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BeWerkbaarheid bij de Verspaning. 

College 4.740 - 1964/65 - Prof.Dr.P.C.Veenstra. 

1. Inleiding. 

Bewerkbaarheid is geen enkelvoudig te definieeren begrip .• en er is 
geen enkelvoudig en eenduidig kriteriumter beoordeling voor de 
mate van bewerkbaarheid. 

Het begrip staat dus niet op zichzelf; steeds moet de bewerkbaarheid 
van een materiaal gezien worden in verbinding met het ~oe te passen 
gereedschap, en de te kiezen bewerkingscondities. 

In dit college wordt de technologische gebruiksduur (standtijd) van 
het gereedschap als bewerkbaarheids~iterium gekozen. 
Een materiaal worat - in kombinatie methet gekozen gereedschap -
als beter bewerkbaar daneen ander beschouwd, indien bij gegeven 
gebruiksduur van het gcreedschap een grotere spaanprodukti-e mogelijk 
i6, resp.,een groter aantal produkten binnen diezelfde gebruiksduur 
wordt vervaardigd.Vanzelfsprekend wordt bier steeds 'de technologi
sche Gebruiksduur bedoeld, dus de gebruiksduur gerekend naar de 
tijd dat het gereedschap werkelijk snijdt. 

Relatie van Tay1£!. 

In de technoloe;ie is reeds lange tijd de re1a tie' van Ta.ylor voor 
de rebruiksduur bekend: 

v -
T ::: 

C -, 
V 

v. c 
v 1io1 p 

snijsnelheid (m~s-1) , in techniek 
techno1ogische gebruiksduur (~1t in 
specifieke snijsne1heid (m.s ) 

vee1a1 m/min. 
techniek veelal min. 

(1 

y ::: "exponent van Taylor" 
a - aanzet (m!omw)t in techniek mm/omw. / 
d = snedediepte (m), in techniek mm. / 

Cv is de specifieke snijsnelheid, daar voor a ::: aot d = do en / 

T = T ontstaat: C ::: V t d.Lde snijsnelheid behorend bij gekOzeL 
o v i 

standaardcondi ties van verspaning. / 

De relatie 1 welke lan58 experimentele weg is verkregen, geeft /~en ' 
goede il1ustratie van het in het voorgaande bedoe1da: de geb~iks
duur hangt af van de verspaningscondities (v. at d) en van di 
grootheden Cv.en y. / 
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De gebruiksduur als bewerkbaarheidsk.riterium wordt·dan bepaald door 
een grootheid C ,die een combinatie van materiaal- en gereedschaps
eigenschappen i~ zich verbergt, en een grootheid y. die aangeeft in 
welke mate de gebruiksduur van het gereedschap ~eageert op ver
groting van de snijsnelheid: 

dv dT 
T 

V 
;: -y T • 0 (2 

of: 
T 

dT 1 dv 
T = --

0 y v 

Conclusie:.1ee aen materiaal is goed bewerkbaar indien de specifieke 
snijsnelheid hoog is. en , 

2e. indien de y-waarde groot is. daar dit een geringe ge
voeligheid van de eebruiksduur voor snelheidsvariatie 
inhoudt. 

zie fig. 1, 2. 
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\ 

~ro~tQ' ~ = 
brt,\(t.r bC'c:w~~~OQ\ dc)c.){" 

~'t"("~Ce~ S~"oct:l\S~'cl 
'100(' ~r)e\h((.\ds"<A('(o.HIG 

~. A ._.",.'$.. Y m~-1 

tOCi:.C'\czmq,nde. Cv =:I 

be\a bq,W'~r"bo.o.r Q.tIOt" ~fQ\Q.~. g~~I\,)~ ~ .... \"" 

b\~ 9(l1~"~\\)veode .,n~sY)ctllle\cl 

~ =0 

T 

OI.\~ ~we~~bQ\Q,.h~$_ 

\(.r~ '0"\0\ . 

~ ~\o\"'\.\\~o\\Jur o"CA~hOln\\~l~'" 

~Q~ SI\<2:\hQ\Q\s "~rLo.~(~ 
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II~Werkwijze. 

De Taylor relatie is een experimenteie relatie, constateert 
feiten.Vooralsnog zijn de fysische achtergronden voor de 
grootheden C en y niet bekend, d.i. zij zijn niet te bepalen 
uit fundamen¥eelfysische materiaalconstanten, maar zij worden 
steeds opnieuw proefondervindelijk vastgesteld door nieuwe 
materiaal- en gereedschap combinaties.De relatie geeft geen 
inzicht in de vraag in welke "richting, dus naar welke fysische 
aspecten,gereedschapmateriaal moet worden ontwikkeld. wil 
een betere bewerkbaarheid worden oereikt, en ook niet in de 
vI'aag welke bewerkbaarheid voor nieuwe materialen met gegeven 
gereedschap mag worden verwacht. 

Dit college bedoelt een inzicht te geven in de achtergronden 
en de methoden van bewerkbaarheidsonderzoek, dat mogelijk te 
zijner tijd leiden kan tot fysisch begrepen relaties. welke 
een prognose voor de bewerkbaarheid kunnen geven.Hierto~ zal 
geput worden uit het uit de literatuur bekende en uit datgene, 
wat door eigen onderzoek bekend geworden is .. 

Daarom is het nuttig een moment stil te staan bij de methode, 
die dit soort onderzoekswerk eige~ is, en waardoor de lijn in 
de volgende reeks van voordrachten geexposeerd kan worden. 

1.De doelstelling van.het werk is na tegaan door welke - in 
fysisch opzicht begrepen - grootheden de gebruiksduur van 
snijdend gereedschap wordt bepaald. 

biz. 

2.Van het verloop van het proces van de slijtagew9rdt een 
fysisch-mechanisch model ontworpen.Dit model of deze hypothese 
laat mathematische analyse toe en gebruik van het model leidt 
tot een in msthematische vorm geformuleerd verband tussen 
de grootheden die verondersteld wordenbij het proces betrok
ken te zijn. 

3.Aldus is een Iftheorie" ontstaan voor de beschrijving van 
het proces.ln feite is de theorie gecondenseerd .in een mathe
matische betrekking. die de weg aangeeft voor het experimen
tele programma in het Iaboratorium. en.die indicaties geeft 
welke grootheden in onder.ling verband moe ten worden gemeten 
en met welke relatieve precisie dit dient te geschieden.Uit 
de theorie voIgt dus tevens de aard en de hoedanigheid van 
de toe te passen meetapparatuur en veelal ook de vraag naar 
nieuw te ontwikkelen apparatuur.Zodoende is de theorie in 
zijn mathematische formulering fide kapstokll, waaraan het 
kwantitatieve experiment. wordt opgehangen. 

Bij het vraagstuk van de gereedschapslijtage wordt als hypothese 
gesteId, dat de slijtagesnelheid t dus het materiaalverlies per 
tijdseenheid van het gereedschap. vooral door de gereedschap
temperatuur wordt gereguIeerd.De kennis noodzakelijk tot het 
steIIen van deze hypothese wordt ontleend aan experimentele ge-
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gevens uit de literatuur bekend (+, en die ,samen te vat ten zijn 
in een thermisch analogon van de relatie van Taylor: 

* ( 

e ::::. gereedschaptemperatuur (oK)., 
gemid9-elde waarde in spaankon takt vlak. 

At B = constanten. 

" 

Experimenteel is v~stgesteldt dat voor verschillende materiaal~ en 
gereedschapkombinaties geldt: 10 < B <20, zC;dat-, inderdaad sprake 
is van een zeer sterk temperatuureffect . op de gebruiksduur. 

Parallei gaande met - of zo men wil,identiek met het s;tellen van 
deze hypothese is het aanvaarden van een fysisch ~odel yoor het 
procas: het rnateriaalverlies van het gereedschap kornt in' de 
kontaktvlakken tussen' gereedschap in hoofdzaak tot stand door 
materiaal migratie (diffusie), zodat de slijtage-snelhei~ wordt 
geregeld door een temperatuur-afhankeIijkheid van-het type: 

e 

R = 
V = 

gaskonstante 

"specifieke energie" 

Op dit ogenblik wordt een tweede theoretische cyclus in het 
totaal geintroduceerd, n.l.de vraag naar de samenhang tussen de 
verspaningscondities en de gemiddelde gereedschaptemperatuur. 
De doelstelling is toch uiteindelijk een interpretatie van de 
relatie van Taylor te geven, dus een verband van het type: 

T = T ,( V t a, d t ••••• ) 

Uit een relatie van het type '3,4)volgt: 

T = T 

Is nu bekend 

e = e ( v. at d •.••• ) 

dan voIgt door kombinat1e van 6) en 7) een realisatie van de 
doelstelling t geformuleerd in 5). 

( + Ma Lenzi schinenma.rkt 

* ( Schallbroch und Schaumann, VDI 26. 81 (1937) 325 

(4 

(5 

(6 

(7 
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De doelstelling in deze tweede theoretische cyclus in het 
totaal.1is het verkrijgen van een explicitie vorm van de 
relatie 7) - • waarme.e het gebied van de versEaningsmechanica 
wordt betreden.r . 

Ook hier wordt een model ontworpen voor het mechanisch verloop 
van het verspaningsproces, terwijl de mathematische analyse 
leidt tot kwantitatieve 'formulering voor de grootte van de 
bij het proces vrijkomende warmte, en voortgezette analyse het 
mogelijk maakt in explicitie vorm de gereedschaptemperatuur 
te berekenen om aldus te voldoen aan de sub doe.lstelling, 
geformuleerd in 7). 
Deze tussenfase in het geheel leidt zodoende tot de introductie 
van de dynamometrie in het onderzoek, naast de thermometrie, 
die uit de primaire hypothese voortkomt. 

4 .Tenslotte zal door het experiment een verificatie van de theorie 
plaatsvinden.Nagegaan moet worden met welke precisie de mathe
matischeuitkomsten van het type 7} en 5) de realiteit be
schrijven, en welke hun gebieden vangeldigheid zijn. 
Veelal zullen de uitkomsten aanleiding geven tot het inzetten 
van een tweede CyC1UB van theoretisch en experimenteel werk. 
waarbij in de theorie op grand van de uitkomsten "verfijningen" 
zijn aangebracht. 

15 - ~. De technische taepassing van de resultaten.van dit soort onder-
zoekswerk vraagt een duidelijk en niet gecompliceerde formu
lering .. De uitkomsten dienen in duidelijke richtlijnen, tabellen, 
grafieken of'nomogrammen gepresenteerd te worden, waarbij voor 
agen moet worden gehouden, dat de verlangde precisie van de 

10 gegevens dikwijls .van een andere klasse is dan waarvan in het 
laboratorium sprake is .. 

15 

10 

15 

iO 

Een redelijk betrouwbare prognose v~~r het verloop van het 
proces en algemeen bruikbare numerieke gegevens met beperkte 
nauwkeurigheid zijn veelal van meer waarde dan gedetailleerde 
informatie over de fysische achtergronden, doch zij dienen weI 
zoveel als mogelijk uit deze achtergronden voort te komen .. 

lek technische hogeschool eindhoven 
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III. VC1'sEaningsruechanica en dyuawcllietrio .. 

11I.1 e !let cerste mollel ;"an Herch3.nt e 

, 
Eon model voor het vcrspaningsproces is opg.steld door Marchant. to) 

en. is geba.::;cerd op de visu.cel waarnecmbare lamellonYorming 

(';;;Cg;;lcz:tc.tie) VB.n d€ spaan. en op de interpretatie van microfcto~6 

-,c:n ccn doorsnodo ','an e<\';n spaan .. 

VG b<:li.:mgstellj.ng voo1" de iierapanings.t::echnnicc. is gestir:mlecrdC!oor 

het in do ';)orlog tar beschik.k.ing komen van moeilijlt be170rkbare 

materialen. :;:;01216 h~oggelegeerde· staalsoorten, Ti-.legeringon 

(raketaandri.jving, straalmotoren, kernenergieinstallaties) .. 

Een schematiaaring van aen microfotc ~crdt get60nd in fi6.39 

blijkt datc= cen redon is sen tweotal homken ta onaorkennc~ 

die in geometrischo z~n het procca beschrijven: 

i = de hoek tuascn de richting van de Gnijdc:da 

beweging e!:l eon 't'l&.k da t do .zcheiding· "orr;;.t 

het g~dcformecrdc materiaal j.n de ::;;paan. 

uCZC hoek heet de af'scnu:i.fhoek on het vlak het afcchuifvlak¢ 

de richting van de textuu.r~indc apaan 

hct ufachuifvlak. 

I 

t"~'."J. 
I 

Geponccrd ..-;ordt cat dez6 hoek de richting van maximale rel~ ,'a;;;. hot 

·:'1';<ltr.>ril'1,a1 (n-"'<\-~a"'':e''e''''J' -a""ge"""t ~n 'at"'-r --"" d"'zc ·,.;c1.. ... 1.·-<:' .,..,,'>" ____ w __ ...... _ A... ......... :,.,'" .L....l....a. k ... " Gl.:a ~""-;,J. 1: (.:.. ... ~ ""o..J.. \;, -'. :I. .... tLv -.c:~\l~..t.:~ 

eenzel't"igd v;ordcn :net de richting van d:: maximale hocfdspanning 

( trekspanning) • 

theorie nu op .:?eJD gedGt"<4il~ 
; 

lccrdc uitwerking vaudit ~odel en het atallen Van vcrdora hypotho3cn, 

zca16 ge~llusi;rccrd met dcfiguren 1~,5 cn 6" 

technische hogeschool eindhoven 
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hoo Y d bY) ~ \r.. t"()C\-it ; 

1\ = ts . ~ . Cu'b C \0- ~ ) 
o\r)<\l C~'b C ~ + \O...;~,) 

\-\<2.1: ~(l.Om«.\~s.ch /~C~Q."'i.$.&. V<i\Sp""o~r,~:!>yYt~d.t.l 

Y)WJ\\ t\)ar(},Q.r,t. ["'{'@.C~\(ty)Q."'QY')W~C\,t.] 
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- 1" de spanr.ingstoectand bij het vcr~panj.ngsproceG 

is in het referentievlak *) op te vatten als 6en 

vlakke spanningstoestand, terwijl de defoI'Il'.ut:Le 

tot stand komt als gevolg van zui \~ero af6011ui-

ving" 

- 2~ ar is volledig mechanisch cvsnwicht tUBaen ger-cod 

schapt spaan en wcrk.stuk, zodat de madellan 

naar fig.5 en fig.6 redan \'fill beBtaan heboer." 

Uit fig .. 5 voIgt ala belangrijkste conclusie: 

'P~ = r ~ tan ( <\> + ~ .. % ) t 

hetgcon gegeneraliseerd wordt· tot: 

17at in het veryclg het geornetrisch rnod~l za.l 

ware.Gn genocmd .. 
, 

, ' 

Opm .. : Hier 'Nez-dt nj.at gesteld dat ean bskende spann.ingaverdeling 

c.anwezig is t -.'Jc.aruit <y, reap" 1s to berekencn ZOUd~H'l zijn. 

Dezc groothcden ~ .. o:::,dcn hier gedefii!'ieerd ala 6 =: ~ 'i>\l"l<P j, 

-C~ = ~ ~$ "zonde:;:- sr::n uit':>l'raak te dcen over e.G afhai.iJ::clijkhcid 

~) vlak deer de 

3 .. do cnkel',cudigheid vC.n de ::1tuatic, do::'. de sar&n~' 
I 

tie dat onder gegevcn l'erspaningscendi tiltu:; elecht 

cen enl~ele \7aardc voor de o_fochuifhcelt lre.n 

tredcn, \,,:ordt ontleend <ian de hypothese dat- het 
'I 

preece ~odanig verlc.opt c.at hot opgcnbmon v~r-
, 

mogen minimaal is~ 'i 
I 

Aan deze vo'crwanrde zal in 'het vervclg worden 

gcrefer:;crd energiovoorw~Qr6c.+) 

richtir..g van de cnijdendc 'be"'.-:eging loodrecht 01' 

technische hogeschool 
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- 46 he t in!.C'ttGn .. 1'an de' deformati€r va:-: het mate-

• het eigenlijkc verspaningsprcces dust 

; .... ordt geregu2.eerd doer een' ~lasticitcd.tsvocr 

Ac.ngen creen wordt da t afschui ving optriied~ 

zodra de schuifspanning in het'e.fschuifvlak 

een grenswaardc th\Q\X = k bereikl.: .. 

In f,eite wordt dUB de Y00rwaarde van Tre;:;ca, 

de St Vernant gebruil:.t. 

- 5. de invleed 'VlUl de vervor!:lingsverstevigiug 

wordt buitcn beschom-ling, gelc.ten .. 

De ~ethod6 is nu eonvoudig. 

Uit een gOniometrisc!le besc!1ouwing van fig.5 voIgt: 

Vaor het het proces opge~omcn 

met de minimum voorwaarde: 

dN' = 0 

l 
j 

vermogen geldt zodoende: 

,. 

(8 

+) Impliciet ,rcronderstelt Hcrcha."l t hier dat ·~r geen interc.ctie 

ie tuosen het ge'beuran op het spaanvlak en dat op hO't; af6chuif~ 

vlak, ~.&.w. dat goldt: 
=.0 " 

Ac.n.getocno ~al ·,7or::'cn dat d.e::c aanname onhoudbaar is. 

werkp lootstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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Na enige uitwerking levert dit: 

tan (c\> +~ - ~ ) - c~ f + 1 tan (+ .. ~,- '£0. ) -

_tan (~- S ) } ~] = o. 

...,.-

d LfI. 

d £\>" 
+ 

de expliciete uitdrukking voor de energievoorwaarde. 

Deze uitdr~ing verantwoordt: 

1. de vervormingaversteviging via de term d t:a 
d4> 

" 1 

, waar ii 

immers de deformatiegraad tan () ,en zoals later zal; 
I 

blijken ook de rek z:.. uitsluitend een functie van cp " 
1 

is. 
I 

Degrootheid ~ 
d<\> . 

ia dus onmiddellijk uit tedruk~: 
I 

ken ala functie van tan ~ of ala functie van L . 
2. de interactie tuasen het wrijvingsfencmecn 

biz. 

op het apaanvlak en de verachijnselen in het afschuif

vlak doortuasenkomst van de factor ~. 
d<p 

In de eerate theorie van I'-terchant wordt nustilzwijgend gesteld~ 

en 

d 1~ 
d~ 

J. 
de\> 

= 0 

Waardoor de energievoorwaarde wordt: 

tan ( + + ~ - ~ ) =cot , 

of 2~+~_Sk= ~ 
een van de hoofdvergelijkingen van de verapaningsleer. 

{ 
I 
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Voor de hoofdsnijkracht ontstaat zodoende een eenvoudige relatie , 
door substitutie va? 9) in 8) 

F . = 2 A 1~ co~ cp l v 

waarin: 
f = [ , i (10~ 

= k. 
6 max 

Met deze betrekking 10) wordt de hoofdsnijkracht bij het ver-, 
spanen dus bepaald door een materiaalkonstante ,.k en een spe

cifieke bewerkbaarheidsgrootheid : de karakterestieke hoek ~ • 

Het ligt voor de hand dat deze hoek <p beschouwd wordt als 

een primair bewerkbaarheidskriterium. 

Uit de relatie 8) blijkt reeds dat in het interval: 0 .(. 4> ~ 1">4. 
de snijkracht afneemt met toenemende 4> ( indien' Ls, geen fune1;ie 

van ~ is). Het ,zelfde geldtdu8 voor het opgenomen vermogen 

bij gegeven snijsnelheid • Te verwachten is dUs dat de gereed

schaptemper,atuur daalt met toenemende '<I> en dat degebruiksduur 

zal stijgen, zoals de relatie 3) voorspelt. 

Zoals uit het voorgaande is gebleken is de hoek <p onmiddellijlt 

gekoppeld met de stuikfaetor A (fig.5. Y. 
Een lage waarde voor ~'geefteen hoge stuikfactor, hetgeen dus., 

zoals in de praktijk vande werkplaats bekend is, een indicatie 

is voor een slechte bewerkbaarheid. 

Commentaar. 

De hoofdvergelijking 9) voldoet bijzonder'slecht aan de waar

nemingen in het laboratorium *). Veer een staal c45 bewerkt met, 

een hardmetaal 82 wordt bjjvoorbeeld gev?nden 2 q, + ~ _ So :: 75 .' 

Oolt de vele gegevens uit de literatuur dekken de~e vergelijking 

niet. Dit is voor deze eerste theorie van Merchant ook weI te 

verwachten, omdat de fysisch-mathematische behandeling Onjuist 

is. . • L 
In de algemene energievoorwaarde wordt immers ingevoerd ~ = 0,' , ' d+ . 
terwijlhet eindresultaat in de hoofdvergelijking 9) laat zien 

!!i __ 
dat zou gelden -2. "') . b'.l6 I ~ d q, Z:";G ... z. 'I , "~'\nI,)OL 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 
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rappert nr. 0128 blz.16 van' biz. 
v 

Hot is Evident dat de hocfdvergelijl::ing 9) dan ook niet universcel 

voldoet can de algemene cn!rgie";oorwaarde, zelfs nict indien 

&anv<3,:lrd wordt dat d 1,. ::." v. 
de\> 

Dc herofdvergelijking is all-een geldig voor het bijzonder geval 

4> = 1f /I{ t zeals blijkt door subzti tutie va.n 

- 2 <\> 
2 

in de energiGvoornaarde., 

geldt dan: 

tan ( -rr/2~ c\» ." c~ q, .,.. 2 tan ( 1T /2 .,,4» + 2 tan ( 11/2 "" 

2 c.? ) = o. 

of; to-\") ( 'tr/2 - 24» =0 
en dUG: 4> = 1Ij1.{, 

en: \~= 5. 

<p "orat bepaald 

Co'::! ( ~ ... ,=> ) 

'i.\V) 4> 

CohcluGie: 

Da eerste hoofdvergelijking van j·iorch::.nt, 

heert geen algemene .geldigheid. ~aar bc~ -," 4 

schrijft het bijzondora geval waarin i~ de 
.' ~ 

Gsrste plaats geen vervormingsversteviging 

optreedt. en in de twe'eda plaats do GFaan~ 

stuikfactor~ A =1~ 
t 

door ~eting van de stuikfactor A == !A ::. - , 

" ~ wcrdt bepaald door dynamometrie, G.;,,:::.arbi 

F en P worden gemsten. Uit fig~ 5. is duidelijk dat geldt: v v 

1.0.0 ( ~- 'So J ::. 
Pv. 

~is ~ekend uit de gereedschapsgocmetrie. 
Fv. 

werkplaotstechniek technische hogeschool eindhoven 
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o 
Dit impliCeert dat' do tctale snijkracht F in do richting van de 

snijdcnde bo;;esing staat, en dUB gelijk i6 aan de hocfdsnijkracht: 

== o. ") (Z ' f' c: .. F =F. t P 5 r-_______ v~· ____________ ~v ____ __ . l.EI :Lg,,-, me \.0 ~- So =0 ). 
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Het is evident dat de vcllodige energievoorwaarde. ook met 

gean eenduidige oplozsing heeft. 

Zo vcldoet bijv. de relatic: 

t + l:!> - So:: IT/2 f 

6Gn hoofdvergelijking die zeIter niet e.an de ~.erkelijkheid voldoet. 

Zeals fige5 blijkt beschrijft deze Telatie de situatie .-:aa1"in de 

de b c\'1crking van eon ma te riaal me t a L'-"hu': ".1--a ..... h"" "F.' - 11 . ~ .; .:!::..Q'V> J. ..L.l..t\..J. """ s - - t \.4.~1' 

16:::: O. Hot procG-6 necmt in dit geval uitsluitend enerE.;ie op in 

Tc~h is daze eerate theorie ,pan Horchant eon goed ,roorbc""ld voor 

dc- opzct en het doel \~an sen \l'er6p:t!!ingntheorie .• Set ligt 'voer 

de hand dat na eon bescheuwing va.n de \':ijzG van sp~anyorming en 

de otudie vaD microfoto's)een geomatrisch meohanisch model, zoals 

luitgebeeld in de £ig.5 en geformuleerd door de relaties 8)~wordt 

Zec.:!.o ee1"dor besprol>::Gn dienen daze relaties doer cxperimentercn op 

hu!'l geldigheid getoetst te .Jorden 1 d .. i. he: modol VIot-dt op zijn 

juistheid geverifieerd~ 

In de Telaties 8) zijn de groothedenq,.~,-s. en A direct of indirect 

meetbaar, evenals de snijkracht.r&+ 

De rcaliteit van het model zou zodoende onmiddell.ijk uit de 

Dit kan in de praktijk vocrkemen. voor een zeer grete 'tvaardc 

van 5. ~ 
"''''·~·rb'; .; 'It.s t;>.c;;.;:. ...A.. ... P 7..01f5 negatief' 

V 
lw+n ... ;orden .. 

werkplaatstechniek ·technische . hogeschool eindhoven 



o 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

r----~-~--------~-----------------------~--------------~--------------~--------~---I 

,biz. ~ van· biz. I nr. 0128 

betrekkingen 8) vast te stellen zijn, indien de waarde van - . 

t~ onder alle verspaningsomstandigheden bekend was. Dit 

nu is echter niethet geval, en dit niet alleen omdat het hier 

een ware schuifspanning betreft, dus een waarde gera\Qteerd aan 

de ware treksterkte van het materiaal, maar vooral ook om-
., 

dat de invloed van de vervormingsversteviging, bij de hier 
. ,..l , 

opt·redende hoge deformatiegraad en grote deformatiesnelheid, 

niet bekend is. . . 
Integendeel, indien de relaties 8) juist zouden zijn, bieden 

verspaningsproeve~ en in het bijzonder de dyhamometrie t de ge

legenheid deze materiaaleigenschappen in kwantitatieve vorm 

te achterhalen. Er moet daarom uit het model!verifieerbare !~~~ 
consequentie worden afgeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een 

hoofdvergelijking, die een direct controleerbare re1atie is 
• 

tuaaen karakteriatieke hoeken. Blijkt deze hoofdvergelijking 

met de realiteit overeen t.estemmen, dan wardt nit aanvaa.rd 

als een ver ificatie van de juistheid van het geometrisch-.......... 

mechanisch model. 

In dit commentaar bij de eerste theorie van Merchant moet ver

der nog opgemerkt worden dat de relatie vaor de spaa:nsnelheid 

VT 'afgeleid wordt op grond van de continuiteitsvergelijking: 

(11. 

zie fig.6. 

Hier schuilt een principiele onjuistheid indien het procea 

wordt beachreven ala een v~akke spanningatoeatand. 

Dan 'immera is de ,(hooc>d)~panning in de derde richting, dua lood

recht op het referentievlak, gelijk aan nul, maar er is dan wel 

een hoofdrek in die richting aanwezig~ .. ) V0C4'YlI.)~t \=>~~ "" 

waarin d = d 1 
, 

en waardoor VT in de werkelijkheid kleiner is dan de be trekking 

11) voorspelt. 

I 

f---------- -----------------------.-~-. __ . _________________________________ _/ 
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rapport nr. 0128 bl z.1-"9. van biz. 

I 

Tenslott~ wordt neg gewezen op do fig.? , d~e ~en tcelichtir~ 

geeft ep het vorband tUBsen de hock ~ (zie ook fig.3) en de 

deformatiegraad tan ~ 

Co\ "f> = tan '6 = (\)$ S 

In de theoric '!ran J1I!erchant wcrdt ec!! cirkelvormig materiaalolement 

beschouwd, dat na deformatiG gctr~nsformeord wcrdt tot een ellips. 

De hoek/Vlordt gedp.finiccrd zoals in fig.,? is aangegeven en ver

csnzelvigd met de richting van de maxim ale rck ntA. dcformat1e. Bij 

nadcr beochouwen is ait niet geheel juist +)~ 

Overigens zal later blijken dat het tel'" vasts telling van do richting 
I 

van de maximale rek niet zinvol is van een a priori 

nomen structuurmodel uit te gaan. 

aapge-

Dez,c hoek 'I' is • .. a.n groot belang veor verdere ontwikkeling van de 

tteorie 0 niet. allNm omdat hij langs microl'otografisch"e .7ag ~!eel 

beter meetbaar "is d~n de hoek ~ 1 maar "'ooral ook ontdat hij de 

richting va.n de maximalc rek, en· daarmee derichting van do ma%imal.e 

hoofdspanning vBstlegt. 

"p,!>1BI!') waarneming in het laboratorium laat zien dat dit inde:rdaad het 

gevlll is t en bovend.ien dat het hier waarschijnlijk een ralld ... 

b~ffect betreft. Dit wordt a.m. geconotateerd door ~-metingon 
ove:r do breedte. van de Gpaan (in de richtiug ,*and). vlaariiit; blijkt 

da t er'·spra.kt';- is van (len A - verdGling; met-het . grootste \*eir.

loop 8.an de bu1tenzijdc van dt spaan e H~t effect is maar klein, 

em in het vervclg zal A geinterpreteerd worden als de gemiddclde 

waarde uit ds verdeling. Ovet'igens heert het effect tot ge~olg 

dat de doformatie in de spaa.n niet in iedera doorsnsdc meteen 

refeooticvlak dezelfde is, hetgcer. made leidt tot het oeoh ... nisme 

";ran de spaa,nafloop van de bei tel bij 3-d.mensionaal anijdcn 

(langsdraaien) .. 

f) E.T.",';. Zwcekhorst, intGrn rapport ~',T 67. 
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werkploatstechn iek 

H ell: model \/0.0 \I)<z\chGMil: 

ae.,of'mQ\\e ~f) e~n lom"t 

blz.2.0van < biz. I 

CJ.:St' C{) 

~ IJ.'O 
e': ~ 
"',:i' 

fOIP 

4! 

to.n ~ = 6x. = cot 'f 
~~ 

Ax => 1o.n(<\>-~) + cot <\> 
~'.f 
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o III.2 Hot model van r~orchant. en de fysisGhc real:.tcit" 
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Zoals Herchant in zijn oorspronkclijke publicatie stelt, moet het 

matsriaal beschouwd word~n als eon pak: speelkaart.en die door de 

beitel worden afgeschoven_ Fig.8geeft bijrvan het schema$ In 

feita is vercnderstcld dat de. lam6l1cn die in de spa.an worden 

geccnetateerd, reeds iivir tueel aaU\'Jezig" zijn in het moedorma teri-

aaL 

Aan dit model. dat in feite ':;sinig te doen.heeft met de fy::;ischG 

realiteitt wordt de deformatiegraad ~~~~= ~ 
bij 

ala belangri.jke 

grootheid door generalisatie de me.ohanisohG dcfinitie ontleend, 

zoals toegelicht is in fig.9. 
1:)~'; ,..,-ri"" ..... e '1-..,,_ 'uw.;-g bli ·P!"t d::.t d'" U~~ uA~~~ W&a~.u --vL _ _ pr€miS60 van do ls.melvorning 

niet noodzakelijk io t dach dat het proce5 fysisoh als oeD oontinue' 

dcformatie Y~n worden beschreven. De beschouwing leidt tot 

dezelfde ui tkorr.st '!roor de deformatiegraad ala het model van r.!ercha.t. 

Ban en ander werdt toegelicht in fig .. 10 en 11, in feits ale na-

dare uitwerking fig.? 

In fig. '!O is getoond dat eon deeltjc A van het moeqerma teria,al 

door de werking vande bei tel cnde:r"worpen, is aan tweo be;\7egingGn i 
.' een met de snclheid " in de richting van ,de snijdonde 'boweging, 

en cen met de sDclheid V~ = langs het Gpaanvlak .. 
" 

In de tijd ~t is het deeltje zodoende t.c.v* het moedermateriaal .. 
op de :t:ilaats A. 1 gekotnen. ~~aar zich dan uiteraard cok v:cer 11.et apaa.~~-

vlak van debeitel bevindt. Ten opziohte v~ri de baitel zien we 

d;.:s a.Ileen de 6paanbeweging V'T.o-\: , de besohouwing5wij,z8 i~'aar<lan 

deor m8.croscopieche externe t'laarncming ,ran het proces ge.-:ocn zijn .. 

Voer de besc~ou~"ling va.n de deformatic is de ~,;,erkelijke beweging va: I 

het m~teriaal t.o.v. het mcedermateriaal (werkstuk) van bclang. 

In u~ .. tge~·terl':,t deer 
. . 

de 

In de gedachtenvorming w01"'dt de beitel met net afschuifvlak alG ee' 

gezien~ in die zin dat modificatie van hat 

optreedt zodra het cfschuifvlak pass€ert. 
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1/
x t 

T-

6~1 

\l)C(.rc.?QO i : 

10.'1 l\ = 6>< = 
~~ 

cot ~ t -to.n (¢_':l) 

I 
1) 

6X 

Ls-
..".; 

C
t 

r~ ... 

c 

biz. '2~ van 

C 

meG'no.f)~bc\'e O<2.fio~he. 

\lo.n QQ ~o\mo.·h(l.~/·QQ~ 

~QYJ « = Ax -
B A'1 

tnfC:c\)o.Y)~,chQ. i."\<i.rf>re-to.\t.<Z:.' 

Yo.." 1o.n ~ \")0.0.(" m<2lcho.Y")t 

) i.e:. 9. G<L~\"O,\(&o..\ U? \Jo.'() 

biz. 

B OQ 0.0:\(0\\((: \/o.v., d.e\\H"~oi\\e-

-,~\o.Q.d (.n OC'lt ~ude\ ~o.V) 

tn ctt"cn 01.'(') t. 
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t ~ 2. At 

\ 
... Vat VAt 

Tn oo\e.l "10.2 o\cz ~p~Y") "Iotmi.V')~ doer 

co~t~nl.)~ ciQformotl!G. 

bl z. '1..;' van" bl z. 

t.:rO 
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rapport nr. 0,28 bIz. 'l6van bIz. 

Op de tijd t= 0 is Ziodoende links Van hGt ..... lak AD het materic.al in del' 
corspronkelijke tcestand. In. de tijd At beweegt de beitel van A ns.aI'· 

B, terwijl hat materiaaldeeltje A '.'algena fig.10 wordt verplaatat naar 
1 het punt A .. Het afschuifvlak is dan in de positie BC gekelUEm. Het in 

duidelijl<t da t oJ? de tijd l'! t het materiaalelement ABCD is omge-, 

vermd tot A'BCD1
« 

Na do tijd 2 II t 16 B op de pInata B 
1 

gekomen en het matcriaalelement 
1 1 . 1 1 . 

BC-- , d .. t "R n E"" t . '1 h t' ""+" BCD .; d;: .t.t :i.S vervorm ... ° _. v '.c t erw1.J L e eJ..emeu .. A .... n e 

pcsitie AIIEICIDII is gekomen, ale deel van de gevormdo spaan. 

Blijkbaar isj dit model do aanname van lamelvorming ,overbodig" Do inte .. c 

vallen 6 t in de tijd zijn slechta gekezen tar verheldering van het 

becld, maar kunnen L\"'I'~ni.\Ci:"\.""''''Q\. werden godacht f w,-,ardoor (;lon 

continu procoa wcrdt bcschrevene 

Noch to.'Il '0 , t'l'eedt lamel vorming op bij de ve:rapaning (segmentatio L , 
Deze lamelvorming moet aa.n secondaire precessen v:orden tcegeechrcven. 

Dit model maakt het verdcT oV'erbodig de deformatiegr,aad te generalise 

ran. 
T .~, 1~ ... n ",1.g. c.. wcrdt eon materia.alclement ABCD bezicn dat 1.n de tijd ~t 

doer het s.fschu1fvlak wordt gepasseerd. waarbij het gedcfermoerd 
... " wordt tot ABeln'. 

De snelheid van het afschuifvlak in de richting van zijn ncrmaal 
is V"5.~\") q, 
Hierdoor geldt! 

::; ~~ 

C()~ 5" .. At :: .ox 
.. co..(~_s.~ 

Hiermce is naar d~ klaGsieh:~ .machanische defini tie: 

:: 

welke indentie1c i6 met di.e volgeus het Herchs.nt me.dol. 

r--w-er-k-p-'a-a-ts-te-c-h-n-'.-k--------------------------------t-e-c-h-nl-'s-c-h-e--h-O-g-e-S-C-h-O-O-I-e-in-d-h-o-v-e-n--~I 
• 
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blz.l 

0- Mechacische analyse "Inn het cerate model van Merchcnt@ 

Hoe./e-I de aerate hoofdvergelijking van Nerchant op goede gronden !mn 

5 - worden verliorpen, biedt het mechanisch geometrisch model naar dci 

rig.5 cn 6 cen geed uitgangspunt voer vcrdere analyse. 

lQ -

15 -

20 -

I 

2S -

30 -

35 -

40 -

De cpanningszituatie tijdens he~ procso wordt vastgelegd door drie 

hccfdspe.nningcn ~ '> ~ '. ~3 t waarvan ~ cn <12. in· \-)~\ T<tVtre"'\'(ct't\d~ 
liggen ~ terwijl <17 daar locdrecht op staat'. Wordt h'2 t prccesbeschrever 

..J 

~16 eon vlakke ~a.nningstoostand, dan geldt: 

Cf'3 = 0, ' 
I 

on: <f - rf;c + <S!".: <} ... V I~ _~ ,2 + 412. 1- 7J 
, 

\. X' til . S 

" 

(12 

2 2 

<S'2.= 
<S: ... cr. ., V,- - ,2 ~2 
2-1 ~ ..!. ,<r-(f.., + , 

y " 3 .... ' "tJ 

2 c:: 
, ;. 

Doze '.10CT'fio.arc.c zul1en veclal ~n c.e volgendcvorm werden ;;ebruikt, ... 

" 

7:;0~.r. ""7..1.,. ~~ ....... g.,.:; J. 

Dc x~richting 

en 1.' < 0" s 

l 
f 

gegeyen d.cor de heek ~ 
dUB lcodrec,ht op het afGchuifvlc:.lt. 

... '. 

Verde~ wordt vcrond.ersteld dat ~r sprake is van zuiverc, afschuiving 

45 - in de richting <p ! z,odat La:!:: t roex" 

50 -

!:!et a-crGto de~l van dezc vercnder5tclli~,g impliceert: 

hot twosd~ decl hecft tot gevclg! 

werkplaatstechniek 

~ = 0,. =0 • 
x :lJ 

l 
J 
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biz. ~ van biz. 

Ret geomctricch ~odel eist: 

<!5,j= t 5 tan (c:\l + ~ = So) 

zcdat de uiteindelijke consequentie is~ zo La =F 0: 

hetgeen alB weer oen nieuwe hccfdvergclijking kan worden op,gevat, die 

Dehter weI zaer in strijdis ~et de cxperim~ntele- reaultaten~ 

Concluaie: het a priori van de richting van de maximale schuifspannin 

in de richting ~leidt naaGt de aanname van zuivere ef

schuiving op zichzelf read.:: tot volledige be paling yan het 

probleem. Het toevoegenvan een ~mergievoorwaarde leidt 

kennelijk -tot ~4fbepaaldheid~ d.-i. het simultaan verkrijgen 

van twe.:!.::trijdige hoofdvergelijkingen, rGsp~ bet ecnduidig 

bepalen van de waarde van <p.. -

In dit geval van de eerste thee!'ie van Herchant rezulteert iremors 

q, + ~ - ~ =0 

2 ~ + ~ - ~ = . il/2 

Co~cluc:;io: zo het verspaningsprocel? verloopt deor zuivere afschui-

en 

ving! 

CS.., = -0.. '- 1 

=f. 0 

dan ligt de maxim&le schuifspatming niet in het afschuif

vlak t maar maakt daarmec een hoek / ' zoals toegelicht 

in fig.13. 

Samenvattende eonelusio: 

Het moet mogelijk zijn drie· vGrsehillende wegen to volge .. voor het op 

stallen van eec verspaningstheoric, uitgaande'van het hlvohanicch

geometrisch model n-aar fig.5, res~.van <r .. :: T' tan (<:\> ... \.,. ... c) ; lJ G I:;) 
cO door het stellen van de hypothese van zuivere ai'sohu1ving, w<:larbij 

de maximale schUifspa.nning niet in het afschuif;."lalt: ligt; en dus 

werkplaatstechn lek technische hogeschool eindhoven 
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met de relaties 12) : 

<l2 = -6: 1 

(}ij = - '?X =1: cll\ 2Q 
s 

b) door het opstellen van de hypothese dat de maximalo schuifspanning 

in het afschuifvlak ligt, en waal"door e1'" geen sprake .meer is van 

zuivere afschu1ving, maar van een algemene spanningstoestand gere

geld door de relat1es 12). 

waarin dan: 

en dus: 
"". 

rr' ;;: + L',max 
~'i = "x;. 

t"'r". ;:;. _ '1" .... av .. ~2=u L. ....... . x 

zie fig.14. 

Dc juintheid van dit alternatief b valt zeer te bctwijfelen , claar or u t 

volt;t dat de ma.ximale hoofdspanning ~steec15 de hoek van 4-5 0 
met het 

afschuifvlak maru~t. Ge~ft daze richting tevens die van d~ maximale 

rek van het rna teriaal tijdenc de dd'ormatie aan , dan zou steeds gel~ 

dan: 

\p::; 450
, 

hetgeon'zGker niet het geval is. .. \ 
,- ) .. 

Daarom. ~vordt dozo mogelijyJ1cid b verdeI' ui tgesloten mot de 

conclU5ic; de hypotheso dct ~ maximale schuifspannin& van nature in 

h.£l afsthuif"dak ligt is ~k~\,1)t~. 

, ... ) het bij zonder gev.:..l (L:::o leidt z0u16 ui t 14duidclijk is tot de c:. _ 

hccfdvel'gelijking : <\> ... ~- ~::: 11/4 , walke 1.00 en Shc.fftLr op 

eror1d van totaal c.ndoro overwcging·en hebben "IGrkr6gen f en die in 

~en later stadium dan is ook herzien. 
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biz. 

o C) deer het aa.nvnarden ;,-an een algemene spann1ngstoestc.r.d naar de 

5 

1Q 

rdatieG 12) t en zoals dez6 uitgabeeld werdt in fig. ':5 t 16 f 

waarbij de maY.imale schuifspanning de ho€:k ? r.1aakt met 'het afschui 

vIal::, en waarin de richting van de maximale hoofdspanning treJ.;:-

6pa.n.i1ing wordt bepo.ald door de heek ..Q.., 

In aIle gevallcn dient de enkelvoudigheid van de situatie ontleend te 

worden aan cen volgende hypothGsc, bijvoorbeeld zoals geformulcerd in 

de anergievoorwaarde, indian daze juist zcu blijlten tc zijn., Uit fig. ':5 

blijl::t weI zeer: duideIijk dat indien 'len hoofdvergelijking van het be

sprak.en tijpc bcreil.:t karl worden t dus een a priori dG.fir:itie ~oor de 

15 hoek ~ +~ ~'S, de situatie "!oor een spanning6cirkol met gegcven. ;:;t):"aal 

eenduidig bepaald is. 
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III.4" . 

biz. "1-7 van biz. 

Verdcre ont~ikke~in5' met ~ hypothese ~ de riohtin~ 

~ ~ ma7.:imalc rak de ':dchting ~ E!. maximale hoofdsp3.n 

{15" 

Dc vraag is nu allereerst hoc de hock'P gerelateerd 'Y..an ~'!orden aan 

de primaire hoaken die uit het geomctrisch model voortkornen e 

Merchant heeft in ditverband gesteld ( fig. 7 ) 

cp~ I.(J' = tan « 
een betreyJdng die echter, zoals reed:: sorder is opge:::lerkt. zeker 

niet juist is. Baarom is het vraagstuk nader bezien 

van de f1g .. 17 als verderc u1twcrking '!'an fig.12 .. 

- aan de hand 

Ge6ien is reedsdat hetm~teriaa:i.-clement ABeD vervormd '!:ordt to\;. 
" " A'OC 1n ' 

j'i.,u --. t .. aaraan de definitie van.' de deform~tiegrc.ad tan ~ wordt 

ontleend. Bcschouwd wordt het balkje A F , dat voor de deformat;t.e 
• j., .... 
~n .. u.e\, moede~materic.al in zijn positic gedefinieerd werd deor de 

'" hoel;: p t en dat na de deformatie gerekt io tot A'F ' terwijl de 

positie gedefinieerd wordt door de hoek~. 

Ret balkje hacft de rek ondergaan: .., 
'i::: AF'- A'F 

Hot behulp van fig,,"i? is nu de rek te schrijven :.11s 

Door doze uitdrukking bij gegeven waardc van. de deformatiegraad tan ~ 

1 dUB in een gegeven verspaningssituatie, te differentieren naar 

~ t wordt uit de voor~aarde: 

de hoekq gevonden waarvoor de rek .maximaal is .. 
.! ""0.1\ 

A 

- t 

Vcrdergeldt: 

= 
AD AD 

-= AD/cClf.9._ 

AD/C"",,, P 

'\ 
D'D .. FD = 

.T\ 
11.1.1 

... -,#> I.., ,.; 
\ 'I" 
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. V 4 

to.V\ i~ = cot ~ 

[ CO t 2. 't' = ~ tOo" '6' 
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, . 

of: tan <i = tan ~ + tan p 

en due: 

waarmcde mot 17) voIgt: 

, 
1 

( ta.n '1- tc/'V'\ ~) 2. 

df 
= 

of: tan q .. tan~ :; O. 

~ . + 1 tan <i - tan ~ \ 2. 

~&aruit na enig he~leidcn vcIgt: 

of: tan a :.: 
-Jtmax tG.n~ 

2 

'1 =0 

.... A . , 

waarc: aIleen de positievo wcrtel betekenis heeft, 

daar tan <3..< 0 --:lJI- 1f < q < 2. if 

Zodoe nde is de heck qt~rkregen in well'::e rich ting de rek E... zij n ma

ximalc welarde bercikt bij gegeven doform2.tiegraad& 

Naarde gesteldc hypothes'o 'voIgt nu veer de richti:n~ van r::.a.xim.."le rek 

c.o~ ~ = tan \( 
2. 

hier veor later gebruik nOb 
'!. 

C<S1. 4- -~ 

+ 1 

uit af met: 

.~ \ 

vecti I'\oot 
P~40 
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rapport nr. 0128 

.1 = 2 tan t 

De mayir!s.le ~ Z max ".:yordt gevcnden 

19) in is} onder gebruiltmaking ~·e.,n: . , 

t'· " 

• ! f 

CO" 'I. • {_,, __ 1_--:-
2

-

f + t~n q, , 

" 

~aaruii na onig rcken~€rk; c~tstaat 

door 

. -
;·:nartl.e~.e de dcf'crmstiegraad bij' verGP~l1}sn in . . , \' 

reIl:" i6 gobracht I 

cn uitaindelijk dUB de rek via de be tr.:::kking: 

tan, C= tan 

Conclusie: rek van bet ~~tcrinal • --- --- --- ' 

de 

blz·4o 
'r 

...... 

blZ.l 

(21 

titutie van 1 rclat;;..e 

I \ 

" '\ 

'I 
:I 
i 
! 

- 1 (23 

d:i..rec'ta relatie 

. \ 

geschrc1Tcr.'. 

I 
" 

II 
tc't de 

de af3c::uifhod .. (en van Ide 

g~rccdGchapcgcc~etric) 'I 

:1 . · 
,..) vacr ~rot9 ~1a&:.-dc~ ~&n d\i dcfcr:1tlti~Grilc:.d is hat 1J'cl*schil ee',t de I 

:-(;)18. t::..e '\TeIgen;; r1;:;rc2!&::l:t Co\. 'V = t&~Q riot zaer greet.. .~ 
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rapport nr. 0128 bl z. .• van bl z. 
.\. 

\ ~ II 
:1 

: D~ fysiGche gedachtcngang'is nu vcrder· eat t ' . t' J er cen 6 or~a~n eraC~le 

besta£lt tussan het ilrijving$fenClliCcn e'n de defor;nc.tie, :l .. n die 

dat deze deformatic bij gratie van de wrij,ring tUBsen spa3n cn 

het fysisch pricaire verschijnsel is de Wrijvi~g 
I tusaen spaan en spaanvlak, ten gcvolge waarvan. 

in het materiaal een spanning5toes~and d 
ontstaa,t 

'I 

welke de afschuiving te voorschijn roept die de 

e6sentie is van het ver6paning6proces~ 

.'1 zonCler 
I 

Dit houdt in dat het verspaningsprobleem oplosba&r moet zijn 

op directe wijze gebruik te maken van een algerr.ene energievoor' .. :ao.l:"dc~ 
I I!!lmcrs het mc.teriaal zal in de afechuifzon.e deformeren volgens ecn 

plastici teitsvocrwaarde s waz,rvan die 'Telgen.s Euber- ~encky een vOifr~ 
I beeld is. ~ 

Dcze voorwaarde is in z::'chzelf reedG een energievocrwao.:::-de en tee!!. 
,I 

pas.3ing crv.<ln e;arandoert d<'lt de c.eforrn.atie ~ in fei t~ :rl~.e> ts vindcnd 
I 

onder de in~loed van het wrij':ingsfenomeen, verloopt onder rr.inimalc 
I 

energiecoDsumptie.·) hetgeen niet impliceert dat de t0taal lD het~ 
I 

proces opgenomen cnergie minimaal is. Uit· de langs d·ezc ,',cg vust te 
.1 

legg~n spanningstoestand welko tot de dcformatie 101dt, moet de da.ar-
I toe noodzakelijl;:e optimale i7rijvingssituatie te berekenen zijn, 

er [.;.oet eon vert·and· tussen <\> en ~ t cen hoofcivergelijking duo, 

ID",a.,1;i. 

te stellen zijn~ waarvan de verificatie de toats levert veor de j'li5t~ 
I 

,I 
heid van de ontwikkelde beschouwingswij ze t in de zin zoals vroeger 

besproken. 
:1 

, 
I , 

De hier geschetste methode van handalen zal tevens toelaten de i"nvloe d. 
'\ 

van de vervormingsversteviging in de beschouwingen te betrelr.kcn. 

Uit fig. 131 
volgt dat algemcen geldt in het geval dat t = k; 

max ~ 

(24 ----------
Ii k 

waarin k de plasticiteitsconst~nte van het materiaal is, tcrwijl il 
I 

":i 
onder de invloed Van do deforrnatie ~eker zal gelden: 

---------------------------------------------------------------------------~I ____ ~ 
.} toepassing van andere plasticiteit&voorwaarden, zoals die van ~r~oc& 

of die van Hill (J"~1ech,,Phy~ ~;301id.:; 2. ('1954)278), ,·erzckert. ds:tl~lt'l. 

werkplaatstechniek technische hogeschool eindho~en . 1 
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en net relatie 23: k = 
,~ 

1.' ... 1 tan ~ t 
en dUs ook: i_ 

A ::: k i q,~ 
·~~iaar nu gesteld is lV :: S). , 
voIgt ten slotte met betreY.king 22) 

1"" - -It La -

,I 
.vaardoor de schuifspanning v0rkregen is tr) in afhankelijk.h(~ id 

~ ..:I.L' ... • .. (.. ..;) k' d '" . j ..a '. van ",0 ",OJ. orma I-l.egraaa 0;;. van uC 1'e J en c ... ::'J ... cze re,h. 

rende r:aardo van de plasticiteitskor.::;tantc van hat beworkte 
. I 

materiaal, d .. i .. vi;;:. de betreYJ~ing6n (3) ver:::;chijnt de invloed 

',f 
van de Yervorruingsversteviging in do snijh:rachtrelatie. 

Van oy.perilT.Enteel standpunt ui t bezien maakt de betrel&'ing 26) hef~ 

mogelijk voor het bewerkte materiaal de relatie k ::: 1: (!. ) 

d. i.. de v:c.re tr¢}r ... krOntlne voor het bewe:::-kte ma teriaal bij de 

(hoge) deformc.tiesnelheid" 

. i 
te vindcn t 

I 
1 

gegevon 
:1 

conclusie voIgt ton slotte uit de relaties 13) en uit ., 
,I 

fig .. 13~ .;[ 
indien net verepaningsproces verlcopt duor zuiverc afschui;ring 

dUG zodanig dat <12 = - (f'i t dan geldt ala evenwicntsvocr-v7is.a+dc: 

<i = (\.. =: 1
5

, C~-\; 2 n.. 
Y. lJ 

liet geometri::;ch model schrijft voor: -
<S'i"i = t stan (q, + ~ -~) 

P~~Lt1) het proceG verloopt. onder 0cn extrec:w. tcelaatt.;).re 

hetgesn wellicht cen oven zinyolle ~ropositie is • 

I 

I 
spanningnt our and. 

... , .,... . ., __ '" 'I,...-'~ •• n 11\-...,:..; 
V) onder de bijzcnderc vcorwc;,ardc La-- :;;;1: t welke :i:ivuJ..5 ",C!...L • .) ........ J~t.en. "''''J 

n, A .1 ., 

1rero~ning,<;;prcceSSCin .steed5 in zoe!' goede bena:!cring geldt .. 

werkplaatstechniek 
'1 
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zodat geldt: 

<P+~-'S.='"1' -2SL 

blz.if5 van 

I 
\ 

0'1: met de hypothese ~::: Sl t en de ralatie 21) 

O.p, .... I (28 

il 

~ hoofd':ergelijkin~ ~ ~ verspaningsprocec 

verlopend onder :uivere afGch~iving. 

biz. 

~: Zeals reads ecrdor isgosteldis het aanncmcn van cen bep~aldc 

spanningstoestand kennelijk indcrrtiek of gelijk~·;o.ardig met het 
I 

f • 

nanncmen , .. an een energievoorr/aardc of cen plu.sticiteitsvcar-
- I 

waarde" ~';at dUG ZHI tt': deen staat is het vast~tellen 'mn do 
• ... ... d • ...' , ..... .... ..... ..:I T' dJ.. )1 spann1ngsvee5~an U1w ce p~a5~lcl~C1~svcOrwcar_e. uCl ~ ycze 

II 
analyse tot de conclusie van ZUi'!OTa af::chui '!ing. :ian seInt 

bij diepla.sticiteitsvocrwaarde de hccfc.verf.;'Clij'l::ing 28) i ii 
! is dit dan niet het geval d.an !!Joet. de hoofdvergelijking ':por 

hetdan geldende alge~'ene spanningssevo.l uit de fig .. 15 

;verden afgeleid .. i 
I 

De algel!lene gang van zaken zal dan ~ijn dat gegeven zijn: 

n 
,"1:: de evenwichtsvoor~~nrde vclgens 

40 -, 

4S r-

50 

o 2-.de gcomctrische voorwaardc: 

<.\ .. = t tan (..1.. +\"'-S)" lJ 5 't' ,0) , 

Cc~binatie van do ~ar~tc ~et d~ d~r~c leidt tot eliminatio 

werkplaatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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'i 

0128 bl z. 1;/., val 

du.s tot t~G })lasticitei't.c-figuur: 

Dccrsuijding met de 

punt€ln i cr- ij~ 1: 0 } 

4-' h' d J.",- ~ • Ii' 
gecme~r~6c,e vocrwaar e gea~~ ~e spann1ngs-

die aan het verspaningsprobleem vcl'd~en, I 
:f 

ui tgcdrukt in (~ +\.\ -~) 
C:cnfrontatie met relo.tie 

cn met de betrekking 

en 2·Sl. ( cn dus oak G' ) 
x 

21 ): c.u\ 2 S). == c.i-. 2 f 

= -1 max 

'.\ ' 

, , 

~! 
i~ 

Ir 

il 
iI 

biz. 

werkplaatsteehn iek technische hogeschool eindhOJ~ 
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, 
.... 

I 

,I 
111.5. Invoering van de plasticiteitsvoorwaarde ~ H!lber-Hencky. 

"t , 

pe,plasticiteitsvoorwaarde van Huber-Hencky is in feite een arbeids-

theorema en formuleert dat tot het bereiken van de eerste fase:~ 
van pia:s.tische deformatie per volumeeenheid van een materiaal eri, ge-

,I 

geven hoeveelheid vervormingsarbeid geleverd moet worden (sped~fieke 
il 

vervormingsarbeid) 

In algemene orthogonale coordinater> leidt dit tot de spanningsv·oor
II 

waarde: 
:I 

fo;:·-~r + iu,." ((n } 2 + ~Um ~ ~ r 2: 6 [ k
2 -i f \.n+1 2 

mn + 1~1 ~JI 
. ------------------(29. 

i 
Zoals in het voorgaande is besproken kan gesteld wOz:'den:1 

~: I 

k :;: k( Z. } t 

waardoor de relatie (29 geextrapoleerd wordt tot geldigheid vo6r 
'I 

materiale~waarbij vervormingsverstevigingoptreedt, zoals vrijwel 

steeds het geval is. Ii, 

<I 
:1· 

Evenals in het voorgaande wordt het verspaningsproces beschrevEfn 

door een vlakke spanningstoestand in het referentievlak, dat 

(x-~lak is, zodat in 29) geldt; 

terwijl weer voor de schuifspanning wordt geschreven 

L -1 
~':) - 'S 1 

plasticiteitsvoorwaarde wordt dan: 
2 

De evenwichtsvoorwaarde naar de betrekkingen 12
a ) is: 

cot 2 Sl. 

werkplaatsteehniek technische hogeschool 



o 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

4.5 

50 

! 

i 
I 

~ ___________________________________________________________ ~ll __ ___ 
I l 

rapport nr. 0128 6 ,I I 
bl z-4.~ va'l bl z. 

Door substitutie van 31) in 30) wordt verkregen: 

--2r s 
cot 

- 2 
+ <r 

y 

=3 k 2: 

f 
~ ~ 13~ 11'1/, 

" :i 
d 

11- 2 
+ 31 t 

Ii S 
d 

'I 
J (32 

die we in het vervolg de plasticiteitsellips *) zullen noemenl 

ledere spanningstoestand waarbinnen simultaan wordt voldaan lan 
:1 

de voorwaarden voor evenwicht en die voor plastische vloei van het 
',I 

materiaal wordt gerepresenteerd door een punt van ge ellips 

Doorsnijding nu van de ellips met de: 

geometrische voorwaarde: 

(32~ 

~I 
,I 

« = 1: tan <cp +p-s) 
y s 

I, ( 
I 33. 

',1 

'i 
geef~ nu de beide sniJ'punten welke voor de studie van het ver~ 

II , 
spaningsproces relevant zijn. 

* ) De kegelsnede 32) is een ellips zoals blijkt uit de voorwclarde , 

de discriminant: 
'.1 

van ,I 

1 . - cot 2.Q. J , 3 "-D = = o. 
- cot 2 Sl ~ 3 + 4 cot 2 251 . 2 25). / ~l.Y) 

Het middelpunt van de ellips ligt in ~ ~ , '( ~ = 1 0,0 ~ zoals 
y S ( 

, 
-blijkt uit: 2<!' -2L cot 2~=0 l y s 

2 - r 
<r =1 = o. 

i 3 + 2nJL - 2 <r cot 2 S), = o. y s 
2 4 cot 'I s y 

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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rapportnr. 0128 bIZ.4.'] val biz. 

Oi-
Zij w9rden verkregen door substitutie van 33} in 32): 

I + kf; 
::: -

sL 

I 

1s 
ltan

2 (f + ~-s) - 2 tan (4) + \~-s) 
ir 

cot 2 n + 4 cot2 
2 n; + 

IS 
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+ ____ ~--~------~-+--~------------------~6 t <f kO tan (<!> + h> -s) ::: -y 

ttan
2 (~+\~-~) - 2 tan (~+ ~-s) 2 i J 

cot 25). + 4 cot 2Sl+ j 

terwijl <r volgt door substitr.~ van 34) in verg.31).~ 
x 

De oplossing is 

punt in ~ o,o} 
sprong gaat. 

--t -(!~ 
;1 -

uiteraard symetrisch, daar de ellips 32) zijn micldel-
- it 

heert, terwijl ook de rechte verge 33) door de 6or-

.r 
t 

aangewezElD. Daar ~ y een drukspanning is, wordt de ne~atie:e wo~tel 

Bereikt is nu dat de spanningssituatie 1 Ux t G" y • r s ~ op een-

duidige wijze in verband is gebracht met de karakterestieke hoeke:n 

14'· ~,~ r· 
Immers in de relat±es 34) geldt: 

en 

cot 2 S'l.::: t tan ~ \, 

tan () ::: tan (~-";))' + cot <p J 
, -~ 

!~ 
Het probleem dat nu resteert is nog steeds de interactie tussen cle-

o i 
form~tie en wrijving te formuleren, d.i. een verqand tussen ~t,~ en 

oj.. 

~ te vinden., waartoe 'echter zoals eerder vastgesteld. nog een addi-
, I 

tieve voorwaarde nodig is waardoor, de spanningssituat::i..e wordt gefixeerdJ. 
, 'I I 

Intermezzo. .J 
t,1 

Wordt de spanningsvoorwaarde naar Huber-Rencky in het orthogonale 

systeem van de hoofdspanningsrichtingen geschreven t dan volgt: J 

, , 

Er zijn nu in een ruimtelijke spanningstoestand een drietal 

spanningscomoinaties op te stellen: 

\)1 ::: 03 

l 
resp. 

'_' ___ U_3_> __ ~_2 ______ __ 

I werkplaotstechn iek 
I 

-I 

technische hogeschool eindhoven 



5-

10 -

15 I-

20 I-

25 c-

30 -

35-

40 I-

45 -

50 -

rapport nr. 0128 blz.4~ van biz. 

waarmee de vloeivoorwaarde wordt: 

~ - « = kV3. 1 2 

en met de evenwichtsvoorwaarden 12): 

~ - U2 = 21 = k "3, max , 

en dus: '[max 

~+~ 
3g) ~3 

v3" - 2 • k. ;1 (36. 
'i 

= 
2 il· 

:i 
Deze spanningssituatie is karakterestiek voor de vlakke deforma1~. 

! 
di t is dat de rek in de derde hoofdrichting l.. 3 = o. 

Uit de generalisatie in het plastische gebied van het verband 

spanning en'rek zoals dat in het elastische gebied geldt: 
- <:r. +cr: 

p [ cr
3 

_ .' 1.~. 2]. .[ = :; 

en waarin Peen plastici teitsfunc tie is naar anal~\(t van de fae~ol' 
~I 

E - in het elatische gebied, volgt met: 
3G . o voor de hoofdspanningen: 

<G +«2 -
t j ". t~ 

2 

In dat geval wordt uit de plastici teitsvoorwaal'de 35) verkl'egen'!: 

of: 

.Conclusi~: 

of: 

I 

cr1 - <:r 2 = 2 k ':! 

--L -k max - (37 
'I 

I 

,I 

II <, 

~!, 
V~~r materialen die aan de plasticiteitsvoorwE:l.arde naar 

:r 
Huber-Hencky voldoen geldt in situatie vall ~"enwi.cht In 

,I 
'I, het plastische gebied algemeen; 

1 max k. 
:1 

I 

,i 
A fortiori geldt deze conclusie voor een vlakke 6panningstoesta~d 

dus voor °3 = 0.. II 

\ 
.11 

werkplaatsteehniek technische hogeschool Idho~er1' 
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,'. \ ' 

Extreme situaties z~Jn: 

c; = 0, resp., U2 = 0 

waardoor: L = i k ..J"3 •. max 

e,n (f1 == .... «2 ,de toestand van zuivere afs£h:.uivin~ , 

waardoor L = k .. max 

Conclusie: 
_1411 r .. 

Voor materialen·die aan Huber-Ilenckyvoldoen geldt in 

vIakke spanningstoestand met zuivere afschUiving: 

Lmax = k, .;; 

terwijl voor iedere wiIlek~~~e, v~~ ~~~ningstoe~~a~d 
kan worden geschreven: 

of: 

1 = f"k l max 
met: t V3 = o~865 ~ f ~ 1 { 

·r 

II 
(3'~. 

r 
wa.arin f ean parameter is die met de heersende spanningstoestandi sa-

menhangte 

Een toelichting hiarop geeft fig .. 18, waar de ellips 

2 2 
\S'1 + cr 2 - ~ U 2 = 3 k

2
, 

die wordt verkregen door/de relatie 35) te stellen: 

~3 = 0, 

is uitgebeeld. 

De ellips heeft de halve assen a = 
met de koordinaatassenlopen •. 

k {6, en b = k rz die onder d~~ 
Bij de studie vande ver3r~ning ala plastische deformatiein 

vlakke spanri1ngstoestand heeft aIleen het vierde ~~~~rQnt 

betekenis, dus 

O~~1~k~3 

kf,~~2~O 
Immers. indien 1 in het beschouwde vIak. zal Iiggen, 

4 max 
gelden: 

werkp loatstec:hn iek technische hogeschool 
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:1 
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l0z. \c~~ ~"'5 ~ 
.l ~f3 
2 ~ L 

~ ~ ~. 
lndUzv) t.., q,"Q.1I'l '-J ~"t . 

- ~, -~1 2.L~ ;: 

~ --------------------~ ....... ~------------~-------------~--__J 
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~ - <r'3 

resp .. :o; - <:13 
} 

Hat cr;. :: 0 L<Nctt"t dit voor de vlakke spanningstoestand: 

waaruit voIgt: 

o ~-~ 

~. <~.-
2 2 

en waarmee aan de tweedevoorwaarde teven~ is voldaan indien: 

De extreem toelaatbare spanningstoestand worden zodaende in de fig. 

18 weergegeven door de punten: 

A. <)1 :: kf3 l ikO /. 

<f2 { L max 
:: 

:: 0 

B. <l1 :: k t 
{ Lrnax = k 

()2 :: - k 

<l1 :: 0 } 1 . =tk{3. 
U2 :: k{3 max 

c. 

Na dit intermezzo de gang van het betoog weer op vattend, kan m~t de 

evenwichtsvoorwaarde 12 a) en de betrekking· 39) worden geschreven: 

L :: 
s. "" f. k sin 2 Sl.. (40 

voor de gerniddelde waarde van de schuifspanning bij verspaning 

in een algemene spanningstoestand en een materiaal dat voldoet 

aan de plasticiteitsvoorwaardevan Huber-Hencky. 

Subs ti tutie V'an 1.1-0) in 34) levert op: 

- 2 tan (~ + ~ -5) 

.. 3 ] :: 3. 

f2 sin
2 

2 S'2 [ {tan (q, +~-&~ - cot 2Slf + 311 + eot
2 2Sl~] = 3. 

L _______ ----.. ---------~-------------__1 
werl.cplaatsteehniek technische hogeschool eindhoven 
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, ... 

net 1 + cot2 
2.n :; 1 voIgt; 

tan (4) +~ -5) ~ cot 2,Q.! . ___ 1-=--_ 
sin 2.n 

Hieruit voIgt met: cot 24 = t tan~. "') 

tan (~ + 11-5) = [1 !. V 3 { 1 + 
1 

f 2 
tan ?( 

2 (41. 

als hoofdvergelijking ~ verspaning in ~ algemene vIakkespannings-

toestand: 

Naar analogie van de hoofdvergelijking 28) voor de toestand van z~ivere 

afschuiving t dus met f :; 1, kan 41) geschreven worden ale: 

tan (f + ~ -5) - -L tan t 

- 1j } 
- 2 

J 3 {1 ta: ~}{ 1 
(42 

g = 1 + + 
f2 

De betekenis hiervan wordt duidelijk uit de fig. 19 alsuitbreiding 

van de figuren 13
1 en 15. 

Uit de betrekking: 

of in fig. 19 : 

dus: 

cot 2 c.p =' cot 2.n. = i tan r 
.~ =1- tan 't 

2I'1P --PQ = 
PR 
PQ = tan 

voIgt dat de hoek PQR = 
;; 

Hiermede is de deformatiehoek in relatie gebracht tot de karakteris-

tieke hoeken: 

t tan ~ = 
PM PO PM PM tan (,+p-.)~ PQ = PQ • PO = PO .. 

due: . tan (4) +(!-S) 
··.PO t tan 6 == PM • 

*) 1 
sin 2Jl /1 2-

~ = + • 

1 

cos 2.n. 
y;-:;.4 = 1 + 2 • 

tall .~ 

werkploatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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til Vergelijking met relatie 42) .. ~~at zien dat in fig.19 geldt: 

PO 
Pl-1 

=. g. 

of ook: - (43 
5 cr; 2 g = = - a-x > ~y {l"'x tr; 1 ..... --.-

2 ~ 

lQ Hiermee is duidelijk dat de parameter g en dus ook via de tweede van d 

relaties 42 ) de parameter f, grootheden zijn die uit de aard van de 

spanningstoestand v~ortkomen. 

Een expliciete oplossing voer f wordt verkregen door tussenkomst van: 
15 

tan 6 = (44 

~ zoals blijkt uit figuur 19. 

i 

:1 
35 

40 

45 

50 

Er wordt verkregen met betrekking 42): 

2 

1 -

of: 
1 

- l 2 - 2 
-.(f ( + 4 t y s 

waarmee dus gegeven de spanningstoe.stand ) \f .-.- 1 \ 1 x' \Jy' S ( ..1 

de maximale schuifspanning in relatie wordt getracht tot de Plasticite1ts. 

konstante naar de betrekking 39). 

Opmerking: 

Indien in verg.41) f:+ 1 wordt de spanningssituatie in fig.18 weerge- I 

geven door het punt B. 

Is f = t,V3 dan wordt hetzij ret punt A, hetzij het punt C aangewezen, 

dus resp.i<f2 ,er1 (=io, k{3~ en ~ - k{3, o}. 
Ui t het voorgaande is duidelijk dat de situatie A correspondeert met 

g < 1 en de si tuatie' C met g > 1, terwijl in B geldtg = 1. 

In de betrekkingen 41) en 42) wijst het· + teken dus in de fig.18 een 

spanningapunt aan op de boog BC, d.i. in fig.19 : 

r----------------------------------------~.--~~----------------------------~ 

werkp laatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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" 
o <S2 < b t 1- -

- (t <r21 ) <!1 t 

(f'1)0 ) 

L terwi1:il het _ teken een spanningspunt aanwijst op de boog BA, en 
5 

10 

15 

20 

25 

30 

waardoor dan geldt; , 

u2< 0 

<:r
1
)0 

Het zal blijken dat de experimentele resultatan uitwijzen dat voaral 

het t teken en dus g ~ 1 in deze. ver!Spaningsmechanica betekenis heeft" 

Verspaning in ~ spanningstoestand ~ zuivere af.schuiving. 

De spanningstoestand is vastgelegd door de voorwaarde: 

(j'2 = - ~1· af C!X = - ~y. 
In het geval dat het materiaal z;ch in het plastische gebied gedraagt 

volgens de relatie van Huber Hencky, is deze voorwaarde indentiek 

met: 

hetgeen op zijn beurt ihhoudt~ 

f = 1 

en naar relatie 42) dus ook: 

g = 1. 

25 De hoofdvergelijking is in hoofdstuk 111.4 afgeleid: 

40 

45 

so 

tan (q, + ~ -5) = t tan ~ = titan <4> -5) + cot t} 
Vanzelfsprekend wordt dit resultaat ook verkregen indian in de be

'trekkingen 34) wordt gesubstitueerd: 

en due: 
Lmax - k 

1 - - k sin 2 Sl s - t 

(46 

waarmee, zoals uit het voorgaande duidelijk is, onder vigeur van de 

Huber Hencky voorwaarde een spanningstoestand van zuivere afschuiving 

impliciet is gekazen. 

~~---------------------------------------------------

werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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Het is nu duidelijk dat de vergelijking 46) toelaat ~ op te lossen 

in afhankelijkheid van ~ bij. gegeven waarde van de spaanhoek. 

In aansluiting bij de in de literatuur gebruikelijke voorstellings-

biz. 

wijze is in fig.20 <p uitgezet tegen ~.s . De grafiek is verkregen 0 

uit 'de tabellen It II en III. 

In de figuur zijn tevens de beide eerder besproken hoofdvergelijkingen 

weergegeven, t.w. die volgens : 

.t1erchant: 2 ~ + ~ -s = tr /2 

en .Lee en Shaffer: 4>.+ ~-$ == tr/4 • 

De thans verkregen.hoofdvergelijking 46) geeft kennelijk uitkomsten 

die tussendie verkregen volgens de bovenstaande vergelijkingen in

liggen, hetgeen in overeenstemming is met de experimentele resul

taten, zoals zal blijken. 

Discussie: 

De fig.20 geeft een uitbeelding van de relatie 46) in het interval 

o ~ q, ~:rr/2, en op te merken is dat het verband tussen 4> en ~-s 
niet overal eenduidig is. De vraag is dan ook of het gehele gebied 

van fig.20 door de fysische realiteit wordt gedekt. 

Het antwoord opdeze vraag wordt verkregen indien de deformatiegraad 

30 nader wordt bezien, zoals in fig.21 is getoond. 

De functie: 
tan (s"== tan (~-s) ~+ cot <p 

neemt eerst zeer snel af met toenemende, ' gaat door.een minimum 

35 om daarna weer symmetrisch toe te nemen. 

40 

45 

50 

( . 

d tan ~ 
d<\> 

de functie wordt bereikt indien: 

1 
-. -C -os---"2"';"'-( -q,-.-S-) 

If +! 4 2 

1 
.2",", 

Sl.n ." 

== 0 

<f!- ~ ?'0f1>. 
/19, r· I ] .. 

I , 

(4'7 

Substitutievan dezewaarde in de hoofdvergelijking 46) levert: 

of: 
tan {4! - ~ + ~ ~ :: t 1 tan ( 1f_.- .~-) + cot ( 1! + ~ )} 

tan {¥- ~ + ~ } == tan ~ ¥ -~ } 
zodat gelden moet: \3 =. ,0. 

werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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De conclusie is dus dat het bereiken van het minimum in de deforma

tiegraad samengaat met het gelijk nul worden van de wrijvingshoek! 

(bij verspaning in eentoestand van zuiver~ afschuiving) 

In dit geval is de krachtcomponente langs het spaanvlak 

FT = 0 

en het systeem zou geen wrijvingsenergie dissiperen. 

Opgemerkt wordtdat de deformatieeneq~ie minimaal is, zodat hier in 

de relatie 47) kennelijk de voorwaarde gevonden is voor de minimale 

en,ergie-oEname door het proces. 

IUeruit blijkt nu dat het ze'er de vraag is of deze voorwaarde in de 

g'rondslag van andere theorien terecht wordt gesteld, daar bij het 
.. I ,; 

verspaningsproces de minimale waarde van de deformatiegraad niet i 

wordt bereikt, en dus steeds geldt: 

~>Ot 
waarbij het oorzakelijk verband wellicbt' in omgekeerde richting 'ligt. 

Het is nu duidelijk dat slechtse'e'n beperkt deel van fig.20 fysische 

betekenis heaft. 

Voor de spaanhoek S = + 30 is dit deel begrensd tot q, = 60, voor S = 0 

tot ~ = 45 en voor S =-30 tot ~ = 30. 

Het blijkt zodoende dat de eenduidigheid van de hoofdvergelijking 
.. I ~ 

~6) verzekerd is. 

Volledige oplossing voor h.et verspaningsgeval van zuivere afschuiving. 
" 

Indien de experimentele resultaten bevestigen dat de vergelijking 

46) corr~ct 'is, is het .probleem van verspaning in €len spanningstoe
I 

stand' van zuivere afschuiving opgelost, daar de spanningen €len-I 
I 

duidig te formuleren zijn als functie van de plasticiteitskonst~?te 
. en,de deformatiegraad. 

Er geldt: 

18 = - k sin 2 SL = " ~ ~-+-t-a-~-1-=2:-~--
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<fy :r s cot 2~ = - k cos 2 n. = -
k \/, 

1 = 4 
+ 

};~ 

tan2 ~ . (48' 
\ 

() -'l tk \/, 1 = = 4 Xi Y .. 2 
tan ~ 

waarin k de waarde heeft die past bij de heersende toestand van de

formatie snelhei.d. e~ Q(Z'~(~~\IZ~\o.QQ. 

Wordt van deze i<!ct'ste invloed afgezien, dan blijktnu dat het proces 

inderdaad te beschrijven is in afhankelijkheid van de ankele 

variabela 4> (of ~ ), daar k = k (f ) en l. = I. (q,). 
, 

Tenslotte wordt een uitdrukking voor de hoofdsnijkracht als lunetie 

van .<l> gevonden door sUbstitutie van verg. 48) in 8), en door aan 

verg. 46) te ontlenen: 

en dus 

zoda t: 

waarin: 

Opmerking: 

tan (~+ ~ -5) ::: cot 2 ~ t 

F = A.k. v 

4> + ~ -So = ¥ .. 2 n, 

sin~ 2n+<t>} 
sin <p 

cot 2Sl.= t tan (5 = t 1 tan (q, -5) + cotq,~ 

(49 

1- Uit de fig. 22 blijkt t dat in het gebied dat fysische betekenis 

heeft.in zeer redelijke benadering onafhankelijk van de waarde van 

de spaanhoek geldt:~ 

d q, - 2 

zoals ook door de hoofdvergelijking volgens Nerchant wordt uit

gedrukt. 

Op de aansluiting bij deze theoriewordt later teruggekomen. 

2- Uit de relaties 48) voIgt nog: 

CS'X-G'y 
= tan )s' (51 

hetgeen reeds door de fig.19 aangetoond was als geldena v~~r de ver

spaning in een algemene spanningstoestand. 

biz. 
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