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Dunne-wand condities binnen IDM 

Het IDM-systeem (Integration of Design and Manufacturing) is een prototype 
ontwerpsysteem dat een integratie probeert te realiseren van ontwerp, 
werkvoorbereiding en fabricage. 
Bij het toepassen van ontwerp-vormen binnen IDM kunnen dunne-wanden ontstaan 
die problemen opleveren bij fabricage. Om deze problemen reeds in de ontwerpfase 
te onderkennen dient in deze fase een evaluatie plaats te vinden. Indien nodig 
wordt de ontwerper van de resultaten op de hoogte gesteld, zodat hij/zij 
aanpassingen kan tretten in het ontwerp. 

Opdracht: 

• Bekijk het frees-proces met de daarin voorkomende verspaningskrachten. 
• Bekijk het I DM systeem. 
• Stel de randvoorwaarden en faalcriteria op voor een dunne wand. 
• Verifieer de faalcriteria met een FEM analyse 
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Samenvatting. 

In dit werk is onderzoek verricht naar dunne wand condities. Hiermee worden de grootheden bedoeld 
die invloed hebben op frezen van een wand. De wand in dit onderzoek zal ontstaan bij het nafrezen 
van een kamer in een blok materiaal. 
De interesse gaat uit naar de grootheden die bepalen of een wand op een bepaalde wijze gefreesd kan 
worden, zonder dat er af'keur optreedt. Onder af'keur wordt verstaan, dat de wand na frezen niet aan de 
eisen van het ontwerp voldoet. 
De grootheden van belang zijn de optredende snijkrachten en de sterkte van de wand onder invloed 
van deze krachten. Deze grootheden blijken door een groot aantal invloedsgrootheden bepaald te 
worden. 
In aparte hoofdstukken worden de optredende snijkrachten en de sterkte van de wand beschreven, 
waarbij zoveel mogelijk invloedsfactoren in de vorm van wiskundige relaties zijn verwerkt. 
Nadat de optredende snijkrachten en de sterkte van de wand aan elkaar gekoppeld zijn, voIgt een 
stroomdiagram. In dit stroomdiagram zijn berekeningen opgenomen. Indien deze berekeningen 
gevolgd worden, kan een uitspraak gedaan worden over het voldoen van de wand aan de eisen van het 
ontwerp. 
In een berekeningsvoorbeeld wordt geverifieerd in hoeverre de uitkomsten van het stroomdiagram 
overeenstemmen met de uitkomsten van berekening met behulp van eindige elementen methode. 
Hieruit volgen nog een aantal aanpassingen in de berekeningen van het stroomdiagram en aanbevelin
gen om het model te verbeteren. 
Het uiteindelijke stroomdiagram met zijn berekeningen dient als uitgangspunt voor de uitwerking van 
de controle op dunne wanden in een software-pakket. 
Voordat dit op verantwoorde wijze mogelijk is, dienen nog weI enkele zaken zoals beschreven in de 
aanbevelingen opgelost te worden. 
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Symbolenlijst. 

ae = breedte ingrijping [mm] 
IIp = snedediepte [mm] 
b = spaanbreedte [mm] 
D = diameter frees [mm] 
h = spaandikte [mm] 
k. = specifieke snijkracht [N/mm2] 
ksl.1 = referentie specifieke snijkracht [N/mm2] 
N = plaatconstante [Nmm] 
n = omwentelingsnelheid [omw/s] 
f. = neusradius [mm] 
Sz aanzet per tand [mm] 
t dikte wand [mm] 

t.nod = gemodelleerde wanddikte [mm] 
VB = vrijloopvlaksUjtage 
Vc = snijsnelheid [mm/s] 
V f = aanzetsnelheid [mm/s] 
y = uitbuiging [mm] 
z = aantal tanden [-] 
f} = snijkrachtshoek [0] 
y spaanhoek [0] 

" snijkrachtsverhouding [-] 
1C snijkantshoek [0] 
l = hellingshoek [0] 
E elasticiteitsmodulus [N/mm2] 
v constante van poisson, dwarscontractiecoefficient [-] 
~ stijgingscoefficient [-] 

°b buigspanning [N/mm2] 

°bc maximale spanning [N/mm2] 

°vlofO.2 = vloeispanning of 0.2 rekgrens [N/mm2] 
q> freeshoek [0] 
q>a = uittredehoek [0] 
q>ae hoek van ingrijping [0] 
q>e = intredehoek [0] 
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Hoofdstuk 1: Analyse probleem. 

1.1 Inleiding. 
Indien een ontwerper een produkt tekent, is het meestal nog de vraag of dit produkt gefabriceerd kan 
worden. Bij de huidige manier van werken blijkt vaak pas bij het fabriceren van een proefexemplaar 
in hoeverre het ontwerp aan de produkteisen voldoet. In het geval van het niet voldoen aan de eisen 
zal de ontwerper een nieuw verbeterd ontwerp moeten maken, waarna het volgende proefexemplaar 
gefabriceerd kan worden. Wanneer ook dit proefexemplaar niet aan de produkteisen voldoet herhaait 
dit proces zich. 
Het zal duidelijk zijn dat deze manier van werken erg veel tijd en geld kost. Er bestaat dus behoefte 
aan een mogelijkheid om tijdens het ontwerpen reeds te kunnen zien of een ontwerp werkelijk 
gefabriceerd kan worden. Tegen deze achtergrond is het IDM-systeem (Integration of Design and 
Manufacturing) in ontwikkeling. Dit IDM-systeem is een software-pakket dat be staat uit een 3D Solid 
Modeller, waarmee het ontwerp wordt gemaakt en een data-base, een soort bibliotheek waarin 
informatie is opgenomen over fabricagemogelijkheden. Bij elke ontwerp operatie zal het systeem 
controleren met behulp van deze bibliotheek ofhet die ontwerp operatie daadwerkelijk kan fabrice
ren. Om er zorg voor te dragen dat het eerste ontwerp direct aan de produkteisen voldoet, is het 
noodzakelijk deze bibliotheek zoveel mogelijk te vullen met fabricagekennis. 
Het voorliggende onderzoek met als titel'Dunne wand condities' zal worden verricht met ais doel de 
bibliotheek te gaan vullen met de mogelijkheid tot controle op te dunne wanden van produkten. Het 
onderzoek richt zich op de grootheden die invloed hebben op het voldoen aan de geometrische eisen 
van een dunne wand die ontstaat bij het nafrezen van een kamer in een produkt (figuur 1.1). 

Frees 

Dunne wandcondities 1 

figuur 1.1 Bovenaanzicht freesprobleem. 

Met nadruk wordt erop gewezen dat het onderzoek zich richt tot het nafrezen, omdat bij het voorfre
zen van produkten meestal ook een gedeelte van de bodem wordt verspaand. Dit levert een ingewik
keld patroon van snijkrachten, waarvan de uitwerking op de wand moeilijk te berekenen is. 
Een wand is te dun om te frezen indien het produkt na fabricage niet aan de eisen van het ontwerp 
voldoet. Kortom het produkt zal dus afgekeurd worden. 

1.2 Analyse afkeurcriterium. 
Om tot een uitspraak te komen over het 'te dun' zijn van een wand zal eerst aangegeven moeten 
worden wanneer een produkt niet aan de eisen voldoet. 
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Redenen tot afkeur zijn: 

Het gefreesde produkt voldoet niet aan de maten van het ontwerp. 
Ten gevolge van tempertuurstijging door het freesproces is de materiaalkundige structuur 
van de wand veranderd. 

De tweede reden kan zijn opgetreden omdat door onvoldoende warmteafvoer, tengevolge van een 
beperkte wanddikte en onvoldoende koelmiddel, de temperatuur van de wand hoog is opgelopen. Dit 
kan bij sommige materialen leiden tot verandering van de structuur. Dit effect wordt in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Er is een voldoende koeling verondersteld die dit effect tegenhoudt. 
Het onderzoek zal zich dus bezighouden met die condities die er zorg voor dragen dat een gefreesde 
wand niet aan de maten van het ontwerp voldoet. 

1.3 Grootbeden die bij bet frezen van een dunne wand van belang zijn.' 
De gefreesde wand zal niet aan de maten van het ontwerp voldoen indien: 

De gefreesde wand niet binnen de gewenste maattoleranties valt. 
De gefreesde wand niet de gewenste vorm aanneemt. De vormtolerantie zal worden 
overschreden. 

De reden dat een wand niet binnen de gewenste maattolerantie geproduceerd kan worden, is dat door 
de elastische vervorming zowel werkstuk, gereedschap en werktuig uitbuigen. Deze uitbuiging is het 
gevolg van de optredende snijkrachten, en heeft als gevolg dat het werkstuk, het gereedschap en het 
werktuig niet die geometrische positie aannemen zoals die is ingesteld. 
De stijfheid van de wand van het werkstuk zal veel kleiner zijn dan die van het werktuig en het 
gereedschap. In dit onderzoek wordt de stijfheid van het werktuig plus gereedschap dan ook oneindig 
verondersteld en zal aIleen het elastische gedrag van het werkstuk meegenomen worden. 
De elastische vervorming waardoor de wand niet meer aan de maattoleranties voldoet, zal nog 
uitgebreid aan de orde komen. 
De interesse gaat verder uit naar het niet voldoen aan de vormtoleranties van de wand. Hieronder 
wordt verstaan dat de wand na frezen een blijvende uitbuiging heeft, of dat de wand helemaal 
weggeslagen is. Dit wordt veroorzaakt door plastische deformatie van de wand als gevolg van de bij 
het freesproces optredende krachten. 
Overigens wordt hier met plastische deformatie niet het gewenste plastisch deformeren van het 
materiaal bedoeld, die er zorg voor draagt dat materiaal wordt verwijderd in de vorm van een spaan. 
Met de uitdrukking wordt bedoeld dat de gehele wand onder invloed van de krachten die optreden bij 
verspaning plastisch zal vervormen ofbreken. 
De grootheden van be lang bij zowel elastische als plastische deformatie van de wand zijn: 

Snijkrachten opgewekt door het freesproces 
Sterkte wandmateriaal 
Temperatuur 

Van deze grootheden hebben de opgewekte snijkrachten en de sterkte van het wandmateriaal een 
directe invloed . De temperatuur heeft een indirekte invloed, deze heeft een wisselwerking met de 
twee andere grootheden. 
Figuur 1.2 geeft dit weer. 
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Snijkrachten 

Sterkte wand 

~ 
o 
.g ----- = heeft invloed op 
o 
""i 

E: 
~ ..... = wisselwerking met 

figuur 1.2 Schematische voorstelling invloedsgrootheden. 

De wisselwerking tussen de snijkrachten en de temperatuur be staat uit een verhoogde temperatuur bij 
grotere snijkrachten, omdat de energie van deze snijkrachten gedissipeerd wordt in het materiaal van 
werkstuk en frees (eventueel koelmiddel). Bij hogere temperatuur neemt de vormveranderingsweer
stand van het wandmateriaal af, met als gevolg dat de snijkracht lager wordt, maar ook een grotere 
vervorming van de wand geeft. Afname van de snijkrachten zal weer een verlaging van de tempera
tuur tot gevolg hebben enz .. De invloedsgrootheden vertonen dus een grote samenhang. 
De temperatuurvariatie zal in dit onderzoek niet verder onderzocht worden. Er is veronderstelt dat 
voldoende koelmiddel aanwezig is om de temperatuur, en daarmee dus de snijkracht en sterkte van 
het wandmateriaal op een con stante waarde te houden. 
De bepaling en interpretatie van de snijkrachten en de sterkte van de wand vormen de hoofdzaak van 
dit onderzoek. 
Zoals al enigzins in figuur 1.2 duidelijk wordt, zullen de sterkte van de wand en de snijkrachten twee 
tegen elkaar inwerkende factoren zijn. Figuur 1.3 toont hoe het in werkelijkheid in elkaar zit. 

I 

Sterkte wandkateriaal 

/rjkraChten 
r-:;[i::JR : 

i 
i Frees 
I 

Produkt 

/ 

figuur 1.3 Doorsnede probleemgebied. 
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De snijkrachten door het freesproces geleverd, zullen de wand afhankelijk van zijn sterkte in zekere 
mate doen vervormen. In dit onderzoek zijn deze snijkrachten en de sterkte van de wand opgezocht en 
beschreven, waarna ze aan elkaar gekoppeld worden. 
De grootheden worden beide in een apart hoofdstuk besproken, in hoofdstuk 2 komen eerst de 
snijkrachten aan de beurt, in hoofdstuk 3 wordt de sterkte van de wand behandeld. 
In hoofdstuk 4 wordt de koppeling gemaakt tussen de snijkrachten en de sterkte van de wand met als 
uitkomst een stroomdiagram dat aangeeft ofbij bepaalde omstandigheden afkeur zal optreden. In 
datzelfde hoofdstuk wordt een berekeningsvoorbeeld, dat gebruik maakt van het stroomdiagram, 
gegeven. De uitkomsten van dit berekeningsvoorbeeld zullen vergeleken worden met de uitkomsten 
van een eindig elementen softwarepakket. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een eindvalidatie met conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 
gemaakt. 
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Hoofdstuk 2i Snijkrachten. 

2.1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven over de bepaling van de snijkrachten die bij het 
frezen optreden. 
In de Iiteratuur [ref2.I] is er op dit punt vrij weinig te vinden. Over de optredende krachten bij het 
draaien blijkt weI veel onderzoek te zijn verricht, maar voor het frezen is dit vee 1 minder het geval. 
Dit is natuurlijk niet zo verwonderlijk, omdat er bij het frezen veel meer factoren meespelen en het 
proces op zich al veel complexer is ten opzichte van het draaien. 
De volgende paragraaf geeft eerst een analyse van het freesproces en een opsomming van de 
invloedsfactoren. Daama is een beschrijving van de snijkrachten vol gens twee proefschriften 
opgenomen. Beide proefschriften worden apart behandeld. Van deze proefschriften zijn aileen de 
zaken opgenomen die voor het in dit onderzoek gestelde probleem van belang geacht zijn. 
De bruikbaarheid van de inhoud van deze proefschriften wordt pas in de laatste paragraaf aan de orde 
gesteld. 

2.2 Het freesproces. 
In deze paragraaf wordt het freesproces nader onder de loep genom en. Dit is nodig om een goed 
inzicht te krijgen in de materie, zodat de berekeningen van de snijkrachten in de volgende paragrafen 
te begrijpen zijn. Ter verduidelijking is een analyse van het freesproces gemaakt, waarin de kenmer
ken en de belangrijkste benamingen aan de hand van een getekende freesopstelling te vinden zijn. 
Aile invloedsfactoren op het freesproces worden vervolgens opgesomd, en tevens een aantal 
snijkrachtformules om een idee te krijgen van de stand van de techniek op dit gebied. 

2.2.1 Analyse van het freesproces. 
Het freesproces wordt gekenmerkt door het tijdens de bewerking niet volledig in ingrijping zijn 
van het snijgereedschap, met andere woorden de snede wordt onderbroken. Dit in tegenstelling tot 
het draaien waarbij het snijgereedschap een con stante ingrijping heeft. Ook is bij het frezen de 
spaandikte niet constant tijdens de rotatie over een volledige snijcirkel. De slijtage van het 
snijgereedschap kan hierdoor niet eenduidig een spaandikte toegerekend worden. 
De vorming van een model wordt bemoeilijkt door de invloeden van contactomstandigheden, de 
in- en uittredehoeken als ook het tandental en de werkstukbreedte. 
De belangrijkste ingrijpingsverhoudingen en kinematische kengetallen zijn nu in figuur 2.1 
afgebeeld en nader verklaard. 
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figuur 2.1 Overzieht belangrijkste grootheden. 

met hierin: D = diameter frees [mm] 
sz aanzet per tand [mm] 
Szr = radiale aanzet per tand [mm] 

a" snedediepte [mm] 
ae breedte ingrijping [mm] 
h = spaandikte [mm] 
b = spaanbreedte [mm] 
K snijkantshoek [0] 
'P freeshoek [0] 
'Pa uittredehoek [0] 
'Po = intredehoek [0] 
'Pae = ingrijpingshoek [0] 
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Vergroting Z 
sz 

h = Sz simp sinK 

a 
b 

p 

sinK 
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Tengevolge van de rotatiebeweging van de frees en de gelijktijdige translatie van het werkstuk of 
frees beschrijft de snede de baan van een cyclo'ide. Omdat de verhouding D/sz meestal een grote 
waarde aanneemt, kan de baancurve van de snijbeweging benaderd worden door een cirkel met de 
doorsnede D. De afstand tussen twee van deze baancurves komt dan overeen met de aanzet Szr. 

s = s sincp [mm] 
zr z 

De aanzetsnelheid voIgt uit: 

[mmls] 

met hierin: z = aantal tanden 
n = omwenteIingssneIheid [omw/s] 

De snijsnelheid voIgt uit: 

v =1tDn 
c 

[mmls] 

2.2.2 Invloedsgrootheden bij het frezen. 
Om tot een volledig model te komen zijn de in de vorige subparagraafbesproken grootheden 
aIleen niet voldoende. AIle in figuur 2.2 gegeven invloeden dienen dan meegenomen te worden 
[ref 2.2]. 

I snijmateriaal I 
, J 

,--------------~ 

werkstuk~ ~ Gereedschap 

Freesproces 

I I,tI'f 
i materiaal werkstuk i omgeving 

figuur 2.2 Invloeden op het freesproces. 

Van deze invIoedsfactoren worden er nu een aantal nader besproken. 

Werkstuk afhankelijke invIoedsgrootheden zijn: 
- vorm en afmetingen van het werkstuk 
- de opspanning van het werkstuk 
- de stabiliteit van werkstuk en opspanning 

maar ook de doelgrootheden: 
- oppervlakteruwheid 
- nauwkeurigheid. 
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Tot de werkstuk materiaal afhankelijke grootheden behoren: 
- hardheid 
- treksterkte en elasticiteitsmodulus 
- kerfslagvastheid 
- taaiheid 
-spaanvorm 
- de struktuur 

Onder de gereedschap afhankelijke invloedsgrootheden vallen: 
- freesdiameter D 
- aantal tanden z 
- vlak- en rondloopfouten fa en:f.. 
- snijkantshoek Ie 

- hellingshoek A. 
- vrij loophoek ex 
- spaanhoek y 

Tenslotte gereedschap materiaal afhankelijke invloedsfactoren: 
- vorm en afmetingen van de snijkanten 
- de chemische, mechanische en thermische eigenschappen ais ook 
- de geometrie van de snijkanten 

Zoals in de volgende paragrafen zal blijken zullen slechts enkele invloedsfactoren in het onder
zoek naar dunne wand condities meegenomen worden. 

2.2.3 Bekende snijkrachtmodellen. 
Sinds het begin van het onderzoek naar verspaning zijn er een veelvoud van empirische formules 
ontwikkeld. De fundamentele onderzoeken op het gebied van specifieke snijkrachtcomponenten 
vonden voornamelijk plaats bij het draaien. 
In figuur 2.3 wordt een opsomming gegeven van enkele snijkrachtformules, om een idee te krijgen 
over de stand van de techniek op dit gebied [ref2.2]. 
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figuur 2.3 Overzicht snijkrachtformules. 

Met algemeen snijkrachtmodel wordt in figuur 2.3 bedoeld dat het model geschikt is voor gebruik 
bij zowel draaien, frezen als boren. 
Bij analyse van bovenstaande snijkrachtmodellen komen de volgende problemen aan het licht: 

Bijna aIle snijkrachtmodellen zijn empirisch uit praktijkonderzoeken bepaalt. De vergelijki
ingen zijn niet dimensieloos, hierdoor zijn ze slechts als getalwaardenverhouding uit te 
drukken. 

De invloed van snijomstandigheden en werktuiggeometrie als ook de stijging van de 
snijkrachtcomponent door slijtage is niet exact bekend. 

Fysisch-theoretische modellen leveren vaak ingewikkelde groothedenvergelijkingen, die 
slechts met enkele proeven experimenteel geverifieerd zijn. 
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2.3 Snijkrachtmodel van Buchholz. 
In deze paragraafwordt een beschrijving gegeven van de snijkrachten zoals die door T. Buchholz in 
zijn werk [ref2.2] zijn bepaald. Buchholz maakt geen gebruik van de reeds bekende snijkrachtmodel
len, maar zet aan de hand van experimentele resultaten zjjn eigen theorie op. 
In deze paragraaf wordt aIleen de uitkomst van de snijkrachten beschreven. In bijlage 1 is de gehele 
theorie die hieraan vooraf gaat opgenomen. De bruikbaarheid zal nog niet aan de orde worden gesteld, 
dat komt pas in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk aan de orde. 
De snijkrachten die door Buchholz worden beschreven zijn de aanzetkracht Ff , de aanzetnormaal
kracht F fu en de passieikracht F p' 

De invloedsgrootheden op de snijkrachten bestaan in het werk van Buchholz naast de spaandikte en 
spaanbreedte uit de geometrie van het snijgereedschap en instelgrootheden. Instelgrootheden zijn o.a. 
toerental en aanzet. Daarnaast is ook de slijtage van het snijgereedschap meegenomen. 
Bij de modelvorming van de snijkrachten rekent Buchholz met een effectieve waarde van deze 
krachten volgens de formule: 

met hierin: 

(i = f, In, p) 

aanzetkracht [N] 
aanzetnormaalkracht [N] 
passietkracht [N] 

[N] 

Dit is gedaan omdat als er gefreesd wordt met meer dan 1 tand, de snijtanden een verschillende 
slijtagetoestand krijgen als gevolg van rond- en vlakloopfouten. Hierdoor kan een versterking van de 
snijkrachtvariaties tijdens een freesomwenteling ontstaan. 
De stijging van de snijkracht wordt met behulp van een lineaire funktie beschreven, als: 

VBH bfl 
Ff,eff = Ff,O (1 + b b ) [N] 

fl 

met hierin: Fr,o 
b 

beginkracht [N] 
stijgingcoefficient tengevolge van slijtage [-] 
breedte van de vrijvlakslijtage van de hoofdsnede [Ilm] 
breedte van de spaanbrekergroefbetrokken op het bovenvlak van de 
snijkant [Ilm] 

Om te komen tot een uitdrukking voor de beginkracht en de stijgingscoefficient wordt een geometrie
kental ingevoerd. 
Statistische uitwerkingen van experimentele resultaten geven de in figuur 2.4 opgenomen geometrie
kentallen. 
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invloedsgroot-
heden 

normering 

bovenste 
75° _120 _12° 20° 200~m 1.6mm O.4mm 

waarde 

onderste 
45° _6° _6° 10° 100f,Lm 0.8mm O.lmm 

waarde 

coefficient a;,o -0.707 -0.096 0.282 -0.552 0.434 0.118 -0.18 -0.164 

coefficient a;.VB -0.313 -0.288 -0.119 -0.399 0.244 -0.242 0.21 0.0418 

, 
Beginkracht GK

FO 
~ exp (0.114 + E at x t) 

• tel 

9 

Slijtageslijging GKF,VIJ exp (1.23 + E 

figuur 2.4 Uitwerking van experimentele resultaten tot geometriekentallen. 

De gezochte beginkracht Ff•O kan nu met een exponentiele funktie als voIgt beschreven worden: 

Ff,O = 70N * exp (0.351GKf,O - 0.011x
1 

+ 0.474x
2 

+ 0.129x
3 

+ 0.39z
e

) [N] 

en de stijgingscoefficient b door: 

b = -0.117 + 0.824GKr + 0.07x - 3.16x + 0.22Sx
3 

+ 0.564z [-] 
bVB 1 2 I! 

De waarden voor de diverse variabelen zijn gegeven in figuur 2.4. 
Het aantal tanden in ingrijping Ze wordt berekend uit: 

'Pal! 
z = Z met z = aantal tanden 

e 3600 

'P = hoek in ingrijping 
ae 

De maximaal optredende snijkracht tijdens 1 freesomwenteling is gelijk aan: 

Ff, = 0.8 + 1.28 Ff,.1'I' [N] 
,max ,en 

Voor de aanzetnormaalkracht F fn geldt de empirische relatie: 

F VB 
F = 220N (~)0.89 ( H )0.47 

f lOON 100j.lm 
[N] 
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2.4 Snijkrachtmodel van Gygax. 
In deze paragraafwordt het werk van P.E. Gygax [ref 2.3] betreffende snijkrachten beschreven. 
Het werk bevat vooral veel informatie over de uitwerking van de krachten met tijdsafhankelijkheid op 
het werktuig. 
Gygax stelt zijn theorie op met het doel een oplossing te vinden voor het bevorderen van de stabiliteit 
van het systeem. Hierbij maakt hij gebruik van de theorie die ontwikkeld is door Konig (zie afbeel
ding 2.3). 
Gygax maakt gebruik van dezelfde invloedsgrootheden op de snijkrachten als Buchholz zoals 
spaandikte, spaanbreedte, geometrie snijgereedschap en de instelgrootheden. De slijtage is echter niet 
opgenomen in de uitwerking van Gygax, daar tegenover staat dat de materiaalinvloeden van werkstuk 
en gereedschap wei meegenomen zijn. 
De uitkomsten van het snijkrachtmodel van Gygax worden nu eerst beschreven. Pas in de volgende 
paragraaf worden deze uitkomsten op bruikbaarheid getoetst. 
De volledige theorie van Gygax is opgenomen in bijlage 2. 
De snijkrachten die door Gygax beschreven worden zijn de op een tand inwerkende kracht FA die de 
vectoriele som is van een tangentiele snijkracht FT en een radiale krachtcomponent FR, welke in het 
roterende coordinatensysteem van de frees meedraaien. De kracht FA kan ook verdeeld zijn in een 
aanzetkracht Fu en een normaaicomponent FN, de zogenaamde steunkracht. Deze krachten worden 
volgens onderstaande matrixvermenigvuldiging berekend uit de tangentiele snijkracht FT en de radiale 
krachtcomponent FR' 

F N -cosq> sinq> F R 
[]=[. ]*[] 
F u -Slllq> -cosq> F T 

De tangentiele snijkracht FT wordt zoals bij het draaien proportioneel met de momentane spaandikte 
verondersteld. Verder neemt Gygax aan dat de radiale krachtcomponent FR zich evenredig met de 
tangentiele snijkracht FT gedraagt. In formulevorm: 

h ::: Sz sinq> [mm] 

Fr = ks b Sz sinq> [N] 

FR 11 FT [N] 

met fP de hoek van de snijkant betrokken op het begin van de snede, Sz de aanzet per tand, ks de 
specifieke snijkracht, b de spaanbreedte en T) de snijkrachtverhouding. 
De snijkrachtverhouding T) hangt van een groot aantal onberekenbare snijomstandigheden af zoals 
scherpte van de snijkanten, neusradius, slijtagetoestand, hoek die het gereedschap maakt, materiaal, 
aanzet, snijsnelheid enz. Hierdoor varieert deze verhouding tussen grote grenzen. Gygax rekent met 
een waarde voor de snijkrachtverhouding T) = 40% . 
De specifieke snijkracht met de dimensie van een druk (N/mm2), die de gemiddelde druk over de 
spaandoorsnede op het gereedschap voorstelt, is geen materiaalconstante maar hangt af van dezelfde 
grootheden als die de snijkrachtverhouding be'invloeden. 
De enige bekende afhankelijkheid is die van de spaandikte oftewel de aanzet volgens: 

[Nlmm2] 

De waarde voor ks 1.\ in de voorgaande formule is een referentiewaarde voor een kwadratische 
spanningsdoorsnede van 1 mm dik en 1 mm breed, ~ is de stijgingsexponent 
Deze betrekkingen worden ingevuld in de formule voor de tangentiale snijkracht FT' Dit levert: 
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- Ie b hi - ~ - Ie b ( . )l-~ F T - s 1.1 - s 1.1 Sz smq> [N] 

In snijkrachttabellen [ref2.4] opgenomen in bijlage 3 is voor diverse materialen een waarde voor 1<.1.1 
en voor ~ te vinden. Gygax geeft richtwaarden van 2000 N/mm2 respectievelijk 0.25 voor de 
parameters. 
De waardes voor 1<. zijn frequentieafhankelijk. Het blijkt echter dat de waardes het grootste zijn voor 
het statische geval. Deze waardes zullen gebruikt worden in het onderzoek naar dunne wand 
condities. 
Voor de invloed van de snijsnelheid geeft Gygax de formule: 

Ie = Ie v -t., 
81.1 sl.lv c 

Waarden voor de specifieke snijkracht 1<., 1.1 v en bijbehorende stijgingsexponent ~v worden echter niet 
gegeven. Ook in het werk van Konig en Essel [ref2.4] zijn deze waarden niet te vinden. 

Het volledige snijkrachtenmodel voor de meest algemene drie-dimensionale verspaningstoestand bij 
een scheefliggende frees luidt: 
De hulpfunkties 

b -~ 1-~ 
FH/ = -.- Ie . v (s sinK sinq» hi 

SinK s 1.1 VI C Z 
[N] 

C/ = (1 - Co. sinA.) (1 C. siny) 
Iy 

[ -] 

waarbij i voor de indices R, T, U, en N staat en Ci een bijbehorende gewichtsfactor voorstelt, leveren 
de volgende snijkrachten: 

FT = FHT C T [N] 

FR = FHR CR sinK [N] 

FN FHT CT sinq> - FHR CR sinK cosq> [N] 

F u = -FHT C T cosq> - FHR C R sinK sinq> [N] 

Deze formules bevatten naast de onafhankelijke variabele grootheid cP en zes vrij te kiezen instel
waarden nm. de snijsnelheid vc' de snedebreedte b, de aanzet per tand sz, de snijkantshoek lC, de 
hellingshoek A en de spaanhoek y nog een aantal procesparameters. 
Voor de drie samengestelde krachten kunnen ook globale gewichtsfactoren Ci ingevoerd worden. 

FN = [FHT sinq> - FHR sinK cosq>] CN [N] 

Fu = -[FHT cosq> - FHR sinK sinq>] C u [N] 

AIle mogelijke soorten van freesbewerkingen, die eenvoudig door een vrije keuze van de intredehoek 
CPe en uittredehoek CPa volledig kunnen worden vastgelegd, zijn enkel toepassingen van de hiervoor 
gepresenteerde algemene betrekkingen. 
Slechts enkele combinaties van hoeken hebben een praktische betekenis. 
Deze zijn afgebeeld in figuur 2.5. 
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Asymmetrisch tegenlopend frezen: 

'Pe = 00 

'Pa = 'Pae 

Asymmetrisch meelopend frezen: 

'Pe 1800
- 'Pae 

'Pa = 1800 

Symmetrisch frezen: 

'Pe = 900 
- 'Pa/2 

CPa = 900 + 'Pal2 

Frezen met volledige freesbreedte: 

'Pe = 00 

'Pa = 'Pae 1800 

figuur 2.5 Overzicht freesvormen. 

De freesvorm asymmetrisch meelopend frezen zal het meest van toepassing zijn in dit onderzoek naar 
dunne wandcondities. De vormen asymmetrische tegenlopend frezen en met volledige freesbreedte 
frezen zijn niet helemaal ondenkbaar, maar omdat het probleem beperkt is tot het nafrezen van 
wanden zeer onwaarschijnlijk. Symmetrisch frezen zal niet voorkomen. 

Het algemene drie-dimensionale snijkrachtmodel is voor dit onderzoek veel te complex. Gygax 
vereenvoudigt het algemene model door een groot aantal invloedsfactoren te verwaarlozen. Van de 
snijgeometrie wordt aIleen de snijkantshoek nog meegenomen. Het model krijgt dan de volgende 
vorm. 
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Voor de radial- en tangentiaal kracht geldt: 

F ::: Tl k b s sinx sincp 
R 8:Z 

FT ::: k b s sincp 
s z 

Na matrixvennenigvuldiging levert dit de nonnaal en aanzetkomponenten: 

FN (cp) ::: ks b Sz (sincp - Tlsinxcoscp) sincp 

F u (cp) = - ks b s z (coscp + Tlsinxsincp) sincp 

De maximale amplitude van de tangentiaalkracht FT bedraagt: 

F ::: F (cp ::: 90°) ::: k b s 
max T S Z 
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2.5 Inpassen snijkracbtmodellen in bet probleem. 
In deze paragraaf zal de theorie van de voorafgaande paragrafen worden getoetst op bruikbaarheid in 
het probleem van de dunne wand condities. 
Hiertoe wordt eerst nog eens precies omschreven wat er benodigd is. Ais gevolg hiervan zuBen de 
nodige vereenvoudigingen in de modellen optreden. Vervolgens worden de modellen tegen elkaar 
afgewogen waarna het beste model gekozen zal worden. Tenslotte voigt dan een uitwerking van het 
geheel aan het probleem van de dunne wandcondities aangepaste snijkrachtmodel. Met behulp van de 
krachten die hieruit volgen. kan dan in het volgende hoofdstuk het effect van ooze krachten op de 
wand bepaald worden. 

2.5.1 Vereenvoudigingen van de modellen. 
De in de voorgaande paragrafen beschreven modellen van snijkrachten zijn zeer uitgebreid wat 
betreft het toepassingsgebied. Hierdoor zijn in de modellen veel invloedsfactoren verwerkt, die bij 
dit onderzoek helemaal niet van toepassing zijn. De reden dat deze modellen toch geheel 
beschreven zijn is om de mogelijkheid te behouden om de uitkomst van dit onderzoek te verfijnen. 
Bij het frezen van dunne wanden zal men gewoonlijk gebruik maken van een spiebaanfrees, die 
een hoek van 90° maakt met het vlak van bewerken. De hellingshoek is gelijk aan A = 0°, mits er 
gebruik wordt gemaakt van rechtvertande frezen. De invloed van de spaanhoek wordt ook 
verwaarloosd, omdat deze niet geheel wiskundig doorgrond is maar slechts empirisch in rekening 
gebracht kan worden. 
Zoals reeds beschreven zal de manier van frezen over het algemeen asymmetrische meelopend 
zijn, maar ook dient zowel asymmetisch tegenlopend als met voUedige freesbreedte frezen tot de 
mogelijkheden gerekend te worden. Een probleem bij het frezen met volledige freesbreedte is het 
tegelijk in ingrijping zijn van meerdere tanden. Hierdoor ontstaat een verzameling van snijkrach
ten over de snede. Dit levert een extra moeilijkheid bij het bepalen van de uitwerking van de 
kracht op de wand. Een frees heeft in het algemeen vijf of zes tanden gelijk verdeeld over de 
gehele diameter. De tanden staan dus in ieder geval op een onderlinge hoek van 60° van elkaar. 
Om geen problemen te krijgen dient de ingcijpingshoek 'Pae dus kleiner dan 60° te zijn. Het frezen 
met volledige freesbreedte zal dus buiten beschouwing gelaten worden. 
De bepaling van ingrijpingshoek 'Pae als funktie van de breedte van ingrijping kan als voigt worden 
afgeleid (figuur 2.6). 

figuur 2.6 Bovenaanzicbt van bet frezen van een wand. 

Er geldt: 

D 2a 
frees e 

D 
frees 

met Dfrees de diameter van de frees en a. de breedte van de ingrijping. 
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De enige kracht die van belang is bij dit onderzoek is de kracht loodrecht op de wand die parallel 
aan de baan van de aanzetbeweging van de frees ligt. Dit is de zogenaamde normaalkracht van de 
frees die loodrecht staat op de aanzetkracht. Deze kracht wordt door Buchholz "de aanzetnormaal
kracht Ffn " en door de Gygax "de normaalkracht FN " genoemd. Deze kracht zal nu aangeduid 
gaan worden ais de normaalkracht FN• 

De normaalkracht FN zal zoals in figuur 1.3 zich voordoen ais een verdeelde kracht over de gehele 
hoogte van de snede. Ter vereenvoudiging mag deze normaalkracht FN volgens Gygax op de halve 
snedebreedtediepte geconcentreerd gedacht worden. Buchholz doet geen enkele uitspraak over de 
manier van aangrijpen van de kracht. 
Er resteert dus een normaalkracht FN die varieert over de ingrijpingshoek CPae' en telkens de waarde 
o aanneemt voor cP is 00 en 1800

• 

Voor de bepaHng van de normaalkracht F N maakt het niet vee I uit of er mee- of tegenlopend 
gefreesd wordt. Het is aileen noodzakelijk de juiste in- en uittrede hoeken is de formule voor de 
normaalkracht FN in te vullen. Bij het probleem van de dunne wanden zal echter maar zelden 
tegenlopend frezen gebruikt worden, waardoor het nu verder buiten beschouwing wordt gelaten. 

2.5.2 Verschil tussen de modellen. 
Ais nu alle in de voorgaande subparagraaf beschreven vereenvoudigingen in de twee beschreven 
modellen ingevuld worden, levert dit het volgende resultaat. 

Buchholz: 
In eerste instantie gaat dit model er door de vereenvoudigingen een stuk simpeler uit zien, doordat 
er invloedsfactoren vervallen. Het blijkt echter, dat door deze vereenvoudigingen er buiten het 
geldigheidsgebied van deze empirische relatie getreden wordt. Dit is een grote tegenslag omdat dit 
model in tegenstelling tot het andere model wei rekening houdt met de slijtage. 
Verdere bestudering van het model van Buchholz leert dat dit model niet bruikbaar is voor de 
berekening van de snijkrachten in het geval van asymmetrisch mee- of tegenlopend frezen. 
Bovendien levert het model aileen een effektieve waarde voor de freeskracht na integratie over een 
gehele omwenteling. 
Een ander nadeel is dat het model in feite een empirische formule vormt die slechts geldt voor een 
materiaalcombinatie, omdat hiervoor geen parameter is ingevoerd. 
Het model van Buchholz is dus niet te gebruiken voor de berekening van de snijkrachten bij dit 
onderzoek naar dunne wand condities. 

Gygax: 
Wat resteert is het model van Gygax dat de volgende normaalkracht levert: 

FN (cp) = k b s (sincp - 1') coscp) sincp [N] 
if Z 

hierin is k = k h -( 
s s 1.1 

of indien de invloed van de snijsnelheid meegenomen wordt 

Dit model is wei bruikbaar omdat het de gezochte normaalkracht FN als funktie van de hoek cP 
levert. Het model heeft twee of drie invloedsfactoren namelijk de spaandikte en spaanbreedte resp. 
de spaandikte, spaanbreedte en de snijsnelheid. 
Het probleem ligt in de bepaling van de ks-waarden en de waarden voor de stijgingscoefficienten. 
De waarden voor de specifieke snijkracht ksl.l en bijbehorende stijgingexponent ~ bIijken in ruime 
mate voor de diverse materialen bekend te zijn en worden beschreven in het werk van Konig en 
Essel [ref2.4]. 
Gygax geeft richtwaarden voor de specifieke snijkracht ks 1.1 van 2000 N/mm2 en voor de stijgings-
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exponent ~ van 0.25. 
Deze waarden blijken na raadplegen van het werk van Konig en Essel [ref2.4] aardig te kloppen 
maar tussen de diverse material en zit toch nogal wat verschil zodat de richtwaarden niet zomaar 
ingevuld kunnen worden bij iedere materiaalsoort. Telkens zal de bij dat materiaal horende 
speciefieke snijkracht en stijgingsexponent opgezocht moeten worden. Voor een aantal materialen 
zijn in bijlage 3 de waarden opgenomen. Voor de overige materialen wordt verwezen naar het 
werk van Konig en Essel [ref2.4]. 
De waarden van de specifieke snijkracht ~ LI v en de stijgingexponent ~v blijken echter niet te 
vinden. Zowel in het werk van Gygax [ref 2.3] als dat van Konig en Essel [ref2.4] bevat geen 
informatie hierover. De invloed van de snijsnelheid kan dus niet worden meegenomen in de 
berekening van de snijkrachten. 

2.5.3 Snijkrachtmodel voor dunne wand condities. 
Voor de bepaling van de snijkracht in dit onderzoek wordt dus gebruik gemaakt van de in de 
vorige subparagraafbeschreven snijkrachtrelaties volgens Gygax. Voordat begonnen kan worden 
met het berekenen van de sterkte van de wand in het volgende hoofdstuk, moet nog bepaald 
worden hoe de kracht op de wand inwerkt. 
Zoals reeds beschreven wordt door Gygax de verdeelde kracht 100drecht op de freesas geconcen
treerd in het midden van de snedebreedte. Wat nog rest is de variatie van de gezochte normaal
kracht FN die op de wand inwerkt over de hoek cpo Zoals uit de formule voor de normaalkracht FN 
blijkt, zal de waarde naar nul gaan voor cp = 0° en 180° en een maximum aannemen voor cp = 90°. 
Met de gemaakte vereenvoudigingen levert dit voor het frezen van dunne wanden, dat de waarde 
van de normaalkracht een maximum heeft indien cp 180° - CPae en volgens een niet-lineaire 
functie afloopt naar nul voor cP = 180°. Figuur 2.7 toont dit verloop. 

1t 

q> [ rad ] c::t) 

figuur 2.7 Grafiek FN als fundie van cpo 

Er geldt: 

FN, max = FN (cp = 180° - cpa) 

De variabele belasting zal op een variabele dikte van de wand aangrijpen. Een extra moeilijkheid 
daarbij is de ook nog niet uniforme dikte van de wand. De preciese uitwerking van de variabele 
belasting op de wand zal aIleen met behulp van een eindig elementen pakket te berekenen zijn. 
Voor dit onderzoek is echter alleen de maximale uitbuiging en maximaal optredende buigspanning 
van belang. Het is in dit stadium nog niet duidelijk wanneer deze optreden. 
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Een vereenvoudiging in het model is om constant te rekenen met de maximaal optredende 
normaalkracht FN, max' Hierdoor zal de moeilijkheid door de variatie in de belasting verdwijnen. 
De hiermee berekende uitbuiging en buigspanning zal dan echter meestal groter zijn dan de 
werkelijke waarden. 
Daarom wordt nu een gemiddelde kracht die ontstaat uit de middeling van FN over cp gedefinieerd 
volgens: 

F = 
N, mid 

[N] 

Afhankelijk van de gewenste zekerheid kan dan gekozen worden voor een bepaalde optie. 
De kracht wordt echter telkens op de halve snedediepte bij bepaalde hoek cp geconcentreerd 
verondersteld. 
In het volgende hoofdstuk 3 zal de uitwerking van deze krachten op de wand bekeken worden. In 
hoofdstuk 4 zal met behulp van een eindig elementen pakket bekeken worden welke optie de beste 
resultaten geeft. 
Om de manier van aanbrengen van de krachten nog eens duidelijk te maken is figuur 2.8 opgeno
men. 

figuur 2.8 Grafische voorstelling van aangrijpingspunt normaalkracht. 
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Boofdstuk 3: Effect van de kracht op de wand. 

3.1 Inleiding. 
In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de effecten van de kracht, bepaalt in het vorige hoofdstuk, 
opdewand. 
De effecten die van be lang zijn bestaan uit: 

Elastische uitbuiging van de wand onder invloed van de belasting. 
Plastische deformatie van de wand met aIs met aIs uiterst gevoig het breken van het produkt 
in het overgangsgebied tussen wand en bodem door een te hoge spanning daar ter plaatse. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het elastisch uitbuigen van de wand eerst optreedt, pas indien 
de beIasting hoog genoeg is, kan ook plastische deformatie optreden.ln paragraaf3.2 wordt dan ook 
eerst de elastische uitbuiging uitvoerig behandeld, daama in paragraaf3.3 de plastische deformatie 
van de wand. 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, wordt de kracht gemodelleerd ais een puntkracht in 
vertikale richting op de helft van de snedebreedte. In horizontale richting wordt de puntkracht ook op 
het midden van de plaat aangebracht, omdat daar de grootste uitbuiging ais gevolg van de puntkracht 
op zal treden. 
De wand die variabel in dikte is (figuur 3.1) wordt gemodelleerd als een vlakke pIaat die aan drie 
kanten opgesloten is, met een con stante dikte t.nod die ligt tussen de dikte van de wand voor frezen en 
de dikte van de wand na frezen. In formulevorm: 

t<t <t+a 
mod e 

Figuur 3.1 geeft dit model duidelijk weer. 

'Qe H .. ........... (mod ........................ ~.,'-.. \. ~ ..... ~ ............................................................................ I 

figuur 3.1 Schematische voorstelling kracht op wand. 
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Door het modelleren van de variabele wanddikte tot een constante wanddikte zal de uitkomst van de 
berekeningen niet exact gelijk zijn aan de werkelijke uitbuiging en buigspanning. In hoofdstuk 4 
wordt bekeken welke con stante wanddikte in combinatie met een bepaaide kracht de beste resultaten 
zal geven. 
Een opmerking die nog geplaatst moet worden bij figuur 3.1 is dat de wand op drie plaatsen star 
opgesioten is getekend. In werkelijk zijn de twee opstaande randen ten opzichte van de onderste rand 
enigzins elastisch bevestigd. Dit verschijnsel moet worden meegenomen in de randvoorwaarden die 
in de volgende paragraaf beschreven zijn. 

3.2 Elastisch uitbuiging van de wand. 
Alvorens een uitwerking te geven over de grootte van de uitbuiging zal eerst het be lang van dit effect 
worden besproken. Door de kracht op de wand zal deze elastisch gaan vervormen, wat in eerste 
instantie ongevaarlijk lijkt omdat die na passeren van de frees weer verdwijnt. Echter door deze 
elastische uitbuiging zal er te weinig materiaal verspaand worden, doordat de frees welloodrecht op 
de bodem van het produkt blijft staan. De wand zal na bewerking dus niet van con stante dikte zijn, 
maar van zijn grootste dikte aan het vrije uiteinde schuin aflopen naar zijn gewenste dikte aan de voet 
van de wand. In figuur 3.2 is dit overdreven weergegeven. 

Uitbuiging Produkt na frezen 

i/ 

figuur 3.2 Dwarsdoorsnede wand. 

Afhankelijk van de tolerantie van de wand zal deze variatie in dikte tot afkeur kunnen leiden. Het is 
dus van belang de elastische uitbuiging van de wand als functie van de kracht mee te nemen in het 
onderzoek. 
Voor de bepaling van de elastische uitbuiging als functie van de kracht kan [ref 3.1] gebruik gemaakt 
worden van de lineaire elasticiteitstheorie die voor platen is uitgewerkt door S. Timoshenko. In zijn 
werk [ref3.2] behandelt hij een algemene theorie waarbij een algemene differentiaal vergelijking 
wordt afgeleid. Door het invullen van de randvoorwaarden, die vooral bepaald worden door de manier 
van inklemmen en opleggen van de kracht, voigt een analytische oplossing. In het werk zijn ook een 
groot aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt, echter niet met randvoorwaarden die exact hetzelfde zijn 
als bij de wand in dit onderzoek. 
Door de grote complexiteit die een afleiding met zich meebrengt, zoals het bepalen van een particu
liere oplossing van de differentiaal vergelijking, is dit niet verder uitgewerkt. Temeer omdat er weI 
oplossingen bekend blijken te zijn, die een goede benadering vormen voor de randvoorwaarden bij dit 
onderzoek. 
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Een geschikte oplossing voor het probleem is gevonden in het werk van Roark en Young [ref 3.3] 
waarin voor een groot aantal praktijksituaties formuies zijn opgenomen voor o.a. de spanning in het 
materiaal en de uitbuiging van een punt op het materiaal. Deze formules zijn analytisch maar ook 
empirisch bepaald. In eerste instantie geeft het werk geen oplossing voor de wand in dit onderzoek, 
omdat het hoofdstuk dat plaatformules behandelt geen belastingsconditie van een puntkracht kent, 
aileen belastingen die uniform over de gehele of een groot gedeelte van de plaat verdeeld zijn. Behter 
in het hoofdstuk dat balkformules behandelt, is een oplossing opgenomen voor een oneindige flens 
met een puntbelasting. Deze oplossing heeft randvoorwaarden die zeer dieht liggen bij die van dit 
onderzoek. In figuur 3.3 geeft de situatie van de oneindige flens met bijbehorende benamingen zoals 
deze in het werk van Roark en Young [ref3.3] te vinden is. 

met: [x, y, z] 
b 
c 
t 
F 

'Y 

carthesische coordinaten 
breedte van de plaat [mm] 
afstand van kracht tot de ingeklemde zijde [mm] 
dikte van de plaat [mm] 
kraeht [N] 

figuur 3.3 Atbeelding van oneindige tlens uit Roark en Young [ref 3.3] 

Figuur 3.3 toont dus als het ware een plaat die aan een zijde is vastgeklemd, aan de tegenoverliggende 
zijde vrij is en aan de twee overgebleven zijden in vrijheid beperkt is door de oneindige lengte. Dit is 
te vergelijken met de situatie van de plaat in dit onderzoek die een zijde vrij heeft, een zijde vast 
ingeklemd en twee zijden elastisch ingeklemd. 
De uitdrukking 'oneindige' balk is ingevoerd om een wiskundige vereenvoudiging te realiseren. 
Volgens Roark en Young [ref 3.3] kan een balk die vier maal de breedte als lengte heeft, berekend 
worden met de theorie van de oneindige flens. 
Er wordt nu aangenomen dat de theorie van de oneindige flens geldig is voor de wand in dit 
onderzoek. In hoofdstuk 4 zal met behulp van een eindig elementen softwarepakket worden geveri
fieerd in hoeverre dit klopt. 
In deze paragraaf is de elastische uitbuiging van de plaat als gevolg van de belasting van belang. 
Roark en Young [ref3.3] geven hiervoor de volgende oplossing. De uitbuiging y op ieder punt van de 
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plaat kan uitgedrukt worden als: 

y = K * (p b\ [mm] 
y 1t N 

In deze formule is Ky een dimensieloze coefficient die afhankelijk is van de positie van de kracht en 
het punt waarvan de uitbuiging bekeken wordt. 
De coefficient N is een plaatconstante die is gedefinieerd als: 

E (3 
N = -----

12 (1 - v 2
) 

Hierin is: E 
t 
v 

[Nlmm] 

Elasticiteitsmodulus [N/mm2] 
dikte plaat [mm] 
constante van poisson [-] 

Vervolgens is een tabel opgenomen die voor een aantal waarden van zIb en c/b de Ky-waarde geeft. 
Met betrekking tot de belastingsconditie van een puntkracht op het midden van de plaat blijken Roark 
en Young [ref 3.3] hierover echter geen uitspraak te doen. 
Via de literatuurverwijzing wordt het artikel van Jaramillo [ref3.4] gevonden waarin weI een 
oplossing wordt gegeven. Voor de waarde zlb = 0 en c/b = 0.5 geeft Jaramillo voor de uitbuiging y 
van het vrije uiteinde van de plaat een waarde van Ky = 0.160. 
Er geldt dus voor de uitbuiging y aan het vrije uiteinde van de plaat: 

P b 2 

y = 0.160 (--) [mm] 
1tN 

Er dient nog weI te worden opgemerkt, dat de Ky-waarde van 0.160 berekend is bij een waarde van de 
constante van poisson van 0.3. Voor de meeste staalsoorten is de con stante van poisson ongeveer van 
deze grootte. 

3.3 Plastische deformatie van de wand. 
Het gevoig van plastische deformatie is het na het passeren van de frees niet meer in oorspronkelijke 
positie terugkomen van de wand. De wand zal ais gevoig van de optredende krachten plastisch 
uitbuigen of zelfs afbreken. 
Het mag duidelijk zijn dat plastische deformatie zeer snel tot afkeur Ieidt. De tolerantiegrenzen 
moeten zeer ruim zijn wit een wand die plastisch gedeformeerd is nog goedgekeurd worden. 
In dit onderzoek zal daarom ervan uitgegaan worden dat plastische deformatie altijd tot afkeur Ieidt. 
De oorzaak van plastische deformatie is een te hoge spanning ter plaatse van de overgang tussen 
wand en bodem van het produkt. De spanning op dit punt kan bepaald worden met behulp van Roark 
en Young [ref3.3] voor de situatie van de oneindige ilens uit paragraaf3.2. 
De buigspanning op ieder punt van de plaat kan berekent worden uit: 

Hierin is K.n weer een dimensieloze coefficient die afhankelijk is van de positie van de kracht en het 
punt waarvan de spanning bekeken wordt. Voor een belasting in het midden van de plaat en de 
spanning in de voet van de wand geeft Roark en Young een waarde voor K.n van 0.370. 
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Er geldt dus: 

6F 
a = 0.370 (-) 

b t 2 
[Nlmm2] 

Bij de bepaling van deze spanning is uitgegaan van de lineaire elastieiteitstheorie, die kleine 
uitbuigingen voorsehrijft. Dat zal bij de gevallen in dit onderzoek niet altijd op gaan. Eehter een 
andere oplossing die geen gebruik maakt van de lineaire elastieiteitstheorie ontbreekt, waardoor er 
toch met de voorgaande formule gerekend moet worden. 
De wand zal plastisch gaan deformeren indien de waarde van de buigspanning in de voet groter is dan 
de waarde voor de vloeispanning 0v of wanneer deze niet exaet berekend kan worden de twee-tiende
rekgrens 00.2 van het materiaal. Als de waarde van de spanning nog hoger oploopt dan zal de wand 
breken bij een waarde die gelijk is aan de treksterkte 0br van het materiaal. 
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Hoofdstuk 4: Opstellen algoritme en controle. 

4.1 Algoritme voor berekening van dunne wanden. 
Met de informatie uit de voorgaande hoofdstukken is het nu mogelijk om te berekenen of een wand 
met een bepaalde afineting en manier van frezen zonder problemen gefabriceerd kan worden. 
Om deze informatie op een overzichtelijke wijze te presenteren is in figuur 4.1 een stroomdiagram 
opgesteld. In dit stroomdiagram zijn de ingangsgrootheden die van be lang zijn met hun afkorting 
aangegeven. Met behulp van deze ingangsgrootheden kan indien de stroomrichting wordt gevolgd een 
uitdrukking voor de snijkracht, de uitbuiging en de buigspanning gevonden worden. 
Door vergelijking van de gevonden waarden van de uitbuiging y en de buigspanning O'b tegen de 
toelaatbare waarde van de tolerantie cq. de vloeispanning O'vl en de maximale spanning O'br is een 
uitspraak te doen over het weI of niet aan de eisen voldoen van de gefreesde wand. 
In dit stroomdiagram zijn de keuzes voor de con stante wanddikte t.nod en snijkracht FN• max of FN, mid nog 
niet gemaakt. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de beste keuze voor deze waarden gegeven na een 
controleberekening. 
De doorlopen berekening in figuur 4.1 spreekt voor zich en leent zich goed voor de verwerking in een 
softwarepakket. 
Om de leesbaarheid van het stroomdiagram te vergroten is deze op een aparte pagina afgedrukt. 
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4.2 Controleberekening. 
Het in de vorige paragraaf gepresenteerde stroomdiagram wordt nu uitgewerkt met een getallenvoor
beeld. Om het aantal keuzemogelijkheden te beperken is gekozen voor een constante dikte van de 
wand tmod van t, t + ae en t + aj2 en de voor een kracht FN van FN. max of FN. mid' 

De combinatie wanddikte t en de kracht FN• max geeft de grootste uitbuiging en buigspanning. Als deze 
waarden niet boven de toegestane waarden komen, is met zekerheid te zeggen dat de wand op die 
manier goed gefreesd kan worden. 
lndien gebruik wordt gemaakt van bovenstaande combinatie van waarden zullen echter een groot 
aantal wanden die in werkelijkheid wei goed te frezen zijn, door het stroomschema aangegeven 
worden als afkeur. 
Van de combinaties wanddikte t of t + aj2 met kracht F N, mid en wanddikte t + ~ of t + al2 met FN, max 

wordt verwacht dat zij een uitkomst geven, die dichter bij de werkelijkheid Jigt. Dit is echter nog niet 
theoretisch aangetoond. Daarom zijn aIle mogelijkheden berekend via het stroomdiagram. 
Hiema wordt met behulp van eindige elementen methode softwarepakket een nacalculatie gemaakt, in 
hoeverre de uitkomsten van de berekeningen kloppen. In de berekening met een eindig elementenpak
ket zal rekening worden gehouden met de variabele belasting over de hoek cp. Daamaast zal de 
wanddikte zoals in werkelijkheid varieren in dikte. 
De uitkomst van de snijkrachten uit hoofdstuk 2 kunnen niet op geldigheid getoetst worden. Hiervoor 
is een uitgebreide proefopstelling nodig, wat binnen dit onderzoek niet mogelijk is. 
In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het eenvoudige snijkrachtmodel uit figuur 4.1. dat aIleen 
de invloed van de spaandikte h verrekent. 

Voorbeeld: 

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van het nafrezen van een stalen wand met de volgende gegevens: 

Materiaal St 50-2 (DIN benaming) 
Elasticiteitsmodulus E :::: 2.10sN/mm2 

Constante van poisson v :::: OJ 
Treksterkte Gbr :::: 559N/mm2 

0.2-rekgrens 00.2 324N/mm2 

Specifieke snijkracht k •. u = 2415N/mm2 

Stijgingsexponent ~ 0.0531 

Gegevens van het freesproces: 
Dikte wand na frezen t 2mm 
Diameter frees D = lOmm 
Breedte ingrijping ~ = Imm 
Snedebreedte b :::: 5mm 
Aanzet per tand sz O.2mm 
Snijkrachtsverhouding " 

:::: 40% 

Indien het stroomdiagram van figuur 4.1 wordt gevolgd, geeft dit 

t d = 2, 2.5, 3.0 mm roo 
D - 2a 

cos( <p ) = ___ II 

ae D 
10 - 2*1 

= --- ... <p :::: 0.643 rad 
10 all 

h :::: S sin(<p) 0.2 sin(<p) 
z 

k :::: k h -~ :::: 2415 (0.2 sin(<p)f O.OS3l 
S S, 1.1 
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Aan de hand van deze gegevens kan nu de uitdrukking voor FN opgesteld worden. 

F :::: k b (9 sincp)l-~ (sincp-1lcoscp) :::: 2415 * 5 * (0.2 sincp)O.9469 * (sincp-O.4coscp) 
N s z 

Door FN bij een hoek van cP = 2.498 rad te nemen ofte integreren van 1t-CPae tot 1t en vervolgens te 
delen door CPae' geeft dit F N, max resp. F N• mid' De volgende waarden worden gevonden: 
FN,max 1487N 
FN, mid = 665 N 

Voor de berekening van de uitbuiging y dient nu eerst de plaatconstante N uitgerekend te worden. 

E (t
3 J N:::: ___ m_o __ 

12 (1 - u2
) 

2.105 * (2.0, 2.5 of 3.0)3 

12 (1 - 0.09) 

N ( 2.0 ) :: 1.5 105 Nmm 

N ( 2.5 ) :::: 2.9 105 Nmm 

N ( 3.0) 4.9 lOs Nmm 

Voor de diverse keuzemogelijkheden wordt voor de uitbuiging y gevonden: 

y ( F
N

, max' 3 ) :::: 0.0039 mm 

y ( FN ' 2.5 ) :::: 0.0265 mm ,max 

y ( FN ' 2 ) :: 0.0517 mm ,max 

y (FN 'd' 3 ) :: 0.0017 mm 
, ml 

y ( FN, mid' 2.5 ) :::: 0.0117 mm 

y (F
N 

'd' 2 ) :::: 0.0228 mm 
,ml 

Overeenkomstig aan de manier van berekenen bij de uitbuiging y, kan nu de optredende buigspanning 
voor de diverse mogelijkbeden uigerekend worden: 

06 ( FN ' 3 ) :: 368 Nlmm2 ,max 

06 ( FN ' 2.5 ) :::: 528 Nlmm2 ,max 

0b ( FN ' 2 ) :::: 825 Nlmm2 ,max 

0b ( FN, mid' 3 ) :::: 162 Nlmm
2 

0b ( FN, mid' 2.5 ) :::: 233 Nlmm
2 

0b ( FN, mid' 2) 363 Nlmm
2 

Afhankelijk van de waarde van de tolerantie en de vloeispanning cq. 0.2 rekgrens zullen bovenstaan
de resultaten wei of niet tot afkeur leiden. Indien het stroomdiagram wordt gevolgd, spreekt dit voor 
zich. Het is nu de bedoeling om met behulp van een eindig elementen pakket uit de bovenstaande 
resultaten de beste te kiezen. 
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E.E.M. resultaten: 
Voor de berekening met behulp van de eindige elementen methode is gebruik gemaakt van het 
softwarepakket GIFTS. Dit pakket is gernstalleerd op een eenvoudige personal computer. Hierdoor 
wordt de berekeningstijd erg lang. 
De resultaten en modelvorming in GIFTS staan beschreven in bijlage 4. In deze paragraaf is aIleen de 
uitkomst van de berekening met GIFTS vermeld. Deze uitkomst wordt vergeleken met de uitkomsten 
van het berekeningsmodel dat voor het probleem van de dunne wand conties is gevormd. Hierdoor 
kan de beste optie voor de kracht FN en gemodelleerde wanddikte t:.nod bepaald worden. 
Zoals in bijlage 4 beschreven, is de maximale uitbuiging van de plaat volgens GIFTS gelijk aan 
0.00223 mm. De maximaal optredende spanning is gelijk aan 21.5 N/mm2

• Indien deze waarden 
worden vergeleken met die van het gevormde berekeningsmodel voor de dunne wand condities dan 
blijkt het volgende: 

- De waarden van de uitbuiging y zijn in het gevormde berekeningsmodel allen groter, behalve die 
van FN• mid met wanddikte 3 mm, dan de berekenende waarde van GIFTS. 

- De waarden voor de maximale spanning zijn in het gevormde berekeningsmodel allen veel groter 
dan de berekende waarde van GIFTS. Dit scheelt minimaal een factor 8. Deze factor 8 treedt dan 
ook nog op bij een kleinere uitbuiging dan de berekende waarde voor de uitbuiging van GIFTS. 
Dit resultaat wordt dan ook sterk in twijfel getrokken. 

Indien aileen naar de uitbuiging wordt gekeken, kan geconcludeerd worden dat de optie FN, max met 
een wanddikte t:.nod van 3 mm de beste resultaten geeft. Maar deze optie geeft voor de spanning een 17 
maal te hoge waarde. 
Gevoelsmatig is de optie FN, mid met wanddikte 2.5 mm beter. Deze optie geeft een 5 maal hogere 
uitbuiging en een 11 maal hogere spanning. 
De verschillen tussen de waarden van berekeningsmodel en de waarden van GIFTS zijn nogal groot. 
Maar de waarden van het berekeningsmodel geven weI een veilige uitkomst. Als aBe waarden die 
door GIFTS gegeven zijn kloppen, zal indien het berekeningsmodel een wand goedkeurd met 
zekerheid gezegd kunnen worden dat dit klopt. 
Zoals reeds aangegeven wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van een gemiddelde waarde voor 
de snijkracht FN, mid en een gemodelleerde wanddikte t:.nod die gelijk is aan de gemiddelde wanddikte 
tussen de wand voor en na frezen, dus t:.nod t + a/2. 
Het stroomdiagram van figuur 4.1 zal dan voor de keuze van gemiddelde waarde voor de snijkracht 
FN• mid en de gemiddelde wanddikte tussen de wand voor en na frezen veranderen in het berekenings
model dat is afgebeeld in figuur 4.2. 
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Boofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

Indien de berekeningen van het stroomdiagram uit hoofdstuk 4 gevolgd worden, is er een uitspraak te 
doen over de mogelijkheid van het op bepaalde manier frezen van een wand met een bepaaide dikte. 
Het stroomdiagram is eenvoudig van opzet en zal dus gemakkelijk te verwerken zijn in een software
pakket. Noodzakelijk hierbij is weI dat aIle benodigde informatie zoals materiaalgegevens, geometrie 
werkstuk en werktuig, tolerantie en specieke snijkacht met stijgingsexponent beschikbaar zijn. 
Hoewel in Konig en Essel [ref2A] deze specifieke snijkracht met stijgingsexponent voor veel 
materialen beschreven zijn, zullen er toch een hoop materialen zijn waarvoor de waarden nog niet 
beschikbaar zijn. 
Zoals ook in hoofdstuk 4 beschreven, blijkt dat de betrouwbaarheid van de uitkomsten nog te wensen 
over laat. Of dit het gevolg is van tekortkomingen in de formules voor de effect van de kracht op de 
wand of van het E.E.M.-pakket GIFTS is niet duidelijk. De uitkomsten van de formules geven echter 
wei een veilige uitkomst van het stroomdiagram. Indien de wand volgens het stroomdiagram voldoet, 
dan is met grote zekerheid te zeggen dat dit ook het geval is. Maar er zullen wei wanden afgekeurd 
worden, die in werkelijkheid toch op die wijze te frezen zijn. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden: 
- Het stroomdiagram dat in figuur 4.2 is afgebeeld kan gebruikt worden om een uitspraak te doen 

over de mogelijkheid een wand op een bepaaide wijze te frezen, of dat de wand hiervoor te dun is. 
De uitkomst van het stroomdiagram in figuur 4.2 moet als voigt gelezen worden. Indien voIgt dat 
een wand geen afkeur geeft, dan zal dit in werkelijkheid ook niet gebeuren. Echter indien de 
uitkomst afkeur aangeeft, hoeft dit in werkelijkheid nog niet zo te zijn. Het kan dus beter gezien 
worden als een mogelijkheid op afkeur. 
Indien het stroomdiagram in het IDM-systeem verwerkt gaat worden, moet er zorg voor gedragen 
worden dat de benodigde informatie aanwezig is. De meeste informatie zal aanwezig zijn, aIleen 
de waarden voor de specifieke snijkracht met stijgingsexponent zullen voor diverse materialen 
ingevoerd moeten worden. 

De volgende aanbevelingen worden gegeven: 
- De snijkrachtrelaties beschreven in hoofdstuk 2 zijn niet op juistheid gecontroleerd. Hiervoor zijn 

proefsopstellingen nodig, die voor diverse grootheden bij het frezen de snijkrachten meten. Dit 
wordt aangeraden, omdat dan de theorie geverifieerd kan worden. Bovendien kunnen dan voor 
materialen waarvan de specieke snijkracht met stijgingsexponent nog niet bekend zijn, deze 
waarden bepaald worden. 
Voor de modellering van het effect op de wand van de snijkrachten zijn veel vereenvoudigingen 
gemaakt. Door deze vereenvoudigingen zal de uitkomst van het stroomdiagram niet gelijk zijn aan 
de werkelijke waarden. Er moet voora) gezocht worden naar een beter model voor het effect van 
de kracht op de wand. Een model met een variabele dikte van de plaat en daarop een verdeelde 
belasting geniet de voorkeur. 
De uitkomsten van de berekening met het E.E.M.-pakket GIFTS worden in twijfel getrokken. Een 
extra controleberekening met behulp van een ander E.E.M. - pakket wordt aanbevolen. Een andere 
mogelijkheid is het toepassen van GIFTS op een krachtigere computer. Hierdoor kan grotere 
fijnheid van het grid toegepast worden, waardoor de resultaten zullen verbeteren. 
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Bijlage 1. Snijkrachten uit [ref2.2] 

Snijkrachten bij het 'omtrekvlakfrezen'. 
Om tot een uitwerking van de snijkrachten in grootte en richting te komen dienen eerst de gewenste 
invloedsgrootheden op deze krachten bepaald te worden. Deze invloedsgrootheden bestaan in dit 
werk naast de spaandikte en spaanbreedte uit de geometrie van het snijgereedschap en instelgroothe
den. Instelgrootheden zijn o.a. toerental en aanzet. 
Tussen de instelgrootheden en de snijkrachtcomponenten treden wisselwerkingen op. Verder dient 
opgemerkt te worden, dat er twee principieel verschillende uitwerkingen van de invloedsgrootheden 
zijn, namelijk: 

- direkte invloed van de grootheden 
- indirekte invloed door slijtage aan het snijgereedschap 

In figuur bijl.l.1 zijn de invloeden op de snijkrachtcomponenten overzichtelijk vermeld. 

'Doel.~1 
I grootheden I nvloedsgrootheden 
I----:~~~~~~-··~-I I~. ·1 

I c: ~ Aanzet per tand ~ +j 
i ~ I • .~ I I c: . C--... --... --.~ .. --.-~' '-

I (]) ~ S·· Ih'd I· +at 
I § i'i~. ~rlIJsn~e!_i: (])E 
I 0. I 

! E . 0 
o (])II 
(.) 0> 
.E (]) (.) ~.. S I i j ta 9 e . ~ u 
~ II I (]) 
~ Ie: 
~ . 0 

. a5 1_ 1_. _I 
~ .. ....J 

figuur bijl.1.1 Invloeden snijkrachtcomponenten. 

~Direkt 

4 •••• Indlrekt 

.. .. Wisselwerking 

Indien de invloed van de snijsnelheid op de snijkracht bekeken wordt, blijkt het volgende. In eerste 
instantie zakt de snijkracht bij toenemende snijsnelheid. Dit geldt in ieder geval voor de beginwaar
den van de snijkracht.Maar na enige tijd frezen leveren hogere snijsnelheden ook hogere krachten als 
gevolg van toegenomen freesslijtage. 
De verhoging van de snijsnelheid bewerkstelligt, door de hiermee verbonden temperatuurstijging, een 
vermindering van de vormveranderingsweerstand van het werkstukmateriaal. Deze vermindering van 
de weerstand levert een vermindering van de snijkrachtcomponent. Echter geJijktijdig treedt een 
versteviging van het werkstukmateriaal op en dus weer een stijging van de vormveranderingsweer
stand en snijkracht. Deze twee effecten werken elkaar dus tegen. 
Figuur bij 1.1.2 beeldt deze tegenstrijdigheid overzichtelijk uit. 
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figuur bijl.1.2 Invloed snijsnelheid op snijkracht. 

Modelvormins ter beschrijving van de snijkrachten. 
In het snijkrachtmodel dient de slijtage van het werktuig onvoorwaardelijk meegenomen te worden. 
Bij het frezen levert de afuankelijkheid van de snijkracht van de spaandikte een extra moeilijkheid op, 
omdat deze spaandikte over de freesomwenteling varieert. 
Zoals in figuur bijl.l.3 te zien is, verandert het verloop van de snijkrachtcomponenten over de 
spaandikte afhankelijk van de werktuigslijtage door invoering van een parameter lfz' 

Werkstukmateriaal: GG - 2S 
Materiaal gereedschap: SL 100 
Freesdiameter: 125 mm 

Snijomstandigheden: 
v, = 13.33 mfs 

ap = 2,00 mm 
ae = 100,00 mm 

S~ = 0,10 mm 

Geometrie gereedschap 

4 +---f--.Ji 

:::'" r:: 0 ~~<r<r<:t..: 
~ -4+-~-~~-~~-r-~~ 

o 45 90 135 180 

figuur bijl.1.3 Verloop snijkrachtcomponenten. 

Hierin staat F f voor de aanzetkracht (N), F fn voor de aanzetnormaalkracht en F p voor de passiefkracht. 
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Deze krachten zullen nog nader besproken worden. 
De notatie Irz heeft de betekenis van de afgelegde aanzet per tand (m). 
AIle in de literatuur bekende modeluitwerkingen van slijtageinvloeden zijn slechts beperkt geldig, 
omdat deze allen de krachten bij vaste freeshoek geven. Om deze reden zal Buchholz bij de 
modelvorming van de snijkrachten rekenen met een effectieve waarde volgens de formule: 

F i,elf (i = J, In, p) 

Deze overgang moet noodgedwongen genom en worden indien gefreesd gaat worden met meer dan 1 
tand, doordat tengevolge van rond en vlakloopfouten de snijtanden een verschillende slijtagetoestand 
krijgen. Dit zou weer een versterking van de snijkrachtvariaties tijdens een freesomwenteling 
betekenen. 
Het blijkt dat de stijging van de snijkracht met behulp van een lineaire funktie beschreven kan 
worden, als: 

VBH bfl 
Fr.elf = Fr.o (1 + b ) 

bfl 

Hierin stelt F £,0 de beginkracht, b de stijgingcoefficient tengevolge van slijtage, VBH de breedte van de 
vrijvlakslijtage van de hoofdsnede en bfl de breedte van de spaanbrekergroefbetrokken op het 
bovenvlak van de snijkant. 
Om te komen tot een uitdrukking voor de beginkracht en de stijgingscoefficient wordt nu een 
geometriekental ingevoerd. 
Uitwerking van statistische onderzoeken geven de in figuur bijl.lA opgenomen geometriekentallen. 

invloedsgroot-
heden 

normering 

bovenste 
75° -120 _120 200 200J.1m 1.6mm 0.4mm waarde 

onderste 
45° _6° _6° 10° 100J.1m 0.8mm O.lmm waarde 

coefficient Ilj.o -0.707 -0.096 0.282 -0.552 0.434 0.118 -0.18 -0.164 

coefficient Ilj.VB -0.313 -0.288 -0.119 -0.399 0.244 -0.242 0.21 0.0418 

9 

Sltjtagesttjging GKF,rB = exp (1.23 + L at X t) 
/-1 

figuur bijl.1.4 Schema geometriekentallen. 
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De gezochte beginkracht Ff,o kan met een exponentiele funktie als voIgt beschreven worden: 

F[,o = 70N * exp (0.351GK[,o - 0.01lx
1 

+ 0.474x
2 

+ 0.129x
3 

+ 0.39z
e

) 

en de stijgingscoefficient b door: 

b ::: -0.117 + 0.824GK['VB + 0.07x
1 

- 3.16x
2 

+ 0.225x
3 

+ 0.564ze 

Het aantal tanden in ingrijping Ze berekent men uit: 

'Pae 
z ::: Z -- met z = aantal tanden 

e 3600 

'P = hoek in ingrijping 
ae 

Verder is het van belang om de maximaal optredende snijkracht tijdens 1 freesomwenteling te weten. 
Ook dit bleek een lineaire funktie te zijn, zoals afgebeeld in figuur bijl.l.5. 

'if' 20 
,-.. 
z Ff eff = -0,8 + 0,78 Ft max . . 
0 16 -« ....... 

I::: 

B = 94% .~ 
... 
..: 12 I';r.c .... 

. 
a 

..c a 
CJ 
e:s 
L. 

8 ..!( .... 
IU 

a 
QID 

CI a 
DD a 

N 
r::: 'B 
0:: 
0:: 4 IU 

-0 
L. 
e: 
0:: 

0 ~ I , 

...: .... 
"'l o 4 8 12 16 20 24 28 

Max. aanzctkracbt Fr•m .. (*102 N) 9> 

figuur bijl.l.5 Resultaten voor optredende snijkrachten uit experimenten. 

De maximale snijkracht F £,max voIgt dus uit: 

Ff, ::: 0.8 + 1.28 Ff, ,ff ,max ~eJJ 

Vectoriele yoorstelling snijkrachtcomponenten. 
Tot dusver is aIleen de aanzetkracht berekend. Nu zal worden onderzocht hoe uit de aanzetkracht de 
overige krachten gevonden kunnen worden. 
In figuur bijl.l.6 is een vectoriele voorstelling van de snijkrachten gemaakt. 
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p 
Ffn 

tan IP =-
Ff 

tan 9 = ~ 
Ft 

tan l' 
fp 

=-
Ffn 

tan r Fp 
= 

JFt2 + Ffn1' 
Fp 

figuur bijl.1.6 VectoriiHe voorstelling snijkrachtcomponenten. 

De samenhang tussen aanzetkracht en passiefkracht is aileen atbankelijk van de snijgereedschapsgeo
metrie. Het blijkt dat de grootheden ingrijpingsbreedte, tandental, snedediepte, aanzet per tand, 
snijsnelheid en gereedschapslijtage geen invloed hebben. 
Tengevolge van de geringe toename van de aanzetnormaalkracht door gereedschapslijtage, dient bij 
de berekening van deze kracht uit de aanzetkracht weI rekening met de slijtage gehouden te worden. 
Na meting voIgt de volgende empirische relatie: 

F VB 
F = 220N (~)0.89 ( H )0.47 

f lOON lOO).1m 
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Bijlage 2. Snijkrachten uit [ref2.3] 

Snijkrachtenmodel. 
Het werk beschrijft de snijkrachten met een zeer eenvoudig wiskundig model. Hoewel het in veel 
toepassingsgebieden nogal primitief is, leidt het omdat het zo eenvoudig en zo weinig invloedsfacto
ren bevat dus overzichtelijk blijft, tot een beter begrip van de situatie. Naderhand kunnen dan altijd 
nog verfijningen in dit model aan worden gebracht om bijvoorbeeld bepaalde invloedsfactoren, 
speciale snijomstandigheden, invloedsfactoren van de verschillende manieren van frezen of experi
mentele resultaten in rekening te brengen. Aangenomen kan worden dat zulke verfijningen in het 
model de hoofdresultaten niet wezenlijk beinvloeden. 
Figuur bijl.2.1 stelt een tegen de wijzers van de klok in draaiende frees voor, die van rechts naar links 
door het materiaal gaat. 
Hierbij maakt het niet uit of deze frees nu een spiebaanfrees, een mantelfrees of een vlakfrees is. 

figuur bijl.2.1 Bovenaanzicht freesopstelling. 

sz 

« = 180° cp 

h = Sz sin" 

Indien nu de snijkant van de frees parallel aan de draaias is, geeft dit een tweedimensionale verspa
ningstoestand in het gebied loodrecht op de draaias. 
In dit gebied is de op de tand inwerkende kracht FA de vektoriele som van een tangentiele snijkracht 
FT en een radiale krachtcomponent FR, die in het roterende coordinatensysteem van de frees 
meedraaien. De tangentiele snijkracht FT wordt zoals bij het draaien proportioneel met de momentane 
spaandikte veronderstelt. Verder neemt Gygax aan dat de radiale krachtcomponent FR zich evenredig 
met de tangentiele snijkracht FT gedraagt. 

In formulevorm: 

h = Sz sin" 

Fr = ks b Sz sin" 

FR = 11 Fr 
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met cp de hoek van de snijkant betrokken op het begin van de snede, Sz de aanzet per tand, k. de 
specifieke snijkracht, b de spaanbreedte en 'Il de snijkrachtverhouding. 
De kracht FA kan ook verdeeld zijn in een aanzetkracht Fu en een normaalcomponent FN, de zoge
naamde steunkracht. Deze krachten worden volgens onderstaande matrixvermenigvuldiging berekend 
uit de tangentiele snijkracht FT en de radiale krachtcomponent FR' 

F N -coscp sincp F R 

[]=[. ]*[] 
F u -smcp -coscp F T 

Deze transformatie komt overeen met een draaiing van het op de frees betrokken coordinatensysteem 
FrFR om een hoek van 1800 -cp tegen de klok in. Dit is duidelijk gemaakt in de onderstaande figuur 
bijI.2.2. 

R 

Jl,T 

u --- --t-----e .... R + 

Nf? 
I 

figuur bijl.2.2 Vectoriele voorstelling snijkrachtcomponenten. 

Bij experimenten zal vooral de inverse van voorgaande matrixvermenigvuldiging van be lang zijn. De 
aanzetkracht Fu en de normaalcomponent FN zullen worden gemeten en vervolgens omgezet worden 
naar het coordinatensysteem betrokken op de frees. Voor het onderzoek naar dunne wandcondities zal 
echter de voorgaande matrixvermenigvuldiging van groter be lang zijn. 
Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de aanzetkracht Fu en de normaalcomponent FN geen 
constante waarden zijn maar sterk varieren met cpo 

Procesparameters. 
In het voorgaande is een model van de optredende snijkrachten opgesteld. Hierbij kwamen de 
parameters waarvan de snijkrachten afhankelijk zijn aan het licht. Deze parameters zuBen wat nader 
bekeken worden. 
Als eerste parameter de snijkrachtverhouding 'Il. Deze nog weinig bekende coefficient hangt van een 
groot aantal onberekenbare snijomstandigheden af zoals scherpte van de snijkanten, neusradius, 
slijtagetoestand, hoek die het gereedschap maakt, materiaal, aanzet, snijsnelheid enz., en varieert 
daardoor tussen grote grenzen. Bij draaien wordt ais vuistregel een waarde van 113 voor de snijkracht
verhouding 'Il genomen. Metingen van Hovinga hebben echter aangetoond dat bij orthogonale 
verspaning met scherpe gereedschappen de waardes van 'Il iets hoger liggen, terwijl bij grote 

Dunne wand condities pagina43 



spaanbrekergroef of sterke kantafrondingen zelfs waardes boven de 1 voorkomen, waarmee de 
tangenti~le snijkracht FT en de radiale krachtcomponent FR ongeveer gelijk worden. 
De snijkrachtverhouding 'Il is in de literatuur naast in procenten ook vaak indirect uitgedrukt door de 
zogenaamde snijkrachthoek p tussen de kracht FA en de radiaalkracht FR . Waarbij geldt dat p = 
arccotg 'Il. 
De onderstaande figuur bijl.2.3 zal het een en ander verduidelijken. 

figuur bijI.2.3 Bepaling snijkrachthoek 'Il-

Uit de literatuur van Weck blijkt dat snijkrachthoeken bij staalliggen tussen 76° en 89°, wat een 
snijkrachtverhouding van onder de 25% levert. Dit blijkt niet erg realistisch, beter zijn de bevindingen 
van Tlusty die een hoek van 60° voorstelt, wat een snijkrachtverhouding van 58% geeft. 
De verdere theoretisch behandelingen van het proefschrift van Gygax rekent met een waarde voor de 
snijkrachthoek van p = 68° en dus voor de snijkrachtverhouding 'Il = 40% . 

De tweede procesparameter die besproken wordt is de specifieke snijkracht ks• Deze centrale 
verspaningscoefficient, die de tangentiaalkracht en dus het aandrijfmoment bepaalt, is ondanks 
intensief onderzoek nauwelijks beter bekend dan de snijkrachtverhouding. De specifieke snijkracht, 
met de dimensie van een druk (N/mm2), die de gemiddelde druk over de spaandoorsnede op het 
werktuig voorstelt, is geen materiaalconstante maar hangt van dezelfde grootheden die de snijkracht
verhouding beYnvloeden af. 
De enige bekende afhankelijkheid is die van de spaandikte oftewel de aanzet volgens: 

k = k h-~ 
II S 1.1 

Deze geeft op dubbel-logaritmisch papier een lineair verloop met een richtingscoefficient u. 
Figuur bijl.2.4 toont dit verloop op dubbel-logaritmisch papier. 
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figuur bijl.2.4 Specifieke snijkracht als functie van spaandikte. 

De waarde voor k. 1.1 in de voorgaande formule is een referentiewaarde voor een kwadratische 
spanningsdoorsnede van 1 mm dik en 1 mm breed, terwijl de stijgingsexponent ~ afhangt van de 
richtingscoefficient « volgens: 

Deze betrekkingen worden ingevuld in de formule voor de tangentiale snijkracht FT' Dit levert: 

F = k b hi - ~ = k b (s sin<p)H 
T 31.1 81.1 Z 

In snijkrachttabellen [ref2.4] is voor staal een gemiddelde richtwaarde voor k. I.l vinden van 2000 
N/mm2 en voor ~ de richtwaarde 0.25 te vinden. 
Hoewel er dan wei het een en ander wordt verwaarloost voor het frezen, vindt Gygax het toegestaan 
om met een con stante waarde voor de specifieke snijkracht ks te rekenen, mits steeds een gemiddelde 
ks-waarde wordt gebruikt die het werkelijke pulsverIoop nauwgezet voIgt. 
Net zoals voor de tangentiale snijkracht FT kan ook voor de radiale snijkracht FR worden gedefinieerd: 

-~ 
'l'\k=k =k h'R 

s sR s1.lR 

Dit levert een eenduidige beschrijving voor de tangentiale snijkracht FT en de radiale snijkracht FR' 
De waardes voor k. zijn frequentieafhankelijk.Het blijkt echter dat de waardes het grootste zijn voor 
het statische geval. Deze waardes zullen gebruikt worden in het onderzoek naar dunne wand 
condities. 
De derde en laatste procesparameter die besproken wordt is de snijsnelheid. Gygax levert hiervoor 
een formule die is afgeleid door Konig [ref2.4]. Deze luidt: 

Deze formule vertoont grote overeenkomst met de voorgaande formules. 
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Inv loed B-ereedschaishoek. 
Tot nu toe is van orthogonale verspaning uitgegaan. De invloed van diverse hoeken op het verspa
ningsmodel zal nu nader aan de orde worden gesteld. Elke hoek zal apart worden besproken en bij 
elke nieuwe bespreking van een hoek wordt van de oude toestand parallel aan de draaias uitgegaan 
De snijkantshoek K beschrijft de hoek tussen de snijkant van het gereedschap en het bewerkingsvlak. 
Deze schuinstelling van de snede komt overeen met een draaiing van de bekeken uitgangssituatie om 
de tangentiaalas. Dit wordt duidelijk gemaakt in figuur bijI.2.5. 

h = Sz 

F =" F en F = 0 R T P 

figuur bijl.2.S Grafische voorstelling snijkantshoek. 

FRK = " FT sinK en Fpl:. = " FTcoSK 

hK = Sz sinK 

a 
b = p 

l:. sinK 

Het krachtenpaar tangentiale snijkracht FT en de radiale snijkracht FR wordt in eerste benadering 
gewoon meegedraaid. De tangentiale snijkracht FT blijft dan onverandert, terwijl de schuine 
krachtcomponent 11FT tot een kleinere radiaalkracht FRx leidt en een aanvullende passietkracht Fpx 
loodrecht op het bewerkingsvlak geeft. In formulevorm: 

FTl:. = FT 

F R K = " F T sinK 

F F l:. = " F T COSK 

Een scheefstelling van de snede heeft echter nog enige neveneffecten tot gevolg daar een grotere 
spaanbreedte en kleinere spaandikte 

a 
b = _P-

K sinK 

hK = Sz sinK 

niet aIleen de slankheid 0 van de spaan duidelijk verhogen (factor 2 voor K = 45°) 
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b a 
'K p 

a = = = 
'K h sin2

1C s 'K Z 

maar in combinatie met de stijgingsexponent ~ van de spaandikteathankelijkheid ook een grotere 
verspaningskracht tot gevolg heeft, die at bij kleine snijkantshoeken door een hogere specifieke 
snijkracht terug te zien zijn. 
De snijkantshoek, die praktisch in het gehele bereik tussen OOen 90° te kiezen is, en de snijkracht het 
sterkst beYnvloedt, is de belangrijkste parameter voor een meskopgeometrie en gelijk de enige 
invloedsgrootheid, die theoretisch eenvoudig afte leiden is. 

De hellingshoek 1 beschrijft de helling van de snijkant ten opzichte van het referentievlak. Deze hoek 
is positiefwanneer de snede naar achteren, dus tegenovergestelt aan de snijsnelheid om de radiaalas 
wordt gedraaid. Hiermee vliegen de spanen naar boven weg. Figuur bij1.2.6 geeft nadere uitleg. 

1(+) 

b 

figuur bijl.2.6 Grafische voorstelling hellingshoek. 

Indien net als bij de snijkantshoek IC de verspaningstoestand weer meegedraaid wordt, onstaat een 
negatieve passiefkrachtcomponent bij positieve hellingshoek. 

F = -F sinA 
p A. T 

Deze passiefkracht F pA. werkt de passiefkracht F l"' van de snijkantshoek tegen. 
Voor T} = 40%, IC = 45° en 1 = 15° hefTen de passiefkrachten elkaar op. 
De tangentiale snijkracht FT en de radiale snijkracht FR kunnen nu niet langer meer uit elementaire 
benaderingen gevonden worden. Door de introductie van een hellingshoek wordt de spaanafvoerrich
ting belnvloed waarmee de vervormingsvoortgang in het snijzone verandert. Bij negatieve l-waarden 
zijn de snijkrachten duidelijk groter blijkt uit praktijkervaring. 
Volgens Konig bedraagt de krachtsverandering 1.5% per graad hellingshoekverandering. 
De formule 

FA. = F (1 - sinA) 
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geeft een krachtsverandering van 1.75% per graad hellingshoekverandering. 
Indien nu nog de gewichtsfactoren C1 toegevoegd worden, om nog andere veranderingsgradienten toe 
te laten, geeft dit: 

Fn. = FT (1 - Cn. sin A.) 

F R). = FR (1 - CR ). sinA.} 

FF)' = -FT Cp ). sinA. 

De hellingshoek, die over het algemeen een bereik van -150 tot 150 heeft, heeft in vergelijking tot de 
snijkantshoek een ondergeschikte rol op de snijkracht. 

De derde hoek die wordt beschreven is de spaanhoek. Deze hoek komt overeen met een rotatie om de 
as van de passieikracht waarbij de snijkant om zichzelf draait en is daarmee geen positiehoek meer 
van de snede. De spaanhoek y stelt de hoek tussen het spaanvlak en het referentievlak voor. 
Het teken is op dezelfde manier vastgelegd als dat van de hellingshoek. Er wordt dan gesproken bij 
voorijlende snijhoek van een positieve snede en bij een naijlende snijhoek van een negatieve snede. 
Onderstaande figuur bij1.2.7 zal wellicht weer voor verduidelijking zorgen. 

figuur bijl.2.7 Grafiscbe voorstelling spaauboek. 

In de praktijk wordt de effectieve spaanhoek, in het bijzonder bij draaien, vaak door ingesinterde 
spaanleidsleuven, die een grote positieve hoek met het spaanvlak hebben, bepaald. 
De spaanhoek beinvloedt de spaanafloopriehting. Positieve hoeken leiden de spanen in het free
sliehaam. Negatieve spaanhoeken, geeombineert met positieve hellingshoeken, geven een gunstige 
spaanafloop en zijn voor gietwerk en staal bewerking zeer geliefd. 
Deze negatieve spaanhoeken met robuuste sneden geven echter grotere snijkrachten, hoofdzakelijk in 
radiale riehting, die normaal gesproken aileen indirekt door aanpassen van de beide parameters ks en 
11 in rekening kan worden genom en. 
Konig rekent gewoonlijk met een verandering van 1.5% en 4% voor de hoofdsnijkracht respeetieve
lijk de radiaalkracht per graad hoekverandering. 
Voor theoretische bewerkingen maakt Gygax ook nu weer gebruik van de empirisehe formule met 
overeenkomstige gewiehtsfactoren: 

F. F (1 - C. siny) 
'Y t IY 

i = R,T,P 

Aile overige invloedsgrootheden kunnen buiten eventuele speciale gevallen niet meer met een 
formule beschreven worden. Slijtageuitwerkingen hangen bijvoorbeeld van de slijtagewijze af. 
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Kolkslijtage vergroot de spaanhoek, wat een verkleining van de snijkrachten geeft. Dit effect kan 
echter door verhoogde wrijving door vrijloopvlakslijtage gedeeltelijk of zelfs geheel worden 
opgeheven. Wanneer aan de andere kant de vrijvlakslijtage, de spaanbrekersgroefvan de snijkanten 
vermindert en de snede ook minder negatiefwordt, dalen de snijkrachten opnieuw. 
De soort materiaallaag van de snijkanten belnvloed de slijtagevorming en verandert 4e wrijvingsver
houdingen op het spaanvlak, met aBe gevolgen vandien. 

Driedimensionaal snijkrachtmodel. 
Het volIedige snijkrachtenmodel voor de algemeenste driedimensionale verspaningstoestand bij 
scheefliggende frees kan nu met de informatie die gegeven is opgesteld worden. 
Met de hulpfunkties 

F b k -(11/ { • .)1 ~hl 
Ht = -- 11 V S SIllK SIUCP sinK It • ... t c z 

C = (I - C, sinA) (1 - C siny) 
i i~ ty 

waarbij i voor de indices R, T, D, en N staat. Dit levert weer de volgende snijkrachten: 

Fr = FHT C T 

F R = F HR C R sinK 

Fp = FHR CR COSK - FHT (1 CTysiny) Cn sinA 

F N = F HT C T sin<p - F HR C R sinK cos<p 

F u = -F HT C T cos<p F HR C R sinK sin<p 

In deze formules bevatten naast de onafhankelijke variabele grootheid cp en zes vrij te kiezen 
instelwaardes ve, b, Sz, le, 1 en y nog 11 procesparameters. 
Voor de drie samengestelde krachten kan men ook globale gewichtsfactoren C j invoeren. 

Fp = [FHR (1 - C RA sinA) COSK - FHT CPA sinAl (1 - Cpy siny) 

FN = [F
HT 

sin<p - FHR sinK cos<p] C
N 

F u = -[F HT cos<p - F HR sinK sin<p] C u 

Dit heeft echter het nadeel dat in het totaal 16 parameters benodigd zijn, namelijk twee ks, vier 
stijgingsexponenten en tien gewichtsfactoren. 
Bij vlakfrezen wordt de positie van de snijkanten gewoonlijk door een axiale spaanhoek Y A en een 
radiale spaanhoek YR vastgelegd, die aIleen voor K = 90° met de hellingshoek 1 en de spaanhoek y 

overeenkomen. Voor aile andere snijkantshoeken moeten 1 en y ais voigt berekend worden. 

tg A = tgy A sinK - tgy R COSK 

tgy = tgy R sinK - tgy A COSK 

De tangs het relatiefkorte actieve deel van de snijkant werkende snijkracht kan bij vlakfrezen tot een 
significant krachtaangrijpingspunt, bijvoorbeeld op de halve snedebreedte, geconcentreerd worden. 
De voor meskopfrezen opgestelde betrekkingen kan men ook onveranderd toepassen voor rechtver
tande cylindrische mantelfrezen, waarbij een hellingshoek van 1 = 0° en een vaste snijkantshoek van 
K = 90° enkele vereenvoudigingen tot gevolg hebben. 
Zelfs kruisvertande smalle schijffrezen kunnen hetzelfde berekend worden. Het enige onderscheid zit 
hem in het afwisselend positief of negatief zijn van de passiefkracht. 
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Bij brede spiraalvertande mantelfrezen kan de hiervoor gebruikte theorie niet meer worden gebruikt, 
daar de hellingshoek op sommige delen boven de 400 kan uitkomen. Omdat nu elk snijelement een 
andere hoekpositie en andere lokale spaandikte aanneemt, krijgt men een ongelijkmatig krachtenveld, 
die een integratie van infiniet kleine krachtelementen over de gehele actieve snede vraagt. 
Deze integratie is door Tlusty voor elke krachtcomponent en voor drie maatgevende situaties 
uitgevoerd.Alle verdere overwegingen die nog volgen kunnen nu weer op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd en aangepast worden. Vormfrezen, wiens snijkantshoek Ie varieert, berekent men met een 
gelijksoortige integratie. 

Freessoorten. 
AIle mogelijke soorten van freesbewerkingen, die eenvoudig door een vrije keuze van de intredehoek 
CPe en uittredehoek CPa volledig kunnen worden vastgelegd, zijn enkel toepassingen van de hiervoor 
gepresenteerde algemene betrekkingen. 
Slechts enkele combinatie van hoeken hebben een praktische betekenis. 
Deze zijn afgebeeld in figuur bij1.2.S. ,.,----r---r---:.--..,..---.,.---r--,~r_...,._--r-""7___.,. 

Asymmetrisch tegenlopend frezen: 

Asymmetrisch meelopend frezen: 

CPe = IS00
- CPae 

CPa = 1800 

Symmetrisch frezen: 

CPe = 900 
- cp,j2 

CPa = 900 + cp./2 

Frezen met volledige freesbreedte: 

CPe = 00 

CPa = CPse = 1800 

figuur bijI.2.8 Diverse freessoorten. 
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Deze speciale freessoorten zuBen nu worden voorgestelt en hun belangrijkste algemeen bekende 
kenmerken kort besproken.Voor dit doel maakt Gygax onderscheid tussen symmetrisch en assyme
trisch frezen. De hoofdgroep asymmetisch frezen is gewoonlijk weer onderverdeelt in meelopend en 
tegenlopend frezen. In het eerste geval wordt een intredehoek van 'Pe = 0° aangehouden en in het 
tweede geval een uittredehoek van 'Pa = 1800

• 

In de groep symmetriseh frezen beweegt de freesas zich langs de middellijn van het werkstuk. Een 
belangijk speciaal geval in deze groep is het met volledige freesbreedte frezen. 

Bij tegenlopend frezen loopt 'P van 'Pe = 0° tot 'Pa = 'Pae' Van belang bij tegenlopend frezen zijn de 
kritische intredeomstandigheden. De te dunne spaandoorsnede aan het begin van de snede, kan door 
de eindige radius van de snijkant niet direkt verspaant worden. In de eerste fase drukt de tand met 
overeenkomstig toenemende wrijving en vervorming tegen het werkstuk, totdat de kleinste spaandikte 
bereikt is, waar de spaan met een zekere afbouw van de opgebrachte verspaandruk, plotseling begint. 
Deze moeilijke begintoestand die met toenemende slijtage nog ongunstiger wordt, levert slechte 
oppervlakte kwaliteiten. De grote wrijvingsdruk verslechter eehter ook de slijtageontwikkeling, in het 
bijzonder de vrijvlakslijtage, wat wederom de wrijvingsverhoudingen beinvloedt. 
De aanzet- en omtreksbewegingen van het werkstuk, respectievelijk van de frees wijzen bij tandin
trede tegengestelde richtingen op, zodat de aanzetaandrijving steeds goed belast is. Daardoor is het 
tegenlopend frezen in het algemeen een tamelijk stabiel verspaningsproces met betrekking tot 
aanzettrillingen. 
Een stijve werkstukopspanning is gewenst om de normaalkracht op te vangen, die na de negatieve 
drukfase de neiging heeft het werkstuk uit zijn opspanning te liehten. 
Het tegenlopend frezen wordt ook gekenmerkt door zijn plotselinge onderbreking van de snede en de 
daarmee bijna ogenblikkelijke ontlasting. Deze uittredetoestand is voor niet genoeg afgeronde of 
vaste snijkanten uiterst schadelijk. 
Onderzoeken van Pekelharing laten duidelijk zien dat een draaiing van de spaan kort voor het 
uittreden een treks panning achter de snijkant oplevert, die het uitbreken van het voor trekspanning 
gevoelige hardmetaal tot gevolg heeft. Scherpe snijkanten, die bij intrede gunstig waren, kunnen reeds 
na de eerste uittrede al beschadigt zijn. 
De beschreven moeilijkheden lei den ertoe dat het tegenlopend frezen terre in prijs geeft tengunste van 
het meelopend frezen. Tegenlopend frezen levert aIleen nog voordelen voor het wegschrapen van 
harde wals en gietoppervlakken. 

De meest gebruikte manier van frezen is het meelopend frezen.Het hoofdkenmerk van meelopend 
frezen, die door een intredehoek van 'Pe = 180°- 'Pae en een uittredehoek van 'Pa = 180° gedefinieerd 
is, wordt gegeven de door harde intredestoot, die een belangrijke invloed heeft op de levensduur van 
het snijgereedschap. 
Naast de snijtoestand, is het punt waar het snijgereedsehap het eerst het werkstuk treft voor de 
intredestoot maatgevend.Dit punt hangt van de freesgeometrie (snijkantshoek en hellingshoek), maar 
met name van de ingrijpingshoek, af. Bij kleine hoeken 'P heeft het contact plaats op de relatief 
zwakke snijkant of op de nog gevoeligere hoek, terwijl de stootbelasting bij grote freesbreedte door 
het robuuste spaanvlak opgenomen wordt. 
De vuistregel, voor meskopfrezen rond de 2/3 deel van hun diameter te gebruiken, levert goede 
contactverhoudingen. 

Het niet zo gebruikeIijke symmetisch frezen heeft een intredehoek van 'Pe = 900
- 'Pa/2 en een 

uittredehoek van 'Pa = 90° + 'P./2.Deze manier van frezen combineert de belasting van het -
tegenlopend frezen met de intredestoot van het meelopend frezen, en levert dientegevolge de 
moeilijkste omstandigheden en stelt aan de snijkantbevestiging de hoogste eisen. 
Symmetrisch frezen komt praktisch aileen bij meskopfrezen voor, terwijl het dan ook nog zelden echt 
symmetrisch is. Hierbij zullen grote intredehoeken, die slechte intredeomstandigheden geven, waar 
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mogelijk vermeden worden. 
Omdat bij het met volledige freesbreedte frezen de zachste in- en uittredeomstandigheden, 'Pe = 00 en 
'Pa = 1800

, gelden, levert het de rustigste manier van frezen. Het komt meteen overeen met het 
grensgeval 'Pac = 1800 van alle bekeken manieren van frezen. 
Echt met volledige freesbreedte frezen wordt gewoonlijk aileen bij kleine tot middelmatige freesdia
meters, in het bijzonder bij spiebaanfrezen, toegepast. 

Tot slot van deze paragraafwordt aandacht besteed aan de freesrichtingen. De snijkrachten zijn op 
een aanzet van de frees van rechts naar links, met de frees tegen de wijzers van de klok indraaiend, 
gedefinieerd. De richtingen van beide bewegingen kunnen in werkelijk anders zijn. De nieuwe 
gevallen van bewerking kunnen eenvoudig door spiegeling van de oorspronkelijke situatie beschreven 
worden. 
Figuur bijL2.9 geeft de mogelijkheden en de bijbehorende veranderingen. 

Fu - Fu,ref 
FN = FN,ref 

Fu=-Fu,ref 
FN = - FN,ref 

Fu = Fu,ref 
FN = FN.ref 

Fu = Fu,ref 
FN = - FN•ref 

figuur bijl.2.9 Grafiscbe voorstelling mogelijkbeden van freesricbtingen. 
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Snijkrachtverioop 
Het algemene driedimensionale snijkrachtmodel, dat grotendeels uit empirische grootheden bestaat, is 
voor een fundementeel inzicht in de freesdynamiek veel te complex. Het is aileen opgestelt om het 
geldigheidsbereik van de nu aan de orde komende vereenvoudigingen af te schatten. 
Wanneer men aIleen de belangrijke snijkantshoek meeneemt, en dus de invloeden van de spaandikte, 
de snijsnelheid, de hellingshoek en van de spaanhoek verwaarloost, zijn de radiaal en tangentiaal
krachten 

FR == T) kg b Sz sinK sincp 

FT == kg b Sz simp 

Na matrixvermenigvuldiging levert dit de normaal en aanzetkomponenten: 

FN (cp) == kg b Sz (sincp - T)simccoscp) sincp 

F u (cp) == - ks b Sz (coscp + T)SinlCSincp) sincp 

De maximale waarde van de tangentiaalkracht FT bedraagt: 

F = F (cp == 90°) == k b s 
max T S Z 
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Bijlage 4. Resultaten E.E.M. met GIFTS 

In deze bijlage is de berekening van het voorbeeld in paragraaf 4.2 met behulp van het E.E.M.-pakket 
GIFTS opgenomen. E.E.M. staat voor eindige elementen methode. 
De werkzaamheden om het model te vormen in de softwarepakket zullen eerst uitgelegd worden. 
Daarna zijn twee belastingscondities aangebracht. De resultaten van GIFTS voor deze belastingscon
dities worden vervolgens gegeven en nader verklaard. 

Modelvorming in GIFTS: 
Het model van de wand dat in GIFTS ingevoerd wordt, moet de realiteit zoveel mogelijk benaderen. 
De variabele dikte van de wand en de cirkelvormige overgang tussen de dikten wordt dus meegeno
men. 
Om een 'oneindige lengte' van de plaat te verkrijgen wordt de lengte 20 maal de breedte genomen. De 
snedebreedte in het voorbeeld is 5 mm, dus de lengte wordt 100 mm. Het model krijgt dan de vorm 
van figuur bij1.4.1. 

s 
6 

2 

II 

figuur bijl.4.1 Ingevoerde model in GIFTS. 3 

Een uitvergroting van het middelste stuk levert figuur bijI.4.2. 

figuur bijl.4.2 Uitvergroting middelste stuk. 

De nummers 1 tim 14 zijn de Key-points van het model. Deze coordinaten moeten handmatig worden 
ingevoerd waarna aangegeven kan worden tussen welke punten GIFTS lijnen dient te trekken. 
In tabel 1 zijn de coordinaatwaarden van de diverse punten gegeven. 
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NODAL POINT INFORMATION 
POINT SYS ACTIVE 
NO. NO. X Y Z FREEDOMS 
1 1 .OOOOOE+OO .OOOOOE+OO .OOOOOE+OO U, V, W, , , 
2 2 .OOOOOE+OO .OOOOOE+OO 5.00000E-03 "'" 
3 3 LOOOOOE-Ol .OOOOOE+OO 5.00000E-03 ",., 
4 4 1.00000E-Ol .OOOOOE+OO .OOOOOE+OO U, V, W, , , 
5 5 .OOOOOE+OO 3.00000E-03 .OOOOOE+OO U, V, W, , , 
6 6 .OOOOOE+OO 3.00000E-03 5.00000E-03 "'" 
7 7 4.69988E-02 3.00087E-03 5.00000E-03 "'" 
8 8 4.69988E-02 3.00087E-03 .OOOOOE+OO U, V, W, , , 
9 9 5.00000E-02 2.00000E-03 5.00000E-03 , , , , , 
10 10 5.00000E-02 2.00000E-03 .OOOOOE+OO U, V, W, , , 
11 11 1.00000E-Ol 2.00000E-03 .OOOOOE+OO U, V, W, , , 
12 12 1.00000E-Ol 2.00000E-03 5.00000E-03 "'" 
13 227 4.81994E-02 2.33543E-03 5.00000E-03 "" , 
14 226 4.81994E-02 2.33543E-03 .OOOOOE+OO , , , , , 

tabell. 
Aan de hand van deze punten worden de lijnen getrokken. Hierbij dient nog wei het aantal tussenpun
ten opgegeven te worden, die dienen voor het produceren van het grid. Gekozen wordt voor 5 
tussenpunten. GIFTS produceert zelf aan de hand van deze punten het grid en de elementenverdeling. 
Athankelijk van de fijnheid van dit grid en de elementenverdeling zal de nauwkeurigheid van de 
berekeningen veranderen. De vijf gekozen tussenpunten geven een vrij lage nauwkeurigheid. Omdat 
de berekeningstijd met deze punten lang is, wordt van een fijnere verde ling afgezien. 

Belastingscondities aanbren/Wn. 
De volgende belastingscondities worden op het model aangebracht. 
L Een kracht tussen de punten 7 en 8 in vijf gelijke delen. De vijf krachten hebben een totaaJ dat 

gelijk is aan de kracht FN = 1500 N. Dit is ongeveer gelijk aan de kracht FN.max in het voorbeeld uit 
paragraaf 4.2. De reden dat voor een verdeelde belasting in 5 delen is gekozen is het feit dat indien 
er belast wordt met 1 puntkracht, de maximaal optredende spanning en uitbuiging dan ter plaatse 
van de oplegging van de puntkracht optreedt. Dit is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. 

2. Een kracht tussen de punten 13 en 14 in vijf gelijke delen. De vijfkrachten hebben een totaal van 
FN = 1000 N. Dit is gelijk aan de kracht berekend uit de snijkrachtrelatie van Gygax voor die hoek 
'P. 
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In figuur bijL4.3 is aangegeven hoe de kracht precies is aangebracht. 

figuur bijl.4.3 Manier van aanbrengen belasting. 

Onderdrukken van vrijheidsgraden. 

Belastingsconditie 1 

Belastingsconditie 2 

14 

Voordat de werkelijke berekeningen door GIFTS uitgevoerd kunnen worden, dient eerst nog de 
inklemming van de wand aangebracht te worden. Om dit te bereiken wordt aangegeven in GIFTS dat 
de punten die Jiggen op het grid tussen de punten 2, 3, 12,9, 13, 7 en 6 in vrijheid beperkt zijn. Van at 
deze punten worden de 3 translaties en 3 rotaties onderdrukt. 
Nadat aUes is ingevoerd kan de werkelijke berekening. Er voigt nu nog een bespreking van de 
resultaten van deze berekeningen van de beide belastingscondities. 

Resultaat belastingsconditie 1. 
Van belang zijn de maximaaI optredende uitbuiging en buigspanning. Deze zijn gelijk aan: 

17-AUG-94 LOADING CASE 1 12:19:35 PAGE 1 

MAXIMUM RESULTANT DEFLECTION(S) FOR MODEL. 

MAXIMUM TRANSLATIONAL DEFLECTION = 2.2306E-06 AT POINT 8 

EXTREMUM FOR PLOT: 

VONMISES 
MINIMUM STRESS = 2.6595E-0 1 % AT ELEMENT 1 
MAXIMUM STRESS = 1.1736E+Ol% AT ELEMENT 49 

TRESCA 
MINIMUM STRESS = 2.9397E-0 1 % AT ELEMENT 1 
MAXIMUMSTRESS= 1.331lE+Ol%ATELEMENT 52 

De maximale uitbuiging is dus gelijk aan 2.23 10-6 m dus gelijk aan 0.00223 mm. 
De maximale spanning is afhankelijk van de gebruikte methode 11.7% of 13.3% van de vloeispan
ning 0vb die gelijk is aan 324 N/mm2• 

De maximaal optredende spanning is dan gelijk aan: 
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