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RAPPORT ulr DE SECTIEI Gereedschapsontwikkeling. DATUM, 22-12-'60 

Verificatie snijsnelheid - levensduur relaties van 
TITEL, Bertil N .Coldin voor frezen. ONDERZOEK NO, 

AUTEURS, Prof.ir. C. de Beer BIJL AG EN , 

u.p.C., 

Voorstel en motivering. 

Bertil N. Colding promoveerde in 1959 te Stockh~lm opeen proefschrift 
getiteld: 

A wear relationship for turning, milling and grinding. 
machining economics. 

In de dissertatie wordt voor het draaien een relatie' afgeleid tussen 
V,T en q, waarbij: 

V = snijsnelheid 
T = levensduur van de beitel 
q = ~ _ lengte sfiijkant 

A - kruldoorsnede 

Op dezelfde Manier wordt voor het frazen een relatie gezocht tussen 
V, T en Mt waarbij: 

V = snijsnelheid 
T = leveneduur van de frees 

= L _ lengte snijkant van een tand 
m A - karakteristieke kruldoorsnede c 

De karakteristieke kruldoorsnede A volgt uit de continuiteitsvoorwaarde c 
v.tb :: V.A 

c Ac = b.ho :: (V . t).b. 

v = aanzetsnelhaid 
t = snedediepte 
b :: werkzame freesbreedte 

h = karakteristieke kruldikte c 

De relatie tussen V, T en m voor het frezen is op ztn minst tWijfel
aohtig. 

De redenering komt ongeveer op het volgende neer: 

- Een tand slijt slechts ale hij snijdt. 
- Elke tand snijdt 1 x per omwenteling. 
- Tijdens het snijden is de snijsnelheid V en de kruldikte (kruldoor-

snede) variabel. 
- Onder gelijkblijvende 

I II Jr . If $~ 1/ 

condities is de slijtage evenredig met de tijd. 

- Tijdans de levensduur van de frees 
I L -...----........ ' 

T snijdt elke tand T x N malen 
OVer een lengte ~.~ 

t 

2 t 
De totale afgelegde wag in de tijd T 
is due per tand T x N x D 

2 x <ft. 
De snijsnelheid V zijnde, is dus in de 
tijd T de totale snijtijd van een tand 
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- De betrekking tussen de levensduur van de frees en de levensduur van 
een tand is dus: 

T = 21l:".T 
crt t 

- T
t 

is een maat voor de slijtagesnelheid van een freestand. Deze slij
tagesnelheid is afhankelijk van de condities, narnelijk V3n de rnateri
alen van frees en werkstuk, van de geometrie van de freestand, van 
de snelheid V en van de kruldikte. 
De kruldikte bedraagt rnornentaan h = 
De gemiddelde kruldikte is dus: Z 

h = zm 

S sin~. z 
eft 

Sz 1 J sin if d <f ::: ft . 

met S 
v v.lfz. = z.N = 21(N 

( z = 
'f, 2 _

1[" ) aantal tanden = 
?z z 

= (! t).ifz. = h .~. 
V 'ft c 'ft 

Aannernelijk zou kunnen zijn, dat Tt afhankelijk is (bij constante geo
metrie en materialencomb.) van V en van h • zm 

T
t 

= f1(V,~~.h ). 
'ft c 

Col ding 
relatie 

wil echter ~aar de relatie T 
hebben (m ~ h ). 

c 

f
1

(V,t.:.. h ). 
'f t c 

De vraag is nu, klopt dit weI. 

= f(V,m), waarbij h , c 

Golding zelf haalt experiment en aan, waaruit blijkt, dat 

en m een 

T = f(V,m) als f t en ~z constant zijn (duidelijk) en verder, dat 

T = f(V;M) als f~.h constant is (ook duidelijk, als dan nl. f t 'f t c 

rechtstreeks gekoppeld is aan m). 

In eerste instantie is nu te verifieren of 
T = f 2 (V,m) geldt in het geval, dat m constant is en f t varieert 

bij constante crz • 

Hierbij is dus te zorgen voor een constante waarde van m bij een 
varier en de <ft. 
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Werden de proeven met eenzelfde frees uitgevoerd, zodat D en fz con
stant zijn, dan is ~t te varier en Qoor de breedte van het werkstuk t 
(bij kopfrezen) te laten veranderen. 

Het volgende programma zou dan in aanmerking komen: 

- Te bepalen de levensduur van een kopfrees (Galtona met ingezette snel
stalen messen) bij de bewerking van staal (uit de 20 ton voorraad 
van WT) onder variabele conditiesj als criterium voor einde levens
duur aan te nemen: een vrijloopvlakslijtage van 1 of 1,5 mm ala ge
middelde van aIle tanden. 

De frees ware steeds op dezelfde wijze aan de vrijloopvlakken 
te slijpen, waarbij aan de cmtrek een fase van~0,2 mm ware ~an 
te brengen door eenvoudig rondslijpen. 

- De diepte Van de freessnede (b) zou op 2 en 4 mm genormaliseerd kun
nen worden. 

- De condities zo te kiezen, dat bij een bepaalde waarde van m (zie no
mogrammen bIz 132 en'133 van Colding) voor verschillende waarden 
van ft(t) het verband T als functie van V wordt bepaald. 

- Ala m waarden te kiezen: 1, 5 en 15 mm;' 
- Bij elks m waarde drie verschillende waarden van t te bepalen, zo-

danig, dat met de beschikbare (Jaspar 3 HCB) aanzetsnelheden en toe
rentallen (snijsnelheden) de juiste m waarde wordt bereikt. 
t ~ 60, 20, 6. 
b hiermede in ~vereenstemming kiezen (niet te zware sneden, niet mear 
dan 1 - 1,5 mm per tand). Het kan nodig blijken onder 45° een 
schuine kant van b. v. 2 mm aan de tanden te slij pen om lage m v/aarden 
te kunnen realiseren! 

- Bij elke combinatie van m en t drie snijsnelheden kiezen Van een 
vooraf te schatten grootte, en daarbij dan T bepalen. 

In totaal dus 54 metingen te verrichten. 

Het 
het 
zal 
jes 

verdient aanbeveling om voor het te bewerken materiaal te kiezen 
afvalmateriaal van de draaiproeven (¢ ca 100 mm). Dit materiaal 
in de ge.schikte vorm te brengen zijn door bet aanbrengen van trap
ter diepte van de in te stellen b waarden. 
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--- afplatten voor stabiele opspanning. 

Het instellen van t bij voorkeur door een hoek weg te frezen uit het 
materiaal, waardoor meerdere sneden met gelijke t achtereen kunnen 
worden afgenomen. 

I 1 


