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Samenvatting 

De varspanende vormgeving berust op de deelbaarheid van materialen, 

waarbij men uitgaat van een verspaningsmodel. 

Het verspaningsmodel wordt beschreven als een proces van plastische 

deformatie. Dit verspaningsproces streeft naar een zo laag mogelijke 

verspaningsenergie. 

Het vermogen, nodig om te kunnen verspanen, bestaat hoofdzakelijk 

uit twee delen. Een deel hiervan is nodig om het werkstukmateriaal 

plastisch te vervormen (het afschuivingsproces). Het tweede deel is 

nodig om de wrijving van de spaan op het spaanvlak van de beitel te 

overwinnen (het wrijvingsproces). Samen kunnen zij in een funktie van 

de afschuifhoek ~, de hoek waaronder het werkstukmateriaal afschuift, 

en de wrijvingskracht F op de beitel,uitgedrukt worden. De wrijvings-w 
Kracht is impliciet uitgedrukt in de faktor F ICbf , waarin C de w 
karakteristieke spanning, b de snedebreedte van de spaan, f de aan-

zet die voor de verspaning wordt gebruikt (de karakteristieke span

ning is een materiaalkonstante van hat gebruikte werkstuk). 

Door bepaling van de eerste orde differentiaalvergelijking van deze 

funktie kunnen, theoretisch gezien, de minimale waarden van de ver

spaningsenergie met behulp van de komputer berekend worden. 

Om de theorie experimenteel te bevestigen zijn verspaningsproeven 

uitgevoerd met behulp van een proefopstelling, waarbij de beitel

krachten en de spaandikten werden gemeten. Aan de hand van deze me

tingen zijn de minimale waarden, maar nu praktisch gezien, berekend 

en vergeleken met de waarden die theoretisch bepaald werden. 

De verschillen tussen de waarden uit de praktijk en uit de theorie 

blijken klein te zijn,rekening houdend met meetfouten en realiserend 

dat het verspaningsmodel een veronderstelling (lees: een benadering) 

is van het werkelijke afschuivingsproces. 

Om te onderzoeken bij welke proeven de grootste verschillen (afwij

Kingen) optraden, werd de afgeleide van Fw/cbf naar~, dFw/cbfd~, 

berekend. 

Uit de meetresultaten bleeK dat de afschuifhoek nauwelijks afhankelijk 

is van de snijsnelheid en snedebreedte. Wel is de afschuifhoek afhan

kelijk van de aanzet, naarmate de aanzet groter wordt neemt OOK de 

afschuifhoek toe. 
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Voorwoord 

De Technische Hogeschool Eindhoven (T.H.E.) is een universiteit 

die mensen opleidt tot ingenieur (ir.) in een vakgebied van de 

techniek. Daarnaast verricht de T.H.E. wetenschappelijk onder

zoek. De resultaten van zo'n onderzoek kunnen worden toegepast 

in het bedrijfsleven. 

De T.R.E. kent zeven studierichtingen namelijk 

- bedrijfskunde 

- bouwkunde 

- elektrotechniek 

- na tuurkunde 

- scheikunde 

- werktuigbouwkunde 

- wiskunde. 

Elke studierichting bestaat uit een aantal vakgroepen die zich 

bezig houden met een bepaald onderwerp van het totale vakgebiad. 

Daze vakgroepen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in sektie's. 

Een sektie is belast met een deel van het onderwerp. 

Tijdens mijn eerste stage heb ik binnen de vakgroep produktie

technologie van de afdeling werktuigbouwkunde meegewerkt aan een 

onderzoek betreffende de verificatie van een verspaningsmodel in 

de sektie verspaning onder leiding van Dr.lr. J.H. Dautzenberg. 

Daarnaast heb ik in de sektie numerieke besturing, onder leiding 

va!1 Ir. P. C. lvlulders, werkzaamheden verricht v~~r he t onderzoek. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de heren 

Ir. P.C. Mulders en A. van Sorgen te bedanken voor de prettige 

samenwerking die ik van hen, tijdens de maanden dat ik op de T.H.E. 

werkzaam was, mocht ondervinden. 

In het bijzonder wil ik Dr.Ir. J.H. Dautzenberg bedanken en hem 

sukses wensen met de voortzetting van het onderzoek. 
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1. Inleiding 

De fijnverspaning is een bewerkingsmethode die de laatste jaren 

sterk is toegenomen in de produktietechniek. 

De bedoeling van het (fijn-)verspanen is om een zo goed mogelijke 

kwaliteit van het produkt te krijgen bij een zo lang mogelijke 

levensduur van het snijgereedschap. 

In de sektie verspaningstechniek, vakgroep produktietechnologie 

van de afdeling werktuigbouwkunde van de T.R.E., is men al enke-

1e jaren bezig met een verspaningsonderzoek. 

Ret doel van dit onderzoek is, am het verspaningsproces beter 

te leren kennen en zo tot een procesoptimalisatie te komen. 

Ret is dan mogelijk om aan de hand van bepaalde verspaningskon

dities zoals werkstukmateriaal, snijsnelheid, langsaanzet, snede

breedte en spaanhoek, uitspraken te doen betreffende: 

- de levensduur (standtijd) van de beitel 

- de kwaliteit van het werkstukoppervlak 

-·de toleranties van het werkstuk. 

Men gaat hierbij uit van een reeds bestaand, vereenvoudigd ver

spaningsmodel. Volgens dit model voert men berekeningen uit die 

verge1eken worden met de meetresultaten uit de praktijk. 

Verschillende verspaningskondities zijn al bestudeerd. 

Mijn taak was om de invloed van de snedebreedte, bij verscheidene 

snijsnelheden en aanzetten, op de afschuifhoek te onderzoeken. 

Om een indruk te krijgen van de variatie (sp+eiding) van de af

schuifhoek en de dimensieloze faktor F jebf heb ik telkens 
w 

een tiental deelmetingen verricht. 

Hoofdstuk 2 geeft informatie over de beitelgeometrie en een al

gemene uiteenzetting van het gebruikte verspaningsmodel. 

In hoofdstuk 3 wordt de theoretische achtergrond met bijbehorende 

berekeningen van het, v~~r het verspanen benodigd vermogen be

handeld. 

Hoofdstuk 4 geeft de meetopstelling weer. 

In hoofdstuk 5 worden de meetresultaten gegeven en in het laatste 

hoofdstuk worden deze besproken. 



-9-

2. Ret verspaningsmodel 

De vormgeving van de beitel is mede bepalend veer het verloop 

van het verspaningsproces. 

De draaibeitel is een wigvormig gereedschap dat werdt verkregen 

door het aanslijpen van vlakken aan een staaf, bestaande uit een 

geschikt gereedschapsmateriaal. 

De belangrijkste vlakken zijn: het spaanvlak, waarlangs, tijdens 

hat procas, de gevormde spaan afloopt en het vrhlloopvlak, waar

op de beital door het gasneden vlak wordt ondersteund. 

De hoofdsnijkant is de snijlijn van spaanvlak en vrijloopvlak (zie 

FIG. 2.1). 

spaanvlak 

hulp-

vrijloopvlak 

hoof:isnijkan t 

hulpvrijloopvlak 

FIG. 2.1. De beitelvlakken. 

Bij elk beitelvlak hoort een hoek. Voor het spaanvlak is dit de 

spaanheek ~, de vrijloophoek~ hoort bij het vrijloopvlak. 

Als we veer de draaibank staan en we kijken tegen de achterkant 

van de beitelpunt aan op het vlak ABeD (zie FIG. 2.2), dan ztn 

de hoeken samen met de wigh8ek van de beitel duidelijk zicht-
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baar (zie tIG.2.3). 

f ::: langsaanzet 

n ::: toerental (geeft 

tevens de richting van 

de hoofdbeweging aan) 

FIG. 2.2. liet doorsnUaingsvlaK ABeD is bet raakvlak aan het 

werkstuk. 

De wig-, vrijloop- en spaanhoek vormen saroen een hoek van 90°. 

In FIG. 2.3. is de richting van de langsaanzet te zien en de 

spaanafvoer over het spaanvlak van de beitel. 

werkstuk 

f 

beital 

f = langsaanzet 

v = spaansnelheid 
c 

h = spaandikte 
c 

W wighoek 

~ spaanhoek 

01.. = vrijloophoek 

FIG.2.3. Vooraanzicht van de beitelpunt in het werkstuk. 
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Ben verspaningsmodel is een voorstelling van de wijze waarop een 

beitel materiaal wegneemt uit het werkstuk. 

Het proces van de spaanvorming wordt beschreven aan de hand van 

een eenvoudig afschuifmodel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de volgende aannamen: 

- Een scharp gereedschap; dat wil zeggen dat de kracnten, die 

op het vrijloopvlak werken, verwaarloosbaar zijn ten opzichte van 

de op het spaanvlak aangrijpende krachten (dit is bij benadering 

ook het geval wanneer de vrijloophoek groot genoeg is genomen). 

- Een vlakke deformatietoestand. Op grand van technologisch on

derzoek kan worden aangenomen dat verspaning hoofdzakelijk een 

proces van plastische deformatie van materiaal is. 

- Een uniforme schuifspannings- en normaalspanningsverdeling 

over het afschuifvlak. 

- De afsohuiving vindt plaats in een vlak, het afschuifvlak. 

Bij het bekijken van een doorsnede van werkstuk en beitel tijdens 

verspaning is verschil in struktuur te zien tussen het oorspron

kelijke materiaal en de spaan (zie FIG. 2.4.). 

De lijn AB geeft in deze figuur de scheidingsl~n aan (de lijn waar

langs de afschuiving plaatsvindt). 

Het gehele vervormingsproces van werKstukmateriaal tot spaan moet 

in een zeer smal gebied rond het vlak AB hebben plaats gehad. 

Het materiaal in de spaan bestaat uit vergaand blijvend vervormd 

werkstukmateriaal, waarbij de regelmatige roosterstruktuur verschui

ving vertoont over vele malen de roosterafstand. 

Deze afschuiving vindt plaats onder een bepaalde hoek met de 

bewegingsrichting van het werkstuk, de afschuifhoek!:.f' 

Bij het afschuifproces wordt aangenomen dat, als gevolg van de 

mechanische belasting van de beitel op het werkstukmateriaal, een 

deformatiezone met dikte ~c ontstaat (zie FIG. 2.5.). Zodoende 

krijgt men de lamellenvorm van de spaan. 

Enerzijds is de begrenzing van deze zone het met het werkstukmateri

aal verbonden zogenaamde stationaire vlak, anderztds is de 
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beitel 

FIG. 2.4. Mikrofoto van de spaanvorming. 

begrenzing het afschuifvlak. 

1 
hoofd

beweging 

De beitel beweegt ten opzichte van het werkstukmateriaal met een 

snijsnelheid v en de geometrie van de beitel, in dit geval het 

spaanvlak, dwingt het afschuifvlak met de afschuifsnelheid v te 
a 

bewegen ten opzichte van het stationaire vlak. 

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

situatie 2, waarbij het stationaire vlak wordt bereikt. 

Op dat ogenblik is het punt B in B' aangekomen. 

Door deze beweging is het gebied ABeD overgegaan in het gedefor

meerde element AB'C'D. 

Op dit moment is de situatie ontstaan waarin een nieuwe deforma

tiezone geformeerd wordt, het oude stationaire vlak is afschuif

vlak geworden en het voorgaande proces herhaalt zioh. 

Essentieel is het, om op deze wijze een sch~nbaar kontinu verlo-
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D~--"'\ 

\ 
\ 

deformatie- \ 
( 

beitel \ 

" v A B 

¥IG.2.5. Het afschuifmechanisme. 

pend proces te beschr~ven als een opeenvolging van zich op iden

tieke w~ze herhalende deelprocessen, namel~k: 

het vormen van een deformatiezone, 

het afschuifproc8s in die zone, 

- het stationair worden van het afschuifvlak ten opzichte van het 

stationai~e vlak, zodra de beitel de deformatiezone heeft door

lopeno 

Op het ogenblik van voltooien van het deformatieproces is de de

formatiezone overgegaan in een spaanlamel. De aaneenschakeling 

van spaanlamellen vormt de spaan die zich met een snelheid v 
c 

langs het spaanvlak beweegt. 
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3. Het verspaningsvermogen 

Bij iedere verspanende bewerking werken er op de beitel een aan

tal krachten. Specifiek voar draaien zijn dit de volgende: 

- de hoofdsnijkracht F , die ontstaat door de hoofdbewegingj v 
- de aanzetkracht Ff , veroorzaakt door de langsaanzetj 

- de terugdrukkracht Fd , die door de dwarsaanzet (snedebreedre) 

en de materiaalelasticiteit van het werkstuk wordt opgewekt. 

De krachten zijn in onderstaande figuur getekend. 

n=toerental 

vf=aanzetsnelheid 

FIG. 3.1. Het krachtenspel op een draaibeitel. 

De richting en grootte van deze krachten kunnen naar omstandig

heden variSren, ze zijn afhankelijk van: het oppervlak en de vorm 

van de spaandoorsnede; de aard van het materiaal van het werk

stuk; de snijkantshaeken. 

Zoals reeds vermeld is verspanen een proces van plastische de

formatie. Bij het bepalen van het totale benodigde vermogen voor 

een verspaning gaa~ men uit van twee deformatiezonets. 

De primaire deformatiezone of afschuifzone is het overgangsgebied 

van het werkstukmateriaal en de spaanvorming (zie PIG. 3.2), 

dus daar waar steeds een lamel van de spaan van het werkstuk 

wordt afgeschoven. Dit gebeurt onder een afschuifhoek ~. 

De sekundaire deformatiezone of wr~vingszone is het ed waar 

de spaan over het spaanvlak van de baitel wordt afgevoerd waar

door er een wrijvingsproces tussen beitel en spaan ontstaat. 
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f 

prima ire 
deformatiezone 

_-+--- s paan 

de afschuif
hoek 

FIG. 3.2. De twee deformatiezone's b~ de spafu~vorming. 

Het totale verspaningsvermogen is nu op te splitsen in twee de

len, namelijk het vermogen dat nodig is am het werkstukmateriaal 

plastisch te vervormen (afschuiving in de primaire deformatie

zone) dat afgekort wordt met B , en he~ vermogen, nodig am de 
p 

spaan over de beital af te voeren (wrijving in de sekundaire de-

formatiezone) dat kortweg B genoemd wordt. Beiden worden in s 
Nm/s of Watt uitgedrukt. 

Het totale vermogen wordt dan de 80m van beide vermogens. In for

mulevorm: 

Et t = E + E o. P 8 
(Watt) 

In de volgende paragraaf wordt het sekundair en primair vermogen 

afgeleid, en het totale vermogen nader bekeken. 

Zoals reeds vermeld bestaat het totale vermogen uit de volgende 

twee delen: 



-16-

1) Ret primair vermogen dat nodig is voor het afschuivingsver

loop, voIgt uit: 

F is ge1ijk aan: 

F = CT. b. f 

(W) 
waarin: F = de benodigde kracht (N) 

v = de snijsne1heid (m/s). 

(N) 

waarin: ~ = de effektieve spanning in de 

afschuifzone (vergel~kspanning 

in N/mm2
) 

b == de snedebreedte (mm) 

f de aanzet (mm/omw). 

De rek voor het e1astische gedrag ontbreekt. E wordt na invulp 
ling van formule (3.3) de volgende integraa1: 

E 
P afm cr. dE. b. f. v 

waarin:dE= de inkrementele effektieve rek 

(w) 

(dE =\h/3(d 2 + d 2 + d 2") x y z} 
de maximale effektieve rek in 

de afschuifzone. 

Voor de meeste technische metalen geldt de verstevigingsfunk

tie van Nadai: 

2 
(N/mm ) 

waarin: C = de karakteristieke spanning 

(N/mm
2

) 

n = de verstevigingsexponent 

De karakteristieke spanning en de verstevigingsexponent geven 

materiaa1eigenschappen aan. 

Invullen van de verstevigingsfunktie (3.5) in vergeltking 

(3.4) levert: 

E 
p 

&(m -n 
= l C.! .d!.b.f.v 

o 
(W) (3.6) 
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De inkrernentele effektieve rek (de:) kan ook anders geschreven 

worden. Uitgaande van een driedimensionale kubus waarvan de 

hoogte 1 lengte-eenheid bedraagt en door een kracht F belast 

wordt, kan worden aangetoond dat: 

Dit is ge1~kwaardig met: 

1:: . d ( tan 0<.) .. (f. dr 
yz 

Het oppervlak 

FIG. 3.3.). 

is het v1ak waarop de Kracht F werkt (zie 

d(cl.) .1 d(tano<. ) 
x 

1 

x 

FIG. 3.3. Ben kubus belast door een kracht. 

Volgens de vloeivoorwaardevergelijking van Von Mises is de ver

ge1ijkspanning ((f) te schrijven a1s: 
2 

- ( , ) 2 ( 2 ( ) 2 I' r- 2 2 t2 » 2 ()= \O"'x-<T'y +,CTy-<T'z) + <T'z-<T'x +0. ,'Lxy+'txz + yz 

Deze verge1ijking is toe te passen op de hierboven geschetste 

situatie. Hieruit volgt dan: 

2 
(N/mm ) 

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

'1:' . d( tan o() ='\[3' X . dE: 
yz yz 

(3.10 ) 
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Elimineren van d~ uit (3.11) 1evert: 

d(tano{) 
dE = 

V3 
De door de kracht afgelegde weg is gelijk aan tan~. 

Bij het afschuifproces gaat men van een soortge1ijke situatie uit. 

Zoals reeds besproken in hoofdstuk 2, wordt een denkbee1dig pa

ralle110gram ABeD vervormd tot de parallellogram AB'C'D. 

In onderstaande figuur is dit nog eens getekend. 

beitel 

FIG. 3.4. De plastische deformatie van verspanen. 

De afstand a+b is hier de door de kracht afge1egde weg. 

Uit FIG. 3.4. volgt: 

a :: tan (90°_ ':1) 

b = tan (~ - ~) 

Dus is: 

cotan.Y' en 

a+ b :: tan (~ - ~) + co tan ':j 
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Substitutie van (3.13) in (3.12) voor tan 

d l = d ( tan ( I! - 1$) + co tan !:f ) 
\If 

1evert: 

Integreren, na invu11ing van (3.14) in (3.6), van 0 tot de maxi

male effektieve rek 1evert tenslotte het primair vermogen (3.15). 

E C. [cotan!:f+ tan(!:! - '6)] n+l.b.f.v 
p n+1 V3 (w) 

2) Het sekundair vermogen, nodig om de wrijvingskracht te overwin

nen kan op de volgende manier afge1eid worden: 

E F .v ( \II) C3 .16) s w c 

waarin: F = de wrijvingskracht op de 
w 

spaan (N) 

v = de afvoersnelheid van de c 
spaan (m/s). 

In FIG. 3.5. zijn de kracht 

snelheid getekend. 

voor de wrijving en de snij- en spaan-

v.sin,:y 

F 

beite1 

FIG. 3.5. Het verband tussen de spaan- en snijsnelheid. 
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Uit FIG. ,.5. volgt het verband tussen snij- en spaansnelheid. 

v c 
v. sin !f 
cos~!:f - '!!) 

(m/s) 

Het sekundair vermogen wordt dan, na substitutie van (3.11) in 

(3.16): 

F. v. sin ~ 
Es =:; cos( ~ - 0') (w) (3.18 ) 

Het totale benodigde verspaningsvermogen voIgt uit vergelijking 

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

_C_Jcotan!f +tan(~_'lI')}n+l b f P.v.sin!9 (I,ll)' 
E tot. = n + 1 l. V3 . . . v + cos ( ~ _ ~ )1 

(3.19) 

2.1._H~t_mln~m~1~ ~e£s~a£i£g~v~r~o~e£ ~n_btb~hir~n£e_r~n£v~o£

!!.a~r~e 

Men is geinteresseerd in het minimale verspaningsvermogen omdat 

in de praktijk het verspaningsproces naar een zo Iaag mogelijke 

verspaningsenergie streeft. 

Om dit minimum te vinden moet van vergelijking (3.19) de eerste 

afgeleide naar ~ worden bepaald en deze gelijk gesteld worden aan 

nul. Dus: 

dE tot. 
d~ 

o 

De differentiaalvergeIijking die hieruit ontstaat ziet er als 

voIgt ui t: 

F. cos ¥ COS(;f - 'A ) .{cotan ;f+tan(}f - p)}~ 
( " + 

Cbf.cos\!p-~)s~n~ V3sin~ V3 

i 1 
• 2 sin 3 

(3.20 ) 
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In bijlage I wordt de afleiding van deze differentiaalvergelijking 

behandeld. 

Om de differentiaalvergelijking op te kunnen lossen is een randvoor

waarde vereist. Deze randvoorwaarde kunnen we halen uit het sekun

dair (wrijvings-) proces. Hierbij moeten we ans de situatie voorstel

len dat de beitel zich in het werkstuk bevindt maar nog niet ver

spaant. Op het moment dat hij begint te verspanen, vindt er even af

schuiving onder 45 0 plaats, omdat daar de schuifspanning het grootst 

is. (Dit is vergelijkbaar met de trekproef; in het begin van de breuk 

vindt er ook afschuiving plaats onder 45°, waardoor er een krater

vormig breukvlak ontstaat). 

lilet behulp van FIG. 3.6. kan de afschuifkracht Far berekend worden. 

f 

werkstuk 

FIG. 3.6. Het krachtenspel bij afschuiving onder 45°. 

Algemeen geld t: 

(N) (3.21) 

Als de afschuifhoek 45° bedraagt, dan kan uit FIG. 3.6. afgeleid wor

den dat: 

f.b 
A = sin 45 0 

Dus: 

.~ 1:',f.b 
J! - ° af - sin 45 

2 (mm ) 

(N) 

(3.22) 
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Ook kan uit dezelfde figuur afgeleid worden dat: 

F _ "t'.f.b 
r - . 2450 

s~n 

(N) 

Het krachtenspel moet in evenwicht zijn, dus geldt aktie=-reaktie, 

dit wil zeggen dat F =-F • r v 
Laten we het minteken buiten beschouwing dan is de hoofdsn~kracht 

gelijk aan: 

F v 
(N) 

Zoals te zien is uit FIG. 3.6. is de wr~vingskracht van de spaan 

op de beitel: 

(N) (3.26 ) 

Ook hier is het minteken weggelaten. 

ll1e t vergelijking (3.10) kan't" bepaald worden op de volgende ma

nier: 

(f ,.. V?'T 
Substitutie van (3.5) levert: 

Voor ideale plasticiteit geldt dat n = 0 zodat: 

is gelijkwaardig met: 

C 
T:"'~ 

2 
(N/mm ) 

Substitutie van (3.27) in (3.26) geeft: 

(-) 

(3.10 ) 

(3.28 ) 

Nu zijn alle variabelen uit vergelijking 0.28) bekend zodat het 

mogelijk is om de differentiaalvergelijking op te lassen. 

Paragraaf 3.4. bespreekt de methode om deze vergelijking op te los

sen en de nauwkeurigheid waarmee het oplossen gebeurt. 
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3.4.1. Numerieke op1ossing van de differentiaalvergelijking 

De differentiaa1vergelijking kan met behulp van numerieke integra

tie opgelost worden. Op het rekencentrum van de T.R. z~jn enkele 

procedures aanwezig met ieder een verschil1ende oplossingsmetho

de voor differentiaalvergelDkingen. 

Om een indruk te krijgen van de stabi1iteit van de procedures z~n 

er enkele door de komputer verwerkt. 

De volgende vier procedures die uitgevoerd werden, zijn: 

- Runge-Kutta (RKl) 

- Eulertrap (EULERTRAP) 

- Bashforthmoulton (BA8HFORTHMOULTON) 

- Merson (MERSONl) 

Tussen de haakjes staat de aanroep van de funktieprocedure. 

Het zou te ver voeren om de wiskundige achtergrond van aIle uit

gevoerde procedures te bespreken. 

Gebleken is dat de Runge-Kutta methode de meeet nauwkeurige is, 

zodat deze, in het kort, wordt behandeld. 

Deze methode is gebaseerd op de integra tie over een dUbbel inter

val onder toepassing van de methode van Euler-Heun en de Simpson 

regel. 

Wiskundig gezien gaat dit als voIgt: 

stellen we ans sen algemene differentiaalvergelijkiLg als voIgt 

voar: 

y' .. f(x,y) 

en bijbenorende randvoarwaarde als: 

y(xo) = Yo 

We weten nu yt in het punt (x , y ). Daze is namelijk gelijk aan: o 0 

y' .. f(X , Y ) 
000 

Neemt men aan dat op een interval (xo ' xl) y' gelijk is aan y'o 

dan volgt hieruit dat: 

Yl - Yo 
y' .. ~"---

o x 
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Dit is gelijk aan: 

Y1 = Yo + X y' • 0 

In het punt (xl' Yl ) is nu een benadering van y' bekend, namelijk: 

y' = 1 f(xl , Y1 ) 

Neemt men ook aan dat op een interval (xl' x2 ) y' gelijk is aan Y'l 

dan vOlgt hieruit: 

Y2 = Yl + x·y ' l 

Deze procedure 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 

Onder andere is volgens deze methode de differentiaalvergelijking, 

voor het bepalen van de minimale verspaningsenergie, opgelost. 

De gebruiksaanwijzing en aanroep van deze methode is in bijlage 2 

behandeld. 

De komputer berekent nu Fw/Cbf ala funktie van ~. 

Ook wordt, door de komputer, de afgeleide van Fw/Cbf bepaald, 

name 1 ijk dFw/Cbfd~ • Dit laatste wordt gedaan om de verschillen 

tussen de meetresultaten en theoretische waarden nader te kunnen 

bekijken, met behulp van het differentiequotient dFw/d~. 

Deze faktor dFw/Cbfd~ wordt berekend door in de formule (3.20) 

(zie bladzijde 20) de waarden in te vullen van Fw/Cbf en ~ die 

reeds door de Runge-Kutta procedure werden gevonden. 

De waarden zoals deze door de komputer werd bepaald van Fw/cbf 

en dFw/Cbfd~ ala funktie van W staan in tabelvorm op de volgende 

bladzijde. 

In bijlage 3 zijn deze waarden grafisch uitgezet. Het minteken van 

F ICbf , afhankelijk van de richting van de Kracht F ,is hierbij , w w 
en verder in het verslag, verwaarloosd. 

Ieder punt op de kromme geeft dua de minimale verspaningsenergie 

aan die hoart bij die afachuifhoek (en zijn bijbeharende F ICbf w 
waarde) voor dat bepaalde punt. 
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ST~PGROOTTE~ 0.00400000 
----,MAU-WK[UR·IGKEIO~H**4~ 0.000000000256 . 

AE~RE~ 0.001000 
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---------_. -.. _-- -----_ ... _. .-.- -.- ... 
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-1.0189' 1.9093434 
-1.1680 9.Z110681 
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.... _-._.-2,J....QO........ ····-····---... 4·.545-7·"-··· .. ··· .. · .... ······12-•• 473--125······ .. · .. ··--.. · ...... --. --- --
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17.7213 357---- ._-.- .-_. 
-2.4081 21.1127302 
-Z.8138 25.4802865 
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............ ·16·.-00· .... ·· -- .. ···· .... --4-.. (,.37·6 .. ··.. .. , ...... · .. 46-. 85-39-64-8·· ........ ..... , .. ,', 
--~~Kt___i--~hr5~'I--1i----5&,.r46"81-4i"._33ree~2r-1 --.---- - ... - -., .... 

1'.00 -6.7092 74.5218018 
13.00 -8.1885 96.1550058 
12.00 -§.5-- ------126."'09413 ------........ ' .. 
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7.00 
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-----hOO-· 
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1.00 
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-··---S6.4163· --- ---1284.·3111·3-0-5-· .. ······-
,"86.3915.. ,··23-41.92·68·594·, 
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-3439.1829 443653.7406976 
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3.4.2. Numerieke stabiliteit van differentiaalvergelijkingen 

Aan alle genoemde procedures voor numerieke integratie van een 

differentiaalvergelijking van de eerate orda: 

r y' 

ly(a) 

.. f(x, y) x>a 

met oplosaing y .. G(x), liggen methodan ten grondslag van de vol

gende algemene gedaante: 

Stel dat bij integratie van a tot b de integratie tot een punt x, 
K 

(dat in het interval a,b ligt , waarbij x .. a) is gekomen, dan o 
wordt volgens een voorschrift Vk in het volgende integratiepunt 

xk+l = xk + hk (waarin hk de lokale stapgrootte is) een benadering 

zk+l voor G(Xk+1 ) bepaald als funktie van f, hk en een aantal (lk) 

voorgaande integratiepunten en benaderingen (zie FIG. 5.7.). 

z 
o 

a 

x o 

G( x, y) 

h, 
K 

b 

FIG. 3.7. Grafische weergave van de integratielliethode. 

Met een eventuele afrondfout tar grootte hk'~k en de start

waarde Zo = Ya wordt het resultaat van de integratiemethode 

gegeven door: 

xk ' Zk' ••••• , 

(k~O) 
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De lokale stapgrootte hk kan steeds gel~k z~n aan een vaste h (men 

spreekt dan van een methode met vaste stap), of in elk punt xk op

nieuw volgens een "stapkeuze-strategie" worden bepaald (men spreekt 

dan van een methode met variabele stap). In het laatste geval is 

een onderdeel van de strategie dat de stapgrootte niet willekeurig 

klein (en natuurl~k ook niet willekeurig groot) mag worden. 

Wiskundig gezien heet een methode numeriek stabiel ten opzichte van 

het rechterlid f wanneer voor aile k (met x, element van [a, b]), 
i<: 

het verschil tussen zk en zk* (de oplossing van zk als €.k wordt 

vervangen door Ek*) voldoet aan: 

IZk - z~1 ~ konstant.(f, b). £ 

als h:=max h. en ~:=max 1£.- ~.*I voldoende klein zijn. 
J J J 

O<j~m-l O~j~m-l 

De lokale afbreekfout Rk+l is het verschil tussen G(xk+l ) en het 

resultaat dat V, ( ••.•• ) zou leveren uitgaande van foutloze waarden 
K 

G(xk ), •• ' •• , G(x
k

+
1

_
I 

) b~ foutloos rekenen, begrensd door: 
k 

1 Rk+ll <.. konstant.(o<, I) .IG(p+l) (t,k) I.h
k 

(p+l) , 

waarin: p=de orde voor iedere tenminste 

p maal kontinu differentieer

bare f. 

Bij methoden met variabele stap zal voor het behalen van een opge

geven nauwkeurigheid de lokale stapgrootte h. zo gekozen worden 
K 

dat een binnen de procedure gehanteerde schatting voor de lokale 

afbreekfout Kleiner is dan hk maal een tolerantie voor de fout per 

lengte-eenheid. 

Bij methoden met een vaste stap zal een voldoende Kleine waarde voor 

de stapgrootte moeten worden vastgesteld door integratie voor een 

aantal afnemende stapgrootten. 

De Runge-Kutta methode werkt met een variabele stap en is daarom 

een van de meest stabielste en nauwkeurigste procedure. 
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In feite is het overbodig om, voor de F jCbf- en dF jCbfd -waarden w w 
te vinden, een zo nauwkeurig mogelijke procedure uit te zoeken om-

dat de afwijkingen (lees: stabiliteit) van de procedures vele malen 

zal worden overtroffen door de afwijkingen (lees: meetfouten) van 

de metingen. 

Toch zijn de verschillende procedures en hun numerieke stabiliteit 

bestudeerd om zodoende hiermee enige ervaring op te doen. 
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4. De proefopstelling 

De T.R. is in het bezit van een proefopstelling waarop verspa

ningsproeven uitgevoerd kunnen worden. 

Met deze verspaningsonderzoekingen kan worden aangetoond of de 

meetresultaten overeenkomen met de theorie. 

De proeven werden gedaan op een draaibank van het merk Hembrug, 

type DR 200 U. Deze draaibank is traploos in toerental regel

baar en wordt met behulp van een aangebouwde installatie pneu

matisch bestuurd. 

De beitel is gemonteerd op een meetkop die de beitelkrachten, 

zoals hoofdsnijkracht, aanzetkracht en terugdrukkracht, kan meten. 

Dit meten gebeurt met piezo kristallen. Voor iedere Kracht is er 

een kristal aanwezig. Deze kristallen geven, als ze onder druk 

komen te staan, afhankelijk van de beitelbelasting, een hoeveel

heid lading af. Ret stroompje, een paar piko-Coulombs, wordt 

naar een ladingsv~rsterker gestuurd die de lading versterkt en 

omzet in mechanische eenheden (in dit geval Newtons) per volt. 

De ladingsversterker is gekoppeld aan een schrijver die werkt in 

aantal volts per centimeter. 

Geeft de schrijver een grafiek, dan kan de hoogte van de kromme 

opgemeten worden en de Kracht berekend worden door de, voeraf in

gestelde, waarde van de ladingsversterker (in N/v) te vermenigvul

digen met de, vooraf ingestelde, waarde van de schrijver (in V/cm). 
De kromme geeft de kracht in N/cm als funktie van de tijd. 

In FIG. 4.1. (zie volgende bladzijde) is het bovenaanzicht van de 

meetopstelling getekend zoals die op de T.ri. aanwez is. 
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1 2 3 5 

1 klauwplaat 

2 = werkstuk 

3 = langsslede 

4 ladingsversterker 

5 schrijver 

6 losse kop 

7 beite1 

8 = beite1houder en meetkop 

FIG. 4.1. Bovenaanzicht van de draaibankopstelling. 
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5. De meetresultaten 

Met behulp van de proefopste11ing werden 45 verspaningsproeven 

gedaan met verschi11ende aanzetten ( 0,14 , 0,315 en 0,45 

mm/omw), snedebreedten C 1, 2, 3, 4 en 5 mm) en snijsnelheden 

( 1, 2 en 3 m/s). 

De spaanhoek 6 werd gedurende de metingen konstant gehouden 

C,= 6
0
). 

De spanen werden afgedraaid van een werkstuk van + 1 meter lang 

en 150 mm doorsnee (een zogenaamde paal). Het is van belang dat 

de diameter groterblijft als 100 mm omdat anders het werkstuk, 

door de hoge beitelkrachten en de kleine stijfheid,instabiel 

wordt en gaat tri11en, waardoor de meetresultaten negatief be

invloed worden. 

Het gebruikte materiaa1 waarop de proeven werden uitgevoerd was 

C 45 N, dit is een staalsoort met 0,45 % koolstof (c 45) en nor

maal gegloeid (N). In bijlage 4 zijn twee foto's opgenomen van 

deze staalsoort. Ze geven een beeld van de struktuur in langs-

en dwarsrichting, de mikrofoto's geven een 300 maal vergroting 

van de werkelijkheid. Aan de verschillen in langs-en dwarsrichting 

is te zien dat het werkstuk in langsrichting is gewalst. 

Voor de berekening van de afschuifhoek~ moet de spaanstuik be

kend zijn. De spaanstuik is het quotient van spaandikte en aanzet. 

In formulevorm: 

h 

A= / ( - ) 

waarin:A de spaanstuik (-) 

h de spaandikte (mm) c 
f = de langsaanzet (mm) 

Omdat de aanzet per verspaningsproef bekend is, moet, om de 

spaanstuik te bepalen, alleen de spaandikte nag gemeten wor

den. 
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Deze meting kan op vele manieren geschieden. Om een indruk te 

krijgen van de nauwkeurigheid van zoln spaandlktemeting zijn twee 

verschillende methoden toegepast. 

5.2.1. Spaandiktemeting met behulp van de mikrometer 

Van elke verspaningsproef werd tien maa1 de spaandikte gemeten 

met behulp van de mikrometer. De mikrometer had een vlakke en 

een meskant, omdat de spaan aan een kant glad is (daar waar hij 

OVer de beitel afschuift) en aan de andere kant ruw. De tien 

deelmetingen werden gemiddeld am zodoende een algemene indruk 

te krijgen van de spaandikte. De spaanstuik wordt nu dus de ge

middelde spaandikte gedeeld door de aanzet. 

5.2.2. Spaandiktemeting berekend met behulp van gewicht, soprte

lijke massa en spaanlengte 

Ook voor deze methode werden tien deelmetingen verricht en ge

middeld om daarmee een algemene indruk te krUgen van de spaan

dikte. 

De spaanlengte wordt vrij nauwkeurig gemeten met een 1ichtmikro

skoop. De spaan wordt door middel van de mikroskoop 10 maal 

vergroot op een beeldscherm geprojekteerd. De spaan wordt op 

een transparant vel overgetrokken en daarna wordt de spaanlengte 

opgemeten (1 e )· 

Vervolgens werd van dezelfde spaan het gewicht gewogen (G). 
Men kan nu met behulp van de soortelijke massa van C 45 de spaan

dikte berekenen sP). 
Dit gebeurt op de volgende manier: 

h c 
G (mm) 

Aangenomen wordt dat de dwarsdoorsnede van een spaan rechthoekig 

is. In de praktijk is dit eehter niet het geval. Tevens werd aan-
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genomen dat de spaan in breedte-richting ~iet stuikt, dat wil 

zeggen breder wordt. Ve~r de spaanbreedte werd de snedebreedte 

genomen. De sOQrtelijke massa is gel~k aan 7,86 kgjdm'. 

Zoals in hoofdstuk 4 reeds vermeld werden de beitelkrachten ge

meten met behulp van piezo kristallen. De kromme die de kristallen, 

afhankelijk van de belasting, weergaven werden grafisch vastgelegd 

op een schrijver. De grootte van de krachten konden zodoende uit 

de grafiek gehaald worden. De terugdrukkracht is verwaarloosbaar 

ten opzichte van de hoofdsnijkracht en aanzetkracht en werd daarom 

niet geregistreerd. De nauwkeurigheid van de krachten zijn afhanke

lijk van de tolerantie van de piezo kristallen. 

2.~._B~p~llng ~a~ ~e_v~r~t~vlglngs~x20QeQt_eQ £e_k~r~kle£i~tle~e 

~p~n~iQg 

Om de waarde van F jebf te bepalen moet de verstevigingsexponent w 
n en de karakteristieke spanning C bekend zijn. 

C en n zijn materiaalkonstanten die uit de trekproef bepaald kun

nen worden. 

Uit ervaring is bekend dat de karakteristieke spanning temperatuur 

en deformatiesnelheids afhankelijk is. Omdat bij het verspanings

proces plaatselijk zeer hoge temperaturen ( tussen de 500 en 700
0 

Celsius ep de beitelpunt) en defermatiesnelheden (afhankelijk van 

de snijsnelheden) optreden werd de karakteristieke spanning C niet 

uit de trekpreef bepaald maar uit de verspaningsproef. 

Veer de verstevigingsexponent n geldt dit niet. Omdat de relatie 

tussen de n-waarde en de materiaalsamenstelling tot nu toe nog 

altijd niet bekend is werd de n uit de trekproef bepaald. 

De n voor C 45 is 0,236. Omdat er met C 45 N werd gewerkt heeft 

men, mede doordat de n per charge uit de hoogoven kan verschillen, 

opnieuw bepaald. Berekeningen voor F jCbf en dF jCbfdW werden uit-
w w 0 

gevoerd met een n van 0,2,6. 
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5.4.1. Bepa1ing van de verstevigingsexponent uit de trekproef 

Om de trekproef uit te kurmen voeren heeft men een trekstaaf en 

een trekbank nodig. De trekstaven werden gemaakt op een numeriek 

bestuurde draaibank (de Gi1demeister). Het programma dat hiervoor 

gemaakt ruoest worden en een korte beschrijving van deze draaibank 

is in bijlage 5 te vinden. 

Het bepalen van de n-waarde gaat als voIgt: de kleinste diameter 

van de proefstaaf wordt nauwkeurig, met een mikrometer, opgemeten 

(dit is D ). Vervolgens wordt de staaf in een speciaal voor deze o 
proef gemaakte opstelling ingespannen, de trekbank. 

Nu wordt op de staaf een belasting (F) aangebracht, zodanig dat 

de trekstaaf uit elkaar wordt getrokken in langsrichting. Deze 

trekkracht veroorzaakt een diametervermindering die afhanke1ijk 

is van de belasting. Ret is de bedoe1ing om bij verschillende be

lastingen (op1opend met een paar kN) de diameter (op dezelfde 

plaats waar D is gemeten) te meten (D). o 
De treks panning is dan ge1ijk aan: 

cr '" _..;;;..F_-=-
1/4.lt .D

2 

De rek is gelijk aan: 

D E. = -2.1n(j) 
o 

(-) 

In onderstaande tabe1 zijn de rneetresu1taten van een trekstaaf 

verme1d. 

Trekstaaf nr. l. 

Uitgangsdiameter (D ): 4,02 mm. 
0 

F D A a- t. 
in kN in mm in mm 2 in N/mm 2 (-) 
5,5 4,02 12,69 433,33 ° 7,1 4,005 12,60 563,59 0,00748 

10,4 3,99 12,50 831,76 0,01498 

11,0 ;,98 12,44 884,17 0,02000 

11,3 -; ,97 12,38 912,87 0,02503 

11,5 3,95 12,25 938,46 0,03513 

TAB. 5.1. Meetresultaten van de trekproef. 
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Om nu de n-waarde te berekenen moet gebruik worden gemaakt van 

de vergelijking van NadaL Als de treks panning en de rek op loga

ritmisch papier wordt uitgezet dan ontstaat daaruit een rechte 

lijn. De richtingscoefficient is gelijk aan tan~, en deze geeft 

de waarde van de verstevigingsexponent n. 

Transformatie van de vergelijking van Nadai in het logaritmische 

coordinatenstelsel levert namelijk: 

tan 
log C - log<ra 
log 1 - log E.a 

Deze vergelijking is uit FIG. 5.1. afgeleid. 

(j 

10) c r--------------~--

log E.a log 1 

FIG. 5.1. Logarithmische kromme van de trekproef. 

Deze kromme is voor trekstaaf nr. 1 in bij1age 6 te vinden. 

(5.5) 

In totaal werd 4 maa1 de trekproef met 4 verschi11ende trekstaven 

uitgevoerd. De gemiddelde verstevigingsexponent die bij deze proe

ven werd gevonden is: n = 0,210. Zoals reeds vermeld zijn de be

rekeningen met n = 0,236 uitgevoerd. 

Afzonderlijke vermelding verdient het geval van asymmetrische 

breuk. De bedoeling is dat de breuk ongeveer in het midden plaats

vindt. Door inhomogeniteiten in het materiaal, een verkeerde vorm 

van de proefstaaf, krasjes of putjes in het oppervlak en andere 

oorzaken gebeurt het meermalen, dat de breuk tamelijk ver naast het 

midden ligt. Men zal dan in het algemeen een te lage rek vinden. 

Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de plaatselijke rek bt de 

insnoering het grootst is en geleidelijk afneemt naarmate men verder 

van de breuk komt. Daarom is in het midden van de trekstaaf de 
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diameter 0,02 mm dunner gemaakt. 

5.4.2. Bepaling van de karakteristieke spanning uit de verspa

ningsproef 

Om de redan dat de karakteristieke spanning sterk temperatuurs-

en deformatiesnelheidsafhankelijk is, werd deze uit de verspanings

proef gehaald. 

Het bepalen van de C geschiedt op de volgende manier: 

f 

werkstuk 
F

f arctan··]! 
v 

FIG. 5.2. De grootte van de afschuifkracht. 

het afschuifoppervlak is, zoals blijkt uit FIG. 5·2. , 

A 
f . b 

(!!lm) = sin !:f 

Voor de afschuifspanning geld t: 

L= 
F af 2 

(N/mm ) 
A 

gelijk aan: 

(5.6) 

(5.7) 
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De afschuifkracht Faf is gelijk aan: 

(N) 

Uit vergelijking (5.6), (5.7) en (5.8) voigt: 

'\/ 2 2' 
VFv + Ff .cos (~+ j3).sin ~ 

1; = f • b 

Omdat E. = k.t volgens FIG. 5.,. geldt: 

2 
(N/mm ) 

2 
(N/mm ) 

waarin: keen konstante 

t de tijd. 

rek (E:) 

1 
~---"'-

= richtingscoefficient 

---lll'tijd (t) 

FIG. 5.3. De rek a1s funktie van tijd. 

Voor de gemiddelde effektieve spanning geldt dus: 

1. st (J"= 
t 0 

We hebben a1 afge1eid dat: 

cr 
--C:yz = y; 

1 ( n = -I' k.t) = n+ 

(5.9) 

(5.10) 

(5.ll) 

(3.10) 

waarin:1C = de onder w werkende yz .:J 

Substitutie van (3.10) in (5.11) 1evert: 

c , . 2) (l'i/mm 

afschuifspanning (~) 

(5.12) 
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Voor de effektieve rek kan worden geschreven: 

eotan.!f + tan (,:f - 't ) 
vr 

De karakteristieke spanning kan nu worden berekend als de af

schuifhoek bekend is. De afsehuifhoek is gel~k aan: 

cos " arctan h 
c 

f sin ~ 

De afleiding van de afschuifhoek vindt men in paragraaf 5.5. 

In b~lage 7 staat de C grafisch uitgezet tegen de temperatuur 

en de sn~snelheid, omdat deze sterk afhankelijk van elkaar zijn. 

De afschuifhoek ~ kan als voIgt afgeleid worden: 

f 

werkstuk 

FIG. 5.4. De afschuifhoek als funktie van de spaanstuik. 

Uit FIG. 5·4· is het volgende af te leiden: 

f h 

sin~ sin (90i -.'9+0) 
¢::> 

f 
h 

c 
sin:y = cos(!:9-~) 
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f cos '# = 
• . to' cos " 
s l.n " iJ 

cos v 
tan ~ '" h .Q. 

c 
f sin ~ 

~ = arctan cos ~ 
h 

c . 
T - Sl.n b 

We kunnen nu aIle grootheden berekenen met de gevonden formules, 

of de grootheden zijn reeds bekend uit de verspaningsproef. 

Dit wil zeggen dat Fw/Obf en dFw/Cbfd~ te berekenen zijn. 

Om een idee te krijgen van de variatie van de afschuifhoek~ en 

de faktoren Fw/Obf en dFw/Cbfd~ zijn telkens van elke tien 

deelmetingen de spreidingen van deze drie termen berekend. 

De spreiding of standaardafwijking wordt op de vo1gende manier 

bepaald: 

eerst wordt de gemiddelde waarde berekend,deze is gel:ijk aan: 

x = 
Lx. 1. 

n 
(5.16) 

waarin: x de gemiddelde waarde 

de ; de . ... waarnem1.ng 

i 1,2, 3, ..... n. 

n = het aantal waarnemingen 

(in dit geval n=lO). 

Nu wordt met behulp van de gemiddelde waarde de variantie bepaald 

op de volgende manier: 

2 
s == 

L (xi _x)2 

(n-l) 

waarin: 2 s = de variantie. 
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De spreiding is dan ge1ijk aan: 

·V (x._x)2 
. ..2L ~ 

s n n-1 
(5.18) 

waarin: s = de spreiding. 

In FIG. 5.5. is de spreiding grafisch weergegeven. 

FIG. 5.5. De Gauss-kromme met zijn gemidde1de en spreiding. 

De afschuifhoek~ als fuuktie van Fw/Cbf en dFwlCbfd3 is nu 

theoretisch bepaa1d met de komputer (hoofdstuk 3), oak is behan

deld hoe men ze berekend met de meetresu1taten uit de praktijk. 

De meetresultaten staan in tabelvorm gegroepeerd en z~n terug 

te vinden in bijlage 8. Er zijn telkens tien deelmetingen per ver

spaningsproef gedaan. Iedere proef heeft een nummer gekregen. 

Zo'n nummer bestaat uit de datum waarop de proefis uitgevoerd, 

dit is het eerste gedee1te, en een getal,wat het aanta1 van de 

proef die ap die dag is gedaa~ aangeeft. 

In bij1age 9 worden de meetresu1taten, zonder spreiding, met de 

theoretische waarden grafisch tegen e1kaar uitgezet. 

De meetresultaten met hun spreidingen zijn in bij1age 10 grafisch 

uitgezet met de theoretisch gevonden waarden. 
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6. Diakuasie 

Bij het meten van de spaanlengte, voer het bere~enen van de apaan

dikte, ia niet aIleen van de liehtmikroskoop gebruik gemaakt. Yoor 

de lange lintspanen is de lengte met een touwtje gemeten waarop 

een verschuifbaar busje was gemaakt. Het begin van het touwtje 

werd langs de spaan gehouden en tegen het einde van de spaan werd 

het busje geschoven. Daarna is de lengte van het begin van het J 

touwtje tot het busje met een sehuifmaat opgemeten, om zodoende de 

spaanlengte te vinden van de desbetreffende spaan. Dit was aIleen 

mogelijk bij spanen met een grate snedebreedte, omdat deze geen sterk 

gekruide spiraalvorm hadden. 

Het met en met behulp van het touwtje is veel onnauwkeuriger dan de 

meting met de lichtmikroskoop. Dit is gebleken uit het grate ver

sehil in spaandikte die met de mikrometer is gemeten en die bere

kend iS t waarbij de spaanlengte met het touwtje werd gemeten. 

Men heeft daarna ettelijke spaanlengten, die met het touwtje zijn ge

meten, nogmaals opgemeten, maar toen met de lichtmikroakoop. De 

waarden lagen toen dichter bij elkaar. In bijlage 8 blad 25 ataan de 

nummers van de proeven vermeld waarvan de spaanlengten met een 

touwtje zijn opgemeten. 

In de grafieken van bijlage 9 (en 10) is duidelijk te zien dat, bij 

grote snedebreedten (4 en 5 rom), de gevonden waarden van de meet

resultaten verder van de theoretisch gevonden waarden afliggen dan 

bij Kleine snedebreedten (die dus met behuip van de liehtmikroskoop 

werden gemeten). 

Ala de apaandikte Kleiner wordt gemeten dan hij in werkelijkheid is, 

omdat de spaanlengte door middel van het touwtje steeds ieta groter 

dan werkelijke lengte werd gemeten is dit hier het geval, wordt de 

afachuifheek en de karakteristieke spanning groter en dus de Fw/Cbf

en de dFw/Cbfd~-waarde Kleiner. 

Als men de verschillende aanzetten bestudeerd dan zal opvallen dat, 

bij Kleine aanzetten, de afsehuifhoek ~ klein is en bij grote aanzet

ten de afschuifhoek ~ groot is. 
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Na onderzoek bleek de snijsnelheid v onafhankelijk te zijn van de 

afschuifhoek ~ • 

Volgens verwachting liggen ook de snedebreedten verspreid door 

elkaar en z~n dus onafhankelijk van de afschuifhoek ~. 

V~~r de randvoorwaarde is reeds gevonden: 

F 
w 

= 1:'. b • f. sin" 

sin2 45 0 
(N) (3.26 ) 

Ook geldt, volgens NadaI, in een ideaal plastische situatie (n=O): 

c '1:- -V} 

Samen zijn ze dan gelijk aan: 

sin ~ 1 
= 

sin245° V3 

2 
(N/mm ) 

(-) (6.1) 

Stel nu dat de afschuifspanning ~ te laag is, dan wordt de theore~ 

tische waarde van F /ebf te klein. De waarden die dan worden ge-w 
vonden liggen boven de theoretische waarden. Dit komt onder ande-

re voor bij sterk verstevigend materiaal. 

Elke meting heeft een bepaalde (gemiddelde) meetfout. Om nu te 

kunnen bepalen welke meting het meeste invloed heeft op de bere

keningen uit het experiment, werd van aIle gemeten waarden de 

afgeleide bepaaid en daarmee de absolute fout berekend. De geme

ten waarden zijn geweest: 

de spaandikte h c 
de karakteristieke spanning C 

- de hoofdsnijkracht F v 
- de aanzetkracht F

i
. 

De spaandikte die voIgt uit FIG. 6.1. is gelijk aan: 
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f 

werkstuk 

FIG. 6.1. Bepaling van de spaandikte. 

f h c 
== 

sin ~ sin( 900 -!jl+0') 

f he 

sin ':j == cos(~ -~) 

h = cos~~- ~2 • f (mm) c sin ~ 

De afge1eide van de spaandikte naar de afschuifhoek is dan gelijk 

aan: 

dh 
c == -sin(Yl- X) sin ~ - cos~cosCg> - 3) . f 

. 2 
sJ.n ~ 
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Dit is gelijkwaardig aan: 

dh -cos(!:1-!9+ ~) 
C 

2 
of 

d~ sin ~ 

dh -oos '0 
0 of 

d~ sin2 ~ 

Dit is dus gelijk aan: 

. 2 ~ 
d~- s~n -dh (rad. ) 

f.cos~ c 
(6.2) 

We kunnen nu de absolute fout bepalen door voor dh de spreiding c 
van een verspaningsproef in te vullen en voor ~ de gevonden hoek 

bij die verspaningskondities. 

V02rbe~ld: We kiezen een wi11ekeurige verspaningsproef bijvoor

beeld nr. 17088106 met de volgende verspaningskondi-

ties: 

f - 0,315 mm/omw. 

v = 2 m/s. 

b = 2 mm. 

dh - 0,0277 mm. e 
o 

':1 = 26,32 • 
Invullen van deze waarden in verge1ijking (6.2) levert: 

o 
d!y '"' 0,99595 • 

Dit blijkt na afronding ge1ijk te zijn aan de gevonden 

spreiding van~ voor die verspaningsproef. 

De relatieve fout kan ook berekend worden, dit gebeurt op de vol

gende manier: 

reI. fout - 1r x 100 % 

In het bovenstaande voorbeeld zal de relatieve fout ge1ijk z~n 

aan: 

reI. fout :: 
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Volgens Nadai geldt voor de karakteristieke spanning C: 

C 't.(n+l).V3 = n 
f. 

Dit is gelijk aan: 

VFf2 2' '" r-;t + Fv.coa(~+(b)sin~ (n+l).V3 
C = -~-...;..---...:......--- n 

. {cotan ~an(!:f- X)} 
(6.3) 

f.b 

Voor de afgeleide van de karakteristieke spanning naar de afschuif- , 

hoek geldt dan: 

Dit is evenwaardig met: 

o 
IdO d (6.4) .~. ~ 

Ook voor deze vergeLjKing Kunnen we eenzelfde soort voorbeeld ge

orui",eH ala rle t vooroeeld VQOL' de spaandikte. 
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Omdat de karakteristieke spanning e ook een funktie van de hoofd

snijkracht Ff en de aanzetkracht Fv is, kunnen we met vergelijking 

(6.3) ook de afgeleide van e naar Pf en van e naar Fv bepalen. 

Dit gaat ala voigt: 

de 1 
• 2.F f' ,. 

2.VF~ + 
2' dFf F v 

Voer de afgeleide van C naar F geldt: v 

dO 1 2.F - Y 2 2' 
. . 

dF 
v 

v 2. Ff + Fv 

In bovenstaande vergelijkingen geldt: 

~ at arctan 

De meetresultaten van dhc ala funktie van 

fiseh afgebeeld. 

De meetresultaten van dO als funktie van 

tisch afgebeeld. 

(6.5) 

(6.6) 

zijn in bijlage 11 gra-

zijn in bij1age 12 gra-

Beiden grafieken bleken geen noemenswaardig resultaat te hebben. 
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De afleiding van de differentiaalvergelijking. 

Bijlage 1 

blad 1 

Be paald moet worden de afgeleide van F naar ~ van de volgende 

verge lijking: 

_c_.[cotan ~ +tan(~-~)}n+l.b.f.V + F.v.sin!;J . 
n+l W cos(~-~) . 

Eerst zal, voor de overzichtelijkheid, het eerste gedeelte van de 

vergelijking voar de afgeleide bepaald worden. 

Dit gaat zo; 

C f cotan!l +tan(!:J- ~)}n b f f _ 1 
't w ... v· l sin2y.\f3 + 

De afgeleide van het tweede gedeelte lui~t als voIgt: 

d [F.v.Sin!} 
_cos(!:f-'A __ = 

d~ 

= 

"" 

+ F.siny> (Sin~~osx -cos;f sin II 2] => 
cos (~-~) 

tS(!f-~)' 
d.&' 

.sin!9 +F;(cos2~cos ~ +Sin2~cos ~)} 
d~ v. 

cos (~-K) 

v·rS(~-~) . ~~ ;Sin\f+F.co.~ ] => 
cos (~-~) 

f"F . } . d~ • Sl.n ~ 
+ F.cos ~ v. 

2 cos (18-5) cos (~-~) 

=> 



De stelling: 

dE tot . 
"" 0 

d~ 
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blad 2 

betekend dat de zojuist bepaalde afgeleide gelijk gesteld moat 

worden aan nul, om zodoende de uiterste waarden te kunnen bereke

nen. Voegen we dus de twee delen bij elkaar en stellen we de tota

le afgeleide gelijk aan nul dan volgt hieruit het volgende: 

F.cos ~ } 
+ 2 

cos (.tf-~) 

Aan beide kanten delen door v levert: 

dF . di . s~n ~ 

cos(~-~) 

F.cos ~ 

cos2(~_ '0) tC 0 tan !:V + tan (~- ~ )} n 1 t 1 
+ C. .b.f.- 2 

V3' W sin ~ 

Vermenigvuldigen aan beida kanten met 

C.b.f levert tenslotte: 

cos (!:f - '6) 
sin ~ 

en delen door 

_1_. dF 
"" Obf d~ 

J.<'.cos'1> + cos (:g-'6) J.cotanY' +tan(~-'9)}n • 
Cbf.cos(~-'6)sin~ '!"Y. sin 3 l Vf 
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Bijlage 2 

blad 1 

De Runge-Kutta procedure 

'PROCEDURE' RKI (FXY, P, F, D, H, AE, RE, M); 

'VALUE' D, AE, RE; 

'INTEGER' M; 

'REALI FXY, P, F, D, H, AE, REj 

FXY 

P 

F 

D 

H 

het rechterlid van de differentiaalvergelijking; 

onafhankelijke variabele (~). 

Entry: beginwaarde van het integratieinterval. 

Deze is voor ~ (p) tn (radialen) = 45°. 
Exit: eindwaarde (= beginwaarde + d) van het integratie

interval; 

afhankelijke variabele F ICbf. w 
Entry: de beginwaarde behorende bij de beginwaarde van 

P. Volgens vergelijking (3.28) geldt: 

F w sin 't 
Cbf 

'6 == 6° zodat: 

F w 
Cbf:- 0,1207 

(-) 

(dit is de beginwaarde voor F ICbf). w 

Exit: de berekende benadering voor de oplossing van 

de eindwaarde; 

lengte van hat integratieinterval, deze is - 0,0174533 

radial en (= - 1°) genomen; 

stapgrootte. 

Entry: de stapgrootte va or het eerate interval was 

H~D!4, de procedure berekend de optimale stapgrootte 

verdeI' zelf, afhankelijk van de opgegeven AE- en RE-waarde. 



AE, RE 
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Bijlage 2 

bia.d 2 

Exit: de optiJlale stapgrootte v!:m netoeschouwo.e in

terval; 

respektievelijk de absolute en de relatieve tolerantie 

v~~r de lokale fout per le~gte-eenheid. 

Exit: het aantal malen dat zelfs met de minimale 

stapgrootte die is toegestaan, de geeiste lokale 

nauwkeurigheid niet kon worden bereikt. 

Het totale programma dat nodig was om in totaal met 45 ~-waarden 

de bijbehorende Fw/cbf-waarden te benaderen met behulp van de 

Runge-Kutta procedure, staat hieronder afgebeeld. 

e£GIN rH.E tNPUT.,.G-ttTPUT; 

REAL P.F~I.O.~.AE.R~.M.L.C.8.A;· 
REAL or; .......... . 
REAO( lNPU·l.,. I ,.p,. F .,.lHte,.A£ ,.RE.L...,.-G,..Q-,.-A-l';"'-·- .----.-.-.-- -----
WRITE(OUTPUT.<I."STAPGROOTTE=".F12.8>.Hj; 
WRITE{ OUT PU T .<I.".UUWKE,UR IGHEIO=H**4 .". f15 .12>. (H**~)); 
WRITE(OUTP.uT.,.<I·,.-A["R&-a.!!,.+9-..i~A-E»-··--.. -----·------·-------
WRI TE( OUT PU T .<1 ,."P.teI· IN· -GRADEN".>-);··· ............ - ........... -- ......................................... .. 
WRI T E{ OUT PU T,. <I" ...... .» H . . ........ . ........ -...... -.... --................ --..... --. 
WRITEt.QUT-PUf .,.</,."- . _. .- ~.> H---··---·--·---·--··-----·--·· ._--
WRITE{OUTPUT.<I." PHI F'/CBA OF'/CBAOPHlw>U 
WRI TE (OUT PU T .</ ,.- ">); 
f(m-ll.1,· ·ST Ep· 'l-tHH I-t---4.;-·OO--8£-GU .. ···-··---· ....... ·---·--- .--------
·RKI ..... ,," .................. --........................................ -......... -.......................... """""'" 
( (-F'*C OS( O. 1()412) '·(·C*8 * A* C.Q·S(P--G .. l 0412) -SHK·P+H·· ...................... -.. -.. --... -.......... . 
+(C{)S(.P-O rl04-12-)/.(·SQRH·3-}*-S-ItH:-P-l-J-}+J-------------:------
*(((COTAN(P )+TAN(P-0.I01t72) )JSQRT(3) )**{O. 236» 
*(1/«StN(P»**2)-1/«(COS(P-0.I0472»**~)' 
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-53- Bijlage 4 
blad 1 

Mikrofoto van C 45 N in langsrichting (300 maal vergroot). 
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Mikrofoto van C N in dwarsrichting 

(300 maal vergroot). 

Bijlage 4 
blad 2 



De Gildemei8~er N.E.F. 280 

[ 

Bijlage 5 

blad 1 



-56- Bijlage 5 
blad 2 

Voor het draaien van trekstaafjes werd gebruik gemaakt van een 

numeriek bestuurde draaibank. 

De T.H. bezit twee van zulke draaibanken, namelijk de Pittler 

Pinumat 300 en de Gildemeister N.E.F. 280. 

Gekozen is voor de Gildemeister omdat deze een loese kop (center) 

bezit en daarom beter geschikt is voor het draaien van trekstaven 

die een grote lengte-diameterverhouding hebben. 

De Gildemeister is aan, voor numeriek bestuurbare begrippen, vrij 

eenvoudig bedienbare-tnachine. Hij kan met behulp van een toetsen

bard (zie volgende blad) geprogrammeerd worden en met behulp van 

een ponsband. 

In het programma moet een nulpunt, ten opzichte van de beitelpunt, 

worden opgenomen wat een willekeurig punt va~ het vlak waarin de 

beitel kan bewegen, mag zijn. 

De positie van de beitelpunt moet in twee dimensies (X- en Z

koordinaten) opgegeven worden. Wat de machine onder bewegingen in 

de X-en Z-richting verstaat ie in onderstaande tekening afgebeeld. 

Bovenaanzicht van de draaibank. 

Verder moeten in het programma bepaalde gegevens verwerkt worden 

die de machine doet starten, het toerental aaXigeeft, de benodigde 

aanzet vermeld etc. 

Ook moet, bij gebruik van verschillende beitels, beitelkorrektie's 

worden vermeld. Dit kan op twee manieren gebeuren. Een daarvan is 

het gebruik maken van kode G 92, na deze kode moeten de beide na

volgende bloknummers met 500 verhoogd worden. Nadat de desbetref

fende beitel in X- en Z-richting is getoucheerd en de afstand tot 
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-58- Bijlage 5 
blad 4 

het nUlpunt is ingegeven in de twee bloknummers die met 500 wer

den verhoogd, worden de beitelkorrektie's door de macnine zelf, 

v~~r die beitel, berekend en in het programma uitgevoerd. 

Het voar de trekstaaf benodigde programma staat op blad 5 en 6 
van bijlage 5. 
Voor het draaien van de trekstaaf werd gebruik gemaakt van drie 

verschillende beitels. Een rechtse mesbeitel voor het afdraaien 

op een diameter van 8 mm. Een radiusbeitel met straal j mm am de 

diameter in het midden te verkleinen tot 4,00-4,05 mm. Een &fsteek

beitel om de staaf tenslotte op een lengte van 40 mm af te steken. 

In onderstaande tekening is de trekstaaf afgebeeld zoals deze met 

het programma werd gemaakt. 

40 mm 

25 mm 

8 

r3 

Afmetingen van de trekstaaf. 

Het uitgangsmateriaal had een diameter van 10 mm en werd 50 mm uit 

de klauwplaat ingespannen. 



THE W PROGRAMMA ......................... 
PT TR!K§.T!A! 

N functie num.waarde f1J\ 
0 T 1 
1 F 1'; 
2 :M 3 
3 M 13 
4 Z I AAOO x 
5 X 1000 x 
6 G 71 
7 X 800 
8 Z -700 
9 p 100 

0 X 10000 x 
1 z 4400 x 

2 T 2 

3 G 92 
514 X 3084 
515 z 360 

6 M 12 

7 Z 2950 x 

8 X 900 x 
9 F 10 
0 X 810 

1 X -100 
2 Z -2500 
3 X 10 

4 z 2500 x 

5 G 25 
6 p 21024 
7 P 3 
8 F 5 
9 X 405 
0 z 1700 
1 X 403 
2 405 
3 Z 450 
4 X 10000 x 
5 z 4400 x 
6 G 92 
7 X 0 
8 Z 0 
9 T 3 

-59-

~ 
+4~ 

_45
0 

x 
x 
x 

x 

Bij1age 5 

blad 5 

Blad: 1 Inklemming: 50 mm 

van: van: klauwplaat 

commentaar 

rechtse mesbeitel 

1angsaanzet van 0,15 mm/omw. 
hoofdspil rechtsom 

toerental van 2800 rpm. 

met ijlgang naar Z 4400 

een lus in de volgende 3 blokken 

naar het beitelwisselpunt 

radiusbeitel (r = , mm) 

beitelkorrektie's 

toerental van 2240 rpm. 

1angsaanzet van 0,1 mm/omw. 

programma werkt inkrementeel tot 

blok 25 

herhaling van blok 21 tot 24 

langsaanzet van 0,05 mm/omw. 

midden van trekstaaf 0,02 mm dunner 

naar het beitelwisselnunt 

afsteekbeite1, losse kop verwijderen. 

--
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THE W PROGRAMMA 
........ 0 ...... o .... 

PT TREKSTAAF --- --

N functie I\f\ C 
+4!f 

num.waarde 
_45

0 

0 G 92 

541 X 2681 

542 Z 1,72 
3 F 5 
4 Z -650 x 

5 X 1050 x 

6 X 0 

7 X 12681 x 
8 Z 5772 x 
9 G q2 

0 X 0 
1 Z 0 
2 M '5 
3 M 30 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

Blad: 2 

van: 

Bij1age 5 
blad 6 

Inklemming: 

van: 

commentaar 

beite1korrektie's 

1angsaanzet van 0,05 mm/omw. 

beite1wisse1punt van T 1 + beitelkor-
rektie's van T 3 om zodoende in hat 

beginpunt van T 1 te eindigen. 

hoofdspi1 stopt 
einde programma. 

-
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Meetresultaten voor bepa11ng van de 

vers tev ig~ngsexpor!el1 t van treks taa: 

Dummel' 1. 



Meetre~ultaten van de snijsnelheid 

en de karakterlstieke spanning. 

Aanzet f = 0,14 mm/omw. 

Snedebreedte b : ~= 1 mm 

+= 2 mm 

0= ,; mm 

D- 4 mm 

mm. 

Snijsnelheid v ... 1, 2, ,; m/s. 



MeetresultaLen van de snijsnelheid 

en de karakteristieke spanning. 

Aanzet f - O,'l~ mm/omw. 

Snede breed te b : X = 1 mm 

+= 2 mm 

0- j mm 



I· 

Meetresultaten van de snUsne1heid 

en de karakteristieke spanning. 

Aanzet f = 0,45 mm/omw. 

Snedebreedte b : x- 1 mm 

+= 2 mm 

0= , mm 

C", 4 mm 

6- 5 mm. 

SnUsnelheid v '" 1, 2, :5 m/s. 

11 ~ 

-~) V r~l 



Temperatuur ala funktie van de 

karakteristieke spanning. 

Aanzet f ~ 0,315 mm/omw. 

Snedebreedte b - 3 mm. 

! " < 

I 
c:r 

~ 
J.-' 
I» 
p. • 

..j:>. 



Tempe1'l.'.l.tuur ala fuuktie van de 

karakteristieke spanning. 

Aanzet f .. 0,45 mm/omw. 

Snedebreedte b = 5 mm. 

I 
o 
o 
I 
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inl~: 11088100 deeL- hc.[VY\~ l,,[WI~~ltt[~''"'cl he. tWl~ f.j0 C Fw d ( Fw ) 
I Me:fivs ~,hv, ~l- s_VV\.:: bert1.eVlot n=o,13& [NJYntyl'1.] cbfo dtY Cb{o 
Ifo=OJlt.j ""'Yomw, !\'Iif I, _h 1.ab[~~J 

1,~a 18,03 

tf=l ~ 
1 0,42 9,3 0,02..9 o,::,g61- lO,o:t 1314,61 
2. 0,49 11,8 q036 or~B81 2..0,45 1396,51 1/.3& 1b,9l 
.3 0,43 9,1 o}o30 0 /3535 to, 18 138l.,8b 1,31- 11/61 

b :::: 1 ~y' WI Lj 0 1 40 I 1,5 O,O::t.9 0,4.919 1o,:tb 11~51~4 1,64 34}19 

5 o LtC) \10,0 0,031 o,:)9411 10, 13 12>801 bo 1,31 1],13 , 
~ = 6" 6 o} 41 11,4 o ol-lO o,t.tL1b4 1T,8'1 1255,1b 1,51 .25,5t...\ i 

I 

1 0,42- 12,(' 0,0.39 o,~93a 2.0/ 16 1~el./11 1,31 f),bS i 
Fv= '-10(>;0 N f.3 o yb 'lei 2.. 0,031 o,38h, ~O/51 140",06 1,35 1b'14 I I 

Ff= 2.2.~oN 
9 0,42- 14,8 1 0 ,0 Y5 °13866 to, 51 13·9C:.t81 11~b 1b} Ib I 
10 0,45 11, '1. 10}D3..5 0/3916 19,9B 1311 }56 11~8 18,15 

I I 
l 

I 

'3e.n.~l<k 0,438 , 0,4016 1.9.1&08 1,409 19,92.9 

t:>pi"'QU\" "'9 op.305 
I 0,03-44 1,41 D,093 S}c-LtO 
I : 

IS:: 
(1) 
(1) 

rt 
Ii 
(1) 

OJ 
~ 
I-' 
rt 
ID 
c+ 
(1) 

::s 
1-" 
::s 
c+ 
ID 
tr 
(1) 

I-' 
<: 
0 
Ii a I 

0'\ 
--.I 
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nt', 110Bt? 101 cleel- he [~",voJ tC&VI~ ~wl.dJ: [<)('.] h(J~Y\H"] !f C ~ cl ( Fw ) 
met:u.'9 WllL\-O- ~,,- & Vll=-1 ,a6 ~ t€reUe\i\ct n~2.~ [~~H~l] Cbfo ~ Cbfo 

'- """% VV\etey le."wr62 
[1/i:!4,l 

<> -OJ 11.1 O.-vl""'; 
~ 

0, C" b..9 0,4261 18,b9 1,66 lA,90 1 C,49 lOr3 12. 43)55 

15::: 1 VV\A 2. 0/5.~ .9,1 o,obo O,ql~Y 18,98 125f\13 1 (,5 11, t1r 1 

.3 q4.9 13L1 q 1 (,8 O/is6, '1 49 1118,93 1a-6 ~fS101 , 
1 :.96 b:::. 2.. YVhl'l 4 0160 2S,LI 0,1 b l- 0,42.00 1156,81 1,65 ::t 1,96 

5 0,41 1q 1 O,1:)Y 0/4241 -18,18 12.,t'Fl,89 1,0& .2.1,59 

~::. 6° b 0,,50 10,3 o/obB 0)4'l..00 18,9b 1156/8l. 1,65 Q.l,96 

t QS2. q,2 0, 101 c,'3I~-51 ~O,0l- 1310"bs 1,58 1S
i

5C> 

Fv:;7S7,5 N e Oil\') 15,1 0,0.98 (13811 2.qOO 1?PrJ.52. 1)58 18b9 I 

9 0,48 14,b 0,08b o,'S't'i1 1.1,14 1~51,94 1,51 15,&6 

F(:: S()C, 0 N 10 0,48 2119 0) 11.11- ,,)4'l1C> 18,&6 1:t41,&1 1,b? 23,05 

~~idde\ol.e O",t93 0,41b08 19,1'11 1) bLJ( Z1/ 381 
sprf k-lU.":} o,OlOO . o,~11.2r 1,DO 0,0&5 3, l.99 
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nr.: 11088102 ~eel- he [",rn] it- {;vlm] ~ [gY'aWl] 
metirg Micro - ,sWF" 1,86 kgAl~ 

fo=O)1Lfm~ me.te.Y. 
1 0,40 :q,!t 0,261 

Iv = 1 .% 2. 0)35 19) 1 0,11.9 
:3 o/-tb 10,9 0,10 9 

b=3mm '-i 0/-19 1b,5 0,184 
5 0/18 1Y,S 0,151-

\=-6
0 6 O,yg 18,3 0,159 

1 o)L.fb 14,4 O,14b 

F,,=115qO N e 0)45 15,9 0,161 
9 0,48 13,2. c,131 

Ff=lb2.,5 N 10 0,41 15l .. 1 0,14b 

~etole q453 
~~,J' 
~ ~ 

qOL.Jtq 

or.: 11088103 Ideet- h,lW\wil t,t"'.MJ S (:lrt(Iil'l] 
Wle.ti Wlic,.vc- $.vvv=ll8b~~ 

lfo=o, 14 ~%w. me.tex-
1 0,48 10,4 0) 134 

tJ:1 % 2. 0,41- 2.3,S 0,85& 

.3 0,4b 18,5 O)2.r:!> 

b:4mm Lt 0, "\ 1 34,8 0,535 

5 o,\(b :t4,3, ..°,315 

~~bo b 0, "'5 .... 2.1/5,::.~ .[~:O;.~. 
be· "':tbl. 't", 0, \( ... ,1~'.f;,L .~~c:>;:;. ~ •... 

f.:" ::'15b2,5 N 8 
. . ....... ..., 'l~' . 

.b,,4ft,.,,1.5,9,';;;;,:.1!-";;· 'r141....,,: 
, ' . \ ,,~ ' .. ' .. .!- ~.,:" • .' 

(:f : 10ST,5;N . 

m] 
berekev\cl 

(4400 
0,::'91-
0,414 
0,41""-
0,449 
0,.368 
O,LJ30 
0,Y19 
0,414 
0)402-

5 

9 
5 
o 

\j() 

i"\=OI1.'~b 

1.9,41-
1.9,99 
1}48 
16,90 
11/}4 
21,48 
18,53 
18,56 
18,78 
19,1t 

0,410 

O,oxS 
9 J 18,81 
2' 1,3b 

------

he ["",M] '81> 

be-re Ia;,oI n:::C>,7:?;,b 

0)409& 19,4,\ 
0,4818 1b,oo 
0) 40 9tt 11,01 

0)4800 1(,,3(, 

o,ttS oB 1b/30 

0, Lt.! ;Q4 18,1'1 
0,402.& 19;~4 
0,48~ t.f1 .. 1b,s:t 

.:., ~ ~~ 

11,10 
' .. O"ttb01 

, . ,'../' " 

.11.30 
·'1 

11,"\14 
,1,15 

C 
[Nk.-.'l.] 

1131,!tO 
125,5".55 
12.CO,,06 
110("1,03 

1148,32 
1315,91. 
1188,ob 
1189) .. 1-
1loO,ob 
·1~4S,53 

c 
[o/W\\MtJ 

1151..,34 
1101,(0 
11~1} 3& 
1094, !t3 

10.90,89 
1191,01 
1:lJi'h:59 
1103J~1 
11S8,S!t 
1149,48 

rw I d ( Fw ) 
Cbfo d~ Cbfo 

1,10 
1,67-
1,14 
1,89 
1,82 
1,59 
tab 
1,"1 b 
1,1l1 
1,68 

1,135 
oP&3 

20,.53 
·18 r 98 
2'-.,8b 
31,lt3 
:tTI 1Y 
15,3b 
2.311.9 
'2.3,10 
21.,8& 
19,62.. 

1:t,b30 
4,411 

--T-Fw ~ ~ Fw ) 
Cbfc d~ c t?fc 

nft"l0?l--
1,93 ,33,l3 

I 

1,B9 t ~ ,b 
1,95 I 34,1'-
\9b ,35,10 

1 

1, 16 i '2.4,B't 
1,68 I 19, 'to 
1,9.3 , 33)7-0 

1}8"t I 30,01 
1,86 j ~9,00 

I 

1JB55 12.9/116 
0,102.. 5) 638 
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nr.: 110881~ de.el- he [Wlm] i, [WlmJ ~ [gram] he. [VV\m] 
me.ti~ mic:..ro- ~.VY\:= }6b ~J berek.e."cl 

fo=q14 lYl'%w_ me.ler 
1 . 

0,49 48,3 I 0/1.eJ& i 0/41~~ 
tJ =1 ~ 2. D)4~ 5!(.,5 O,81t 0,4251 

.3 0, '1& 13}:9 I o,~eo 0, '-«1,.0 
b==5mm Lj 0,41.( .31,1 10 ,610 0,4 111. 

5 o,LiI 14,l. I 0,2.50 0,45'8, 
~=6° b 0, l.f5 54/L lo,990 O,L! bY8 

1 0,"18 12:.,5 0, '131- O,44b] 
R,= 1915,ON 8 D,4b 32>;1 0,5£32> 0,4545 

9 0,49 65,S 1,2. 43 I O,yaW I 
If:;;; 1 '.:Ib2,5 N 0,48 8r,S t 515 

, 
oJ 4sb5 10 
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i 
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1}=2. ~ 2 ! o,~b 9J1 0)O~5 0,2>80 4 
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~=1~1)5N 10 0 ,3.1 9)9 . - ~., 0)03.3 0)49..41 
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spre.i 0\\ V\9 oJo4~3 0J0:l1 &2.. 

, 
; . 

ijo . C 
n::;o,-:t~& [NfWlW>?] 
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j ---i 
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3311 5 1G,sb 11D1/~9 f 

1)14-9 1151/11 :{8,61 I 
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o,o·13 j 
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l.b,b40 I 
. 4}o39 I 
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~o I C k 
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• ! I 
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: 14Lt~1O i 1,38 
:l.D, bl.l i 1(.113.,16 1'1J41 
1.1,54 i 14Sb,oe 11,~t 
2..1,~4 144b,4'6 1,~ 

2...0 )11 141b,5l. 1,41 

18.18 1315,$0 1,~1 

.--~---~ ------
!lD,bb4 1,411 

1,08 0)053 
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nr.: 1108810b deel- he;: [VYlm] ~G (mm] 9 [gram] he. [""WI) 1/ c Fw cl(~) [N;W\W\,-] meting mic.ro-
[0= 0;14 m%w. me.ter 

1 0,43 
tJ =2. ~ 2. O,L! 1 

.3 O,L! 1 
b=2.. IYIm l1 O,Lf 1 

5 . 01 Lf l 

~=6° b 0 140 

1 q3'1 
Fv =1&1,5 N 8 O,3'6l 

9 0 1 4'2.. 

Ff=41S,o N 10 o,3b 

gemiddetcle '-
0,401. 

spreiO\ing 0,01..39 

Inr.: 11 06810 t ldeel =-1 n.: [",,,,1 
1W\€lingj I-V\I(I-O-

~=~1Y ~w 'm~ter i 

1 0,4'1 

ItJ=z.. Y€ 

Ib=3 WtVVl 

I 
1~=6° 
II\, = 1150,5 N 
I 

I~ =1~115 N 

2 
,3 

L! 
5 
6 

1 
S 
9 
10 

o.4~ 
0,43 

. 0,3>3 

:°1 31-
;0,41 
:0,39 
!O,Y3 
: 6,4'1-
i OJ 4b 

11.9 
1b,5 

119,3 
18,0 
11,1 
~5 
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19,:1. 
11,3 
11,1 

19 ,3 
43/5 
1 5,5 
33,0 
35,6 
'lS,1 
'2.4/6 
1(;,,1-
111~ 
':tSjQ. 

Is·WI? 1.5b ~.J 

Oj101 
o}o91 
0,109 
0,103 
~O99 
D,11'.2.. 
0,102.. 
0,106 
0,09S 

1 0 )094 

0,1 49 
I O/3~b 
I 0) bT' 

0, !t83 
I o. ~:tb 
I O)::t '1 6 
! 0) '110 

'I- 01 1l.f 
1 

OJ 1 &1 
I 0, 2..~4 

\oerek.eV'\d 

o,..~589 
D,3508 
0,3.593 
O,3bL!O 
OJ :)558 
OJ 3'1'15 
0,36e>5 
0,351?.. 
0,3493 
0,3l.f1t 

0,35450 
0,005.94 

0,400 6 
0, '2>8b1 

0, 3.1 b9 
0, 3b~1 
0,388'-1 
O,41b5 
~3b1O 
0,3581 
O,3.91.\r 
0, 3~~8 

h=o,'l~b Cbf. 

2.'1/D1. 1358,03 1,"l S 
~1,50 131S,89 1}43 
2.".1.,00 135],1'1 1,45 
Q.1, 73 <134(,,1' 1,'1 b 
?"?.I~ 1~64J8g 1} tft.f 
Q..'1}1° 1~B~)1 1,43 
~1,93 1~4,48 1, .... & 
1..1'«14 1315/01 1,43 
').:1.,59 1319)18 143 I 

'hA)b9 13'82.,b9 1,43 

2.1,W2> 1,4L! 1 
C>J~ 0,0"J.3 

19,81..l 12.6,-,2.Y 1,6'\ 
!LOI 55 ,1l93 J65 11,51 ! 

11.1,01. ! 1313J 6,. I <1,55 ' 
I '11, is ! 1~t.t~,33 I~ 1,51 

<J..O, y~ I 12..88,65\ SB 
19,11 11~:l8J".3 1,65 
'l..1,8Y 1 134b,o 1 1,51 
~?.P'T 1354,42.. 1,00 
'l.O,1!t 1?..)4,99 1,59 
10,16 \~T6JSt.t 1,S~ 

d~ Cbfo 

13,91 
13,12 
1Y,O'1 
1 <-i, 5.3 
1~Jb4 

tl'18 
<1 <-i, 1 \..f 
<1~J 1 b 
1~,9b 
1'2..,80 

.--_ .. _---

1~jS11 

0,62.6 

is,1...:l 
11. 11 

<16,11 
1'1, hl.f 
11-/&0 
21,49 
1 <-i, 45 
-1lf,Ol 
1S,4l. 
18,.30 

i I------+----I---<-.~+-----+---~-_+_---_+_--_I_--<-- ..... --+--~-----1 
gevniclclelo\e. 
spre.i c\i Vl9 

i 0,409 
0,0498 

1--- < 

O,S6406 'J..D/ 689 
0,018801 OJ.9b 

1,566 1111 b!l 
op'i9 '-,312.. 

__ L-___ <.~___L_~ __ --'--______ _ ___ .<_<_ L. ________ ...L-___ ---' 

I 
--J 
o 
I 



nr.: 1108810& deel- he [\'VIm] t, ~m] 9 [gram] he. [VVH~) tj0 C Fw cl (-~) 
meting micro - ~.VYli=l,ab "%J berekeVld V1'=O,:t~& ["YWlW\1] Cbf. d~ Cbfo 

[0= ~ lY m%w.J--_--fm.:...,:e.=t.=e=---r -+----/------f--------jf----/------l----+-------j 

1 0,41 51,1 /' 0, b41 0)3564 1:>',11 13LJ~}i8 1,48 13,81 
2 0/13 51,0 0,583 0,3&.30 '1.1,rS ·132.1,D4 1,50 1Y,5Q} 
3 0,36 l~o/9 I 0, 3.b4 o,31l.fl 9..1/14 1303.09 1/ 53 15)8t 
4 0,.39 j I.\Sp ,I O,S:t1 0,3681. 21,Y9 1311:13 1,51 15,'11 
5 0,38 45,5 0,551 0,3894 2..o/~B 1'1.11,3>3 1,51 'q, b'j 
b 0,40 &5,6, Of 8YJ 0, 4081 1e, y6 12.~q 01 1/b2 'l..o) 31 

tJ =2. % 

b=t; mm 

1 q40 b9/2. i 0, a8~ O,y()58 19/>.9 1:.l35,9b1,b1 1~,92 
Fv=1512.,5N 8 0)45 t 5 ft I 0,'31& 0/~849 2..0/=' 1 1Q..&1,04 1,5'5 -17,1~ 

9 0JYl.. 16)3 OJ~5T ~3989 19,92 ·1l.50/~1 1,59 18)95 

Ff= 9b:(}5 N '\0 0,44 66,3 1 0, B3D C? 3982 19,eS 1'2..5?-,4\, '1'S,9~'H~)_8~ 
~----r--_-+------ I f 

I
gelrlicldetcle o,40~1 I o/:sSYS9 W/b4b : 1,555 11,l').1 

L-I s_p_re._iO\_i_~_--'--1 __ LO_,_O __ '-_~L___'_I ____ __LI_O_/6_-_18~4_1....L_0_)_9 __ 5 __ ,__1 op'-l9i 1.,1.,98 

lO9laeel-
i\'VIeting 

M , 

OmWJ 

~ =1'150,0 

geV\"\idclelo\ 
spl~eic\iV\9 

e-

I 

NI 
N 

.. 

1 
2 
3 
~ 

5 
6 

1 
8 
9 
10 

tc[\'VI~'rJ I 9 [groWl] h,' [~lVY\] 
W\I(I-O- j5.m,: V36 ke,6~ 
md.er- . , 

: 41,6 o}-rl I 0,1 34 . 
! 

0 131 , lJ...!5,1 , 0, :;-p) 
~4a 'l.2.,8 , O,~41 

C}-IS ,3Y,9 I qs01 , 

0/-\ S 
I 

0,831 I 5$,5 i 

D,Lt3 
, 

'l.1,t 
, 

0, ~o:t. I 
! 

0)43 3Li,8 i 0.513 , 
0,41 6.3j 8 I 0,91.0 

I 0,44 1 6,5 1,1 bLf I 
0,4 '1. 12..~1 I 1,84 1 
- .. -.--' -_._-- -----i---
o) 1.\38 I 

I 
I 

O,oS35 I 
--•... -. - ... _--_ . ._L ____ 

'r------

he [mml !:fa C Fw d ( Fw ) 
bel"eki!nd \I\~O, 'l3b (to/WlWt2] Cbfo d~ Cbfo 

'1,52. I 0,3.92.4 '10,1~ 1 loS "1}10 , 11,91 
0, ~1S1 'l.C>J~b ! 11B&,o9 ! 1,48 : 1 &,1!l 
~3.eob I ~8.3 : '1 l6~ ;t 1 I 1,49 i +6)43 
0369& I ~ 1,lI2.. i 1301-,36 i 1,4b I 1S,11 , 
<=135.54 13.,Sb I ~",A'A. ! 133S,4Lt I 1,43> i 

<1 3541 
I 

I 'l.2,.w 11~4Vl..l 1,4~ I 1~/12. 

0, 3151 ,'1.1,11.. ! 1~99,~e ""Li8 1
5 '7b 

c., 311 () '1,4"1 15,2.8 [2.1,.3"1 1304,W 
<1 3 81!l ~" 4.9 12.68,15 1,51 11,1.S 
C? 3818 2.0,,'11 1~8o}5e 1,49 16,S} 

... _-- - .. -- .. ,----

(?,~1t.t53 21/-1be 1,416 f5,l Y3 
0,012. t.t S 0/ 0& 0,030 1,456 

_.-. --.. -.-. - --_ .. ,.---_ .. _. 

I 
-..1 
...... 
I 



nr.: 12.088100 

fo=q1Y m%w. 

11=3 ~ 

b=1 mm 

~=6° 

Fv=~oO)o N 

1~=~1,5 N 

gellliddelde 
spreiding 

r.: 12.088101 

=q 14 '%"1 

=,3 ~ 

:::2. WlWl 

=60 

v =150,0 N 

:::: 415,0 N 
----

evn'll::k\elo\e. 
re.ic\iV\9 
-~ .. -

de.el- he [\'VIm] i, [m~ Y (grawiJ he. [WlWI] if c Fw cl (~) 
metiV\9 mk.ro- Is-VVl:= 1,eb ~~ berelc.end ,,::o,:t~b [o/W\W\1] Cbf. d~. Cbfc> 

meier 

1 0}44 1Li,6 • 0,043> O,3b:Jb ;{1 / 41 '1411,D9 1,40 1'1/9Y 
I 

2. q4b 10,~ 
I 

(),O21 oJ~335 n,59 1508,1' 1,32.. 11,2.1.. 
I I 

"':1.,38 14b~.}16 1,3& 13,10 .3 q3b ! 10/1 i Q02..S OJ~2..t , 
I I 11.483,34 1,34 12.,13 Lj 0,44 I 1Q.,l. ! 0,033 0,.3441 ~~,91 

5 0, 305 I 1~T I ~O3.0 o,::.sbr 2.l,15 1451) be;) 1,3} 1~,5'1 

b 0,3b ! .9}8 ! ","0'1.1- O}2>50 5 ~'l.,S~ 1Q61,BA 1,35 1l,S t 
I 

0,32..88 2.3,'83 1 ~~8 /10,8 j 9O~S 1511/4-3 1,31 10/89 

e 04:2.. '11 e ! '1030 O,..3J..~ 2.4,;t1 15~1'c>T 1,~O '1013~ 
I I I 

9 q34 J 1.1 
I qol.O 0,3.564 'l...'lp5' 141.181S3 1,3] /13/rO 
I 

10 O,31. 1o, Li ! oollY 0,3.41.5 'l.?:>,01 1'187. 'lP , 1,3~~~~.~1 I 

. -. - .. --.t-- I q2>Yb13 2.",813- i 1,.3'16 12.) 4 88 

o,ol.f90 i 10,0'142.0 0}B8 1, 411 . 0,
l811 : 

l __ ~ ___ ~ .. _. _.~. __ . _. ~ . ....J ____ . , 
1 0 / 0 .31 

deQI-
l'V'IeftV19 

1 
2 
:; 
Li 
5 
6 
1 
8 
9 
10 

1---

h~(\'\'II'V\] 
""Ie 1'0-

\M~ter-

O/~l 
o,~ 

0 131 
O,~ 

OJ :!>~ 
0, ,3.8 

~ L.f'f 
q~s 

"-'3.'1 
°/~S 

-- -~-.. ---~--~-r-~r 
{e[\'\'mJ 9 [gI"CtWl] I he r~1I\11 ~o C Fw 

s.m'=118b keA:1ttfi beIAek.e.,d V\=o,1.3b' (o/\NI\Mt
] Cbfo ,d ~(:~J I 

13.; 1 0,119 
11.5 0,0.90 
13J4 o~o69 
13)8 0,01] 
19)9 0,105 
2O"l.. 0}110 
33)1. 0) 11,:) 
t,l 0,02>1-

11,6 0,096 
!:,9 o,OS(:' 

' i i 
i 0,:3'--11- '1~.ge 11lt50,5b! 1/2.3 

I 
I , 
i 

: 0, 'l'2.1-~ I <.14,0"1 11'-1S1/11. i 1, 'l..3 
lO,3'116 I ~~/ge : 1Y50J'J9 ~ 1/1!> 
: 0, '3549 I 2.~,~S i 1386,01. j 1/1..9 

I , 
i 

, o/3~Sb I ?~I 45 !1Y3'l.,Ob'! 1,2.5 
0, ::3>'16'-1 ').)./11 i 14(6)'3.~ 1/:t1-
0, 3~1S '2.~/'t:t ~ 14Y1,b9 1,2..'1 
oJ 3315. ! 'l.. 3/1' '2... 1 1'1111,69, 1,2..<1 
OJ~rO ! ~) t 3 1 YD4J 9S1 1, 2.. t 
0,3598 I '-1,er} : 1~14/1.5 1,50 

10,S:{, 
10,48 
10)51 
13; 13 
11,2.3 
12,:1..1-
10ll b 
10.,8& 
11J~3 
1~,b5 

-,-, I--- --... - ~~ -.~ -~. --
11,584 

1) 111. 
q~8J, q.33Sgl 1'3., :t5S 1J :tS5 

o,02.~6 . 0,012..13 o/1b 0{02.6 

-- .-------. _. _L--_ .. _ .. ~ _k .. 

, 
-.j 
I\) 

I 



nr.: 12.0881O:{ deel-

fo = 0,1 Lj m%w. 
meting 

1 
1]=3 ~ 2. 

.3 
b=.3 mm LJ 

5 
~::::6° b 

1 
Fv:::: .1°75/ 0 N 8 

9 
Ff== &12.,5 N 10 

gemiddelcle -
spreiding 

hc(rnm] t, (rt1mJ 9 [9ram] he [WlWI] tf . C. 
mkro- is·t'YI? V9b ~J berek.end ,,::;;,o,l .. ~b [o/vy\W\1] 
meter 

0,,;)8 11~.5 ' 1/151 0,4285 15',.:5"9 11S8,3el 
(!)/~ l- eolo 0,b95 o,~6B4 ~1t 48 12'31, '11 

! 

o,~b I 40,t Ot~43 OJ ~S14 !2-2.,11 131 bJS.2. ! 
o,~8 

I 
4b):~ o,~9l 0)055.1 ~2)~4 1~~1,55 

o,~9 \5,0 OJ 1!t3 0,31..( J8 11,6& 1~8,40 

D, 31 lD,1 0,150 0, 31 b5 24,"t& 1401,64 
()'~1 61,9 0.519 0,3'1 as 2..~,5S 13~~)6~ 
0,41 119)1- 1,064 0,349'1. l.l,bo 13~1:t 
0/11 49) 

I 
OJ ,3,Bb 0, ~~;tO ':t3J bel 1 ~74)OO 

OJ~) 1.518 O,st11 OJ ~4bS 2."a4 13,40)6% i 
i 

0:>81 L ! 
•... 

0.2>5511 1l.,3,44 

0;0113 J IO,O~!!!I40 1}60 
I 
I 

te[rnt"J 9 [gt"'CtWl] he [WI I)) 1 
is.m·:1,86 ~rJ berebmd 

1 44,4 
i ~a/e 

:tTl 0 
I 41,~ 
I 'l.b, B 
10A/5 
1WJl 
133,0 
'iO/~ 
2:1.,8 

I 0,41..1 i 0,2:>01 b 15,88 1Y04p::t 
i o,~1.4 1 0,2>518 2..l,08 11.86/1° 
O,~) I 0,34 -a~ ! ll/55 1304,02-
0,50.3 ! 0 /~3.82.. i ~~J 1.8 113:L9, 43 
0, 'l..S& l O,2>3.~4 ?-5)t 1 i 13Q.6/84 
1, Vl..'l.. ! 0 1 319:t 2.0,90 11Q.~a6l. 
1, 450 I 0, ~10 1~, 1~ i 1288/1 
1,1134 0}34'l9 l'l.l..,9$ 1· 1¢1et}lb 
0J~14 0 ... ;)..908 Q..b/tb 14!)3)i9 
0, ~ 4"" O,2>~4 123,14 1132Lf,08 , 

I 
I --1. _____ . _____ +--__ --+ __ --+ __ 
I 

J 
o/~~91l. 1::'/192.. 

0,01.613 1/'10 

Fw cl(~) 
Cbfo d~ Cbfo 

1,'18 !tl Jb5 
1,~~ 14, b ::t 
1/30 1~J '-1 1 
1)30 13,18 
1) :2..8 12., "i~ 
1,9...2. 9/59 
1/~ 1!Zl:>Y 
1,2.9 1 Q.,5r 
1,2.5 10,92,. 

I 
-1,2.8 1;(.).33 

, 
. -.-

/ 11'301- 13i 431 
1°,069 I 3J 512. 

1,A3 I 6/5~ 
1,3"1 ; 13,56 
1,33 : 1<.t.1 4 
1/..30 '11,59 
1,.30 ·11, '1' 
1,3.9 15,99 
1/~Y 1~, 48 
1,31 1:(/04 
1J 2..1 1/l:6 

~~ 1)31 1~80 III I--' 
p. II'l 

--"---

-1r306 111.91.0 
--J m 

(l) 

0,053 :{,2>88 



.... , 

v=3 ~ 

b=5 rnm 



nr.: 1)088100 deel- hc[Wlm) t, (WlmJ 9 [gra\'V\] he. [WlWt] ljo . C. Fw cl(~) 
meting micro - js.VVlF= 1.66 "%J berek.end V\':: 0, 1.1. b [Nfn\W\1] cbf. d~ Cbfo 

fo= Q,31S""%w, meter 
1 ~15 3,3 i C'JC'I$t.{ o'l~B 1- l.3,84, 13:;tb)3~ 

'" 11 
1C') is 

1) =1 % 2- ~tY 1£/1 o}o86 0,"=(105 24,191 1354:14 1,0:] S 4") , 
.3 qJl j1'-C3 0J o !33 0,1-91..11 ')..1,3} "2:6,9,39 1/1b 12.,S@ 

b=1 mm Lj 068 1 1 3>/4 0,069 0, f::,S51 ~b/r~ '1'101,51. 1,D5 T,3g 
I 

5 0,69 10,2 () 0$0 oJ 1533 !l3,50 1311,3>9 \12- 10,63 
~=6° b ql4 1'1,3 0,083 oJ 13>64 l3 9LJ "l.3;{~6:t 1) 11 1CJ :;L4 

) 

1 0, 5 15,0 C,083 °J10 LiO l5j 0l. 1 ~l:-l, 1~ 1/08 8}97-
Fv="16O,o N 8 o,t Y 13;2-

1
0 ,0'1'1 O)"14 2..l. ~/&J 13.1~/15" 1,11 10. ~9 

9 ~lb 1~O 1 0 ,012.. e JTo4b 2..5,00 '136qf-o 1,c8 a, _~~ 
I~= ~8'..,.,5 N 10 0; t 1.. 14/} ! 0,0 8t, 0,1 443 :L3/f1- 1'3'2..0,('0 ! 1,11 1 CJ 47-

--- --_ .. __ ., 

I gel1liddelde '-
1'/1o~ o/t1fJ O)1-1..B5" 14/1..9 .9,9,31 

Ispreioting op351 I 0,0311. 1Jrt I c,01.9 1,361 
I 

I --l-- -.I 

nr.: 11088101 [dee~ - I h~ [I'\'\I'V\] te[WlI<\J . 9 [grnm] he [»1M] ~o C Fw d Fw 
VI 

Cbfo d~ ( (bfo) 
I 

,Wlel;u'9: ml('"O- 15,m'=1,86 ~rJ be I"et.e11a 1l,=of'1.~6 [Nj~Mt] 
fo=O/~15%w.; : t 

I , , 

I 1 . C,T b ib,8 0 / 1"19 0) 67'ttJ 25,.:1 1 131'8,2.4 1,19 8 "Ie> I 

11=1 ~ 2 0)1 1 l3j 5 o,:l91 0/1 8 Tt ~1}S4 ! 1:L"",Sl ! 1/2..17 1l., bl.l 

3 0,69 15,0 o,1bY °/ 6855 ~S, 3> 1 ; 1303,03, I 1, 1.0> .8
1 
g~ 

b=2. vnm L1 ,0,88 ; U,4 o,~9T ' 0,8434 ::l.1J 13 1169,01: 1,34 151~S 

5 · 0:1:.t 19,6 0,185 ; ~ bO<:>'1 2.8,90 12.11, '\ 1 I 1/"'4 b,18 
! I 

i~=6° 6 ! 0,69 1~,B °11~B I 0>,6858 ~S, b3 13.11,11. 1,1et 8, hh 
! I 1 DJ65 'l.O,S e,?.04 I o,b.239 21,93 13St,5.l 1,1 S" 6,lfJ 
I I 

IFv=141SpNi 8 : Oat 18,9 0 1 165" I o,555'i 301.95" 13 818",8 1,13 5,1S 

I I :1 ! o,b8 ~;b ~ ~b4 0 /8152 I ll,8;L 11.95,Xl 1,2.1 13,93 

~~ t~ = 8:11,5 N 10 o,b3 19/1 OJ 1sb 0,5 19& I 3~lT 1~g'T1 1/13 4 / Lfb $I) I-' 
p, $I) 

geV't1iciclelde. o;11B q6Bo4r 2..b/1~ 1J"-Ob '" (l) 
.9,055 Ol 

spre.ic\iV\9 o/o1 lb Oj1093 ::'; 8e o,o·tl 3;1 50 
---,~-,. ---_. --~"'- -~'" .. '<. -, ----.. -, 



'. 
nr.: n088102. deel- hcJtv\m) t, (wIm] 9 [gram] he. [WI WI] tf . C Fw 

meting mk.ro- ~1'Yl;= 1.86 "%.J berekenQ VI :0, 2..3>b ['o/t-A""' '-] Cbfo 

fo= 0,;:' 1smXrmv, me.ter 

1 0, ~3.5 0,6101 :2..6,19 111.1,83 '\, -:to CfBl.. 1.1,1 
tJ = 1 % 2 e,1.(; 'l.C,8 o;.3l14 0,1-°14 25,'11 '1204, '13 1/'2.3 

.3 0/1 6 . 19 8 o,3'l.b o,b.9B:t :2.5,~1 12.C>b) 91 1,~1 ! I 

b::..3 mm '1 0,11- j 2.2., '-I 0) 3
rF!' OJ "t061. .2..4 , eJS 1UX">/ 61 1,~3 

5 o/t~ 1 18,1 I O,<'l..a.o (> 65bt> ~b,69 1.t31113 1,1~ , 
~::.6° b 0 ,15 'lC>J °1!1:t.6 0,6610 25/80 1~19/95" 1,~ 1 I 

1 0/'t9 19J b I e,~l 0, 64l.& ~1,lD 12.4b,55 1J19 

I Fv::. .<obA,5 N 8 0,'1 6 '19 J 0,2.,,99 0, b51° 26,6& '11,31. 05 1,19 
I 

9 °ttT ~5,.2 I 0,39'1 0,6631 '2.&,43 12.3'-.,64 1,~ 
I 

Ff=118~,5 N 10 0,90 1b,b j 0, :t64 0" 6"1<-(5 '2..6,03 12.2..I.t,'p .. l 1/2.1 
! 

-

geiYlicldelde '- 0,61 5(>1 lb,o~ T t 
0

'
11'1 i IJ10 

spre.iO\ing op:t11 0,01.15 0,1$ I o,o1b 
j , 

." 

nr:: 11088103deel- 1n;[VtHVI] te[~VI~"J. 9 [grom] he [mm] 
lMetit"q~W\i(ro- !s.m·=lJ86 ~J bnekend 

fo=0,315 % : I e I 
I 1 0,81. 3l..,4 0,584 ,0,51'33. 30/10 \2.54,31! 1,10 I 
111 =1 ~ 2 0,1.9! ~t,t· 0,615 : D,5695 I ~o/1..8 I 1255,6b[ 1,10 I 

, 3 0,84 ~1,S 0, S8S i 0,5833 I 'A.<3,b5 ! 1150)5bt 1,11 
b=4 wn'f1 Lj 0/19; :!>t,5 OJ 66) : r), sbS1 1 30,46' -1!t56,86 i "1,10 

5 0/11- I S3,O 0,540 O,5l..C>S 3l./j:t 1:to'AJ b3! 1,10 
~=6° (, Ca e . S:l.,8 0, bOt ! 0,5886 29,41 1!lY8,3.1 1,11 

: ! 1 0'1S 1..9,b 0,5111 I 0 , 5813 2..e,74 i 1l51,31 1,11 
:Fv=l&SOJoNl 8 0,80 2..b,2.. c,4s6 0.5536 I 31, 03

1

' 1~60,01. 1,10 
I 9 . 0/8A. 3~iO 0,513 o(49i-i4 I 34,11 1~511011 1,10 

I~ =141~oN 10 O,S4 3lt,1 i 0 / 5'1 3 0,5345! 31,99 ! 1!lb~,b9 1,10 

~"'i<ld.Ik-----fo, 196 . -+ -'---+,,-,-S-5-6-4-1-1-30-,9-b---f-

t~l-ei:~_. ____ ~_o)o~b3,L_, __ '"'" I OI~_3.0S 1,55 

1,103 
opOS 

cl(~) 
d~ Cbfo 

fJ,lC 
9;.2..5 
.9,13 
9,4;( 
'Tltl::> 
8,55 
1,30 
7119 
1,&8 
8 .3.'1 , 

8,2>18 
0,699 

5 /"\"1-
5,39 
5,]0 
'5,31 
~/41 
5 , 83 
:5,bl.:, 
5 Jos 
'39c3 

I 

4/61-

,,-

5 / 1Lf1 
", b11. 
.-... ~ 

• --l 
0"\ 
I 



..... 

nr.:11088104 deeL - hcfrnm) I [MmJ 9 [gr-dM] h [MM]'iP C Fw cl (~) 
1 (. L 1alI/. (. I. ':j. [", ] -

me.l-ing mic.ro 1s.I'YI:=l.eo-~.J berekenQ ":::0.'12,(;, ''YW\W\l Cbf. d~ Cbfo 
fo=Q315m%w.t--_+m.:...:.e:::..:t::..:::e=-r_�_---+-----t-----i'--~-~---I----+-----I 

1 0, (;,1 6.0
J
0 l -1,~55 O,49.S3 34,1.3 12.5S/ l19 1,rt 4,11 

2. 0, 81 15,0 I 1/1Eft (;), bOB1 Q.8,51 1J.46,00 1t1 & {, I (..t:l 
3 0,16 64,4 I 1,5bb c/O-18 t '1£),1'--1 12.4A,05 1,19 icJ1 3 
4 0'19 1'1,4! 1,668 D,6016 til.,86 1l50,?:.S 1,18 b/L9 

5 0,80 bl,~ ,1

1

'1,505" O,60B8 219,55 ·1J..41,D4 1,16 6,'11 
b o,8S 1..{1.,1 0,919 0, 5 9 11 !l.S/~'·S 11154,53 1,1'} bIoI..{ 
1 0,'1'5 41,8! 1,01.9 ", 62.bLI '2..1,e~ 1~l,a t 1,19 6,94 

fy=3LJOO
I
ON 8 0,7& b3,5 t 1,541 o,b19~ 28,09 1:2.41141 1,1':;' "a b 

9 OIlS 4B,fj ~ 1,~2..3 I 0,6::;64 21, 43 1~3.l,1!") -', ~ 1,~1 
Ff=191S)O N 10 oa9 li1,8; 0J.gsb I c:>,58!i.C Q.9,1' 12.sep'(1 '1,11 S/t~;1 

It-ge-m-,-dd-e-lc-ie--+---~ I-~;rt b-1t-- ---f;..·"'--------l-e-,-S-98-9-5-+-'l.'g--,o-h-+----.-: -1,-18it (,,2.8(; 

l~preiO\ing "'---_ q04"fJ.. _ _ ___ _ _ ___ -"~-O'-'0-4_D'-4_"__'cL-1-' _9_4 ____ 1 ___ ,, ___ ..l...I! _DJ_O_'_D--LI_o,-B-t-C_--, 

tJ =1 % 
I 

b=5 mm 

rn~;-11066105I,,dee0--1h~[:~~j14[~''~\fl,-9 [gromllhc [rn t)11- V\-_~:,~~I II' [~~~~1) --I!--cFb'~~o-T,'i,d~o ((Fb~o) L :WlellV\9:m,c ro- I' :s.m·=l)Sb ~rJl berek.ei'ld v ... v\:> i'v..... I I' :J I' 

IfQ=O/315~..,. t,; , 
! : 1 0/15 : 14,5 I 0,061. I 0,5'11.(0 ~1/51, 1~~1"p. ! 0/18>! Y,18 
1'lJ= 2. YS 2 ",0.1 11,B 0,058 o,b25<i! 2.1,8} i 13~bJsb : 0,81.' 6,ob 
, 3 0,69 1~,1.f o,ob1 i 0,5192. : 'l..S,S3 ! 13bb,fS: 0,19 '1,.92. 
:b= 1 mft'l Lj o/"tO 1'1,4 0,011.. 0,6361 2..1,46' 1'11b,11 i c,8l. ",35 

\ 5 oJ 11 -11,1. 0 1050, ~ 5680 ~c>/35 1315,31! ~,"+9 4,6B 
:~=6° ! 6 o,bo 11.J1 0/oS5: ; 5183 ~/81. 12>61/411 o/-:}9 '1 J90 

: 1 0,61 15,4 0,0'14 I 0:6113 ~(I.f'1; 1:;~e;31 0,81 5,69 
:Fv= 650

1
0 N! 8 0,62.. 11,1 0,060 I () bS1T 2.5,51! 12.6 ... , "f8, 0/8~ 1,90 

i I 9 clba 10,3 0,04b I' d,~bt92.. :!.O,l3Y! 1375/1.1 i oJ)~ , 4, bS 
\~ =~15,o N! 10 0,64 11,6 0,05'1, oJS9~3 ~/~S: 1~56}01 0 / 80 I 5,Q..3 

~"'i£lc\~ci~ -- T~,~b'l c>,5fl90S 2.9
1
0;+-,---- Ol~05-r 5/,-1-"5"-£1--'-1 

l;preicli~'3 J __ ;~~1T __ ~4~_ Vt4 t c,o~y 1,089 J 

I 
-J 
-J 
I 



" 
nr.: 11088106 deel- hc[r"m] t, [mrvil Y [gram] h, [mW\] '1 c. Fw cl(~) 

meting mic:.ro- s.m:=}eb~M berekend ~;:'O, 'l~6 [o/W\..,1] Cbf. d~ Cbfo 
fo= q~15m%w" meler 

1 0,8:-" 8 1", / 
o,oeb 0,6')..$8 2.1')~ 1335J1~ ~9T 6,'-18 

lJ =2. ~ 2 0,60 15,1 I C,1 S~ 0,0401.. 2t,'leJ 132S/7 G 0,98 0, «31 
I 3 0'"71 2."/4 

I 
0, 'l..'- e D, 6416 '2.1/01 131.9~s 1 0,913 r ,01-. I b=2. mm Lf ~ac 19,1. o,2.0b 0

1 
68l.S ?.6J 15 -t'l.Sl,89 '1,00 8,10 

5 0,83 11,& ; 0, ., :1. 4 o b8C>O 1.5,83 1'2...90" 2. 1 1,00 B,01 I I 

~=6° b 0 111.. 10,')- t o,11~ 0, (;,,18 A.b,1.:t 1:1.91,"1·8 '1,OC) "1/JS 
1 0,8.3 18,T 

! 
0, ;1.O .. t oJ J041. 2.5,01. 12b1,SY 1,0~ S,O,:, I 1\,= 1315,0 N e 0,8S 11,5 \ 0,1'1 4 0,b6:2...5 '2..1,'50 1~~2,2.5" 0,91- b,Sg 

i 
9 oJ rt- 15,4 I 0,1:&9 ",0981 25,A1- 1'2..'12,,,.,11, 1,O~ &,bl. 

I~= b7S, 0 N 
I 

1.5,b~ 10 ~/~~J.~ ~ /3> 
i 0,165 o b860 1::t6.y,b11 1/01 8,'2 .. 1 
I I 

! ---,,- .-'- j 

geilliddetde o,rgeL i I O,collb 1..6,32- I 9- 1)643 fC,E' S 
spreicli~ 0,0391 I I 0 102.'11 '\,00 10 ,01.9 o,85Lt 

~ ..... ~_."_~. _~_.~-L - l 

nr.: ltOSB101-!deQI- ,h(."[~M] .lA~YI~J! 9 [grtlYVI] I he [rnm1- ~..., I --C~I- F-=:-'TA-( Fw ) 
;W\etihg' WlI(.ro - 15.m":V~}b ~rJl berek.ei'ld \I\=oil.~b [to/~M1) cbfo I d~ Gbfo 

~=~~15~~'~i __ ~' ~te~~ ____ +I ________ ~ ____ ~r-__ ~_' ____ ~'~--~: ______ ~ 
i O,S}51 '1 o/6~ 

:b=.3 .-vim I 
i 
i 0 

:~=6 I 
i , 

i I 

lFv =18bl/S N! 
: I 
I 

!~= Sso,oN 
I 

[9l?midcteIO\;
!spr-e.icliV\9 

2 0,59 
3 OJ 63 
Lj o,ba 
5 0 /01 
" q&t..t 
1 0,&8 
8 : 0/ £:>1 
9 ; 0,6'2. 
10 "b:t . , 

L __ ~_ .. ____ -L..... _______ • 

: 2.~/5 0,319 
2..6)1. o.~l° 
19J b °/2-81-
~e/4 D,3~3 
9.1,1 0/310 
2.8,t 0)411 
~41:t o,,4bb 
2..5,1 0,33'2.. 
30,1 0,40 '2... 
2.6,8 

i 
0,31-0 

_____ ... _. __ J._._ .. _ , 
I , 
( 
I 

I 
l 

"",L.<_, ___ ~ 

!t9,99 1114,1-g ; ola" 5,00 
0,5989 I l..B/91 1'l.5B,J3 : D,,8} 5f~4 
0,02... 10 ; 2..8,04 1:tlt1/b}: 0,89 b,10 
o,sbb9 I ~40 1280, Z8 , '" 8b '1/~n I . 

0, S1 eJO 1 1984 1"12,64 I C>,8b . 5 , 08 
0,61 b2... 2a: 1.4 

I 
1:145,50 I o,se 5,98 

0,S77EJ 12..9 f19 1:l1~,311 0,8(' 5,OS 
I I 

0/560S : 30 be 12.82> ... 80 o,eE> 4,b'S 
0 1 5 bbY I 'lC: 42. ·'~80,S81 0la6 4,80 I I 

", se55 ! '2...~,55 "1.2.6~~t °/8'} 5,23 
! 

o,SB494 2.9)60 o,Sbt 5,11~ 
0,01..0& oJ~1 0,011 0,49 

~--~.-- --.-~. -_. 

• -.J 
CD 
I 

~~ Il'l ...... 
P. Il'l 

I-' (l) 
I\) 

CD 



nr·:)lo881D8 deel- he [h'\m] t, [m~ <;; [grdYVI] h, [mm] 1/ C Fw cl (~) 
Imeting mic.ro S.Mi=}86~..i berek.end vr:o,~b ['o/fMWll.] Cbfo d~ Cbfo 

fo=Q:)15m%w,f__--Fm:.:.:e~l:.:::.er:......-+_--f__---_I_---~--_I_----+_--+---__I 
1 0,1:) 103;0 I 1,1 1 9 0,5~~~ 3l,02 126'5,"'9 0,88 Y/2t' 
2. 0,11 !1oo,i .1, '1,40~ ",'-143'1 31,:;l- 1251,'l,?> 0,88 l,81 
3 0.13! b5,4 1,050 0, 5101 303,).6 1J:r1,~3 0,8'1 ~)rf) 
4 0,b5 I',' {;'1,5 I' '1,050 p,S'-l~O 31,50 12..61,50 0,88 Li,:?:.8 
5 o/b~ :p., 0 1,1b4 0,5141 ~3/o6 1:t1o,59 o,8r 3;85 
b 0,'1-1 I 48,1 i 0,190 0,5 ll. '1 '12,62.. 11P8,b't 0,'8'8 3 j 90 
1 o,'tO I 16, ~ I, -1,188 0,4951. 34,12 12."f2../12 O,S} 3, S3 

1\,=2.45"0,0 N e 0,6'1 63,1: 0,995 0,5008 33,81 "\2.:}2,'-i5 o,t3'"t 3; b'L 
9 0,69 6~,l! 1/048 o,S'19.:{ '?>2, 19 1:t6~, '19 i o/~8 I ~; 911 

Ff=11S0,O N 10 cd,b '10,O! 0,606 I (),'H3 19~i.{, 131 1'212P~ : 0/8"1 J 3,33 

f-ge-IYl-i-dd-e-td-e--+--- -~:b9;d---: . ",SO~44 3:>,55 1lbB, llj i(),8i51-~~l.j4-
'-.-s_p_re._icl_i_Vl9_---'-_~J.,_OJ,_O~~~,l, _____ J _____ ~ _ ___'_I_o,_o~~6->-1-_1_1_0_b_ _ 5J 18 1°,005 J 0/1 S 1 

b=,-\ mm 

I 
-J 
\D 
I 



nr.: 1')088110 

fo= Q:) lSm%w. 

Vc=3 ~ 

b=1 mm 

~=6° 

Fv= b6l.,S N 

Ff= 115 ,0 N 

gelniddetde 
sprei~ing 

ge~kk\elo\e. 
¥re.lc\i~~ 

deel-
meting 

1 
2. 
.3 
4 
5 
b 

1 
8 
9 
10 

hc[hwn] 
mkro-
me.ter 

0,52. 
o,b.9 
0 150 
o;b1 
06'\ 1 

q69 
()Ilf 1 
0,55 

0,64 
0,5'8 

-~---

0, 58?" 
0,08·12-

~ 

5 
3 
l.. 
1 

9 

t, [Mwil 

10,14 

. 1,4 
! 11.3 
'1:1.,3 

15,~ 

10,5 
10,0 

9}8 
8,8 

14,0 

\15,8 
i 14,8 

11.l..,O 
b I "J...°I 

11,!5 
t.l..1,9 
18,0 
1b}·c 
18,4 
1<)..,( 

81 
L~~ ____ ~.~--~-- -.~-~.- - ~.-

9 [gram] h, [WIVVI] 1· c Fw 
~m;:::lleb~J berek.eV\d n~o.'l3t. [o/n\W\1J c.bf. 

I op.>9 o, LI11 1 ,15,:1.0 1'-t53a9 0,15 

I 
o,03!t 0/5501. 31,'-.0> 142.3) (,9 O,}e' 
0)04.0 0,5511- :11, 1~ 1'1 "-'2., 64 0 11"6 
0,039 0,4034 40,::L'l 141t,J 2L1 0;1-1 
0,045 0, ~1'-1l,. 42..,55 1~T<'/31. 0/79 
0 1 c.'y b o,551Y 301 85 1418,51 oar 
0,043 0/541'1 "31/~S 14..tiS, 6'0 °irb 
0,043 0,5581. 30,81 1411,98 o,rT 
0,0.36 o,S2.0 5 3".,'1-1. 1'1'11,~4 e/rS 
c>,060 CI,5t..t53 ~1,4Y 14::l1,OD i °'16 

, I 
0/50861 ~o)T5 142.1a31 I C/l b4 
0,06 19 4,$lr !t 1, so I 0,0 12-

i 

! 0,141 ! 0,5(;11-. lO/~b 1~3.1, Ii( 
l 0, ~1:!>5 I 0,5 803 :L~, fa /13AB,11 

<>,109 ! 0,5718 i :t9,SO ! 13~0,50 
cSt ' S"'ft5 t"1 i D,1 1.9,91 [1330/ : 0 1 

C/ 1SB i o,SlBo_ 
c,2.1 5 I o,&:l.4~ 
0,11° o,b0c:6 
0,153 0 1 S~35 

0,187..- oJ6U!S2.. 

0 , 1'15 od,)[bo 

. 
OJS~05.:) 
o,o~1~ 

_ .. 

19/89 11320, 
2-1 I~O I 1 ~.2>1 

!>S I 
34 ' 

'l..8,S8 i 131~J 
t9, '}...O /1318.1 
Q..1ITi. 1:tS8 

j I 
wigS . "1 ~ 3.1, 

13,tO,4 .'<.9)35 
0,.91 

00 
5 -tb,8 

.-

Fw 
c.bfo 

OJ 84 
0/8'1 

o,8Y 
0,84 
0,84 
o,S1 
0,85 

0,85 

0/9'1 
0,84 

c,S"I8 
0, C> 11. 

cl(~) 
d!f Cbfo 

3,01 

It/1.1 
'1/30 
'1.,14 
1,90 
4,4.2.. 
<-t,1.1 
Y,43 
3./t 1 

't 11 

.3/;56 
0 / :;63 

d ( Fw ) 
Id~ Cbfo 

. 
Y/1S 
slob 
S,oo 
s,co 
5,0-1 
b,15 
5,54 

5/31 
6,,-'1 
Y,9b 

5/.314 
0,02....0 

.. 

I 
CD 
o 
I 



-....... 

nr.: 11088111 deeL- hc(l'YIm] I, (WInY hc [mWl) c. Fw (j [gram] '1 cl(~) 
meting micro s,mF108b~J berekend n=o,13b [tVW\wl.] Cbfo d.~ Cbfo 

fo= q~15m%w, me.ter 
1 0/01 531l.. 

. 0,613 o,l.-lOOr 3>4,50 13::'8)~1 oa4 3; 11-
1 tJc=~ ~ 2. o,bl 15;(,5 I 0,800 0, bl..tb'l. 2'"1,06 1:{3'J..,~b 0,8(-, 6)51 

06'1 
I 

0, (;>'2.06 <.lJ3,o6 1'155,92. 0,'1 9 5,81-I 3 i ~5,b j 0,S~1 , I Ib=.3 mm '-t 0,59 3b,1 i O,SA.'6l 0, b:z.o3 2.8,01 1'250,13 0 /79 ci,8b 
5 10)51 3>1/3 0,449 0,6084 18,56 -1166/1'l.. O;t't9 5,5& 

~=6° b t 0,6'1 .41,9 0)442.. 0,4'-11 4 3,1,08 13.31 11~ Da 4 1,59 

1 o,b3 I 'l.1,b 0,330 o/Sl.o9 3:Z,1° 131.8,10 Q7S 3,10 

Fv 1815p N 8 o bl.l o,4J.S O,S1W 33.1' 18 1331,951 0/14 3,$4 J 1 35,1 
9 o(b3 I :10,", ! O,44b q 611..{1 :2..8.,'::'0 1261/1'2.. oa~ l 5/70 

Ff=1so,o N 0/&1 
i 

0/431- D, 45t b Sb,41 10 40,5 i 1~~9,54! O'1~~ __ ~~'Fj 
··4-----

1~~I~;de 
-

t:,':;;L 0,55'358- 31,40 119YJ843~o,tbbl ~,51B 
I qo151 3,81 4~j48 10,016 I 1,511 J 

,-_._ ... : 

~~~~lo8elt~ldeel- T.I-'<"[\')\:]l te[~~H~jl 9 [9I"c.\Wl] The [YrllYll 
~MetiV'9\'y\I(I'O- I :s,m'==l,86 k%rJl berehmd 

J,=O)31S%w. tel" . : 

n=t:b I [-2_'J---l:f: d~ (:~J 
: 1 O,bb! 10l,1 i 

1

'1](..=.3 ~ 2 OJ b'1 5b,1 
.3 o,ba 4'1,0 

Ib=4 tmYl LJ o,hr 1.\9, 'i 
I 

5 0,66 l.b/O 
6 0lb3 2.8,1 
1 0,62.. .30/3 
8 ~b3 411~ 
9 0,65 4Y/8 
10 6J b4 :36,8 i~ = 9&1.,5 N 

I 
~·e-V'Y1-id-d-~ki;- ----··--l~) 648 
!~re.'c\'V\0 : 0,0193 
L__ " ____________ _ 

1j LtSo 
1,0&1 
oJt~a 
crr-,1. 
0,s'::'3 
o,5bo 
oJ Sbo 
0, t 1'1 
0, &'\92-
Of 1- 30 

, 0,'1511 36/80 :129'1/41. 0'14 r i,64 
i 0,6049 l.8/t 1 ! 122..1,4,. i D/"t 8 5; 41-
! (>, S1..63 3:2./41' 12.81,6.l : O/=( (,j: ::')"1 9 
, 0 /4.9'1' ~4J02. i1:t9l.,85 j 0/1'4 3, '19 
,0/652D 1.6,84! 1185,18 i 0,81 &,'13 
: c>/ b339 ~1,5.,?,: 1~oJ.)t8 0/l9 b,21-
6,5183 2.9,81 i 1'1.4,8,64 0/1'& 4,8,'1 
0,40'0 1 ~S,01 i 12.9b,04 0aY 3p .... i 
o,lfB"f1. 3t.t,"TT !-1W5J5~ (O/l4 ~/O.9 
0, 6309 ~1)65 i 1!W4,91 I 0,19 b,11.f 

O)55~4 ~1J~6.1 .. 125~,~Joab~-4,51'-1 
c>,oltts -L--_3./_bb~1_.~41·54-10,011 ,1,S31~ 

I 
OJ 
I-' 
I 



nr.: 1108811'1 de.el- hc[Mm] t, ~nil 9 [gram] 
meting mic.ro - lS.VV\:=}8b~.J 

[0= O,2l1C%w, meler 
1 0,''1- 5 gbj L1 1,830 

llc=3 % 2. o,80 ~CJ,9 oJ:~01 
i 3 (\ '1 b ! 411/1 0,015 

- I 

b=b mm Lj o,6() . (.B5 0,830 

I :~;C~ 5 C'>; $;" 1,112-
~=6° b (~:-:}~ _>C" ,N oi8~Yt .. ~ t f 

1 o,82. 0"1,0 VA-O Lf 
Fv = 3~ lS,c' N {3 C';}t) -,\<.))8 0,91) 

9 0/1-:, '1S;() '1,111 
Ff= 1C)f::',0 N 10 O,B1 ]i..i/'J [~ 8GO 

................ ~ L--..._ ...... -.-
gemiddelde O;-t €l) 

I spreiO\ing ("""51 ",1. A._ i 
I 

he. [W\WI] 
berek.eV\d 

if 
VI:' 0/1.36 

o,48~O 3Y)8LL 
6, s108 .3~;·15 

0,.5168 3l,~.9 

0,48S5 ~LtJb9' 
oJ 6046 'lea'-
qs8'&3 'l..9/43 
e,6od1 1.8,89 
0,61..'2..1 2.15',00 

C>,,6~>"t3 2:1. 40 

o, 611C' '2.1, f]c) 

o sbe6'\ , ~C'}S'1 

°/01:.-0(' 2..,9i..\ 

c. Fw 
[o/W\W\1.] Cbf. 

1134,15 '1,18 

1Q..(·n,31 1/18 
1~50,6& '1/18 

12.SS11 6 1,19 
12.35,54 1,19 
1142.,10 1,18 
1231,24 1,'19 
1i1.j,Oll '1,20 
1~1E9bl 1,::t 1 

I 

1'2~4142 1,2-0 
I 

I 

I 135, 1.83! 1,191 
.9/38 1°,01 C' 

'cl (F ) 
d~~ 
~18S 
'1,41 
4,69 
Y 01. I 

6,3~ 
5,99 
b,::V3 
b,8S" 
'}/:t} 
6/~nl. 

,"-,.~~.---

b'tl.'l 
1, l.ti 1. 

I 
m 
N 
I 



nr.:180881001~~~i - hc[rvwYl] !, [wwnJ 9 [9ram] he. [mWl] 1 c. Fw cl (-Lt-) 
1n9 mic.ro - lS,m;::: 1.s6 ~J be~k.eV\cl Vl::C,2:?lb [o/W\W\4] cbf. cl~ Cbfo 

fo= O}-I5 m~w. me.ler 

1 0 ... 81 3,8 o,obS o,BLf38 A81~2.. '1411,13 o,T:t 5,00 

v=1 ~ 2- 6,82. 1,3 c>,osb q~rbo ')..5,11 1314/2>9 °/rt 1-,5Lj 

.3 OJ~b 8,0 0, 051 0, !::JDb5 ')...),51 1430,5i.f O'T4 b/11 

b=1 mm LJ 0,83 9,9 O,o}3 ~/93el 2b/Dl 140533 0.,'15 6, f:" 
I 

5 0,31" .9,4 

! 
0,065 0,8'1-98 ':lSI 1 1451/2. 1 0/13 SJ6l 

~=6° b 0/80 11/li 0,01:8 0)8105 'l8,51 1458/ ;(3 O)7~ 5/45 

1 o,~8 .93 I 
0,064 01 8755 Al)J~8 1Y54/f:r 0;13 54 , 
0,060 /\,= 961,3 N 8 o)~l'\ )/8 o,9IST :U;J66 '\3rl,1} D'7t 7,60 

9 0, '81 b,4 

I 
O)OLJb cJ 91YL-1 211 ::t9 1'-114131 °aY b,lb 

Ff= ':J1 5,O N '\0 0,13 .9 (..1 qob8 0/'9104 ?':~/13 '1419)5'1 ~ 0/74 &,38 , 
i "-" --_ .. _ ... ----_._-

gelYlicldelde 
- I o/.91°~1 10/)41 

0,859 L I 
2..7,y'-t 5 b,U3 

spr~iO\iYl9 qoh99 , I c>,o<...tY8 1) Q.1 101018 0,811 
! ! 

.... .te~::~J I 9 [gtU""J he [t~H)11 ~··-T~--l nr.: 180881011deel- ! ~ [~wV\] ~o C Fw cl Fw 
["I .. _'J i cbf. id~ (CbfJ ' t 1 is,m,:v~6 ~~ bet'ekimd V'I::OJ1~ !Me Ing: W\IO-O-

~ MM! I ~ I , 
Q=ql-fs %wme €r 

, , ! \ 

1 o,ll i 9,5 I 0)151 I 1)0111 1.4J90 1~80,11 I o,gO \ 8, bl-l 
1 

, 

i'(]= 1 ~ 
I ' 0,88'15 2 0,.99 , 1Q.,L! i 0}113 1.8,03 1361,48 q 84 : 6,0-1 

.3 o)~5 . 1~,b I 0,1 JS ~8835 i W,15 131°,0'8 0,84 :, 5)93 

!b=2. VY'IWI Lt : 0,91..\ 10,$ I ",162... C1,gL(54 I 'lb,4S 13:1.1,91 I o,S} I 7,15 
I 

5 . 0)93 10,5 I 0,13.9 ",8"i2.1 ?..9,3} 1'395;55 I 0/81 : S,2.1 
I 0 

) 

!~=6 6 O,gA 1~,:l I 0; 161 ~ 63.95 I 9..9,4b i 139[,05 0/62- '. 5) 17-
I 

0)93 1(),8 I ",1ST q aV11 111,01 !1'34A,Y2. 0)3b 6a1.. 
j 1 

I 
I 

IFv = 192.5,0 N 8 lOs(, 11/ 6 

I 

0)163 o,8~9 I 2.1,8S 11~b.3)AS 0 1 84 6,1l. 
I 

i 9 ; o)el5 11J2. 0)11-5 0)9940 '2.5J30 11..9:tJtX> D,B9 8J~ 

\~= 8~1's N 10 o,9b 12,t 0,11 5 0, 81b {;. :t8,35 1.3)4,51 0)84 5,81 
i 

----

1~_-
--- ... 

,9'?~iclclelo\e. i 0,930 ~90.9B3 ~114~O 0,651 b,50 0 

spl'"eic\\V\9 lo,os96 ~o58b 11 56 o,o:z.1 1,165 
.......... ._. 1--. .. _._-- ---- -.-- .. - " .. -~ 

____ "0 •• 

I 
co 
\.N 
I 



nr.: 18088101 deel- he [wuYlj tc ~m] 9 [graM] he. [WlM] tf c. Fw cl(~) 
meting mic.ro- ~Wl~}8b~ ... berek.end f1 : 0,23>t: [o/w\M1.] cbfo d~ Cbfl) 

fo=q4Sm~w_ meter 
o/;,b I 18/11 1::let{/~U 0,88 5,10 1 18/5 j 0,31t 0,8641 

tJ =1 ~ 2. 1,05 1l/4 
, 

°1 411 oJ 19~O ~crtb 1312>, l.3 qab 4 1 6b I 
3 1)02. 11/1 I ~Y1b 0,8502.. 2.<9,95 12.-8b,S8 0,88 5 ,'S} 

b=3 mm I..J 0; .. 97- 1tl3 I 
oj3b4 o,892~ 11190 ubb,61 0/89 b,2-1 I 

I 
5 0,98 "IbiS I q40S 1,0409 2'1,),4 11}1/62.. 0/31 8/52-

~=6° b IO,5} 15,9 ! 0/393 1,o y 8A 'l..4,O.9 ~16b;F I 0,91 9,1 1 
1,00 1Y,f 

i 

0,386 1/1136 1.1,1b 11L1;::rC1/0 11, sb 1 t 
I 

1\,=2115,0 N 6 -1,03 13/S I 0/333 1I OL16'\ 14,13 1168/13 [ 0,97- 9, b6 I 

! 
9 1,06 13>/Y I 0,339 1,012..9 :{:1,51 115qD.9 o/~8 "10,3'8 

Ff= t~_50, 0 N 0,,98 14,& ! 
0)382 1,109b ';l..l,BY 11-15,2>9! -1 jO 1 11, Lf '-I 10 I 

I 

I : 1 --t-------. -- ---

gelYliddetde - -- -.- -. ---- --1-- I 1,()o2.l i Oj98430 2.5,195 ! O,.9Lf2 S,Y41 
spre.iO\i~ 0,0358 I 0, 1119 ?-):l5 10,OS9 1,6 :to 

L......... - ' __ ~'.~_ ~ __ ._J __ ~~._. __ , 
.'-----

.tc(~"l¥·Jl9 [graM] I he [WllYIl ~o I c r-F-=~-Id( --Fw ) 
IMeliV\9:\-'I\""o- ;s.m·=l,86 ~~ ber-ek.ei1d In=o,~36i [Nj~W\l] 1 c.bfo ld~ Gbfo 

,fa= 0/45 %>t.!-, _---Ll'jylusf ..k2te!ol.1('----, __ ---+-: ----..,.-----f------II----lI----l-! ----I 
\ 1 10,98 t 1.5.9 0 /7 46 O,.91 8f.; "1/18 i 1~1!la1 i 0,93! b}~rt 
1

11=1 Y'5 2. 0)9) l ~~J8 c>,b81. ())~11'1! ~ll~t I --t:l2b,.94: 0,.91 /:'/(;3 
, .3 0/;36 :tb,'i 0)'1 4 3 CiJ 8952 '2-1' 81. ! 1'1.3&, 11 : o/9;{' &/3:t 
lb=4,ywYl 4 1,01 i 13/l: 0,613 0)£1032. I ')..1,60: 1~31) 62.. • OJ9l. blLt} 
! 5 : 11°,3 I 2..4, b o,b'et 0,8(383 i ~I 01 : 1:t39J9~ 0)91 b,1~ 
i~=6° 6.1,02. i !lb,9 oJ~n·b °1"91 15 1 !q-,11 : 1~23J41 D,B3 bITS 
: 1 11°) :t3,5 0, 6B9 0/93~5 I 1..6,61 ; 1114,Sr 0,93 1,05 
;f~=3515.oN 8 '1(05 2.9/~ 0;634 0)6906 i 3'1,81 j 1~oo .. h3 0,81 3,~5 

9 . 1p5 ":~J9 0'709 C? 943b i 'l..bJ S3 1W),SO °194 1/18 
i~=1bi5,oN 
I , 

10 1/ 0 5 ~S,9 ";711 0,94 bE? ! ~b/t5 12.05j ..96 0,.94 1,35' 

1gevniddel~e.m -
Isp\~eic\iV\9 

·--1~~()·11_ +-~ t-_·-
io,0309 I 

L ______ ~_ -t _____ ;_~ ___ _ L ____ ,~ __ 

O,tJ94H 1 21,979 
~otY3 l,45 

- - ~--.. - -.-"--~-"-.-

0,0 

I 
OJ 
.p. 
I 



. ....-- ·--- .. · .. ----T .. · .... 
he. [~'Y\I'Y\) i C 
be\"ek€~'\cl rr=p,nbl [tVW\vnl

] 

nr .. : 18088101..1 deel- he [wlI'n] l, ~Ylm]: 9 [gram] 
meting mtcro- ~·m:=l.ab~.J 

fo=Q'-I5 M%w. meter . 

cl (~) 
clg Cbfo , 

tJ =1 % 
1 1)0:3>' 54,l 
2 0,99: .30)1.. 
3 o,9b. 351~ 

b=5 mm 4 1/08 j 2,Y/l 
5 1/00 i :?>S,O 
b I q95 ; 30)5 

1 I 1,0''1 ! 34/3 
Fv -=YY1.5,0 N 8 o,S9' 3.6;f3 

9 1,05 .3'1,9 

1,3..38 
i 0;840 
i 1,010 , 
i 0)980 
; '1,1 'Lo 
I 0/330 

1,0"18 

Frf= 1050,0 N 10 1,01 33,5 I 

! 

1,01.9 
1/0 :l1 
1(035 

, 0,6281 
o,fo'11 
0,')'1&0 

o'T2!3 1 
0;(30, 
O/=tl1 2.5 
0/,55l 
0,]40'1 
0,14 '1'1 

: 0/1'861 

31,bo 1:q8,''t1 o,8r i 

3i."V13a9S,Olj 0/16: 
3:\,31 , 1l..'3~/Lt 1 j oJ)b , 
~~/ ~1 !11J33/1.1! 0,86 
2:.?>,:t1 i 1193,oS ; C>,8b , 
31/Tb 11'l91}D9 0,l86! 
.:1 'l, '1.9 11:188,~~ T OJ] G 
:.l'l., b3 '\'2 .. 90,38 i O,S(' , 

I . 

32, b9 ! 11..90a3 0,86 i 

3.1, ~o 1 ::tr9, 35 0 ... 81 

)",14 
,).50 

3a-4 
")J1 5 

~/'rl 
~,91 
'1,08 
~\9G 
3,04 
11,50 

! 

--I 

L~_~·r_:_~_clie_n~_cl_e --,-_"_-. _- -~~~~~-~ __ l~~~ _)_~)_J_~!r13~'b'~gi o,sb.t. 3,)90 
.0, Y53 

~ ~ F~---fl 
cbf. ~~_~CblJ~ 

63 D/)l. ~51 I 

55 C)b4 4, tS I 
;38 0,64 4,41 
04 . o,b.3 '-i,1b 
19 01 b:t 3/63 
'7:2. ; o,b2> LV-ll 
:l4 ! 0, b1. 3,83 
30 I c) b '2>, (.(, 1 e 
35 : oJ h3 '1, Y1 
9& I 0/=,4 I i.{, So 

1-- J 

i 1 . 0,90 I -10,0 op59 • 0) l S0 ! 32,46 ! 1'-191, I 
11=2. Y5 2 0J'1!t i ~\2. ! 0,051..1 0,83 '18 ! 19,51 i 14:34" 

.3 ! 0'1 4 : 1:l1 1 
! 

0)01'(3 0 1 810 1 i .:30,0]- 14 1"Q, 
Ib= 1 WlVYl 4 10,Sr I 8,b 

I 
O,o5Lf 0,1 989 i ~o}7b 1'1 b:(, 

5 0/61 8,i 0,0412:) 0, r603 1 32,11 ' "1486) 

1~=6° 6 O/~8 8,1 ! 
0/051. 0) S1b8 I 3~1t ·14l.j2., 

: 0, 1 1~,8 0 / 0'78 oar53 
1 

1 1 !.3"tS} 1411) 
Fv= 8:tS,O N 8 0,16 12>A, "<1083 0,8000 13°,T:', 1L.jb1, 

9 o,-r-l .9,2.. o,oSE; 0,8159 I 30,,'1.0 1450, 
~ = .31$;0 N 10 0}8$ b,5 o,04:t 0, 82.'A.1 .30,00 144S'} 

.ge~idclelo\e. 0,80 0 oJT991 8 ::'0)15 '8. 

.spreicliV\9 0,0650 o}o2...88 o,9a 
-~.--

I 
ex; 
V1 
I 



... .----. 

nr::1808810b deel- he [h'lm] it [WlmJ 9 [grawl] he. [WlWI) ~o C Fw cl(~) 
me.ting mic.ro- fs·l'Yli= 106b "% ... berekend n-:o".l~b [NJw-..,1] Gbfo d~ Cbfo 

fo= Qt-i5 m%w. meter 
1 0,91 1{,J :) 

I 
0,2.31- 0ls911 2.7. 91 11..<):(.1 0 1- 0,80 b,vo 

tJ =2 ~ 2 O,8S! I 18/1 0,2...54 O,6:.1:tl :2..1,89 '12£H,63 0/80 6,0"\ 
! 

.3 o,9Li 
, 

14/)- OI2.0b 0,8.915 ll/51 1~gA.,41 0,80 5,99 f 

b=2...mm Lj 0,9b ; f 5} (, I 0/.t08 ", eLf 8:<: "l9,"\g 1'2> 19, 'J."1 Crt 9 "'5/ 2.3 i ! 

0,86 
t I 

i.1, E/:1 5 ! 1510 i o,10S 0,82.1° ~ 9,'85 '133'1, ·?"~t O,lt3 I 
I 

~=6° b I I 0/A63 0,8316 '1.6,68 12..61/ s8 0 1'82. 6,89 0,.90 , ·t9,l , 
0,89 I 15,5 ! 0 / 2.°1 o,ey..95 '19,15 1318,50 0,19 ~ 2.. ':) 1 ::> I' . 

Fv = 1800,.0 N 8 0)93 

I 
189 I 0/2.52.. I O;84el A9,19 131<3,:1.1- 0/1 9 5 J :t ') , I 

9 0/84 1~,g ! 0,184 o,.!3Ci't 4 ~1148 'lltn,g0 O,t3 1 b 29 I ) 

Ff= 
1 

0,2..[,0 I o,S39b l'3,45 1.:3:{'4,~1 ~:rB. S,Ol'j -rx'l,ON 10 0,91. I 10;1 I 
! 

I 
• 0,'t9-d-S;b61 . geiniddetde 

... - c.-.... . ... --·-+---~-t--

lo,8t32>6 - 0';;103 i ! !tS,t.r71 
00368 ! spreio\ing I I 1 0 ,03.51- 1,03 I 0,0 1:?> le, (, Lf 2.. _____ ,., __ " , .. ,,_"' __ --.1 ___ """ 1 , -- .. 

~r.' 1808B101!deOI- \n:°[",,,,l I {.[",,,J! 9 [9"''''] -II he [»lIYl1 
!WI€bng'W\'(xO- i5.m'::7,86~.J bel~ek.fmd 

:fo= 0, 46 %w.. . tef' ': i 

! "" 1 (}/8S: 11,6 i O,14b I 0,591.8 39,35 I 1354,45 i e,ba J..,C'9 

1

!1J=1 !95 2 cJ8b' 14,6 . 0,2..90 c,84.l.Y I ~~,31 ! '1~9b))S: 0'11 t:.t,91-
.3 0)85 1 b,1 . 0,31..9 0,8::'55 : 'l..9,58 ' 13COJ 06 : 0, r 1 '1,85 

ib:=3 IYl I'YI 4 0,84 1 LV9 I O,;l49 o,1OS1' 2>4,01 : 13bo'T 3 . Cl,6f! 3, '15 
I 0 5 0,91. .2.1,9 0,4,3'1 : 0,6404 'l..9,1.13 i 1Q..~1193: 0;11 · 4/93 
1~=6 6 o,9611rb 0, S31 : 0,79 "1& 3O,S1! 1313,Ob I 0/::>9 4,~e 
; NI 1 0,S6 11,8 (),~ IO/t83t.f 30,95. 13~o,33 i olba 4,21. 
IFv=l5'15,O I 8 0,94 ;;1..1,.,3 0/108 ,°,1"159 ::'1,55 i 1~34J3e I 0,69 3.es 
i 1:1 0 196 11,0 o,3~~ I 0,8058 3O,53! 1318,51 : 0/10 It,40 

~~e;;11~li~9 ~:-l O,~8b I ;;~~i ;';~:. 1~15, 11 I ~~;;' ;:~~~ 

I 
OJ 
0', 
I 



nr.: 18088108 d~el- he [Wlvn] t, (wIm] 9 [gram] h, [mWl) 
md.ing mic.ro- \S.V'r,\:= lo8b ~.J bere k.eV\cl 

fo= ~~5 IYlXmw. meter 
1 o,9~ 2.1,0 I 0/)0-1 0) 82.5B 

1] =;t ~ 2 0,96 '1(,3 I 
0/'140 0/6255 

I 3 0,99 ~.31 l/ oJ 518 0/l-85 t 
!b=4 mm 4 0,95 ''AO,3 

I 
0, 511 0,8101 I 

5 o/9b ?-.4,8 
I 

0/590 o,rsb1 
~=6° b 0,91- D}·j 0,60b 0,822>1-

1 0,93 18,4 I 0,488 o,843b 

Fv =~115)O N e 6/95 19,6 I D,5O't 0,82..2.8 I 

i 
9 0, eLI 

I 

2.3,b I 0,5'86 I 0,7-898 

Ff= '115C\{.') N D,9b 19,9 
• c,'-181- I °a18Y 10 
, 
! 

-.. --- - .~. - ----+-----~-.- ~-----. 

gemiddelde 
- , i 

0,933 i : 0,806:1..1 
I 

spre"O\ing I 0,04b1- ! , c>,o11:t 
.1.__________ _ _______ .J _____ i 

~o 
n::.o,2.~b 

:t9,8e 
::>-'9)39 
31,1-1 
&:1,39 
.32/1'--1 
'1.9)35 
1.9/.:)3 

'l.9,98 
31,01-
31,46 

30,5'10 
0 /91 

-

C Fw cl(~) [o/W\W\1] Cbfo cl~ Cbfo 

1 ll',ft 0,65 Lt,59 
·lQ.I', ~6 o/;)S Y/SB 
1:t95,51 0 / 64 4,00 
1:(,8'1, '10 (),t:.4 4,35 
1~1D, 63 o/6~ 3,61 
12.13;08 0,65 4,55 
n,60,41. 0,65 4,81 
12..13,64 0,65 Y,Sy 
1 :l.93, 12 0,64 l1/ob 

1~99,50 0, :~~1_}'90 
O/t>Ll4 4,~D5 

10, cOr j 0, ~93 
I 

CD 
-.J 
I 



...... 

v=3 % 

b=1 mm 

,1 0 1 1-
}186 0,8331 
118& 0/7595 
l.:r2.S C,014 a 
J 183 0,1510 

0/19 &b9 
oJ o :<.b8 

--

J 1 D I 

~,b5 ! 16(1) 

32,11 I 14l4J 

.30, .t 4 I 1::' 53/ 
3>2,46 j 1Y~81 

30,859 
q91 

I 
0) 
(l) 

I 



nr.:1808811.2. deel- hC[Mm) i, (wIm] Y [graM] he. [VVlWI] ljo c. Fw cl(~) 
meting mitro- ~vv,,= 1.66 ~..r berelc.eVld rt=-o,13b [~.,W\1] Cbf" ~. Cbfo 

fo= 0/ .. 45 n1%w. me.ler 
1 1,1194 V. b5 11D1,o1. 0'1 5 11,01 , 0 188 11/1 0,454 I 

tJ =3 ~ 2- 0,82. 111. 5 0 1316 0,7100 3111Lj 135~'1B 0, (;., 3,74 
,3 0 1 64 I Q.l,l o,4~8 oJ311b 50,15 13.:tb,48 0,62 LI,LtO 

b=3mm 4 0,84 ;~.9 D J Lf 15 ol/bBS .31/51 135&,&t 0 /61 3; "11 j I 

5 090 ! jl1,4 I 0)303 0; 15BO .31,15 136'1,91 D 60 3,58 J I 

~=6° b q,Ob 1194 . o,Jb'l. 0, 1913 2>1pl 13L.f3,2..4 ob-I Y.(OL 
1 , 

1 0)84 1,},8 lo/sob 0) 111g :31 j b9 135LiaLI 0&1 3/7 S ; 

Fv=~52..5,O N 8 0,89 ')..3,5 1 0 / 150 0, B 1;(1 30,.33 1330)0'8 D
J 
b). Y,_~1. 

8 0, £.\3 '2..~t I 0, LFf8 0 / 1591 31; 15 1.:)61,80 0, bo .3.,5'3 
Ff= 850,0 N 10 0 /82- 2.4,b 1 o,Yb2. O,19b5 30) Oy 13 YD,02i 0,6-1 '-I,D9 

----L--- t ---... ~ -

gerniddetde '- o,81bb1 2>O/45~ 10 .614 O/8b~ 
! 

~/(,2.2. I • 

spreiding 0,0368 o,108Y 2.,83 10 ,040 /)..,lb't 
I ! - - -

~
r:; -1608S11~ldeel- I hJ""WI] {e[~YI.~J 19 [gl''CHYI] I he [VttIYl] ~a T- c TF:-l d Fw !WletiY'l9:W\~(tre0,.- l!sm':1,Sb ~~I berekJmd "'::0,.1...3&. [o/W\W\2.] : Cbfo ild~ (Cbfo) 

fo=O/'-l5 %"'" VYlt!.. i I 

I I 1 0,84 i 102.,1 i 2/1bS ! 0,6144 35,50 1331,Yr i ~60 r Z,bY 

I
-V=2>yg 2.0/15' '33,5: '1688 ! 0,6531136/41.1 1~34/11. i 0 /60: 2,t.4Y 

.3 . q62. ~~,3 i 0,140 I qb-IY6 i38};..b 1333 ... 9910,60! 1,41 
Ib=4 W1VYl L\ 0)84! 33/2.. i o}032 i qbo55j38111 1~3l/~9i 0,60 1:(.,0<1 
I 6

0 
5 ~eb 133 ... 8 ! b J bS4 O,b43t 12:>6,,81 ..., 335/4DI 0, bo; ;{,35 

!~= 6 . q89 .33;3 I o,bbS I q63BO 13j,09 1335,53 0,60 I 2.,31 
I I 1 ()89 ~O" 1 i 0,560 I' 0,5918 139}40 . 13;t~J~1 o,bo !1/ 93 
iFv=32.1S,ON I 8 . 0;18 3&,0 i 0,6'16 0,5913 [39 ... 12. 1330}~0 0,60 I 1(91-
! 9 .0, ab "q8 i 0,si9 0,62.1'8 I 31,b:t 13~5/3~ 101 60 I 9,.)Ai 

1~::~~~~~i:~~~~+o't~S :::4~1 ::::g'13~~10~ :,:: I ::::0 
r~pre.iC\iY\9 1C10418 I 0,0344 1}59 0 °130 b L-,_________ "_~ ___________ L_____ _--'--_____ . _ .... _________________ ._ 

I 
(J) 

\.0 
I 



nr.: 18088114 de.el- he [rI\m] ~c (wI~ 9 [gram] h, (mm] 
me.ting mic.ro- SJYll= l,eb "%.J berelc.eV\Q 

fo=~Y5m~w me.ler 

1 olea 8~4 1/459 0,b491 
tJ =3 ~ 2 0)30 .39,8 0,990 0 1 &491 

3 0/89 t li4/ i 
! 

1,041 0,5003 
b=5 mm LJ ,,/81 

1
4015 0,988 0,62.Cit 

5 0 1 86 
I 

48)0 

I 

1{:trl O/b"tTO 
~=6° b 0,81 i 3818 D, f:>2} 0, 6019 

1 0 88 I 0-1,0 1}556 O,b Lt91 

Fv=4050,oN e 0;89 ilb,b 0..,916 0 1 63b8-
I 

9 0,89 4b,o I 1/1..73 c>,'1041-
Ff="I'-l.l.5)O N ~o _>-o,s~_ ~4,9 ~ 0, &39 

O,b111-

gemiddelde o,e't71 I 064050 

spre.iO\ing 0,01"11 I 10 ; 03A.1 
, - ~-----~--.. 

, 

1/ c. Fw 
",::~ub [o/h'_~) Cbf. 

3b,b'l.. - 132.6,90 0,6l.. 
3b,b2.. 13.2.6,90 0,67... 
3.$,0l.. :1.32.1,00 o,b:t 
31,96 1~2.S,62. 0,,62-

35,39 13:r~/61 oJb~ 
3859 1~l::'~1 0,61. , 
36}62 13Q..br90 O,b2. 

31,19 13:tb/~t o,b.t 
.3tt, ::tb -1316/81 0,62-
3&,40 132'1,09 ()J)~ , , 

3j,06t 1314,W,.i o,b!t 
1/49 . 3, :t.~Lf I C 

cl(~) 
Q~ Cbfo 

~,44 

<.:t/44 
t,03 
l..,~O 

~,11 
2.,10 
2.} 4'1 
A I33 
'l../9g 
'4,13 

--~--.--.---. 

l,~81 
0,2.96 

I 
'-D 
o 
I 



-91- Bij1age 8 

blad 25 

De nummers van de proeven waarbij de spaan1engten met een touwtje 

is opgemeten 

11088103 

11088104 

11088107 

11088108 

11088109 

12088102 

12088103 

12088104 

17088103 

17088104 

17088108 

17088109 

17088112 

17088113 

17088114 

18088104 

18088109 

18088113 

18088114. 



5 

i 
I 
I 
I. 
I 

5 

In. 
i , 
I 

. L~- ~ .. 
! 

. i. ! .. 

I 
1 

10 

aanzet f 0,14 , 0,315 

snijsnelheid V = 1, 2, 3 mls 

snedebreedte b X = 1 mm 

+= 2 mm 

0= 3 mm 

0= 4 mm 

6,- 5 mm 

theoretische lijn 

, mml 0,45 omw 

~ en Fw/cbf zijn zonder spreiding Neergegeven. 
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