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Commentaar I

Betreft: Mechanics of the Metal Cutting Process I
s )‘l.E. Merchant

Journal of Applied Physics 16, 267 — 275(1945) May.

— 0p bit. 269 staat:

“The crystal structure of the metal, represented by circles drawn

on the sides of the stack of cards, is elongated by the process of

— shear, the direction of elongation coinciding with the direction

of the major axes of the ellipses produced in Fig. 3’..........
“It is not difficult to derive the following expression from the

geometry of Fig. 3:
20-

Cot ~ = cot c + tan(~—a)

where q is the shear angle..., and a is the true rake angle of the

cutting tool”.
25 —

Net zal blijken, dat de richting van de vervornde elementen niet

correspondeert met een hoofdas van de ellips welke ontstaat.

30 — In de figuur is het volgende assenstelsel aangenomen:
I — as lijn BS

1 — as lijn kB

Punt P is een willekeurig punt op de cirkel (x1, y,)

P’ ligt op dusdanige afstand van P op de ontstane ellips, dat

P’P = PU = TV + VU = Yi Itg(~—a) + cotg

= x1—y1 {tg¼~a) + cotg
a—

+ (yi—r)2 —r2 = 0 (cirkelverg.)
Vergelijkjng ellips:

— + y~ [Etg(ê_a) + cotg ~}~+ i] . 2xy {tg(~~a) + cotg WJ—2yr 0

Dit blijkt een ships te zijn net middelpiant M’

Dc hoofdas E’F’ maakt met de x — as een hoek K,

waarbij: tg2K=_2tg~

ofwel: cotg 2 K — 4 icotgq+ tg(cp—a)}
This El wordt getransformeerd in de hoofdas E’F’
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Conclueje:

— De afschuifrichting is de rich ting waarin de lijn AS zich ver—

plaatst. De waarde van de afschuifhoek in bet artikel van Mer

chant vermeld, is juist.

— Do verschjflende ellipsen van opvolgende lagen liggen niet met

een hoofdas in elkaars verlengde, maar de middelpunten liggen

op een lijn, welke met bet afschujfvjalc een hook ~ maakt. Do

ellipsen in fig. 3 van Merchant, zijn foutief getekend.

— Het is dus onjuist, om de hoofdas van de ellipsen ala afschuif—

richting te bescbouwen en bet model van de afachuiving met be—

hulp van cirkeltjes, is niet elegant. Indien in plaats van cir—

kels, bun omachreven vierkanten ala model waren gebruikt, zou

aan duidelijkheid zijn gewonhen.

— Doze conclusie heeft geen invloed op de verspaningetheorie van
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