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Verplaatsing van de slijpspil van de Blohm-vlakslijpmachine a·ls 

functie van de verticale kracht op de steen. 

1. lnleiding. 

1.1. Bij voorgaande onderzoeken, gedaan op de Blohm~vlakslijpbahk. 

"bleek da t de ingestelde snedediepte niet in ean doorgang wor~t, 

afgenomen. Meerderedoorgangen 'zijn nod.ig om de ingestelde' 

waarde te verspanen. De machine moet uitvonken. 

Dit wijst op het feit d'at onder invloed van de krachten welke 

op de steen werken t de spil een veringmoet ondervinden. welke 

mindel' wordt met het arnemen van de kracht. (fig. 1) 

1.2. Invloed van de stij~heid van het systeem machine-werkstuk-ge-

reedschap op de snedediepte. 

De stijfheid van het sj"steem machine-werkstuk-gereedschap is 

van directe invloed op de gemiddelde snedediepte en de verande-

ring van de' snedediept'e tijdens' het slijpen._ 

Deze invloed wordt aan de hand van enkele figuren be,sproken on ... 

der verschillende voorwaarden voor de steenslij ta.ge. 

1.2.1. Onder voorwaarde dat met een zelfscherpende steen gewerkt 

wordt •. 

De verandering van de slledediepte blijkt dan ~it .' . ~- " '~" 

f'iguur..2, 

fig. 1.- De componen ten van de slijpkrach t. 

werkplaatstechnlek technische hogeschool' eindhoven 
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kd 

k~l 

tQ.~" fe1 + Q. 

1ft,' fe, .. o. 

'Y.;1 

1 k·\k..< 

\<& KWl. l<v 

fig. 2. Ka~akte
ristieke,n van 

.proces en op
stelling .. 

Links in de figuur stelt de karak-

teristiek Kd. voor: 'de doorvering 

f van het systeem machine-gereed-

schap-werkstuk tengevolge va~ de 

bijbehorende verticale'kracht op 

de steen F (of :druk p ).. De kromme 
.11 

, 
is dus karakteristiek voor de stijf 

heid van het systeem. Rechts in de 

figuur a~htereenvolgens de karakte-

ristieken: 

K : deze geeft aan de lineaire 
s 

steenslijtage t als functie van 
s 

de specifiekesnijdruk p • 
1 

K : delineaire materiaalafname t m m 

als functie van p ~ 
y 

K : t (=t +t ) als functie van p .. 
r r m s. y 

Als het aanrakingsoppervlak tussen 

steen en werkstuk constant is, dan 

zijn F en p proportioneel en kun-
1 y 

nen op dezelfde as uitgezet worden. 

Het verschijnsel van veranderende snedediepte is uit de figuur 

als voIgt te verklaren: 

·Als eerate diepte-aanzet wordt .! ingesteld. Op moment van aan-

raking tuasen steen en werkstukontstaat de bijbehorende druk 

p .. Tengevolge hiervan zal het systeem doorveren over een af-
1a 

1 
stand f: =a. a

1 

w.rkp~~Clt.t.chnl.k technische hogeschool eindhoven 
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Tijdens de eerste doorgang zal de steen t slijten en zal een 
, s1 

materiaal afname t plaatsvinden .. Aanhet einde van de eerste 
M1 

,doorgang zal dus nog een doorver;ing. van'_ hetrsy·st'eem:: ven 

fti:~ :,- tm - t = fe
1 

'aenwezig zijn. 
1 1 s1 . 

Voor de tweede doorgang zal weer een aanzet a gegeven worden. 

De totale doorverii'lg' van het systeem op het moment van aan-ra-

ken tussen de steen en het werkstuk zal f zijn. (f = a + f .) 
a 2 a 2 

. e
1 

ten gevolge van de kracht F • Te, zien is dat f ) f • Alhoe-
, , Y2 a 2 a

1 
weI nu de materiaal afname en de steenslijtage grote-r zijn dan 

in de eerste doorgang t blijft de doorvering.; van he t Bysteem 

groter'dan na de eerste doorgang nL f e 2 
Na'de derde doorgang rest san doorvering/ f t na de vierde 

e
3 

f enz. 
e4 

Steeds geldt £ < £ < f (----- (' f doch·de toensmevan d~ 
e 1 e

2 
door~erihg: wordt steeds 

£ - f ----- enz. e4 .e3 

e 3 en 

kleiner, dus fe - f ) f - f ) 
2 e1 8 3 e2 

Aan de hand van onderstaande figuur waarin de karakteristieken 

KcI en K beiden door een rechte lijn voorg~steld'worden~ trach~ , r 

" ten we te bewijzen, da t de doorvering. to t . een vas te . waarde na": . 

dart •. Inhet algemeen 
ge 1d t : w = II( + f = "e, + ! 1/,.. 

dus ook 

Voor de 2e 
________ ~---a----------------_ doorgang 

Y, Y1 
a = G + --A 

a.CA 
Y1 = /(+C 

£ = ~ 
·1 A+C 

a + f 
e 1 

= Y1 
(A+C) 

CA . 

£i van.q~,uiteindelijke snedediepte. _____ ~ ____________________ ~ 

werkplaatstechnlek technisehe hogesehooleind~oven 
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so r-

= 

:2 2 = A + C 

2 
+ .!!!JL) = 

A+C 

2 
AC (0 + aC aC) 

Y3 = A+C ~ A+C + 2 
(A+C) 

C 
Dit 1s een meetkundige reeks met reden A+C dus kleiner dan 1. 

,Hiermede is bewezen,dat f een Iimietsom heeft en dat dus de 
n 

doorvering- tot een vaste waarde nadert9 zolang de karakteris
daar A > 0 is. 

tiek- Keen helling dx/dy> 0 heaft.vDit is in het te gebrui
r 

ken'gebied van de karakteristiek zeker het gevaI~ (Zie ook bIz. 
5a en 5b) 

Zpdra de constante waarde van de doorvering bereikt is zal in-

derdaad de materiaal afname vermeerderd met de lineaire steen-

slijtage (t + t ) gelijkaan de aanzet a zijn. m s 

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

werkplao •• technlek technische hogeschool eindhoven 
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fig. 38. Karakte:Fistiek van proces en opstelling. 
Bepaling van de uiteindelijke snedediepte. 

--- i /rn ;on I 

fig. 3b. Karakteristiek van proces en opstelling. 
Pr~ceB wordt niet stabiel. 

werkplaatstechn I.k technlsche hogeschool eindhoven. '. 
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.De karakteristiek Kr moet een helling dF >0 zolang de lijn 

t = a nog niet gesn~deri is, want in het snijpunt van de Kr karak

ter1stiek met de lijn t = a is de stabiele toestand bereikt. 
. . . dt 
Als de kar:akteristiek daarna een helling dF <0 heert is niet 

. 
belangrijk, want dan is toch het stabiele punt reeds bereikt 

(fig. 3a). 

V'ertoont de karakteristiek reeds voor de lijn t ::: a gesneden.wordt 

een helling ~; < 0 .• _dan zal dez·e lijn dus ook niet gesneden worden 

en wordt de stabiele toestand nooit bereikt (fig. 3b). 

Om er echter zeker vante kunnen zijn dat bij tiwillekeurig" grote 

aanzet.toch een stabiele periode bereikt wordt, moet de eis ge-

steld worden da t ~. > 0 is •. 

werkplaat.t.chn lek technische hogeschool eindhoven 
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Het gebied waar t' .., t <. a is. word t de aanloop:: pet-iode" ge-m s 

noemd, waar a = tm + ts de stabiele periode en tenslotte de 

uitvonk periode (a = 0, tm + ts~ 0). 

Het zal duidelijk zijn dat. met een machine met ean s-tijve con-

structie sneller de stabiele per-iode bereikt zalzijn, dan met 

een machine met een minder stijve constructie. Zie in figuur ~t 

de -machine A P.eeft een stijver construe tie dan machine B, dus 

een steiler stijfheidskarakteristiek. 

Da t de tijd, nodiS' om tot de stabie-Ie periode te komen de totale 

slijptijd zal belnvloeden is te zien in fig.-5. Hierin is weder-

om A de etijf geconstrueerde machine,B de slappere·constructie.· 

In fig. 5 is T1 tijdsduur aanlooP! periode met machine .A. 
a 

T-
2 

tijdsduur stabiele periode met machine A. -
a 

T3 
a 

uitvonk tijd met machine A. 

T
t a 

totale slijptijd met machine A. 

F.., ~y 
~t \cq\\ ...... 1. 

t t 

.1(-...."".; .,..-
! 

~Q. ~t-j~ 1,(..0 WlQ.'-;;~ 'V1e. A 

J I:> 'S~5t he~ cI " r:,. 

Jo./'4~-
0: contactoppervlak. 

fig. 4. Vergelijking van 
t--____ --=m:.:8:....::c:.:h;:.:i::;:n:.::.e::.;.: _ s t~J:fh ed~ n • _._. ____ ..-:. 

werkplaot.technlek 

fig. 5. Pe slijptijd belnvloed door 
de machiner:;:-stijfhj!id. 

technische hogeschool eindhoven 
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De in~loed van de machine etijfheid op het aantal doorgangen 

.an de aanloop periode is duidelijk gemaakt in fig. 6. Wederom 

is:A de stijve construe tie en zal due minder doorgangen nodig 

hebben om de etabiele periode te bereiken. 

a. 
V" ~ 

If V 
l v& 

I V 
II 
V 

• .1 .. II • . 
.. 

t-,..-
i. 

• 

... II 1:. ..... t, 
: 0.0.",,1:..\ doo ... 9. Q. .... 5 • ..a 

fige 6. De aanloop periode ale functie 
van de .machine etijfheid. 

1.2~2 •. ~Bij gebruik, van een niet zell!scherpende steen. 

Webe~ijkenhet gedrag bijslijpen met een niet zelfscherpende 

steenaan de hand van fig. 7. 
--. .. ', ----------

30 , 

so 

.. --,----- ..::----,l.~, 

('vl---t---I--I--+~-I 

... f {--J I,..: t..... .(-"'j 

In de figuur is een eoortgelijk 

diagram opgesteld als bij slijpen 

met een zelfscherpende steen, met 

dit verschil dat de tr - Py karak

teristiek voor elke doorgang ver-

schillend is, wegens het bot wor-

den van de steen (de steenslijtage 

'fig. 7. Karakteristiek van de opstelling en het 
, t proces bij niet-zelfscherpende condities. 

--.- _._--

werkp iaatltechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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is hier niet in rekening gebracht). De kromme x is'dus de gemid ... 

delde snedediepte in afhankelijkhEdd van het bot worden van de 

steen en de specifieke druk. 

Na verloop van tijd gaat duidelijk het bot worden van de steen 

overwegen en we zien hier dus dednogelijkheid dato"ge'e!p.st(:lb,i,le 

periode' ontstaat t zoals bij de zelfsch,erpendesteen net geval 

was .. 

15 i- 2. Doer van het onderzoek. 

In verband met bet geplande onderzoek Baar de slijpkrachten als . 

fune tie van de snede.diepte; tafelsnelbeid ,steensnelheid anz. is 
20 :-

bet van be lang om de juiste, effectieve, snedediepte bij een be-

paalde machine-instelling te kennen~ 

25 i- Daartoe moet de stijfheidskarakteristiek van het systeem machine ... 

30 i-

35i-

50 i_ 

werkstuk-gereedschap, bepaald worden. Tevens is dez·e karakteristiek 

van be lang als hulpmiddel om zinvollevoorwaarden voor de maximal~ 

snedediepte te kunnen stellen. 

3 .. Methode .. 

J 
I 

1. 
I 

n 

R0 
~ 
J'r------:J 

---' ~f- --, 

lt~ 
:.~r'---r:'--I 
.' " 

. . • 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

,---, - . 
, 
I 

l 
I 

fig. 8. Opstetling voor het bepalen van de stijfheid van de machine. 

werkplaotstechnlek technlsche hogeschool eindhoven 
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o ,..... , 
De belasting wordt \folgens fig. 8 aangebracht en de verplaatsing op 

,twee punte.n· gemeten nl. in A, de· bovenkant van de flens van de steen! 

. en lnB, 'aail cie onderzijde van het slijpspilhuis, ongeveer midden tus-

sen de steen en de vertieal-e kolom. De belasting werd geleidelijk 

aangebracht tot eenmaximiun van ongeveer 80 kgf (op de steen) en 

10 f- dasl'"na weer geleidelijk weggenomen. 

15 f-
4. Waarnemingen en resultaten. 

. ABA B De· waarnem~ngen zijn uitgezet in grafieken I , I t II en II • In 

de grafieken A zijn de verplaatsingen in A als funetie van de be-· 

20 L....... 
'3:asting uitgezet. in grafieken B de verplaatsingen in B. 

"De we.arnemingen A leveren de stijfheidskarakteristiek op welke we 

25 r-
nodig hebben voor het bovenomschreven d"Oel. 

De grafleken B werden bepaald als hulpmiddel om de ,vom van de 

ve.rplaatsingen te itnaJ.yseren~ . 

30 I-

5. Discussle • 

. 5.1~ Er. zijn in principe verschillende mogelijkheden van verplaa t-

sing: 

1) De bulging van de slijpspil. 

40- 2) De bulging'van het slijpspilhuis. 

·3) De verticale verschuiving van het slijpspilhuis voorzover 

4S -
de spf:'ling in de schroefspil voor verticale verplaatsing 

dit toelaat .. 

4) De hoekverdraaiing van het slijpspilhuis over de hoek, welke 

50- de speling in de verticale geleiding toelaatc 

. 5) Zakking(bulging) van de ·tafeL 

werkplcrcrtltechn lek technische hogeschool eindhoven 
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6) Hoekverdraaiing van het slijpspilhuis tengevolge van de bui-

ging van de verticale kolom, of de buiging van de verticale 

geleidingen .. 

7) Verplaatsing van de slijpspil in zijn lagers. 

5.2. Eliminatie van mogelijkheden ae.n de hand van de bijgaande. waar-

nemingen" 

ad 1) Ala buiging van de alijpspil een hoofdoorza8.k van de ver-

plaatsing was, dan zouden de grafieken de volgendevorm 

, moeten vertonen. 

Ii, 

-
fig •. 9. 

De verplaatsing"in B zou dus kleinmoeten zijn t.o.v. d:ie 

in A. Aangezien dit niet het gavsl is, moet de hoofdoor-

zaak niet hier gezocht worden. 

ad2).Mocht de. buiging, van het slijpspilhuis de hoofdoorzaak 

zijn (dit is niet waarschijnlijk in verband met de stijve 

werkplaatstec:hnlek 

constructie en de korte.arm waarover de kracht werkt), dan 

zou de stijging in B ongeveer 1/4 moetan zijn van die in 

A. Dit is zeer. duidelijk niet het ,gevsl. De stijging in B 

is ongeveer de helft van die in A. We schakelendaarom 

ook deze mogelijkheid uit ala hoofdoorzaak, maar zullen 

toch t.z.t. deeventuele kleine bijdrage controleren. 

technische hogeschqol eindhoven . 
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ad 3) Aangezien de plaats van punt B niet nauwkeurig is opge-

nomen, l'Iloe't een kleine verticale verschui ving van het 

slijpspilhuis nog tot de eventuele kleine bijdragen ge-

rekend, 'worden. 

Co'ntrole hierop 1s mogelijk door een exacte bepaling van 

deafstand tUBsen drie meetpunten wa'ar de verplaatsing 

gemeten wordt. Als de hellingen van de karakterist1eken 

yniet zuiver evenredig zijn met hun onderlinge afstanden, 

"'dan kan verticale verschuiving plaats gevonden hebben. 

De, waarni1!mingEm tonen evenwel dat de hoofdoorzaak hier 

niet gezocht moet worden • 

ad 4) De hoetverdraailng van het slijpspilhuis heeft inderdaad 

plaats. Dit 1s te zien aan de plotselinge verticale stij

girtg van de grafieken bij een belasting van ongeveer 26 

kg!. Men zou zich kunnen voorstell'en dat het volgende ge-

beurt .. 

,. 

-

,/ 

~- : 'r 
" . 
.' . 

.... , 
r'··-f-+-_ 

""~~ - ~ . 
.., ~ :-:" .... 

Bij die belasting, waarbij het moment van het aigen ge-

wicht opgeheven wordt. zal een plotselinge standsverande-

, ring optreden welke een evenredige stijging in .A en B 

geeft (Schranken). 

technische hogeschool eindhoven 
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ad 5) Uit te schakelen om dezelfde reden ala onder 1. 

ad 6) Een mogelijke verklaring van de gelijkmatige stijging is, 

de buiging van de kolom' enlof d'e geleiding.en. De 'stijgin-,' 

gen in de punten A en B moeten zich dan i'nderdaad, v'erhoU": 

den tot hun afstanden tot de neutrale lijnvan het bui-

gende element. 

Controle is ,niet geheel mogelijk. daar de neutrale lijn 

van het buigend element moeilijk te bepalen is .. Welie 

het geval te controleren door in plaats van twe.e •. dri~;' 

meetpunten te nemen. 

Het meest waarschijnlijke is, dat de vervorming in de ge

leidingen optreedt en wel voor de onder punt~ 4 genoemde 
J' 

plotatHinge standverandering een vervormirtg t.g.v. het 

aigen gewicht van slijpapil en slijpspilhuis; na'de stand-

verandering onder invloed van de belasting. 

Buiging van dekolom is in verband met degrotestijf~eid 

niet erg voor de pand li$gend. 

, 
't 

fig. 11. Doo!buiging kolom oT verticale geleidingen~ 

werkplaatstechnlek technische hog,school eindboven 
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'6 .. Conclusie. 

De verplaatsings-karakteristiek is nagenoeg een rechtemet constante 

5 - h-elling, doch bij, een belasting van ongeveer 26 kg! onderbroken door 

een verticale sprong. Verder vertoont de karakteristiek een ongeveer 

10 r-
60nstante hys,teresis van 10 ... 15 f m. 

Demogelijke'reden van de verticale sprong in de grafiek is onder 

5.2. ad 4 aangegeven. 

lS~ De hysteresis is voor een gedeelte te wijten aan de gebruikte appa

ratuur. Gewerktwerd met Mahrmil'limess klokken, welke een hysteresis 

20 '-
van 6 - 10!"m kunnen vertonen. De oorzaak van de overige hysteresis 

zal nog nader onderzo~ht moe ten wordene 

25 ~ .. 7. Prognose. 

e 30-

Er moe ten nog enkele metingen verrieht worden om na te gaan welke 

van d~'onder'5.2. overgebleven mogelijkheden de oorzaak van de ve1'-

plaatsing van de steen is. Hiertoe zullen metingen verricht moeten 

wordenop'4 meetpunten en moet bij enkele metingen de verticaalgelei-

35 - ding vastgezet worden. 

40 -, 

45 ~, 

SOr-

werkplaat.technlek technische hogeschool eindhoven 
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