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samenvatting

Het verspaningsproces is een proces van plastische defor

matie van materiaal. Het proces is onder te verdelen in

twee 7ones:

- Een zone waar afschuiving van het werkstukmateriaal

"laatsvindt

- Een zone waar wrijvi_ng plaatstvindt tussen gpaan:----

en beitel

Er zijn epn aantal modellen opgesteld, die de relatie

tussen wrijving en afschuifhoek beschrijven. Twee van

de7.e ~odellen worden ~n dit verslag beschreven.

Er is nog een derde zone, nl.: De zone waar vrijloopvlak

slijtage optreedt, veroorzaakt door wrijving tussen het

vrijloopvlak en het werkstuk. Deze laatste komponent

hebben we proberen te koppelen aan de theorie, die er

tot dusver bestond. Deze koppeling hebben we willen

ondersteunen met praktische waarden, vandaar dat we

slijtageproeven zijn gaan verrichten.

De metingen di_e bij deze proeven zijn uitgevoerd gaven

enkele problemen, ~oals een te grote meetfout. Vandaar

dat nteuwe meetmethoden moesten worden bedacht. Daarvan

bleken uiteindelijk twee methoden redelijk goed te voldoen

nl. de kunststof U-profiel- en de hoek-straal-methode.



Met deze betde methoden bepaald men de lengte van de spanen

waarmee ~en sa~en met de massa de spaandikte kan bepalen.

De karaktertstieke spanning 'C·, uit de constitutieve vrl.
n

vo~r plastisch mat. gedrag (~=CC ), kan men op twee

manieren bepalen: ~.b.v. de trekproef en berekend uit

het proc~s. Indien men de C u~.t de trekproef bepaald en

de7e vervolgens toepast in de theorie neemt men dus aan

dat deze C konstant blijft, wat echter niet het geval

is t.g.v. temperatuur en reksnelheid verhoging. Indien

men de C uit het proces bepaald zou men een beter beeld

kunnen krijgen, aIleen nu spelen de meetfouten een b21ang-

rijke rol in de bereken~ng van C. Vandaar dat hier gekeken

is naar de invloed van die ~eetfouten op C. Deze meetfouten

worden gemaakt bij het meten van de aanzetkracht, hoofd-

snijkracht, de verhouding van deze krachten en de spaan-

stuik.

De invloed van deze faktoren 0p C is theoretisch uitgerekend

en een en ander is uitgezet in grafieken. Op eenvoudige

wijze kan nu de afwijking van een experimenteel bepaalde

C-waarde ingeschat worden.
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Gedurend~ mijn tweede stage0eriode op de Technische

Hogeschool te Eindhoven was ik werkzaam op de afdeling

werktuigbouwkunde, vakgroep :)roduktietechnologie, sectie

verspaning.

De werkzaarnheden van deze sectie bestaan daaruit het

\:ers~ani.ngsproces zoveel mogelijk onder kontrole te

krijgen en 20 bijvoorbeeld de levensduur van een beitel

te bepalen.

Mijn werk2aarnheden bestonden uit het be~alen van de

spaanstuik d.m.v. het meten van de lengte en de massa

van spanen, 20dat men het opgestelde verspaningsmodel

kan kontroleren. Daarnaast heb ik ook komputerprogramma's

geschreven, om de invloed van meetfouten te bepalen.

Bij mijn werkzaamheden kreeg ik de nodige begeleiding

van J. Vosmer en Dr. Ir. J.H. Dautzenberg, waarvoor

ik hen dan ook hartelijk bedank.

De THE bestaat verder nog uit de volgende afdelingen:

- bedrijfskunde

- bouwkunde

- elektrotechniek

- natuurkunde
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- wiskunde

- Echei..kunde

Dezp afdelingen zijn, net zoals werktuigbouwkunde, onder

'-erdeeld in '.akgroepen, die vervolgens weer zijn onder

yerdeeld in secties.
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1. Inle~ding

Op de"T.H.E. heeft men een model opgesteld, waarmee

men de ~rocessen die bij het verspanen optreden, hoopt

te verklaren. Nu is het natuurlijk de taak dit verspanings

model te kontroleren. Dit wordt dan ook gedaan, maar

daarnaast probeert men het ~odel nog te verbeteren - nog

nauwkeuriger te maken -

Het kontroleren van het model geschiedt d.m.v. metingen

van de spaanstuik - dikte van de spaan gedeeld door de

aanzet -, maar deze metingen geven nogal wat moeilijkheden.

Ze zijn niet nauwkeurig genoeg.

Het is dus ook de taak nauwkeuriger metingen te bedenken,

deze uit te testen en indien ze voldoen aan de gestelde

nauwkeurigheid deze dan te gebruiken.

In dit verslag staan enkele manieren van meten vermeld

en waarom ze weI of niet door mij zijn toegepast (H 4).

Daarnaast is de theorie van de verspaningsmodellen vermeld

(H 2). Aan de invloed van meetfouten op de karakteristieke

spanning en het daarbij behorende komputerprogramma is

hoofdstuk 3 gewijd.
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2. Het v~rspaningsproces in theorie

2.1. Algernpen

Men heeft o? de T.H.E. een theorie ontwikkeld, waarbij

~en de verspaning een proces van plastische deformatie

van rnateriaal noemt. Er zijn daarbij twee modellen op

geste1d, n1:

- een verspaningsmodel, dat een onderste oplossing

oplevert, de zogenaamde "Lowerbound".

- een verspaningsmodel dat een bovenste oplossing

oplevert, de zogenaamde "Upperbound".

Men heeft bij deze rnodellen het proces gesplitst in twee

deforrnatiezones:

- de primaire zone, het gebied waar materiaal

afgeschoven wordt

de secundaire zone, het gebied waar wrijving

optreedt

Eerst heeft men mode1len gemaakt, waarbij men veronderstelde

dat de afschuiving over een vlak p1aatsvond. Vervo1gens

heeft men dat gedaan met twee afschuifvlakken.
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2.2. Hetupperbound - model

)
v
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\
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t

Fig. 2.1. Upperbound - model met 1 afschuifvlak.

Het upperbound model is al eens eerder beschreven in een

stageverslag - lit.lijst, nr.l -, maar daar werd' van een

verkeerde veronderstelling uitgegaan, nl. dat de wrijvings-

kracht van de afschuifhoek afhankelijk zou zijn, maar dat

is niet zoo In grote lijnen blijft de manier hetzelfde,

aIleen de afgeleide van de vergelijking voor de verspanings-

energie (E ) is daardoor anders geworden.sp

De bepaling van het model geschiedt door een energie-

vergelijking op te stellen. Er geldt: de totale benodigde

energie is gelijk aan de benodigde energie in de primaire
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en de secundaire zone (E s ). In formule vorm:zone

+ E s

Bepaling
C _n+l .

=-c .b.f.v~t:.
n+l

E s = Fw. v. sin If ~ t.
cos Uf-!)

(1)

E en E , bijlage I
p s

(2)

(3)

c = de karakteristieke spanning

n = de verstevigingsexponent

C en n zijn metaalkonstanten

b = de snedediepte

f = de aanzet

v = de sn~'snelheid

Fw = de wrijvingskracht

~ = de afschuifhoek

~ = de spaanhoek

( = cos r (4)

~3.sinr·COS(If--Y)

vul (4) in (3) en (3) + (2) in (1):

f [- )( In+
1

. 1t·,E =...£- cos U .b.f.v + Fw.v.sl.nlf ~ (5)
sp n+l y'3.sinv.cos(~.... ;r) cos(lf-'~)

De praktijk wijst uit dat het verspaningsproces altijd

naar een zo laag mogelijke verspaningsenergie streeft,

d.w.z. dat de eerste afgeleide van verge 5 gelijk aan nul

moet zijn:

d E sp = 0
d If



-11-
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Fig.2.2. Upperbound - model met 2 afschuifvlakken.
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Fig.2.3. Lowerbound - model met 1 afschuifvlak.
.. - ..

Fig.2.3a. Krachtenevenwicht

. , ; ..
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Daarui t ~701gt de volgende vergelijking:

Fw = cos(2~-t) .Sn
C.b.f l3sin2 1f

(6)

De uitwerking van de afgeleide is te vinden in bijlage I.

De grafische weergave is te zien in bij1age II, blad I.

Daarbij is de afschuifhoek uitgezet tegen FW/C.b.f

Dit vorige is de theorie met 1 afschuifvlak. De theorie

met twee afschuifvlakken is veel komplexer. Het model

hiervan is te zien in figuur 2. De grafische weergave

staat o~k in bijlage II, blad I. Deze 1ijn licht dichter

bij de gemeten waarden, zoals dat uit de v00rdracht van

de afstudeerder Paul Wijnands b1eek. Voor de theorie

verwijs ik naar de lit.1ijst, nr.2.

3 I I2. _ Het 10werbound - model

2.2.1. Het model met een afschuifvlak (figuur 3)

De bepaling van dit model geschiedt door een energie-

balans op te stellen. De primaire zone is het deel,

waar afschuiving plaatsvindt onder een hoek ~o = 450
+ 1/2.0

De secundaire zone is het deel, waar de wrijvingskracht Fw

erv00r zorgt dat de spaan gestuikt wordt.

Op grond van krachtenevenwicht mag men veronderstellen

dat de spaan met de kracht Fw omhoog geduwd wordt (figuur 3a)
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De energie nodig om het materiaal op te stuiken nadat het

al is afgeschoven, is gelijk aan het totale deformatie-

vermogen (Er) vermindert met het deformatievermogen nodig

om de spaan af te schuiven (Eyb)' geintegreerd over de tijd.

De energie voor dit opstuiken wordt geleverd door de

wrijvingskracht en het sne1heidsverschi1 v -

Deenergieba1ans wordt dan als voIgt:

v •
c

E 'fo =

verg.2. )

(2.1 )

(2.2)

(2.3)

C1'
=

cos y (2.4)
f3 sin f. cos (If -t) (Zie ook verg.4. )

C = cosO (2.5)
~fo I3sin (45 0 +3'';2) cos (450 -0/2)

Vul (2.2) pn (2.3) in (2.1) :

(2.6)

Fw. v (l

Fw

C.b.f

sinlP )At = 1 n+l _n+l
+ ~ -.C.b.f.v.L\t(L'tf - [ro )

cos(~-6) n+1

= _1_. cos (l£-d) ([n+l _ [lD
o

n
+

1
)

n+1 cos (f-~) -sinlf If TI

Er ge1dt dat E
in

= E
uit

E. == (Fv.v + Ff.vf)~t ~ Fv.v.6tl.n

(2.7)

" (2.8)

(= E . + E )pr1.ffi sec (2.9)

(2.2), (2.8), (2.9) in (2.7) geeft:
1 _n+l

Fv • v .~t = -=-:-£ 'P •C •b • f • v •.:1.t +
n+l

sin IfFw.v. .~t

cos (f-d')
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d. i.

-1::-

(2.10)

Bovendien geldt dat:

Fw = Fv.sinO + Ff.eost

d.i. Ff 1
- Fvsint)= -(Fw

cosy

(2.11)

dus - -Ff

C.b.f
= -1-( Ff

eos~ C.b.f

Fv . V)slnd
C.b.f

(2.12)

Uit deze theorie va1t dus een wrijvingskraeht, hoofdsnij-

kraeht en aanzetkraeht te bepa1en (2.6,2.10,2.12).

Fv

C.b.f

1 n+l
= - (cos (If-i) ·c,w- -

n+1 1
sin

n+l.r )/(eos(~-¥)-sinf)
fo

2.~.2. Het model met twee afsehuifv1akken (figuur 4)

Het verhaal b1ijft hetzelfde, aIleen er is een tweede

afschuifvlak en er zit een lege hoek - ook weI b.u.e,

build up edge, genoemd -. Daar treedt vaak het versehijnsel

op dat er materiaal op de beitelsnijkant vastheeht.

De energie-verge1ijking bij het eerste afsehuifvlak:

FW1 (v - vd = Elf'l - Elf01 (3.U

Daarbij ge1dt dat E~l = lr1' v = Vet FWI = 0 op de b.u.e.

m.a.w. aan deze vergelijking wordt voldaan.

De energie~erge1ijking bij het tweede afsehuifvlak en

stuikgedee1te:
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Ook hierbij geldt dat vel = v.

Hieruit voIgt uiteindelijk:

Fw

C.b.f
[

n+l n+17 1
= -L <£,1'2 + [\1701) -- (two' + £wOl) r------

n+l 1 1 1 . L T J (l _ sin'!? )

cos (f-~)

(3.3)

De forrnules voor de deformatie-energie zijn te vinden in

bijlage III. 20 ook verdere berekeningen in deze paragraaf.

Het verspaningsproces streeft altijd naar een zo laag

mogelijke verspaningsenergie. In dit geval wil dat zeggen

dat de energie, benodigd voor het afschuiven, zo klein

mogelijk moet zijn, m.a.w. minimaliseren van E~02 + E~Ol

naar fl. Hieruit voigt dat t l = 450
+ 5/2 • Dit is dezelfde

oplossing voor 0
1

als bij de upperboundoplossing met twee

afschuifvlakken.

2.3.3. Vergelijk van beide lowerbound-modellen d.m.v.

een energiebeschouwing

Tot nu toe is er altijd gekeken naar de wrijvingskracht

als funktie van phi (afschuifhoek), maar er is al meerdere

malen gesproken over het feit dat het verspaningsproces

altijd streeft naar een zo laag mogelijke verspanings

energie. Dus moet men gaan kijken naar de totale energie

als funktie van een onafhankelijke variabele voor zowel

een als twee afschuifvlakken. Eerst was men van mening

dat phi deze variabele was, maar dat is niet zo, want

deze wordt juist veroorzaakt door FW/Cbf. Dus Fw/Cbf is

de onafhankelijke variabele.
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i

Dit wordt dan a1s voIgt:

Een afschuifvlak:

Fw

C.b.f

nTl n+l
cos (lP -;0 ([ ¥ - t:.pt' )= ,-, .-
(nT!) (cos (f-o) -sinf)

(4.1 )

(4.2)

(4.3)+ konstanteFw

C.b.f

Fw

C.b.f

= j ii' i I
(n+l) (cos (f-~) - sin'f)

n+l

+~=
n+1

=

Hieruit voIgt dat er tussen Etot1 en Fw/Cbf een 1ineair

verband bestaat. (Voor bepa1ing Etot1 ' Etot2 e.d. zie

bijlage III).

Twee afschuifvlakken:

Fw

C.b.f

, n+1 n+1i
= cos (f-t> 1<"t:f?1 ~ r'{'l) - (Z'f91+ c.;, fJJ J

(n+1) (cos ('j-O> - sinf)
(4.4)

n+1 n+l
= cos <f -0') (E:f 01 + (if'L) - sinft"!.fo1 + t{ oJ..)

(n+l) (cos (f-t) - sin~)

[ n+l
= cos (f-!) {«(If 01 + l'f?) -

(n+1) (cos <~-O>

(4.5)

+ konstanteFw

C.b.f
=

Fw

n+1
(cos <f-t) -sin~) CZ'fQ1 + 'Tl(02)

n+l
«(\201 + 2:' loP 0;)+ '"t" c

<n+1)C.b.f
=
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Er besta~t dus ook een lineair verband tussen

FW/Cbf. Bovendien bl ijkt hierui t, dat Et : t2 '

iedere Fw/Cbf, want cS'fJl + [if02 <: ~~o·

en

voor

Fw/Cbf hoort op de horizontale as te staan, omdat indien

men het lowerbound-model met een afschuifvlak wil vergelijken

met het lowerbound-model met twee afschuifvlakken, dienen

de verspaningskondities hetzelfde te zijn, dus naast de

geometrie-grootheden (gam~a e.d.)ook dezelfde wrijvings-

kracht op het spaanvlak.

Verder geldt ook nog dat bij het model met een afschuifvIak

Et~tl = Fv/Cbf en bij twee afschuifvlakken E~t2 = Fv/Cbf.

Daaruit voIgt dus dat men grafieken uit kan zetten van

Fw/Cbf tegen FV/Cbf. Dit wordt dan ook gedaan. Zie bijiage II,

blad twee. Op blad een staan naast de upperbound-lijnen

ook de Iowerbound-lijnen.

Opmerkingen:

De upperbound en lowerbound modellen zijn oplossingen op

basis van vermogensbalans bij minimale energie.

Bij het upperbound-model wordt dit bovenste bereikt door

het opstellen van een snelheidsveld, waaruit men de spanning

kan bepalen, waaruit men dan vervolgens de rek kan bepalen.

Dezerek is nodi..g in de vermogensbalans.
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Bij het lowerbound-mode1 wordt dit bereikt door het opste11en

van een spanningsve1d, waaruit men dan rechtstreeks de rek

kan bepa1en.

Het is niet zeker dat de 1I1owerbound"-op1ossing een

echte lowerbound is, omdat men nog niet het bewijs

daarvoor ge1everd heeft. Men neemt aan dat het een

ondergrens-oplossing is.

:.3.4. De derde deformatie-zone

We 2ijn ervan uitgegaan, dat de lowerbound-op1ossing

de juiste op1ossing is indien er geen v1ij1oops1ijtage

is. We gaan van de veronderste1ling uit,dat indien de

beite1 gaat slijten dat de benodigde energie toeneemt,

dus dat ook FV/Cbf toeneemt. zie figuur 5.

f vm ....-__-.."

C b ~ ~
----fu. I------V

Gbf

m = meting

t = theorie

c.r~r-~
Figuur 2.5. Grafiek Fw/Cbf - FV/Cbf, vrij1oopv1aks1ijtage
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!
I
I

De koppeiling van de slijtage-metingen aan de theorie is

al s \.'olgt:

(2). '

Men is ook van de veronderstelling uitgegaan, dat naarmate

de beitel slijt, ~ niet verloopt, d.w.z. dat dezelfde
,

spaanstuik blijft optreden en dus ~ als afschuifhoek

gehandhaafd blijft. Daaruit voIgt dat E~t = E
ym

en FWt =

(2) - (1) levert:

Et t - Et t = Wt.v.4t
o mOt

dit is (Fvm - Fvt)/Cbf = wt/Cbf

Fv wordt gemeten
m

FVt wordt bepaald uit lowerbound-oplossing

wat Wt is, is te zien in onderstaande figuur (6).

Fw.

Wt = wrijvingskracht op

vrijloopvlak

Figuur 2.6. Krachtenspel op beitelvlakken.

Wt/Cbf is de hoeveelheid energie (dimensieloos) die in

het proces verloren gaat aan wrijving bij het vrijloopvlak.
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De slijtiage die daar optreedt is het gevolg van deze

wrijving.

Moeilijkheden die deze theorie met zich meebrengen zijn:

1.De waarde waar nog geen slijtage is opgetreden is niet

bekent (Fvt ). Men zou kunnen zeggen de lowerbound-opl.

met 2 afschuifvlakken, maar bij welke FW/Cbf,dus bij

welke FV/Cbf. Dit heeft tot gevolg dat men Wt niet kan

bepalen.

2.Fv/Cbf wordt beinvloed door Fw/Cbf. Dit is van geen

belang,z0u men zeggen, ware het niet dat wt en Nt in

deze Fw/Cbf is verwerkt. De formule die wordt gebruikt:

Fw = Fv.sin1 + Ff.cos~

Maar men zou kunnen gebruiken:

Fw = (Fv - wt) •sin~ + (Ff - N~COS~

Men meet een bepaalde Fv en Ff. Daaruit bepaald men met

de eerste formule de Fw, die in feite te groot is.

Gevolg:

De benodigde energi@ loopt weI op bij grotere slijtage,

maar ae meetwaarden blijven toch bij de lowerbound-opl.,

als gevolg van de zogenaamd groter wordende Fw.

Men zou van de veronderstelling uit kunnen gaan,dat Fw/Cbf

konstant blijft,dus dat de wrijving op het spaanvlak

konstant blijft. Dan lopen de meetpunten inderdaad weg
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van de lowerbound-oplossing. Fw/Cbf blijft echter niet

konstant, maar loopt toch op, maar men weet niet hoeveel.

We veronderstellen dat de meetwaarden inderdaad van de

lowerbou!nd-oplossing weglopen en het is nu de taak ui t te

vinden hoever. dat deze van de lowerbound wegliggen. We

proberen dit nu uit te vinden door in de literatuur te

zoeken naar manieren om de Wt te bepalen.

D~ slijtagemetingen zijn te vinden in bijlage II, vanaf

blad drie. De slijtage (VB) uitgezet tegen de krachten

staat in bijlage V.
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3. De invloed van meetfouten op de karakteristieke spanning

3.1. Algemeen

In de grafieken van bij1age II worden de kraehten gedeeld

door C.b.f om deze dimensieloos weer te geven. De karak-

teristieke spanning 'C' kan men daarvoor op twee manieren

bepalen nl. d.m.v. de trekproef of berekend uit het proees.

Indien men de C-waarde bepaa1t m.b.v. de trekproef - voor

C 45 is C ~ 1338 N/~2_ veronderste1t men dat deze konstant

blijft. Dat is eehter niet het geval, want de C-waarde is

afhankel i.jk "an temperatuur en reksnelheid. Als de temp.

sti.jgt, daalt de C-waarde en als de reksnelheid stijgt,

sttjgt de C-waarde. Deze twee heffen elkaar daardoor weI

grotendeels op, maar toch bIijft de C niet konstant.

Indien men de C-waarde berekent uit het proees, krijgt

men een betere waarde voor C, dan ult de trekproef. Maar

om metingen te vergeIijken kunnen beter C-waarden uit

de trekproef genomen worden om toevalligheden te vermijden.

Bi.j de C bepaling ui t het proees wordt gebruik gemaakt

van de volgende formule:

V
2 2 It::"' (If) -n

C = Fv + Ff (n+l) y3 .cos (Y+P) siIflt If:"b

Daarin bevindt zich de afsehuifhoek 1, die weer is afge

Iei.d van de spaanstuik 1- (~ he/f):

~ = arctan (cos 't I (he/f - sin r ))
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De afleidingen van de formules op de vorige bladzijde staan

in bijlage V (Zie ook lit.1ijst nr. 1).

Bij de bepaling van C uit het proees is eehter het nadee1

verbonden dat de meetfouten een 7.eer grote rol gaan spe1en.

Wat de invloed is van die meetfouten op C, 1aten we aan

de hand van vo~rbee1den zien. Daarvoor heb ik m.b.v. een

ko~puterprogramma enke1e graf~eken gemaakt om deze a1s

hulpmiddel te gebruiken.

3.2. Het komputerprogramma.

Het komputerprogramma bestaat hieruit, ~dat men enke1e

grafieken kan tekenen m.b.v. een plotter. Deze grafieken

z~jn nodig om de inv10ed van meetfouten te kunnen bepalen.

De faktoren die gemeten worden zijn: de spaandikte(daarmee

kan men de spaandikte bepalen) de hoofdsnijkraeht, de

aan7etkraeht en de terugdrukkraeht.

De faktoren die een invloed hebben op C zijn: de spaanstuik

(he/f), de hoofdsnijkraeht(Fv), de aanzetkraeht(Ff) en

de verhouding van deze twee kraehten 41= aretan(Ff/Fv».

Met behulp van het komputerprogramma kunnen we de karak-

teristieke spanning uitzetten tegen deze vier faktoren

en ter kontrole van de eerste grafiek kan de eerste afge-

leide van C (= dC/d(he/f» tegen de spaanstuik uitgezet

worden.



b.v. O,5(Ff<: FV, bij r= 60
)
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Bij deze laatste grafiek is de afgeleide dimensieloos

uitgezet, omdat deze aIleen als kontrole dient. Zie

onderaan de grafiek van blad 2, bijlage IV.

Ret komputerprogramma staat in bijlage IV, zo ook de

b1jbehorende grafieken. Op de volgende bladzijde staat

het bloksche~a in grote lijnen.

Uit de grafiek h /f-dC/d(h If) voIgt dat grafiek hc/f-Cc c

eerst stijgend en daarna dalend moet zijn. Als we dan

naar de grafiek hc/f-C kijken zien we dat dit klopt.

(De berekening van de afgeleide van C is te zien in

Bijlage V)

Uit de grafieken Fv-C, Ff-C voIgt dat C meer verandert

bij een verandering van Ff dan bij Fv(bij dezeIfde C enj9).

We dachten eerst dat het net andersom zou moeten zijn,

maar doordat we J' konstant genomen hebben kloppen de

grafiken toch:

Ff/Fv = tanJ3

Stel tanp = konstant

Ff/Fv = K :::>
Ff = K.Fv

Daaruit voIgt dat:

C = konstante.1Ff
2

(1 ;. 1/K2 ) = YFv2 (1 + K2).konstante

C·= C/konstante = Ff VI + 1/K2 = FvVl + K2
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i

Invullerjl K = 0,5

C = FfV$ = Fv {5/2

o~ voor C een bepaalde waarde te verkrijgen (bijv. X)

moet Ff = X/V5 "'ijn en Fv = '2x/{5, dus Ff hoeft niet

20 veel te veranderen om een bepaalde verandering in C

te geven dan Fv.

Dit hierboven is echter geen reeele vergelijking, omdat

men voor Ff een meetfout aanneemt en daarmee ook Fv een

meetfout geeft, wat helemaal niet het geval is. Fv en Ff

zijn namelijk niet afhankelijk van elkaar.

De vi j fde graf i .ek i. s de grafiek J3 -C, waarbij geldt JFv2 + Ff 2

is konstant voor iedere lijn. J1ierbij is zichtbaar dat de

grafiek een krom~e lijn is. Dit klopt o~k,.want wat zicht-

baar is, is dee1 van een cosinus. Nu geldt namelijk dat

C = konstante.cos (y+P) , waarbij ~ konstant is.

3.3. De bepaling van de invloed van de meetfouten op C.

Vo~r de voorbeelden, die ik hier gebruik heb ik op de T.H.

uitgevoerde experimenten genomen, die extrema zijn.

Daarvan bepaal ik Cmin en Cmax m.b.v. de formule. op bIz. 23.

Grafiek hc/f-C:

De kleinst gemeten spaanstuik is ~ 1,5

De grootst gemeten spaanstuik is ~ 2,1

(Fv, Ff en beta konstant gehouden)

Voor verdere gegevens zie de grafieken van bijIage IV.
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- -h / f = ~, 5 => h = 0, 6750 mme ! e
De door ons toegelaten variatie is 0,01 mm. Daaruit voIgt:

h = 0,6850 -~he/f = 1,5222e,max

he,min = 0,6650 ~he/f = 1,4778

Dit invullen in de formule van b1z.23 (Bij aIle voorbeelden.

Cmin
of .-,., J=t 2= .I. ';;'1 ." N/mm

Cmax 2N/mm

~C =

--h /f = 2,1 :)h = 0,9450c e

De7elfde variatie als hierboven.

h 0,9550 =i> he/f 2,1222 =i>Cmin 119? N/rmn2= = =e,may

h . 0,9350 :>hc/f 2,0773 -)Cmax 121 :::: N/mm 2
= = =e,m1..n

AC = 16 N/mm
2

Uit het bovenstaande en de grafiek kan men zien dat bij

grotere spaanstuik de metingen nauwkeuriger dienen te

geschieden, dan bij k1einere spaanstuik (he/f = 1 tot 1,5)

Daar de spaanstuik over het algemeen groter is dan 1,5

moet dus altijd 7eer nauwkeurig de spaandikte gemeten

worden.

Grafiek Fv-C:

l<leinst gemeten beta ~ 150

grootst gemeten beta ~ 250

__ p = 150

Neem Fv = 2400 N

Variatie die ontstaat bij het meten is: 0,05 em ~ 250 N/em = 12,5 N

Doordat men afrondt op 5-tallen wordt de variatie 12,5+2,5 = 15 N
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FV 2415 N --.>Cmax 1328 N/rrun
2= =!max

Fvmin = 2385 NC'.> Cmin = 1312 N/mm2

dC 16 N/mm
2=

__ p= 250

Neem Fv 2700 N

De7elfde variatie als hiervoor.

Fv 2715 N =;:X:;max 1291 N/mm
2= =max

Fv 2685 N o/Cmin 1277 N/rnm2
min = =

~C 14 N/mm2=
Bij konstante beta is de invlaed van meetfouten hetzelfde,

zowe1 bij kleine als weI bij grote krachten. De inv10ed

van de grootte van beta is weI erg belangrijk. Hoe grater

beta, des te kle i ner wordt de invloed van de meetfouten

in de krachtenmeting op C. Uit de grafiek Ff-c volgt de7elfde

konklusie als h:Lerboven.

Grafiek beta-c:

Veronderstel Ff2 + Fv2 = konstant en weI:

VFf2 + Fv2 = 2500

Neem beta = 150

Ff = 645 N, Fv = 2415 N

Fv. = 2400 -::> Ff = 700 ='> (}max = 16,26 -:~ Cmin = 1298 N/mm
2

m~n

Fvmax = 2430.::::::>Ff = 587,5· f'rnax = 13,59 '::::>Cmin = 1360 N/mm
2

-- { Ff2 + Fv2 = 3000

Neem beta = 240

~ C =
"I

62 N/mmL.
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Fv 2725 :;:vFf 1255 ':::;.') fmax 24,73 ~min 1301 N/mm2
min = = = =

Fv 2755 ~Ff 11=37,5=)pmin 23, 32~Cmax 1346 N/mm
2

= = = =max

c..C 45 N/mm2
=

Naarmate men een grotere beta heeft en veronderstelt dat

{Ff
2

+ Fv
2

konstant blijft, hebben meetfouten minder invloed

of beta.

Uit de grafieken kan men het volgende konkluderen:

- Bij grater wordende spaanstuik, waarbij de andere faktoren

konstant blijven,· loopt de C-waarde terug.

- B~j groter wordende krachten, met konstante beta e.d.,

loopt de C-waarde op.

- Bij groter wordende beta, met konstante VFf 2
+ Fv2 e.d.,

loopt de C-waarde terug.

Algemeen kan men zeggen dat bij metingen, waarbij de

verhouding Fv/Ff groat i.s, dus waar beta groot is, de

uitkomst voor C nauwkeuriger is. De gro~tte van de spaan-

dikte heeft weinig invloed op de nauwkeurigheid, net zo

min als de krachten.
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II

4. De b~paling van de spaandikte.

De> bepali_ng van de spaandikte (he) is noodzakelijk voor

het bepalen van de afsehuifhoek, If ,nl.:

~= eos(/Che/f - sinK)

In de volgende paragrafen zijn versehillende methoden

gegeven om de spaandikte te bepalen.

4.1. De kunstst.of U-profiel methode

Met deze methode meet je de binnenzijde en de buitenzijde

van de spaan en middelt vervolgens deze metingen. Daarnaast

wordt de massa van de spaan gemeten en met behulp van

de volgende formule bepaalt men dan de spaandikte:

m = massa Cmg)

p = soortelijke massa = 7.86 Cmg/ffi~3)

b = spaanbreedte = 3 (mm)

I, = spaanlengte (rom)

De manier van meten:

Men klemt een kunststof U-profielletje m.b.v een krokodille-

klem op de spaan en legt dan het rubbertje over de spaan.

Aehter het andere eind van de spaan klemt men een klem

op het rubbertje. Vervolgens haalt men de spaan eraf en

meet men de lengte van het rubbertje. Dat is dan de lengte

van de zijde.
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Dit is een goede manier voor tamelijk rechte spanen,

maar zo~ra de spanen eente kleine kromtestraal hebben,

wordt de methode onnauwkeurig. Het rubbertje gaat dan

dubbelvouwen, p100ien of gaat in het gehee1 niet over

de spaan. Daarvoor moet dus een andere methode gevonden

worden.

4.2. De straa1-hoek methode

Deze methode is juist geschikt voor die spanen,die bij

de vorige methode ongeschikt waren.

De methode van het bepalen van de spaandikte b1ijft

hetze1fde,name1ijk men bepaalt de 1engte van de beide

zijden en de massa van de spaan en stopt die in de formule

van § 4.1.

De manier van meten:

9• .1f.R =
180

Sk .,.,..
-.Il.r = ~l
180

,1 =(1, + L
1

) /2m gr ~

Figuur 4.1 Spanen met een duide1ijke kromtestraal.

m en M liggen meestal niet op dezelfde plaats, doordat

de spaan een deel is van een spiraal.
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Deze meting wordt qitgevoerd m.b.v de projektie van

de spaan op een glasp1aat, waarop de stra1en en graden

staan aangegeven. De spanen zijn hierbij 10 X vergroot

geprojekteerd.

Moeilijkheden:

De spaan is dikwij1s geen perfekte circel, zodat men

de gemidde1de straa1 moet nemen.

Aan de binnenzijde van de spaan is de rand niet goed

zj~htbaar, maar een karte1ing. Hierbij meet men de rand

van de karte1ing (de donkere zijde van de projektie) •

De metingen geven vaak goede waarden, maar zij zijn zeer

subjekt~ef. Zijn de metingen dee1 van een reeks, zoals

bij metingen met oplopende vrijloopvlakslijtage, moeten

deze metingen door een en dezelfde persoon verricht

worden.

4.3. Diverse andere meetmethoden.

A. Meten m.b.v. projektie en vergroting (10 X)

Dit is dezelfde manier van meten als de vorige paragraaf,

aIleen nu bepaalt men niet indirekt de lengte van de

spaan, maar men gaat met een wieltje over de spaanzijden.
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De manier:

Overtekenen op transparant papier en dan met een wieltje

over de spaanzijden, waarvan men dan de lengte afleest.

Deze meting is erg onnauwkeurig, nl.:

het meetapparaatj e Yerto'mt de nodige afwijking. Het

meetapparaatje meet op de 0.5 rom nauwkeurig, wat niet

nauwkeurig genoeg is, vooral bij kleine spanen, waarbij

deze methode nu net toegepast zou moeten worden. Daarom

wordt deze manier niet verder toegepast door mij.

B. Meten m.b.v. klei.

De manier:

De randen van de spaan in klei drukken, vervolgens de

indrukking nagaan met een draad of iets van die aard

en dan de lengte van die draad meten.

Hierbij wordt teveel kans gegeven voor meetfouten.

Eerst de draad over de indrukking leggen en dan die

draad meten. Geen van beide is nauwkeurig te doen.

De indrukking kan vervormd worden door het uithalen

van de spaan of als de draad erop wordt gelegd, waardoor

de juiste maat verloren gaat.

Om al deze redenen wordt ook deze methode niet verder

toegepast.
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c. Meten m.b.v. andere soorten U-profielen.

Een U-profiel maken van zacht soldeer. Men krijgt een

goed U-p~ofiel, maar zodra men de draad ombuigt, gaat

de opening dicht. Indien men een U-profiel maakt met

lagere z~jden breekt het materiaal af. Met andere woorden:

geen metingen~ee uit te voeren.

D_ Meten m.b.v. de snelle kamera of laser.

Hierdonr meet ~en de snelheid van de spaan en daarmee

kan men de spaanstuik bepalen:

spaanstuikA = hc/f = v/vc

v = snijsnelheid

vc = spaansnelheid

De snijsnelheid is bekend1 deze wordt ingesteld.

20 kan men dus ook de spaanstuik bepalen.

Deze manier zal hoogstwaarschijnlijk nog uitgeprobeerd

worden.

4.4. De meetfout bij de bepal~ng van de spaandikte.

Als afsluiting van dit hoofdstuk kijken we nog hoe groot

de grootst mogelijke meetfout kan zijn bij de" bepaling

van de spaandikte.



-36-

h = m
c ,gemeten f. b. 1;

=
4,8

7,36.3.6,32
= 0,3221 (mm) (1)

Nu wordt hiervan de meetfout bepaald die kan optreden.

mogelijke meetfout

gemeten waarde

= en • (l+ c., + C2. + C,+ l'ff)
P .b.l,

De meetfout is dan (.1 +(2,.+[) +['1( • t. =

C1 = 8,85/43 """ 1 <Joov

c.l.. :- 0,034/7.86 ~4 ~oo

£.3 = 0,005/3 - 1,7 %0.....

[If = 0,15/6.32 ~ 24 %0
~3 %

De meetfout die kan optreden is dan 3 % van 0,3221 is

. 0,0097 rnm.

De mogelijke meetfout bij (1 en ~3 zijn fouten die kunnen

optreden, doordat de maateenheden niet nauwkeuriger zijn.

Bij e~ ts deze de maximaal gemeten variatie, bij de

bepaling van de soortelijke massa van de spanen. Bij C~

wordt deze als voIgt bepaald:

gemeten: hoek straal lengte

binnenzijde 149 1,8 4,94

buitenzijde 147 3.0 7,70

gerniddelde lengte: 6,32

De gemiddelde lengte van hierboven is de gemeten lengte.
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De len~te met meetfout:

1 en+ [i (1 ~ ) eengte := . . r +c..S =--
130 130

5,10 mm

0, 05/3,0 ~ 17 %0
1/147bui tenzijde: [ .. =

C8 =

binnenzijde: [A,= 1/149 :::1 7 %0

C8 = 0,05/1,9 ~ 26 %0

3 .. 3 % ==> l k1 =

~ 7 %0

2, 4 % -:>1 = 7, 88 mmgr

De gemiddelde lengte met meetfout is: 6,49 mm

Het versehil tussen de gemeten lengte en de gemeten

1engte met ~eetfout is ~ 0,15. Dit is de mogelijke

meetfout is

Om een goed beeld te verkrijgen van de uitkomst van

de metingen, is het gewenst een variatie van he' groter

dan 0,01 mm niet te aeeepteren a1s uitkomst. Uit het

vo~rgaande bleek dan de grootste meetfout niet boven

deze 0,01 rom uitkomt (0,0097 rom).

Er werden telkens drie metingen verrieht o~ de spaandikte

te bepalen bij een bepaalde vrijloopvlakslijtage. Bij

de metingen met de kunststof U-profielmethode (§ 4.1.)

gaven de uitkomsten geen probleem. Dit in verband met

de grote lengte van de spanen (waarbij deze methode

hoofdzakelijk gebruikt wordt) waardoor £~ erg klein is,

en de mogelijke meetfout is ook kleiner, nl. 0,05 mm,

(omdat hierbij gemeten wordt met een sehuifmaat) wat

natuurlijk ook invloed heeft op Cy •
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Bij de metingen met de straal-hoek methode gaven de

uitkomsten weI problemen. Daarbij waren meerdere malen

~eerdere eytra metingen nodig om een goede uitkomst te

verkrij~en. Als men de maximale meetfout bekijkt, zou

men zeggen dat dit niet mogelijk mocht zijn, omdat deze

onder de maximaal toegelaten afwijking Iigt.

De grote afwijkingen die voorkomen, hoeven echter niet

het gev¢lg te zijn van de meetfout. Deze kunnen oak

het gevolg zijn van onregelmatigheden bij het verspanen

of dat ik misschien spanen heb gemeten van het begin van

de verspaningsproef, waarbij het werkstuk nog op snelheid

moet komen. Dit is vaak aIleen de eerste omwenteling,

maar toch geeft' dit daarna nog enkele neveneffekten.
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5. Diskussie

utt de metingen, weergegeven in bijlage II, ziet men aan

de meetstaten van file 19 en file 20 dat de hoofdsnijkracht

(Fv) daalt en vervolgens toeneemt bij toenemende vrijloop

vlakslijtage. Uit §2.3.3 voIgt de vergelijking:

~ ~Fv/Cbf = Etot ~ - ). Etot = benodigde energie voor het

verspaningsproces.

Uit het bovenstaande volg~ de benodigde energie voor het

verspaningsproces bij toenemende vrijloopvlakslijtage

eerst afneemt en vervolgens weer toeneemt.

Een manier om het toenemen van de energie te verklaren,

is door te zeggen dat de wrijving aan het vrijloopvlak

toeneemt, omdat door de vrijloopvlak-slijtage het raakvlak

tussen gereedschap en werkstuk groter is geworden.

De daling van de benodigde energie hebben we als voIgt

proberen te verklaren:

Doordat de beitel in het begin ,van zijn 'snijdend leven'

een afgeronde snijkant heeft, doet zich de mogelijkheid

voor van het ontstaan van een build up edge .(b.u.e. =
materiaal dat aan de hoofdsnijkant op het spaanvlak

vasthecht: ook weI 'opbouwsnijkant' genoemd).
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B

B<A
c
\3 < C.

Figuur 5.1. Slijtageverloop aan vrijloopvlak

We veronderstellen dat in gedeelte,waar de hoofdsnijkracht

afneemt, de b.u.e. wordt afgebroken, totdat deze nagenoeg

is verdwenen. De b.u.e. verdwijnt door de vorming van de

kolk, die de funktie van de b.u.e. als het ware overneemt.

Op het moment dat de b.u.e. nagenoeg is verdwenen, is

het raakvlak met het werkstuk het kleinst en is dus ook

de benodigde energie minimaal. Door de b.u.e. is het

raakvlak groter, dat tot gevolg heeft dat de benodigde

energie meer is.

Een ander problee~ dat de theorie van de vrijloopslijtage

(§2.3.4.) met zich meebrengt is de bepaling van FVth .
eor~e.

Deze is nodig voor de bepaling van de wrijvingskracht Wt

op het vrijloopvlak, nl.:

Fv - Fv h . = wtgemeten t eor~e

Hiervoor hebben we grafieken uitgezet van de krachten

(Fv, Ff, Fs) tegen de vrijloopvlakslijtage (VB). Zie

bijlage VI. Vervolgens een rechte lijn getrokken door
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punten ~an het stijgende gedeelte van Fv totaan VB = O.

Daar lezen we dan de Fv af en dat noemen we dan de Fvth •

WeI veronderstellen we hierbij dat de wrijvingskracht

op het $paanvlak (Fw) konstant blijft, gedurende de

verspaning. Dit laatste is niet het geval,want de spaan

stuik lqopt op (zie meetstaten bijlage II). Dus Fw loopt

Ope

Bij lage aanzet en lage snijsnelheid zien we aan de

meetgegevens (bijlage II) dat het verloop van de meet

waarden omge~eerd is aan het verloop bij hogere snijsnel

heid en aan7et. Dit hebben we proberen te verklaren aan

de hand van Lit.lijst nr.4.
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Bijlage II. Grafische weergave van hetverspaningsmodel,

meetstaten en grafische weergave van de

slijtagemetingen

Toelichting:

---- ---- ---- = 'lowerbound'-l (afschuifvlak)

= 'lowerbound'-2 (afschuifvlakken)

- - ---- = upperbound-2

- ---- - = upperbound-l

File 10 tim 12 zijn niet uitgezet in de grafieken, omdat

deze een vast beeld zouden geven. De metingen hebben

namelijk plaats gevonden vanaf een grotere vrijloopvlak

slijtage, dus midde~in het proces.
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==========================================================:===========
File nr = 10 Gamma = 6.0
Kappa = 90.0 Kappa-accent = 30.0 Bijlage II, blad 3
Labda = 0.0 Alpha = 5.0
E~ponent N = 0.2360 Radius r-eps - 1.20
---------------------------------~------------------------------------

Nr V f b he nu phi Fv Ff Fs VBO C

1 1.0 O. 160 3.00 0.4201 0.0 21. 5 1:350 850 32() 0.300 1378
2 1.0 O. 160 3.00 0.4200 0.0 21.5 1310 810 295 0.340 1345
'"" . 1.0 O. 160 3.00 0.4250 0.0 21.3 1270 765 278 0.340 1305oJ

4 1.0 O. 160
I

.3.00 0.4147 0.0 21.8 1250 750 268 0.390 1306
5 1.0 0.315 3.00 0.7374 0.0 24.0 2050 1050 425 0.330 1213
6 1.0 0.315 3.00 0.7451 0.0 23.7 1975 1020 400 0.380 1159
7 1.0 0.315 3.00 0.7514 0.0- 23.6 20(1) 1020 400 0.390 1172
8 1.0 0.315 3.00 0.7592 0.0 23.3 1975 1010 400 0.400 1149
9 1.0 0.450 3.00 0.8772 0.0 28.3 2525 900 440 0.320 1268

10 1.0 0.450 3.00 0.8862 0.0 28. 1 2525 920 440 0.340 1''''O::-C"';;'..J-i

11 1.0 0.450 3.00 0.9300 0.0 26.9 2575 970 460 0.360 1239
12 1.0 0 ..450 3.00 0.9665 0.0 26.0 2650 1000 465 0.400 1248

- ----- -_. --_._---..-------- -------_.~.------

======================================================================
Fils nr = 11 Gamma = 6.0
Kappa = 90.0 Kappa-accent = 30.0
L.bd. = 0.0 Alpha = 5.0
Exponent N := 0.2360 Radius r-eps = 1.20
-----------------------------------_._-----------------------.. _-----_._--

Nr V f b he nu phi Fv Ff Fs VBO C

1 2.0 0.160 3.00 0.4054 0.0 '""l~ ? 1150 590 238 0.260 1276.4."-. "_\
2 2.0 O. 160 3.00 0.3960 0.0 22.8 1200 615 250 0.280 1352
3 2.0 0.160 3.00 0.3826 0.0 1""\"":" C' 1210 640 258 0.320 13794.".) • ...J

4 2.0 0.160 3.00 0.3758 0.0 23.9 1260 665 257 0.-360 1452
~ 2.0 0.315 3.00 0.6099 0.0 28.5 1775 -710 315 0.250 1240
6 2.0 0.315 3.00 0.6012 0.0 28.9 1800 690 310 0.260 1280
7 2.0 0.315 3.00 0.6060 0.0 . 28.7 1800 730 320 0.310 1256
8 2.0 0.315 3.(1) 0.6095 0.0 28.5 1800 760 33() 0.350 1239
9 2.0 0.315 3.00 0.6154 0.0 •. 28.3 1875 780 340 0.360 1291

10 2.0 0.315 3.00 0.6235 0.0 27.9 1875 820 340 0.370 1265
11 2.0 0.315 3.00 0.6561 0.0 26.7 1950 830 350 0.420 1294
12 2.0 0.450 3.00 0.8061 0.0 30.5 2425 750 380 0.300 1307
13 2.0 0.450 3.00 0.8272 0.0 29.8 2425 760 390 0.320 1289
14 2.0 0.450 3.00 0.8315 0.0 29.7 245l) 970 405 ().320 lrv)c:;-

k ...... ~J

15- 2.0 0.450 3.00 0.8416 0.0 29.4 2450 810 425 0.330 1277
16 2.0 0.450 3.00 0.8580 0.0 28.9 2500 850 435 0.340 1283
17 2.0 0.450 3.00 0.7970 0.0 30.8 2550 880 450 0.360 1344
18 2.0 0.450 3.00 0.8783 0.0 28.3 2550 910 470 0.370 1280
19 2.0 0.450 3.00 0.9102 0.0 27.4 2675 1000 485 0.400 1304



===================================;;j:;};;=======================================
Fil~ nr = 12 Gamma == 6.0
Kappa = 90.0 Kappa-accent = 30.0 Bijlage II, blad 4
L.bd.-== 0.0 Alpha == 5.0
Exponent N == 0.2360 Radius r-eps == 1.20

Nr V f b hc nu phi Fv Ff Fs VBO C

1 3.0 o. 160 3.00 0.3828 0.0 23.5 1180 565 r"l"":"r, 0.300 13824·..).0

~ 3.0 o. 160 3.00 0.3850 0.0 23.4 1190 595 ,.... ....... c· ().33(> 1373.:.. ":"~...J

3 3.0 o. 160 3.00 0.3891 0.0 23. 1 1210 595 23t) 0.350 139~J

4 3.0 o. 160 3.00 0.3871 0.0 --, -;or ,... 1230 640 238 0.390 13994,''':''. ~

5 3.0 0.450 3.00 0.7789 0.0 31.4 2450 735 400 0.300 1348
6 3.0 0.450 3.00 0.8045 0.0 30.6 2500 775 425 0.320 1348
7 3.0 0.450 3.00 0.8064 0.0 30.5 2525 830 450 0.350 1342
8 3.0 0.450 3.00 0.8047 0.0 30.6 2525 860 460 0.430 1331

-_. ---1
.-. - -- ----- - --- .'.

=====================================~================================

File nr - 16 Gamma = 6.0
Kappa - 90.0 Kappa-accent - 30.0
Labda - 0.0 Alpha "" 5.0
Exponent N == 0.2360 Radi LIS r-eps = 1.20
--------------------------------------------------------------------_._.-
Nr V f b he nu phi Fv Ff Fs \)BO C

1 1.0 O. 160 3.00 0.4165 0.0 21.7 1360 900 3:38 O. 120 1371
2 1.0 0.160 3.00 0.4078 0.0 22. 1 1380 910 343 O. 130 1410
3 1.0 O. 160 3.00 0.4126 0.0 21. 9 1400 930 333 O. 140 1417
4 1.0 - - 0.160 3.00 0.4151 0.0 21.8 1380 910 ::',10 O. 170 1396
5 1.0 O. 160 3.00 0.4152 0.0 21.8 1350 870 290 O. 190 1377
6 1.0 O. 160 3.00 0.4212 0.0 21. 5 1:330 830 280 0.220 1::;59
7 1.0 O. 160 3.00 0.4261 0.0 21.2 1290 775 268 0.230 1::,25
8 1.0 0.160 3.00 0.4262 0.0 21.2 1270 750 268 ().25t) 1::; 11
9 1.0 0.160 3.00 0.4209 0.0 21.5 1260 7-"c- 265 0.260 1316-_'...J

10 1.0 0.315 3. (Xl 0.6050 0.0 28.7 1910 9'..,0::- ~':;78 0.090 1260""'--I

11 1.0 0.315 3.00 0.6093 0.0 28.5 1970 960 ~395 O. 120 1294
12 1.0 0.315 ---3.00 0.6107· - 0.0 28.5 1980 1000 405 O. 130 1282
13 1.0 0.315 3.00 0.6115 0.0 28.4 1980 1015 370 0.150 1274
14 1.0 0.315 3.00 0.6143 0.0 28.3 1950 905 345 0.210 1298
15 1.0 0.315 3.00 0.6156 0.0 28.3 1920 855 :345 0.230 1295
16 1.0 0.315 3.00 0.6186 0.0 .28. 1 1900 880 348 (>.23() 1263
17 1.0 0.315 3.00 0.6204 0.0 28.1 1910 880 353 0.230 1270
18 1-.0 0.315 3.00 0.6316 0.0 27.6 1920 910 358 0.240 1256

------- -~ - '---'~-_.
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======================================================================
File nr = 17 Gamma = 6.0 Bijlage II, blad 5
Kappa = 90.0 Kappa-accent 30.0
Labda = 0.0 Alpha = 5.0
E>:ponent N = 0.2360 Radius r-eps = 1.20
------------------------------------------------------------------------
Nr V f b hc nu phi Fv Ff Fs \,)BO C

1 1.0 0.450 3.00 0.8524 0.0 29. 1 2700 1100 493 0.060 1326
2 1.0 0.450 3.00 0.8619 0.0 28.8 2725 1120 500 O. 140 1329
3 1.0 0.450 3.00 0.8655 0.0 28.7 2750 1130 518 o. 170 1339
4 1.0 0.450 3.00 0.8670 0.0 28.6 2750 1150 513 O. 180 1331
5 1.0 0.450 3.00 0.8855 0.0 28. 1 2750 1160 483 O. 180 1316
6 1.0 0.450 3.00 0.8877 0.0 28.0 2750 1160 460 0.250 1314
7 1.0 0.450 3.00 0.9281 0.0 26.9 2725 1110 460 0.250 1288
8 1.0 0.450 3.00 0.9334 0.0 26.8 2725 1160 473 0.280 1269
9 1.0 0.450 3.00 0.9157 0.0 27.3 2700 1140 465 ().3(>() 1272

10 1.0 0.450 3.00 0.9053 0.0 27.5 2775 1250 458 ().32(> 1289
1 1 1.0 0.450 3.00 0.8921 0.0 27.9 2750 1220 465 ().35(j 1292
12 1.0 0.450 3.00 0.8867 0.0 28. 1 2800 1250 468 0.350 1316
13 1.0 0.450 3.00 0.8837 0.0 28. 1 2800 1250 440 0.350 1:318
14 1.0 0.450 3.00 0.8119 0.0 3(l.3 2800 1250 453 0.350 1 .~. 0::"-"

,.;.• ..j I

==========================================================::===========
Filii nr = 18 Gamma = 6.0
Kappa = 90.0. Kappa-accent = 30.0
Labd ... = 0.0 Alpha = 5.0
Exponent N = 0.2360 Radius r-eps = 1.20
--------------------------------------------------------_._._------_._---
Nr V f b he nu phi Fv F·f Fs 'v'BO C

1 2.0 o. 160 3.00 0.3116 0.0 28.4 1250 750 258 0.110 1479
2 2.0 O. 160 3.00 0.3310 0.0 26.9 1300 825 245 () . 160 1475
3 2.0 o. 160 3.00 0.3481 0.0 25.6 1210 720 ,..,""':!'~ 0.220 1387"-...J...J

4 2.0 O. 160 3.00 0.3464 0.0 25.8 1230 760 245 (>.230 13'-71
5 2.0 o. 160 3.00 0.3730 0.0 24. 1 1250 750 255 0.240 1385
6 2.0 O. 160 3.00 0.3838 0.0 23.4 1250 7P-) 258 0.260 1391
7 2.0 o. 160 3.00 0.3923 0.0 23.0 1270 785 268 0.270 1357
8 2.0 0.450 3.00 0.7350 0.0 33. () 2600 875 460 o. 100 1415
9 2.0 0.450 3.00 0.7394 0.0 "":!"-, Q 2600 875 440 0.120 1413o..J..:- ••

10 2.0 0.450 3.00 0.7433 0.0 32.7 2575 835 413 o. 190 1,411
11 2.0 0.450 3.00 0.7596 0.0 "":!',.., 1 2500 785 405 0.210 1372~..:-.

12 2.0 0.450 3.00 0.7639 0.0 32.0 2500 790 408 0.210 1368
13 2.0 0.450 3.00 0.7655 0.0 31.9 2500 780 405 0.230 1371
14 2.0 0.450 3.00 0.7747 0.0 31. 6 2525 805 413 0.240 1372
15 2.0 0.450 3.00 0.7785 0.0 31.5 2500 805 413 0.250 1353
16 2.0 0.450 3.00 0.7880 0.0 31. 1 2500 810 418 0.250 1345
17 2.0 0.450 3.00 0.7906 0.0 31. 0 2550 830 425 0.250 1368
18 2.0 0.450 3.00 0.8025 0.0 30.6 2550 860 430 0.260 1349
19 2.0 0.450 3.00 0.8052 0.0 30.6 2600 885 438 0.270 1370
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==========================================================~==========~

Fi Ie nr = 19 Gamma = 6. 0 Bij1age II, b1ad 6
Kappa = 90.0 J<appa-accent = 30. (>
Labda = 0.0 Alpha = C' 0..,J.

E:{ponent N = o. 2360 Radi LIS r-eps = 1 .20
----------------------------------------------------------------------
Nr V f b he nu phi Fv Ff Fs '.JBO C

1 <' I) o. 160 <' 00 0.3127 O. (> 28 .. -:0: 120(> 605 25() o. 12q 152'7..... ...) . '-'
,-, 3.0 o. 160 ..". 00 o. 3190 o . (> 27. 8 1 170 .:;0"'" c:::- 230 o. 180 1528.... ,_I • ...; •..,:I...J

" " 0 o. 160 " 00 o. :3226 o. 0 .,....'·7 c::- 1 140 510 22() o. 210 1491'-' ..... ..... .... 1 . ,J

4 " 0 o. 160 i '"':!" 00 0.3251 o. (> 27. .,. 1 1 to 4 q c::- 213 o. 22() 1449'-' . , ,_I. •...t , ~J

5 " (> o. 160 3.00 (). :3:356 o. {) 26. c::- 1 130 515 215 o. 240 144~:::'-' . ~

6 ":!' I) o. 160 3.00 0.339(:t O. (> 26. 2 1 160 540 ,.., ,-'t'''' (;. 260 146~:;'"_I. ,';':'~::'.~:1

7 3.0 o. 160 3. 00 O. 3380 O. 0 26. 3 1 170 C" t:= 1::' 228 (~ . 260 1472,J...J~

8 3.0 o. 160 3.00 0.3492 o. (> "'C' 6 1220 C:'qc:- 2~~;;~3 o. :~9() 1.497.,~ ...1. ,.I , ,.I

9 3.0 o. 160 :3.00 0.356:3 o. I.) ,.,0: 1 1250 61 !~) 238 o. 32() 1518.... ;;.).

10 3.0 o. 160 3.00 o. 3567 o. (> '-,r: 1 1.250 b50 248 (J. 33() 14813";;';:J.

1 1 3.0 o. 160 3.00 0.3605 o. 0 24. 8 1260 660 255 () . 340 1488
12 ":! (I o. 1,60 3.00 0.3688 o. (> 24. 3 1320 700 r".' i'i ( ... 360 1534'-' . ..:C)O

13 3.0 O. 160 3.00 0.3837 0.0 """)"':!" 4 1 ::::;:-:.~O 730 275 o. .390 1496..._1.
14 3.0 o. 160 3.00 0.3491 o. 0 ~)C:- 6 1340 735 270 o. 400 1:)<]2...:.1 •
15 3.0 O. 160 3.00 o. 3512 0.0 25. 4 1350 740 .-, -,c:: o. 420 15'iO"::'/d

16 ..,.
(> o. 160 3.00 o. 3608 o. 0 24. 8 1:360 750 2B5 o. 440 1~Tl;J'-' .

17 3.0 O. 160 3. 00 O. 3601 o. 0 24. 9 1380 775 288 () .500 159:~;

18 ..,..
(I o. 160 :3.00 o. 3835 o. (> 23. 5 1440 825 288 () .510 1:~98"-' .

19 3.0 o. 160 3.00 o. 4023 o. 0 22.4 1440 835 288 o. 52() 15·q-:?
20 3.0 o. 160 3.00 O. 4017 0.0 '1'-' 5 1450 850 2~~~; 0. 540 1~;;5bk.~.

21 3.0 O. 160 3. 00 o. 41 13 O. 0 ,.., ...,) (> 1470 865 ::~()5 O. 55(:1 1553...:.. .....

======================================================================
File nr = 20 Gamma = 6.0
I<appa = 90.0 I<appa-accent - 30.0
L.abd. = 0.0 Alpha - 5.0
ENponent N = 0.~360 Radi LIS r--eps = 1.20
------------------------------------------------------------------------
Nr V f b he nu phi Fv Ff Fs VBO C

1 3.0 0.315 3.00 0.4737 0.0 35.4 1820 695 340 o. 120 1376
2 3.0 0.315 3.00 0.4820 0.0 34.9 1780 630 300 0.210 1380
3 3.0 0.315 3.00 0.5041 0.0 :;',3.6 1720 575 290 (>.22(i 1:::46
4 3.0 0.315 3.00 0.5115 0.0 ...,."":'" '"'"t 1740 590 290 (>.23(> 1 -:~ <::.-.._.....) . ..:.:. -_'...J ...

5 3.0 0.315 3.00 0.5226 0.0 32.6 1780 6"'C:- 303 0.250 1 -:~, r,
":'-.1 ·_·0 ....

6 3.0 0.315 3.00 0.5279 0.0 32.3 1810 665 315 0.260 1363
7 3.0 0.315 3.00 0.5351 0.0 32. (> 1840 705 33() 0.280 13cl3
8 3.0 0.315 3.00 0.5740 0.0 30. 1 1950 840 375 ().33<) 1363
9 3.0 0.315 3.00 0.5943 0.0 29.2 1970 890 390 0.340 1340

10 3.0 0.::515 3.00 0.5663 0.0 30.4 2000 925 400 0.390 1368
11 3.0 0.315 3.00 0.5877 0.0 29.5 1970 925 400 0.430 1326
12 3.0 0.450 3.00 0.6899 0.0 :34.8 2475 780 420 o. 120 1391
13 3.0 0.450 3.00 0.7032 0.0 34.3 2550 775 400 O. 180 1442
14 3.0 0.450 3.00 0.7175 0.0 33.7 2450 710 365 0.240 1395
15 3.0 0.450 3.00 0.7191 0.0 33.7 2400 660 ~C"c- 0.260 1382..•h.l..,J

16 3.0 0.450 3.00 0.7218 0.0 33.6 2400 655 358 0.320 1383
17 3.0' 0.450 3.00 0.7219 0.0 33.6 2400 670 360 0.330 1376



Bijlage II, blad 7
-52-

*f*

2.5

Fw/Cbf

2.0

1.5

0.5

0.0
18

---.- - ----_._.. -+-..... ;...------- -+-1---+1----+I----Ilr------tl

15 28 25 38 35 40

phi
File 16.



Bijlage II, blad g
-53-

2.5

T \
Fw/Cbf ,

\
2.0

\
\

\

1.5 \
\

\
1.0

\

'"
*

."0.5

"" ~
'-......

~. ~

1~ 15 20 25 30 35 40

phi
File 17



Bijlage II, blad 9
-54-

2.5

Fw/Cbf

2.0

*

*

*

1.0

0.5
~
~

~

0.0
10 15 20 25 30 35 40

phi
File 18

1.5



Bijlage II, blad 10
-55 -

2.5

\
Fw/Cbf \

2. ~

\
\

1.5 \
\

\ *
1.0

\

"" ~
0.5

"" ~

35

phi

252015
0. 0-+-----I-------lI-------4-------+-----+------1

1~

File 19



-56- Bijlage II, blad 11

2.5

\
Fw/Cbf \

2.0

\
\

1.5 \
\

\
1.0

\
~ *

*

""0.5

'" ~

4035

phi

30252015
0.0+-----+-----+----+-----+-----_1------1

10

File 20



-57-
Bijlage II, blad 12

5

Fv/Cbf

4

3

2

1

4~35

phi

3~252~15
0-t-----+-----+----+-----+------t-------f

HJ

File 16



Bijlage II, blad 13
-53-

5

Fv/Cbf

4

3

2

1

35

phi

3~252015
0+----+------+----+-----+-----+------1

10

File 17



Bijlage II, blad 14
-59-

5

Fv/Cbf

4

1

4~. 35

phi

3~252~15
~-+-----I-----+----+----+----_I------I

1~

File 13



Bij1age II, b1ad 15

-60-

51
IFv/Cbf !

4

3

2

\
\
\
~

1

403530252015
0-t-----+-----+-----+----~---_+_---_1

H1

phi
File 19



Bij1age II, b1ad 16
-61-

5

3

2

1

35

phi

30252015
0-+-----+----~---+__---+__--___.,I__--__I

10

File 20



Bijlage II, blad 17
-62-

•

*f*
", #

0~0 #(
#

It;
#

\
\

\
"".

'"

\

\
\

\
\

2. ~

~. 5

1.5

2.5

Ff/Cbf

35

phi

252~15
~. ~-t------+----+----"-"'----+----+------1

1~

File 16 tim 20



Bijlage II, blad 13
-63-

5

Fv/Cbf

4

3

2

1

2.0 2.5

Fw/Cbf

1.50.5
0+-----+------1--------1-----+-------1
0.0

File 16



-64-
Bijlage II, blad 19

5

Fv/Cbf

4

3

2

1

2.0 2.5

Fw/Cbf

1.50.5
0-+-----+-----f--------.-----+------f
0.0

File 17



Bijlage II, blad 20
-65-

5

Fv/Cbf

4

2

1

2.52.01.51.00.5

0;------+-----+- -+-- -+--__---1

0.0

Fw/Cbf
File 13



Bijlage II, blad 21
-66-

5

Fv/Cbf I

4

3

2

1

2.0 2.5

Fw/Cbf

1.51.00.5
0-+------+------+-----+-----+-------1
0.0

File 19



Bijlage II, blad 22
-67-

5

Fv/Cbf

4

3

2. ~ 2.5

Fw/Cbf

1.51.0~. 5

1

3+- -+ +-- -+- ---+ ~

3.3

File 20



Bijlage II, blad 23
-68-

2.5

Ff/Cbf

2. ~

1.5

1.~

~. 5

2. ~ 2.5

Fw/Cbf

1.5~. 5
~. ~-t-6-----+-----+------+----+------;

~. ~

File 16 tim 20



-69-

c.n~rJ~ b~c...RCJ-uw~5

~ t!Svhu/e-n e7 i.e..

(1)

_- VI +-1 ) i1
.:i- ,- ~ 10 jJ v~'t
-'"(U1 J" t- .~

I "7 •

l. "-)

-
~ r-?<:' ;..J ,- .. -.;. "- .

J).-...; :> .), r f;.,~
Ii

Y;t.~ ~e.r~~:

E &0 t -t':; £ 'f
1 o/S~:I~:

r Fw Vc. . At.;;:- E'f t FIN
cbf

'V": < C bi) -..~. ··t~

G:n(\f--Y)

- ""+1
. b. f.V. bt- c E f .b. f.v.~t. + C S l-1 tf "t

l-
V1+1

\

Vii-1 ~(~-JI)

*" ~ (If-f) rl "t~ £' ~.~ ~ (_3). 'f lfo
(c.~(If-r) -s~ if) _. > ~ • - - ~



-70-

I .
'- r/YY?

If / '7.>- 0 1- d/~

- -*' --;=-- "., H

~ tut-1 - _,~, l.f 0_
t"I r "I .

(s)

rk~//?) y. V . b t
~'~{y-t!)

.-
- {.-'f~ _ "

= Jcrcit:6lVLJt-~
o

.-£ .6./V,6t. li;;'ll
nr-t

- nr l

£-101-;. =- L:: _.6./ ~.d i Cr0 -1 -t- __'~ _ .6.t.V.6 t I't

)/71-1 Ylj--:

7.5' § 2. 33. ,.,



-71-

:.:!

CA/
/1/

(,

- "

.... ;- ~ ... "») ,- ,'''''
I "-' r"" - -.....,.

I

v3 ~~(r;;t.)

L ~(J:-;(.1 - s-.:(...>""f M)) = 0

d~ 5 YvJ L(i.f.>(3f-lyi) :::~ ~ ( r:{l) :=:;>

X(/- ...nft~o.-;;}) = ;((1--1- (§.S(i-r» =/.

C-05 (JO (!)+ r;) :=- C-O:5 { jiO - %r /1 . -:>



-72-

,.,., CJda: -=/

" ===>
rl'1 ,;)?/ %. ::::= ?

~~v'i-';..; :-./~k~C<.. /.;-~~;"7?~/' C......-'~ ;-;~ /...:.. ,..d.;/?,-.::':-<-L./")~J

V?tv:>;,~;'.., ~~f rv~. ~v4-t4~~~.
,./ /

C..£ ~n~'d &~-<~ .A

~0/1--?~~

co ~:..' 't tJ
J

1"1/ -ft;;
·------··-c/·---····· .... --....

If3 5~~~ .:..~(:;Z~·7.;J-(Tj

- .;;~ {/;:-~) .

V3 5~ Ye.~5~(V~*"-ft-/:).



-73- Bijlage IV, blad 1

•-•-

Fv = 2400 N
Ff = 700 N
f =0.45 mm

n =0.236
15~~

12~0

11~~ ,

Graf~_eken en kom:Juterprogra'11ma voor de bepaling van de

16~~ invloed van '11eetfouten op C

C 13~~

holf
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0: "F'rog G": -78- Bij 1age IV, blad 6
1: dim A,B,C,D,F,G,H,I,K,M,N,P,Q,S,T,V,W,Z
2: O}T; ent "Graf i ek: l=he/f-C, 2=he/f-dC/d (he/f], 3=Fv-C, 4=Ff-C, 5=Beta'-C", T
3: if T{l or T>5;gto 106
4: dsp "lndien nodig, vervang het papier";stp
5: (J}M;ent "Wilt Ll geen assen, enter 1",M
6: ent "aantal stappen",K
"7: ent "verstevigingse>:ponerrt, n?", 1\1
8: ent "aanzet, f?",A
9: snt "spaanhoek, gamma?",G
10: (T-l)19}Z;jmp Z+1
11: ent "hoofdsn~jkraeht, Fv?",V
12: ent "aanzetkraeht, Ff'?",F;atn(F/V)}B
13: pclr;csiz 1.1,2.5;I}rl;4}r2;1000}rl1;1600}rI2
14: gsb "GHENZEN"
15: if M= 1 ; j trip 6
16: f::d l;pen# 4
17: xax rl1,.1,rl,r2,5;pen
18: pIt 3.:3,925,I;lbl "he/f"
19: fxd O;yax rl,50,rl1,r12,2;pen
20: pIt .6,1300,I;lbl "C"
21: gsb "PEN"
22: DH;O}I; (r2-r"1)/~~}S

23: far 1=1 to K
24: gsb "FUNKTIE I"
25: if C>lOOO and C{1600;plt H,C
26: H+S}H
27: next I
28: pen;pen#

1

29: I}M;O}L;ent "voor andere invoerwaarden, enter l",L.;gto 2;if L"";1;gtCl-7
30· ent "hoofdsnijkracht, Fv?",V

1

31; ent "aanzetkracht, Ff?",F;atn(F/V)}E!
32: pelr;csiz 1.1,2.5;llrl;4}r2;-I}rl1;I}rI2
33: gsb "GHENZEN"
34: i f M= 1 ; j mp 5
35: fxd l;pen# 4;xax O,.1,rl,r2,5;pen
36: pIt 3. 3, -. 2, 1 ; 1 b 1 " he I·f "
:37: yax rl,.1,rl1,r12,5;pen
.::,8: pit 1,-1.25;1;lbl "ia~': is fbd[C]/\(F·f""···2+F·,,'·····~)\3(,..·,+1)d[hc/·fJ"

39: gsb "PEN"
40: UH; (r2-t··I) IK}S
41: for 1=1 to K
42: gsb "FUNI<TIE 1"
43: gsb "FUNKTIE 2"
44: if D>-1 and D<1;plt H,D
45: Ht-S}H
46: ne>:t I
47: pen;pen#
48: 1;' M; O}L; ent "Voor andere i nvoerwaarden, enter- 1", L; gto 2; if L= 1; gto 7
49: ent "afsehuifhoek, phi?",Q
50: ent "beta?",B
51: pelr;csiz 1.1,2.5;1000}r1;4000}r2;1000}rl1;1600}r12
52: gsb "GRENZEN"
53: if M=1;jmp 6
54: f>:d O;pen# 4
55: xax rll,100,rl,r2,5;pen
56: plt 3300,925,1;lbl "Fv"
57: yax rl,50,rl1,r12,2;pen
58: pl t 600, 1450, 1; 1 bl "c"
59: gsb "PEN"
60: lOOOlV; (r-2-rl)/K}S
61: f or 1=1 to K
62: gsb "FUNI<TIE 0"
63: if C)=1000 and C(=1600;plt V,C
64: V+SlV
65: next I



.l::HJ .Lage66:
67:
68:
69:
70:
71 :

pen;pen# -79-
U'M;O}L;ent "Veer ander'e invoerwaarden, ent l",L;gto 2;if
ent "a.fschuifhoek, phi?",Q
ent "beta?",B
pclr;csiz 1.1,2.5;O}rl;3000}r2;1000}rll;1600}r12
gsb "GRENZEN"

.LV, O.Laa I

L=l;gto 7

72: i f M= 1 ; j mp 6
73: f>:d O;pen# 4
74: xa.x rl1,100,rl,r2,5;pen
75: pIt 2300,925,1;lbl "F·f"
76: yax r-l,50,rl1,r12,2;pen
7"7: pIt -400,1450, 1;lbl "C"
78: gsb "PEN"
79: O}F; (r2-rU/l-C'S
80: far 1=1 to 1<
81: gsb "FUNI<T1E". 4"
82: If C)=1000 aAd C<=1600;plt F,C
83: F+S}F
84: ne>:t I
85: pen;pen#
86: IJ"M;OJ·L;ent ~'Voor andere invoerwaar-den. ent 1 11 ,L;gti] 2;if L=l;gto 7
87: ent "afsc::huifhoek, phi?",Q
88: ent "\ (Fv·····2+f:-·f·····2) =", W
89: pclr;csiz 1.1,2.5;0}rl;45}r2;1000}rl1;1600}r12
1;>0: gsb "GRENZEN"
91: i f M= 1 ; j mp 6
92: f:·:d O;pen# 4
93: xax r11,3,rl~r2,5;pen

1i4: pIt 37,925,1;lbl "Beta"
95: 'la:: rl,50,r-l1,r'12,2;pen
96: pIt -4.5,1450,1;lbl "e"
97: gsb "PEN"
98: DB; (r'2-'rU/I<}S
99: for 1::::1 to I<
100: gsb "FUNI<T1E 5"
101: if C)::::1000 and C<=1600;plt B,C
102: 8+S}E!
103: ne>:t 1
104: pen;pen#
105: 1}M;O}L;ent "Voor andere in\/oer'waar'den, ent 1",L.;9bJ :;~;if L=l;gto 7
106: dsp "end";end
107: "FUNI<TIE 0":
108: tan (8) *V}F
109: gsb "FUNI<TIE 3"
110: ret
111: "FUNI<TIE 4":
112: F! t an ( B) } V
113: gsb "·FUNI<TIE 3"
114: ret
115: II FUNI<T IE 1":
116: atn(cos(G)!(H-sin(G»)}Q
117: gsb "FUNI<T1E 3"
118: ret
119: " FUNI<T IE 3" =
120: \(V A 2+F A 2)}W
121: gsb "FUNKT1E 5"
122: ret
123: "FUNI<TIE 5":
124: W*cos(Q+B)sin(Q)\3(N+1)}Z
125: Z«1/tanCQ)+tanCQ-G»/\3)A(-N)/(3*A)}C
126: r-et
127: "FUNKTIE 2":
128: -Csin(Q)""2/cosCG»«1/t.:\n(Q)+tanCQ-G»/\3)·····(-N) }Z
129: ZCcosC2*Q+B)+N*cosCQ)cosCQ+S)-N*tan(Q-G)cos(QtB)sin(Q) )}D
130: r-et
131: "PEN":



pen#
O}P;ent "Kies een pen, enter 1~2,3 of 4",F'
if P<1 or P}4;jmp -1
peni P;pen
ret
II GRENZEN II :

wrt 705,"ip 520,380,15720,10380"
scl rl-(r2-r1)/15,r2+22(r2-r1)/15,r11-(r12-r11)/5,r12
ret

132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:

-80- Bijlage IV, blad 8
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-85- Bijlage VI, blad 1

Gra~±~ken: krachten (Fv, Ff) tegen vrijloopvlakslijtage (VB)

File MI". = 16

gamma = 6.0

labda = B.B

2SB0

F

ISBB

Ff

0.30B.200.10

SBB4----+----+----+---+-_--i I--__t--_--;

0.00

VB
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Bijlage VI, blad 2

Filenr.=17

gamma = 6. 0

_----+---+-+----- --- . -----i----""'*--..//*---:l-eb1Ia = 0.0

2500

F

1500

Ff

B.400.300.2B0.10

500-+-----+__.-..-,1--__-1-__-4-__---40 -1--__-+-__--1

0.00

VB
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Bijlage VI, blad 3

File nr.= 18

gamma = 6.a

labda= B.B

Ff

Ff

SB0+----t----t----t----+-----f----+----+----i
B.0B

VB



Bijlage VI, blad 4
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File nr. = 19
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labda = 0.0
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F
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Symbolen

b

f

h
c

= afsc~uifhoek

= spaanhoek

= spaanstuik (=h If)c

= arctan (Ff/Fv)

= effektieve rek

= spaanbreedte

= aanzet

= spaandikte

rom

rom

rom

n = verstevigingsexponent

t = tijd

v = snijsnelheid

v = spaansnelheidc

m = massa

1, = spaanlengte

or = effektieve spanning

C = karakteristieke spanning

E = benodigde energie in primaire zone
p

E = benodigde energie in secundaire zones

E = verspaningsenergie
sp

E, = benodigde energie voor afschuiven

*Etot = dimensieloos totale procesenergie

Ff = aanzetkracht

s

m/s

m/s

mg

rom

J

J

J

J

N

Fa

Fv

Fw

Wt

= terugdrukkracht

= hoofdsnijkracht

= wrijvingskracht op spaanvlak

= wrijvingskracht op vrijloopvlak

N

N

N

N
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