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samenvatting 
In het kader van het onderzoek van de 

blim-V curve uit rapport nr. 0213 ( H.J.J.Kals 
Provisional' report on cooperative work on the 
dynamic cutting coefficient carried out at 
Eindhoven ) leek het zinvol om de invloed 

prognose 

na te gaan die de dynamische snijkracht uit
oslent op de vorm van deze curve.De dynamisehe 
snijkracht kan sen direct verband hebban met 
de waarde van blim,in die zin dat een grotere 
P dyn oorzaak is van sen lagere waarde van 
b1im• Getracht is te meten met een dynamische 
verplaatsingsopnemer,waarvan in dit rapport 
wordt aangetoond dat het ruisnivo te hoog is. 
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Gebruikte apparatuur: 

AI-draaibank: 
Osc111oscoop Solartron V~ 2021 
Meetbrug Hottinger KWS/II-5 kHz 
Verp1aatsingsopnemers Hottinger TR 1-5 kHz 
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1. Doel van het onderzoek 

In het kader van het onderzoek van de blim-V curve 
uit rapport nr. 021; (H.J.J.Kals : Provisional report 
on cooperative work on the dynamic cutting coefficient 
carried out at E1ndhoven) leek het zinvo1 om de invloed 
na te gaan die de dynamische srujkracht uitoefent op 
de vorm van deze curve.De dynamische snjjk:racht kan 
een direct verband met de waarde van blim• hebben,in 
die zin dat een grotere Pdyn aanleiding is tot een 
kleinere blim • 

2. Methode 

Getracht is dit onderzoek uit te voeren met behulp 
van een reeds bestaande opste1ling.Deze bestaat uit 
een beitelhouder met daarin bevestigd een dynam1sche 
verplaatsingsopnemer (zie fig.l).Om deze opnemer heen 
ligt een ringetje,daar boven op een plaatje.Als de 
snijkracht in de hoofdsnijkrachtsrichting varieert zal 
de ringhoogte meevarieren en dus ook de spleetwijdte 
tussen opnemer en plaatje.De opnemer is in een 
meetbrug geschakeld met een buiten de invloedssfeer 
van de bank opgehangen tweede opnemer~Het meetsignaal 
wordt toegevoerd &an de meetbrugversterker.De uitgang 
van de meetbrugversterker is met een oscilloscoop 
verbonden. 

1----------------------------.---------------------, 
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3. Uitvoering van het onderzoek 

\Aanvanke1ijk was het resultaat weinig hoopgevend. 
Van een zinvolle meting is wekenlang geen sprue 
geweest om de volgende redenen: 
- de compenserende,tweede opnemer was in de oorspron

kelijke opstelling slecht bevestigd,bovendien niet 
verstelbaar.Hierin is voorzien door een nieuw onder
deel.De spleet~dte is hierblj te varieren door .en 
1nbusbout te verdraaien,die tegenover de verplaatsings
opnemer is gemonteerd.De inbusbout is te fixeren 
met een messing boutje. 

- het ringetje,om de opnemer in de beitelhouder,was 
niet vlak,zodat het in het plaatje sneed.Op daze 
'Wijze is vervorming binnen het gebied waar de wet 
van Hooke geldt niet gewaarborgd. ( Na het aandraaien 
van het beitelplaatje vnaren duidelijk vervormingen 
in het RV-staal te zien) 
Hierin is voorzien door een nieuw ringetje te maken. 
van RV-staal dus niet magnetisch,dat wel aan gesteld. 
eis voldoet. 

- In de oorspronkelijke opstelling was het plaatje van 
RV-staal op het ringetje gelegd.Omdat RV-staal 
niet magnetisch is,was de apleet oneindig w1jd~ 
Dit is opgelost door een plaatje van verenstaal 
tussen te leggen. 

- Om brulkbare resultaten uit de meetbrug te krJjgen 
moat ook capacitief evenwicht bestaan.Tijdens het 
verspanen verloopt de capaciteit bij de opnemer in 

de beitel ten gevolge van de temperatuurtoen .... 
Di t kan niet met de op de brug aanwezige var1.bele 
capaaiteit gecorrigeerd worden.Dit i8 ondervangen 
door een overcapaciteit op de compens.rend. opn_er 
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aan te brengen.Tijdens het verspanen bereikt de 
capaciteit ten gevolge van de teaperatunrverhoging 
het gebied waarbinnen met de variabele capaciteit 
van de meetbrug gecorrigeerd kan worden. 

4. Resultaat van het onderzoek 

Er is geen gunstig resultaat bereikt,ondanks boven
vermelde verbeteringen aan de apparatuur. 
De volgende berekeDing zal de reden hiervan verduide
ljjken. 
Het zal blijken dat een meetbare indrukking van het 
ringetje ten gevolge van de optredende d)'namische 
krachten Diet realiseerbaar is.Deze indrukking moet 
in verband met de gevoeligheid van de opnemer groter 
dan 10-6m zijn,waarbij voor het hier gebru1kte type 
TR-l rekening gehouden moet worden met een aanzien
]jjke hoeveelheid ruis (zie catalogue ·..ea-l).Ten gevolse 
van de ruis moet een minimumverplaatsing van 10-5 m 
b~ de optredende dynamische krachten noodzakelijk 
geacht worden.De gemiddelde grootte van de dynamische 
kracht schatten we aan de hand van Blankenstein 
pag.52 bild 27 op 50 N. 
Berekenen we 'de grootte van de invering bij een 
belasting op het ringetje van 50 N. 
opmerking:bij het krachtenspel van de opneeminstallatie 

in de beitelpunt is het moeilijk te zeggen 
wat het ringetje "voelt" van de dynamische 
kracht op de beitelpunt,omdat dit zal worden 
beinvloed door verandering van Pvoor ten 
gavolge van de invering.zie ook fig.l •. 

De invering is evenredig met het oppervlak van het 
ringetje.Het minimumoppervlak wordt bepaald door de 
grootte van Pvoor,het ringetje mag Diet bezwijken. 

werkplaatstechn lek: technische hogeschool eindhoven 
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Pvooris te bepalen met behu1p van de momentvergelijking 
van de bout,waarmee het beitelplaatje wordt gefixeerd. 
Deze 1uidt: M = P.rl.tg a + P.r1.tg u + P.r2.tg u 
wa.arin: 
- M het aandraaikoppel is.Dit mogen we stel1en op 6 Bm, 

6 -2 100 N aan een arm van .10 m 

- P de gezochte voorspankracht 
- r 1 de gemiddelde straal van de schroefdraad 

-3 voor M8 : 3,5.10 m 
- r 2 de gemidde1de straal voor de wrijving aan de kop 

van de bout. V~~r M8 : 5.10-3m 
- a de hoek die de schroefdraad maakt met het vlak 

loodrecht op de schroefas.Tg a = h/2.W.r1 ,waarin 
h de spoed is.Voor M8 : h=1,25.10-3m en tg a • 0.057 

- tg u is de wrijvingscoefficient. tg u = 0.15 

Uitgewerkt vo1gt P = 4000 N 
Blj deze kracht moet het ringetje e1astisch blljven, 
de spanning moet beneden de breu.k:spanning ui t de 
trekkromme b1ijven: ~b. 8.108 N/m2 (RV-staa1) 
Hieruit voIgt dat het oppervlak van het ringetje groter 
moet. ~ dan E- = 4000 • 5.10-6m2 

Vb 8.108 

Nu is de invering te bere~enen met behu1p van de 
formule E = i of ~ .. I~F (h_2.10-3m) dan 

~h • 10-7m voor sta.a1 (E = 2,1.1011 N/m2 ) 
Dit is een factor 102 kleiner dan geeist is. 
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fig.l Doorsnede van de opneeminstallatie 
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