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SAMENV ATTING 

Om een materiaal te verspanen moet men een bepaald vermogen toevoeren. 

Dit vermogen is de som van het vermogen vat nodig is om het werkstukmateriaal 

plastisch te vervormen en het vermogen vat nodig is om de vrijving van de 

spaan op het spaanvlak van de beitel te oveNinnen. Deze tYee vermogens zijn 

beiden te schrUven ala functie van de hoek vaaronder het ueriStukmateriaal 

afschuift, en de vrt~ingskracht van de spaan op de beitel. Het proces van 

verspaning streeft in de praktljk altljd naar een zo laag mogelljke verspanings

energie, vat resulteert in een eerste orde differentiaalvergelUKing. 

Het numeriek oplossen van deze differentiaalvergelUKing levert een relatie 

tussen de afschuifhoek'P en de grootheid ~r (Merin is Fw==: de vrUvings

kracht op de beitel, C= de karakteristieke spanning van het verkstukmateriaal, 

b= de snedediepte, f= de aanzet) 

Dit verspaningsmodel is ontvikkeld om aan de h~d van verspaningscondities, 

zoals werkstuk- en bei telmateriaal, aanzet en snedediepte een ui tspraak te 

kunnen doen betreffende: 

- de kwaliteit van het verkregen verkstukoppervlak. 

- de levensduur van de beitelplaatjes. 

Mijn opdracht vas het om te onderzoeken of het verspaningsmodel ook van toe

passing is op de fijnverspaning. Tevena moest onderzocht varden velke ruvheids

kwaliteiten bierblj haalbaar varen en of de proeven vel reproduceerbaar varen. 

Ult de proeven is gebleken dat het verspaningsmodel v~~r de grovere fijnver

spaning redelUk toepasbaar is, maar dat naarmate de verspaning fijner vordt 

de afvijking ook toeneemt. De gemeten ruvheidskYaliteiten blljken vele malen 

grater te zljn dan de theoretisch berekende vaarden. De reproduceerbaarheid 

van de proeven blljkt, blj zorgvuldige uitvoering van de proeven, goed te zijn. 
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VOORWOORD 

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

opleidt tot ingenieur (Ir.) in een bepaald vakgebied van de techniek. 

Daarnaast vordt ook veel vetenschappelUk onderzoek verricht, vat meestal ten 

bate van het bedrijfsleven komt. 

De studierichtingen vaaruit men kan kiezen op de T.H.E. zijn: 

- bedr\jfskunde 

- elektrotechniek 

- bouvkunde 

- natuurkunde 

- scheikunde 

- verktuigbouvkunde 

- viskunde 

Binnen elk van deze afdelingen heeft men een aantal vakgroepen die zich bezig 

houden met een bepaald onderverp van het totale vakgebied. Een vakgroep is veer 

onderverdeeld in seeties, die zich ieder met een deel van zb'n onderverp 

bedg houden. 

In het kader van een reeks van onderzoekingen betreffende het verifieren van 

het verspaningsmodel heb ik moeten onderzoeken in hoeverre het fijnverspanen 

van C45 aan dit model voldoet. Ik fleb dit gedaan onder leiding van 

Dr. Ir. d.H. Dautz.enberg in de vakgroep produktietechnologie van de- afdeling 

verktuigbouvkunde seetie verspaning. 

Tot slot viI ik aIle mensen van de vakgroep produktieteehnologie bedanken 

voor de tijd en kennis die ze aan mij besteed hebben. In het bijzonder vil 

ik de heer A. van Sorgen bedanken voor de prettige samenverking en 

Dr. Ir. J.H. Dautzenberg voor de goede begeleiding. 
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I INLEIDING 

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het verspaningsmodel 

ook van toepassing was op de fijnverspaning ( kleine aanzet en kleine snede~ 

diepte). Het verspaningsmodel is ontwikkeld om aan de hand van verspanings

condities, zoals werkstuk- en beitelmateriaal~ aanzet en snedediepte uit-_ 

spraak te kunnen doen betreffende: 

- de kwaliteit van het verkregen werkstukoppervlak. 

- levensduur van de beitelplaatjes. 

Omdat het nadraaien (waar het dus om de oppervlaktekwaliteit gaat) dezelfde 

verspan1ngskondities heeft als het fijnverspanen heb ik ook de verkregen 

oppervlakken moe ten onderzoeken. 

Dit onderzoek is d.m.v. 2 series van proeven uitgevoerd. 

In de eerste serie pro even zijn verspaningen uitgevoerd met wisselende aanzet

ten en snedediepten. De gegevens die hierbU gevonden zUn zijn m.b.v. een reken

programma verwerkt. Tevena zijn van de gedraaide oppervlakken de ruwheden ge

meten. Om te kontroleren of het oppervlak over de hele werkstuklengte gelijk 

bleef of niet (bijv i.v.m. uitspanlengte of optredende trillingen) werd op 

meerdere plaatsen de ruwheid gemeten. 

Bij detweede serie proeven g1ng het erom of de verspaningsproeven weI repro

duceerbaar waren. Het vermoeden was namelijk ontstaan dat dit niet het geval 

was, omdat de eerste serie proeven heel andere resUltaten opleverden dan de 

resultaten van een eerder._door een ander uitgevoerd, onderzoek. In deze 

tweede serie proeven zijn eerst 3 geli~aardige series van 5 proeven met aflo

pende aanzetten gedaan. Daarna zijn nog 2 gelijkwaardige series van 5 proeven 
met oplopende aanzetten gedaan. 

In de hierna volgende hoofdstukken wordt eerst de theorie van het verspanings

model en de ruwheidparameters behandeld. Daarna voIgt een besohrljving van 

de meetopstelling met tot slot de gevonden meetresultaten. 
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Beteken1s 

oppervlak 

snedebreedte = sneded1epte 

karakter1stieke spann1ng 

pr1ma1r verspaningsvermogen 

seeundair verspan1ngsvermogen 

totaal benod1gd verspaningsvermogen 

specifieke energ1e 

aanzet 

a.f'schuifkracht 

aanzetkracht 

reakt1ekracht 

hoofdsnijkracht 

vriJv1ngskracht 

spaangev1cht 

spaand1kte 

r1chtingsco~ff1cient 

Kurtosis (co~ffic1~nt van de platheid) 

spaanlengte 

meetlengte 

aanzet/2 

verstev1gingsexponent 

gem1ddelde ruvhe1dshoogte 

tveedemachtsvortel van het gem1ddelde der 

ord1naatvaarden in het kvadraat 

vereffeningsdiepte 

maximale ruvheidshoogte 

neusrad1us 

Skewness (c~ff1cient van de scheefhe1d) 

tijd 

snUsnelheid 

spaansnelbe id 

D1mensie 

:2 mm 

mm 
2 N/mm 

VI 

w 
J/mm3 

mm/omv 

N 

N 

N 

N 

N 

gr 

mm 

mm 

mm 

mm 

;AIm 

mm 

sec 

m/s 

m/s 
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Symbool Betekems Dimensie 

()( (alpha) vrijloophoek graden 

(3 (beta) hoek tussen de hoofdsnU- en aanzetkracht graden 

£ (epsilon) inkrementele effektieve rek 

tn(epsilon) maximale effektieve rek 

~ (gamma) spaanhoek graden 

'"'$.' (nu) hulpsnijkantshoek graden 

f (rho) soortelUke massa kgjdm3 

<r (sigma) normaalspanning N/mm2 

ff (sigma) verge 1 Ukspanning N/mm2 

1: (tau) afschuifspanning N/mm2 

tf (phi) afschuifhoek graden 

.. 
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2 RET VERSPANINGSHODEL 

2.1 Algemeen 

Uit technologisch.e onderzoeken is gebleken dat het verspanen hoofdzakelUk 

een proces van plastische deformatie van het materiaal is. Fig 2.1 geeft 

een doorsnede van een verkstuk en beitel tijdens het verspanen. 

beital 

bewegingsrichtir,g 

fig 2.1 

Op deze foto is te zien, dat er een groot verschil is tussen de oorspron

kelijke structuur, en de structuur van het materiaal na de verspaning. 

Dit verschil treedt niet op in een gebied, maar in een vlak. Op deze foto 

is het de IOn AB die dit aangeaft. Hat gehele vervormingsproces van verk

stuk materiaal tot spaan moet in ean zeer smal gebied rand het vlak AB 

hebben plaats gevonden. Het materiaal in de spaan bestaat uit blljvend vervormd 

verkstukmateriaal, vaarbij de roosterstructuur veranderd is. De afschuiving 

vindt plaats onder een bepaalde hoek met de bevegingsrichting van het materi

aal, namelijk de hoek \f. Deze hoek\f is echter vel afhankelu'k van· enkale factoren 

zoals: aanzet, snedediepten enz. 

Men kan zich de afschuiving in het verspaningsproces als voIgt voorstellen 

(zie fig 2.2). In de bovenste situatie is de beitel nog niet in kontakt 

met het materiaal, ar vordt dus nog niet verspaand. De reehthoek ABCD 

is nog intact. In de middelste sitUatie is de beitel over een afstand EIE2 

verschoven. De IOn E2F2 is nu begonnen met het afschuiven van recht-

hoek ABeD en vel de driehoek GCF2• Omdat daze driehoek boven de afschuifzone 

(lijn E2F2) ligt mo~t het vervormd zijn, omdat de puntenuit deze driehoek 

evenvUdig aan de afschuifzon~ verschoven zijn. Het punt C is bljv. naar C' 
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C 
?'----r< 

B E =1=A' 
3 

fig 2.2 Ret afschuifmechanisme 

verschoven. De driehoek CF2G is au vervormd tot driehoek C'~2G. Naarmate 

de beitel vordert op zUn weg door het materiaal gaan meer punten van de 

rechthoek ABCD aan de afschniving deelnemen. Ala de beitelpunt in A is 

aangekomen is de gehele rechthoek vervormd en zijn aIle punten evenvijdig 

aan IUD ElFl verschoven (onderste situatie). 

H.et vermogen dat hier voor nodig is bestaat uit 2 delen (zie fig 2.3): 

- H.et vermogen.wat nodig is om het werkstukmateriaal plastich te 

vervo~men, dus het vermogen voor de afschuiving in de prima ire 

zone. Dit vermogen wordt verder afgekort met Ep (Watt). 

- het vermogen vat nodig fs om de spaan langs de beitel te 

verplaatsen (wrijving in de secundaire deformatiezone). Dit 

vermogen vordt verder afgekort met E~ (Watt). 
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In formu1evorm: E = E +E (W) sp p s 

vaarin:Esp = hettotaa1 benod1gd verspaningsvermogen (W). 

secundaire deformatiezone 

f 

~= de afschuifhoek 

primaire deformatiezone 

fig 2.3 De twee deformatiezone's bij de spaanvorming 

2'.2 Het voor het afschuivingsproces benodigde vermogen 

BU het verspaningsproeea is het vermogen, nodig voor het afschuivingsproces 

in de primaire deformatie zone te schrUven a1s: 

€m 
E = Nd€.b.f.v 

P 0 
(W) (2.1) 

vaarin(f= de effectieve spanning in de afschuif

zone (verge1ijkspanning in N/mm2 ) 

dE= inkremente1e effectieve rek 

b = de snedediepte (mm) 

f = de aanzet (mm) 

E = de maxima1e effectieve rek in de m 
afschuifzone 

Voor de meeste technische meta1en ge1dt de verstevigingsfunctie van Nadai: 

(N/mm2 ) (2.2) 

vaarin:C = de karakteristieke spanning (in N/mm2 ) 

hetgeen een metaa1constante is 

n = de verstevigingsexponent hetgeen ook 

een metaa1constante is. 
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Invullen van deze verstevigingsfunctie (2.2) in (2.1) levert: 

Em 
f -n )II 

Ep=o C-f .dt.b.f.v (w) (2.3 ) 

De inkrementele effectieve rek (dr) is echter anders te schrijven. Ste1t 

men zich een driedimensione1e kubus voar, zoals in fig 2.4 getekend is, 

vaarvan de hoogte I 1engteeenheid is en velke door een kracht F be1ast vordt. 

z 

y. 

fig 2.4 Een driedi~ensionele kubus belast door een kracht 

2 Het vlak vaarop de kracht F verkt heeft een appervlak x • 

Er geldt: 

F """2. d (tanQC)=\f. d f 
x 

of vel: 

1: 1z·d (tanc0='a'".d € 
Vo~gens de vloeivoorvaardevergelijking van Von Mises is .de verge1ijkspanning (~) 

te schrijven als: 

2# =( (\rX-lJ"1)2+(c:ry_<rz)2+(<;j"z-\lX)2+6("'C~~ +-C;z» 
-

Past men de vloeivoorvaardeverge1ijking van Von Mises toe op de hierboven 

geschetste situatie dan voIgt hieruit: 

2ft- = 6(17z)2 ~ 
\f= \fYTyz (N/mm2) 

Invul1en van vergelUKing 2.5 in verge1uKing 2.4 levert: 
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(2.6) 

In vergelUking 2.6 ste1t tanot. dus de Itde door de kracht afgelegde vegU v~~r. 

BU het verspaningsproces heeft men met een soortgell~e situatie te maken. 

In fig 2.5 ziet men dat bU het verspaningsproces een denkbee1dige ruit ABCD 

vordt vervormd tot de mit AB'C'D. 

o = spaanhoek . 

~ = afschuifhoek 

fig 2.5 De plastische vervorming bU verspanen 

De "door de Kracht af'ge1egde veg" stelt bier de afstand a+b voor. Uit de 

figuur voIgt: 

a = tan(90o - f)= cotan ~ 
b = tan(\f - ¥) 

Dus a + b = tan('P - ~) + cotan \f (2.7) 
Indien men (2.7) invult in (2.6) dan ge1dt voor het verspaningsproces: 

d ~ = d( tan(f-K) + cotan f) 
vr (2.8) 

Integreren van vergeIijking (2.3) met daarin ingevuld (2.8) 1evert: 

E _..L [cotan'f+ tan(f - A' )}n+1 b f v (2.9) 
p-n+1e l \r3 •• • 
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-2.3 Het voor het uri~ingsproces benodigde vermogen 

Het urijven van de spaan over het spaanvlak van de beitel kost vermogen (Es ). 

Dit vermogen is, zoals men in fig 2.6 ziet, te schrUven ala: 

E = F.v s c (w) (2.10) 

vaarin: Es = hat vermogen nodig voor het vrUvings

proces in de secundaire deformatiezone 

F = de vrijVingskracht op de spaan (N) 

Vc = de snelheid van de spaan (m/s) 

v = snUsnelheid (m/s) 

vc= spaansnelheid (m/s) 

F = vrijVingskracht 

op de spaan (N) 

fig 2 .. 6 Het verband tussen sniJ- en spaansnelheid 

Uit fig 2.6 voIgt het verband tuasen sn;U- en spaansnelheid: 

(m/s) (2.11) 

Vergelijcing~2.10 is un dus te schrijven als: 

(w) (2.12) 
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2.4 Het minimale verspaningsvermogen 

De vergelUKing voor het to tale benodigde verspaningsvermogen (Esp' is nu met 

behulp van de vergelijkingen (2.9) en (2.12) te schrijven a1s: 

E -!L f.cotan\fttan('f=~)}n+l b f ,+ F.v .sin (2.13) 
sp n+l"l V3 .•• v cos f-;r 

In prakt~ streeft het verspaningsproces altijd naar een zo laag mogelijke 
- , 

verspaningsenergie. Dit betekent, dat men van vergelijking (2.13) de eerste 

afgeleide moet nemen en deze gelijk aan nul moat stellen: 

Men krijgt dan een differentiaalvergelijking die er als voIgt uit ziet: 

_1_. dF = _ Fcosl + cos (\f-V .f~otanf+ tan (If-K)Jn • 
CM d'\f Cbf. oS(~-l)Sin'f 'If.sin \f l V3 

L_~ __ , 1 "} (2.14) 
lSin

2 'f cos
2 (If-D' 

De afleiding van deze differentiaalvergelUking is te vinden in bUlage 1. 

Om deze differentiaalvergelijking op te kunnen lossen is een randvoorwaarde 

vereist. 

2.5 De randvoorwaarde 

Stelt men zich de situatie voor (zie fig 2.7) dat de beite1 zich in het 

verkstukmateriaal bevindt, maar nog niet verspaant. Op het moment dat hU 

begint te verspanen, vindt er even afschuiving onder 45 graden plaats. 

Indien de afschuifhoek 45° bedraagt, dan kan men afleiden dat de"grootte 

van het afschuifvlak . f 45o •b mm
2 bedraagt. De grootte van de afschuif-

s~n 

kracht {Far> bedraagt dan: 

F "(.f.b 
af"" sin 45° (N) (2.15) 

vaarin:l:= de optredende schuifspanning in (N/mm2) 

liit fig 2.7 kan men verder afleiden dat : 

(N) (2.16) 
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Fv= hoofdsnijtracht (N) 

Fr= reactiekracht (N) 

F af=afschuifkracht eN) 

Fw= wrijvingskracht op de beitel (N) 

fig 2.7 Kraehtenspel bij afschuiving onder een hoek van 45 G 

Daordat hat krachtenspel in evenwicht is geldt: Fr=-Fv• 
Afgezien van het minteken geldt dus: 

F 1:".f' .b 
v= sin245 

eN) {2.17} 

De vrijvingskracht op de beitel (Fw) is nu dus met behulp van (2.17) te 

s chrijven als: 

F =1'.f'. b .sin v 
w sin245 0 

(N) (2.18) 

De diff'erentiaalvergelUKing(2.14) is nu met behulp van randvoorwaarde (2.18) 

numeriek op te lossen. 

2.6 Het oplossen van de dif'ferentiaalvergelijIdng 

De differentiaalvergelijcing (2.14)-wordt numeriek opgelost m.b.v. de 
Runge-Kutta methode. Deze methode is toepasbaar voor eerste orde differen

tiaalvergelUkingen, mits een randvoorwaarde bekend is. Dit oplossen werd 

eerst gedaan m.b.v. de computer in het rekencentrum van de T.H.E. 
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-
Nu heert de vakgroep Produktietechno1ogie echter zelf de mogel\~heid am 

deze dirrerentiaalverge1~King uit te rekenen sinds ze een HP 9825A reken

machine hebben. Deze rekenmachine is verbonden met een plotter zodat de 

theoretische kromme nu meteen getekend vorden (zie rig 2.8). 

so a-o • B.O 

n • 0.2S80 

20 

dF". 1 1 to 

d\f Cbr 

a 
51 !e &I LQ 

'f .. 

g-o • 8.0 

n • 0.2S80 

~, 
Cbf I 

O.O!~-.... __ ~~-.... __ ~ ______ ~ __ -....~~ ____ ~ ____ ~ 

51 

rig 2.8 De theoretische krommen 
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3 DE RmiHEIDSPARAMETERS 

Dit verslag gaat in eerste instantie over het onderzoeken of de ft~verspa

ning (kleine aanzet en kleine snedediepten) voldoet aan hat verspaningsmodel. 

Echter omdat de fUnverspaning ook de kondities zijn die men gebruikt bij 

het nadraaien , vaar hat dus gaat om de oppervlaktekondities, is er ook 

naar de verschillende soorten ruvheden gekeken. 

3.1 Enkele ruvheidsparameters 

Onder Rt vordt de maximale afstand tussen de hoogste profieltop en de 

laagste dalvaarde die binnen de meetlengte 1m voorkomt verstaan. De lengte 

1m is de lengte vaarover de ruvheid gemeten vordt. Deze lengte vordt inge~ 

steld en is a£hankelUK van de betrouvbaarheid die men eist. 

I 

fig 3.1 Maximale ruvheidshoogte ~ 

Rt dient aIleen in die gevallen te varden geraadpleegd vaarbij een enkele 

uitschieter de funktie van het verkstuk beslist aantast. 

toepassingsgebieden: afdichtingsringen, klepzittingen, dynamisch belaste 

vlakken(bt~: krukassen, hoogbelaste schroeven). 

Ra is het rekenkundig gemiddelde van aIle absolute vaarden van de afvt~ingen 

van het verkelUKe profiel t.o.v. diens middellijn. Ra kan ook geschreven 

vorden als de hoogte van een rech~hoek die zou ontstaan vanneer de oppervlak

ken van aIle bergen boven en aIle dalen beneden de middellijn in ~en 

rechthoek met ale lengte de meetlengte 1m, veranderd zou vorden ( zie fig 3.2). 

De Ra-vaarde geeft geen uitsluitsel over de profielvorm, uitschieters hebben 
zogoed als geen invloed op het meetresultaat. 
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fig ).2 De gem1ddelde ruvhe1dshoogte Ra 

toepassingen: Tijdens de lopende ruvheidscontrole in de produktie is Ra 

ondanks zijn geringe onderscheidingsvermogen vaak een inte

ressante oppervlaktemaat; er dienen echter steekproefgewijs 

metingen met een beter onderscheidend vermogen te worden 

uitgevoerd, die meer op de funktie van het werkstuk gericht 

zijo (produktie van kogellagers en oppervlakken met pori~ri). 

Onder de vereffeningsdiepte ~ wordt de afstand van de middellUn tot de 

hoogste prof1eltop verstaan (zie fig 3.3a). Lage ~-waarden vUzen op aan 

oppervlak met grote massieve bergen en kleine smalle dalen (z1e fig 3.3b), 

tervijl hogs ~-vaarden op grote spleten in het prof1el vijzen en daardoor 

een geringe slijtvastbeid voorspellen (zie fig 3.30). 

b 

R 
P 
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toepassing: daar waar het slUtagepatroon belangrUk is zoals bij lager of 
glUvlakken. Bij oppervlakken met ~en enkele uitschieter naar

boven geeft ~ foutieve informatie doordat ~ een afstandsmaat 

is die bepaald wordt door het verschil van middellijn en hoogste 

top. 

BU de ordinaten verdeli~ wordt de totale diepte van het profiel door 

parallelle lijnen in equidistante stukken verdeeld (zie fig 3.4). 

dichtheidsverdeling %JUm 

fig 3.4 Ruwheidsprofiel en ordinaten verdeling 

Het aantal ordinaten dat tussen twee lijnen ligt (binnen een klasbreedte) 

gedeeld door het totale aantal ordinaten geeft de procentuele dichtheid 

van die klasse. Door dit getal te delen door de·klasbreedte wordt de dicht

heidsverdeling genormaliseerd. De vorm van deze verde ling wordt door twee 

parameters aangegeven. Deze zijn: 

- de coefficient van scheefheid (Skewness) 

- de coefficient van platheid (Kurtosis) 

De coefficient van de scheefheid is gelUK aan nul wanneer de dichtheids

funktie symmetrisch is om de gemiddelde waarde. Als er meer ordinaten in 

de top van het profiel liggen is de coefficient positief. De coefficient 

van de platheid is gelUk aan drie voor een Gauskromme, de waarde is groter 

dan drie v~~r een spitsere en kleiner dan drie voor een vlakkere kromme. 

zie fig 3.5 

)0 

~~E---- Skewness 

<0 
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fig 3.5 De Skevness en Kurtosis. 

3.2 Bepaling van de theoretische ruvheidsparameters 

De hierna volgende berekeningen gelden aIleen als aan de voorvaarde vordt 

voldaan dat: f~ 2.re siD" 

vaarin: f :: aanzet 

re. = neusradius van de bei tel 

~I = hulpsnijkantshoek 

. De maximale ruvheid Rt is dan te schrUven ala: 

Om de gemiddelde ruwheid R te bepalen dient eerst de middenlijn bepaald te 
-A 

vorden van het profiel (fig 3.6). Voor de ordinaatwaarde y van de middenlijn 

t.o.v. het x-y assenstelsel geldt: 

_ 1 L 
Y =1 J y{x) dx 

x=o 
(3.2) 

en L = f/2 
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fig 3.6 Het theoretisch gegenereerde ruvheidsprofiel 

U1tverken van (3.2) geeft voor de gemiddelde y-vaarde indien I=II: 

(3.3 ) 

De gem1ddelde ruvheidsvaarde Rs. die gedefineerd is als: 

L 
Rs. = t J 1 t-il dx 

x=0 . 

1s nu met gebruilcmaking van (3.3) en uitverken van (3.4) gelijk aa.n: 

De ~vaarde die gedefinieerd is als: 

\f L 2 \ 
RMS = Vt .1.0 (y-y) dx 

kan geschreven worden als: 

De yvaarde is te berekenen uit: 

\ = y - y{f/2) 

- V~2-~-?\ 
= Y - re - 1-/4 

. (3.6) 

(3.8) 
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Voor het berekenen van de Skewness-waarde dient de volgende integraal te 

worden opgelost: 

Skew =...L.. • £ J (y_y)3 dx 
RMS.3 x=o 

Uitwerken van deze integraal levert de volgende betrekking op: 
1. 

1 fl L2 f2)2 .3 2\/2'7"' Jr.4 . 
Skev = RMS3 • 4~-4 +s!f. Ife--i; +U arcslll(f/2re ) 

-3y(rt-G~2fl} . (3.10) 

De ~urtosis-waarde wordt berekend uit: 

1 1 L - 4 
Kurt =~ • L ((1-Y) dx 

RMS x:'=o 
(3.11) 

Uitverken geeft: 
1-

_ 1 f 4 1 2 2 1 -~ .:. ( 2 f2)2 3 '2-\ G;2' 
Kurt - ~ • l rf. -V'i f +so~ -Y re -4 -2re, yyri -4 

..3~,.4 arosin(f!2rE ) +6y2lri-Gl-3f1 (3.12) 

Zie voor afleiding van (3.9) en (3.11) bijlage 2. 

Om een beeld te krijgen van de ruwheidsfunkties als funkties van de parameters 

rE. en f zijn de figuren 3.7 tim 3.12 gemaakt. Uit deze figuren bliJ'kt dat de 

ruwheidsparameters Re tim ~ sterk afhankelijk zijn van r'f. en f. De para

meters Skew en Kurt blijken nagenoeg constant. 
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5 

- re:=' 2mm 
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aan.zet r __ (nun) 

rig 3.11 De ruvheidsrunktie Skewness 

als funktie van de aanzet £ met ~ 

als parameter 

3.3 De meetapparatuur 

5 

- r =.2mm 
4 -I 

'-' 3 

f 

€: 

---rE.=.4mm 
-·-r e:a • 8mm 

til 2 .~ 

til 
0 ... ... 1 
~ 

0 
G .U:l ,nlf :!J !) . its J 

. aanzet f - (mm) 

rig 3.12 De ruvheidsrunktie Kurtosis 

als runktie van de aanzet r met ~ 

als parameter 

De vorm van het oppervlak (dus de bergen en dalen) 'W'ordt m.b.v. elektro

nische apparatuur dgetast. Dit vordt m.b.v. een fUne tasternaald (radius 

:3 tot 5,.um) gedaan. Naar de vorm van het oppervlak krijgt de taster in 

vertikale richting een bepaalde verplaatsing opgedrongen, die door een 

in het systeem aanvezig zUnde elektro-magnetische omzetter (induktief

meetsysteem) in elektronische signalen 'W'ordt omgezet. Deze signalen vorden 

via een meetversterker en een digitale voltmeter op een pons band vast

gelegd om vervolgens d.m.v. een computer ververkt te vorden(zie rig 3.13). 

Dit vordt m.b.v. een ponsband gedaan omdat de aftastapparatuur nog niet 

op een computer is aangesloten. 

Met deze meet- en rekenapparatuur is het mogelijk om in een meting meerdere 

soorten ruvheden te bepalen, zoals Rt, Kurtosis en Skewness. Het is nu 

dan ook mogelijk om de funktionele oppervlakte eigenschappen zoals vrUvings

eigenschappen, smeereigenschappen, afdichtingseigenschappen, etc te koppelen 
, 

aan een of meerdere ruvheidsparameters. Men dient dan vel de meest karak-

teristieke ruvheidsparameters te kiezen m.b.t. de funktie van het oppervlak. 



Digitale 
voltmeter 
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Interface ----...., 
~--------~ direkt I 

I 
I 

• 

Pons band 

computer! 

Meetsysteem 

D-
Taster 

r--- l? I"erkstuk ...------'---....., 
Printer Plotter 

Tafel 

fig 3.13 Digitaalruvheidmeetsysteem+data ververkingsapparatuur 
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4 DE PROEFOPSTELLING 

Om te kontroleren of hat verspaningsmodel ook voor de fijnverspaning geldt 

verden er proeven uitgevoerd. Deze proeven verden gedaan op een kleine 

A-I draaibank met de volgende 

- maximum vermogen 

- maximum toe rental 

- minimum toe rental 

- maximum aanzet 

- minimum aanzet 

specifikaties: 

1,S kW 

6300 onrw/min 

400 onrw/min 

0,17 mm/6nrw 

0, 015 mm/onrw 

De toerentallen van deze bank zUn niet traploos regelbaar, zodat men voor 

een toe rental moet kiezen dat, bij benadering, de gevenste snijsnelheid oplevert. 

Omdat de proeven uitgevoerd moesten vorden met een snljsnelheid van ongeveer 

2 m/s zUn aIle proeven gedaan met een toe rental van 630 omv/min. 

DesnUsnelheden varigrden hierdoor van 2,0 tot 2,6 mls. De overbrenging van 

de hoofdspil op de aanzetas gebeurde d.m.v. een V-snaar om trillingen zoveel 

mogelljk te voorkomen. 

Ret verkstuk bestond uit een as van Jd 80 mm en SO mm lang. !an een uiteinde 

vas het verkstuk afgedraaid over een lengte van 25 mm op 11 20 mm. Dit, omdat 

hat verkstuk in een spantang verd opgespannen om eventuele onbalans in de 

klauvplaat te vermijden. 

De krachten die op het beitelplaatje verkten, verden gemeten m.b.v. een 

pigzoelektrische driekomponenten krachtopnemer ( merk: Kistler, type: 9263). 
De elektrische signalen, die afhankelljk van de bei telbelasting zljn, werden 

m.b.v. ladingsversterkers ( merk: Kistler, type: 5001 ) versterkt en doorge

stuurd naar een schrijver ( merk: Philips, type 8220 ). Deze schrUver legde 

de krachten als functie van de tijd op het papier vast. Uit deze grafieken 

kon men dan de grootte van de krachten bepalen. 

In fig 6.1 is de hele opstelling geschetst. 

He t ge brunte verIes tukma teriaal vas ~ 

Als gereedschapmateriaal zUn visselplaatjes van dekW'aUteit.1Ql gebruikt. 

Deze plaatjes hadden een neusradius van 0,2 of a,s mm en een spaanhoek van 

6 graden. 
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.I 

1.= draalbank: 

2 :.: spantang 

3 = verkstuk 

4 = dvarsslede 

5 = beltel 

6 = krachtopnemer 

1 

7 = 1adingsversterkers 

8 = s chrijver 
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5 RET BEPALEN VAN DE SPAANDIKTE, KARAKTERISTIEKE SPANNING EN AFSCHUIFHOEK 

5.1 Het bepalen van de spaandikte 

Fw dFw 1 Om van het programma, dat Cbf en d'P offiif bepaalt, gebruik t.e kunnen maken meet 

men naast de reeds bekende gegevens zoals: f, b, Fv' Ff ook de spaandikte 

(h ) veten. Het bepalen van h gaat als volgt. Tljdens het draaien vorden de e c 
spanen opgevangen en ui t deze heeveelheid spanen vorden 3 stukj as spaan ge-

haald. Er vorden J stukjes spaan genomen om een idee te krUgen van de sprei

ding van de gevonden vaarden. M.b.v. een lichtmieroscoop trorden van deze 

J spaantjes de lengten bepaald. Hierna vorden deze spaantjes gevogen op een 

veegsehaal die op 0,00001 gr nauvkeurig veegt. De spaandikte vordt dan 

gevonden door: 

h _ G.IOOO 
c - f .lob (5.1) 

vaarin: he = spaandikte (mm) 

G = gevicht van een spaantje (gr) 

f> = soortel\~ gevicht ( in dit geval 7,86 gr /cm3, 

1 = lengte van een spaantje (mm) 

b ~ snedediepte (mm) 

5.2 Bepaling van de karakteristieke spanning 

De karakteristieke spanning kan zovel uit het verspaningsproces als uit een 

trekproef bepaald vorden. Als men de karakteristieke spanning m.b.v. de 

trekproef bepaald is deze voor C45 ongeveer 1170 N/mm2 (persoonlijke mededeUng 

van de opdrachtgever). 

ffet bepalen van de karakteristieke spanning uit het verspanningsproces gaat 

als volgt. 

Het oppervlak (A) van het afschuHvlak (zie fig 5.1) is gelijk: aan: 

A = f. b ( 2) (5.2 ) 
sintp mm 

De afschuifspanning ~) is gelUk aan: 

F 
L= A& (N/mm2 ) 

vaarin: F = da afschuifkracht in N a 
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f 

fig 5.1 De grootte van de afschuifspanning 

De afschuifkracht (F ) is gelljk aan: a 

(N) 

Ff = aanzetkracht 

F = hoofdsnljkracht v 
F = ars chuifkra.ch t a 

Ff (3 = arctanT 
v 

Voegt men de vergelUkingen (5.2), (5.,3) en (5.4) samen dan krijgt men,' 

\1 2 2\ 'l = yFv + F f .cos{!P+{j) .sin ~ 
f.b (N/mi) 

In fig 2.5 zag men dat rwit ABeD yerd vervormd tot ruit AB'C'D. Hieruit voIgt 

dat geldt (3ia fig 5.2): 

t= k.t 

yaarin: k = aen constanta 

t = de tijd 
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= constante = richtingsco§fficient 

tijd (t) 

. fig 5.2 1» rek als functie van de tijd 

Invu11en van verge1ijking (5.6) in de verge1Uking van Nada! 1evert: 

V~~r de gemiddelde effeetieve spanning ge1dt dus: 

rr 1 I ()n 1 ( n 1 ....n \J = t c. k.t dt:: C'n+l k.t) :: C.n+l"E (5.8) 

In hoofdstuk is afge1eid dat ge1dt: 

(N/mll?) (2.5) > Cf=1:yz ,VY 
vaarin: 1:';rz :: L = de onder hoekf verkende afs chuifs panning • 

Invallen van verge1UKing (2.5) in verge1UKing (5.8) levert: 

- . 
vaarin e = de effectieve rek, er ge1dt: 

e: = cotan!+tan(~-K) 
VJ 

Invu11en van verge1t~ing (5.5) in (5.8) 1evert: 

C = Viv'2.+ F.lI.cos(\f+(3).Sinf.v1(n+l) 

"'n f .b.E 
(5.10) 

Het is na dus mogelUk de C-vaarde per verspaningsproef te berekenen, mite 

de hoektp bekend is. De over±ge grootheden zoa1s Ff , T!v'~ _ '0 ' n en b vorden. 

tUdens de verspaningsproef gemeten of zljn reeds bekend. 
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5 • .3 Bepaling van de afschuifhoek 

fig 5 • .3 Hat bepalen van de afschuifhoek 

f h 
Er geldt: sfnIP" 8.fn(90i-'f+l} 

f 11.c 
sintp = e.os6p-O'} 

f.coa~-({} .. hesmf 

f .cosfeosK' + f .sinfsino = hesin 'P 
cosf 

f·sinfcos~= he - f.sinO 
tan~ = ~os d' 

c . y T - sUu 

\0 tan coal. T = arc h 
e • y T- suO 

(5.11) 
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6 EXPERIMENTELE RESULTATEN 

De resultaten van de eerste serie proeven zUn te zien in bijlage 3 en 4. 

Bijlage 3 geeft de resultaten die betrekiing hebben op het verspaningsmodel, 

tervijl bijlage 4 de resultaten gaeft m.b.t. de ruvheidsparameters. Als ar 

achter het proefnummer een III of I staat viI dit aangeven dat het of om 

beginspanen of om eindspanen gaat. Bij enkele proeven is namelijk onderzocht 

of er verschil bestaat tussen de begin- en eindspanen. Dit verschil is, zoals 

uit de resultaten blijkt, gering tot vervaarloosbaar. 

Uit de resultaten van bijlage 3 blUkt dat naarmate de varspaning fijner vordt, 

dus kleinere aanzet en/of kleinere snedebreedte, de vaarden steeds verder van 

de theoretische lUn vervijderd raken. Hieruit kan men dus konkluderen dat het 

verspaningsmodel redelijk toepasbaar is voor de grovers fijnverspaning, maar 

dat naermate deze verspaning fijner vordt het model minder toepasbaar is. 

In de vaarden en grafieken van bijlage 4 is te zien dat de gemeten ruvheidsvaar

den no~ ver vervijderd ziJn van de theoretisch berekende vaarden (z1e fig 3.7 

tim 3.12). In de grafieken is tevens te zien dat de ruvheid niet konstant is 

over het hele verkstukoppervlak. 

De resultaten van de tveede serie proeven zijn te den in bijlage 6. H1eruit 

b1ijkt dat de verspan!ngsproeven goed reproduceerbaar zijn, a1 kan het gebeuren 

dat er door een onbekende oorzaak een verspaningsproef mislUkt. Dit is eehter 

meesta1 vel te zien door de voor het gevoel onmogelijk resultaten die men dan 

vindt (zie proef 21128100 tim 21128104). 

Als men aIle proeven, die eruit gevoerd zijn, zo eens doorkijkt dan valt 

het op dat naarmate de aanzet afneemt de karakteristieke spanning (C) toe

neemt. Dit is dus de karakteristieke spanning die berekend is uit het 

verspaningsproces (zie paragraaf 5.2). Deze karakteristieke spanning kan eehter 

ook uit de trekproef bepaa1d vorden en dan is deze voor C45 ongeveer 1170 N/mm2• 

(Deze vaarda heb ik van de opdrachtgever.) Omdat er zo een groat verschil zit 

tussan daze vaarde en de vaarde uit de verspaningsproef zUn aIle proeven ook 

een keer berekend met de C uit de trekproef. Tevens zUn kier ook veer de 

grafieken van getekend. (zie bijlage 5 en 7) Als men nu deze grafieken 

verge1ijkt met de grafieken uit bijlagen 3 en 6 dan ziet men dat deze vaarden 

dichter bij de theoretische lUn liggen. Hieruit kan men dus konkluderen dat men 

bater de ITuit de trekproef kan gebruiken i.p.v. de C uit de verspaningsproef. 

Om een idee te krijgen velke invloeden de aanzet en de snedediepte hebben 
op de ligging van de vaarden uit de verspaningsproeven is fig 6.1 getekend. 
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au 9-0 • B.O 

n • 0.2SBO 

OI4-____ -+ ______ +-____ -+ ______ r-____ ~----~ 
o -

g-o. B.O 

n • O.2SlIO 

O.OI4---__ ~--__ --~ __ ----~----~------+-----~ 
~ 

fig 6.1 Inv10ed van de aanzet (f) en de snededoepte(b) op de 11gging van de 

waarden u1t de verspan1ngsproeven 

In fig 6.1 is te z1en dat als de aanzet en/of de sneded1epte k1e1ner worden 

de afschu1fhoek afneemt en als de aanzet en/of de sneded1epte groter worden 

de afschuifhoek toeneemt. 
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Omdat de afschuifhoek k1einer vordt a1s de aanzet k1einer vordt en omdat oak 

de ruvheidsparameters kleiner varden bij het afnemen van de aanzet is voor 

ruvheidsparameter Rt onderzocht of er verband bestaat tussen de afschuifheek 

en deze ruvheidsparameter. Het resultaat hiervan is te zien in fig 6.2 

f b proefnummer 

+= 0,060 0,675 02128101 

't= 0,060 0,495 02128102 

0= 0,060 0,105 0212810) 

*= 0,015 0,680 0)128100 
[j= 0,015 0,500 03128101 
e= 0,015 0,100 20118102 

li = 0,8 

fig 6.2 geeft de afschuifhoek als functie van de ruvheidspsrameter R
t 

veer 

diverse aanzetten en snedebreedten, maar een constante neusradius 

In fig 6.2 is te zien dat er geenel'lkel verband is te leggen tussen de af'schuifhoek 
en de ruvheidsparameter Rte 

In deze energiebevuste tIjd is het natuurlijk zeer interessant om te kijken naar 

de hoeveelheid energie/~ dat er verbruikt vordt tijdens de verschll1ende 

verspaningene Hiervoor vordt de specifieke energie ( Espe ) bepaa1d. 
F: .v y 

vaarin: 

(J/mm3 ) 

F = hoofdsnUXxacht (N) v, 
v = snijsnelheid (m/s) 

f = aanzet (mm/omv) 

b = snedebreedte (mm) 

(6.1) 
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Om te anderzoeken of de afschuifhoek invloed heert op deze specifieke energie 

is de specifieke energie uitgezet tegen de afschuifhoek. 

fig 6.3 geeft de specifieke energie ala funktie van de afschuifhoek voor 

diverse aanzetten 

Hierin is te sien dat er geen verband is te leggen tussen de specifieke 

energie en de afschuifhoek. WeI is te den dat het grover fUnverspanen 

energie gunstiger is dan het fOne .fUnverspanen. 
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7 DISKUSSIE 

Om een tndruk te krijgen van het grote verschi1 tussen de theoretische en ge

meten ruvheidsYaarden is het volgende tabeUetje samengeste1d. Hierin staan 

de waarden van proef 02128102 meetpunt I 

R RMS Rp Rt Skev Kurt a 
VAm) Gum) Cum) (.um) (-) (-) 

gemeten 1,08 1.,.35 -3,40 7,32 -0,13 2,62 
the ore tis c.he 

berekend 0,15 0,17 0,37 0,56 0,68 2,21 

tabe1 7.1 De gemeten en de theoretisehe ruwheidswaarden. 

Oorzaken van deze grote verschi11en kunnen zljn: 

- de scherpte van de beite1 (snijkanten, afrondingen). 

- plastisehe en elastiche vervormingen van zowel werkstuk ala beitel. 

- inhomogeniteit van het werkstukmateriaal. 

- trillingen veroorzaakt door de aandrUfsystemen. 

- speUngen. 

:au het berekenen van de spaandikte is ervan ui tgegaan dat de spaandoorsnede 

een rechthoek is, maar in verke1ijkheid b11jkt dit Diet het geva1 te zljn. 

De vorm van de spaandoorsnede is ongeveer zoals in fig 7.1 is getekend. 

b 

fig 7.1 De werke1ijke doorsnede van een spaan 
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In hoeverre dat de berekeningen hiervan beinvloed vorden is moeiliJk te zeggen. 

In de berekeningen in dit verslag is er geen rekening mee gehouden. 

Tijdens de verspaningen met de kleinste aanzet (f = O,015~omw) bleek dat 

de krachten die op het beitelplaatje, en dus ook op de krachtenopnemer, 

verkten niet meer constant bleven. Ze verden groter naarmate de verspaning 

vorderde. Er waren verspaningen bU vaar de eindkracht het dubbele van de 

beginkracht vas. Een verklaring voor dit verschijnsel is nog niet bekend, 

maar een mogelijke reden kan zijn dat de beitel i.p.v. de spaan van het verk

stukmateriaal snijdt de spaan van het verkstuk afvrUft. Een gevolg hiervan 

zou dan zijn dat de temperatuur vrU snel zOU oplopen. Dit'zou dan ook het 

verschil in kleur tUBsen de begin- en eindspaan verklaren. De eindspaan 

is nameliJk veel blauwer dan de beginspaan. Door dit oplopen van de tempera

tuur zou de structuur van het verkstukmateriaal kunnen veranderen vaardoor 

het verspanen meer kracht gaat vergen. 

Omdat op de bank de overbrenging tussen de hoofdas en de aanzetas omgebouwd 

is van tandvielen op een V-snaar is gekontroleerd of de aanzetten die op 

de bank aangegeven. zijn nog vel klopte. Uit dit onderzoek is gebleken dat 

de aanzetten ongeveer 10% hoger varen dan was aangegeven. flier is verder in 

de berekeningen geen rekening mee gehouden, omdat de invloed hiervan gering is. 
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De afleiding van de differentiaalvergelt~ing 

De s te lling : 

dEsp 
d tp = 0 

betekend dat de afgeleide van 

~rcotan'+tan('f-t}ln+l.b.f.V + F.v .sin 
n+ll: V3.J cos 'f-~ 

gelijk aan nul moet zUn. 

Voor de overzichtelUK~eid wordt eerst de afgeleide van 
F.v.sin 
cos (tp-o bepaald. 

Deze luidt als voIgt: 

= v F(cos 

BUlage I 

blad I 
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De afgeleide van t 

..JL{COtanlj'+tan('f-41r+l b ! v 
n+r \f3 • • • 

lu1dt: 

Voegt men beide delen veer samen dan levert dit: 

!an beide kanten delen door v levert: 

Bijlage 1 

blad 2 

dF 

dj:ain" = ]ooa ~ + of ootan'f+tantf--.l'f .M • .1... f -1...._ 1 J 
cosc'f-~) cos2('P-0'> \,I ( V3 V3lS1n2'f coiC'f-'O) 

Hat vermenigvuldigen ~an beide kanten met c~ii~ en delen door G.h.f levert: 
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BU1age 2 

b1ad 1 

k1 ~V>~ ~~).-~.J.-~ \ '1).~ 01., "'~~U 

tf~'~'L \4) 
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Bijlage 2 

blad 2 

~<if'rv"" . '1.<. n. ,.,71:-0.. 'v~ avo/va. X .. 'YVYM& (').~ U-t -
(W.:\""~\A/\.t.~ ''vVI. '\ 1 \!) \ s) Iiu. ...,..J,''1'"1 oJ.n: 

.~ 'T[~ h'-x» i + ~ r~t x·.Vrt '_~ l' + ~~t" OJ~~~~- (b) 
.--::;.-;:.~---- ... 

, f··· .-. __ ._- . 
~~ f\.rQ~ X = \j oiQ~ ~ \h ~I'- .L="2 .~t· (6) 

~ (~L ~{)l + ~ r/V ~ '_ f 
1 

t~ r~ 4 ~~""~n\-tr~j.. (7) 

'X ::. \) 
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L 

BiJlage 2 ; 

blad 3 

~a:' ~ f i ~X~~~_ l ~t~~~))~~~j,\~: 
x::. ~~_~ _.~ _ ... __ .. _______ . __ ~ _____ ._._.~ ___ ~. ___ ... 

L ~ -.. ...... ~.'l ... ----~-----.------- ...... -~-.-

~ S 'f?~ X - 't ~ 1 + f~~~~~_;-~ --~=~_~~{~'t.) 
X::O 

x = \j 

-----,,-- -

AN.... '¥'vIA l \ ,) ~\J'<V'.MA.~-~1-~) .. ~ 1l8J~~ 

- ,,~ (r£l_ -k ) .. ··~·.·.-~~~=---==---·:-~=--.f~)·· 
..• _ .. _--_._-

~~\"'--\ ) U 'Y'- V>-0.-..,i\.",-y\..t LV>. \1-~\'" ,,\j 
tW'-'('yW \ \ ~) : 
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'X=\) 
l 

BUlage 2 

blad 4 

\I~.) .. 

, ~ .. f l~ x :-. ~ \ ~- \,.1.)) .~\JI}; 
"X.::O 

._--.- .. '_ .... ~ .. _,,--- . 

----------- . (I 7) 

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

~Ov-\ ~ ~h ~*o.YV~~'\P-C-_'),_~_LDlLl\k.~LL~~ 
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2:\h'-~Y1i "'-<vV'. <k ~- ~~-d 
, L 

%vvl::: R~S4 X ~ f (~_~)4 ax 

Bijlage 2 

blad 5 

.'1-tJ; ~.~. ~~\'LLj) ~ ~ ~~ 
~.J..c-')*: L 

+f1Y~~ (-1-'1) 
'X.='\) 
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l 

- 1 J ('t 11.. 4)..\ . - L \ rt - '1 ~ x + x "" X 

l:=t::) 

Bijlage 2 

blad 6 

~~ ~~~~~) ~ ~~ 

-t f~)'~ ~X (l~) 
~=<l 

L 

.'\n)--o-'\. l ... * o-r-to-').ArV'r>.. 1\r1:1--Y\. t-l ) ~ ~ "'X. 

"X.::.~ 

~ <;) ~ (~). W ~~"-* ~v., ('l) ~. 
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Bijlage 2 

blad 7 

~ \ ~ \1.,)) JUY\. ~ 
~ \~L): . 

(~ \) 

.~ ~ ~ ~*~-e.'\j} \ ~ ~ ~"?')J 

~ f~(ht"'~ ~W b.'l)) "N~ (!.Y): 
'X:.\) 



-48- Bijlage 2 

blad 8 

\,~) ~ ~h ~* 

(~~) 

~ ~btf 00'YV>~ 'v, (w (",)) 

-fi \~/) 



Bljlage 3 
-49- blad 1 

Rake angle sa.aO· 8.0 
Stra1nhardentng exponent n • 0.2360 File Nr. 44 

Proefnummer tr f b Fv Ff he Phi Fw dFw 1 
C Cbf dPh'iif 

r 1 O.ose 0.875 185 95 0.2330 23.2 1.12 11.S 1581 
lZ1l8106 2 O.ose 0.875 185 95 0.2310 23.4 1.12 11.0 t5B9 

~ 3 O.ose 0.875 185 95 0.2300 23.5 1.12 10.9 1574 

13118100 Ii O.ose 0 •• 140 B4 0.2318 23.3 0.99 UJ.7 1B8B 
O.ose 0 •• 140 B4 0.2328 23.2 0.99 10.9 1882 
O.ose 0 •• 140 B4 0.2S48 23.0 1.00 11.2 1S53 

13118102 H O.ose 0.100 2B 7 0.2930 lB.8 0.73 20.1 1SB3 
O.ose 0.100 2B 7 0.2902 18.B 0 .. 72 19.5 1395 
O.ose 0.100 2B 7 0.2923 18.7 0.73 20.0 1S88 

16118101 r O.ose 0.890 185 85 0.2_ 22.0 1.03 12.B 1518 
11 0.09B 0.890 185 85 0.2470 21.9 1.04 13.0 1512 
12 0.09B 0.B90 185 85 0.2450 22.1 1.03 12.7 1521 

20118102 r 0.015 0.100 7 1 0.0487 IB.S 0.53 20.7 2422 
14 0.015 0.100 7 1 0.0477 17.9 0.54 22.2 2S72 
15 0.015 0.100 7 1 o.oa lB.S 0.53 20.5 28 

, 

-

. ". 

, 



fig 1b~~ 

fig 1a 
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f 

~= 0,096 

+= 0,096 

0= 0,096 

#= 0,096 

• = 0,015 

b 

0,675 

0,495 
0,100 

0,690 

0,100 

BUiage 3 
b1ad 2 

n • 0.2SS0 

proefnummer 

12118106 

13118100 

13118102 
16118101 

20118102 

= theo'retische 1Un 

O~ ______ ~ ____ -+ ______ ~ ______ ~~ ____ ~ __ ~ 
o aD ~ 

• \f - -
fig la resp b geven de genorma1iseerde vrUvingskracht resp 

de eerste afge1eide van de genorma1iseerde vrijvingskracht 

naar de af"schuifhoek als funetie van de afsehuifhoek voor 

2.0 diverse snedebreedten en aanzetten 

0.5 •• 

• 

• .... 

981180 • B.O 

n • 0.2880 

O.OO~----~~----~-------r------~------~----~ 
_!2 ~ 

--.. \fJ 



Proefnumme r tt" 

". 1 
0212810U1 :1 2 

02128101I 

~ 3 

U 
02128102 II rH 

1"10 
02128102r U 

d2 
"'13 

02123103 II I 14 
.. 15 
"IB 

OZ1281031 11 
18 

03128100II r I 20 
21 

"'22 
03128100I 23 

24 
r25 

03128101I1 I 28 
,-21 
r28 

03128l01I 2S 
\30 
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Rake angle sa.a0· B.O 
Stra1nhardenlng exponent n • 0.23BO 

f b Fv Ff 

0.080 0.875 138 86 
0.080 0.875 138 86 
0.080 0.875 138 86 
0.080 0.875 138 86 
0.080 0.875 138 86 
0.080 0.875 138 86 
0.080 o.e 100 42 
0.080 o.e 100 42 
0.080 o.e 100 42 
0.080 o.e 100 42 
0.080 o.e 100 42 
0.080 o.e 100 42 
0.080 0.105 25 5 
0.080 0.105 25 5 
0.080 0.105 25 5 
0.080 0.105 25 5 
0.080 0.105 25 5 
0.080 0.105 25 5 
0.015 O.BBD .t15 29 
0.015 O.BBD 45 29 
0.015 O.BBD 45 23 
0.015 O.BBD 45 29 
0.015 O.BBD 45 23 
0.015 O.BBD 45 23 
0.015 0.500 38 14 
0.015 0.500 38 14 
0.015 0.500 38 14 
0.015 0.500 38 14 
0.015 0.500 38 14 
0.015 0.500 38 14 

III = beginspanen 

I = eindspanen 

File Nr. 45 

he Phi Fw -Cbf 

0.1861 20.5 1.1B 
0.1858 20.5 1.18 
0.1873 20.3 1.1B 
0.1120 19.B 1.19 
0.1125 19.8 1.19 
0.11. 19.5 1.20 
0.1835 18.B 1.08 
0.1B32 18.B 1.08 
0.1828 18.1 1.08 
0.1785 19.3 1.05 
0.1143 19.5 1.04 
0.1183 19.3 1.05 
0.2024 18.9 0.59 
0.19S1 11.1 0.59 
0.2013 11.0 0.59 
0.1993 11.2 0.58 
0.1987 11.4 0.58 
0.2004 11.1 0.59 
0.0412 18.1 1.95 
0.0481 18.5 1.38 
0.04B3 18.4 1.38 
0.0425 20.0 1.25 
0.042S 19.9 1.25 
0.042S 19.8 1.25 
0.0452 18.9 1.10 
0.0484 18.4 1.12 
0.0455 18.8 1.10 
0.0450 19.0 I.OS 
0.0448 19.t I.OS 
0.Q.444 19.2 1.08 

Bii1age 3 

b1ad 3 

dFw 1 
iiPhoiif 

1803 
lB.l 
lB.B 
18.0 
18.2 
19.0 
21.3 
21.3 
21.0 
19.0 
18.3 
18.9 
28.8 
25.1 
28.3 
25.5 
24.4 
25.9 
24.t 
22.5 
22.1 
11.1 
18.1 
18.1 
20.5 
22.3 
20.8 .-

20.2 
19.1 
19.4 

C 

1703 
1108 
tB84 
tB6B 
1865 
1831 
1822 
1822 
1821 
1874 
1891 
tB75 
I. 
1923 
1901 
1828 
I. 
1918 
11118 
2031 
2032 
2111 
2159 
2151 
2102 
2054 
2092 
2112 
2124 
2133 
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f 

*= 0,060 

t= 0,060 

0= 0,060 

=IF= 0,015 

• = 0,015 

b 

Ot 675 
0,495 

0,105 
0,680 

0,500 

Bij1age 3 

b1ad 4 

n = 0.2S60 

proefnummer 

02128101 III + I 

02128102 III + I 

02128103 III + I 
03128100 III + I 

03128101 III + I 

= theoretische 1Un 

O·~ ______ ~ ____ -+~ ____ ~ ______ +-____ ~ ______ ~ 

fig 2a 

1. 

o - La - m 
---...... \f> 

fig 2a resp b geven de genormaliseerde wr\jvingskracht resp 

de eerste afgeleide van de genorma1iseerde vrUvingskracht 

uaar de afschuifhoek a1s functie van de afschuifhoek voor 

diverse snedebreedten en aanzetten . 
gall80 • B.O 

' . . ~ 

n • 0.2380 

O.O·~ _____ ~ __ -+ ____ ~ ___ +-__ ~ ___ -I 
o - La -
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Proef 12118106 

BUlage 4 

blad 1 

Voorbeverking: f = 0,096 mm/omv 
b = 0,105 mm 

V' = 5,1 m/s 
r£ = 0,2 mm 

nabeverking: f = 0,096 mm/omv 
b = 0,675 mm 

v = 2,5 mls 
r£ = 0,2 mm 

'I II III 

verkstuk 

I II III 

Ra ~m) 1,4061 1,2575 1,1589 
rue (.um) 1,7355 1,4960 1-,3688 

Rp ~m) 5,1752 3,4160 2,7239 
Rt Cum) 11,3938 8,2036 7,0184 

5kev 0,277 -0,128 -0,279 
Kurt 2,773 2,859- 2,786 
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10 
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-10 
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[0 

Eo , 

-10 
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traversed length (mm) 

Meetp1aa ts III 

[0 

- 10 
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traversed length (mm) 
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.8 
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Proef 13118100 

BUlage 4 

b1ad 2 

Voorbeverking: r = 0,096 mm/omv 

b = 0,095 mm 

v = 5,1 m/s 

1£ = 0,2 mm 
na beverking:' f = 0,096 mm/ omw 

1:i = 0,495 mm 
v,: 2,5 m/s 

:tt = 0,2 mm 

llerkstuk 

meetp1a.ats I II III 

R v,..m) a 1,2815 1,1885 l,3330 

B.."1S "" m ) 1,4943 1,4126 1,5767 

Rp (,um) 3,3975 3,2091 3,7391 
Rt (um) 6,0067 6,6581 8,0229 
Skev 0,168 0,160 0,147 
Kurt 2,219 2,296 2,46; 
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Proef 13118102 

BU1age 4 

b1ad 3 

Voorbellerking: f :: 0,096 m~/omll 
b :: 0,105 mm 

v :: 5,2 m/s 

It :: 0,2 mm 

nabellerking: f = 0,096 ~Omll 
b = 0,100 mm 

v :: 2,6 mls 
J:t :: 0,2 mm 

llerkstuk. 

meetplaats I II III 
R (um) a 1,4562 1,5051 1,5422 
RMS ~m) 1,8063 1,8319 1,8595 

Rp wm) 4,9107 4,8669 4,4727 

~ ~m) 10,0669 9,0050 8,5360 
Skew 0,313 0,160. 0,270 

Kurt 2,690 2,660 2,364 



..Meetp1aats I 
to 

- 10 .1..-' ----------'---

o .8 
traversed length (mm) 

Meetplaats II 
10 

-10 I 

0-. 
traverse d length (mm) 
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hoe! 16118101 

Voorbeverking: f == 0,096 mm/oraw 

b = 0,100 mm 

v = 5,2 m/s 

1£ :. 0,8 mm 

nabeverking: f = 0,096 mm/oraw 
b == 0,690 mm 
v = 2,5 m/s 

It = 0,8 mm 

verkstuk: 

meetplaats I II 

R (,um) a 0,3775 0,9667 
R!S (.am) 1,0751 1,1796 

Rp (,um) 3,9584 2,8634 

~ (,um) 7,0404 6,0798 

BU1age 4 

b1ad 4 

III 

0,8869 
1,0866 

3,4652 
6,8247 

Skev 0,228 0,012 -0,571 
Kurt 2,686 2,718 2,941 
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Proef 20118102 

BU1age 4 

b1ad 5 

Voorbewerking: f = 0,015 mm/amW' 

b = 0,105 mm 

v = 5,1 rn/s 

If = 0,8 mm 

nabewerking: f = 0,015 ~omw 

b = 0,1 mm 

v = 3,1 m/s 

IE = 0,8 mm 

I I;rI 

C werkstuk 

llieetp1aats I II III 

R ~m) a 0,6062 0,4948 0,6254 
RMS (,urn) 0,6846 0,5575 0,7953 

Rp ~m) 1,1590 1,1985 2,2184 
Rt (,urn) 2,7432 2,4910 5,0768 
SkeW' -0,009 -0,012 -0,347 
Kurt 1,727 2,075 3,333 
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Proef 02128101 

Voorbeverking: f = 0,096 ~omw 
b = 0,100 mm 

v = 4,9 m/s 
1i = 0,8 mm 

nabeverking: f = 0,060 mm/Omv 

b = 0,675 mm 

v = 2,4 mls 
If'''' 0,8 mm 

I I I 

verkstuk 

meetplaats I II 

R (.urn) a 
0,7271 0,7248 

RMS (,A.am) 0,9754 0,9542 

Rp (.wn) .3,0298 2,9073 

Rt ~m) 6,4389 6,1905 

BUlage 4 

blad 6 

III 

0,7115 
0,8875 

2,2932 

4,9559 

Skev -0,029 0,217 -0,444 

Kurt .3,206 3,200 .3,062 
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Proef' 02128102 

VoorbeW'erking: f = 0, 096 mm/omW' 

b = 0,105 mm 

v = 5,0 m/s 
1£ = 0,8 mm 

nabeW'erking: f = 0,060 ~omW' 
b = 0,495 mm 

v = 2,5 m/s 
l£. = 0,8 mm 

I II III 

l 
I W'erkstuk 

meetplaats I II 

R (,um) a 1,0837 1,1827 

RMS (Mm) 1,3484 1,4186 

Rp (,um); 3,4007 3,6058 

R
t 

(Ann} 7,]184 7,8886 

SkeW' -0,125 -0,161 

Kurt 2,622 2,602 

BUlage 4 

blad 7 

III 

1,0893 
1,3358 

3,3594 
7,2533 
0,267 
2,692 
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Proef 02128103 

Bijlage 4 
blad g 

Voorbeverking: f = 0,096 mm/omv 

b = 0,100 mm 

v: = 5,0 m/s 
~ 0 :IE' = 0,8 mm 
~ 

-10 
o .8 

traversed 1eggth (mm) 

Meetplaats II 
10 

EO 
~ 

-10 
0 

traversed length (mm) 

Meetplaats III 
10 

EO 
,~ 

-10 
0.-

traversed length (mm) 

8 

.8 

nabeverking: r = 0,060 mm/omv 

b = 0,105 mm 

v: = 2,5 m/s 
1£ = 0,8 mm 

IT ]I 1,. 

I verkstuk 

meetplaats I II III 

R wm) a 1,3920 1,3137 -1,3864 

RM3 wm) 1,6789 1,6158 1,7064 

Rp Wm) 3,7542 3,6634 5,0670 

Rt ~m) 8,6490 10,1227 10,0745 
Skev -0,778 -0,32"5- -0,102 

Kurt 3,445 2,936 2,660 
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Proef 03128100 

Voorbewerking: f = 0,096 ~omw 
b = 0,100 mm 

v = 5,0 m/s 
If = 0,8 mm 

nabewerking: r = 0,015 mm/omw 
b = 0,680 mm 

v = 2,5 m/s 

r£ = 0,8 mm 

tlerkstuk. 

meetplaats I II 

R (Mm) a 0,5951 0,3837 
RMS (Mm) 0,7006 0,4741 

Rp ~m) 1,9112 1,6078 

Rt ~m) 3,];80 3,;888 

BU1age 4 
blad 9 

III 

0,2946 

0,4333 
0,921; 

],7628 

Skell 0,]15 0,106 -0,929 

Kurt 2,;86 .3,106 4,144 
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10 

Eo 
~ 

-lO 
0 

traversed length 

~eetplaats III 
10 

-10 
o 

(mm) 

traversed length (mm) 

8 

.8 

.8 
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Proof 03128101 

Bijlage 4 

blad 10 

Voorbe'Werking: r = 0,096 mm/OlD.'W' 

b = 0,105 mm 

v = 4,8 m/s 
~ = 0,8 nun 

nabe'Werking: r = 0,015 mm/olD.'W' 

b = 0,500 mm 

v = 2,4 m/s 
re = 0.,8 mm 

I I I 

'Werkstuk 

meetplaats I II III 

Ra (Nun) 0,4300 0,4023 0,6744 
Rm wm) 0,5238 0,4822 0,8589 
Rp Gum) 1,3154 1,3487 1,9697 
Rt wm) 2,5892 3,0818 5,6998 
Ske'W ' -0,071 -0,627 -0,646 
Kurt 2,686 3,676 . 3,249 



Proefnummer Nr 

• r 1 
12118106 2 

\, 3 
,.. 4 

13118100 5 
" 8 
I"' 7 

13118102 8 
~ 9 
1"'10 

16118101 11 
12 

"13 
20118102 14 

,,15 

-63-

Rake angle &a.ao. 8.0 
Stra1nhardenlng exponent n • 0.2S80 

f b Fv Ff 

O.OIIJ 0.875 185 95 
O.OIIJ 0.875 185 95 
O.OIIJ 0.875 185 95 
O.OIIJ D •• 140 84 
O.OIIJ D •• 140 84 
O.OIIJ 0.495 140 84 
O.OIIJ 0.100 28 7 
O.OIIJ 0.100 28 7 
O.OIIJ 0.100 28 7 
O.OIIJ 0.890 185 85 
O.OIIJ 0.890 185 85 
0.0tII 0.890 i85 85 
0.015 0.100 7 1 
0.015 0.100 7 1 
0.015 0.100 7 1 

File !fr. 44 

he Phi 

0.2S30 23.2 
0.2310 23.4 
0.2300 23.5 
0.2318 23.3 
0.2328 23.2 
0.2348 23.0 
0.2930 18.8 
0.2902 18.8 
0.2923 18.7 
0.2480 22.0 
0.2470 21.9 
0.2_ 22.0 
0.0487 18.3 
0.0477 17.9 
0.0488 18.3 

E!.. 
Cbf 

1.50 
1.50 
1.50 
1.41 
1.41 
1.41 
0.88 
0.88 
0.88 
1.34 
1.34 
1.34 
1.10 
1.10 
1.10 

BUlage 5 

b1ad 1 

dfw 1 
dPii'iif 

12.3 
12.0 
11.9 
11.8 
12.0 
12.3 
20.5 
19.9 
20.4 
13.8 
13.8 
13.8 
22.5 
24.0 
22.3 

C 

1170 
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fig 3b 

, 
20 ., 

*= 
f 

0,096 

b 

BUlage 5 

blad 2 

98_0 • S.O 

n • 0.23S0 

c = 1170 

proefnummer 

0,675 12118106 

+= 0,096 0,495 13118100 

dFv 1 r 0= 0,096 0,100 13118102 d'P·ffiir 
#= 0,096 0,690 16118101 

fig 3a 

e= 20118102 
10 

0,015 0.100· 

1. 

--= theoretisehe lUn 

O~ ______ ~ ________ ~ ______ ~ ______ ~ ________ +-______ ~ 
c - LO -

fig 3a resp b geven de genorma1iseerde vrijvingskracht resp de eerste 

atgeleide van de genormaliseerde vrijvingskraeht naar de afschuifhoek 

ala funetie van de afschuifhoek voor diverse snedebreedten en aanzet

ten, maar een constante karakteristieke spanning 

ga_O • S.O 

n • 0.23S0 

• 
•• 

• 

O.O~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ 
c - LO - ~ 

----l .... If' 



Proefnummer 

02128101III 

02128101I 

02128102 III 

02128102 I 

02128103 III 

02128103I 

03128100III 

03128100I 

03128101III 

03128101I 
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Rake angle SeMr). B.O 
strainhardening exponent n • 0.2380 

... f b 

,.. 1 0.080 0.875 
2 0.080 0.875 

'" 3 0.080 0.875 
,. 4 0.080 0.875 

5 0._ 0.875 
~ 8 0._ 0.875 

7 0._ o.a 
8 0._ o.a 
9 0.080 o.a 

'10 0.080 o.a 
11 0.080 o.a 

,,12 0.080 o.a 
'13 0. 080 1 0.105 

1-4 0._ 0.105 
\15 0._ 0.105 
1"18 O.OBO 0.105 

17 0._ 0.105 
18 0.080 0.105 

riS 0.015 0.880 
20 0.015 0.880 

'- 21 0.015 0.880 
1"22 0.015 0.880 

23 0.015 0.880 
,,24 0.015 0.880 

25 0.015 0.500 
28 0.015 0.500 
27 0.015 0.500 

"28 0.015 0.500 
28 0.015 0.500 
30 0.015 0.500 

III = beginspanen 

I : eindspanen 

Fv Ff 

ISS 88 
ISS 88 
138 88 
138 88 
138 88 
lSS 88 
100 42 
100 42 
100 42 
100 42 
tOO 42 
100 42 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
25 5 
045 23 
e 23 
045 23 
045 23 
045 23 
e 23 
33 1-4 
33 14 
33 14 
33 1-4 
33 14 
33 14 

he 

0.1881 
0.1858 
0.i873 
0.1720 
O.t725 
0.17048 
0.1833 
0.1832 
0.1828 
0.1785 
0.1743 
0.1783 
0.2024 
0.1987 
0.2013 
0.1983 
0.1887 
0.2OO.c 
0.0472 
O.Mll 
0.08 
0.0425 
0.0428 
0.0428 
0.0452 
0.0484 
0.0455 
0.0450 
O.o.c.ca 
0.04044 

BU1age 5 

b1ad 3 
File .... e 

Phi E!.. dFw 1 --Cbf dPh'Cbf 

20.5 t.88 17.8 
20.5 1.88 17.7 
20.3 1.88 18.1 
is.8 1.88 is.5 
is.8 1.88 is.7 
is.5 1.88 20.4 
18.8 1.50 22.8 
t8.8 1.50 22.8 
18.7 1.50 22.4 
is.3 1.50 20.4 
is.5 1.50 18.7 
is.3 1.50 20.3 
18.8 0.88 28.1 
17.1 0.88 28.8 
17.0 0.88 27.8 
17.2 0.88 28.8 
17.-4 0.88 25.B 
17.1 0.88 27.2 
18.1 2.31 27.3 
18.5 2.31 25.7 
18.-4 2.31 25.8 
20.0 2.31 20.8 
is.8 2.3t 21.3 
is.8 2.31 21.3 
18.8 1.87 23.3 
18.-4 1.97 25.0 
18.B 1.87 23.B 
is.O t.97 22.9 
is.l 1.87 22.5 
is.2 1.87 22.2 

C 

1170 



-66- Bijlage 5 

b1ad 4 

SO g81180 • B.O 

n • 0.2SBO 
fig 4b C = 1170 

t 1> proefnummer 
20 *= 0,060 0,675 02123101 III + I 

+= 0,060 0,495 02128102 III + I 

Mv 1 r Q= 0,060 0,105 02128103 III + I 
df .Cb£ #= 0,015 0,680 03128100 III + I 

-= 0,015 0,500 03128101 III + I 

10 1ljn 

2. 

0·~-------4--------+-------~------~~------~------~ 
liS ~ 
---i ..... \fJ 

fig 4a resp b geven de genorma1iseerde wrijVingskracht resp de eerate 

afge1eide van de genormaliaeerde wrUvingakracht naar de afschuifhoek 

als functie van de afschuifhoek voor diverse snedebreedten en aanzet

maar eenconstante karakteristieke spanning 

• 

H 

.-

•• 
+* 

n • 0.2SBO 

0.0-+-___ -+-___ -+-___ -+-___ -+-___ -+-___ 
0000I 

o - an - ~ 
--...... ~ 



, 

-67- BU1age 6 

b1ad 1 

AlIke engle sa-o. &.0 Flle fto. 2B 
Stre1nhlrdlntng exponent n • 0.23BO 

Proefnummer l- f b Fv Ff he Plti ~ elF. 1 
C Qaf ih·iif' 

,. 1 0.170 0." 24) 88 0.4788 20.1 0.14 1&.1 1538 
18128100 2 0.170 0." 24) 88 0.4M 20.1 0.14 18.2 mao 

lS128101 

---& 0.170 0." 24) 88 0." 20.5 0.82 15.1 mao 

H 
0._ 0.525 lBO as 0.21117 20.4 0.88 15.B 187& 
0._ 0._ lBO 83 0.2812 2O.B 0.112 14.& 1788 
0._ 0.525 lBO 83 0._ 20.5 0.88 15.8 1878 

18128102 n 0 •• O.SO uo .. 0.1187 iI.& 1.aI iI.2 1738 
0." 0._ ttO .. 0.1771 iI.& 1.08 18.& 1738 
0." O.SO ttO ' .. o.t771 18.2 1.08 18.4 1786 

18128103 is 0.027 0._ 88 80 0.87 18.4 1.24 22.7 2B 
0.027 0._ • 30 0.'" 18.1 1.28 28.7 21M3 
0.027 0._ aa 30 0 .... 18.2 1.25 28.5 2048 

18128104 m 
0.015 0." :rr 17 0.0470 , 18.2 1.21 28.& 28S8 
0.015 0." :rr 17 0.CM87 17.8 1.211 21.0 22B8 
0.015 0." 11 17 0.08 17.B 1.25 25.8 22S 

1"18 0.170 0._ a ta6 0.4843 SI.5 1.03 18.& 1540 
21128100 17 0.170 0._ a 105 0.4855 iI.5 1.03 18.4 1511 

,18 0.170 0._ 2m tal 0 •• 4 18.4 1.04 18.8 1532 
1"18 0._ 0." 170 88 0.2.1 21.B 1.25 11.8 ... 

21128101 20 0._ 0." 170 88 0.2_ 21.7 1.25 11.8 tE 
.. 21 0._ 0." 170 88 0.2511S 21.7 1.28 14.1 tE7 
r22 0." 0._ 131 78 0.t848 20.8 I.G 18.7 2B 

21128102 28 0." 0.515 131 78 ~0 •• 1 20.8 1.44 18.8 2DB9 
,,24 0." 0.515 131 78 O.tE 20.4 1.44 17.2 2073 
1"25 0.027 O.B rr • 0.07. 20.5 1.72 18.0 2M 

21128103 28 0.027 O.B rr • 0.0744 20.& 1.71 17.7 286B 
\.r! 0.027 0._ rr • 0.0741 20.8 1.7t .' 17.5 211& 
r28 0.015 0._ • • 0.0428 18.& t.81 20.1 sa 

21128104 211 0.015 0._ . • • 0.CM2B 20.0 1 •• 20.0 .14 
\.30 o.om 0._ • • 0.0413 20.8 t.815 18.3 311M 
rU 0.170 0._ 2S3 78 0.610 21.2 0.78 13.8 1M 

21128105 S2 0.170 0._ 23S 78 0 ....... 1 21.& O.TT 12.B 1570 
,-38 0.170 0._ 288 71 O • .titO 21.3 0.71 13.4 S551 

21128106 ' 
r34 0 •• 0._ S55 88 0.21117 20.& 0.17 18.2 f.IIO.C 
15 0 •• 0.525 1!11 88 0.2BBB 20.5 0 •• 15.7 1817 

• 0 •• 0.525 S55 88 0.21114 20.4 0.88 11.B 1815 

21128107 {: 
0 •• o.a ItO • 0.1714 18.0 t.04 18.8 1711 
0 •• 0.520 UO .ti 0.1787 18.1 1.03 iI.& 1742 
0 •• o.a uo .. 0.1711i iI.1 1.02 18.8 1781 

'4) 0.027 0._ 82 21 0.0812 18.8 1.iI 20.7 2084 
21128108 41 O.D'D 0.525 82 211 0.0781 iI.2 1.17 18.7 2122 

\.42 O.D'D 0.525 E 21 0.0818 18.8 1.20 21.2 2078 
rG 0.015 0 •• • 18 0.081 18.5 1.14 18.8 2582 

21128109III '" o.om 0 •• • 18 O.Mi7 IB.7 1.18 21.4 2 .. 
\.ti 0.015 0 •• • 18 O.OGO 18.B 1.ta 17.8 2B2O 

. 



; 

-68- BU1age 6 

b1ad 2 -

AlIke angle a-o. 8.0 File fr. G 
StraUiiWdening exponent n • 0.23BO 

Proefnumme 1 tr f b Fv Ff he Phi F. elf. 1 
C atf iii·iii 

r 1 0.0t5 o.a 38 !B 0.0448 18.1 1.!B 18.8 2145 
21128109I 2 0.015 o.a 38 !B 0.1M42 18.3 1.15 18.4 .. 

" 3 0.0t5 o.a 38 !B 0.08 18.B 1.14 !B.8 2fiI2 
r 4 G.015 G.a e 18 0.0437 18.& 1.08 !B.4 3il4 

21128110II I B G.015 G._ e 18 G.0G4 18.8 1.02 fI.O 3t32 
\ 8 G.G15 G._ e 18 G.Ml 18.8 1.06 20.2 3081 
"7 0.015 G._ e 18 0.08 11.8 1.07 21.2 21&1 

21128110I 8 G.015 0._ e 18 G.08 11.8 1.07 21.2 21&1. 
" 8 G.015 G.a e 18 0.04G 18.2 1.04 18.2 3D7I 

21128111 {: 
0.021 0._ 80 G G.0777 18.7 1.88 !B.7 2838 
G.121 0 .. _ 80 G 0.0778 •• 7 1.88 11.7 .. 
0.021 0._ 80 G 0.0774 18.8 1.32 !B.B 2M 

21128112 {E 
0._ G.47& f2t 51 0.1881 . 20.8 1.08 1&.1 22SO 
0 •• 0.47& f2t 51 0.= 20.8 1.08 15.1 22SO' 
G •• 0.47& f2t 51 G. 20.7 1.08 15.4 22t8 

21128113 m 
G._ 0._ • 70 0.2& •• 4 1.00 15.9 lffI7 
0._ G._ • 70 0.2120 20.8 0 •• 15.1 1801 
0._ 0." • 70 0.28!B 20.8 G •• m.l. 1803 

21128114 {S 
0.170 G._ B at 0.4111 22.0 0.80 12.2· 1748 
0.170 G._ B at O •• t 21.9 0.11 12.4 1740 
0.170 0." B at 0 .... 21.8 G.11 12.& 1731 

22128100II I{: 
0.015 0.540 38 17 0.0448 18.1 I.SS 18.8 .. 
0.015 0.540 38 17 0.0449 18.0 I. sa 20.2 2273 
G.015 0.540 38 17 0.0447 18.1 1.SS 20.0 2212 

221281001 {5 
0.015 G.N 38 17 0.0G4 18.8 1.10 18.3 2SS7 
G.015 0.1540 sa 17 O.oa 18.4 1.11 18.8 2318 
0.015 0.&40 sa 17 G.04.48 18.G l.sa 20.1 2278 

22128101II I{: 
0.021 0._ 83 sa a . .". 18.2 1.18 18.7 228{ 
0.027 0._ . 83 sa 0._ 18.0 1.20 20.3 2212 
0.027 o.a 83 sa 0.079S 18.3 1.18 19.3 22B2 

22128101I f: 0.021 o.a 83 sa 0.0771 18.9 1.18 17.8 2S4C 
0.021 o.a 83 sa G.0782 18.8 1.18 18.& 23!B 
0.027 o.a 83 sa 0.07aI 18.9 1.18 17.8 2348 

22128102 

22128103 

{E 
0 •• 0.470 118 &0 0.1718 18.8 1.06 17.8 2B 
0 •• 0.470 U8 &0 0.1707 18.9 1 •• 17.2 21112 
G •• 0.470 1!B &0 0.18119 20.0 1.04 17.0 2100 

rSl G._ 0 •• 173 73 G.2845 20.8 1.00 15.8 1822 
sa G._ 0 •• 173 73 0.2711 20.1 1.02 18.8 tali 

22128104 

.... 38 0._ 0 •• 173 73 0.2707 20.1 1.02 18.7 tIB7 
"40 0.170 0._ B III 0.G14 22.2 0.78 11.8 1788 

41 0.170 0._ B .. 0.4S88 22.0 0.78 12.2 1753 
,,42 0.170 0._ 2&9 .. 0.4483 21.4 0.80 SS.2 1717 

III = beginspanen I = eindspanen 
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, 
fig 5b 

• 
f 

BU1age 6 
b1ad 3 

gunO == B.O 

n = O.2S60 

b = 0,5 

proefnummer 

*= 0,170 18128100 
+ = 0,096 18128101 

dFw 1 1 d If' ·Cbf. 

0= 0,060 18128102 

4.r= 0,027 18128103 

• = 0,015 18128104 

--- = theoretische lijn 

fig 5a 

0'4-------+-------+-------r-------~----~------~ 
S? 10 
..... ~O 
-----; ...... i 

o -
fig Sa resp b geven de genormaliseerde vrUvingskracht resp de eerste 

afge1eide van de genormaliseerde vrUvingskracht naar de afschuifhoek . 

als functie van de afschuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 
snedebreedte galJlBO :; B.O 

n = 0.2380 

11.0 

·t 
F\r • Cbf 

++ 

-* 
0.5 

O.Oi~ ______ ~ _______ _+------_4------~--------r_----~ 
o ..... o 

C'U 



;"70- BU1age 6 

blad 4 

30 g8J1180 r= B.O 

n r= 0.2360 

fig 6b b = 0,5 

f proefrmmmer 

20 *= 0,170 21128100 

+= 0,096 21128101 

d~ 1 r 0= 0,060 21128102 
d If' eCbt: #= 0,027 21128103 

.= 0,015 21128104 

fig 6a 

I Fw 
"eDf 

10 - = theoretische 1Un 

O·~ ______ ~ ________ +-______ ~ ______ ~~ ______ ~ ______ ~ 
o -

fig 6a resp b geven de genorma1iseerde wrijvingskracht resp de eerste 

. afge1eide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de afschuifhoek 

als functie van de afschuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 

2.0 snedebreedte 
v .. 

n /I: 0.2360 

• 
1.5 

18 

+ 

1.0 • 

O.O~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ________ ~ ______ + 
o - In -



-71- BU1age 6 

b1ad 5 

30 g811180 • B.O 

n • 0.2380 

fig 7b 
b = 0,5 

f proefnummer 
20 *= 0,170 21128105 

+= 21128106 0,096 

dh 1 r 0= 0,060 21128107 

Q'fPCbf #= 0,027 21128108 

t= 0,015 21128109 III + I 

fig 7a 

10 -= theoretische 1ijn. 

O~ ______ ~ ______ ~ ______ -+ ______ ~ _______ ~~ ____ ~ 
o - it ~ 

---....... 'P 
fig 7a resp b geven de genorma1iseerde wrijvingskracht resp de eerate 

afgeleide van de genormaliseerde vrijvingskraeht naar de afschuifhoek 

ala funetie van de afsohuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 

snedebreedte 
2.0 ,:; g811180 • B.O 

n • 0.2380 

1.5 

Fw L.a .... Cbf .. 
it 

II 

0.5 

0.04----+-----I----+----+----+------t 
o -



fig 8b 

fig 8a 

Fw 1 Cbf' 

-72- Bij1age 6 

b1ad 6 

g81111fta0 • 6.0 

n • 0.2SBO 
b = 0,5 

f proefnummer 

*= 0,015 21128110 III + I 
+= 0,.027 21128111 

0= 0,060 21128112 

~ 0,096 21128113 

• = 0,170 21128114 

-= theoretische 1ijn 

O~ ______ -+ ________ +-______ ~ ______ ~~ ______ ~ ______ ~ 
C) - 2 t(i 

---+-.. 'P 
fig 8ares~ bgeVeu de genormaliseerde_wrUvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrUvingskracht naar de afschuifhoek 

ala functie van de afschuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 

snedebreedte 
2.0 g81180 • 6.0 

n • 0.2360 

1.5 

.. 
1.0 

... 

0.5 

O.O~ ______ ~ ______ ~ _______ -+ _______ ~ ___________ r-______ ~ 
C) - In -
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30 

fig 9b 

f 
20 ~= 0,015 

+= 0,027 

BU1age 6 

b1ad 7 

gammaO == 8.0 

n :: 0.2360 

b = 0,5 

proefnummer 

22128100 III + I 

22128101 III + I 

dFw 1 I dIP ·Cbf 

0= 0,060 22128102 

#= 0,096 22128103 

-= 0,170 22128104 

fig 9a 

10 -:: theoretische lUn 

O~ __ ~~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ ____ ~ 
o ~ ~ ~ 0 ~ ~ 
.-i ~. ~w ('U\O ~ 

--_ ..... 1 
fig 9a resp b geven de genorma1iseerde wrijvingskracht resp da eerate 

afge1eide van de genorma1iseerde wrUvingskracht naar de afschuifho~k 

a1s funetie van "de afschuifheek voer diverse aanzetten, maar constanta 
anede breed te" 

2.0 gemmaO == 6.0 

n :: 0.2360 

1.5 

]V 

11.0 t;, Cbf 

. " 
0.5 

O.O-'-__ ---+ ___ -+-___ +--__ -+-___ j-__ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
--..... ~ 



Proefnumme 1: Nt 

, 1 
18128100 2 

\. 3 

18128101 
r 4 

5 
\.& 

18128102 H 
(10 

18128103 11 

18128104 {: 14 
15 

2U28100 t 17 
18 

·21128101 {S 
21128102 {= 24 

21128103 {S 
'". 21128104 29 

21128105 

~IO 

{: 
"34 

21128106 • 88 

21128107 {: 
21128108 {: 

J"4I 
21128109III 44 

,,45 

-74-

Alte engle s-o. 8.0 
strllnherdenlng exponent n • 0.2380 

f II Fv Ff 

0.170 O.GO 2~ 83 
0.170 0._ 2~ 83 
0.170 0._ 240 83 
0._ 0.525 180 BI 
0._ O.B 180 BI 
O.GIII O.B 180 BI 
0 •• o.a 110 48 
0._ 0.520 UO 48 
0._ 0.520 UO 48 
0.027 0.525 81 10 
0.027 0.525 a 10 
0.027 0.525 BI 10 
0.015 O.GO f1 17 
0.015 O.GO f1 17 
0.015 o.a f1 17 
0.170 0." 258 105 
0.170 0._ 258 iCE 
0.170 0._ 251 101 
O.GIII 0 •• 170 81 
O.GIII O.GO 170 81 
0._ o.a 170 81 
0 •• 0.515 118 78 
0 •• 0.515 118 78 
0 •• 0.515 118 78 
0.027 0.520 11 eo 
0.027 0.520 11 eo 
0.027 0.520 11 80 
0.015 0.505 88 52 
0.015 0.505 . 88 52 
0.015 0.505 88 52 
0.170 o.a 211 78 
0.170 0 •• 211 78 
0.170 0 •• 231 78 
0._ O.B 155 81 
0._ 0.525 156 81 
0.088 O.B 155 81 
0._ 0.520 UO e 
O.B 0.520 110 e 
0._ 0.520 UO 45 
0.027 0.525 B2 29 
0.027 O.B B2 29 
0.027 0.525 B2 28 
0.015 0 •• 38 18 
0.015 0 •• 38 18 
0.015 0 •• as 18 

he 

0.4718 
0.478S 
0.810 
0.2187 
0.2112 
0.2880 
0.1787 
0.1771 
0.1771 
0.0817 
0.0848 
0.0848 
0.0470 
0.0487 
0.08 
0.4841 
0.85 
0 •• 4 
0.2"1 
0.2484 
0.2Ii05 
0.1148 
'0.*1 
0.1883 
0.07. 
0.0744 
0.0741 
0.0G8 
0.08 
0.0418 
0 • .c530 
0.4441 
O.eIO 
0.2887 
0.2858 
0.2684 
0.1714 
0.1787 
0.1786 
0.0812 
0.078S 
0.0818 
0.04IB 
0.0457 
0.0410 

BU1age 7 

blad 1 

File Nr. 28 

Pht E!.. dFli 1 
CDf iiih"Cbi 

20.1 1.10 18.S 
20.1 1.10 17.0 
20.5 1.10 15.8 
20.4 1.14 17.0 
20.8 1.14 1&.0 
20.5 1.14 18.8 
19.3 1.82 20.8 
18.8 1.82 20.8 
19.2 1.82 21.0 
18.4 2.20 25.8 
ta.l 2.20 21.8 
18.2 2.20 21.5 
18.2 2 • .42 27.3 
17.B 2 • .42 29.9 
17.& 2.<42 28.8 
18.5 1.88 18.3 
18.5 1.88 18.4 
18.4 1.88 1&.8 
21.~ 1 •• 15.& 
21.7 1.88 ta.O 
21.7 1 •• 1&.2 
20.& 2.58 20.0 
20.8 2.58 20.1 
20.4 2.58 20.4 
20.5 4.18 25.2 
20.& 4.18 24.8 
20.8 4.18 - 24.7 
18.8 8.14 34.4 
20.0 &.14 11.& 
20.8 8.14 32.0 
21.2 1.08 14.3 
21.& ·1 • .os 13.5 
21.3 1.03 14.1 
20.3 1.11 17.3 
20.5 1.11 1&.8 
20.4 1.11 lB.& 
18.0 1.54 21.4 
18.1 1.54 21.2 
lS.8 1.54 20.5 
18.8 2.13 23.8 
18.2 2.13 22.7 
18.8 2.13 24.2 
19.5 2.53 22.9 
18.7 2.53 25.7 
18.8 2.53 22.1 

C 

1170 



Proefnummer 

211281091 

21128110III 

211281101 

21128111 

21128112 

21128113 

21128114 

22128100II1 

22128100I 

221281011II 

221281011 

22128102 

22128103 

22128104 

HI' 

r 1 
2 

\. 3 
r.4 

5 
" 8 r7 

8 
,:8 
rSO 

11 
,,12 
'13 

1.4 
16 

r 17 
18 

'tl 
20 

\21 
22 
23 

\24 
a 
28 
27 

'28 
28 
30 

{S 
{E 
rS7 
38 

,38 

{: 
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Rllee engle 6eaO. 6.0 
strI1nherdenlng exponent n • 0.2380 

f b Fv Ff 

0.015 0._ 3B 18 
0.015 o.a 3B 18 
O.OUJ 0._ 3B 18 
0.018 0._ .48 18 
0.015 0." .48 18 
0.015 0." .. 18 
0.015 D.a -e 18 
0.015 o.a e 18 
0.015 D.a .. 18 
0.027 0._ ID G 
0.027 0._ ID .0 
0.027 0._ 80 .0 
0.080 0.475 121 53 
0.080 0.475 121 53 
0.080 0.475 121 53 
0 •• a •• 188 70 
0 •• 0._ 188 70 
a •• a •• 188 70 
0.170 D.a 2B3 10 
0.t70 0 •• 2B3 10 
0.170 a •• 2B3 10 
0.015 0.640 sa 17 
D.0t5 0.640 sa 17 
0.015 0.640 sa 17 
0.015 0.640 sa 17 
0.015 0.640 38 17 
0.015 0.540 38 17 
0.027 D.a 83 30 
0.027 o.a . 83 30 
0.027 0._ 83 30 
D.027 D.a 83 30 
0.027 D •• 83 30 
0.027 D." 83 30 
0._ 0.470 118 60 
0.080 0.470 U8 60 
0.080 0.470 118 50 
0.0S8 0.410 173 73 
0.088 0.410 173 73 
0.0S8 0.410 173 73 
0.170 o.a 253 88 
0.170 o.a E sa 
0.170 0._ 253 88 

III = beginspanen I = eindspanen 

he 

0.044 
0.0442 
0.Q.438 
0.Q.4S7 
0.Q4I. 
D.Q.481 
O.MII 
0.'" 
0.0443 
0.0777 
0.0778 
0.077.4 
0.1831 
0.1831 
0.1843 
0.2883 
0.2820 
0.2818 
0.4368 
o.au 
O.GII 
0.044 

·O.OMB 
0.0447 
0.0G4 
0.043B 
0.044 
0.07. 
0.0808 
0.0783 
0.0771 
D.0782 
0.0788 
0.1718 
0.1707 
0.1888 
0.2846 
0.2711 
0.2707 
0 • .014 
0.43B8 
0.4483 

".. 

BU1age 7 

blad 2 

FUe Hr. .0 

Phl Fit dFw 1 - --Cbf A'Cbf 

18.1 2.53 24.2 
18.3 2.53 23.7 
18.8 2.53 22.8 
18.5 2.73 23.8 
18.8 2.73 23.2 
18.8 2.73 a.5 
11.8 2.73 21.5 
18.8 2.73 21.6 
18.2 2.73 24 • .4 
11.7 3.34 24.8 
18.7 3.34 2.4.8 
1&.8 3.34 2.4.5 
20.8 1.88 17.8 
20.8 1.88 17.8 
20.7 1 •• 18.1 
20.4 1.80 17.7 
20.8 1.80 11.& 
20.8 1.80 18.8 
22.J) 1.20 18.8 
21.8 1.20 13.5 
21.8 1.20 13.8 
11.1 2.20 23.2 
18.0 2.20 23.8 
11.1 2.20 23.3 
18.8 2.20 21.8 
18 • .4 2.20 22.2 
18.D 2.20 . 23 • .4 
IB.2 2.33 23.2 
18.0 2.33 21.8 
11.3 2.33 22.8 
18.8 2.33 21.3 
11.8 2.-33 22.0 
18.B 2.33 21.1 
18.8 1.17 20.1 
1~.& 1.17 IB.7 
20.0 1.87 18.5 
20.8 1.14 17.5 
20.1 1.14 18.8 
20.1 1.14 18.8 
22.2 1.18 12.8 

·22.0 1.18 13.3 
21.4 1.18 14.3 

C 

it70 

-
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b1ad 3 

40 g811111180 .. 8.0 

n .. 0.2360 
fig lOb 

C = 1170 

30 b = 0,5 

f proefnummer 

*= 0,170 lS128100 

dFw ll20 += 0,096 18128101 

d'P ·Cbf' 0= 0,060 18128102 

#= 0,027 18128103 

.. = 0,015 18128104 

04-------~------~------_+------~--------~----~ o -
fig lOa resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afge1eide van de genorma1iseerde wrijvingskracht naar de afschuifhoek 

a1s funetie van de afschuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 

snedebreedte en karakteristieke spanning 
8.0 g811111180 .. 6.0 

fig lOa 5.5 n .. 0.2380 
5.0 

4.5 

4.0 

Fw 

f 
3.5 

Cbf' 3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 
0 -

. . .. 

Il'!I .... 

8 

* ** 
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fig lIb '. 

• r 
*= 0,170 

BU1age 7 

blad 4 

9811180 • 6.0 

n .. 0.2360 

C = 1170 

b = 0,5 

proefnummer 
2.1128100 

dF\t 1 t20 

d f ·Obi 

+= 0,096 21128101 

0= 0,060 21128102 

#= 0,027 21128103 

.= 0,015 2ill8104 

10 

Oi~ __ --__ ~ __ --_+ __ ----+------~ __ -~ __ ---~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

--.-01 ..... ~ 
iig lla resp b geven de genorma1iseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afge1eide van de genorma1iseerde wrijvingskracht naar de aischuifhoek 

als tunctie van de aischuiihoek voor diverse aanzetten, maar constante 

6.0 
snedebreedte en karakteristieke spanning 

iig 1la 5.5 
5.0 

n II' 0.2360 

4.5 

F\t 3.5 

r 
4.0 

Chi 
3.0 

1.0 

0.5 

0.0.+----1-----+----1----+------+----; 
o - ~ 

---I ..... f 



fig 12b 

-78-

40 

BU1age 7 

b1ad 5 

gaMaO • B.O 

n • 0.2380 

c = 1170 

b = 0,5 

f proefnummer 

~ 0,170 21128105 

+ = 0,096 21128106 
o = 0),,060 21128107 
#= 0,027 21128108 
• :: 0,015 21128109 III + I 

--- = theoretische lijn 

O~ ______ +-______ +-______ ~ ______ ~ ____ ~~ ____ ~ 
Q - In -

------lJII_ ~ 
fig 12a resp b geven de genormaliseerde vrUvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde vrijvingskracht naar de afschuifhoek • 

ala functie van de afschuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 

B.Osnedebreedte en karakteristieke spanning gaMaO = B.O 

Q - In -

• *' • 

-~ 

n == 0.23BO 
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fig 13b 

BU1age 7 

b1ad 6 

galEO • 6.0 

n • O.2SBO 

a = 1170 

b = 0,5 

f proefnummer 

dFv 1 120 
d If ·Cbf' 

~= 0,015 21128110 III + I 

+ = 0,027 21128111 
0= 0,060 21128112 

#= 0,096 21128113 

1 

• = 0,1.70 21128114 

---: theoretische lUn 

0!4-------~------+-------r_----~~----~------~ 
e ID - ------~f -

6.0 

fig 13a resp b ge~en. de genorma1iseerde wrijVingskracht ·resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijVingskracht naar de afschuifhoek 

ala funetie.van de afschuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 

snedebreedte en karakteristieke spanning 

e - ID -

g81180 • 8.0 

n • 0.2S60 
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40 

fig 14b 

so 

BUlage 7 

b1ad 7 

g81180 • S.O 

n • 0.2380 

C = 1170 

b = 0,5 

r proefnummer 

dFw 1. t 20 
dtp -Cbf 

* = 0,015 22128100 III + I 

t= 0~027 22128101 III + I 
0= 0,060 22128102 

#= 0,096 22128103 

• = 0,171 22128104 

10 -- = theoretische 1ijn 

O~ ______ -+ ________ +-______ ~ ______ ~~ ______ ~ ______ ~ 
C) - It) -
fig 14& resp b geven de genorma1iseerde wrUvingskracht resp de eerate 

afge1eide van, de genorma1iseerde wrUvingskracht naar de afschuifnoek 

a1s functie van de afschuifhoek voor diverse aanzetten, maar constante 

,snedebreedte ~n karakterfs~eke spanning 
S.O " ,," ga_O • S.O 

5.5 
fig 14a 

5.0 

4. 

O. 

n • 0.2380 

O.O~------~-------r-------+------~~------r-----~ 
C) - It) - lC 

--_ .. tp 
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fig 6.2 geeft de afschuifhoek als functie van de ruvheidsparameter 

Rt v~~r diverse aanzetten en snedebreedten, maar een constante 

neusradius 35 

fig 6.3 geeft de specifieke energie ala funktie van de afschuifhoek 

v~~r diverse aanzetten 

fig 7.1 De verkelijke doorsnede van een spaan 

fig la resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijVingskracht naar de 

atschuifhoek als functie van de afschuifhoek voor diverse 

36 

37 

snedebreedten en aanzetten 50 

fig 2a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerate 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afsehuifhoek als funetie van de afsehuifhoek voor diverse 

anedebreedten en aanzetten 

fig 3a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als functie van de afschuifhoek voor diverse 

snedebreedten en aanzetten, maar een constante karakteris-. 

52 

tieke spanning 64 

fig 4a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerate 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als functie van de afschuifhoek voar diverse 

snedebreedten en aanzetten, maar een constante karakteris-

tieke spanning, 66 

fig 5a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als funetie van de afschuifhoek voor diverse 

aanzetten, maar constante snedebreedte. 69 

fig 6a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als functie van de afschuifhoek voar diverse 

aanzetten, maar constante snedebreedte 70 

fig 7a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als funetie van de afschuifhoek voor diverse 

aanzetten, maar constante snedebreedte 71 
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fig 8a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde vrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als functie van de afschuifhoek voor diverse 

blad 

aanzetten, maar constante snedebreedte 72 

fig 9a resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als functie van d~afschuifhoek voor diverse 

aanzetten, maar constante snedebreedte 73 

fig lOa resp b geven de genormaliseerde wrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde wrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als functie van> de afschuifhoek voor diverse 

aanzetten,maar constante snedebreedte en karakteristieke 

spanning 76 

fig lla resp b geven de genormaliseerde vrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde vrijvingskracht naar de 

afschuifhoek als funotie van de afschuifhoek voor diverse 

aanzetten, maar constante snedebreedte en karakteristieke 

spanning 77 

fig 12a resp b gevende genormaliseerde vrijvingskracht reap de eerate 

afgeleide van de genormaliseerde vrijvingskracht naar de 

afschuifhoek ala functie van de afschuifhoek voor diverse 

aanzettan, maar constanta snedebreedte en karakteristieke 

spanning 78 

fig l3a resp b geven de genormaliseerde vrijvingskracht resp de eerste 

afgeleide van de genormaliseerde vrijvingskraoht naar de 

afschuifhoek als functie van de afschuifhoek voor diverse 

aanzetten, maar constante snedebreedte en karakteristieke 

spanning 79 

fig l4a resp b geven de genormaliseerde vrUvingskracht resp de eerate 

afgeleide van de genormaliseerde wrUvingskracht naar de 

afschuifhoek als functie van de afschuifhoek veer diverse 

aanzetten, maar constanta snedebreedte en karak.teristieke 

spanning 80 
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