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Het meten van de spaanstuiking~ 

Inleiding. 

In de propaedeuseproef: beitelkrachten I is het interessant 

door bepalen van de afschuifhoek de krachten in het afschuif

vlak en op het spaanvlak te berekenen en vervolgens na te gaan 

welke functie deze krachten ~n van de afschuifsnelheid en de 

glijsnelheid. 

Doel van de proef. 

Het bepalen van de geschil~theid van een meetmethode voor de 

spaanstuiking voor toepassing door eerste jaarsstudenten. 

Criteria zijn: systematische fout, spreiding, benodigde appa

ratuur, vereiste geoefendheid, algemene toepasbaarheid .• meet

tjjd. 

Onderzoekobject. 

Onderzocht zjjp 4 Illethoden: 

1. Op het draaiwerkstuk wordt een groef getrokken zodat bjj 

draaien de spaanvorming ter plaatse wordt onderbroken. 

De spaanlengte wordt afgemeten met een koperdraadje, waar

van de ontwikkelde lengte met een schuifmaat wordt vast

gesteld. 

2. De dikte van de spaan wordt gemeten met een micrometer in 

een statief. De kogelvormige meetstiften hebben een radius 

van ca 0.7 mm. Het gemiddelde van zes metingen i8 de maat. 

3. De spaan welke op dezelfde wijze als 1) wordt verkregen, 

wordt uitgegloeid, gevlakt en gericht. De lengte wordt 

daarna met een schuifmaat gemeten. 

4. Van de spaan wordt met een micro8coop de gemiddelde dikte 

gemeten van een dooranede loodrecht op "het spaanvlak" en 

tevens onder circa 45 0 met de hartlijn van de spaan. Het 

gemiddelde van 5 metingen is de maat. 
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5. De dikte wordt gemeten met een tijntaster (1/100 comparator 

en vast. meetstitt met kogelvorm). 

Heetprogramma. 

Van St 60 wordt met een mesbeitel bij v = 0,8 m/s een spaan met 

een primaire doorsnede 

S1 2,25 x 0,45 
2 

= mm 

S2 :: 1,90 x 0,38 
2 

mm 
2 

S3 = 1,60 x 0,32 mm 

84 = 1,10 x 0,22 2 mm 

afgenomen. De spaan wordt gemeten: 

volgens methode 1 3 x 
volgens methode 2 3 x 
volgens methode 3 3 x 
volgens methode 4 3 x 

en een grote partij spanen volgens methode 4 en 5. 

Resultaten: 

De bepaling van A levert op 

methode . 1 2 3 4 

A = 2,13 2,17 2,18 2,32 
2,12 2,25 2,23 2,19 
2,16 2,21 2,17 2,23 

2,19 2,22 
2,22 2,21 

2,23 2,25 
2,24 2,29 
2,21 2,21 2,22 2,13 

2,24 2,13 
2,26 2,23 

2,19 2,21 
2,19 2,24 
2,19 2,24 2,22 2,16 

2,19 2,35 
2,16 2,13 

2,15 2,24 
2,15 2,28 
2,19 2,27 2,17 2,00 

De spreiding van deze afzonderlljke metingen komt tot uiting in 
de naUwkeurig~eid 

b1 
+ 2 %. = -+ 5 % b

2 = -
b

3 
:: + 3 % - 6 % b 4 = + -

Opm. Alle spanen waren lintvormig. 
Het resultaat yan de vergelijking tussen methode 4 en 5 levert 
figuur 1. 

~--------------------------------------------------------------------------------
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Conclusie. 

Er is geen systematische fout'aantoonbaar blj een der metingen. 

De meetmethode 1 van het meten van de lengte van de spanen 

is het meest nauwkeurig.Deze methode is snel en gemakkelb~ 

uitvoerbaar. Evenwel is daze methode aIleen bruikbaar bij lint-

spanen. 

Blj brokkelspanenmoet aan methode 2 de voorkeur worden gegeven 

of in handiger uitvoering: methode 5. 
Het blljkt dat methode 4,welke zeer omsiachtig is1nietzeer 

nauwkeurige resultaten oplevert. AIleen in geval van 8en sterk 

gelede spaan zou deze methode kunnen worden toegepast. Uiteraard 

is het resultaat zeer onnauwkeurig. 
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