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Samenvatting. 

Bij het fijnverspanen blijken enkele grootheden de opper
vlaktekwaliteit van het werkstuk sterk te beinvloeden. 
In het eerste gede te van dit overzicht worden de invloe
den van de procesparameters met betrekking tot de ruwheid 
beschouwd, als 0 het verband tUssen de beitelkrachten, 
de gereedschapslijt en de snijsnelheid. 
Bovendien wordt enige aandacht besteed aan de invloed van 
smeervloeisto en op de oppervlakteruwheid. 
Tot slot worden beschouwingen gegeven om het optre-
dende verschil tussen de theoretische en de praktijk-waar
den van de maximale ruwheidswaarde te verklaren. 
Ret blijkt een komplex van faktoren te zijn dat de uitein
delijke ruwheid van het werkstuk bepaalt. 
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Inleiding 

Om produkten te vervaardigen met een hoge maatnauwkeurig
heid kan het draaiproces ook een van de bewerkingsmethoden 
zijn als het gaat om cilindrische produkten naast het veel 
toegepaste slijpproces. 
Ten e enis i te krijgen te bereiken opper-
vlaktenauwkeurigheid zal eerst nag dienen te worden 
in welke mate de procesinstelgrootheden en (of) afgeleide 
grootheden de oppervlaktekwaliteit beinvloeden. 
Pas wanneer dit inzicht is verkregen en een aantal techno
logische en ekonomische aspekten van het draaiproces zijn 
beschouwd zal een uitspraak gedaan kunnen worden over het 
toepassingsgebied van dit verspaningsproces. 
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Lijst van gebruikte symbolen dirnensie 

a 

b 

snedediepte 
hoogte van de opbouwsnijkant 
constante uit de Taylorrelatie 
de g ddelde waarde van de absolute waarden 
van hellinge~ van het ruwheid el 

D de twe emachtswortel van het g dd de van de 
q 

n 

v 

som der hellingen in het kwadraat 
aanzetkracht 
passieve snijkracht of terugdrukkracht 
hoofdsnijkracht 
rninirnale snedediepte 
exponent uit de Taylorrelatie 
gerniddelde ruwheidswaarde 
vereffeningsdiepte 
het vers 1 van ~t en Rp ook weI Rrnin genoemd 
beitelradius 
aanzet 
verspaningstijd 
tijdstip waarop beitel vrijloopvlakslijtage he eft 
ter grootte van V3 
tijdstip waarop ruwheidswaarde ter groottte van 
Rt wordt bereikt 
snijsnelheid 

a vrijlooph~ek 

a' hulpvrijloophoek 
y spaanhoek 
K snijkantshoek 
K' hu~psnijkantshoek 

hellingshoek 
hoogte van opbouwsnijkant gerneten van af hulp
snijkant 

p snijkantsafronding 
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Hoofdstuk I. 

Het verspaningsproces,m.b.t. de ruwheid. 

1.1. Ret verspanen bij normale snijsnelheden. 
1.1.1. De beitelkrachten. 
Uit een onderzoek van Shaw,Usui en th~] naar het verloop 
van de snijkrachten is fig. 1 afkomstig. Uit deze fig. blijkt 
dat de opbouwsnijkant een grote invloed heeft op de snij
krachten bij snijsnelheden van 35 tot 70 m/min. 
Een toename van het zwavelgehalte he eft een afname van de 
krachten tot gevolg. 

222 
Z -
uP-

o 

2225 

~ 

o 

A 
2225 

s =. 3 (m m/omw) 

-- Steel I 

--- Steel 2 

----- Steel 3 

--- Steel 4 

- ..... - Steel 5 

2225 

s<:.15(m m!omw) 

"'-Cinlmin.T 150 0 

s:. 25 (m m/omw) 

150 

S:.075(mm!omw) 

fig. 1 De beitelkrachten F en Fp als 
functie van de snijsnelheiK. 
AIle materialen zijn stalen met een 
koolstofgehalte van .08 % , 1 % magne
sium en een zwavelgehalte van respec- . 
tievelijk .033 % v~~r staa11, .11 % 
voor staa12, .18 % voor staa13, .26 % 
voor staa14, .37 % voor staa15; 
beitelgeometrie: y a r€ 

100 50 .125 
gereedschapmateriaal M-2 HSS. 

-4-



1.1.2. De opbouwsnijkant (=BUE). 
De opbouwsnijkant die ontstaat bij het verspanen rond de bei
telneus is o.a. door Selvam en Radhakrishnan ~]bestudeerd. 
Bij lage snijsnelheden (kleiner dan 30 m/min.) is er een grote 
opbouwsnijkant aanwezig. Wanneer deze snelheid wordt verhoogd 
tot 50 m/min. is de BUE sterk gereduceerd ( • 2). 
Ret tuk zal naarmate de snellieid hoger wordt gladder worden 

daar de BUE verdwijnt. De BUE heeft een dynamisch karakter, 

250'---~--'---'----r---r---r---r--~---,----~----~ 
E 
5-
f 

-$-

o 30 60 
v --- (m/min) 

fig. 2 De opbouwsnijkant als functie van de 
snijsnelheid. 

Om de BUE te elimineren kunnen de volgende richtlijnen worden 
gehanteerd: 

- verhogen van de snijsnelheid indien mogelijk. 
- werkstukmateriaal extra behandeling geven 

bijv. koudvervormen.(fig. 3) 
- gebruik van smeervloeistof bij lage snelheden. 

.. > I /----- F 
- ~ -=::;>.:4 P 

o V-(mlmin~150 
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fig. 3 Ret vergelijken van 
de beitelkrachten van een 
warmgewalst en een dieptrek
staal; voor versp. condo zie 
fig. 1 ;de aanzet s=.225 mrn/ 
omw. 



1.1.3. De oppervlakteruwheden Rt en Rao 

Uit verspaningsproeven blijkt dat de maximale ruwheid Rt vrijwel 
onafhankelijk is van de aanzet s voor snijsnelheden boven de 
100 m/min (fig. 4). 

• 4 De invloed van de 
jsnel op de 

male ruwheids';:aarde Rt De aanzet is bovendien 
gevarieerd van .005 tot 
.4 rom/omw.; het werkstuk
materiaal is een AISI 
1045 staal;het gereed
schapmateriaal een 
carbide tip; de beitel 
heeft als geometrie: 

a Y K' K r£ 

6° 6° 300 900 .8 

s ,mm/omw.) 

-

O;---~~---r----r----r--~ 

o 100 200 
V-(m/min.) 

In fig. ) ~s het verloop van de gemiddelde ruwheid Ra te zien 
als functie van de snijsnelheid. Ook hier is de ruwheid onafhan
kelijk van de aanzet s v~~r snijsnelheden boven de 100 m/min. 

s (mm/omw.) 

2 

• 
O;---~~---r----r----r---' 

o 100 200 
. V--(m / min.) 
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fig.5 De ruwheidswaarde Ita 
als-functie van de 
snijsnelheid v met de 
aanzet s als parameter 
de verspaningscondities 
zijn hetzelfde als die 
in fig. 4. 



Representatieve ruwheidswaarden laten de figuren 6 tim 11 zien. 
Fig. 6 toont de maximale ruwheid Rt als functie van de snijsnel
heid v met de aanzet s als parameter. 
De ruwheidswaarden dalen met het toenemen van de snijsnelheid en 
blijven vanaf een zekere snijsnelheid nageno constant. 
De snijsnelheid waar bij v~~r het eerst de minimale waarde van 
Rt wordt bereikt neemt met het toenemen van de aanzet. 
Uit fig. 6 bli~kt dat de ruwheidswaarde het laagst is indien 
de aanzet 0.1 mm/omw. bedraagt en niet bij de allerlaagste 
aanzet (.05 mm/om~) wat theoretisch te verwachten zou zijn. 
Ret verschil tussen de theoretisch te verwachten en de gemeten 

ruwheidswaarden neemt toe naarmate de aanzet kleiner wordt. 
Fig. 7 toont de gemiddelde ruwheidswaarde Ra als functie van de 
snijsnelheid bij verschillende aanzetwaarden. 
De invloed van de neusradius r f is te zien in fig. 8. 
De theoretische ruwheidswaarden zijn ongeveer de helft van die 
der gemeten waarden behalve v~~r grote waarden van de neusradius • 
..... 
E 

~ 'E' 

1 

s (mmlomw.) :::t ...., 
.4 5 

It • 
1 4 

• • -IX: 

s (mmJomw.) 

.2 • 
• • 

• 

.2 
rr.(!J 3 

• 
2 

.05 
1 2 

• .05 

• .1 

0 0 
0 100 200 0 100 200 

V ---- (m/min.) V - (mlmin.) 

fi'g. 6 De maximale ruwheid 
als functie van de snijanel
heid. r ~.4 mm de overige 
gegevena het zelfde als in fig.4 

fig. 7 De gemiddelde ruw
heid als functie van de 
snijsnelheid; voor gegevens 
zie fig. 6. 

[ 
40 

t -IX: 

20 

~Rth· 
o+-------,-------~------~ 

o .5 1.0 1.5 
(mm) 

fig. 8 De maximale ruwheid als 
functie van de neusradius rf.O ; 
de snedediepte a=2.5 mm en de 
snijanelheid v=240 m/min.; 
de overige condities zijn 
gelijk aan die van fig. 4. 



E 
,.. 

fig. 9 De gemiddelde ruwheid E en 
:::t 3- de maximale ruwheid als functie .... 

20 van de snedediepte; 

\ 
verspaningscondities: 
r =.5 mm, s=.2 rarn/omw. , v=120 

IU ..... 15 Rt m/min. ; het werkstukmateriaal 
a::: a::: • • als ook het gereedschapmateri-• • • aal is het zelfde als in fig.4. 

5 10 

Ra • • • • • • 5 

o o 2 3 4 

a - (mm) 

Uit fig. 9 blijkt dat de invloed van de snedediepte a te ver-
waarlozen is. In fig. 10 is het verschil te zien tussen de theo
retische en de werkelijke ruwheidswaarden Ra en Rt als functie 
van de aanzet s • De invloed van de spaanhoek is te zien in fig. 11. 
Een kleine toename van de ruwheid Rt bij een negatieve spaanhoek 
is waarschijnlijk te wijten aan een toename van de spanningen in 
de beitelneus. 

fig. 10 De gemiddelde ruw
heid en de maximale ruwheid 
als functie van de aanzet; 
de snedediepte a=2.5 mm; 
de overige condities zijn 
het zelfde als die van 
fig. 4 als ook het materiaal 

--- ....... _----
o 100 200 

V - Itn/min.; 
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E E 
~10 ~50 

lIS .... 
a::: 5 a::: 25 

o o+-~---=T----.---~----~----, 
o '0 .2 .4 

s - (mm/omw.j 

fig. 11 De invloed van de spaan
hoek op de maximale'ruwheid Rt, 
indien de snijsnelheid wordt 
gevarieerd~ het materiaal is 
het zelfde als in fig. 4; bei ~el~T,{T~': I rE 

0
0 60 750 150 .8 

de aanzet s=.2 mm/omw. 



1.1.4. De gereedschapslijtage. 
Het gebruiksduurcriterium voor het fijnverspanen afgeleid door 

Bickel e.a.[3Jtoont aan dat de gemiddelde ruwheid Ra op dezelfde 
wijze als het vrijloopvlakslijtagecriterium gebruikt kan worden. 
Semmler [~hanteert zowel het vrijloopvlakslijtage als de maxi
male ruwheidswaarde Rt als gebruiksduurcriterium. 
Voor het verloop van deze gebruiksduurcurves zie • 12. 

" " 
100+-----:r~~~~1--;..:..'-:-+, ....:.,'~, 

CD, I 
~+---~-++--r~~~~ 

~~+-~6,-----t'--+t--
\ .20 

2 ' 
'--Rt 15 I. .15 
-VB I I~ 

1 I 

100 200 800 
v - (m/min.) 

fig. 12 Levensduurcurves 
gebaseerd op het vrijloop
vlakslijtagecriterium 
(getrokken lijnen) en op 
het ruwheidscriterium; 
werkstukmat. AISI 1045; 
gereedschapmat. SL1; 
aanzet s=.04 mm/omw.; 
beitelgeometrie: 

y a l. ! 

De snijsnelheden corresponderend met een maximale gebruiksduur 
zijn bij het hanteren van het vrijloopvlakcriterium lager dan 
wanneer het ruwheidscriterium Rt wordt gehanteerd. 

De helling van de Rt,krommen zijn in absolute waarde veel stijler 
dan die van het vrijloopvlakcriterium. 
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.1.2. Ret verspanen bij hoge en zeer hoge snijsnelheden. 
1.2.1. De beitelkrachten. 
Ui teen onderzoek van Okushima , Ri,t'Omi en Shuntaro [5] blijkt 
dat de hoofdsnijkracht Fv ' de aanzetkracht Ff en de terugdruk
kracht Fp over een snelheidsgebied van 200 tot 1300 m/min. 
vrijwel constant blijven (fig. 13). 

IJ.~ 
~~~~~~~-+-+++~ 

,j1---11--t-+-+-+-+--

fig. 13 Het verband tussen 
de beitelkrachten en de 
snijsnelheid bij het ver
spanen van een S45C-staal 
meteen carbide tip, on
der standaard condities. 

standaardcondities: 
a=.5 rom 
s=.05 rom/omw. 

In fig. 14 is de invloed van de verspaningstijd T op de ver
spaankrachten te zien. Gedurende de eerste 5 sec. blijven de 
beitelkrachten vrijwel constant. Na deze 5 sec. nemen deze ech
ter sterk toe. 

/) J 2 3 4 5 6 7 8 
T (sec) 
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fig. 14 De invloed van de ver
spaningstijd op de beitelkrach
ten bij het verspanen van het 
S45C-staal met een carbide tip 
onde~standaardcondities; 
de snijsnelheid v=1475 m/min. 



Het bei telkrachtenpatroon van een T-1 tip toont fig •. 15 • 
De krachten nemen iets af met toenemende snijsnelhei~. De toe

name van de beitelkrachten gedurende de verspaningstijd is bij 
het C-1 plaatje minder groot dan bij het T-1 plaatje onder de
zelfde verspaningscondities (vergelijk fig. 14 en fig. 16). 
De krachten bij de 0-1 tip blijven over het snelheidsgebied 
nagenoeg constant (fig. 17). Bij het T-1 plaatje nemen deze toe 
met toenemende snelheid van af ± 1000 m/min •• 
Uit het voorafgaande mag geconcludeerd worden dat de keramische 
tip beter geschikt is bij het verspanen bij hoge snijsnelheden 
dan de carbide tip. 
De toename van de beitelkrachten naarmate de snijtijd toeneemt 
kan een van de criteria zijn om een bepaald gereedschapmateriaal 
te kiezen voor het verepanen bij hoge snijsnelheden. 

500 
begin eind 
v~ 

IFp """"- } 
/ 

I.%' 
I V ~ ~ .Jk 

'.--- .-<\ 
I>- . 1--,,- fo-.-, ~- -= ,.'....., ---<>-. 

o 
o 

fig. 16 De 

1000 2000 
V --fm/min) 

invloed van de 400 

verspaningstijd op de bei- z 

telkrachten; voor gegevens 0 

zie 

500 

~ 

o 
o 

fig. 

! 

!-. ::-.:..----

15; 4] 
4] 

begin eind 
v-o---.-

Ff-6--~ 
p ........ -

t :-:= .-'L. -=t:: .-D-._ I::.~ r' .... 
6_ -1>_ - ... 

1000 2000 
V --(m/min.) 
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fig. 15 Het verband tus
sen de snijsnelheid v en 
de beitelkrachten met een 
cermet tip;de versp. cond. 
zijn het zelfde alB die 
van' fig. 13;werkstukmat. 
S45C;standaard beitelge
ometrie. 

F V (m/min.] 
~1940 •• ~ 1675 ,d030 615 

Ff 

I!!!!- L 
Fp 

~ ",.II "'-

0 T~ (sec.) 25 

fig. 17 Het verband tue
sen de snijsnelheid v en 
de beitelkrachten met een 
keramische tip; 
voor vers~ condo en bei
telgeometrie zie fig. 13. 



Fig. 18 laat zien op welk tijdstip de beitelkrachten gaan toe
nemen als functie van de snijsnelheid. 
Uit deze fig. blijkt dat de carbide tips {C-1,C-2) het minste 
slijtvast zijn en de keramische tip(0-1) zelfs bij extreem 
hoge snijsnelheden nog enigszins bruikbaar. 

20 

t ... 

J 
o 

! I I 
I 

! 

i 

I 

i 41\ __ ·i : 
: 

ca ' C-2 " T-1 I 

\ ~. , . ~ h 1(:'1\ '. 0-2'11 I "- " ! 

'~I ,' __ \ I' '." \. 

I ! ·t-~ 
, i\, '-. 

1000 2000 

v -- (m/min.) 

fig. 18 Ret verband, tussen de snijsnelheid v 
en het tijdstip waarop de verspaningskrachten 
beginnen toe te nemen; aanzet s=.05 mm/omw.; 
snedediepte a=.5 mm;bij de keramische tip 0-1 
treedt geen krachttoename op binnen 20 sec. 
voar het gekazen snijsnelheidsgebied; deze 
fig. is o.a. samengesteld uit de fig. 14 en 16. 
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De ruwheidsfactor - dit is de gemeten ruwheidswaarde gedeeld 
door de theoretische ruwheidswaarde - neemt ongeveer exponen
tieel toe met de aanzet s. 
Uit het voorafgaande mag geconcludeerd worden dat de optimale 
aanzet .025 mm/omw. bedraagt en dat de ruwheidswaarden bijna 
constant zijn voor snijsnelheden varierend van 250 tot 1000 m/min. 
Verder blijkt dat de ruwheidswaarde Rt het laagst is bij het 
C-1 plaatje. Bij snijsnelheden boven de 1000 m/min. neemt de 
ruwheid sterk toe. De belangrijkste oorzaak blijkt het trillen 
van het gereedschapwerktuig te zijn. 

.... 
0::: 

O+----+-+__ 
o v - (m/min) 1500 

fig. 20 De invloed van de 
snijsnelheid v op de opper
vlakteruwheid R voor een 
cermet T-1 beit~lplaatja; 
voor beitelgeometrie zie 
fig. 19;werkstukmateriaal 
S45C; 

fig. 21 Ret verband tussen de snij- 10 

snelheid en de oppervlakteruwheid Rt Er 
voor een keramische 0-1 beiteltip; ~8 
beitelgeometrie en werkstukmateriaal f 
zijn gelijk aan die van fig. 19. I 6 1-

I 

s ~ 
.1 

I 

,11lI mVl( A • 

-"'4 \ V ~ ~, 

15 
44---~--+-----~~-4---~---+--~ 

-'" 3~~+---~--~-4~~---+--~--~ 

o s - (m m/omw.) 
-14-

12 

o~ .071.".,.. ~ ~ V ~r---.05 ..,.rr 
't,... .02$ 

2 

. I 
o 1000 

V -'-'"'lm/min.) 

fig. 22 De invloed van de 
aanzet s op de oppervlak
teruwheid voor diverse 
beitelmaterialen bij een 
snijsnelheid van 1000 m/min. 

2200 



1.2.3. De gereedschapslijtage. 
De levensduurvergelijking zoals Taylor die heeft afgeleid 
luidt: 

n V ;[ T = C. 

Uit metingen is gebleken dat de hellingen van de levensduurfunc
ties kleiner zijn naarmate de snijsnelheid afneemt. (dv/dT) 
Fig. 23 toont de levensduurvgl's voor de verschillende beitel
materialen gebaseerd op een vrijloopvlakslijtage van .4 mm. 

20·~----~~--~------____ ~ __________ ~--------~----__ ~ 

]' 
.e.. 
E 

T 
> 
500T-----------~--------~------~~~~~~=_--~----~ 

2oo+-----------r---------~----------~----------~----~ 

100?-________ ~~--------_+------__ --~----------~----~ 
.01 .1 1.0 T_ 10 

(min.) 
100 500 

fig. 23 Levensduurcurves voor hoge tot zeer hoge snij
snelheden;de beitelgeometrie komt overeen met die van 
fig. 19;de beitelmaterialen zijn: 0-1 (keramisch), 
T-1 (cermet) en C-1 (carbide); het werkstukmateriaal S45C; 
de snedediepte a=.5 mm;de aanzet s=.05 mm/omw.;de vrij
loopvlakslijtage VB=.4 mm. 

-15 -



1.2.4. De invloed van een smeermiddel op het verspanings-
proces. 

Beneden de 2000 m/min. is de invloed van de smeervloeistof nog 
duidelijk merkbaar. Het gebruik van een smeervloeistof geeft 
een verhoging van de levensduur van de beitel. 
Bij zeer hoge snijsnelheden is de invloed van het smeermiddel 
op ~e levensduur van de b tel nauwelijks of niet merkbaar. 
Fig. 24 geeft de invloed van enkele smeermiddelen m.b.t. de ge
bruiksduur. 

fig. 24 Gebruiksduurcurves indien er ook smeer
vloeistoffen worden gebruikt;met als beitelmate
rialen een 0-1 tip (keramisch) en een T-1 tip 
(cermet);aanzet s=.05 mm/omw.;vrijloopvlakslij
tage VB=.4 mm;werkstukmat.: S45C;snedediepte 
a=.5 mtn;beitelgeometrie: Y A a I a' I 1\,' I\, r€ 

_50 _5° 50 150 1150 750 .8 

De invloed van smeervloeistoffen op de oppervlakteruwheid Rt bij 
diverse proces instellingen is in figuur 25 tim 28 weergegeven. 
Uit deze figuren blijkt dat de ruwheid iets vermindert in het 
snijsnelheidsgebied van 250 tot 1000 m/min. wanneer smeervloei
stof wordt gebruikt. 
Bij snelheden die buiten dit gebied liggen heeft de vloeistof 
een toename van de ruwheid tot gevolg. 
Snijvloeistoffen geven een vermindering van de ruwheidswaarde' 
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te zien indien de aanzet gevarieerd wordt bij constante snijsnel
heid (fig. 27 en 28). 
Uit het voorafgaande mag geconcludeerd worden dat de smeervloei
stof op de oppervlakteruwheid bij hoge snijsnelheden weinig of 
geen invloed heeft • 
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Invloed van smeervloeisto en 
uwheidswaarde Rt als functie 
snijsnelheid;gereedschapmate
ermet tip;overige condities 
t zelfde als die in fig. 24. 

1400 

fig. 26 Invloed van smeervloeistoffen E6r---r-~---,---r---r-' 
op de ruwheidswaarde Rt als functie van~5~-+~ 
de snijsnelheid;gereedschapmateriaal 
keramische tip; overige condities zijn ! 4 
het zelfde als in fig. 24. 

3+-~~-4~-+---r---r~ 

E lfrr---r--~--~--~--~--~ o~--ol-~I"--+--+---""'---I 
600 1200 ~ o 

V ~ (m/min.) 
• st----f-_+_ 

I 6~~~~~~+-~ fig. 27 Invloed van de aanzet op de 
ruwheidswaarde Rt voor diverse smeer
vloeistoffen;gereedschapmateriaal 
cermet tip;snijsnelheid v=750 m/min. 
overige condities zijn het zelfde als 
die in fig. 24. 
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,06 .12 
s - (mm/omw;) 

fig. 28 Invloed van de aanzet op 
de ruwheidswaarde Rt voor diverse 
srneervloeistoffen;gereedschap
materiaal keramiek;overige con
dities zijn het zelfde als die in 
fig. 24. 
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1.2.5. Conclusiee 
1. De beitelkrachten zijn bij hoge snijsnelheden meestal 

.kleiner dan bij lage snijsnelheden en nagenoeg constant 
over een groot snijsnelheidsgebied. 
Het tijdstip waarop de beitelkrachten toenemen is bij 
hoge snijsnelheden ook sterk afhankelijk van de gebruik
te beitelkwaliteit. 

2. De gebruiksduur van het gereedschap bij hoge snijsnel
heden wordt hoofdzakelijk bepaald door de temperatuur 
in het spaancontactvlak en de trillingen van het totale 
systeem bij deze snelheden. 
Bij lage snijsnelheden blijkt de ruwheid flink toe te 
nemen door de aanwezigheid van de opbouwsnijkant. 

3. Een zeer glad oppervlak met Rt-waarden van enkele 
microns wordt bereikt door te verspanen bij hoge snij
snelhedBn.De optimale snijsnelheid blijkt tussen de 
250 en 1000 m/min. bij een aanzet van 0.025 mm/omw te 
liggen.Bij lagere snijsnelheden blijkt de optimale aan
zet echter in de buurt van de 0.05 mm/omw te liggen. 

4. Er is bijna geen verschil in slijtage van de beitel te 
constateren indien verspaand wordt met of zonder smeer
middel bij hoge snijsnelheid. Het smeermiddel krijgt 
geen tijd om zijn functie te vervullen bij deze hoge 

snelheden.Bij snijsnelheden van 250-1000 m/min. geeft 
het verspanen met een snijvloeistof nagenoeg dezelfde 
ruwheidswaarden als wanneer er geen wordt gebruikt. 
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Hoofdstuk II. 

Enige beschouwingen om het verschil te verklaren tussen 
de theoretische en de werkelijke ruwheidswaarden. 

11.1. Kort overzicht. 
De stand van de kennis oveT de fijnverspanende bewerking wordt 
in het kort weergegeven. De belangrijkste inhoud vormt de oor
zaak van het ontstaan van de oppervlakteruwheid. 
De kwaliteit van het oppervlak wordt door o.a. het uitbreken 
van deeltjes uit de snijkanten,de opbouwsnijkant,de beitelgeo
metrie,het werkstukmateriaal en de invloed van de vorige bewer
king beinvloed. 
Totslot- worden de resultaten van enkele recente onderzoeken 
vermeld. 



11.2. De invloed van de beitelgeometrie en de oppervlakte
gesteldheid op de ruwheid. 

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de invloed van de bei
telslijtage op de ruwheidsparameter Rt , 

Door Brammertz [11 is o.a. onderzocht wat de invloed is van 
de beitelgeo~etrie op deze ruwheidaparameter. 

j is uitgegaan van drie verschillende beitelgeometrievormen 
(fig. 29). 

~ ~5~ 
~~-LJ 

A B c 

fig. 29 Beitelgeomet evormen voor het draaiproces. 

In fig. 30 is de invloed van deze verschillende geometrie vor
men m.b.t. de vrijloopvlakslijtage en de ruwheidswaarde Rt te 
zien als functie van de verspaningstijd T. 

c 

~ -.......... ......A 
~ -s--

o 

T (min.) 

fig. 30 De vrijloopvlakslijtage VB en de maximale 
ruwheid Rt als functie Van de verspaningstijd T. 

Gedurende een verspaningstijd van 20 minuten is de ruwheid voor 
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de drie beitelvormen nagenoeg constant'4-5 urn). 
De vrijloopvlakslijtage neemt echter continu toe. 

Na deze 20 minuten neemt de ruwheid echter sterk toe voor geo
metrievorm C wat hoofdzakelijk toe te schrijven is aan het 
trillen van de beitel als gevolg van de grotere contactzone 
tussen beitel en werkstuk.O&de vrijloopvlakslijtage is voor 

deze geometrievorm het grootste. 
Bij het fijnverspanen speelt ook de slijtage van het hulpvrij
loopvlak een role De verschillende vormen van slijtage van de 
hoofd en hulpsnijkant zijn in fig. 31 te zien. 
De gevolgen daarvan voor de oppervlakteruwheid spreken voor 
zich. Deze figuur laat zien hoe het neusprofiel van de drie 
beitelvormen onder dezelfde verspaningscondities na een snij-" 
tijd van 30 minuten is veranderd. 

A 
I 10 flm 

fig. 31 Verandering van de beitelgeometrie na 
een snijtijd van 30 minuten. 

Er dient opgelet te worden dat de getekende profielpatronen in 
werkelijkheid in vertikale richting 10 maal kleiner zijn dan 
die in horizontale richting. In fig. 30 is te zien dat bij bei
telvorm A de minste vrijloopvlakslijtage optreedt. Deze beitel 
bezit dus de gunstigste geomettie m.b.t.de slijtage, de vorm B 
de gunstigste m.b.t. de ruwheidsgrootheid Rt • 
De toename.van het aantal aanzetrillen in de hulpsnijkant leidt 
tot het afvlakken van de neusradius(fig. 32). Door de gelijk
matige slijtage vermindert de radius met + 50%. Hierdoor zou de 
ruwheid berekend volgens de formule Rt =s2/sre tweemaal zo groot 
worden. In de praktijk is deze echter aanzienlijk groter; 4 tot 
6 maal de theoretische waarde kan als normaal beschouwd worden. 



t·2mlfJ t· i,m1l7 

t·8mlfi t·12mln 

t·/6mln !'20min 

fig. 32 Ret afvlakken van de neus
radius ale functie van de verspanings
tijd. 

fig. 33 De geconcentreerde 
slijtage. 

Deze aanzienlijke toename van de oppervlakte-ruwheid wordt door 
Solaja [2] toegeschreven aan de "geconcentreerde"slijtage van 
d. beitel (fig. 33). 
Pekelharing [3] wijt dit geconcentreerde slijtagepatroon o.a. 
aan de versteviging van de oppervlaktelaag, welke bij eerdere 
bewerkingen is ontstaan. Indien er geen geconcentreerde slijta
ge op zou treden, zouden ruwheidswaarden van ± 5 ~m bij een aan
zet van 0.1 mm en een neusradius van 0.25 mm worden bereikt. 
De hardheid van de verstevigde oppervlaktelaag is in de regel 
2 a 4 masl zo groot als die van het niet verstevigde materiaal 
volgens Selvam en Radhakrishnan [4J. 
De slijtage concentreert zich hoofdzakelijk op die plaatsen, 
waar de eerste aanzetrillen in de hulpsnijkant zijn gevormd. 
Ui teen onderzoek van Djatschenko [5J naar de microhardheid bij 
fijnverspaande oppervlakken blijkt dat deze in de regel 4 tot 6 
maal groter is als in niet verspaande toestand. 
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Fig. 34 geeft een voorstelling van een langsdoorsnede van een 
verspaand werkstuk; tevens is de microhardheid van de doorsne
de schema tisch weergegeven. In fig. 35 is een dwarsdoorsnede 
van een werkstuk te zien; de vervorming van de oppervlaktelaag 
spreekt voor zich. Vorm en grootte van de eerste aanzetrillen, 
waarvan het ontstaan hoofdzakelijk aan de oppervlakteverstevi
ging vsn het werkstuk toegeschreven wo ,wordt volgens 
Pekelharing ook nog door de richting van de spaanafvoer bein
vloed. 

verstoorde 'aag microhard
heid % 

fig. 34 V@rdeling van de kout
verstevigde laag en de hard
heidsverdeling. 

snijrichting-

r 2Sptn 

fig. 35 Vervorming van de 
oppervlakt@laag in de 
snijrichting. 

Naast Pekelharing en Schurmann [61 z~Jn er nog andere onderzoe
kers geweest die het slijtageverschijnsel hebben bestudeerd. 
Over het ontstaan van de slijtage bestaan verschillende mening
en. Leyensetter~~ neemt aan dat de aanzetrillen door het ver
dwijnen van deeltjes uit de hulpsnijkant, die in het werkstuk
oppervlak ingebedraken ontstaan. 
Shaw en Dirke [7J schrijven de slijtage van de hulpsnijkant toe 
aan de adhesie die optreedt wanneer de oppervlakken van werkstuk 
en gereedschap over elkaar glijden ~et als gevolg dat deeltjes 
uit de snijkant verdwijnen. 
Ui teen onderzoek van Sokolowski [8J naat: ~e invloed van de snijkan.t.
radius op de minimale snedediepte bij net fijnverspanen blijkt 
dat bij een radius van 8 tot 10 ~ en een snijsnelheid van 210 
m/min. de minimale snedediepte 3 a 4 pm bedraagt, waarbij nog 
juist een spaan wordt gevormd(fig. 36). 
Met het toenemen van de beitelslijtage wordt de neusradius groter 
en stijgt de minimale spaandikte. Dornhofer[~komt tot soortge
lijke resultaten bij het verspanen met hardmetalen en keramische 

-23-



beitels. Door Brammertz bJ is een formule afgeleid waarmee hij de 
ruwheid Rt kan beschrijven. Deze luidt: 

en kan worden afgeleid uit fig. 37 m.b.v. de cosinusregel en een 
reeksontwikkeling. 

_2or--'--~---'---.--~--' 
E 
~16r-~---+--~---r-+~~ 

f 2 150 
~ ~-4---+---+~~--~~ 

E 
210 

.s:::. 8 j------t------7f--------b,g=:::::;~---r-+-~ 

O'-------l.------'-------"------'-----'------' 
o l8p ___ (flm~6 

fig. 36 De invloed van de 
snijkantafronding op de 
minimale snedediepte. 

fig. 37 Schets voor het 
berekenen van Rt als 
functie van hmin . 

Door Pahlitzsch en Semrnler[10}is deze vgl. gebruikt bij het 
verspanen van AISI 1045 staal met kerarnische beitels. Voor de 

, 
minimale ongedeformeerde spaandikte hmin is 1 ~m genomen. 
Bij al~e testen is de verspaningstijd 6 sec. en bedraagt de snij

snelheid 400 m/min. De overeenkomst tussen theorie en experimen
ten is goed te noemen( fig. 38 ). 
Sokolowski vindt bij zijn onderzoek naar de invloeden van de 
snijsnelheid op de minimale snedediepte kleinere waarden naarmate 
de snijsnelheid toeneemtCfig.'J9). Vanaf een snijsnelheid van 
60 m/min. vermindert de minimale snedediepte tot 2 ~m. 
Bij het verspanen van Titaan en een ritaan-legering is de invloed 
van de aanzet op de oppervlakteruwheid Rt onderzocht(fig. 40). 
De meetwaarden liggen in het gearceerde gebied; de snijsnelheid 
is gevarieerd van 60 tot 200 m/min. 
In fig. 41 is schematisch de slijtage van de beitel weergegeven. 
Ret verspanen van het werkstukmateriaal gebeurt bij de hoofd
snijkant tussen de twee spaanrillen. Aan de hulpsnijkant zijn de 
aanzetrillen te zien die meede de oppervlakteruwheid van het 
werkstuk bepalen. 
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fig. 39 De minimale snede
diepte als functie van de 
snijsnelheid. 
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fig. 38 Gemeten en theore
tische Rt-waarden bij het 
draaien met Keramiek. 

Verder vindt er t.g.v. de hoge contactdruk aan de hulpsnijkant 
een zijdelingse stroming plaats van werkstukmateriaal zoals in 
fig. 42 is te zien. Pekelharing noemt dit verschijnsel "squeezing". 
Tevens blijkt dat de ruwheidswaarde groter is naarmate er meer 
zijdelingse stroming optreedt. 
Door Sata B] is dit effect bestudeerd aan de hand van brosse en 
taaie materialen. Bij het verspanen van gietstaal was deze stro
ming nihil. Een staallegering gaf een verhoging van de Rt-waarde 
onder dezelfde verspaningscondities van 6 nm. 

25 
(Jim 

r Ij 

to ,. , 
1M 
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fig. 40 Gemeten en the
oretische waarden bij 
verspanen van Titaan. 

lal 

......... ..--" 

fig. 42 Ret gegenereerde opper
vlakteprofiel. 
a geen zijdelingse stroming 
b met zijdelingse stroming. 

25-

fig.41 Schematische weer
gave van de beitelslijtage • 



Uit een onderzoek van Peters e.a. [121 zijn de volgende conclusies 
te trekken: 

+Rt 
14 

7 

(u m) 

de klassieke ruwheidsparameters RttRp,Rq en Ra z~Jn 
sterk afhankelijk van de instelgrootheden van het 
gereedschapwerktuig(fig. 43,44). 

- de parameters D en D ziJ'n betrouwbare parameters . a a 
om de veranderingen in de verspaningscondities vast 
te stellen; toename van de Da-waarde wijst op een 

groter wordende slijtage van de hulpsnijkant(fig. 45). 
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fig. 43 De invloed van lfe ;j_ {mlmin~ 
snelheid op de ruwheidsparameters. 
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fig. 44 De invloed 
van de aanzet op 
de ruwheidspara
meters. 

fig. 45 De invloed 
van de verspanings
tijd op de para
meters D en D • q a 
versp. condo 
zie fig. 44 en 43. 



Kobayashi e.a. ~~ bereiken ruwheidswaarden voor Rt van enkele 
honderdste micron door te verspanen met een ultra precisie spin
del (fig. 46). Zij gebruiken een diamanten beitel. Voor de bei
telgeometrie zie fig. 47 • Fig. 48 laat de Rt-waarde zien als 
functie van de vrijloophoek.De snijsnelheid bedraagt 350 m/s. 
In fig. 49 is de Rt-waarde als functie van de aanzet voor een 
neusradius van 2 en 5 ~m weergegeven. 

• 46 Doorsnede van een 
ra precisie spindel. 
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0.2 
! 

0..3 
11,'_ graden 

, 1 
0.4 

fig. 48 Het verband tussen de 
oppervlakteruwheid en de hulp
snijkantshoek bij het verspa
nen van aluminium met een 
diamanten beitel 

-27 -

fig. 47 Ret beitelprofiel 
van. een scherpe beitel. 
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fig. 49 Ret verband tussen de 
maximale ruwheid en de aanzet 
voor verschillende neusradi. 



Hoofdstuk I II 

Slotbeschouwing over het ruwheidsfenomeen. 

Uit het voorafgaande blijkt dat een complex van factoren de uit
eindelijke oppervlakteruwheid van het werkstuk bepalen. 
In onderstaand schema is aangegeven welke grootheden een rolspelen 
bij het tot standkomen van de oppervlakteruwheid. Wanneer lage 
ruwheidswaarden noodzakelijk zijn dient vooral gezorgd te worden 
dat het verspaningsproces zoveel mogelijk trillingsvrij gebeurt. 
Dit stelt weer hoge eisen aan het gereedschapwerktuig wat stijf
heid betreft. 

Schematische weergave van invloedsgrootheden m.b.t. de opper
vlaktekwaliteit en de maatnauwkeurigheid van het werkstuk. 

Werkstukmateriaal Gereedschapmateriaal Verspaningscond. 
-technologische -technologische -snijsnelheid 

eigenschappen eigenschappen -beitelgeometrie 
-continu,discon-
tinu verspanen 

-weI of geen 
snijvloeistof. 

Mechanische + Thermische 

I I 
Gereedschapsbelasting I 

Diffusie Oxidatie Plastische Vervorming 

Adhesie Scheurvorming. 

I I I 

Vrijloopvlak-/ 

Kolkslijtage 

Verspanings- Oppervlaktekwaliteit Maatnauwkeurigheid 
krachten van het werkstuk van het werkstuk 

-28-



Literatuur-overzicht. 

Hoofdstuk I. 

1. Shaw, M.C. , Usui , E. , Smith, P.A. 
Cutting forces , surface finish and chip formation, 
Trans. 3, 181 ( '62) • 

2. Selvam , M.S. , Radhakrishnan , V. 
Influence of side-flow and built-up edge on the roughness 

and hardness of the surface machined with a single point tool. 
Wear ('73). 

3. Bickel , E. 
Das Kriterium der Schneiden-Abnutzung beim Feinzer
spanen , 
Microtecnic8('54). 

4. Semmler , D. 
Einfluss der ZerspanungsbedienunGen auf Verschleiss 
des Werkzeuges und die G~te der erzeugten Werkst~ck
oberflache beim Aussen-Feindrehen mit keramischen 
Schneiden-werkzeugen,('62). 

5. Okushima , K. , Hitomi , S. , Ito , S. 
A study of superhighspeedmachining, 
Annals of the CIRP VolXIII('66). 

Hoofdstuk II. 

1. Brammertz , P.H. 
Die Entstehung der Oberflachenrauheit beim Feindrehen, 
Industrie-Anzeiger('61). 

2. Solaja , V. 
Wear of carbide tools and surface finish generated in 
finish turning of steel, 
Wear2( , 58) • 

-29 -



3. Pekelharing , A.J. 
Das Fertigdrehen, 
Microtecnic2(;60). 

4. Selvam , M.S. , Radhakrishnan , V. 
Influence of side-flow built-up edge on the roughness 
and ~arcness of the surface machined with a single po tool. 

Wear ('7,)'). 

5. Djatschenko , P. 
Die Beschaffenheit der Oberflache bei der Zerspanung 

von Metallen('52). 

6~ Pekelharing , A.J. ,Schurmann , R.A. 
Der Verschleiss an den Nebenscheiden von Hartmetall
Drehmeissel und die erzeugte Oberflachenrauheit, 
Werkstattstechniek und enenbau('55). 

7. Shaw, M.C. , Dirke , S.D. 
Dber den Verschl ss von Schneidv:erkzeugen, 
Microtecnic10('56). 

8. Sokolowski , A.P. 
Prazision in der Ketallb 
VEB-Verlag Technik(' 55). 

9. Dornhofer , A. 

tung, 

Feindrehen mit oxydkeramischen Werkzeugen auf schweren 
VDF-Drehbanken('60). 

10. Phalitzsch , G. , Semmler, D. 
Feindrehen von Stahl mit oxydkeramische Schneidpiatten 
Z ei tschrift fur Vlirtschaftliche Fertigung55(' 60), 56( , 61) , 
57('62). 

11. Sata , T. 
Surface finish in metal cutting , 
CIRP Annals('64). 

-30-



12. Peters, J. , Vanherck , P. , Sastrodinoto , M. 
Assessment of surface typology analysis te~~iques, 

CIRP-AACIS Project('79). 

13. Kobayashi, A. , Hoshina , N. , Tsukada , T. , Udea , K. 
pre sian cutting with a new ultra precision 

e, 
C Annals('78). 

14. Leyensetter, W. 
Spanstauchungsmessungen und Freiflachenbeobachtungen 
b Drehen mit Hartmetallmeisseln im Feinschnitt. 
VDI.-Zeitschrift('56). 

-31-


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Lijst van gebruikte symbolen
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Literatuuroverzicht

