .. 2ps • t -2~s. 
~ - _~ . V, (kfc) m 

, cos (Cm-~) .Sin~ 
= G.C~s cos (Cm- 2i) 

staal: Ps I!O 0,1',';"o}1. }' 

q, AI 0,04 
s . 

';_ dtM<ZY')~lona.o.l 
sY'l~dil"d . 

m.a.w. ASs (:) d 0,4 .;- o)~, hetgeen in redeIijke 

overeenstemming is met de realiteit. 

Opm:~~als duideIijk is, Iaat de meting 
van de temperatuur tQe snijkracht
coefficienten zonder gebruikmaking 
van dynamometrischemethoden te be
pal'en. 
Gecombineerd gebruik van be,ide me
thodengeeft gel,?genheid tot weder- " 
zijdse controle van de, meetresulta-. 
ten. 

Een analoge beschouwing geldt in principe v~~r de deformatie: 

6) y 1 + tan', (, ~-::.' S), 
0= tan ~ ~ , 

waarin ~ een zwakke funktie van d is en waardoor dus teen' fuhk
tie van d wordt. 
Het verband ~(d) is echterzeer zwak, omdat ,het ~erband ~(ili') 
al zeer ongevoelig is voor kleine variaties van <12 t zQals uit de 
formul'e 6)' blijkt. '~ 
Hetzelfdegeldt voor de relatiesV (~) en ,«'Ii). 
~n het volgende 'zal 0' als constant worden beschouwd, hoewel er 
weI een onderzoek moet worden ingesteld naar deze afhankelijk-
heden. -' 
Zoals reeds is opgemerkt wordt verondersteld: 

t zodat . 

, ' 



z: 
iJ 

III: 
iJ 
:E 
:E 
:l 

5 
J 
iJ 
II 

.,z 
iJ 

~ 
z: 

5 
0( 
It: 
::I' 
I. ::>. 
II 

TECHNISCHE HOGESCHOOLEINDHOVEN 

LABORATORllIM VOOR MEOtANISCHE. TeCHNOLOGIE 
EN WERKPLAATSTECHNIEK' 

... ... , .~ . 

" 

. 
~.-~ 

WT - R 

1005/2/8 
BLI. 5 

RAPPORT UIT DE SECTIE, 2 Vers paningsonderzoek. DATUM I 5-1-'61 

TllEL, 

AUTEURS. 
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Prof.dr. P.C. Veenstra. 
81JLAGENI 

= Qx \ r;¥.d 1-2ps i-2QS 
J V· (k yelm 

waarin G - ,m.G.' • 
v 

Hierin is m een furiktie van dethermische 
eigenschappen van het gereedschapmateriaal 
en van de geometrie (wighoek). 

Verder w~rdt veronderste1d te gelden: 

8) -6 v 

waarin: 

-e v 

• T1/ n 

-
=0 + 

0 

= Cs 

Gv , e = omgevingstemperatuur 
o 

geeft 6ubstitutie van vg1. 7) in vgl. 8): 

of: 

9) 

Dit 

10) 

is een relati!3 

V.TY = C 

. 1/n 
• ,T 

van dezelfde aard' als 

g-f -Q t 
0 

t = • --v dg+f v 'p ·d 

Oonelusies: 

.1, Voor de Taylor-exponent ge1dt: 

2 
y = -n 

die van Taylor: 
.. 

--

SUbsitutie van deze u~tkomst in de vergelijkingen: 

V.TY = CT 
) 
) v-1 Qx 

e. T1/ n ) .. -
C.g er:y ny = ) C , 

~eelt : ." 

1 2:1: 11 ) V.~ = = c 
8 v '02 1;e , 

$ 

. 

1005 

~ 
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Dit is uiteraard geen nieuw resultaat, maar niet 
eenvoudigde schrijfwijze voor de vergelijking 5) 
substitutie van het eindresultaat in de formules 
waardoor de derde basis-relatie terugkeert. 

BlJlAGENI 

meer dan een ver
t verkregen door 
van uitgang -

Het verifieren van de juisthei.d van deze relatie is experimenteel 
gezien het eenvoudigst, omdat er geen gebruiksduur~metingen voor 
noodzakelijk zijn, doch slechts twee direct meetbar.e grootheden 
V en e bepaald dienen te worden, welke procedure leidt tot de me
ting van CTee Impl~ciet treden in 11) uiteraard alle overige va
riabelen, waarvan d de belangrijkste is, als parameters in de 
waarde CTb op. 
Dit blijkt door confrontatie waaruit blijkt: 

2 cos (Cm - 2<i) 

cos2 (C - 4? ) 
m 

) 
) 
) 

Nadere ui twerking van di t geheel zal later worden o·ndernomen met 
behulp van 9) en 10). Wel wordt reeds opgemerkt, dat de grootheid 
Ore kennelijk een bewerkbaarheidskriterium is. V~~r gegeven ver
spaningscondities neemt de Gts-waarde af indien e groter wordt, -
hetgeen leidt naar een kleinere gebruiksduur - • Geziende con
stante helltng van alle (V t e) -lijnen in log-log grafieken is 
het meten van een enkel punt (V,e) v9~oenae o~ C~~ te kunnen 
bepalen en de mate van bewerkbaarheid vast te leggen. 
Het is een kwestie van elegantie om verder te pogen dit kriterium 
te koppelen aan de y-waarde en aan de Ck -, resp. Cy-waarden. 

s 
Hiertoe zijn T-metingen noodzw{elijk en in een verdere toekomst 
de fysische interpretatie, d.w.z. een koppeling aan de fysische 
materiaalconstanten Van de grootheden Ce en n uit de thermische 
standtijdrelatie. Opgemerkt wordt hier reeds \Vel, dat zowel CG 
als n constanten van een andere soort zijn dan C~, welke een 
funktie is van de verspaningsvariabelen. 
Zoals later zal blijken, zijn zij beide van het karakter van ti~ 
d.w.z. echte materiaalconstanten voor de interactie tusBen 
gereedschap en materiaal. 

2. De s12ecifieke snijsnelheid C is: 
..- y 

12) C~ = 
C~ J2 

<kfc) m 
G2 

0 -
v 

. 
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·Prof.dr. p.e.Veenstra: 
BfJLAGENI 

"" ... : . 

. 
2.1 Er bestaateen" evenrediglieidm"et' itetprodukt.van de materiaal_ 

eonstartten, kfc. K~nnelijk geyen~materialen;met ~en goed warmte-:
geleidingsvermogen" en het vertnogen~ tot het opnemen -v-an een:; .. 
grote. hoeveelhei,d warm:te per" vQlllm~-eenheid aanleidingtot ' . 
h~t· ~optredenvan grote,C .... waai"deIi... . 

"Experimenteel onderzoek iiaar· de juistheid van di t aspect 
vereist het'verwe:rken VaD. veie·soorten materiaal'. 

.2'.2 Wegens het'~~gra'~iBche:' effect is er een ster~e a,fhankelijkheid 
van de grootheid G ,gedefini"eerd in verg. 7). Primair is de 
invloed vaxi de' speXifieke.snijkracht: ' , 

12a) 1 
,. 

~( ) 
.... 

" C . 
"2 v . . , 

, 
Ck . 

. 
" .. , . s, , 

," . 
,Pe geldigheidv"andeze ralatie is te Nerifieren door het uit.;;.. 
voeren van een'geco~bineerde slijtage-dynantometerproef op 
verschillende materi'aa:l.soor.ten'~ 
Schrijven we,' ~ : '-'. '[' ,. ".' (~~. if':2:. 

Gv - m:Cks', ~ !~1'r B ](gO~.) ',. 
waarin (gon)staatvoor,het gop.io.metrische deel, dan blijkt, 
dat, ook dewrijving6coeffici~Hit i" invlo'ed he'eft op de Cv-waarde, 

, hoewel,lang niet zo' sterk als, Ck . 
, ,,_ s. 

Toenemende JA d~et Cv afnemen: .' 

Opgemerkt wordt hie~, dat',Minhet verband van de verspani:ugstheo
rie een weinig zirivol'begrip symbo11seert, omdat de !!wrjjvings
coefficient'! "hier geert constante is., In f.eite is de definitie 

"" ... ". 

_ Pa, .:. krach t lange het "spaanvlak ' 
~ -p ~kracht normaal op het spaanvlak. n·' 1 ' .. 

AI,e zodanig is./A afnankelijk van de geometrievan het gereedschap 
en iIi het bijzonder van S. Met toenemende S neemt P in het-al-
geme,en af en.JV' neemt 'dUB ~oe. n 
,Ook de Ck -waarde is afha~kelijk Van S en wel in tegengestelde 
zin. VriJlel altijd 'over\veegt deze laatste invloed op G t zodat 
C met toenemend'e spaannoek toeneemt. v 
n:t is daarom.zinvoller na te gaan welke·de totale invloed van 
de geometrie van het gereedschapop,de C.-waarde is. Dit teltteer 
daar ook nog-geldt: v 

12b) t (:):1 
v ~ 

waardoo:t' zowel de gereedschapgeometrie als de afschuifhoek nogmaals· 
in het gehe.el worden betrokken •. 
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Word,\:: de afhankelijkheid C' (St~) uit 12} gesepareerd t dan 
onts.taat: -- _. < v ~ 

i 

C (8 ::h) ~ .. 1 
. .,'1::' = ' .• 
v .' 0'2 s~~~; 

, ks 

, , ' .. ~:. , ' :-
~ .'" "'>-~ i~~. '". ~': .• ~~ ,~i '"., .. ~ ~:: . I 

; , . 
':.'" ",' 

f: /. ( 
. ''i, 

Het verband is maar zeer zwak. ma.ar volgt de reeds gememoreerd.e. 
tendenti.e: met toenamende S :neemt. Cv " toe,' vooral te,ll~evolge van 
het afn·emen van C

k 
; 

" s . , 

2.3 Tenalotte hangt Cv nog.yaf van (l.a volgem; '! 

Dit ligt voorde hand: hoge C~ ... waarde,houdt naar 8)oij bepaalde 
gebruiksduur e.en hoge temperatuur in ·en dua een hoge V-waarde en 
C -wa.ardl~. . , 

v 

De exponenten vande anijlSnelhEd~d 
anijkr~cht sam:en' volgens" 

.~ #1,~ 

hangen met die van de 

, .,Q., 

waarin 

) 
. ) 

) 

1> = 
q = , 

Psi 

qs 

it 
f 

:::: 'f 

= f 

+ ... 

5 

a 

:~~nij'Sn~lheidsexponeriten 
) 

+ ga) 
_ ,g) ~nij~achtexponenten 

a) 

Dit ia met behulp van gecotn,bineerd'e slijtage-dynamQmeterproeven 
te verifieren. 

.. 

III Programma. van. on.derzoek." , 

. 1. tit ter-atuurollderzoekna:armeetwaardell welke met het in het 

. hi:ervolge!lde' te ontwikk~+~p.pr..o~ra.mina van eigen onderzoek ver- . 
band houden. . -

-
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Wordt 6:-~ ui tgezet ala' funktie v.an V met d en tala pararlletera 
dan ontstaat met e = Lle+ eo'. eo: kamertemperatuur. 

fig. 1 / 

fig. 2 

/ 

I 

/ 

to~men~ d 

o¥n<i:tnel\de d 

// 

;. 

.' 
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Als ,anvulling op deze experimenten, waarin d ala p~rameter op
treedt, zijn zij nog uit te voeren met' t als parameter teneinde 
de mate van significatie van t 
Een: dir,ectere, meting volgtu'i t 

vast testellen. 
relatie .5) , 

!t 
e;( :-J d 1'-~Ps' 

2-
resp.6)~(: ) 

fig. 3, 

t-2Qs 
) met V als parameter. ) 

j 

tan r= 

Een analopg resultaat zal volgenvoor t.t waarbij verwacht wordt, 
da t tan (s' ~ 0 , ::r e sp • q '~ o. ( \.r~ d ?o. ro. ...... e'\e,('!») . 
De resultaten van fig. S 3 zullen moeten-passen in de fig. 1 
'resp. fig. 2;' 

Het ligt in de verwachting, dat bij hoge waarden van Veen de
viatie van .het. rechtlijnige verbaild wortltverkregen en tevens 
dat deze deviatie 'b'ij grotere d 'bij liogere V-waarde inzet: 

fig. 4· 
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Zo di t effect bemerkbaar :is ... hetgeen,Yooral bij het gebruik van 
hardmetaal wsgens de hoge' V-waarden verivacht' .. wordt- wordt een 
verklaring gezocht in het fait, dat de theorie niet.,voorziet in. 
een onvolledige' overdracht va~ warmte uit het -af'schuifgebied', 
naar de contactzone met het spaanvl,ak., 

" 'Is deze contactlen~a, dan passeert een lameldez~ :zone in de tijd 

t a ~ 66 "11" '. t" V' 1h . d" /' • = V- ml. . l.sec., me. ,a l.U mtn e13. s - spaansn~ el. ,l.n m .ml.n. 
s· 

Is de warmte-convectietijd in de lame! te > t t 'dan wOrdtee,n, 
lagere waarde vane gevonden dan de theorie' voorspel t. De eerst-.. 
volgende stap zal dan ver.fijning van het theoretischi.beeld zijn. 

a. meting van· (V,€J) met d'en t als parameters' 
b. meting van (d.,e) met; V)t~ls parameter:. . .-

Resum& 1 c. meting van (t ,e) met Y,d8J.s' paramet,~rs 

Gereedschap
geomet.rie 
zorgvul~ 

bepaling van C~",,; P t 'q 
• 1,0 S S 

deze metingenen'bepalingenuit te voeren met~
staal enilardmetaal. Spaanmonsters nemen ,ten be
hoeve van ( d,X), . ~V ,>-) eri (tt~) rnetingen. 

dig nameten 

Rpm 1.: treedt de bedoelde afwijking van hettneore-:fiscne verl<)op 
op, dan moet V door een A-meting worden bepaald. Nage
gaan 'kan dan w~rden welke w.aarde de ts ..;.tijd hee'ft, ten
einde 'tot verdere theoretische verwerkittgtekomen. Hier
toe moet uiteraard ook de waarde a.worden bepaald. 

Opm 2. :. Dezeexperimenten zijn ook uit te voeren voor e'en bepaald 
soort beitelmateriaalop verschillende te bewerken materi-
alan. 

Pe interpretatie van fig. 1 of fi~. 2 is dan: 

fig. 5 

" t 

:;\(t(Mltf: 'c~eM.bo.o.\'" 
. lClq,<rr<l '\':-W~Q., cot. d..=: eTe = 

b~we-~ bOQ~ he\d.'1._ 
C.t'l \Q(' t 1.11'1') 
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Deze ui tbreiding tot re.eksen van materiaal-gereedschapcombinaties' 
is echter ·thans nog niet aande 'orde. (zie ook . punt, 5)., ' 

3. Verificatie van de relatie 
2 

Y =n 

Dithoudt het uitvoeren van slijtageproeven in volgen~ de bekende 
methodiek. Er wordt de voorkeur aangegeven om met'behulp van een 
diamantindrukde volumetrische. slijtage als funktie van de ~mijti'jd' 
te meten, waarna deze slijtage op triviale wijze' billgerekend kan 
worden naar slijtage-Iengte. . 
Bij deze experimenteri wordt gelijktijdig de temperatuur geregi~":i:~ , 
streerd. De verkregen (e t V)_waarden dienen te passe;n in de ,fig~1' , 
en fig. 2, of geven- wegens de lange tijdvan registratie' 
nauwkeurige additieve meetp~nter: ,in deze grafieken. 
Ook' hier treden d en t alsparameters op.· 
Verkregen wordt zodoende: 

Fig. 6 

. , 
JJ. ,. 

cot & =::1 

.ld.<2'n1 \loot" t"'·
'tAls l=>Q.('o."I.a:her 

Uit deze metingen voIgt tever:s de'grootheid C!!, (d,t) t \velke 
,grafiscl'). te extrapoleren is naar td '=. 1, t/ d' ~ 9" waardoor de 

C ,-waarde wordt verkregen.' 
'. HIt is niet zo. bijzondergeschikt in het onderzoek de standaard

spaangeometrie"te normeren op een slankheid 5. Voor slijtage
proeven leidt dit tot te kleirie waarde van desnedediepte; in
dien de aanzet niet zeer groat wor,f!.t gekoz.en. 
Daarom wordt, in dit onderzoek vastgesteld: 
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...• de standaardspaanslankheid waarop specifieke anijRf.Clcht en spe
cifieke. aniasnelheid ~orden bet:o~en Ul ! = 9'.' 

. .". d 
, Met' F =t.d= .1 l'lordt destanfta,ardsnedediepte t = 3,00 mm~n. 

de standaardaanzet d=0·.33? 'mm/omw. " . 

De grafieken geven verder de e:x:ponenten pen. q: 

to.'1· ~ :: p , 
0't ·1'rH .. ~t do. ~\';) ~~~\Q;~ : 

fig. 7 
-tQ.Y'),w::: '\ 

.. ,', 

t - '000' ' -._,.-

De meting va.n 'G alleenkano-ok tlitge-voerdworden ·opdirecte wij,ze 
. ala aiijtagepro~{ met de instelling t=3,OO rom, d ""; 0,333 rom/orow •. 

Dit geeft geen' informatie'overp en qen :ltan ,dus 'al.leen ala con .... 
trolemeting ,dienstdoen..· ' . -- '. 
De temperatuurmeting welke steeds tijdens: de Slij t'ageproe fis ui t
gevoerd t resp .. ,to epassing 'v'an de fi~ren 1, 2. en~; miiken' ·het. 

,mogelijk de fig. 6te bel;eggEmtrie:t t~mperatutirpun:ten e.(t,d,t}. , 
, . '" ,,', ," 

t,----, 

8. 

Q'v,ew\.c",Gl~ cA' 
,t-~~~~f" 

-:!t~~~--'- -.~~ 

~~-+-,~,----' e-.. \0, 

.. ' 

l (sol!,. ... .., 

J.' " . "" 
~' , 
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Indien de thet'lrie juist is -,dat de'slijt~ge primair bepaald wordt~ 
door detemperatuur .. , en 'due: de T-waarde bapaald wordt door:de 
e -waarde -" moet iedere combinatie (V, a,-t). welke eenzelfde 8. 

'1. 1.' oplevert gekoppeld zijn metdezelfde Ti-waa~de. " ~ '. 
In de fig., 8 moeten dus door deze. (V ,d, t). , punten horizon tale ,e.
isothermen lopen, welke deze ~unten koppelen met de bijbehorend~ 

" J: t 

Ti -waarden.' , 
Deze koppe1ing ,is ver,dergra'.fisch te verwerken: 

Jl. 'T' 
~. ; 

'. L 

100 

fig. 9 . , 

, ...... 

Opm. : 

aeze' wijze van ,behl:mdelen s~el t duide;Lijk in, het licht, 
dat'zowel Ce 'ala n zuive.re materiaalcanstanten 'iijn voar 
de interaetie tusse,n gereed~chap en materiaal. Zij zijn 
hiet • afhankelijk' ';'a%1':"I1i. twendige,veT~panin!scondi ties,' . 
die hier in fig. 9 (ian, ook a1,s par~meters, verdweneJ:1'"zijn t 

en zijn steeds in ziehzelf, spec'if1eke waarden. ,.~" 

Resume 2 

metingen 
met 
hardme
taal en 
sne1staa! 

a. meting van (T,V)-relatie metstandaardspaang'eometrie 
t '= 3,00 mm en d =0,333 ml'll.(amw. en gelijktijdige 
6-metingen. 
De meting 1evert de y-waarde en de C -waarde. .,: V . 

b. de e -meting-en le~ere~ met d~~~ori.ge de <<S,T)-re1a-
tie en dUB Cs en n. . 

i 

,-
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. '. 
, •. _, . . "l. 

ResuII1e 2 ,c. ge;;eri'fi·i.iet'd moetworden y = 2' - en tel' co~trole: 
n. 

.' " . " 
~ • \ ". ,. '1'1 

'·m~'tingti~· 
: me'i;' hardme
, .t, al,i e,' '-n 

eTe :: "ff' ,', ,waarin', CTeb:'tro~en wordt op de stan:' 
, ,,' ,Os " . ' 
daardgeortietr.i~ •. ' 

- , . 

. <La., .,' .. n~.,,~ 
" .,:nel~ta~f ....:..--..,..,...-----.......:......:.........:.;......:.;;;.:;...-......:.;---------------~ 

~ "t' .. 

, " 

'",' 
, " "". 

a.meting van (T, V)-relatie "me~ d ,en t -aisparame~ers' 
. en geIijktijdige',e ~met1!lgen •. 
Demet'ihg lE;lv,et;'t >dep,-en. ~f-waarden. 

b. 'de E)-meting'en leverelli~zicht in' het aI' of niet 
, aailVtezig zijn v{:i.n de\;sqthermen naarfig~ ,8. metingen ," , .. " , 

met c .verwe~ki.;igv~n·d~·resu'lt'aten 'geef}na~wkeur;l,ger 
hardme- '"definitie.van 'depunten van de (e ,T)"'relatie, en 

, taal en, dusvah:Ce en n'. , " " ' ',' . 

snels~aal' d. gever1:.riee.rd kan' ~orden tit' vold~an: wordt aan 
" 1'" 2p c' p"en ,2q' ': -q', 

~t.··,t. ~",,,,,; '! ",'~ ..... ~_~ "~,,".' l',; .:...,~ , 

" waari:fl'p'ehq ~'\1erkregenzijnuitdethermische 
, ss -,' '"" -metingen.. . '. . 

, ; ;, .::.: ... .~. 

;.!,,", "-

(q ), " s ", , 
• dyne. 

Di t, dee-I van ,deexpc;;'~,!'n~nte,le~e~k·s'" behbeft geen. toel,ich tirlg.:,;;'Met 
behulp van,een:dynamometer worden de {p ,d)-relatie en de, (P ,t) ... 
rel~tie onderzocht,w;~ar:d()or;deexponen!enps en qa geyonden v . 
,worden. ' :: ", .'. ' . , . 

. ' 

Een snijp,roefmet sta.n'daard,-~p~9-ngeo,metrielevert tevena de e
ks 

waarde voor ,hetmate~iaal' ~p: . ',.'~ 
, ' -. " .... ' 

. .'~ 

5. Verificatie '\1an,derela:tie~: 
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" 'BIJLAGBh' 
.~ -' 

.~-. ..' 

. ~ ... , 
. "~ , ' . 

" ~ 

", 

" 

r ~ 

vereistherhaling vand~ tota.l.e methodiek <Vtelke, hier ia ont.wik",,: 
keld opreeksen, van versc\li:i.lende¢~te:ria1en.- enbet~kent als 
zoda.nig ·eenlangduriglopena.;touti~e-programroa van onderzoek. ' 

. , 
< 

6 •. Onderzoek naar de relad.e,C, (S ,cfi2 t 
.,' ,v, '. 

vereist ~enepec'iaal hierop geri'cht pI:.ogramma in de';secJie 'voor 
, ger~edschapslijt~ge. 

-. 

-

' .. 

IV ·Slotbeschouw:Lngen .. , ' 

,in fei te i6bij~etexpe~ri,m~ntele "w~~k. uitslui·teIld:' 'de;:'g~~id'deld~ 
temper{ittuur van hetspaal:lvlak ~ e in beschouwing .genomen. ' 
Daar dO,or is bijde interpretati~.niet·, de,verg~lijkif1g 8)toe-: 
gepast maar de, relatie: ".' .' 

.' 

Hierdoor is 

." -

Substitutie in 5) 

" of 

, , 

c 
v 

f' • 

'''',' 

-" 

:. 

.N~ is, C& de'temperatuul' waarb'ij de beitel ee~ gii,""duur T':: 1 
'heeft. '. m.a..w;. ~!e te1npera~uurVielk~"b~j zeer ho,ge snijsnelheid 

()ptt'e edt. ' .. " 

" '-

.. 
,'~ 

, 
'. 

, ' 

, '-
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Door middel 'van eenze~r :snelaflopende -'sli,jtageproe f .is":deze'~ -, 
_ ." "." ..... ,.;.. '. .. J " '. :., ...... <." 

waarde. Ce ·te bepalen.-, " . '. , . ",' .. ' ", 
Als' specula~ie- kan,gesteld Word~ri';: ::dat~dit 'geta1.~, voo~ al'le,com-., 
hinatiesvan, gereedschapmateriaa:l 'van ~een:-so6rt ,en'be-werkt ,ma';', ' 
teriaal . va,n 'een sOQrt'" biJv. cie combinaties .hardmetaal/staal ' 
hardmetaai/gietijzer, etc .• weinigvariatie :''Vertoont,-en dus het 
karakterheeft van, een' uni verseie' constanta. ' " ',' ",,; " , ' 

. " 
Weilich t ,o~k,st~at deze,' Cs -waarde in e'e~t.as;te verll~~(iiilg . ,'. 
tot een andere karakterestieke grc)otheid veer het materia!lU, ' " 
zoals. 'het s-q1el tpunt; afhet punt~'waarbij,de'hardheidvan,' het 
snijdend materiaal' vergeiijkba~r.; wor~t'inet d.ie' van het.gesne-den 
materiaal. -," _.' -, ' 

, , , , 

Een naderbnderzoeknaar: ~,d~ze:' aspecten,isop ,z1jn pia~ts, Oin

,dat dit de weg opent of kan openen naar .sneilebepaling' van de~, 
Cv -waar?e 41.>i.t ~ <2.n ~, b~ Q.1b'-, q,<l~~ CO ...... bl.,"-~(~ (\~d):)b<z~or~o'le 6. 

" . 'J . ~ 
.' ,. 

Voor de,bepaling van de y.-waarde uit' de ri";waarde ligt _de ',situatie " 
analoog. ' , '. ; " ,,~._ 

Indiende sprei,ding in de meetre~ul taten en de.aard van het 'gevon~ 
den (e"T)-verband dit toelat.en', geeft demethodiek vantemperatuur
metingen (ie mogelijkheidom,vanulthetgebied van de'hoge anijsnel
heden - en dus met behulp van anel ,aflopende ,experimenten- teextra-

.poleren naar de gebiedenvan normale gebruiksduur. 
. .,.. :-

Het is duidelijk, datexperimentenvan deze,soort niet, 'doordringen 
in de fyaisch~ achtergrondvan het gebeuren. - " ' 
Er wbrdt hier nog' niet gezocht naar" e,en fysiache interpretatie van 
y-waarde, n-waarde, Ce -waardee.d.:-, ", :',. , ".'" .• j 
Het. ui tgangspunt ~s ui tslui tend, datde temperatuur een van de :iile.:~St ' 
signific~nte grootheden in, hetslijtage-proces is en -dat 13:11e -: - t' 
grootheden van de hierboven genoemde .soort via de temp~ratuur ge.,. " 
koppeld zijn, c.q. datde meting van de t'emperatuur het- mogelijk ", 
'maakt deze sarnenhang te ,ver~fieren ~, of zelfs meting vanciezegroot-.... '",,-: 
heden mogelijk maakt. ' ' , ',,'. ' ' ' -, 
Nader ond~J'_zoek, van het fysischmechanisme ziti eel1' 'separaatpro": ':, t' ' 1 

gramma ver-eisen binnen de sector voo~ de gere-edschapslijtage. ~ ! 
-, 


