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InIeiding 

In het nu volgende wordt onderzocht of het mogelijk is om de invloed van de vervor
mingssnelheid op het plastisch gedrag van metalen te bepa.len via een fijnverspanings
proof. Hierbij wordt het plastisch gedrag weergegeven door de grootte van de specifieke 
spanning. Normaliter wordt de specifieke spanning bij hoge vervormingssnelheden bepaalt 

met behulp van een snelle stuikproof en bij lage vervormingssnelheden met behulp van 
een trekproof. 

Als de specifieke spanning bepaalt k:an worden met behulp van een .fijnverspaningsproef 

geeft dat als voordeel dat de specifieke spanning k:an worden bepaalt als functie van de 
vervormingssnelheid varierend van 1 .. 107 sec-I met behulp van e6n en hetzelfde proce8, 

waarbij de overige procesparameters constant gehouden kunnen worden. 
Om de betrouwbaarheid van deze methode te onderzoeken zijn voorlopig twee non-ferro 
metalen verspaand, waarvan de waarden van de specifieke spanningen bij reksnelheden 
van 10-2 en 10" [sec-I] bekend zijn. 

Onderzocht zijn messing 58 en aluminium 51 8t. 



Inhoudsopgave 

onderdeel 

Inleiding 

Inhoudsopgave 

I.Theorie 
1.1 Bepa1ing specifieke spanning C 

1.2 Bepa1ing verstevigingsexponent n 

2.Proefopzet 

3.Resultaten 

3.1 Uitgewerkt voorbeeld 

3.2 Aluminium 51st 

3.3 Messing 58 

4.Conclusie 

Referentielijst 

bladzijde 

3 
3 
6 
7 
10 
10 
14 

17 

20 



1 Theone 

1.1 Bepaling specifieke spanning C 

V oor het berekenen van de specifieke spanning wordt gebruik gemaakt van een ver

spaningsmodel dat voorgeste1d wordt door figuur 1. 

Het model is gebaseerd op de volgende aannamen [ref 1]: 

- Er zijn twee deformatiezones: 

In zone 1 wordt de spaan van richting veranderd. 
In zone 2 wordt de spaan dikker ten gevolge van de wrijving op het spaanvlak van de 
beitel. 

- Het toegevoerde vermogen wordt volledig gedissipeerd in deze twee zones. 

- De beitel heeft een oneindige scherpte. 

- De plastische deformatie gedraagt zich volgens: 

3 

(1) 

hierin is u= effectieve spanning 

€ = effectieve rek 

n = verstevigingsexponent 

C = specifieke spanning 

beitel 
-v 

[N/mm2] 

[-] 

[-] 

[N/mm~ 

Fig 1: de/ormatiezones 



v 

Fig 2: krachtenspel van zone 1 

De vermogensbalans van zone 1 wordt weergegeven door: 

(2) delen door v geeft: 

uit (1),(3) en (4) voIgt: 

-E 

Fl" V - F,,/ v = f Cp ii.· b· f v . 
o 

E 

Fl' - Fw = lo' de" bof 
o 

F* = F 
C . b of 

F* = F* + _1_ • (e )It+l 
v w 11+1 1 

4 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 
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-
£1 

· · f -. -F - F = e • de l' 110' 
(5) 

o 

El is de effectieve einddeformatie in zone 1. V oor een oneindig aantal afschuifvlakjes in 

deze zone geIdt: 

(7) 

uit (6) en (7) voIgt: 

(8) 

uit (4) en (8) voIgt: 

1 1C-2y 1 F = F + - • ( )"+ • C . b . f 
v 110' n+l 2/3 

(9) 

1 1C-2y 1 F - F = - • ()"+ • C . b . f 
l' 110' n+l 2/3 - (10) 

c = (F - F \ . {_l_ . (1C - 2Y).+1 • b . f }-l 
1 '\I wi n+l 2/3 

(11) 

voor een afschuifvlakje geldt: 

c = (F - F.)· {_l_. (~otan(1C-2Y»,,+1 0 b ·f}-l (12) 
2 v n+l /3 4 

Voor de vervormingssnelheid geldt: 

• 
E 

v 
f 

(13) 
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1.2 Bepaling verstevigingsexponent n 

De grootte van de verstevigingexponent bij een wiUekeurige vervormingssnelheid wordt 

afge1eid van de grootte van de waarden van n zoals deze bepaald zijn met behulp van een 

trekproef en een snelle stuikproef; de zgn. Hopkinson stuikproef. 
• 

Hierbij is er van uitgegaan dat de waarden van n een rechte vormen in een Log€'-n 

diagram. Het verloop van deze lijn wordt voorgesteld door de vergelijkiog: 

(14) 
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2 Proefopzet 

V oor het bepalen van de specifieke spanning zijn de hoofdsnijkracht en de wrijvingskracht 
gemeten als funetie van de vervormingssnelheid van het materiaal. Daar gedurende alle 

metingen de aanzet constant is, is de variatie in de vervormingssnelheid alleen afhankelijk 

van variatie in de snijsnelheid en dus voor het overgrote deel van de verandering van het 

werkstuktoerental. De metingen zijn uitgevoerd bij 2500; 2000; 1500; 1000; 500; 260; 

100; 10; 1; 0.5; 0.1; 0.05 en 0.01 omwentelingen per minuut. 

De overlge instelparameters zijn: 

- Aanzet 

- Snedediepte 

- Werkstukdiameter 

De procesparameters zijn: 

- Bewerkingsmaehine 

- Werkstukmateriaal 

- Werkstukgeometrie 

- Beitelmateriaal 

- Beitelg~metrie 

5 p.m/omw 

25 p.m 

variabel; Do = 60 mm 

Colath ultra precisie draaibank met Gipsy 400 besturing 

- Aluminium 

- Messing 

zie figuren 3 & 4 

Diamant 

zie figuur 5 

Bij 100 ... 2500 0lJlW/m'ta zijn de metingen verrieht tijdens het verspanen van werkstuk 1, 

weergegeven door figuur 3 en bij 0.01. .. 10 -/m'ta tijdens het verspanen van werkstuk 2, 

weergegeven door figuur 4. 

De verspaningskraehten werden gemeten met twee KISTLER 9251A krachtopnemers in 

combinatie met ladingsversterkers KISTLER Typ. 5007. De krachten zijn geregistreerd 

door een YEW Type 3066 schrijver. 

Tijdens het verspanen van aluminium en de eerste serie messing werd een petroleumnevel 

als smeermiddel gebruikt. Bij de tweede serie metingen met messing werd niet gesmeerd. 

Per materlaal zijn minimaal twee series metingen uitgevoerd om de reproduceerbaarheid 

van de resultaten te eontroleren. 
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A:2 :2 

Fig 3: geometrie van werkstuk 1 

Fig 4: geometrie van werkstuk 2 
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1"'190· 
_-"1----17 

Fig 5: beitelgeometrie 



3 Resultaten 

3.1 Uitgewerkt voorbeeld 

Materiaal: Messing 58 
Toerental: r= 1000 rpm 

C = (F - F.) - {_l_ • (1t - 2Y)"+1 - b • j}-l 
1" n+l 2{3 

C = (F - F.) - {_l_ • (~ - tan{1t-2Y»"+1 - b . j}-l 
2" n+l {3 4 

!. V 
E = - en 

f 

snedediepte b= 25 I'm 

V=1t-d'r 
60 

aanzet 

spaanhoek 
werkstukdiameter 

verstevigingscoefficient 

f= 51'm/omw 

'Y= 0° 
d= 0.0595 m 
n= 0.258 

De gemeten verspaningskrachten zijn: 

1 2 

Fv[N] 0.218 0.205 

F .. [N] 0.063 0.060 

De gemiddelde hoofdsnijkracht = 0.211 N 
De gemiddelde wrijvingskracht = 0.063 N 

3 4 

0.215 0.210 

0.065 0.060 

In tabellen 2 en 3 staan de gemiddelden van de overige registraties. 

5 

0.210 

0.065 

10 

6 

0.208 

0.065 

Tabell 
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We kunnen nu de waarden van de specifieke spanning C1 (c;) en de vervormingssnelheid 
~ uitrekenen . 

• 
E = 6.23· lOS sec-I 
C1 = 1684 N/mm2 

Cz= 1242 N/mm2 

• 
In tabellen 4 tim 7 staan de waarden van n, Ch C2 en E van de overige metingen. 
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ALUMINIUM 51 st serle 1 AI UMINIUM 51 st serle 2 

Toerental Verspaningskrachten Verspaningskrachten 
n [rpm] 

Fv[N] F .. [N] Fy[N] F,.,[N] 

2SOO 0.210 0.123 0.209 0.119 

1500 0.206 0.115 0.208 0.115 

1000 0.212 0.113 0.208 0.110 

500 0.200 0.106 0.200 0.106 

260 0.193 0.099 0.198 0.097 

100 0.168 0.078 0.168 0.074 

10 0.095 0.016 0.103 0.020 

5 0.100 0.015 0.102 0.019 

1 0.094 0.015 0.099 0.018 

0.5 0.095 0.015 0.095 0.017 

0.1 0.091 0.016 0.093 0.016 

0.05 I I 0.089 0.019 

0.01 I I 0.085 0.017 

Tabel2 
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MESSING 58 serle 1 MESSING 58 serle 2 

met smering zonder smering 

Toerental Verspaningskrachten Verspaningskrach 
n [rpm] 

Fy[N] Fw[N] Fy[N] Fw [N] 

2500 0.206 0.066 0.227 0.082 

2000 0.208 0.065 , I 

1500 0.206 0.063 0.229 0.084 

1000 0.211 0.063 0.232 0.085 

500 0.208 0.055 0.236 0.090 

260 0.203 0.050 0.243 0.091 

100 0.183 0.038 0.232 0.087 

10 0.154 0.025 0.211 0.071 

5 0.161 0.023 0.209 0.071 

1 0.157 0.021 0.192 0.053 

0.5 I , 0.158 0.023 

0.1 0.158 0.021 0.150 0.014 

0.05 0.153 0.024 0.153 0.021 
" 

0.01 0.143 0.030 0.168 0.030 

Tabel3 



Aluminium 51st Serie 1: 
f= 5l'm/omw 
b= 25 I'm 
• 
EI = 10-2 sec-I 
.!. 
€2 = 3802 sec-I 

a= -0.014 

b= 0.096 

~ [sec-I] 

n [-1 

C l [N/mmZJ 

~ [N/mmZJ 

I ~ [sec-I] 

n [-] 

CI [N/mm2j 

~ [N/mm2j 

~ [sec·I] 

n [-] 

CI [N/mm2] 

C2 [N/mm2] 

Dl = 0.125 
D2= 0.045 

• 
ni = a-logE, + b 

C = (F - F \ . {_l_ - (~ - 2Y),'+1 . b _I }-l 
1 v w' n+l 2{3 

c = (F - F) • {_l_ • (~ . tan(,,-2Y»a+l • b '/}-l 
2 v n+l {3 4 

1.54 -las 9.24-10' 6.15 -10' 3.07 -10' 

0.008 0.011 0.013 0.018 

782 811 888 849 

614 636 695 664 

6.14-1Q4 6.18 - 1()l 3.09 -1()l 6.17 ·1()2 

0.028 0.042 0.046 0.056 

820 729 790 740 

640 567 614 574 

6.17 ·1()l 

0.071 

713 

551 

14 

1.60-1OS 

0.022 

845 

661 

3.08 -1()1 

0.061 

755 

S85 

Tabe14 



Aluminium 51st Serie 2: 
f= 5 "mlomw 
b= 25 I'm 
• 
EI = 10"2 sec-I 
• 
E2 = 3802 sec-I 

a= -0.014 
b= 0.096 

E [sec<l] 

n [-] 

C t [N/~ 

<; [N/mmlJ 

~ [sec<l] 

n [-] 

C, [N/mm2
] 

<; [N/mmlJ 

~ [sec-I] 

n [-] 

C, [N/mmlJ 

<; [N/mmlJ 

nl = 0.125 
n2= 0.045 

• 
nj = a'logE, + b 

C = (F - F \ . {_l_ . (~ - 2Y)8+1 • b . f }-1 
1 v w' n+l 2{j 

C = (F - F.,) • {_l_ . (~ . tan( 11: -2Y»"+1 • b • / }-1 
1 y n+l {j 4 

1.52 -las 9.12 -10' 6.07 -10' 3.03 -10' 

0.008 0.011 0.013 0.018 

806 833 877 853 

633 653 687 667 

6.06 -10' 5.97 -1()3 2.98 '1()3 5.96 -10'l 

0.028 0.042 0.047 0.057 

847 765 765 752 

661 S95 S95 583 

5.96 -leY 2.98 -101 5.95 -100 

0.071 0.075 0.085 

730 671 653 

564 518 503 

15 

1.58 -10' 

0.022 

913 

714 

2.98· 1()'! 

0.061 

730 

56S 

tabel5 



Aluminium 51st 

1000 

900 

800 

700 

600 

C 
500 [N/JDJJI ] 

400 

300 

200 

100 

0 
0 

a 
a 

i 
0 0 

o Cl serle 1 • C2 serie 1 
a Cl serle 2 0 C2 serle 2 

0 

08 
a a 

a 0 

• 
; i 

o 0 
• 

Hopkinson & Trekproef 

a 
8 

a o· 0 
a 
OD 

0 

0 • 0 • & 10 • • 

04-~mrTrn~Tnmr~~~mw~mn-nnnrnm.rTnmrTnnm 
1 0 -3 1 0 -2 1 0 -1 1 

Voor de lijn "Hopkinson" zijn de waarden van C gebruikt zoals deze zijn gemeten met 

behulp van een Hopkinson snelle stuikproef. De gemeten waarden zijn: 
• 
e= 0.01 (sec-1] C=455 [N/mm~ 
~= 3802 [sec-I] C=386 [N/mm~ 
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Messing 58 Serie 1: 
f= 5p.m1omw 

b= 25 I'm 
~I = 10"2 sec-I 

~2 = 6703 sec-I 

a= 0.011 
b= 0.196 

~ [sec-I] 

nH 

C, [N/mm2j 

C2 [N/mm2j 

. 
E [sec-I] 

n [-] 

C1 [N/~] 

~ [N/mm2j 

~ [sec-l] 

n [-] 

C1 [N/mm2j 

~ [N/mm2
] 

n1= 0.174 
n2= 0.237 

• 
n, = a'logE, + b 

C = (F - F \ . {_l_ . (" - 2Y)'I+l • b . f }-l 
1 v w' n+l 2{3 

1.56 -10' 1.25 -10' 9.35-1OS 6.23 -lOS 

0.263 0_262 0.260 0.258 

1595 1627 1625 1684 

1176 1199 1198 1242 

1.62 -lOS 6.21·1ij4 6.23 ·10' 3.12 ·10' 

0.252 0.247 0.237 0.233 

1726 1635 1444 1533 

1276 1209 1071 1138 

6.23 ·1()1 3.11·10' 6.21·100 

0.215 0.212 0.204 

1498 1407 1226 

1117 1050 916 

17 

3.11-l(f 

0.255 

1736 

1282 

6.23 -1()l 

0.226 

1504 

1118 

Tli6eIO 



Messing 58~ Serie 2: 
f= 5 P.rn/QIDW 

b= 25 p.ID 
• 
El = 10"z sec-1 

!z = 6703 sec-I 

a= 0.011 
b= 0.196 

. 
E [sec·l] 

n [-] 

CI [N/mm2j 

Cz [N/DlIli] 

E [sec'l] 

nH 

C I ·[N/mm2j 

C2 [N/mm2j~ 

. 
E [sec·l] 

n [-] 

C1 [N/DlIli] 

C2 [N/mmlj 

D1= 0.174 
Dz= 0.237 

• 
iii = a'logE, + b 

c == (F - F.) . {_l_ . (11; - 2Y)"+1 • b • f }-1 
1 l' n+ 1 2/3 

c. = (F - F.) • {_l_ . (.-!. . tan('Jt-2Y>)"+1 • b _/ }-1 
2 11 . n+ 1 /3 4 . 

1.55 - IC1 9.28 -lOS 6.18 -lOS 3,09' lOS 

0.263 0.260 0.258 0.255 

1652 1653 1670 1650 

1218 1219 1232 1219 

6.17 '10' 6.23 'IOJ 3.11 - IOJ 6.22 -lot 

0.247 0.237 0.233 0.226 

1630 1558 1535 1534 

1206 1156 1140 1141 

6.22'10' 3.U·101 6.21-100 

0.215 0.212 0.204 

1492 1445 1494 

1113 1078 1117 

18 

1.60' ul 
-

0.252 

1717 

1269 

3.11·lOZ 

0.223 

1494 

1112 

Tabel 7 



Messing S8 

2500 

2250 

2000 

1750 

1500 

C 
1250 [N/mnll 

1000 

750 

500 

250 

Q 0 

8 

0 

0 

i • 

• 

o Cl serie 1 • C2 serle 1 
a Cl serle 2 0 C2 serle 2 

08 13 13 

0 

4) A • 0 

• 

Hopkinson & Trekproet 

DO 
o a tag 

•• • 0 tA.rt 

o~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

10 -3 10 -2 10 -1 1 10 10 2 10 3 10 4 10 & 10' 10 7 

Voor de lijn "Hopkinson" zijn de waarden van C gebruikt zoals deze zijn gemeten met 

~Hlp van een Hopkinson snelle stuikproef. De gemeten waarden zijn: 
E= 0.01 [sec-I] C=732 [N/mm~ 
...:. 
e= 6703 [sec-I] C=854 [N/mm~ 

19 
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4 Conclusie 

4.1 

De aan de hand van de metingen berekende waarden van C liggen hoger dan die bepaald 

zijn met behulp van de Hopkinson-stuikproef. Dit geldt ongeacht of er wordt uitgegaan 

van een oneindig aantal afschuifvlakjes of van een afschuifvlakje. 

4.2 

Bij de resultaten van messing lopen de lijnen van de specifieke spanning, bepaald met de 

verspaningsproef, zo goed als evenwijdig met de "Hopkinson"-lijn, terwijl de lijnen van 

aluminium niet evenwijdig lopeno De richtingscoefficienten van de lijnen zijn zelfs 

tegengesteld van teken. 

4.3 conclusie en aanbevellng 

Het model waarvan gebruik is gemaakt voor de bepaling van de specifieke spanning met 

behulp van een fijnverspaningsproef voldoet niet in zijn buidige vorm. 

Om de specifieke bepaling te kunnen bepalen met een fijnverspaningsproef dient bet 

energiemodel waarvan is uitgegaan aangepast te worden. Het is denkbaar dat de energie

dissipatie in de tweede deformatiezone (de zone waarin de spaan onder invloed van de 

wrijvingskracht wordt gestuikt) in bet model moet worden opgenomen. Deze hoeveelheid 

energie is afhankelijk van de wrijvingskracbt; de spaansne1heid en de effectieve rek in 
zone 2. 
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