
 

De maximale verspaningsenergie en de daarbij behorende
extremen
Citation for published version (APA):
Jager, L. (1982). De maximale verspaningsenergie en de daarbij behorende extremen. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol.
WT0544). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1982

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/8cd35ff5-b20b-4676-bf13-de6ac3d0c102


Derde stageverslag.

DE MAXIMALE VERSPANINGSENERGIE EN DE

DAARBIJ BEHORENDE EXTREMEN

Auteur: L. Jager

PT-Rapport nr. 0544

In opdracht van: dr.ir. J.H. Dautzenberg

dr.ir. J. Bootsma

juni '82

Stage docent

Stage mentor

Stage plaats

Stage periode

dr.ir. J. Bootsma

dr.ir. J.H. Dautzenberg

Technische Hogeschool Eindhoven

Den Dolech 2

5612 AZ EINDHOVEN

1 febr. tot 1 juni 1982



- 2 -

Samenvatting

De verspanende bewerking berust op het princiepe van plas~

tDsche deformatie. De verspanende bewerking met betrekking tot

draaien is samen gevat in een verspaningsmodel waarbij het

verspaningsproces naar een zo laag mogelijke verspaningsener

gie streeft.

Ret vermogen dat nodig is bij een verspanende bewerking is uit ~

twee delen op gebouwd.

Ret eerste deel beschrijft de energie die nodig is om het ma

teriaal plastisch te vervormen.

Ret tweede deel bevat de energie die nodig is om de wrijTings

kracht die tussen de spaan en het spaanvlak optreedt te over

winnen. De twee energien kunnen in een funktie van de afschuif

hoek (dit is de hoek waaronder het materiaal afschuift) en de

wrijvingskracht F uitgedrukt worden.
v

De wrijvingskracht wordt impliciet uitgedrukt in de faktor

F ICbf waarbij C de karakteristieke spanning is, b de snede-v
breedte van de spaan, ! de aanzet.

Wanneer men nu de eerste orde dif!erentiaaQvergelijking yam

die funktie bepaald kunnen ve de theoretische minimale vaarde

van de verspaningsenergie met behulp van de computer bepalen.

De metingen die ik tijdens mijn stage verricht heb hadden alle

de bedoeling om de praktijk vaarden met de theoretische waarden

te vergelijken. Dit gebeurd aan de hand van verschillende proe!

opstellingen waarbij de beitelkraxhten en de spaandikteu gemeten

werden. Vanuit die gegevens konden de faktoren FwlCbf sn de af

schuifhoek berekend vorden.

Zodoende kreeg men inzicht tussen de a!vijkingen van de theore~~

tische en de praktische waarden.

Tevens verd de invloed van een enkel andere !aktoren bekeken

zoals die van de spaanafloop, de vrijloopTlakslijtage VB op

de meetresultaten.

De invloeden van deze criteria staan in hiifdstuk 6 (discussie)

besproken.
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VOORWOORD

Mijn laatste stageperiode heb ik doorgebracht aan de Tech

nische Hogeschool te Eindhoven (T.H.E). De T.H.E is een

universiteit die studenten opleidt tot ingenieurs in een be

paald vakgebied van de techniek. Naast deze didactische taak

is er ook nog een nauwe samenwerking tussen het bedrijfs

leven en de T.H.E • Deze samenwerking vindt meestal plaats

in de vorm van wetenschappelijk onderzoek waarvan die re

sultaten dirct of indirect toepasbaar zijn in het bedrijfs

leven.

Aan de T.H.E bevinden zich zeven studierichtingen te wetenj

- Bedrijfskunde

- Bouwkunde

- Electrotechniek

. - Natuurkunde

- Scheikunde

- Werktuigbouwkunde

- Wiskunde

Iedere studierichting isop zijn beurt we.er ingedeeld in

vakgroepen die zich bezighouden met een bepaald gedeelte van

het totale vakgebied van de des betreffende studierichting.

Nu zijn de vakgroepen weer opgedeeld in sectie's. Deze sectie's

houden zich bezig met een deel (sectie) van het onderzoek

van de vakgroep.

~ijdens mJ.Jn laatste stageper:iode,.'aan de T.H.E was ik inge

deeld in de vakgroep produ~tietechnologie.De opdracht tij

dens mijn stage bestond hieruit, de verschillen tussen de

praktijk en de theorie die optraden bij het verspaningsmodel

te dimensioneren en de oorzaak daarvan trachten te vinden.

De heerDr. Ir. J.H. Dautzenberg was mijn stagementor tijdens

mijn laatste stageperiode en was tevens de gene die het

verspaningsmodel bedacht en verder uitgewerkt heeft.
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Langs deze weg zou ik graag Dr. Ir. J.H.,Dautzenberg willen

bedanken voor de erg leerzame en vooral ook prettige stage

periode aan de T.H.E • Verder zou ik graag nog de heren,

A van Sorgen, J Manders, en G den Blaauwen bedanken voor
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1. INLEIDING

Indde sectie verspaningstechniek van de vakgroep productie

technologie aan de T.H.E is men reeds enkele jaren bezig

met een verspaningsonderzoek.

Het doel van dit onderzoek is een beter inzicht in het

verspauingsproces te krijgen en zo tot· een optimalisatie

van het verspaningsproces te komen. Wanneer men een aan~

tal verspaningscondities weet,zoals werkstukmateriaal,

snijsnelheid, langsaanzet, snedebreedte, en spaanhoek t

kan men uitspraken doen ten aanzien van;

- de levensduur van het snijgereedschap (standtijd).

- de kwaliteit van het werkstuk oppervlak.

- de toleranties van het werkstuk.

Deze uitspraken kan men doen aan de hand van een verspanings

model. Nu is in de praktijk gebleken dat de resultaten die

men in de praktijk vindt verschillen van die, die men theoretisch

kan bepalen met behulp van het verspaningsmodel.

Om nu een inzicht te krijgen in de oorzaak van die verschil

len heb ik vier groepen van metingen gedaan waarbij st.eds

naar andere aspecten gekeken werd. Deze vier groepen van

metingen bestonden uit;
• 0

- verspan~ngsproef met een negatiefe spaanhoek van 20.

verspaningsproef met in achtname van de spaanafloop.

- verspaningsproef met in achtname van de vrijloopvlakslijtage.

- ijking van de dynamometer.

In hoofdstuk 2 wordt het verspaningsmodel besproken waarin

de beitelgeometrie en het afschuifproces worden belicht.

In hoofdstuk 3 wordt de theorie van het bij het verspanen

benodigde vermogen besproken.Bij de berekening van het mini

maal benodigde vermogen wordt gebruik gemaakt van een totaal

vermogen dat opgesplitst wordt in een primair- en een secun

dairvermogen.
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Tevena wordt in hoofdstuk 3 de randvoorwaarden van de

integraal van het minimale verspaningsvermogen bespro

ken en het oplossen ervan.

In hoofdstuk ~~worden de proefopstellingen besproken met de

daarbij horende apperatuur.

Hoofdstuk 5 beschrij!t de wijze van meten van de verschil

lende grootheden die bij de vier verschillende soorten van

metingen naar voren kwamen.

Tenslotte wordt er in Hoofdstuk 6 een discussie gevoerd

omtrent de gevonden meetgegevena.

'\
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2. Ret verspaningsmodel

Voor net verloop van het verspaningsproces is de vormge

ving van de beitel mede bepalend.

De draaibeitel bestaat uit een vigvormig gereedschap dat vordt

verkregen uit een rechthoekig statmateriaal waaraan enkele

vlakken vorden geslepen, het materiaal van de draaibeitel

moet uiteraard vel geschikt zijn voor het snijden van de

te draaien materialen.

Aan de draaibeitel bevinden zich enkele belangrijke vlakken.

De belangrijkste vlakken zijn; het spaanvlak, waarlangs tijdens

het verspanen de gevormde spaan afloopt en het vrijloopvlak,

vaarop de beitel door het gesneden vlak wordt gesteund.

De hoofsnijkant is de anijkant die de hoofdsnijbeveging uit

voerd, de "hoofdsnijkant de snijlijn tussen het spaanvlak en het

vr~jloopvlak (zie figuur 2.1 ).

HOOFDSNIJKANT

FIG. 2.1 De beitelvlakken.
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Bij elk beitelvlak behoort een bijpassende beitelhoek. De

hoek die bij het spaanvlak hoort is de spaanhoek~ t en de

vrijloophoek hoort zoals het voord al zegt bij het vrij

loopvlak. In FIG 2.2 is te zien dat de vrijloophoek met de

vighoek en de spaanhoek tesamen 90 op moeten leveren mits

men een beitel heeft met een positiefe spaanhoek. De spaan

afToer Tindt plaats over het spaanvlak in de richting die

tegen gesteld is aan die van de langsaanzet.

WERKSTUK

f= langsaanzet.

V • epaansnelheidc
h = spaandiktec
W = vighoek

~ = spaanhoek

~= Trijloopkoek

FIG 2.2 Vooraanzicht van de beitelpunt in het verkstuk.
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2.2 Het afschuifproces
~~---~---------------~

Een verspaningsmode~ is een voorste~ling van de wijze waar

op een beite~ materiaa~ wegneemt uit een werkstuk.

Ret proces van de spaanvorming wordt beschreven aan de hand

van een eenvoudig afschuifmode~. Bij dit afschuifmodel wordt

gebruik gemaakt van de volgende aannamen:

- Een scherp gereedschap: dat wil zeggen dat de krachten,

die op het vrijloopvlak werken, verwwarloosbaar zijn ten

opzichte van de krachten die op het spaanv~ak aangrijpen

(dit komt in de praktijk vrijwel overeen mits men de vrij

loophoek groot genoeg gekozen heeft).

- Een vlakke deformatietoestand. Op grond van technologies

onderzoek kan worden aangenomen dat verspaning hoofdzake

lijk een proces van plastische deformatie van het mate~

riaa~ is.

- Een uniforme schuifspanning- en normaalspanningsverdeling

over het afschuifv~ak.

De afschuifing van het werkstukmateriaal vindt plaats onder

een bepaalde hoek met de bewegingsrichting van het werkstuk,

de afschuifhoek 'f.
Bij het verspaningsproces wordt aangenomen dat het afschuif

proces als gevolg van de mechanische belasting van de beitel

op het verkstukmateriaal, een deformatiezSne met een dikte

AC ontstaat ( zie FIG 2.3 ) • Hieruit valt de lamelvorming van

de spaan te verklaren.

Enerzijds is de begrenzing van de zSne het met het werkstuk

materi~al verbonden zogenaamde s~ationairevlak, anderzijds

is de begrenzing het afschuifvlak. De beitel bewwegt zich ten

opzichte van het werkstukmateriaal met een snelheid V en de

geometrie van de beitel, in dit geval het spaanvlak. dwingt

het afschuifvlak met de afschuifsnelheid V te bewegen ten op-
a

zichte van het stationaire v~ak.

Na een bepaalde tijd is de beitel vanuit~ situatie 1 aangekomen

'\.
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in situatie 2, waarbij het stationaire vlak wordt bereikt.

Op dat ogemblik is punt B in B' aangekomen.

Door deze beweging is het gebied ABCD over gegaan in het

deformatie element AB·C'D.

Op dat moment is de situatie ontstaan dat een nieuwe defor

matiez8ne geformeerd wordt, het oude stationaire vlak is

afschuifvlak geworden en het voorgaande proces herhaalt zicho

Essentieel is het, om op deze wijze een schijnbaar kontinu

verlopend proces te beschrijven als een opeenvolging van zich

op identieke vijze herhalende deelprocessen, namelijk:

- het varmen van de detormatiezone,

- het afschuifproces in die zane,

- het stationair2worden van het afschuifvlak ten opzichte

van het stationaire vlak, zodra de beitel de deformatie

zone heeft doorlopen.

Op het ogemblik van voltooien van het deformatieproces is de

deformatiezone overgegaan in een spaanlamel. De aaneenschake

ling van spaanlamellen vormt de spaan die z~ch met een snel

heid Vc langs het spaanvlak beweegt.

AFSCHUIFVLAK

D

STATIONAIRE
VLAK

v A

/2
/

/
/

/
/

/
/

B

FIG 2.3 Het afschuifmechanisme.
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- 3. Ret verspaningsvermogen

Bij een yerspanende beverking werken er een aantal krachten

op het snijgereedschap. Bij het draaien verken er voor het

draaien een aantal specifieke krachten op de beitel te weten;

- de hoofdsnijkracht F , deze ontstaat door de hoofdbeveging
v

- de aanzetkracht Ff , veroorzaakt door de langsaanzet

de terugdrukkracht Fd' die door de dwarsaanzet, 1"welke in

de meeste gevallen de snedebreedte is, en de materiaal

elasticiteit van het verkstuk vor~ veroorzaakt.

De krachten die bij het draaien optreden zi!n in~de onderstaan

de figuur te zien.

n= toerental

Vf= aanzetsnelheid

FIG 3.1 Krachtenspel tijdens het draaien op een draaibeitel.
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De richting en grootte van deze krachten kunnen afhanke

lijk Tan de omstandigheden varieren, ze zijn namelijk

afhankelijk van het oppervlak en_ de Torm Tan de spaandoor

snede; de aard van het materiaal en hat werkstuk; en van

de snijkanktshoeken.

Zols reeds in het voorgaande vermeldt is het verspanen

een proces van platische de!ormatie. Bij het bepalen van

het totale benodigde vermogen voor een verspanende beverking

gaat men uit van tyee deformatie zones.

De primaire de!ormatiezone of afschuifza~e is het overgangs

gebied van het verkstukmateriaal en de spaanvorming hetgeen

in figuur 3.2 te zien is, dus waar steeds een lamel van de

spaan van het werkstuk wordt afgeschoven. Hetgeen onder een

a!schuifhoek ~ gebeurd.

De secundaire deformatiez8ne of wrijvingsz8ne is het gebied

waar de spaan over het spaanvlak van de beitel wordt afgevoerd

waardoor er een wrijvingsproces tussen beitel en spaan ontstaat.

f

PRIMAIRE DEFORMATIE ZONE

FIG 3.2 De twee deformatiezones bij de spaanTorming.
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Ret totale verspaningsvermogen is nu op te splitsen in tvee

delen, namelijk her vermogen dat nodig is om het werkstuk-

. materiaal te y.eryormen ( afschuifing in de primaire deforma

tie zane) dat afgekort wordt met E , en het vermogen, dat
p

nodig is om de spaan over de beitel af te yoeren ( wri~ving

in de secundaire deformatie zane) dat afgekort E genoemd,- s
vordt. Beide vermogene vorden in N~/s of Watt uitgedrukt.

Uit het boyenetaande yalt afteleiden dat het totale vermo

gen bestaat uit de som van hetprimaire- en het secundaire

yermogen. Di~ ziet er in !ormulevorm als volgt uit:
"

(Watt) (3.1 )

In de Yolgende paragraa! vordt het primaire en secundaire

vermogen afgeleid, en tevens vordt het totale vermogen

nader bekeken.

Zosla in paragraaf 3.1 vermeldt staat bestaat het totale

yermogen uit tvee delen:

1) Ret primaire yermogen dat nodig is yoor het afschuifpro

ces hetgeen volgt uit;

E = F.Y
P

(w)

vaarin: F = de benodigde kracht (N)

v = de snijsnelheid (m/s).

F is gelijk aan:

F = <S.b.f (N) (3.3)

vaarin:~= de effektiefe spanning in

de afschuifzane ( vergelijk

spanning in N/mm2).

b = de snedebreedte (mm)

f = de aanzet (mm/omw).

De rek voor het elastische gedra~ontbreekt.
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Ep wordt na invulling va~ formule (3.3) de volgende integraal:
£m

E =j6". dE .b.f.v (w) (3.4)
p -

waarin: d € = de inkrementille effektie-

fe rek

(d =\l2/3(d~ + d2 + d2 ) )x y z
= de maximale effectieve rek

in de afschuifzane.

Voor de meeste technische metalen geldt de verstevigings

funktie van Nadar •

(N/mm2 ) (3.5)

waarin: C== de karakteristieke spanning

(N/mm2)

n = de verstevigingsexponent

De karakteristiekeapanning en de verstevigings exponent geven

materiaal eigenschappen aan.

He~ invullen van de verstevigingsfunktie (3.5) in vergelijking

(3.4) levert de volgende formule op:

(w)

De inkrementele effectieve rek (d ) kan ook anders geschreven

worden. Uitgaande van een driedemensionale kubus waarvan de

hoogt~ 1 lengte-eenheid bedraagt en'door een kractit F belast

wordt waardoor een schuifspanninglC ontstaat, kan worden
zy

aangetoond:

(F/x2 ) • (d(tanoL) = G.d [ . (3.7)

Dit is equivalent aan:

1: .d( tan cI.) =O.d €. (3.8)
zy 2

Het oppervlak x is het oppervlak waar de kracht F op werkt

hetgeen in figuur 3.3 te zien is••
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1

x

FIG 3.3 Een kubus belast door een kracht •

. Volgens de vloeivoorwaardevergelijking van von Mises is de

de vergelijkspanning te schrijven als;

-2 2. 2 2 2 2 2
26 = «6 -6 ) +(6 -cs ) +(6 -6, ) +6.(t +1: +T » (3.x y Y z z x xy xz yz

De vergelijking is toe te passen op de hierboven getekende

figuur. Hieruit volgt dan:

-2 226 ' = 6.([ )
zy 6 = V3LZY

2(N/mm ) (3.10)

Substitutie van formule (3.10) in formule (3.8) geeft:

T .d(tanOC) = 3 •T .d Ezy zy

-
Elimineren van dE. uit (3.11) geeft:

d ~ = d(tan~)

V3
(3.12)

De door de kraeht afgelegde weg is gelijk aan de tan •

Bij het' afschuifproees gaat men uit van een soortgelijke

situatie. Zoals reds besproken in hoofdstuk 2, wordt een

denkbeeldig parralellogram ABCD vervormd tot het pa~alello

gram AB'C'D.
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In figuur 3.4 is het Tervormen van de paralellegrammen nog

eens afgebeeld in de situatie zoals het bij het draaien ge

beurd.

FIG 3.4 De palstische deformatie bij het verspanen.

De afstand a+b is hier de door de kracht afgelegde weg.

Uit figuur 3.4 Yolgt:

~ = tan(90
o

- 'f) = cotan Y' en

b = tan( 'f - ~)
Door a en b bij elkaar op te tellen krijgt men de Tolgende

f'ormule:

(3.14)d

a+b:: tan('f-~) + cotanf (3.13)

Substitutie van (3.13) in (3.12) Toor tanaLlevert:

=. d(tan( e.t - ~) + cotan \{')

V3
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Integreren, na invulling van (3.14) in (3.6), van 0 tot de

maximale effectieve rek levert tenslotte het primaire vermogen

(3.15) Ope

E _.£- rcotan \f + tan( 'f - ~ )J n+1 b f
p - n+1 • t ff · · .,v

2) Ret secundaire vermogen hetgeen,nodig is om de vrijTings

kracht~te overvinnen kan op de Tolgende Manier vorden afge

leid:

E = F .T
S V C

(w)

waarin : F = de vrijvingskracht op dev
spaan (N)

T = de afvoersnelheid van de
c

spaan (m/s)
In figuur 3.5 zijn de krachten voar de wrijving en de snij

en spaansnelheid betekend.

F

\
BEITEL

FIG 3.5 Ret verband tussen de spaan- en snijsnelheid.
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Ret secundaire vermogen wordt na snbstitutie van (3.17) in

(3.16) :

E F.v.sin
s = cos (\f - 't ) (w)

Ret totale verspaningsvermogen Yolgt uit vergelijking

(3.1), (3.15) en (3.18):

E _...2- rc:~o:..::t;.=:a=n....\f.--:+==t-=a:.:.n(~~ - ~ 11 n+
1

•b • f • v ... F.v .(~n V)
tot. - n+1• [; J3 - -:J cos T - 0

(3.19)

~:Z__~!~_!~~!!!!_!!~~E~~~~~!!~~~~!~_!~_~~~_~!~~~!~~!_~~~~-
Toorvaarden.--------_.._~-

Men is gefnt~resseerd in het mini male verspaningsvermogen

omdat in de praktijk het verspaningsproces naar een zo laag

mogeljike verspaningsenergie streeft.

Om het minimum te vinden moet van vergelijking (3.19) de

eerste afgeleide naar vorden bepaald, vaarnaa deze gelijk

aan nul gesteld moet vorden. Hieruit volgt dus:

dEtot = o.
d

De differentiaalvergelijking die hieruit volgt ziet er als

Tolgt uit:

(w)

... cos(\f-l{) •

3 sin

1 dF F.cos~
....... -=-
Cbf d~ Cbf.cos( 'P - ~ )sin l'

rotan~ tan( 't - ls'~ n.

1 1

Voor het oplossen van de integraal zijn er een aantal rand

voorvaarden nodig. Deze rand voorvaarden kunnen we halen uit

het secundaire proces. Rierbij moeten we ons de situatie

Toorstellen dat de beitel zich in het werkstuk bevindt maar nog
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niet verspaant. Op het moment dat de beitel begint te verspanen,

vindt er even afschuifing onder 45°plaat~, omdat daar de schuif

spanning het grootst is. Met behulp van figuur 3.6 kan de af

schuifkracht Faf berekend worden.

WER1(STUK

---

--r--- -

~
BEITEL .

FIG 3.6 Ret krachtenspel bij afschuifing onder 45°

Algemeen geldt:

(N) (3.21)

Als de afschuifhoek 45 bedraagt, dan kan uit figuur 3.6 afge~:

leid worden dat:

Dus :

2(mm )

(N)

(3.22)

Tevens kan uit de zelfde figuur afgeleidt worden dat:

(N) (3.24)
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_ Bet krachtenspel moet in evenvicht zijn, dus $eldt de wet

aktie = reaktie, hetgeen dus vil zeggen dat F = -F •r T
Als ve het min teken buiten beschouving houden dan is de

(N)

hoofdsnijkracht gelijk aan:

F _ ""C.f.b
T - • 21'5S1n Of'

Zoals afteleiden volgt uit figuur 3.6 is de vrijvings

kracht van de spaan op de beitel gelijk aan:

F - -C.f.b . Y(N)
- 2 • S1n 0

v sin 45

Bij formule 3.26 :is het minteken tevens buiten beschouving

gelaten.

Met vergelijking (3.10) kan bepaald vorden op de volgende

manier.

2(N/mm )

Substitutie van (3.5) levert:
-)1

c. E =.f3. T

Voor ideale plastischieteit geldt dat n=0 zodat~

o
c. E =.J3. T.

Is gelijkvaardig met:

- CL. -
V3

2(N/mm )

Substitutie avn (3.27) in (3.26) geeft:

F" = (1/5). sin't
CbT sin2 45 0

Na al deze substitutiets zijn alle variabelen bekend zodat

het mog.~ijk is om de differentiaalvergelijking op telossen.

In de Tolgende paragraaf vordt de oplossingsmethode van de

integraal besproken.
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De differentiaalvergelijking kan met behulp van numerieke

integratie opgelost worden. Op het rekencentrum van de T.H.E

zin enkele procedures aanwezig met ieder een verschillende

oplossingmethode voar differentiaalvergelijkingen.

Een aantal van die methodes kwamen zo wie zo Diet in aan

merking vanwege hun onnauwkeurigheid, er werd een keuze

gemaakt uit de volgende vier methoden:

- Runga- Kutta (RKI)

Eulertrap (EULERTRAP)

Bashforthmoulton (BASHFORTHMOULTON)

- Merson (MERSONI)

De tussen de haakjes geplaatste naam is de aanroep van de

funktieprocedure. Het zou te ver gaan om de procedures helemaal

te beschrijven en daarom beperk ik me tot het sumier behandelen

Tan de Runge- Kutta methode daar deze de methode is waarmee

de differentiaalvergelijkingen opgelost worden.

De Runge- Kutta methode berust op de integratie van een dub

bel interval onder toepassing van de methode Euler-Beun en

de Simpson regel. Wiskundig gezien gaat de methode als volgt:

We stellen een differentiaalvergelijking als volgt Toor:

y' = f(x,y)

en de daarbij behorende randvoorwaarden ala:

y(XO) = YO

We weten nu dat y' in het punt (xo'YO) gelijk ia aan:
~

y'o = f(xO,10)

Neemt men aan dat het interval (xO,x1) y' gelijk is aan 1'0

dan volgt hieruit dat:

y'O = Y1-YO
x
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Dit is gelijk aan:

Y1 = YO + x·y'o
In het punt (x1 'Y1) is nu een benadering van y' bekend, name

lijk:

Y'1 = f(x1 'Y1)

Neemt men aan dat opthet interval (x1 ,x2 ) Y' geljik is aan Y'1

dan volgt hieruit:

Y2 = Y1 + x.Y· 1

Deze benaderingsmethode kan men oneindig vele malen herhalen•.

De algemene formule voor deze benaderingsmethode luidt als

volgt:

Y 1 = Y + x.f{x ,Y )n+ n n n

Volgens de hier boven beschreven oplossingmethode is integraal

waar de minimale verspaningsenergie mee wordt beschreven bere

kend. Ret oplossen van deze integralen wordt verder niet bespro

ken daar dit reeds meerdere malen is gebeurd door Torige stagi

aires en het daarom weinig zin heeft.

'\.
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4. Proefopstellingen

Voor het verspanen met een spaanhoek van _20 0 is gebruik gemaakt

van een proefopstelling waar Terspaningsproefen kunnen worden

uitgeToerd. Deze proefnemingen worden uitgevoerd met een draai

bank Tan het merk Hembrug, type 200 U. Deze draaibank bezit

een traploos instelbaar toerental en heeft een aantal pneuma

tische Toorzieningen.

De beitel is gemonteerd in een dynamometer hetgeen een meetkop

is die de drie Terschillende beitelkrachten kan meten te weten

de hoofdsnij-, aanzet-, en de terugdrukkracht. ( zie figuur 4.1:

De beitelkrachten). Deze dynamometer werkt met een aantal piezo

electrische kristallen welke bij verandering van lading een

andere lading afgeTen. Het potentiaalverschil veroorzaakt een

klein stroompje wat naar een ladingsTeraterker gaat en daar

Tersterkt wordt. Op de ladingsversterker zit een calibratiestand

waarmee men het aantal pico Coulombs per mechanische unit kan

instellen. Vervolgens stelt men het aantal mech. units per Tolt

op de ladingsTersterker in. Ten geTolge van al deze inatelling

en kom~ er een bepaalde spanning (Volts) uit de ladingsverster

ker. De ladingsversterker is op zijn beurt gekoppeld aan een

schrijver.

De schrijver geeft een bepaalde ~itslag in cm per Tolt. De

hoeTeelheid Tolts per centimeter is op de schrijver intestellen.

Zodoende kan men door het aantal Tolts, wat in weze een aantal

Newtons Toorstelt, te vermenigvuldigen met het aantal volts per

centimeter een eenheid van Newtons/ centimeter verkrijgen.
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1 2 3 5

1 = klauwplaat

2 = werkstuk

3 langsslede

4 = ladingsversterker

5 = schrijver

6 losse kop

7 bei tel

8 = beitelhouder en meetkop

FIG 4.1 De beitelkrachten.
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4.2 Foto-opstelling.
~--------------------

Voor het bepalen van de hoek ~, dit is de hoek vaar de spaan

ten opzichte van de hoofdscnijkant afloopt, te bepalen is

er een foto-opstelling gecreerd. De foto-opstelling is in

figuur 4.2 in zijaanzicht afgebeeld.

De opstalling bestaat uit een statief dat over de dynamometer

geplaatst vordt. Op het statief bevindt zich een fotocamera

die recht boven de beitelpunt hangt. Door nu tijdens het ver

spanen een foto te maken kan men de hoek vaarmee de spaan

afloopt op de foto herkennen.

KAMEla

FOTOSTATIEF

WERKSTUK

BEITELSLEDE

DYNAMOMErER

FIG 4.2 Foto-opstelling.
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De opstelling is bedoeld om de dynamometer te ijken.

De jiking moest plaats vinden omdat de dynamometer ter

reparatie was terug gezonden naar de fabriek. De ijk

opstelling berust hierop dat men door middel van een

genieuse opstelling een nagenoeg zuivere puntlast op

een van de meetrichtingen kan aanbrengen. De belasting

die men kan aanbrengen met de installatie is erg hoog om

dat men met een hefboom met een overbrengingsverhouding

van 1:20 werkt. De belasting die men aanbrengt is eenvoudig

uit te rekenen door het gewicht van het Toorwerp dat men

in het schaaltje legt te vermenigvuldigen met de gra!itatie

versnellingen vervolgens met de hefboomverhouding.

Door de Tan te Toren ingestelde waarde van de ladingsversterker

en de schrijver krijgt men een uitslag in centimeters op de

schrijver te zien. De uitslag wordt vervolgens omgerekend in

een aantal Newtons. Wanner men nu de gegevens van de schrijver

met die Tan de theoretisch aangebrachte belasting vergelijkt

kan men een uitspraak doen omtrent de nauwkeurigheid van de

meetopstelling•.

Vanuit deze gegevens gaat men de kalibratiestand van de la

dingsversterkers aanpassen om zodoende de afwijking naar nul

terug te brengen. Een samenstellings tekening van de gehele

ijkopstelling kan men onder bijlage 1 vinden.

Op de tekening is duidelijk te zien hoe men de puntlast in

de drie meetrichtingen aanbrengt.
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5 Meetresultaten

Met behulp van de in hoo!dstuk 4 vernoemde proe!opstellingen

4.1 en 4.2 werden een aantal metingen verricht. Deze werden

onder verschillende condities verricht zoals variende aanzet

ten, snijsnelheden, en snedediepten. De verspaningsproeten

met een negatieve spaanhoek van -20owerden zoals de omschrijving

al zegt met een 0' =_20° verricht. De verspaningsproe!en waarbij

gekeken werdtnaar de invloed van de spaana!loop en die van de
o

vrijloopvlakslijtag: werden verricht met een ~ =6.

De verspaningsproefen werden verricht op een as met een dia

meter van meer dan 100 am en een lengte Tan circa 1 m. De dia

meter van het werkstuk mocht niet dunner dan 10~ millimeter

worden want anders zou de stijfheid te klein en dewarate re

flectie te groot worden.

Ret materiaal dat voor de proefnemingen gebruikt werd bestond

uit C 45 Nt hetgeen een staalsoort is met een koolstof percen

tage van 0,45~ en een normaal gloeiende behandeling heeft onder- _

gaan. De materiaal constanten van dit staal werden via een rek

proe! bepaald hetgeen uitvoerig in het 1e stageverslag van Jos3

Bax beschreven staat. Zodoende wordt dat onderwerp Diet verder

in ditstageverslag besproken.

Om de afschuifhoek te berekenen moet men de spaanstuik weten.

De spaan stuik is het quotient van de spaandikte en de aanzet.

A h
(-) (5.1 )-..s

t waarin: A spaanstuik=
h = spaandikte (1Ul)

c
f = aanzet (mm)
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~De langsaanzet is een ingestelde waarde op de draaibamk.

De waarde van de spaandikte moet wel bepaald worden.

De meting van de spaandikte kan op verscheidene manierea

gebeuren, er is echter maar een.methode toegepast bij het meten

Tan de spaandikte te weten de methode met behulp van de spaan

lengte, het spaaDgewic~, en de 800rtelijke massa.

Voor het bepalen van de spaanlengte werd gebruik gemaakt van

een profiel mikroscoop die het spaan profiel 10 maal vergroot

tee Ret 10 maal vergrootte spaanprofiel werd op een calque

overgetrokken waarna de lengte (1 ) met behulp van een curvi-c
meter gemeten werd.

De soel"teliSke ma8sa (~) van c45 is een materiaal constante

en is zodoende bekend. De soortelijke massa gedraagt 7,86 Toor

staalsoort c45

De metin! Tan het spaangewicht geschiedde op een Metller balans.

Deze balans is in staat het spaangewicht zeer nauwkeurig te be

palen. De nauwkeurigheid van de balans bedraagt 0,1 milligram.

Met behulp Tan al deze gegevens kan men de spaandikte h gaanc
berekenen.

Bij de berekening van de spaandikte is men er van nit gegaan

dat de spaan een rechthoekige spaandoorsnede hondt. Deze aan

name blijkt in de praktijk niet waar te zijn.

De formule Toor de spaanstuik berust op het principie ~n be

houd van massa.
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Zeals in 4.3 reeds vermeldt worden de beitelkrachten met

behulp van een dynamometer gemeten. In de dynamometer lie

vinden zich 6 piezo-electrische kristallen (zie bijlage 2).

De krietallen veranderen hun lading bij een verandering van

drukbelasting. De lading die van de dynamometer afkomt gaat

naar een ladingsversterker waar deze in een spanning omgezet

wordt. De ladingsversterker is op zijn beurt weer aan een '

schrijver gekoppeld die ten gevolge van de hem aangeboden

spanning een bepaalde uitslag aan geeft~ De uitslag op de s

echrijver stelt een aantal Newtons voor.

Ret verspanen met een spaanhoek van _20
0

( <f =-2.0) is een zoals

in de inleiding reeds vernoemd extreme situatie. Ret verspanen ~et

met een =-2.0 is een energetisch zeer ongunstige situatie

hetgeen direkt terug te vinden is in de meetresultaten. De hoofd

snijkracht F (in de tabellen F geheten) loopt sterk op bij
z v

het verepanen onder de boven genoemde situatie. Voor het verspanen

onder die condities is een grotere hoeveelheid energie nodig.

Die toename van de benodigde energie doet het verspan!ngsproces e_

naar een aaantal andere fysische mogelijkheden heden zoeken

zaals het naar de zijkant weg lopen van de spaa. hetgeen onder,

het hoofstuk "De invloed van de spaanafloop " valt. Ret zoeken

naar een andere fysische toestand vordt veroorzaakt door de gro

tere hoeveelheid energie die aanwezig is. De resultaten van de
o

proefnemingen met een spaanhoek van -20 zullen verder in hoofd~

stuk 6 besproken worden.
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I>

In figuu~ 5.1 is het Terspanen met ~=-20 grafisch weergegeven.

WERKSTUK

en Fx is in figuur 5.~ tezien.

a! te leiden dat F de hier onder staandew

FIG 5.1 Het· verspanen met een '0' =_200

In het Terspaningsmodel van de heer Dautzenberg wordt er van uit

geg.an dat de spaan loodrecht te opzichte van de hoofdsnijkant

afloopt. Vanuit deze aanname is'de kracht F herekent waarbijw
de krachten F en F in het spaanvlak getransleerd worden.z x
De kracht F bestaat uit de som Tan de componenten van F en Fw z x
in het spaanTlak.

De translatie van Fz
Uit deze figuur Talt

formule Torm heeft:

(N)
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SPAANVLAK

VRIJLOOPVLAK

Fz

FIG 5.2 Tanslatie van F en F in het apa.anTlak
'Z=" x

Uit formule 5.3 Talt afteleiden dat als de spaan loodrecht

afloopt zols in figuur 5.3 te zien is de terugdrukkracht Fy
geen arbeid Terricht

,
I,

-'

__ - - - __ - - - - - - __e

•.,,
Fz.sin~

1---__------__......---"'\----

FIG 5.3 Ret recht aflopen van de spaan
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Echter vanneer de spaan niet loodrecht ten opzichte van de

hoofdsnijkant afloopt gaat de terugdrukkracht vel arbeid

verrichten. Dezessituati.e isil1. f'iSUur 5.4 veergegeven.

I

/IJI.
/

I
... ... ... ...

Fz·sin~

SPAANVLAK

FIG 5.h Situatie bij een niet loodrechte spaanafloop

Uit figuur 5.4 valt de volgende conclusie te trekken.

F = F osia'y COSOL • F oCos 'y cosot.. + F .sinO(.. (N) (504)v z 0 x 0 1

De invloed van de afloophoek op de kracht F en de daarbij
v

behorende grootheden is voor een aantal oGls berekend velke

onder bijlage 3 te vinden zij~o

Tijdens het verspaningsproces treedt er een slijtage van het

snijmateriaal Ope De slijtage is op te splitsen in 2 vormen van G

slijtage te veten de kolkslijtage en de vrijloopvlakslijtage.
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De vrijloopvlakslijtage ookwel VB genaamt is in figuur 5.5
veergegeven.

WERKSTUK

zonder VB

-j-===::..e:... 0 ---f~

WERKSTUK

FIG 5.5 Gra~ische weergave van de VB

De VB heeft een nadelige invloed op het verspaningsproceso

Tevens heeft deze energie nodig voor het ontstaan van de VB.
De energie die nodig is kan men uitdrukken in een kracht,

die nodig is om het materiaal van de beitel af te schuivent

maal de snijsnelheid. Zodoende komt men tot de onderstaande

formule:

E = FV .V
B

(w)
waarin = de kracht benodigd Toor

de VB.
V = de snijsnelheid.

De schuifspanning die in de zane van de VB optreedt kan

van de verstevigingsfunktie vamNadaI berekenenb

me~ behulp
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2(N/mm )

Een spanning is een kracht gedeeld door een oppervlak.

Ret oppervlak dat bij de Yrijloopvlakslijtage hoort is

gelijk aan de YB ( zie figuur 5.5) maal de snedebreedte b.

2(mm )

Met behulp van de formules (3.27) en (5.7) kunnen we de

kracht Fy berekenen:
B

C
Fy = - .YB.b (N) {!i.8)

BV3
Wanner men nu de Fy van de hoofsnijkracht aftrekt krijgt

men een beeld van B de invloed van de VB op het verspanings

proces. Dit is in bijlage 4 te zien.
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6 Discussie

o
De invloed van het verspanen met een spaanhoek van -20 is direkt

terug te vinden in de meetgegevena. Wanneer men de bovenataande

proefneming vergelijkt met een proef neming met een spaanhoek

gelijk aan nul at groter dan nunziet men dat de krachten bij

het verspanen met een negatieve spaanhoek hoger zijn. De hoofd

snijkracht loopt aanzienlijk op hetgeen een grotere F ten ge-w
volge heeft. Ret verspanen met een negatieve spaanhoek vergt

meer energie. Omdat er meer energie aanwezig is zal het ver

spaningsproces ook naar andere fysische mogelijkheden gaan

zoeken. Een van die mogelijkheden is het Diet recht aflopen

van de spaan. Deze vorm van verandering van het fysiche proces l

is ook geconstateerd, en verder uitgewerkt in de paragrafen

met de titel ' De invloed van de spaana!1oop'o Ret verspanen

met een negatieve spaanhoek geeft ook een grotere spaanstuiko

Al deze gegevens brengen te weeg dat er een hogere C en een

hogere factor Fv!Cbf optreedt.
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Wanner de spaan Diet ~oodrecht ten opzichte van de

snijkant afloop~ gaat de terugdrukkracht F arbeid
. y

Dit alles komt in uitdrukking in de wrijvingskracht

dan uit drie componenten bestaat te weten:

hoofd-

verrichteno

F welke
w

Fw =Fz.sin~ cosoc:. + Fx.cos ~costX,.. + Fy.sina£.. (N) (5-.4)

Wanneer de Fw oploopt wordt defaktor Fwlcbt ook steeds groter

hetgeen een verschuiving van de meetpunten in de gratiek waar

de afschuifhoek tegen de faktor FwlCbf staat uitgezet. De meet

punten schuiven naar boven in deze ·grafiek. D;t betekent dat Toor

een kleinere ~ de meetpunten dichter tegen de theoretische

kromme aan komen.

Resumerend kunnenwe de uitspraak doen dat Toor kleinereaf

schuifhoeken de korrectie van F .door middel van de komponent. w
Tan Fy de meetpunten beter worden daarin tegen vorden de meet-

punten Toor grotere afschuifhoeken slechter~ Met beter wordt

bedoeld dichter bij de theorie en met slechter verder.van de

theorieo

Een veergave Tan de gevonden resultaten is onder bijlage 3
te vinden.
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Zols in paragra.! 5.4 vernoemt is, is er een kracht nodig

Fv om de vrijloopvlakslijtage te doen ontstaan. Deze kracht

isB in bijlage 4 van de hoofdsDijkracht at getrokken.

Hieruit valt te concluderen dat de factor Fw/Cbf toeneemt waar

door de meetpunten hoger komen te liggen.

Dus de invloed van de VB op de meetresultaten is dat ze lager

zijn dan de werkelijke meetpunten. Echter moet wel opgemerkt

worden dat de theoretische kromme die in de grafieken getrokken

wordt uit gaat van een 2- dimensionale toestand. hetgeen uit

6.2 blijkt Diet waar te zijn.
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De invloed van de onnauwkeurigheid van de dynamometer met

de daarbij behorende ladingsversterkers en de schrijver is

natuurlijk van essentieel belang. Vanneer men niet zeker is

van de nauwkeurigheid van de meetapperatuur zijn alle meet

gegevens waardeloos. Daarom is er een meting verricht naar de

nauwkeurigheid van de meetinstallatie. Hiervoor was een ijk

opstelling aanwezig op T.H.E welke een zeer nauwkeurige punt

belasting kan aanbrengen.

De belasting die men aanbrengt kan men als d~ theoretische

belasting beschouwen. De belasting die men bij de schrijver af;ee

leest kan men als de praktische meetwaarde aanemen.

Vanneere men nu de theoretische waarde met de praktische ver

gelijkt kan men een uitspraak d~en omtrent de afwijking van

de .eetinstrumente~. Alle afwijkingen worden bij elkaar opge

teld en gemiddeld. De waarde die men dan gevonden heeft ge

bruikt men om de calibratiestand( zie 4.1) te wijzigen zodanig.
dat de afwijking terug gebracht wordt naar nul. Men moet er na~

tuurlijk wel rekening me houden dat men een zekere onnauwkeurig

heid heett bij het meten van de uitslag van de schijver.

Een voorbeeld van"het ijken van de dynamometer in de richting

van de hoofdsnijkracht is in bijlage 5 te vinden.

Een ijking van de dynamometer op het berijk van kl~ine krachten

was Diet uitvoerbaar daar de gehele meetinstallatie teveel drift

vertoonde en het aanbrengen van de gewichten was een te gevoelige

zaak.
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Samenstellingstekening Tan de dynamometer ijking

Ter inzage bij: Documentatiecentrum,

J. de Groot,

W-Hoog 1.07.
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Doorsnede tekening dynamometer
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I - 2 Technische Daten (Tabelle 1)
($iehe ouch 1 - 3, Charakteristische Eigenschoften)
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Max. Messbereiche (einzeln odeI' gleichzeitig): Fx, Fy: kN ±10
Fz: kN 0.•. 20

Ueberlastbarke it: % 50

Kalibrierte Messbereiche: Fx, Fy: kN 0••• 10
Fz: kN 0••.20

Empfindl ichkeiten (Nennwerte): Fx) Fy, Fz: pC/N -3,8

Lineoritat: aile Bere iche % FSO ~±1

Hysterese: aile Bereiche % FS0 ~ 1
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Abb. 3: Aufbau des Dynamometers 9263

I - 6 Typischer Anwendungsfall

Das Dynamometer 9263 ist besonders fUr die Zerspanungstechnik bestimmt und misst Schnitt
krafte beim Drehen und Stossen.

Das Dynamometer misst sowohl die konstante Schnittkraft als auch den uberlagerten dynami
schen Anteil. Je nach Auswertung kann man den linearen Mittelwert del' Schnittkraft messen
oder den mpximal auftretenden Spitzenwert odeI' den dynamischen Kraftanteil, abel' auch die
Frequenz des Signals (z.B. Ratterfrequenz).



- 44 -

BIJLAGiE 3

Fit Cbi FIt/Cbf.
I 0(=10

.
I <x'=20

.
10(=30

. .
1 «:=10· I 0£=20· I <X: ..30

.
0(=0 0(=0

I I I I I I
001 451 506 546 569 335,76 1,34 1,51 1,63 1,69"
002 342 408 462 502 362,88 0.94 1,12 1,27 1,38
003 163 225 279 325 187,18 0,87 1,20 1.49 1,74
004 129 178 222 259 177,8 0,73 1,00 1,25 1,46
005 90 137 179 216 174,16 0,52 0.79 1,03 1,24
006 855 931 979 997 595.00 1,44 1.56 1,65 1,68
007 586 632 660 667 637,5 0,92 0,99 1,04' 1,05
008 -
009 801 891 955 989 813,4 0.98 1.10 1.17 1,22
010

I-
011
012
013 293 368 433 483 280,75 1,04 1,31 1,54 1,n
014 194 259 312 363 195,00 0,99 1.:n:: 1,60 1.86
015 148 210 266 313 336,75 0,44 0,62 0,79 0,93
016 93 144 189 229 283,00 0,:33 0,51 0,67 0,81
017
018
019
020 1093 1099 1124 1117 490,56 2,12 2,24 2,29 2,28
021 723 767 788 786 523,32 1,38 1.47 1,51 1,50
022 557 618 659 682 498,54 1,12 1,24 1,32 1,37
023 1190 1259 1290 1281 855,75 1,39 1,47 1,51 1,50
024
025
026 1005 1040 1043 1015 1038,45 0,97 1,00 1,00 0,98
027
028
029 181 228 266 298 186,76 0,97 1,22 1,42 1,60
030 185 231 269 299 199,36 0,93 1,16 1,35 1,50
031 143 196 246 286 312,75 0,46 0,63 0,79 0,91
032 187 261 328 385 349,30 0,54 0,75 0,94 1,10
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Rake angle GammaO· 6.0
Strainhardening exponent n • 0.2360

BIJLAGE 4.1

File Hr. 61

Hr f b Fv Ff he Phi Fw dFw 1
C VB--Cbf dPh'Cbf

1 0.315 2.000 1204 410 0.5415 31.6 0.61 3.8 1379
2 0.315 2.000 1204 410 0.5259 32.4 0.61 3.5 1391 0) '-9
3 0.315 2.000 1204 410 0.5104 33.3 0.60 3.2

1
1402 -----4 0.315 2.000 1217 410 0.5315 32.1 0.60 3.6' 1406

5 0.315 2.000 1217 410 0.5221 32.6 0.60 3.4 1413 0)1"
6 0.315 2.000 1217 410 0.5126 33.1 0.60 3.3 1420 .... ----7 0.315 2.000I 1200 405 0.5580 3O.8j 0.61 4.1 1363 -~-- -

8 0.315 2.000 1200 405 0.5202 32.71 0.60 3.4 1394 O/IS
9 0.315 2.000 1200 405 0.4823 34.9 0.59 2.8 1418r---10 0.315 ' 2.000 1208 410 0.4961 34.1 0.60, 3.0 1417

11 0.315 2.000 1208 410 0.4784 35.1 0.59 2.7
~:('I&12 0.315 2.000 1208 410 0.4610 36.2 0.59 2.5 ---13 0.315 2.000 1225 400 0.5093 33.3 0.58 3.2 1444

14 0.315 2.000 j 1225 400 0.4826 34.9 0.57 2.7 i: _o~r+_15 0.315 2.000 1225 400 0.4559 36.5 0.57 2.4
16 0.315 2.000 1275 437 0.5012 33.8 0.61 3.1 14881
17 0.315 2.000

.
1275 437 0.4779 35.1 0.60 2.7 i:1o,2-118 0.315 2.000 1275 437 0.4547 36.6 0.60 2.4\ - ---19 0.315 2.000 1225 445 0.5309 32.2 0.651 3.7 1386

20 0.315 2.000 1225 445 0.5114 33.a 3.3 1399 190.651 1408~O. __21 0.315 2.000 1225 445 0.4919 34.3 0.64' 3.0
22 0.315 2.000 1263 420 0.4944 34.2 0.591 2.9 1491
23 0.315 2.000 1263 420 0.4815 36.2 0.58 2.5 1505

0,22724 0.315 2.000 1263 420 0.4287 38.4 0.58 2.1 1506
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100 gamaraO == 6.0

90 n =0.2360

80

70

-dFw 1 60_0-
dphi Cbf 50

40

30

20

10

0
15 20 25 30 35 40

phi

0.5

2.5

2.0

Fw 1.5
Cbf

1.0

galDlltaO == 6.0

n == 0.2360

. . .. . ... ~ ... ,. ':

0.0+-----+------+-----+-----+-'-----4-----1
15 20

phi
25 so 35 -40
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BIJLAGE 4.1 Fixed C

n c S.2360

File IT.= 61

15
phi

25 40

n -= B. 2360

sc-IIG0 -= 6. B

. . :.. :..~.: ,: .

2.5

1.6

8.5

F. 1.5
Cbf'

6.8-+-----+------+-----+-----+-------+-----1
15

phi
25 -48



BIJLAGE 4.2
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Rak. angle ec..aB II: 6. 8
Stroinharc:leni"9 exponent n • I. 23BB

File Hr. 62

VB
I

O/Ib

!Olf
l

I .
I013-

J

O}20

I _

q20

:0,':,0
t .
10;22-

OSbJ

1577
1568
1548
1528
1584
1485
1684
1589
1578
1658
164-4
1624
1658
1653
1634
1717
1788
1672
1695
1671
1641
1771
1769
1747

4.31
4.81
5.31

4.8
5.3
5.8
4.3
4.81
5.31.
3. 7

1
i

4.1
4. 71
2.81
3. 51

4.21
3.S!.
4. 21
4.91
4. 1l
4.8'
5.51
2.91
3.51
4.31

I

1.821
1.83)
1.841
l.87j
I. eel
l.egJ
1.861

1.871

~:I
8. 8111

8.
81

11.81
1.88'

1. 81l
1.881
1.811

1.821
1.81 1
1.82\
1.831
1.811
8.81
1.81

-
Nr f b Fv Ff he Phi I

!
!

2.1JIJB' 3351 8.2775\Ij 1.161 768 31.41
2' I. 188 ( 2._1 768

1
3351 l.2893 l 3iL31

3' 29.211.168 2.BBBI 768
1

3351 LaB11l
41 1.168 1 2..1 31.51758

J
345:

1.
2864

151 1.168! 2..1 345
1 I

758' 8.2f117 29.5!
6~ 8.161 ! 2..1 758 345 8.38891 29.6
71

I

31.8l1.168 1 2.. 785, 36a
1

1.2736
1.168 1 2.. 7851 8.28688 1

8. 168 j =1 31.6,
91 2.-1 785! 8.2983

1 29. 51
18 8. 168 1 2._, 785

1 :1 8.2687\ 33.11
11 1.168 ! 2.. 785 j 1. 27481 31.71
12

1 8.168i 2..' 7851 :1 1.28731 3B. 51
2..! 785 1

I

1.232S' 36.5j13 au.,
1.2536!14 1.168 i 2._, :1 3451 33.9i

2.888'
,

1. 2752115 1.1681 :1 31. 61•
815 1! 16 8.1611 2.8. 8.2555 33. 71

2..1 !
I 171 1.168 I 815 1

3571 B.2738j 31.81t

I I t

357/181 1.168I 2.888, 815
1

8.2921, 3iL81
19 1.1681 2.888\ 812 355 1 8.27341 31.8l
28 1.1681 2.888' 812\ 355' 1.2894\ 31. 31

I 211 1.1681 2.BfJ8 1

:1 3551 8.3iJ54! 28.9'
1.168 I I

365 1
I

36.1221 2.-1 8.235B1
23 1.168 2..' 838 365 1. 2561 1 33.6

.
24

1
1.16B 2.. eae 365 8. 2771 1 31.4
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n-8.2360

gu-a8 - 6.8
Fil. Mr. - 62

- 49 -

-elF. 1---.--
dphi Cbf

8+= _~__+I~~ ~---+-I-
15 28 25 35 48

phi

n-0.2368

• • • •.. ..... .... ..

2.8

2.5

1.8

8.5

F. 1.5
Cbf

phi



BIJLAGE 4.2 Fixed C

Fil. nr. =62

n-B.236i1

- 50 -

J
••

~ ~ • + I I
15 2S 25 30 35 48

phi

18

-elF. 1--dphtCbF

••

n II: &2369

.. ... -. ,. .- "'.' ..

0.6-+-----+------+-~-____11___~--........._---_f__---__1
15

phi
25 -48
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- 51 -
RGke angle Gc-aS • 6.8 File Hr. 63
StraiMcrde"ing exponent n- lL2B

·r;:r-~l '-;1 I Pht-' ~I ~_LI I .
b Fv he c VBI I [ \ cfh·Cbf, ~ t I ; } I : ! !,

i , . I
. .,

513\
,

31.~1
,

;. 1 ; I. 168; 2.. 335, 1.21751 1.air 5.5;' 876;, ,
i

2~
~

335! 1.2893~ 1.381; 8.8\
I

O}ltJ. I 8.1681 2._ 5131 38.3; m~,.
~

,
513(' 335! 29.2j

, I

876l3:, 8.168! 2.. 8.3fiJ11 1.38;' 8.$
I H

38.51 1.56;
i 789'1 - -4 i LUll 2.. 487\ 3-45 8.2864 8.3,:

5! 8.168 2..
,

345 8.2977 29.5! ! 8.8[ 791 1J,ffI i i::: 0/=1-6~ " 28.6! 7.3\ 791;8.161 2.. .(81r 345 8.3889
71 • , ....- -1.168 2.. 429t 363 8.m6 31.8; 2.17:: 7.ll 584;'

\ r i: i

8\ 1.168 2.. 429f 363 8.2861 38.6, 2.12:' 7.4[ '!Jll'; 0]23>'t

4291 2.89;t 8.Ii
r

1 9~ LIS 2.. 363 8.2983 29.5; .!
18 ; l ! ~

5.41 748;- ---, Ll68 2.. 476t 3-48 8.2687 33.1 ; 1.62(! !
~16!

I fI 11; 8.168 2.. 348 8.2746 31.7l 1.59! 5.8~ 7681
O/}J)f

"
I I

~, 12l Ll68 2.. 476 [ 3-48 8.2873 38.5t 1.58:' 8.31 786}, ~

476 [ 36. Sf 4. 7( ---13r 8.168 2.. 3-45 1.232B 1.78; 6881
~i

~761 1.68( 7t'l1 0 'UJ14 ! 1.168 2.. 3G 8.2S36 33.9: 5.2\
15 \ 476 1 31.6i 1.63!'

,
8.158 2.. 345 8.2752 5.91 752L.... ~ ....,

9.3~16t
I

33. 7f 3.64\ 3861LI68 2.. 351: 357 8.2555
17 ! 3511

t

3.29i 9.~j :( 0,301.168 2.. 357 8.ms 31.81, I I

18 i LI68 2.. 3511 357 L2921 a8.8i 3.88f 9.8!
~:

~72( 6.11 721;- --19[' LUll 2.. 355 L273-4 31.8: 1.7(
2It 8.168 2..

~-

955 38.31 1.72: 8. 7' 732: 01.:L~721 8.2894
21 1

~

28.91 1.71:
!

8.168 2.. 472t 355 8.3854 7.5: 7361 ]
r

3431
, - --221 1.168 2.. 365 8.2358 36.1r 5.al 11.6! 238r

a f II. 168 2.. 343l 365 8.2561 33.81 4.18! lL4f 298\
! ! I

11. 31 341Io,~Z;24 1.168 2.888 343
1

365 8.2771 31.4\ 3.66l
I
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•

•
•

• •

• •
••

••• ••• •• •
• tl•

File nr.= 63
-52 -

18

-elf. 1_.-
dphi Cbf

0-+----+-----+-------1~--__fo---__+_---__t
15

phi
25

•

•
• •
••

• • •
• • .: • •• • • •
• • •

ULS
9.5
9.8
8.5
8.8
7.5
7.8
6.5
6.8
5.5
5.0
4.5
4.8
3.5
3.8
2.5
2.8
1.5
1.0

tL 5+------4----+----+----=====:::;::=====1B. 0:+.

F.-Cbf

15
phi

25 -48



BIJLAGE 4.3 Fixed C

- 53 -

Fil. nr.:: 63
90'" = 6.8-T

n:8.2368

28t
I

-dF. 1 +--dphiCb; ~

1+
I.. t
I
~

81-.' I I I I I I
15 2fJ -25 38 35 48

phi

...'.:1 '" . .. ..

2.5

0.5

1.8

Fir 1.5-Cbf'

0.8-t--~_-+-_----+--~--+1 ----1-1-----+-1--
15 25 30 35

phi
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Rake GnSl. Gc-a8"" 8. 8
Str-oinhcrdening expoe lent ft "" 8. 2361

BIJLAGE 4.4

Fil. Hr. 84

Nr f b Fv Ff ho Phi F. fE. 1 c VB- d1h.Cb¥Cbf

1 1.315 2.. 918 418 1.5415 31.6 8.84 4.3 953
2 8.315 2.. 918 418 8.5259 32.4 8.89 4.8 958 O}~
3 8.315 2.. 918 418 8.5184 33.3 8.83 3.7 961

~ --
4 8.315 2.. 9'18 418 8.5315 32.1 8.17 3.9 1844
5 8.315 2.. 978 418 8.5221 32.6 8.17 3.8 1848 O,tb
6 8.315 2.. 978 418 8.5126 33.1 8.17 3.6 1851 - --7 8.315 2.. 968 -485 . 1.5598 38.8 8.17 4.4 1833 -"

8 8.315 2.. 968 485 8.5282 32.7 8.76 3.7 1851 DJrS
9 8.315 2.. 968 4B5 8.~, 34.9 8.76 3.1 1858

18 8.315 2.. 998 418 8.4961 34.1 8.81 3.4 994 -- --
11 1.315 2.. 998 418 8.4784 35.1 8.81 3.1 994 oJ,8
12 8.315 2.. 998 418 8.4618 38.2 8.81 2.9 992
13 8.315 2.. 962 • 8.5893 33.3 8.75 3.5 1849 - --
14 8.315 2.. 962 4118 8.4826 34.9 8.75 3.1 1854

O)l~
15 8.315 2.. 962 • 8.4559 36..5 8.75 2.7 1853
16 8.315 2.. 858 437 8.5812 33.8 8.97 3.8 856~--

17 1.315 2.. 858 437 8.4779 35.1 8.98 3.5 ssa O/1:i18 1.315 2.. 858 437 8.4547 38.6 8.98 3.2 845 -- - -
19 8.315 2.. 717 «5 8.5B 32.2 1.14 4.7 729
28 8.315 2.. 717 «5 1.5114 33.2 1.14 4.3 728 0,7:9
21 1.315 2.. 717 «5 1.4919 34.3 1.15 ....8 723
22 8.315 2.. 923 428 1.4944 34.2 8.84 3.5 973--- -
23 8.315 ~2.. 923 428 8.4615 36.2 8.84 3.8 978

0,2:1.;24 1.315 2.. 923 428 8.4287 38.4 8.85 2.6 956
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,.

n • L23SJ

ga-ai1 • 6. I
File rr.8; 64

- 55 -

tl

-dF. 1_.-
dpht Cb'

"-+-----1-----+------1-----+----+-----1
15

phi
25 35 41

n-L236iJ

gat"lG0 c 5. I

F. 1.5

Cbt

• • •

1.° •• •
• • • • • •• • •• .... • •

1.5

0.0........ -+- -+- --+- --+- --+ --1

15
phi

25 35 -41



BIJLAGE 4.4 Fixed C

- 56--

-dFw 1_0-
dphi Cbf

221

10

File nr. = 64
gommo21 =6.21

n =21.23621

15 221
phi

25 30 35 421

2.5

2.3

Fw 1. 5

Cbf

1.21

3.5

gommo21 == 6.21

n =3.2360

• • 1 •• 4..·".: •.-

3.0-r-----~---_+_----+_---_+----_+_---__I
15 23

phi
25 33 35 -43
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BIJLAGE 5----_......---

IJk~ng van de hoofdsnijkracht F-""'----=----- :.- z

'rheorie Praktijk Afwijking %
307,80 300,000 -2,53
617,60 600,000 -2,88
927,20 906,250 -2,26
1224,8 1200,00 -2,02
1526,2 1506,25 -1,31
1836,8 1806,25 -1,66
2411,4 2387,50 -1,24
3006,2 2981,25 -0,83
3591,4 3575,00 '-0,62
4185,0 4162,50 -0,54

Bet bOTenstaande geeft een gemiddelde afwijking van

1,589% •
Uit deze meetpunten kan men concluderen dat de dynamometer

een lading a!geeft die 1,589% te laag is dan die door de fa

briek op gegeven wordt. Dus nu moeten we de calibratie stand

Tan de ladingsTersterkers met het hiergoven geTonden percen

tage Terlagen om een getrouwe weergave Tan de meetpunten te

krijgen.

De nieuwe calibratiestand van de ladingsversterker moet nu

zijn 3,838029.
Deze berekeningen Z1Jn ook Toor de aanzetkracht en Toor de

terugdrukkracht gedaan.
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