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BEHEIRSING VAN DE SPAANAPLOOE 

Aut'il l J ••• Hogenboom 

Hopcler&!rl Pror.Dr. P.C. Veenetra 

S".nYattipi 
In 4. Maohin.fabrieken van de N.V. Philipe'Glo.ilampen

fabri.k.n i8 •• n analyee gemaakt waar en op .elke wijze onvol
do.nde b.he.reing Tan de seoundaire spaanTorming invlo.d heert 
op het b.h.er.en van het fabrikageprocee¢ 

Ongunetige 8paanvorm.n kunnen voorkomen word.n door g.
bruik t. mak.n van .en spaanvormer. Van de s.cundaire spaanvor. 
ming met behulp van een spaanvormer is een m.chani.ch m04.1 op
geai.ld. Bij io.teing aan de praktijk blijkt d. 8.cundair. 'paan
vorming in het gebi.d waar de spanen g.en n.iging tot sohro.r.or
ming vertonen go.d b.8ohreven te worden door dit m.chaniech. 104.1 • 
•• t b.hulp YIn dit mod.l kan d. spaanvormerar.tan4, bij geg.v.n 
v.repaningaoonditi.s, word.n bepaald waarbij g.brok.n apan.n van 
d. g.wenat. groott. worden geproduceerd. 

ProlRoe. 
~.n Toortz.tting van het onderzo.k di.nt g.richt t. zijn 

op .en oorr.oti. van het lodel voor het gebied waar w.l schro.r. 
Tormig. spanen opir.4.n. 
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B.he.rlin« van d. apaanafloop 

!his report d.ala with work done b~ the author in Philips' 
•• chani.al Encin.erin, Works for Prof. P. V •• n.tra of lindhov.n 
T.ohnioal Univ.rsit~ in the tinal y.ar ot hi. studi.s. 

A th.or.tical analysis of the aotion of a chip br.ak.r was 
mad. and an .xp.ri •• ntal chipbr.ak.r wal d.lien.d and built 
aocording to the analysi •• 

R.sults obtain.d with chipbr.ak.r oorr.apond w.ll with the 
th.or,y as lone a. the type ot chip postulat.d in the math •• atical 
mod.l do •• ind •• d ocour. In thi. oaa. the chipbreaker width at 
whioh a favourable torm of b~ok.n chip. is produc.d can be pr.diot.d 
with .ati.tactor~ accuracy. 

D, opdracht 

D. opdraoht is twe.ledig. . 
1. G.Yraacd wordt in d. Kachin.fabrieken van de N.V. PhilipstGlo.il .. • 

p.nfabriek.n •• n analya. te mak.n waar .n op w.lk. wijz. onvoldo.nd. 
b.h •• rsinB yan d. a.cundair. spaanvorming invlo.d h •• tt cp h.t totaal 
Yan h.t b.h.ersen van h.t fabrikageprooe8, en dus op d. kwalit.it van 
'at pro c •• in ruime zin ,.zien. . 

2. a.Yraaad wordt •• n m.ohani.oh. analyse t. mak.n en e.n m.chani.oh mo
d.l op t. It.ll.n van d ••• cundaire a paanvorming , waarbij d. Yoort
gaand •• lijtag. van de beit.l zo mOBelijk in m.d.b.sohouwin, mo.t wor
den g.nom.n. 
Op grond yan de math.matiaohe formulering van dat mod.1 di.n.n aanwij
zin.en vocr d. praktisch. toepasslng van apaanvorm.r. t. word.n ,.tor
mul.erd an aan die praktijk te worden geto.tst. 

Inl.id1nl 

Uit d. th.orie .n de praktijk van de v.r.paning is v.e1 b.k.nd 
oy.r h.t m.chani.m. Yan d. primaire epaanvorming en over het initill. 
atlop.n van de epaan ov.r h.t apaanvlak. De atlop.nd. apaan brenat .ch
t.r probl.m.n m.t sioh. Lint. en warapan.n v.rwarr.n zioh nam.lijk •• t . 
h.t w.rk.tuk, h.t ger •• d.chap en andere obetak.l •• n vor.en boy.ndi.n 
•• n g.vaar vocr d. bankw.rker oadat ze h.et .n m ••• ch.rp zijnJ .plin
ter.pan.n l.v.r.n •• n g.vaar op voor de ogene H.t i, duid.lijk dat d. 
voraine van d.s. apan.n di.nt te worden voorkom.n. Hi.rto. kan men .. -
bruik mak.n van epaanvarm.ra. Ret grot. probl ••• i, .cht.r dat bij ,.
bruik van d.z. epaanvormera d. lecundaire apaanvorming nog ni.t kan 
word.n yoorap.ld ond.r v.r.ohillende verapaninglconditl.,. Dit probl ••• 
ape.It vooral •• n grot. rol bij to.passing van num.ri.k b.atuurd. ot 
ge.eohani,.erd. w.rktuig.n. 

In dit v.ralag ia •• n m.chaniach mod.l op,eat.ld dat d. a.oUA
dair. apaanvorming b.echrijft. H.t w.rk i8 v.rrioht al •• lndatudi.-opa 
dracht .n i, uitg.voerd bij d. Ontwikkelingsdienet van de Machin.t.bri.
k.n van d. N.V. Phllip.'Glo.ilampenfabrieken t. Elndhov.n ond.r 8up.r
viai. vaa ir B.L. t.n Horn en prof.dr. p.e. V •• natra. 
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WIf' en 0» w,li' wij,. oncunltige spaanvora'; ipylo.' htbb•n oR h.t 
b,h.,r'!B YIP 4.t tabrikag.prooe, 

D. hi.r y.l,.nd. analyst h •• rt b.tr.kkinc op h.t draaiproo ••• 
Bij h.t draai.n yan t&&i. mat.riaal.oort.n kunn.n d. volg.n ••• paan
typ.' optr.d.nl 

bruik .. 
baar 

I n 

[
t 
6. 

gullstig 7. 
B. 

-----~: 

lintapan.n 
..... rapan.n 
continu. schro.t.pan.n) tus •• nvorm : oontinue 
continue pljp.krull.n ) oonisoh. .pan.n 
gebroken sohroer.panen 
g.broken pijp.krull.n 
volle krull.n 
g.brok.n apiraal'panen 
hal v. krull.n 
.paan'pIlnt.r. 

D •••• paaatYP.8 .ijn ..... rg.gev.n in onder.taend •. ricuur 1. 

Nit. I, S' NIC.1 

~ 
• 

Nit.' 

6) 
NIt.S 

tiguur 1 

• 
~ 

D. liat- '8 ... arIRan.a zijn n.d.lig want ze v.rwarren zioh m.t b.it.l 
.n ••• tinriohtin, .n z.tt.n zioh tuss.n g.l.iding.n, b.gr.nzin,saan
.l ... n of .nd.r. d.l.n. Bovendi.n zijn dez. span.n g.v .. arIijk voor d. 
bankw.rk.r omdat ze ... arm .n messcharp zijn en due anij- en brand ... on. 1 

d.n kunn.n v.rooreak.n. Hi.rdoor b_1nvlo.d.n ee de ru.t .n d. z.k.r
h.idvan d. bankw.rk.r •• 
V.rd.r kunn.n d.z •• pan.n d. koeling blokk.r.n waardcor ov.rv.rhitting 
v .. n h.t g.r •• d80hap kan optr.den. 

Een and.r ,sp.,t ia dat d.ze spanen e.n grot. op.l"cruiat. nodi, 
h.bb.n .n dat het transport omstandig is. 

Voor.l b1j hog. .n.lh.d.n ,!an de bov.nl.no.md. b.ewar,n •• n 
,rot. rol aptl.n oadat d. ap .. an dan zeer sn.l atloopt .n z.er h •• t i • 
... aar40or h.t mo.11ijk wordt om z. tljd.ns d. v.r.paning t. v.rw1jd.r.n. 
Bov.ndi.n h •• rt d •• paan bij hog. snijsnelh.d.n •• n kl.in.r. natuurlijk. 
n.i,ing tot kroam.n "'&ardoor d.z. war- en lint.pan.n ook nog •• rd.r ont
.taan. 



In h.t al ••••• n lever.n de •• 'panen bij het draaien .et anel.ta
l.n beitela,dua bi~ lasa ,nijane1heden, seen proble.en oadat de apanen 
met een lage anelheid Over de beitel glijden en niet er. wa1"8 .i~n ."1"
door de bankwerker tijd 8enoeg heett om tijdena het dr&&ien de spanen te 
verwijderen. 

Bet i8 dUidelijk dat de bovenataande bezwaren te8en liDt- en .&r
apanen .e.r belancrijk zijn wanneer de bewerkin8 plaata vindt op automa
tIn. 

Spaapaplinter. zijn nadelig oadat .e wegspringln In daarom len ,Iv&&r 
voor d. o,en voraen. Dit kan men m.t e.n b.sch.rmkap voorkomen. EeD 
ander bezwa&r van de.e apaanvorm ia dat d. bank mOlilijk aohoon te ma
ken is oadat de.e apanen overa1 tU88en gaan .itten. 

Jij het verapanen van brosse materiaalloorten zijn de.1 apaan
splintera niet te voorkomln. Vaak gaan de.1 apaanaplintlrs dan gep&&rd 
met materiaalatot dat moet worden at,ezogen oadat het een sohadelijke 
invl08d op de gezondhlid hlett. 

Halve krullen hlbben de.eltde bezwaren als spaaneplintera maar in ,erin
sere mate waardoor ze niet direot gun.tig maar .11 bruikbaar zija. 

COAtipae Ichroet,pap.n In pijpekru11en zijn wanneer ze grote ataltiACen 
hebbeD oa dlzeltde rlden t .ij het in geringere matl t nadeli8 ala .ar-
en lintspanenl daarca i8 deze epaanvorm niet als gunstig te belohouwea. 

Op grond van bovenltaande overwegin,en besohouwen we een apaaa
vorm ala gunsti. wanneer de geomettiaohe atmetingen klein zijn en wan
neer de spaanvo1"m geen gevaar oplevert voor bankwerker. maohine en werk
stuk en daarom het produktieprooes niet stagneert. 

Om deze reden kunnen we gebroken schroetspanen 'en pijpekrullen. 
volle krullen en gebroken spiraalspanen ala gunstigl spaanvoraen be· 
schouwen. 

Tel" voorkoming van de ongunst1ge spaanvormen staan one verschil
lende lIogelijkheden ten dienatl. 
Belnvlolding van de apaanvorm door veranderingen in werketukmateriaal, 
beitelaateriaal en beitelgaometrie wordt buiten b8sohouwing Bltaten om
dat het .erkatukmater1aal meeetal op konatruktieve grondan ia bepaald 
en olldat beitelasteriaal en geometrie worden bepaald door werkatukaate
riaal en anijcondities en deze twee bovendien de spaanvorm niet bealia· 
.end bllnvlolden. 

Da eerate aogelijkheid om de spaanvora te belnvloeden 1s door va
rtatie van de aanzet bij een bepaalde snedediepte zoa18 door 
ir B.L. ten Born en R.A. SohUrmann wordt aaBgegeven (i). Voor aIle door 
hen onderzooht. ataalaoorten bleek het mogelijk om da ge.lnste g.broken 
apanen te krijgen door verand.ring van de aanzet. Deze methode h.ert het 
grote voord.el dat er geen spaanvormer behoett te worden gebruikt "&1" 
het grote nadeel dat de ge.enste apaanvorm sleahta kan worden bereikt 
door varandlring van de aanzet waardoor niat onder optimale conditie. 
kin worden v.r.paand. Bovendien moet er .en oo.promia .orden gealoten 
tuaaen gunetige .paanvora en goede oppervlaktekwaliteit, dit ia apeoi
aal van belans bij nadraaien. 

De tweede lIogelijkheid ia belnvloeding van de spaanvora aet be. 
hulp van e.n apaanvormer. Hierbij moeten we onder.ohaid~ .. kan tua.en 
aan •• alapea, .e.interda ea opgeklemde spaanvormera. D •• erlte heart bet 
nade.l van .lijpko.ten an het nog belangrijkar nadeal van vaate ar.etineen 
wa&rdoor h.t gebruik van deze spaanvormer beperkt is tot .an ena aanaet. 
g.bied. Ook de ... 1nt.rde spaanvormer h •• tt het nad.el van vaste atae
tingen. Bet TOordeel van baida spaanvormera i8 hun compaotheid. 



D. op.akl •• d. epaaayora.r h •• lt h.t nad •• l Y&n Ta.t. ata.tin .. n ni., •• ar
door daze .paanftn.l', warme.r de groott. ni.t b.laAlZ'i~k 1., d ..... ork.v 
h •• tt. O. 4 ••••• a.t. c.brok.n .pan.n t. krlj •• n .o.t d. e,a .. Tors.r op 
4. ju1et. atetand Tan d. hooldenijkaat .o~.n inceet.ld. 

n. e.oUA4air. .,aanvor.ing m.t b.hulp van. .en .pa&DTo~. eoh
t.r •• rd.r een co.proal. dan aaa ideala oplcaaine want ten •• vol,. ... 
U extr .. T.rrora1Acaarbeid i •• 1' aen aroter .nerp.Terbruik. BoT.nU •• 
kunIlan ar trilliac.n optr.d.n t.n gevol.a van d. .nijkraohtaoad.rbl'.ttna 
bij h.t br.ken Tan d •• paan. Ook de atandtijd Tan da beitel kaA bij , •• 
bruik Tan aen epaaaTOraer verminderen. De.e veraindering ia .t.rk athan
kelijk Taa de apaanToraaratatand en van het werk.tukmateriaal •• ij et.rk 
kolkende aatariaalaoort.n zoall maohin •• taal, tre.dt zelf. a!htnk.lijk 
Tan d •• paanTora.r .. tatand a.n toename van d. 8tandtijd van d. bett.l 
op (1). 

- O. t. bepalen .aar onvoldoende behearaing van da aaoundaire 1,...
voraing optrad in da Maohin.fabri.k.n, werd g.bruik gemaakt van een aroot 
aantal .uttiao •• atop .... n. 
In onceTeer 1~ van d. ond.rzooht. multimom.ntopnamen kom.n war- en lint
apan.n TOOl'. Zoala raadl ia v.rm.ld i8 d.z. lpaanvora bijzonder verval.nd 
bij ho .. enijaa.lhedaa. In ond.rataand. tabe1 0 zijn d. war- en lintapa
aen inged •• ld naar d. div.r.e bawerkingen. D ••• rder g.no •• de 16~ i. in 
de.a tabel op 10~ g •• te1d. 

Lang •• Binnen- DiTer •• na vlakdraaien, 
st.k.n, bor.n, topi.ar-draa1en draai.n draaien, draadanijd.n 

Saij.nel- Voordraaien 1}% 2% -h.id V ITO-
t.r dan 
1.25 .7a 

liadraaiaa 1}% 5% 10% 

I8nija •• l- "'oordraaie. 
Ib.id V kl.i. 

}% }" ~ 

In.r dan 
1,25 a/. Nadraa!.n 2}% 15% e% . 

, . 
Tab.l 0 War- en lint.panen 

W. zie. in deze tabel dat in T.rr •••• d. mea.t ••• vall.n d •• ar- .n 
lintapanen zijn ontataan bij het nadraai.n en dat bij kleine aanz.tt.n. 
Beln ... loeding Tan de apaanvora door •• rgrot1n. Tan de aanz.t aal in dit •• -
Tal •••• t .. l ai.t aogelijk zijn aan ••• i.n dan da opparvlakt.kwalit.it ... h
t.ruit .... t. len apaanTormar kan hi.r uitkom.t bi.den. 

In aanzi.alijk mind.r g.Tall.a zijn de .ar- .n lintapan •• oatataan 
Dij het Toor4r&&1en. V.rhoB1nB van d. aanzet ot gebruik Tan .ea apaaaver
•• 1' zijn hi.r d. ae •• lijkheden oa e.n sunatig.r apaanvorm t. Terkrij .. n. 

. In 1~ Tan de ond.rzoohte .ulti.o •• ntopn .... n koa.n eplinter.panen 
yoor. Dit i. aoht.r It •• dl h.t .eval bij bro •• a mat.riaaleoortea .aarD1J 
d ••• apaanvora niet ala oagunatiB mag .ord.n b •• ohou.d. 

Uit d.z •• ulti.o.eatopnamen kunn.n we dua konklu4er.a dat oncunat1 .. 
• panen one-ve.r 1~ van het totaal vor •• n. Zoal. r.ed. ia Tera.14 kunnan 
•• d ••• onsunati.e 'panln grot.nde.le m.t •• n .paanvor •• r Toorke •• n. 
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HoetA.tBi II 

D, "W"ir. sp.anv'l'Iliy 

Ond.r •• oun4air. .paanvormin, v.r.taan w. d. v.rd.r. vor.,.Y1nc 
&an d •• paan nadat hij in h.t .f8chuitvl.k i. ont.taan. 
D.z. l.ounda1r. 'p&anTorainc komt tot .tand door kraoht.n .n .oa.nt.n 
di. door d. apaanyora.r. w'rkatuk .n b.it.l.ohaoht op d. a.paan .n .ijn 
.teohuilylak word.n uitg.o.f.nd. 

D. ap&an h •• lt tw ••• sa.nti •• l v.r.ohill.nd. kromaingaao,.lijk. 
h.d.n Daa.lijk •• D tremain, in h.t vl.k door d •• paanalloop~ioht1a •• n 
d. noraaal .p h.t apaanvlak .n een kroaming in •• n Ylak loodr.oht hi.r
op. D.rg.lijk. apanan no.m.n we r.ep.cti.v.lijk epan.n m.t •• n epwaart •• 
kromaing en aohro.tvormi,e span.n. Zie £i,.2 .n ~ 

- ....... -._-

t 

£ig.2 Opwaartae tromming ti,.~ Schro.£vorai,. 8paan 

1. W. b.aohouw.n all.r •• rat d. 8.cundair. apaanvoraing voor h.t .. -
val 4at d •• pfan ,..n n.iging tot 8chro.tyorain, h •• tt. du. g •• n trea. 
ain6 in .en vlak par.ll.l aan spaanvlak. 
Wann •• r 4. IpaAn in h.t at.ohu1tvlak ont.taan i. loopt hij v.rYol .... 
t.,.n d. .paanvora.r .n krijgt hi.rdoor •• n kroaaing in •• n ylat door 
'paanatloopriohting loodr.cht op h.t 8paanvlak. D.z. opwaart •• kr •• -
min, i. t.n d.l. h.t g.vol, van b.invlo.dinc Yan h.t at.chuilYlak door 
moa.nt.n di. word.n g.l.v.rd door d. kraoht.n di. door 4 •• pa&Dyors.r 
op d •• paan word.n uitg.o.tend. Dez. moment.n ,.v.n h.t at •• hu1lYlak 
•• n kromaing w&&r400r d. apaan ala h.t war. m.t •• n z.k.r. b.s!nkr ••• 
min, ontataat. Boy.ndi.n i. d. opwaart •• kroaain, yoor •• n 4 •• 1 h.t 
g.yol, van buiging yan de spaan door •• rd.r ,.no •• d. mo •• nt.n. .&DA .. r 
d •• paan d. apa&nyorm.r v.rlaat krij,t hij •• n t.ru..,..rin, tot •• n 
and.r •• grot.r., kromt.atraal. D. v.rhoud1ng van d. kro.t •• tralea Y&R 
d. spaan yoor .n aa d. t.rugv.rin, i. st.rk athank.lijk yan h.t f.it 
ot 4. b.g1nkromaing van d. spaan voor h.t groot.t. d •• l wordt b.,..14 
door buising ot door •• n kromain, van h.t at.ohuitvlak. 

V.rvol,.ne zijn .r v.reohill.nde mog.lijkh.d.na 
a. D. b'ginkromaing van d. apaan i. t. g.rinl' .n d. spaan vorat •• 11 

war.p .... n. 
b. D. 'Raan loopt lance h,t w.rkatuk zond.r dit t. rak.p. Dit i. h.t 

•• val wanne.r d •• paanatloopho.k croot ,.no.g i •• Wanne.r d •• ~. 
vorm.r parall.l .taat aan d. ho~rd.nijkant ie dit due a18' 

't •• n,dedi.pt. 
tan "l > t/1fR waarin 42 - atloopho.k 

R - kroat •• traal .paan 

ai. tiguUl 2 



OR4er de afloophoek .erstaan we de hoek tus.en de .tlopende spaan 
(in de wortel) en hartlijn wer"stuk. 
De.e atloophoek is sterk afhankelijk '9"&ll de 8Iledt4iepto, aan.et, 
snijkantshosk en atronding Tan de beitel,uat (14). 
Bovenelien he.tt de epaanvormeratstand (4itie de atotand tuaaan 
apaan.eraer en heofdanijkant) invloed op ·de atleophoek oadat 'e.e 
at.tand het atsohuitvJak beinvlo.dt. 
WanDeer .en do Ipaanvormer onder een hoek zet .et 4e hootdaDi~kant 
dan tan .en de verdere epaana£loop sterk belnvloeden. Zie t1,.4. 
De situatio,zoals aan,.geven in tig.fo, is bij het nadraalen on
gunstiC oadat de spaen tegen het bewerkte vla" loopt. 

£i,-4 

Wanneer 
te z1jn 

*_.1---

h c -
Soh.mat1aohe voorstelling van de apaanatloop wanneer 4e 
spaanvormer onder een hoek .et de hoo£danijkant ataat. 

4e ,erugvering van de Ipaan na de apaanvormer ,e~a.l.er4 
gering 1s dan Tormt de epaan een pijpekrul (ti,.5). 

Pijpekrul 

De.e pijpekrul breekt wanneer 81jn 
verdere atloop door obstakels wordt 
verhinderd. Vaak wordt hij eohter 
zeer lang en ls dan onlWlst1a. 
Is de teruBYerin, achter aan.ien
lijk dan loopt de Ipaan tegen het 
vrijloopvlak Tan de beitel ot 'ecen 
de beitelsohaoht en wordt terua,.bo
gen, £1,.6. 
Wanneer de breukrek wordt bereikt 
dan breekt de apaan. Clipt de spaan 
eohter lan,a de sohaoht voordat de 
breukrek wordt bereikt dan .ermt 
zioh een warapaan. 

fi,.6 
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o. Da lpaaa bot.t tee •• het •• rkatux daoh ••• t a10h ar lanel te wlr-
kan door yera.hillande oor.aken. Van de EraGhi •• n.l. di8 i .. aea 

.erkatuk en a~ optrede •• atent 
kraoht A (fiC. 7) ean a.du.i, •• -
ment utt op het ataohuttvlak clat 
dit e.n ,rotera atloophoak t ••• 
staat. Bovand1 .. trae4t er ••• 
geooabinaarde buiging op in 4. 
spaan door de kraohten B _ 0 
(£ig.7). De kop yan d. 'pa&D 
wordt naar binnen ,.bocen a. da 
r.at van d. apaan wordt taraera. 
bogen. Bovendien wordt de ., ... 
ieta getord.erd omdat da .zi39i ... -
kraoht 0 niet konetant 1a 1 .... 4e 

ti 7 breed te van de apaan door 4a Yari ... 
g. bele anelhe14 tuaaen .arkatuk an 

spaan lange de breedte hie~ 

.anneer de Ipaan langs het werkatuk is geko.en loopt hij ta ... 4. 
beitalaohaoht. De hierdoor optredend. kraohten op de spaan b1l1 .. . 
de.e laatate terue. Wanneer de breukret wordt bereikt voor4&t aa 
apaan langa de eohaoht kan ,lippen krijgen .e een gebroken epaan. 

d. D. spaan bot.t te.en het werkstuk maar kan ar niet lange ko •• n. 
De apaan breett ten gevolge van de terugbuigende .omenten. aie 

fig.Ba 

fig.8. Er treedt nu eveneena een 
naar binnen buigen van de kop en 
een te~gbuigen van de r.at van 
de spaan OPe Wanne.r da breuErek 
niet Inal wor4t bereikt dan verat 
z10h e.n spiraalapaan (tig.a .. ). 
Wordt de breukrek wel anel bere1tt 
dan ontstaan er kle1ne gebroken 
spanen (f1g.8b). --

tig.8b 

2. Wannaer de apaan sohroe£vorm1g atloopt verandart da seounda1re 
apaanvora1ne aanzien11jk. Ot de apaan al dan n1et lohroefvoraic at
loopt 1a Iterk afhanke11jk van sneded1ept., aanset, an1jlnelheid. 
dia.eter •• rkatuk. hulpsnijkant en de atatand van de spaanvoraer tot 
de hoot4anijkant. 
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T~or he" ent.taan ... &11 sohroet.pane lIiJn door prot .ir .t..J. P ... lh&riDa 
(2) tw ...... liJke .... rklaringen 18' ..... n • ..n •• ret ..... rklarin •• ordt gevond.n in •• n croei.nd. o,bouw8DiJk&ai 
biJ 4. alvo.r hi.rvan. D. opbou.snijkant wordt lan.s d ••• h.l • •• i1 •• 
v. eniJk&nt ... olad. Ir ie een be.esing in h.t aleohuitvlak parall.l 
&an d. hootdanljkant die de opbouwsnijkant n&ar •• n zijd •••• n ••• t. 
aedur.nd. d8.e atvoer kan de Opbou.Bnijkant croei.n en in dit 18 .... 1 
ie hiJ un 4e ene kant klein en aan de andere kant groote 1)i t T.:NOr
z .... kt •• n T.reohillend. ateohuitho.k aail d. t.e. sijden •• t· .1.L ...... t. 
v.r ••• 111.n ... ·.,. ••• 11.111.d8n &&!1 deze t ••• zijden. B.t'r.eultaa' .. 1 
e.n .ohroelToraice apaan zijn. . 

Wanne.rd. at.ohuiving in t.ee afechuitvlakken plaate vindt, Baae
lijk in een ataohuitvlak door de hoofdanijkant en in een atecbuitTlak 
door de hulpanijkant. dan ligt bierin de t.eede .o.elijke Terklarine 
vcor hat ont.taan van .obroefvormige apanen. Bet ateohuitvlak door d. 
bulpanijka.nt dwin,t de apaan in een bewaging parallel aan de hootdenij
kant en veroorsaakt ean moment in hat ataohuitvlak door de bootdanij
kant. Dit 8O.ent draait de sp&&nwortel a&!1 d. buitenkant van het •• rk
.tuk naar boven en aan de beitelpunt naar beneden. Dit veroorzaakt .en 
sohroetvormige apaan. 

Het i8 nu .eteen duidelijk waarom bij toene.ende 8nedediept. en 
atne •• nd. werk.tukdia.eter de neising van de 8paan 011 sobro'etverate 
at telopen kleiner wordt. De toenemende enedediepte en de atn ••• nda 
.erk.tukdi ... t.r veroorzaken namelijk verechillende spaananelb.den 
van de .ne zijde van de apaan naar de ander •• Aan 4e beitelpunt aen 
kleineI'. enelbeid en aan d. buitenkant van het werkatuk een ,rotare. 
Dit ett.ot •• rkt d. scbroefvormin. tegen omdat bij .en scbroetv.rat •• 
apaan d. an.lheidsverdeling net te,engeateld ia. 
Bovendi.n kan nu worden verklaard waarom bij afnsm.nd. anijanalbeid 
.n t08n ••• nde aanzet de neiging tot schro.Iverai,. atloop toen ••• t. 
Bij alne.ende anijanelheid i8 er ean toenem.n4e kana op het ont.~ 
van opbou.enijkanten. ien toenemende aan.et veroor.aakt sen ,r8t.r 
afaohuitvlak door de bulp.nijkant. Volgene bovenataande verklarlDaen 
voor het ontstaan van aobro_fvoraie •• panen .erken Bo.e1 een &&D ••• i. 
afaobuitv1ak door ds hulpenijkant ale aan.ezige opbouwanijkanten de 
aohroetvoraing in de band. 

Jij e.n toene.ende spaanvormerafatand ne •• t de neiging tot a.bro.t
vorain, toe. Een mogelijke verklaring hierYan ie dat bij toene.ende 
epaanvoraer&tatand de kromming van bet atachuitv1ak door de hoot4.niJ. 
kant mind.r wordt en dat dan dit atachuitv1ak Bemakkelijksr k&n .or
den belnvloed 400r het bu1patsobuilv1ak. 

Wanneer we Been spaanvormer gebruiken dan 100pt d. apaan .aun.er 
hij neigin, tot achroetvorain, v.r
toont Buiver schroetvoraig at. »e 
spaan locpt dan te,_n bet .erkatuk 
(sie tig.9) en de dan optredende 
krachten op de apaan gaven een 110-
ment in bet araohuitvlak det zoda
nig vervorat dat de apaan op een 
grotere straal ,aat 10pen en boven
dien een apoed krij,t. 
Ten gevol,e van de apoed en de ~o
tere kromteatraal van de spaan l4. 
top van da spaan behoudt zijn oor
spronkelijke kro.teatraal) kan d. 
spaan lan,s het .erkatuk ontanapp.n. 
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Vervol,ena loopt d. ap&an t .... n 4. 
be1tel.cbaoht. Oadat nu d. at.taad 
tu ••• n at.chuitylak .n kraohten op 
de apaan f ui ~t •• d"~door d. bal
telsohacht, kleia i. geven da~. 
kraohten nau.e11jka .en Ro.aat ~ 
het afsohuitvlak. D. straaly.raro
ting van de apa&D koat nu tot atand 
door terurbuigin,. 
Ten gevolge van deze terugbul,lng 
kan de apaan lan,a d. achaoht oat
snappen en er vorat zich een oon-

rig.10 tinue 8ohroetapaan (£1g.10). \for4t, 
de breukrek eohter ber.ikt voordat 
de spaan langs de sohaaht kan eat
anappen dan ontstaan kleine gebro
ken sabroerepanen. 

Wanneer .e nu gebruik maken van een spaanvor.er dan treedt zo
.el kromaing van de spaan in het horizontale als in het vertloala 
vlak op zodat e.n conisahe spaan ontstaat (£1g.11). 

rig.11 

De vorm van deze oonu. i8 natuurlljk 
sterkafhankelijk van de verhouling 
van vertioale en horizontale krea. 
ming. Afhankelijk van deze verhou
ding zal de .paan of tegen de sohaoht 
of tegen het .erkstuk lopen. ne 08-
nisohe 8paan zal sneller breken dan 
de zuiver sahroervormige apaan oadat 
hij minder anel kan ontsnapp.n. 
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Hootdstuk III 

Meohanisoh model van de seotndaire spaanvoraing 

1. De seometrie van de spaanvormer 

We beeohouven het geval dat de spaan geen neiging tot sohroef· 
vorming h.ett, dUB geen kromming heett in een vlak parallel aan het 
spaanvlak. Wanneer de spaan in het afaohuitvlak ontstaan is loopt hij 
vervolgena at tegen de spaanvormer. De opvaartse kroaming die d. 
spaan hierdoor krijgt vordt voor een belangrljk deel bepaald door de 
geometrie van de spaanvormer. 

Wanneer de spaanvormer parallel staat met de hoofdsnijkant 
vordt z'n geometrie gegeven door de grootheden (htp), de spaanvormer
a!stand en de oploophoek. 

Zoals uit figuur 12 bl1jkt, geldt t 

(1) - • . . • . .. 

rm - kromtestraal 
neutrale lug 

apaankont:c'akt
lengte 

d - effektieve 
spaandlkte 

d 

h 

figuur 12 

nez. kroatestraal r van de spaan komt zovel door buiging als 
door een kromaing van het matsohuifvlak tot stand. . 

Door de.e kroaming van het afsohuifvlak vordt de spaan als 
het ware met een beginkromming ttgeborentt vaarna hij verder door bui
ging op de kromtestraal i wordt gebraoht. 

m 

Daar vaar de spaan in kontakt is mst de spaanvoraer (punt A 
zie figuur 1) vsrken de normaalkraoht R en de vrijvingskraoht 
R, -I' oRn op de spaan, waarbij f de wri~vingsooifficilnt i8 van de 
spaan op de epaanvormer. 
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Deze kraohten zorgen dua •• de Bowel voor kroaalng van het afachut!· 
vlak.ale voor de bulglng van de sp&an. 

~; !!o::e~::::! rmo!:.:::!e~nS!:~h::n~ig1b::~d::!n~u~:::::n!o!::;en 
1n d. apa&n maxlmaal zijn. Dus daar heeft de apaan de grootste ver
vormin, door buiging. laar punt A toe wordt het buigende moment in 
de apaan kleiner en ont_pant de spaan zioh. In het punt A i8 het 
bulgende moment nul en is de spaan teruggeveerd tot een kromming Ro. 

Wanneer de beginkromming van de spaan eohter geheel bepaald 
wordt door de kromming van het afsohuifvlak, due wanneer de kromming 
door buiging te verwaarlozen is dan is er geen terugvering in de 
spaan en blijft r oonatan;. De kromtestraal van de spaan voorbij m . 
punt Al Ro,is dan uiteraard gelijk aan r • 

Wanneer in het tegengestelde geval mde beginkromming uitslui
tend bepaald Yordt door buiging en dUB het afsohuifvlak geen krom
ming heeft dan veert de spaan tussen 0, en A weI terug. Zoals we 
eohter later zullen zien ia deze terugvering voor bruikbare afstan
den van de apaanvormer gering zodat we oak in dit geval de kromte
atraal van de neutral. laag tUBsen 01 en A a18 oonstant mogen be-
8ohouwen. rm is dU8 een gemiddelde kromteetraal van de neutrale 
laag tU8sen 0, en A. 

We beaohouwen de spaan tuaBen 01 en A ala een gebogen balk die 
door de krachten Rn en R~ wordt belast. De effektieve spaandikte d 
is klein ten opzlohte van de kromtestraal r • Zoals uit figuur " 
blijkt, geldt voor het moment in een willekiurige doorsnede van de 
spaan tU8sen 01 en A. 

figuur 13 
M - Rn • r • sin 0( - R, • r (1- cosO() • • • (2) m m 

voor de doorsnede waar het 
buigende moment maximaal 
1s geldt I 

j ~ = 0 -= R"',, { (.i1 0( - f Un O() 
hieruit VoIgt 

• • . • • • • . (3) 

Wanneer we h enj3 steeds zo varieren dat r gelijk blijft dan 
blijtt ook het buigende moment in 01 onafhankelfjk van de grootheden 
h enp oonstant. De oploophoek f3 is dus optimaal wanneer bij constant 
moment in 01 en constante rm de kracht Rn minimaal is. 

Uit vergelijking (2) voIgt dat voor het moment in punt 0 .. geldia ' 
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R" • 
11~ • __________ -+1~----__ ~--
r. SiAl f3 - fI (1 - t4.J fJ ) 

Uit een baechouwing van deze vergaIijking voIgt onaiddellijk 
dat Rn minimaal is en dus p optimaa1 a1. : 

~f3 -= f .. . . . (It) 
Indien de oploop~oek p due optimaa1 wordt gekozen dan ie 

tevene het buigende moment maximaal in punt Of zoa1s volgt uit ver
gelijking (3). 

In de llteratuur ll) vinden we voor het verspanen van staal
soorten : 

materiaal 
apaanvormer 

sne1staa1 

hardmetaal 

keramiach materiaa1 
CM-332. 

I , 

0,5 
0,45 
0,35 

f fro flOfl. 

- 0,9 0,8 50· 

- 0,65 0,58 60· 

- 0,63 0,48 65· 

Gebruikt men sen spaanvormer met een te grote oploophoek dan 
wordt deze te zwaar belast door de aflopende spaan en kan de spaan
vcrmer gemakke1ijk uitbreken terwijl bij een te k1eine oploophoek 
er slechts een zwakke spaankromming optreedt. 

De spaanvormer is in staat om de spaan volgene formu1e (1) te 
krommen indien zln hoogte voldoet aan de ongelijkheid. 

h. ~ (h - h .. ) .vm f3 . .. . .. 

Deze ongelijkheid voIgt uit figuur12. 

2. De meehanisehe eigenschappen van de spaan 

get materiaal van de spaan i. zeer aanzien1ijk gedeformeerd en 
verstevigd. De rekgrens is daardoor zeer veel hoger dan die van het 
moedermateriaal van het werkstuk. 

In het algemeen wordt de vloeispanninff van eea materiaa1 be
paald door dtte factoren: namelijk rek, deformatiesnelheid en tempe
ratuur. Deze zijn tIjdene de verspaning hoog. Globale waarden voor 
een verepaning onder normale 3ondit!,s zijn (1) : 

- detormatiesnelheid 10 see 
- natuurlijke verspaningsrek ~OO % 
- temperatuur 600'1. 

Ii de 11teratuur vinden we dat de temperatuur en de deformatie
snelheid praktiseh geen etteet hebben op de vloeispanning van de spaan. 
Indien dit waar is kan de v10eispanning gemakkelijk bepaald worden uit 
statisohe tests op de spaan bij kamertemperatuur. 

Verder blijkt uit de Iiteratuur dat de versteviging van het 
spaanmateriaal onder normale verspaningsoondities verzadigd isJ2). 

(1) 
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Het spannings-rek diagram van de 
spaan 1s in tiguur 14 weergegeven. ~ 

Verder nemen we aan dat er geen ~l -'~---------, 
Baueehinger-etreet is, due dat de 
vloei bij trek gelijk is aan de 
vloei bij druk. 

D'R.20-;100.10 

Bet apaanmateriaal is dua 14eaal --r-~----~~~====~~r---
plaatisoh. Nu geldt voor ideaal 
plaetisohe material'en dat de 
~'.kershardheid evenredig ia met 
de rekgrena van het materiaal, 
(1) en (11) s 

( 6) • • • • • I"""I-H-V-.-3-,-O-Ql-.-.... waarin Hv de macrohardheid volgens 
Vickers is. 

Verder vinden we in de l1teratuur (12) dat de elastioiteite
modulus Evan het spaanmateria~l bij ongeveer 6oo·c 75 ~ van sIn 
waarde bij kamertemperatuur ia. 

;. De terugyering van de spaan 

Het is duidelijk dat de terugveringvan de spaan voorbij de 
epaanvormer sterk athankelijk is van het feit of de beginkromming 
r van de spaan voor het grootste deel bepaald wordt door buiging 
of door krom.ing van het afsohuifvlak. 
We beeohouwen nu de twee extreme gevallen s 

A. de kromtestraal r wordt geheel bepaald door buiging, 
B. de kromtestraal rm wordt uitsluitend bepaald door kromming 

van het afsohUifvfak. 

A. De kromteatraal rm wordt geheel bepaald door buiging. 

Bet gabied in de onmiddellijke omgeving van de rekgTens is 
niet brulkbaar voor de apaanvorming. Immere zolang de rekgrens 
niet wordt bereikt is de terugvering van de spaan, uitgedrukt in 
de verhoud1ng tussen de door de spaanvormer opgelegde kromte· 
straal r volgens relatie 1 en de blijvende kromteetraal R, na m ontlasting van de spaan, oneindig groote De kromming verdwijnt dan 
volledig en de spaan vormt een lintspaan. Bij grotere waarde van 
de rek voorbij de rekgre~8 neemt de terugvering at. 

We verwaarlozen de effecten van normaal- en dw&rskraohten in de 
spaan op de krommlng en nemen dua aan dat deze kromming rm door 
zuivere buiging wordt veroorzaakt. 

Bovendien wordt aangenomen dat de temperatuurvariatiesin de 
epaan zeer weinig invloed hebben op de kromming. 

Wanneer e.en spaan gebogen wordt tot een kromteetraal r dan 
treedt ind. uiterste vezels een rek op die gegeven wordtmdoor I 

E.. 1r 
rm • • • • • • • (7) 

figuur 15 geett hierop een toelichting. 
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Uit de gelijkvorJIigheid van de driehoeken 
OAl4 en BeA volgt dat g. A..r. 

1 ... 
Voor de buitenete vesela geldt j = ct'h 
due daar is de rek c..."h r., 

\ __ • -,""' ....... -...1 
~. 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

MFR.20-~100-10 

figuur 15 

Onder aanname dat vlakke doorsneden vlak blijven gelden 
dese formules ook in het~laetieche gebied. Deze rek zal plastieoh 
zijn zodra e, ~ Elf" .tIE 
due voor ! ~ ~ Ell .................. · . . . . . . . . . •. (8) 

In het algemeen zal een gobogen spaan dUB bestaan uit "een 
elasti80h vervormde binnenlaag, waar niet aan verg. (8) is vol
daan, en een plastieoh vervormde buitenlaag waar dat weI het geval 
ie. 

De dikte van de elastisohe binnenlaag wordt gegeven door 
verg. 

(8) 'I d. = 2 t. ~ I· ................... . 
De epanningeverdeling in de spaan is weergegeven in fituur 16. 

Wanneer de epaa.n de spa.a.nvormer 
passeert treedt er een terugvering op 
in de epaan tQt de kromtestra.a.l Ro. 
Deze terugvering ontBtaat door de Bom 
van de richtende momenten van de e1aB
tische binnenlaag en van de elastiBche 
component in het plasti8che gebied. 
Schematisoh is deze terugvering weer
gegeven in figuur 17 en 18. 

;t:' I ~ ::0:, 
r-------~--------~ 

I -z-=----. .. - ---
- 1--

I 
I 

figuur 11 



I bulging tat kromtestraal r 
m 

II de alaatiaoha oomponent ver
dwijnt u1t plaatiaohe gebied 

III eindrase 

Uit figuur 18 voIgt dat s 
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::;-_____ ... r 

rig.1 e 

-+---...... E 
I 

-- - - - lit I 

dl I e;(/ 
C· 7.l(. ,E.. 7,lr", 

hieru1t voIgt dat de re8iduspanningcr~ gegeven wordt door I 

cd( I ') <:r; == V; - T t;; - ~. ..,.. . . . . 
Hat moment dat de opgewekte residuspanningen introduoeren moet ge
lijk zijn aan het moment dat de overgebleven elastiaohe spanningen 
geven, dUB I .e 0I..t 

_ U;. d; ~ . b :=Ide . £ . + . h . ~ z. . . . . • 
... l.R. 

wasrin b de spaanbreedte is, deze is vrijwel gelijk 
aan de enedediepte t. 

Korabtnat1e van Ievert de krom .. 
teetraal Ro~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~ 

... (10) 

.... (11) 

. . . . (11) 
Voor grote waarden van de rek, dUB voor e«d, iede relatia (12) 
te vereenvoudigen tot 

cL 
R. ~ r", d - d. 

. fr.! 
In het voorg\'!nde is aangenomen da t de "residurek" C ..... -= "{ E 

kleiner is dan c.tt. - tV! • A;~.angezien de spaan bij bruikbafe afstan
den van de spaanvormer een grote buigrek heert I ci~ ~a£ 
is d1 t verantvoord.1 cr: I; I 

l c· i. / - a, .. 
c;.....,.: IE - - 3 no (d"- de') 

..2E.!!. de Itresidurek" &..,. is niet de werkelijke blijvende rek, deze is 
namalijk ui teraard gelijk SAn dh.R.· 



- 16 -

B. ne kromteatraal rm vordt uitsluitend bepaald door een kromain, 

van het atBchuitvlak 

De kra~hten die door de spaanvormer op de sp&an worden uit
geoefend leveren een moment in het afsohu1tvlak. Ten gevolge 
van dit moment krijgt het afeohuifvlak een kromming. Door de.e 
kromm1ng van het afsohuitvlak ontstaat de spaan gekromd. Ver
waarlozen we nu de extra kromming die de spaan krijgt door bui
ging dan Ievert het gekromde afaohuifvlak dus een spaan met een 
kromte8iraal r • m De kromming die het afschuifvlak nodig beeft om een spaan 
met kromtestraal r te leveren is onder orthogonale verspanings-
oondities te bepalin. . 

Omdat we de vervorm1ng door buiging van de spaan verwaar-, 
lozen treedt er geen terugvering in de spaan op vanneer hij de 
spaanvormer passeert. In form~le I 

Ro - rm • • • •• (13) 

4. De terugbuiging van de spaan 

Zoals reeds eerder besproken is heert de spaan na het paB
seren van de spaanvormer verschillende mogelijkheden. 

We zullen eerst het geval bespreken dat de spaan tegen het 
werkstuk.loopt, er langs komt en daarna tegen het vrijloopvlak van 
de beite1: ot tegen de beitelschacht loopt waarna hij weI of niet 
door terugbuiging breekt. Daarna zullen we laten den dat de andere 
mogelijkheden in hetzeltde terugbuigingsmodel passen. 

In tiguur 19 is de spaan getekend die tegen het werkatuk 
loopt. 

figuur 19 

Deze wrijvingskraoht C is niet 
omdat de enelheid tU8sen epaan 
niet oonstant is. 

De getekende kraohten A en C 
zijn wrijvingskraohten. De 
kraoht A zo~gt ervoor dat de 
spaan op een grot ere spoed 
gaat lopen door betnvloeding 
van het afschuifvlak. 
Het punt D op de spaan is het 
snijpunt van de werklijn van 
de resultante van kraoht J en 
C met de epaan. 
De kop Van de spaan tot punt D 
wordt tot een kle1nere kromte
straal gebogen en de rest van 
despaan (vana! punt D) tot 
een grotere. 
We verwaarlozen de tordering 
van de sp&an die ontstaat door 
het niet oonstant z1. jn van de 
wrijvingskraoht C langsde 
breedte van de spaan. 

oonstant lanss de breedte vande spun 
en werketuk langs de spaanbreedte 
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Ten gevol,. van de groters spoed en de kroatestraalvergrotinl van 
de epaan kan dese tenelotte lange het werkatuk koaen. In tiguur 20 
i_ de epaan getekend net voordat hij lange het werk_tuk glipt. De 
grootste kromteetraal van de spaan is nu Rx, waarbij Rx1 groter i. 

figuur 20 

figuur 21 

dan Ro. Nadat de spaan lange 
het werketuk ie gekomen veert 
hij terug van etraal Rx, tot een 
kleinere kromtestraal Rx2. Ver
volgene loopt hij tegen het vrij
loopvlak van de beitel of tegen 
de beitelkraoht afhankelijk vin 
de grootte van Rx2. Dit is weer
gegeven in figuur 21. 
Tengevolge van de krachten die 
door de schacht of vrijloopvlak 
op 4e spaan vorden uitgeoetend 
buigt deze terug tot kroate
straal Hi waarbij breuk optreedt, 
sie figuur 22. 

figuur 22 

De spaan breekt vanneer de rek in de buttenete vezele de 
breukrek ber.ikt. Deze breukrek zal het eerst bereikt vorden aan 
de ruve binnenkant van de spaan. Deze vordt bij de terugbuiging op 
trek belast. Of de breukrek vel of niet bereikt wordt ie afhanke
lijk van de maximale kromtestraal die de spaan op de beitelsohacht 
kan bereiken. Deze maximale kromteetraal Rb max. sal een ingewikkel
de functte van de 8ohachthoogte H zijn. 

Later sal vorden aangetoond dat deze maximale kromtestraal 
Rb max. experimenteel bepaald kan worden. 

Wanneer de breukrek niet bereikt vordt glipt de spaan lange de 
schacht en vormt een warspaan. 

Wordt de breukrek vel bereikt dan breekt de spaan in een halve 
tot volle krul •. 
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Deze diverse buigingen zijn in een spann1ngs-rekdiagram weer te 
geven. Figuur 23 geeft het spannings .. rekdiagram voor het geval dat 
de beg1nkromming I'm van de spaa,n wordt veroorzaa.kt door zuivere buiging. 

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

-----I ...... E. 

zL---------------~----~-----J 

figuur 23a. Spannings-rekdiagram voor de ruwe binnenkant van de 
spaan bij het aflopen over de spa.a.nvormer 

II 
II 
I I 

£8 

--.......... E.. 

figuur 23b. Spannings-rekdiagram voor .de ruwe binnenkant van de 
spaan bij de diverse terugbuigingen 
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Toeliohting op defiguren 23a. en 23b : 

. .. fase I, 

fase II 

fase. III 

fase IV 

fase V 

fase VI 

fase VII 

, de buiging op de spaanvortner tot kromtestra.al roDe ruwe 
binnenkant van de spa.an wordt hierbij op druk m bela.st • 
Zoalswe reeds in formule (7) hebben gezien krijgt de 
Bpa.an' in de bui tenete ve~els een rek van E. '" d72 r • Deze . m 
is in dit geval negatief omdat de ruwe binnenkant 
op d~uk wordt belast. t 

I de elastische oomponent verdwijnt ui t het pla..s,j;isohe gebied 

I de terugvering van despaan bij het passeren van de spaan
vormer tot kromtestraa.l Rot zie formule (12). 
De ruwe binnenkant van de spaan heeft nu een residu spanning 
~ die tegengesteld van 'teken is aan de ~ berekend volgens 

formule (11a). . 
I de terugbuiging tegen het werkstuk tot kromtestraal Rx1 • De 

ruwe binnenkant wordt nu op trek belast. 

: de terugv.ering van de spaan tot kromtestraal R 2 waIineer . x 
hij lange het werkstuk loopt~ . 

:'de terugbuiging van despaan tegen de sohaoht totda.t 
optreedt bij kromtestraal RB" 

nOI br;:r:k £·::::1::" g:~~:n {:;:: :o:;~.} (t I 
waarin E = CT.i/E "resldu" 

\ 

breuk 

De breukrek E, zal eeri materiaalkonstante zijndie aIleen 
afhankelijk is van de temperatuur. 

a de elastisohe oomponent verdwijnt uit het plastisohe gebied. 

fase VIII I elndfaseo De spaan is gebroken in halve tot volle krullen. 
De spaan veert na. het breken terug tot eeh eindkromtestraal 

RE • De blijvende rek in de spaan wordt gegeven door 
formule (15). : . • 

E blijvend = E tlresiduft + d/2 {1/Ro - 1/RE} . (15) 

met een bijbehorende residuspanning o-Eo 
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Analoog aan de berekeningen om de terugvering van de spaan te be
palen bij het passeren van de spaanvormer kunnen we relaties bepalen 
die de terugvering na het, breken van de spaan beschrijven. 

U1t figuur 23~ voIgt datI 

d/2 [1/Ro ... 1/R:a]+ Cres .. d/2 [1/Ro - 1/REJ .. £ res'" i {~ -~J 

. (16) 

Het moment dat door de ree1duspanningen wordt ge1ntroduoeerd moet gelijk 
zlj'n aan het moment dat de overgebleven elast1sche spa.nningen geven: 

4 

E.2/':t d tl2 rr .I e' 
v =---~---'~/~12--

E d- d ,I, 

e 
. (17) 

waarin d I de d1kte van de elastisohe binnenlaa.g voorstelt bij de terug-e ! . 

bUlging. tot de kromtestraal Ra" 
I 

De dlkte van de elastische binnenlaagde wordt gegeven door. 

CTR. d I _ -L 
E = 2 f 1 1 1 + E 

~ - R:a res 

, t 

h1erbij 1s verondersteld dat de < de' 

. . (18) 

De formulae (16), (17) en (18) besch;1jven volledlg de terugvering van 
de spaan van fase VI naar faseVIII. 

Aangenotnen is bij debepaling van formule ~16) dat de spaan bij 'de 
terugvering niet opnieuw gaat vloe1en. Dit is een redel1jk aanname om
dat de spaan bij de terugbu1g1ng behoorlijk vervormtzodat 

de' « d zal zijn zodat OE klein is. 

Verder zal d~ breukrek £B snel optreden waneer de ruwe binnenkant 
van de spaan o'p trek wordt belast" Sneller namelijk dan wanneer deze op 
druk wordt belast zoalsbij het lopen over de spaanvormer (7) zodat Ea 
bij bruikbare spaanvormerafatanden, .kleiner zal z1jn dano/zt: 
zoals ook in figuur 2; is getekendo ' ~ 

De dikte van de elastische b1nnenlaagb1j de terugbuigingen tot 
atraal R:a zal daarom ook groter zal dan de dikte van deze laag bij het 
Jopen over, de epaanvormer * due d t > d • 

Waneer de beginkromming r van ae spaeJi uitsluitend tot stand komt 
door kromming van het a.fschu1tilak dan verandert het spa.nn1ngs-rekdia.gram 
van de ruwe binnenkant van de spaano Bij het kpen over de spaanvormer 
treedt er dan geen rek enterugvering op in de spaan zodat de faeen I, 
II en III vervallen. 
In de formules (15) tot en met (18) komt dit tot uitdrukking door 
E ll 1d ,tI nul en R =: rm te stellen. . res u 0 I 
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Tot nu toe hebben we de mogelijkheid beaproken dat de apaan eerat 
tegen het werkatuk loapt en daarna erlanc. w •• t,te clippen om te,.n de 
8chaoht door terucbuiginB te breken. 

De andere mOBelijkheden namelijk. 
1. de spaan loopt tegen het werkatuk en breekt door teru.buicinc 
2. de apaan loapt langa het werk.tuk zonder dit te raken en br.ekt 

door terugbuiging tegen de schacht 
.even h.t.elfde terugbuigingsmodel, aIleen de fasen IV en V vervallen. 
In de formule •• e.rt dit ,een veranderinBen. 

5. De errektieve ,p&&A41kt, 

1. 

De oppervlakteonregelmat1gheden 1n de spaan bieden geen .eer.tand 
tegen buigin«. Daarom moeten we voor het berekenen Tan de rekken in de 
'pa&n van de erraktieve spaand1kte gebruik maken, (7). 
D1t ia verduidelijkt in figuur 24. 

Doorsnede B.B 

d, • spaand1kte 
d • effektieve spaandikte 

I 
.1 +_._. fig.24 Spaan 

I 

A 
doorsnede A-A 

6. De bepaling van de breukrek E. B 

De breukrek E Bis een materiaalkonstante afhankelijk van de tempe. 
ratuur. 
Jlet behulp van da voorafgaande formules kunnen .e deze breukrek bij kon
stante snijanelheid bapalen ala functie van de spaanvormerafatand R en 
de spaandikte d. We bepalen de breukrek in twee extreme gevallen name
lijk. 
A. in het geval dat de beginkromming r m van de spaan uitsluitend door 

buiging wordt veroorzaakt. 
B. in het geval dat de beginkromming r alleen wordt bepaald door krom

ming van het afachuifvlak en dat de !nvloed van de buiging wordt ver
waarlooad. 

De werkelijke breukrek zal tussan daze twae waarden liggen, zie bijlace 8. 
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~. formule (1). r. - (h • ha ) otg P/2 - 4/2 
Toorloplg nemen .e aan dat de spaankontaktlencte h - 1,5 d1 Wanne.r .e .en prooss hebben met voortdursnde epaaAbreuk, ~ 
De apaanvoraerafatand h nemen we variabel en de oploophoek I' 
kon.tant. 
Ult formule (1) volgt due dati 

(1'). . . rm • f 1 (h, 4 ) 

formule (12) Ro met de - 2r Q'" R m-
E 

De vloelepanning orR be~alen we u1t hardhe1damet1ngen op de apaan 
met behulp van formule \6). 
De elaet101te1tamodulua E nemen we bij 600°C. 
U1t formule (12) volgt met formule (1)1 

formule (11 a) I E., id" res u 

met behulp van formule 

d a 
• 

- 3R (d2 
... din) 

o • 

(20) geeft d1 t I 

( 21)' . . E f (It d. ) 
"re.ldu" -, ' 

formule (16) d/2 t 1/RE - 1/RB}- i { cr R ... trE } 

[+(i: formule (17) cr; • -
, 

E.2/, d II 
t j t e 
2 If. d ... d • 

... L) + E } RE "res1du" 

formula (18)~. de' f L ... L}+ £ 
.Qo 2 1 Ro RB "residu" 

leveren na meting van de e1ndkromteatraal RE van de spaan in eom
blnat1e mat de formulas (20) en (21) ~ als funet1e van ~ en d. 

(22) .... RB - f4 (h.d) 

formule (14) E • E. + d/2 i 1/Ro ... 1/R'!:I I 11 "res1dull l D 

levert in eomb1nat1e met de formules (20), (21) en (22) de breuk
rek ala funot1e van h en d 

(23)·1 E:s - F (h. do) 
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J. De besinkroaaing r, wordt bep.ald door ¥roa ataohuttylak 

In dit pval is 

(20b)· R - r • f1 (h, d. ) o m 

e · 0 "residu" 
aodat we in oosbinatie met de formules (16), (11) en (18) Yind.n 

t 

(22b)' . . Ra • f 4 (h, col ) 

formule (14) levart in combinatie met 20b. 21b en 22b 

(2~b)·1 E~ • pI (h, d.) 

De verwachting ia dat de breukrek fa vrij.el konstant i8 bij konstante 
snijanelheid. lerder is het aannemel1jk dat bij kleine apaanvors.r
atatanden de breukrek het berekenings.odel A aal volgen en bij grot. 
epaanvormerafstanden het model B. 

1. Correotie ten gevol,e van de spaanaflooph,ek 1't 
Wanneer de spaanafloophoek"l (zie f1g.2) groot i8 dan moeten w. 

een oorreotie invoeren in de geometriaohe formule (1). 
Deze formule verandert nu ina 

. r -m 

I 

.aarin f3. 

(h - h ) 
C08,' 'otg '13'/2 - d/2 

arotg (tg p.coe 'If ) 
Bij een grote afloophoek wordt de beginkromming r van de 8paan 

dus groter. Een kleine anedediepte dOBt de aanzet, waa'bij breken yan 
de spaan optreedt, toenemen. Dit komt nu in de gecorrigeerda formule (1) 
tot ui tdrukking door ean toename van de afloophoek"l waardoor de begin
kromaing groter wordt. 

In de ko.ende pro even nemen we de snedediepte groot zodat we de.e 
oorreotie kunnen verwaarlozen. 

s. Ret onderzoek 

Ret onderzoek dient vooral gericht te zijn op de verifikatie van 
de realiteit Yan het voorafgaande mechanilche model. 
Bij sen konatante enij8nelheid t werkstukdiameter en snedediepte wordt 
de 8paanvormerafatand h gevarieerd. Door syatematiache wijziging van 
de aanz.t bij i.dere spaanvormerafstand kan de overs-ng worden bepaald 
van oontinUinaar gebroken spanen. 

Dit ie weergegeven in figuur 25. 
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Bij kon,tepte enij,n.lh.i4 .n werk'Suk
diaaeter 

x )( 

x 
)( X "~J 

x )( X )( 'X~ o~ 

~o 
-0 0 0 0 0 0 0 

tig.25 

overgangsgebi.d van oontinu. 
naar gebroken span.n 

o continue span en 

x gebroken spanen 

e continue + gebroken span.n 

spaanvormerafstand h in am 

Bij .lke epaanvorm.rafetand h en aanz.t a waar gebroken span.n 
ontstaan kuhnen we d. breukr.k EB berekenan volgens model A en B. 

V.rvolg.ns b.pal.n we experimenteel de grootst. kromtestraal~ 
die d. spaan op d. spaanvormer kan bereik.n. Zoals r.eds ond.r IV m«x 
is vermeld, is dez. maximale kromteBtraal~ e.n ingewikk.ld. lunetie 
van de 8ehaehthoogt. H. max 

We kunn.n liB b.pal.n door bij een bepaalde epaanvormeratstand max 
de aanz.t t •• o.k.n waarbij de overgang van war.panen naar gebrok.n 
span.n plaate h.eft. Oit de daarbij opgemet.n .indkromte.traal Ra kun-
nen we d. maximal. kromt.etraal RB b.rekenen volgens mod.1 
A .n B. max 

V.rder b.pal.n we experimenteel d. eftektiev. spaandikte ale 
tunotie van de aanzet en de epaanvormerafstand. 
We h.bben flU' 

€ B ... F (h, d. ) volgens model A bekend 

eBI - " (1'1, d. ) volgens model B bekend 

a..ax 

RBmax 

d • t (at h) 

volgene model A bekend 

volgene model B bek.nd 

b.kend 

Invullen van d.s. b.kende funetie. in d. tormul.s 19 t/m 2~b 1.
v.rt bij .lk •• paanvorm.rat.tand d. aanz.t, waarbij h.t spaanbr.k.n b.
gint. w. sull.n lat.r sien dat de aanzet di • •• vind.n volg.n. mod.l • 
nau •• 11jks atwijkt van d1. ber.kend volgens model B. 
D.z •• aard.n in graf1.k g •• et levemnf1guur 26. 
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a Bij kon.tante ,nij,nelheid en •• rk'!Qi
diaMeter 

8 
lijn A berek.nd vol •• n. mod.l ~ 

lijn B b.rekend vol,.ns .od.l B 

----------~~~ epaanvormeraf,tand h in mm 

£1,.26 

'anne.r d.ze lijnen A en B, d1e de oversan, aan,even van oonti. 
nue naar ,.broken span.n, vallen binnen het ov.rgan,sgebied, .e.r,.,e. 
ven in tiguur 25, dan i. de realit.1t van het m.ohanisohe mod.l ,.Teri
fi •• rd. 
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De proet il uitgevoerd op een Cazeneuve proetbank KB500. 
Deze bank i8 voorzien van een continue toerenregeling. De anijanel
heid, .erkatukdiameter en 8nedediepte zijn tijdens het langadraaien 
konatant gehouden. 

De op,eklemda epaanvormer die wordt gebruikt i8 steeda parallel 
aan de hootdanijkant van de beitel en de atatand wordt achtere.nyol,.na 
op veraohillende waarden ingesteld. Bij elka spaanvormeratat&nd wor4t 
de aanzet ,eYarieerd en weI zodanig dat het hele ,.bied van lintepanen 
tot Kleine gebroken apanen doorlopen wordt. De bij elke aanzet gepro
duoeerde .panen worden na Korte tijd opgevan,en. Er wordt ,ebraik ,e
maakt yan bettelwiaaelplaatjes en voor elke apa&nvormeratatand wordt 
een nieuwe an1jkant gebruikt, dit om de invloed van de beitelalijt& .. 
op de apaanvorming te kunnen verwaarlozen. 

De proet is gedaan ond~r de volgende conditiest 

werkatukmateriaal maohinestaal N096 
diameter werketuk 199 mm 
materiaal spaanvormer hardmetaal Sintronio 
oploophoek spaanvormer 60· 
materiaal beitelplaatjea I P10 hardmetaal, kwaliteit S1p 
geomatria beitelplaatjea • spaanhoek 6· 

vrijloophoek 5° 
hellingahoek 0· 
snijkantshoek 0· 
hulpsnijkantahoek ,0· 
afronding.atraal be1telpunt 0,8 •• 

anedediepte I 3,2 mm 
anijanelheid 2,08 m/a 
spaanvormerafatand variabel 
aanzet I varia bel 

De anijanelheid is op 2,08 m/e gekozen omdat er bij deze sn1j
anelheid geen kana i8 op complicaties ten gevolge van de vorming van 
een opbouwsnijkant. Omdat elke enijkant veel korter wordt ,ebruikt 
dan de atandt1jd van de beitel bij deze anijsnelheid 18, heett de 
alijta,e g.en invloed op de spaanvorm1ng. 

De anedediepte is groot gekozen om te zorgen dat de SP&&n&t
loophoek klein ia. De diameter van hat warkatuk ia groot genomen oa te 
voorkoman dat er ten gavolge van de grote 8nedediepte grote an1janel
heid.verlohillen lang. de hoofdsnijkant zoud.n zijn. 

De geometrie van d. gebruikte spaanvormer wijkt ean waini, at 
van d1e van dege.ohetate 8paanvormer in figuur 2. D. verandering ia 
aang.braoht om de kana op u1tbreken van etukje. hardmetaal u1t de apaan
yormer te v.raind.ren. 
In figuur 27 i. 4e geometrie van de gebruik~e apaanvormar aangegsven. 
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De geo.etrieche formule (1) Tarandart 
nu ina 

fig.21 

2. -atiBlan 

ne spaanvCrmer&f8tand h wordt na inst.lling nauwkeurig ,e ••• 
ten met een werkpla&t •• ikroskoop. 

De 8paandikte d wordt gemeten met behulp Tan .en taster en 
me.tklokje. De belalti!g i8 100 gramf. D. afronding8atraal van d. tas. 
ter i. 0,30 DUll. 

De oppervlakta onrege1matigh.d.n van d. apaan d1 ... d worden .e
m.ten met aan L.itz Lichtlchnittmessg.rlt. 

na .indkromte.traa1 van de spaan ~ wordt gem.t.n m.t behu1p 
Tan e.n proj.ctor. D. gebruikte vergroting i8 10x. 

ne Viokershardh.id Bv wordt g ••• ten m.t .en Leitz miorohard
heide.eter bij bela.ting van 300 gramf en 50 gramf. ne gevonden .ioro
hardheden word.n omgerekend tot macrohardheden. 

3. Relultat.n 

In tab.1 1 zijn de diverse spaanvorm.n die bij de vereohi11ende 
apaanvorm.raf.tand.n en aanzetten geproduoe.rd worden aangegeven. 
Dez. tab.l 1 i8 ..... rgeg.v.n in grafiek 1., 

De 8paandikt.n d
1 

van deze 8panen zijn in bij1age 2 weergegsven, 
de eindkromteatralen RE in bijlage 1. 
de hardheidemetingen Bv in bi.llage 3, 

de oppervlakteonrege1matigheden d1 - d in bijlace 2 • 

De g .. idde1d. waarden van 4
1

, d, BT en RE Tan e1ke spaansoort zijn in 
tabel 2 &angegeTen. 
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lib!. 1 "MiN_II GEl 

SpaanToraer- Aanzet a • atstand h in I Nr. SpaanTorm. 
in mil _/OllW 

2,33 0,1515 1 warspanen 
0,2 2 warspanen + sporadisch gebroken spanen 
0,25 3 gebroken spanen 
0,315 4 kleine gabrokan spanen 

2,15 0,1515 5 warapanen 
0,2 6 warspanen + sporadisch gebroken spanen 
0,25 1 gebroken spanen 
0,315 8 kleine gebroken spanen 
0,4 9 kleine gebroken spanen 

2,95 0,1515 10 warspanen 
0,2 11 warspa.nen 
0,25 12 enkale warspanen + veel gebroken spanen 
0,315 1~ gebroken spanen 
0,4 14 kleine gebroken spanen 

;,34 0,1515 15 war.panen 
0,2 16 Willspa.nen 
0,25 11 enkele warspanen + veel gebroken spanen 
0,;15 16 gebroken spanen 
0,4 19 kleine gebroken spanen 
0,5 20 kleine gebroken spanen 

3,60 0,1515 21 warspanen 
0,2 22 warspanen 
0,25 23 warspanen + weinig gebroken spanen 
0,;15 24 gebroken spanen 
0,4 25 kleine gebroken spanen 
0,5 26 kleine gebroken spanen 

4,06 0,2 21 warspanen 
0,25 28 warspanen + sporadisoh gebroken .panen 
0.315 29 gebroken spanen 
0,4 30 kleine gebroken spanen 
0,5 31 kleine gebroken apanen 

4,23 0,2 32 warspanen 
0,25 33 warspanen + sporadiach g.br •• p.i ,.broke •. 
0,315 34 gebroken spanen spanen .et 
0,4 35 kleine gebroken spanen l10hte co-
0,5 ;6 kleine gebroken spanen nieohe Tora 

4,11 0,2 warapanen 
0,25 warapanen 1 lopon aobroetvoral. .t 
0,315 gebroken .panen en volgen het •• ohanlaah 
0,4 kIf gebr.spanen model dus n!!1 •• er 
0,5 kl .. gebr.spanen 
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TU,l 2 METINGp 

SpaanTor- Aanzet Spaandikte Errett. berohard. 11J'l4uo.· 
Hr. ~erafet.h a in d

1 
in epaand. d heid V1ot. " •• 'h'. 

in IIIDl u7~mw mm in mm Rv RI! in _ 

:5 2,33 0,25 0,527 0,476 329 5,1 
6 2,75 0,2 0,443 0,394 331 6,4 
7 0,25 0,513 0,427 330 5,7 
8 0,315 0,635 0,500 321 5,2 

12 2,95 0,25 0,538 0,479 331 6,5 
13 0,315 0,619 0,493 330 5,6 
17 3,34 0,25 0,525 0,396 324 6,7 
18 0,315 0,616 0,443 329 6,2 
23 3,60 0,25 0,522 0,400 324 8" 
24 0,315 0,642 0,473 335 7,7 
25 0,4 0,749 0,601 319 6,6 
28 4,06 0,25 0,540 0,423 335 10,0 
29 0,3'5 0,634 0,491 325 9,' 
30 0,4 0,114 0,532 327 1,2 
34 4,23 0,315 0,653 0,508 329 8,6 
35 0,4 0,785 0,537 . , 312 6,1 -. 

De spanen _aarvan de eindkromteatraal RE niet k&n worden ..... 
ten sijn uit deze ~.bal 2 weggelaten. 
We sian dat de hardheden van de spanen, gepreduoeerd bij vereohillen4e 
epaanvormerafstanden en aanzetten, bijzonder dioht bij elkaar l1ggen 
hetgeen er op wijst dat de versteviging 1e versadigd. 

In lIatiek 2 is de spaandikte d, afhank_lijk van de spaan-vor
marafstand u1tgezet met de aanzet als parameter. 

In crafie! 3 is de eiiektieve epaandikte d op d.zelrde w1j.e 
nitgeset. 

4. :Berekeningen 

Zoals reeds i8 varmeld nemen we de spaankontaktlengte h • 1,5 41 
en de ela.ticiteitamedulus E bij 600°0 a Espaan • 15750 kgf/~~ 
w. berekenen allereeret de breukrek van de spaan die geproduceerd 
wordt b1j sen spaanvormera£stand h - 2,33 11m en een aanzet 
a - 0,25 mm/omw. 

W_ ber_i_nen eerst de breukrek vo.,_nl model AI 
De beginkromte.traal r van de spaan volet bij dese kleine 8p&&DTOr
mera£.tand de ,eometriiqbe formule (1) niet. 

D. beginkromt •• tr&al r m wordt nu gegeven doorl 
(h ... h )2 + 1 

a 
2 ... d/2 

Dit i8 Terduidelijkt in figuur 26 

. . . . . (10) 
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.. 30 .. 

£1g.28 

r - 1.45 _ m 

£ol'lllule (6) I 

formule (12). 

H - 3,0 c:r R v 

(TR - 110 kgf/mm2 

d." 
R - r· l~. d£- il:. -I- d 

0 m - ole 

Ii - 1.51 mm o 

d a 
formule (11 a) I E. - ~~~,..e=--~~ "res1du" "i R (dt _ d i) 

-' 0 e 

d ... 2 r (T"a • m 1 

.6 - 8.3.10 te verwaarlozen 

formule (16) I d/2 {1/R1 " 1/RB } - i{crR -OE} 

~E - 3748,6 • i; .. 624.98 
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t01'llulo (18) • IT" alE - d~ I {t -i; } + Er .. 

de' { 0,662 - ?i; } • 13
J
9.f 1.. 10 -J 

E.2/3 d ,2 
formule (17) • ~ _ _ e 

dl .. d ,2 
e 

{
d2e ' (1/R .. 1/B-) + E } o -~ . res 

0,1553.E.d ,& e 
- - -0-, -2 -2 6 .... ' .... --d--...;;' ... ! -

e 

5,53.10·6.de,2.E 

.. 0,2266 .. d ,2 
e 

\ , 
I 

aangezien de' > de ia dit lid 
te verwaarlozen. 

invullen van formule (16) en (18) in formule (11) l!Jertl J 
0,1553.15150.( /3,9S1'/~ ) 

.l.. 0,661 - Ii; 
3748,6. - 624,98 • - -,J J4 

RB ( /.3) 9.1'1.· II) 
o. ~ ~ 66 - 0 661 - ..:L 

J R. 

na omwerking levert deze vergelijking: 

door proberen vinden we ~ = 6,0 mm ala wortel van deze vergelijkina. 

De andere drie mogelijke oplosaingan van RB vinden we mat behulp van 
de oplo.aingamethode Tolgen. Cardanus. 

(~ - 6,0) {RB' .. 4,536 RB2 + 6,861 RB .. 3,431} - 0 

~B + b ~... + C RB + d '" 0 

Yaarin b • - 4,536 
o .. + 6,861 

d - - 3,431 

de oplo88ingan voor RB worden nu gageven door. 

~f - A + B .. b/3 

__ ~ + b/3)± j t Y3' (A .. B) 
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.1_---. 
waariD A - \l Q - p .n B • 

.i.t..slL 
" • 4/2 - T ... 27 en P 

We 'ViDden na invullen van b, c en da 

A • o Q. • ... 0,0148 

B - - 0,309 P .... 0,0148 

I • ... (£ _ .2:.). 
3 9 

A. en B zijD reell en ver.chillend t due de wortels ~ t 3 zijD to .... vo.cd 
complex. ' 

Dit i8 geen bruikbare waarde omdat RB altijd 
groter moet zijn dan ~. 

De enige bruikbare waarde voor ~ iB dUB RB • 6,0 mill 

arE vinden we door invullen van deze waarde van RB in vergelijkinc (16) 

OiE • - 0,21 kgf/mm2 

. 
dezs waarde i8 te verwaarlozen ten opziohte van a-R - 110 kgf/mm2 

zodat de gshele berekening aanzienlijk vereenvoudigd kan ~orden. 

De breukstraal van de spaan ~ is namelijk bij verwaarlozing 
vanarE direct te bepalen uit vergelijking (16). 

formule (14) I E E ... A 
B - "residu" 2 

EB - 8".10.6 ... 0,1179 

t B -11,e% 

In deze voorafgaande berekening zien we duidelijk dat E"re.idu" 
en orE mogen worden verwaarloosd. Dit vereenvoudigt de bereke. 
ningen aanzienlijk. Nauwkeurige berekeningen van de breukrekEB van 
spanen geproduoeerd bij andere spaanvormerafetanden en a&nzet. 
ten tonen aan dat ook daar<TE en Eft id" mogen worden verwaarloold. 
De berekende waarden vanEB zijn res u 
uitgezet in tabel 3 

De berekenin. van de breukrek volgens model Ba 

formule (14) I E BI - E "residu" ... d/2 {1/Ro - 1/RB} 

formule (13) • R - r o m 

t -0 "re.idu" 

De breukrek volgene model B berekend zal groter zijn dan volgenl 
model A. oadat r < R • m 0 
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De reaituapanninaen or in de spaan sullen 4aarom nog kleiner zijn 
dan de berekende waardl van o-E volgen. model A. Daarom i. de breuk
straal a, berekend vol.ens 
model B gelijk aan de breukstraal volgena model A omdat namelijk ook 
nu cr E kan worden verwaarloosd. 

We v1nden a ~B' • 12,4% 

De berekende waarden ED' v~~r de spanen geproduoeerd bij andere lpaan
yormerafstanden en aanzetten zijn u1tgezet in tabe. ~ 

In graf1ek 4 is de breukrek berekend volgens model A en B uitge
set a1s funotie van de spaanvormerafstand. 



8 

6 

, .. S 

1 " 1 



.. 34 .. 

Tabel , . BEREKENIliGp 

Spun- (TR rm R C"res" RB €B ~ E.t ~ 
kont. 0 

Nr. lenete kcf/rsurf mm mm mil model .l mod.1 B 

ills. in JIII1 

3 0.790 110 1,45 1,51 8,;.10 
.6 

6,0 11,8 12,4 

6 0,665 11O 2,41 2,64 
.. 5 8,3 5,1 5,S 3,0.10 -5 

7 0,770 110 2,21 2,38 2,3. 1°.5 7,0 5,9 6,6 
8 0,953 107 1,86 1,96 1,1.10 6,1 8,6 ,,' 

12 0,806 110 2,48 2,66 -5 8,0 6,0 6,7 2,3. 1°_5 
13 0,929 110 2,24 2,39 1,8.10 6,7 6,6 7,' 
11 0,787 108 3,21 ;,61 -5 8,8 3,2 3,9 . 5,0.1°.5 18 0,924 110 2,96 ,,06 4,0.10 7,7 4,4 4,6 

23 0,784 108 3,67 4,19 -5 11,6 ,,1 ',7 6,;.1°_5 
24 0,963 112 , ;,;2 ;,68 4,;.1°_5 10,0 4,1 4,8 
25 1,123 106 2,98 :;,19 1,8.10 7,7 5,5 6,2 

28 0,810 112 4,41 5,20 -5 15,0 2,7 ',4 9,0.10 -5 
29 0,951 108 4,13 4,58 5.5. 1°_5 12,6 3,4 4,0 
30 1,160 109 ;,14 4,15 4,0.10 8,9 ;,4 4,1 

;4 0,980 11O 4,37 5,05 -5 11, :; 2,8 ,,6 6,0.10_
5 ;5 1,118 104 4,00 4,50 ;,9.10 8,0 2,6 ',4 

5. Konklueiee 

In crafiek 4 zien we het verband tU8seh de breukrek van de apaan 
en de spaanvorJlerafatand. iDe breukrek is een materiaalkonstante die a1-
leen afhankelijk 1s van de temperatuur. De spaanvormerafstand en de aan
zet kunnen de temperatuur van de spaan echter niet zodan1e belnvlo.den 
dat hieraee het sterke v.rloop van de breukrek kan worden v.rklaard. 
Blijkbaar heeft de verkrelen craf1ek nr.4 ,een r,elle fys1acha batakenis. 
Dit irr,eile verloop van de breukrek kan worden verklaard met onBe fou
tieve aanname dat de spaankontaktlengte h - 1,5 d3 • Uit onderzoekingen in de literatuur bliJk\ nameliji dat bij het verepa
nen van maohinestaal met behulp van een epaanvormer de kolkalijtage van 
het spa&Dvlak verm1ndert bij kleinere spaanvormerafstand zodat ho.ere 
standtijden worden bereikt. Verier blijkt dat de atstand van het kolk
midden kleiner wordt bij klein8l' wordende spaanvormerafstand. H1eruit 
kunnen we konkluderen dat de Spaan b1j een kleine epaanvormerafetand van 
het spaanvlak wordt afgetild en de spaankontaktlenlte dan due veel klei
ner is dan de waarde die we hebban aanlenomen" (1\. 

De waarde van 1,5 d voor de 8paankontak~ngte die we in de for
mules hebben gebruikt heeft due geen fysisohe betekenis. Bij een klein. 
spaanvormerafstand zal daze waarde veel kleiner zijn waardoor de be.1n
kromming rm van de spaan aanzienlijk .roter zal zijn dan de waarde Toor 
rm die we hebben berekend. De werkelijke breukrek zal daardoor bij 

een kleine spaanvormerafstand aanzienlijk kleiner zijn dan de waarde 
die we hebben berekend. 
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Ie moeten nOB opmerken dat uit de literatuur blijkt dat de mate 
van att'lling Tan de spaan van het spaanvlak sterk materiaal athankelijk 
i. en dat juist machinestaal deze attilling in sterke mate Tertoont • ill. 

»et deze proet kunnen we dus niet het meohanische model T.r1t1. 
eren. Bij levert eohter weI aen positieve bijdrage tot het !ya1aohe 
inzioht in het prooe •• 

In de volgende proal zullen we due ook de spaankontaktlen,te 
bij elke spaanvormerafatand en aanzet moeten meten. 



Bootdatut V 

Proet 2 

1. 1nle141n, 

1Q'Il.20 .. ,'00 ... 10 
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De.e proet wor4t op dezelfde wijza uitgaToerd ale 4e aerate proet. 
De b1j elke aan.et en epaanvormerafatand geproduoeerde apanen wordan DU 
na een halve minuut opgevangen. We meten nu teTene de spaankoDtaktle~e. 
i~or de.e apaankontaktlengte nemen we de slijtagebreedte op het .,&aD
vlak na een halve minuut verspaning. 
De proe! ~e ,.d&an onder de volsende oonditie •• 

werkatukmateriaal 
diameter werketuk 
... teriaal apaanvorller 
oploophoek apaanvoraer 
materiaal be1telplaatjea 
geo.etria be1telplaatjes 

enedediepte 
enijanelheid 
apaanToraerafstand 
aanzet 

& ee.enteeretaal N095 
& 193 JIll 
I hardm.taal S7ntron10 
I 60· 
I Pl0 hardmetaal, kwaliteit Sip 
• epaanhoek 6· 

vrijloephoek 5· 
hellingsheek 0· 
enijkantahoek 0° 
hulp8nijkantahoek 30· 
atrending8straal beitelpunt 0,8 am 

I :;,2 mm 
2,08 mls 
var1abel 

I variabel 

De keu.e van deze snijcondities is reeds in de inleiding van proet 1 
verklaard. 

2. 14etin,en 

De grootheden h, d1 , d1 - d, RE en H werden op dezeltde w1jze 
gemeten ala in proet 1 en z1jn weergegeven In bijlage 4. 5 en 6. 
De ge.iddelde waarden van deze grootheden zijn in tab_l 5 weergecaven. 

De groothe1d h , de spaankontaktlengte, 1e de atatand waarover 
de aflopende epaan ina kontakt is met het spaanvlak van de beitel. 
Voor deze apaankontaktlengte nemen we de waarneeabare slijta«ebreedte 
op het apaanvlak aangezien deze slijtage ju1st wordt veroorzaakt door 
het wrijvend kontakt tUBaen spaan en beitel. 
Deze a!atand wordt gemeten lange het spaanvlak loodrecht op de hoefd. 
snijkant van de beitel met een werkplaatB.ikro8koop. 

t 

De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 5 

f1g.29 spaankontaktlengte bij draaien 
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,. R •• ultat.p 

In tab.l 4 zijn de divers •• paanvor •• n di. bij d. v.raohill.nd. 
spaanvorm.raf.tand.n .n aanzett.n word.n geproduc.erd aangagaven. D •• e 
tab.l i. w.ergeg.van in lIaflek nr.5. 

D. g.bruikt. spaanvormer i. we.rg.g.ven in figuur 21 
Bij kl.in •• paanvorm.rafstanden ward d. spaanafvo.r echt.r b.l .... rd 
door stulping van d. spaan. Dit is 8chematiach w.erg.gev.n in tilJur 3Q 

Om dit te voorkomen werd deze spaanvormer bij kleine apaanvor.· 
merafstanden vervangen door een spaanvormer zonder het oploopkantj. 
van 1 mae Een dergelijke spaanvormer is reeds geach.tat in filUur 2 
Om v.rwarring t. voorkomen noemen we de afstand van d.ze spaanvorm.r 
tot d. hoofd.nijkant hI. 

Bij ze.r kl.ine spaanvormerafstanden trad echter ook bij ,.bruik 
van deze spa&nvormer stulping van de apaan Ope 

De geaidd.lde waarden van de meetre8ultat.n zijn in t,b,* 5 w •• r
geg.v.n. War,pan.n en kleine gebroken span.n waarvan de eindkroat •• traal. 
RE niet kan worden bepaald zijn uit d.z. tab.l 5 wegg.l,t.n. 

Uit d. gem.t.n waard.n van d. spaankontaktlengt. h blijkt dat 
bij h.t v.r.pan.n van c.m.nteerstaal de spaan nauw.lijks tan het .paan •. 
vlak wordt afgetild bij kleine spaanvor.erafatand.nJ dit due in t ••• n
stel11ng •• t maohin.staal. 

De spaankontaktlengte is afhank.lijk van de spaanvora.raf.tand 
uitgezet in grafi.k 8 met de aanzet ala parameter. 

V.rder zien we in tabe* 2 dat d. hardh.d.n van d. 'pan.n, "pro
duoeerd bij v.r.ohillende epaanvormerafatand.n en aanzett.n, bijsond.r 
dicht bij .lkaar liggen hetgeen er op wijat dat de verat.viging i. v.r. 
zadigd. 

In lIat1.k nr.6 is de spaandikt. d
1

, afhank.11jk van de spaan
vormeratstand ultgez.t met de aanzet ala parameter. 

In stafiek nr.1 1s de effektieve apaandikte d op dezelfde wijze 
u1tgez.t. 
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Tabe, , "&ARN EMIl Gg 

Spaanvomerat- Aanzet a. 
stand in .. in Nr. Spaan't'orm 

h' h _/omw 

1,77 I 0,0787 1 gebroken spanen 
1,86 I 0,1 2 spaanstulping 
1,86 I 0,125 ~ spaanstulping 
1,99 

I 
0,1575 4 kleine gebroken spanen 

2,11 0,0787 5 war.panen 
I 2,12 I 0,1 6 gebroken spanen 

2,05 
I 

0,125 7 gebroken spanen 
2,34 0,1575 8 gebroken spanen 
2,41 I 0,2 9 kleine gebroken span en 

I 3,13 0,1 10 warepanen 
3,13 0,125 11 war,panen + gebroken spanen 

I ,,23 0,1575 12 gebroken spanen 
3,33 0,2 13 gebroken spanen 

I 3,18 0,25 14 kleine gebroken spanen 

3,48 0,125 15 wsrepanen 
I 3,42 0,1575 16 warapanen + gebroken spanen 

I 3,63 0,2 17 gebroken spanen 
3,59 0,25 18 gebroken spanen 

I 3,51 0,315 19 kleine gebroken spanen 

I 3,77 0,1575 20 warapanen 
3,71 0,2 21 aebroken spanen 

I ,,83 0,25 22 gebroken spanen 
3.72 0,315 23 kleine gebroken spanan 

I 4.13 0,1575 24 warapanen 
I 4,08 0,2 25 aebroken apanen jlOPOn BOhroofYOrai. 

I 4,19 0,25 26 aebroken spanen at en yol.en het 
4,14 0,315 27 gebroken spanen meohani8oh model dUI 

I niet .eer 
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Tlbel ~ DTINGD 
, 

Spaanvor- Aanzet Spaandikte Eff. Spaan- I1adkroa-
Nr. .eraf.tand a in d1 sp&8Jldikt. kontakt Jl te.traal in _ _/oaw d in JIll lengte v 

~ in_ 
ht h 

in mDl Iha in ma 

1 1,11 i 0,0181 0,350 0,322 0,47 251 5,2 
4 1,99 0,1515 0,514 0,485 0,59 260 .. 
6 2, 12 1 0,1 0,411 0,384 0,53 265 6" 
1 2,05

1 
0,125 0,466 0,431 0,56 251 5,6 

8 2,34 0,1515 0,529 0,494 0,61 259 5,6 
9 2, 41 1 0,2 0,592 0,555 0,68 256 4,1 

11 I 3,13 0,125 0,450 0,401 0,56 250 6,9 
12 3,23 0,1515 0,510 0,441 0,66 249 8,2 
13 

I 
3,3:5 0,2 0,518 0,516 0,13 243 6,3 

16 3,42 0,1515 0,501 0,444 0,68 259 1,1 
11 I 3,63 0,2 0,583 0,531 0,16 259 6,1 
18 3,59 0,25 0,662 0,604 0,81 253 6,6 
21 I :5,11 0,2 0,586 0,521 0,19 241 1,1 
22 3,83 0,25 0,616 0,612 0,81 240 6,5 

25 I 4,08 0,2 0,594 0,530 - 241 -26 1 4,19 0,25 0,100 0,634 - 241 -21 4,14 0,315 0,164 0,680 - 243 .. 
Berekeninsen 

Zoals in proef 1 zullen we aan de hand van een nauwkeurige berek.-
ning vande breukrek aantonen dat de berekeningen aanzienlijk kunnen wor-
den vereenvoudigd. Zoals reeds is vermeld namen we de elaeticit.iteao4u-
lus E bij 600·C I E - 15150 kgf/mut. 

Ala voorbeeld berekenen we nauwkeurig de breukrek, volgenl mod.l A, 
van de spanen die worden geproduceerd bij een apaanvormerafat&nd 
h - 3,23 mil en een aanzet a - 0,1515 mm/omw. 

formule (1a). r - (h - h .. 0,518) otg 30 0 
- d/2 m a 

( ) 0.441 
rm - 3,23" 0,66 - 0,58 1,13 - 2 

formule (6) I Bv - 3,0 orR 
249 - 3,0 (TR 

cLJ 

formule (12) I R _ r ' 24' -Ji-,. .. T=_;:J,c'-d
7r 
.. - + 01 

o • d-de. 
waarin d - 2r -B-e m E 
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E d3 
toraul. (11 .. ) I • _~......-....... e ___ .. "r •• iclu" 3R

o (dill - d;) 

E tt r •• idu" - 1".10.5 

De br.uk.traal ~ volgt uit de volgande drie formule., 

formule (16) 14/2 { 1/~ - 1/RB} • i{(TR -Vi} 
formula (18) .~/E. de' /2 { 1/Ro - 1/R:e J + Cnresidull 

formule (17) I ~ __ E.2/3 de .2 {de' /2 (1/Ro - 1/RE) + Ellre.iclU"} 
d2 ... d ,2 

e 

Na 1nvullen Tan 4, ~, E,Ro en orR levert formule (16) 

formule (18) • 1;'50 - de' (0,2874 - 1/R;s) + \1,9.~0-5, 

foraule (17) 

E It 1d II 18 in deze fonul. t. 'Yer
re. u waarlozen 

4.' {O,2874 - 1/R:e}" 10,50.10.3 

c -5 aangezien d. t > de' zie Troegere verklaring, is c.;. "residu" • 1,9.10 
te verwaarlozen ten opzichte Tan 0,0827 d ' e 

868 14 d ,I 
V- • e E - - 0,1998 ... d ,2 

e 

Invullen van de foraul.s (16) en (18) in (17) leTertl 

( 
., ).l 

6 10.50.10 
8 8,14. 0.2874 _ 1/RB 

3520 ,2.1/RB ... 346,35 • ... .3 l 

° 1998 (10.50.10 ) 
, 0,2874 - 1/R:e 
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la u1twerting levert deze vergelijkinC' 

Probeer R» • 10,3 

R» - 10,1 

levert y. + ,1 
levert y. - 123 

De breukstraal R» i8 due ongeveer 10,26 en afgeron. 10.3 mm 

Met de oplos.ing.methode van Cardanus vinden we de andere drie wortel. 
van deze vierde sraadsvergelijking. 
Evenale in de berekening bij proef 1 voldoen deze niet. 

Invulling van ~ - 10,26 in verg. (16) levert 

U-E - - 3,0 kgf/mm2 en is dUB te verwaarlozen ten opzichte 

van c;TR - 8, kgf/.a in formule (16). 

We kunnen nu due ~ recht.treeks uit formule (16) bepalen, dft vereen
voudigt het retenwerk aanzienlijk. 

formule (16) • d/2 (1/~ .. 1/R») or: (TR/E 

0,447/2 (1/8,2 - 1/R») - 83/15750 

zoala we zien i. de afwijting nog ,een 1~ met de nauwkeurig ber.k.ade 
waarde. 

formule (14) a E» - E "residu" + d/2 {1/Ro .. 1/~} 
E» - 1 ,9.10-5 + 0,2235 { 1/3,48 .. 1/1~'21 

~ "re.idu" • 1,9.10-5 ook nu t. verwaarlozen 

eD • 4.3% 

In deze voorafgaande beretening zien we duidelijk dat 
C "reaidutl en <7E mogen worden verwaarlooad. Di t maakt de bereteningen 

veel eenvoudiger. 
Nauwkeur1ge berekeningen van de breukretEB van .panen die 

bij andere apaanvormerafstanden en aanzetten worden geproduceerd to
nen aan dat oot daar E " id" en V-E mogen worden verwaarlooad. 
De beretend. waarden rea u 

van E.» zijn. uitgezet in tabel 6 . 
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Wann •• r w. de breukrek berekenen vole.ns model B mogen we oot 
Gf, Terwaarlo.en o.dat de rek bij de terugbuiging van de spaan crot.r 
za! zijn dan beretend volgens model A oadat r < R • Rierdoor ... 1 de 
t.rucYering van ~ tot!E zelfs nog klein.r z!jn din in model A .aar
door Vi Kleiner 18 danV-E in model A in absolute .in. 

E :s' • d/2 [1/Rm - 1/R:s} 

RB • 10,2 mm 

levert E:s' - 4,8% 

Tabel 6 geeft de waarden vanE:s' voor andere epaanvormerafstanden en 
aanzetten. 

In gratiek nr,2 is de breukrek berekend volgens model A en B 
uitge.et ale tunctte van de spaanvormerafstand. 

:SEREKENINGEN 

Nr. V"R r R R:s t:s% £1' % m 0 
kgf/_I lUll DUll. 11m lIodel A model 1 

1 86 2,09 2,24 6,3 4,6 5,2 
6 88 2,56 2,11 1,1 4,4 5,0 
1 86 2,36 2,52 6,6 5,3 5,8 
8 86 2,64 2,86 6,4 4,8 5,5 
9 85 2,11 2,86 5,2 4,4 4,9 

11 8; ;,24 ;,53 8,4 3,; 3,9 
12 8; 3,22 ;,48 10,; 4,3 4~8 
13 81 3,24 ;,46 1,2 3,9 4,4 
16 86 ;,52 ;,85 9,5 :S,4 4,0 
11 86 ;,69 4,01 1,8 ;,2 ;,8 
18 84 ;,51 3,14 1,5 4,0 4,6 
21 82 ;,79 4,11 9,1 3.5 4,1 
22 80 ;,81 4,06 1,' ',3 ;,8 

5. Verit1katte van het meohanisoh model 

Het verband tussen de breukrek berekende volgens model A en 1 
en de spaanvormeratstand 18 in overeenatemaing met onze verwaohting. 
Immers bij kleine epaanvormerafstanden zal de spaantemperatuur hoger 
zijn dan bij grate afetanden door de grote .rijving van de apaan op 
de spaanvormer. H1erdoor zal de breukrek bij kleine spaanvormeratetan
den groter zijn dan bij grote afstanden. Verder zal bij een Kleine 
spaanvormeratstand de beginkromming r van de spaan hootdzakelijk door 
buiging worden bepaald terwijl bij eeft grote atatand de kromaing van 
het af.chuitvlak zal overheersen. Hierdoor zal de breukrek bij een 
kleine spa&nvormerafstand model A velgen en bij een grote atatand 
model :s. Het verschil tussen de breukrek Tclgens 110del A biJ een kl.in. 
spaanTormerafstand en de breukrek volgen. aodel :s bij een grote'afatand 
1a alechts O.7'f.r 
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»it veraohil tan .emakkeIijk door het boven.-no .. 'e temper&tuurTer
.ohil worden veroorzaakt. Verder vinden we in 'e.e proet g.en duide. 
lijk verband tu •• en de breukrek en de aanzet. 

Zoals reed. i. beaproken sal 'e overgang van oontinue na&r 
gebroken .panen plaata vinden ala de apaan bij de teruBbuigin. aljn 
breuk.traal juiat op de .paanvor.er kan bereikea. De grootate troa-
te.traal die de .paan kan bereiken noe.en we daarom RB Deze 

RBaax ::18:~!:~::~~kv::nd!n~:~!~~e!:jn~~:ti:vr::d :::·materi&&l 
en enijoond1tiea op deze maximale kromteatraal verwaarlozen we. 

Experimenteel zou deze grootete kroate.traal enel te bepalen 
zijn door bij een bep&al~spaanvormerafatand de aanzet oontinu te Ta
rieren totdat men de aanzet vindt waarbij juiet spaanbreuk kan optre. 
den. Uit de gemeten eindkromte.traal van de spaan kan men dan ~ 
8envoudig berekenen. Aangezien echter op de proetbank de aanzet max. 
niet oontinu kan worden gevarieerd, .oeten we deze overgang bepalen 
door bij een bepaalde aanzet de .paanvormerat.tand te varieren. De.e 
methode duurt aan.erkelijk langer oadat het tijdrovend is oa de 8pa&n
vormeraf.tand nauwkeurig op de gewanete waarde in te atellen. 

In tormule (14) zien wa dat de invloed van een afwijking met de 
werkelijke ~ klein i8 daar R een tao tor 2 a 3 kleiAer 1. dan 
RBmax• max. In proet 2 heb~en we bij geen enkele .paanvor.er-

atstand en aanzet zulk een overgang.punt gevonden, daarom 
do en we een nieuwe proet onder dezeltde conditie. ala in proet 2. 
We varieren nu de .pa&nvormaratetand tUBsen 3,42 sa en ',11 am bij 
.en aanzet van 0,1515 am/omw. 

We Tinden nu bij een apaanvoraerafatand van 3.56 am zo'n over
gangapunt. Dua bij deze atstand en aanzet worden warspanen en spora
disoh gebroken spanen geproduceerd. 

Van deze gebroken spanen wordt RE, d1 , d, ... d gemeten. 

RE d1 d, ... d 
in mm 1n mm in mm 

8,5 0,49 0,055 
11 ,25 0,50 0,68 
10,0 0,50 0,010 
10,15 0,49 0,052 
10,25 0,49 0,060 

gemiddeld. 10,1 mm 0,496 mm 0,061 mm 

Verder nemen we voor de rekgrens het gemiddelde van 
in proet 2 : (j" R .. 84 kgf/mm2 

• 

We berekenen nu met behulp van formule (16) ~ 
In de Toorafgaande berekeningen hebben we gezien dat max • 
• e V-E mog.n verwaarlozen, dus 

{ I ~ d/2 1/RE - 1/RB 1 • E 

0.435 {1 , J 84 
2 10,1 - iii · 15150 

RBmax • 1},4 mm 

de waarden 
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In pro.l 1 Tind.n we onder nr.2S w.l een o.argang.punt, D. 
dan berakend. ~ - '5,0 ma. 
Dez. waarde wijlt-ien weinig at Tan R - '3,4 .. maar d.ze atwij. 
king i8 Tan weinig betekenia daar in II&Xko.ende berekeningen wordt .. -
bruik gemaakt Tan tormule (14). Zoala reeds is vermeld, i8 een atwiJ-
king in R~ van weinig invloed omdat R 2 & 3x kleiner is dan RB, 

~max 0 . 
Uit de meetreaultaten Tan proet 2 bep.len we de verbanden Tan 

d, ha en de breukrek volgens model A en B met de apaanvormerafstand. 
Deze Terbanden geld~n uiteraard aIleen voor V .. 2,08 m/a en t .. 3,2 .. 
en na korte tijd ve~p'panen. Verder maken we gebruik van de gemidde14. 
rekgrenacr R .. 84 kgrl .. " • 

Bij een bepaalde aanzet kunnen we dan de apaanvoraeratatand 
berekanen .aarbij de oTergang Tan warapanen naar gebroken span en plaate 
heett. 

In srariet nr.9 is het verband weergegeven tUB Ben de breukrek 
en de spaanTormerat8tand. We kunnen dit Terband in formule banaderen 
door 

Ede, A I EB .. 4,8 % voor h"'2,7mm 
E:s .. ~9t8 - 1,a6h)% Toor 2,71#/{ h .; 3,4 -.. 
f B .. 3,5 10 voor h>3,4mm 

mpd.l B • t:s - 5,4 % voor h ~2,7 ma 

EB - (10,4 - , t 86h)" Toor 2,7-'h43,4 .. 
C:s .. 4,1 fo voor h"iiil=3,41\1\ 

Uit srariek nr.7 bepalen we het benaderde Terband tus.en de etr.k-
tieTe spaandikte en de spaanvormerafstand met de aanzet als para.et.r. 

a .. 0,0787 am/om. - d ... 0,32 - voor h~2,7 .. 
a .. 0,1 u./omw d .. 0,38 mm voor 2,7<' h <'3,2 .. 
a. .. 0,125 malom. d .. 0,405 DUll voor 3,1-"h -'3,4 .. 
a .. 0, '575 malomw d ., 0,44 DUll voor h :>3,4 .. 
a. • 0,2 _/om. d ... 0,525 - voor h ~3,4 .. 

Uit lEatiek nr.8 bepalen we het benaderde verband tUB.en epaan-
kontaktlengte en de apaanvormeratstand met de aanzet ale param.t.r. 

0,0787 mm/omw h 0,47 h <2,7 a .. ,.. mm voor .. a 
a. .. 0,1 .. /omw h .. 0,53 mm Toor 2,7<h<3,2 JIll a 
a .. 0,125 _/omw h "" 0,56 DIll voor 3,1 cE;'h :Ei3,4 am a 
a .. 0,1575 mm/o ... h .. (0,26+0,125n) .. voor 3,4-'h ~3,8 -a 
a .. 0,2 malo •• h .. (0, 12 +0, 1Ih).. vo or 3, 4 ~ h .; 3, '5 .. a 

Met behulp van deze verbanden kunnen we voor de be.ohouwd. aan
zetten da apaanToraeratatand bepalen waarvoor de overgang Tan warlpa
nen naar gebroken spanen plaate heett. 
Als Toorbeald ber.k.nen w. dez. atstand voor de aanzet a .. 0,1575 ";0 ... 
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B.£.k,n1n« vol •• n8 19del AI 

roraul. (14) • fB .. d/2 {1/Ro - 1/RB} + E lire.iiu" 
in vooratgaand. ber.keningen hebben we aang.toond dat ~"r"idU" 
kan worden verwaarlooad. 

0,0~5 .. ~ {1/Ro - 1/1~'4} 
RQ ... 4,;1 mm 

formula (12) I R .. ~ ___ d~,--__ 
o d- 10;. f;., 

-r-
4,51 .. Oli'lf r.., 

o 'I" - 1. . .If . t;, 
, 1.1'1 ro 

rm .. ~,90 mm 

formula 1a) I rm" (h • ha - 0,578) et, ;0· - a./2 

390 .. (h - 0,26 - 0,125h - 0,578).1,732 • 0,22 

h .. ;,68 mm 

deze epaanvorm.ratetand ligt in gabied waarvoor d. gabruikte waarden 
voor f B' ha .. d. g.lden. 

Ber.keniSB volceDe model D. 

f 0 raul. (14) I E B' .. d/2 {1 / r m - 1/ RB } 

formula (1.) I 

6:041 .. 0,22 {1/rm - 1/13,4} 

ra .. 3,84 11m 

r .. (h - h - 0,578) ctg 30· - d/2 a a 

;,84 .. (h - 0,26 - 0,125h - 0,578).1,732 - 0,22 
h .. ;,64 mm 

W. zi.n dat d. waard. van de epaanvorm.rafstand bar.kend volg.na 1I0d.l , 
en B bijzond.r dieht bij elkaar ligg.n. 

In tab.l 7 zijn de ber.kend. spaanvormerafetanden voor d. andere 
aanz.tt.n aang.g.ven. 
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model A model B 

hmm ham tabel 7 
a - 0,0787 malo.w 2.55 2,54 

a - 0,1 2,97 2,97 
a .. 0,125 3,32 3,30 

a - 0,1575 3,68 3,64 

a - 0,2 4,08 4,05 

De apaanTormeratatanden die worden gevonden bij een aanzet 
van 0,2 mm/omw sullen niet voldoen o.dat bij dergelijke IpaanToraer
atstanden coni.ohe apanen ontstaan die sohroelvor.i, atlopen en die 
niet Toldoen aan het meohanilch model. 

De berekende waarden zijn uitgezet in gratiek nr,11 
Verder sien we dat het vrijwel geen ver.ohil maakt ot we de apaanTor
meratetand berekenen met model A of met model B. 

Verge1ijken we het berekende verband tusaen de spaanvor.eratat&nd 
en de aanzet bij de over gang van warapanen naar g.broken apanen in gra
fiek nr,11 met het Bemeten overgangagebied in gratiek nr.5 dan .ien we 
een goede overeenateaming. Hiermee i8 het .eohani.ohe .odel geTeritieerd. 

6. De i.ylo.d van dt voort.aande slijtaie Tan de beitel 

.et toenemenae draaitijd neeat zowe1 de spaankontaktl.ngte ala 
de kolkalijtage toe. Deze toename is alhankelijk van de epaanvoraerat
etand, werkatukmateriaal, beitelmateriaal en anijconditiea. Ook de spaan
etuik 4 neeat een weinig toe met de draaitijd. 
Deze effecten verk1einen de beginkromteatraal r van de spaan .n zodoend. 
zal ook de breukatraal RB kleiner worden aangez!en de breukrek niet Ter
andert.Door het kleiner worden van de breukatraal R heett de spa&: 
minder kana om langs het werkstuk ot 1angs de beite18~hacht te komen 
waardoor de kana op breken van de spaan groter wordt en reeda gebroken 
spanen met toenemende draaitijd kleiner worden. 

Er i. echter ook een tegen.erkend etteot in de vorm van kolkalij-

;:g:a~!u!~ij:a::~o:~:~k:~! ~~jb:f!~!:o::::!~~:!e~lt::~:~O~!;rD;! :!;::t 
dan van het apaanvlak wordt atgetild en zijn grootate wrijvin. van de 
spaanvormer ondervindt. Zoals we reeds hebben gezien 1a de.e attilling 
van de Ipaan van het Ipaanvlak bij een kleine apaanvormerafatand aterk 
afhankelijk van het werkatukmateriaal. 

Dit ia in overeenatemming met gegevena uit de literatuur(t) 
waaruit blijkt dat bij een kleimapaanvormerafatand g.broken spanen 
met toen •• ende draaitijd langzaam kleiner worden en dat .ebroken spa
nen anel kleiner worden met toenemende draait1jd bij een grote apaan
vormeratst&nd. 

Bij de volgende anijcondities bepalen we het verband tUBSeD d. 
eindkromt.atraal RE van de spaan en de draaitijda 

diameter werkstuk 186 am 
spaanvor.eratatand 3,40 am 
aanzet 0,2 am/oa. 

de andere conditiea hetselfde ale in proet 2 . 
ne meetre.ultaten zijn weergegeven in tabel 8 
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Draaitijd , 
i lIil1 1 min. 4 min 7 min. 10 min. 1} lIin. 

RE in .. RE in ... RE in am RE in ID.lII RE 1n mm RE 111 -

6.5 
7,75 6,25 5,75 5,75 5.5 6,5 
6,0 6,0 5,0 5,75 6,5 4,0 
5,0 7,5 • 5,5 6,25 5,0 5,5 
6,5 6,0 { 

5.5 5,25 5,5 5.0 
6,0 6,5 6,5 5,25 ;,75 6,5 
7,0 6,0 6,5 5,75 5,5 5,0 
6,5 6,5 6,0 5,0 5,5 6,0 
6,0 6,5 5,5 5,5· 7,25 5,0 
6,5 5,0 6,0 6,5 6,0 5,5 

6,5 5,75 5,5 5,5 5,0 

6,40 6,25 5,80 5,65 5,60 5,40 
gemiddeld I 

Deze waarden zijn uitgezet in stafiek nr.10 
Uit staf1ek nr.1 bepalen we de effektieve spaandikte en uit Ifati,t Sf.' 
bapalen we de spaankontaktlengte v~~r ean spaanvormarafstand van ',4 .. 
en een aanzet van 0,2 mm/om. na een halve minuut verapanen. Daarna be
palen we met behulp van de gemiddelde rekgrens or R - 84 kgf/mm1 de breuk
rek volgens model B. Vervolgens bepalen we met 
behulp van deze breukrek de grootheid (h - h ) na 1; minuten verspanen. a 

formule (1.): rm - (h .. ha • 0,578)otg ;0° - d/2 

r •• (;,40 - 0,7; _ 0,578)1,7;2 _ 01~25 

formule (16). d/2 {1/RE - 1/R:a} - i{O""R .. o-E} 
Uit vor1ge berekeningen blijkt dat we erE mogen verwaarlozen 

0,525 { 1 .. ....11= 84 
2 6,40 R:a 15750 

~ - 7,35 lUI. 

formula (14) I EB - d/2 {1/r. - 1/I1B } 

EB - 0.~25 {1/;,;6 .. 1/7,;5} 

EB - 0,0424 
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We verwaarlozen de verandering van de~te~ktieve epaan41kte d 
.et de tijd. Na 1~ minuten ver.panen vinden we dan To1gena model Be 

formule (16) 0.~25 (..L. -1} 
I 2 15,40" RB .. 

~ .. 6,06 JIUJl 

84 
15750 

formule (14) • 0,0424 .. 01~25 {1 1} 
rm" "6,5'6 

b - b - 2,48 am & 

In deze grootbeid (b .. h ) na 13 minuten verepanen ia de toe. 
name van de apaankontaktlengte In de kolkalijtage van de apaan ..... r 
en spaanv1ak verdiaconteerd. 

Nemen we nu de breukrek en de eftekti.va spaandikte onathanke. 
lijk van de apaanTormeratatand dan vinden we globaa1 de apaanvormer
atatand waarbij na een halve minuut verapanen dezelfde apanen worden 
geproduceerd ala bij een spaanvormerafetand van 3,40 mm na 13 minuten 
verapanen. 

Uit cratiek nr l 8 volgt het benad.rde verband tusBen de apaankon
taktlengte en de spaanvormerafetand bij een aanzet van 0,2 ma/om •• 

ba .. (0,39 + 0,1 h) mm vOdr },O < h <3,4 JIUJl 

4it levert in combinatie met h - h = 2,48 mm a 
h .. 3.19 mm 

De equiva1ente waarde van de spaanvormerafatand van 3,40 mil 
na 13 minuten verapanen is due een spaanvormerafstand van 3,19 am 
na een halve minuut verapanen. Dit houdt due globaal een veracbui-

ving in van 3'40~:46'19 • 10~ - 6% 

7. Praktiaehe toeRaaling 

Uit de co.binatie van de grafieken nr.5 en nr.11 zien we dat 
we voor de praktisehe toepaasing van apaanvormera de spaanvormerat. 
stand ongaveer 1~ Kleiner moeten nBmen dan de berekenda atstand waar
bij da overcang van warBpanen naar gebroten spanen plaat8 heeft na 
korte t1jd ver.panen. Dan namelijk krijgen we u1teluitend grote gebro
ken spanen die ala ideaal mogen worden b.aehouwd. 

V~~r de prakt1sohe toepassing van het model ka.n men obk andere 
te werk gaan. Wenat men spanen met een bepaalde eindkrollteatraalFRE due van een bepaalda grootte, dan kan lien met behulp van de mathe
matiaeha tormuler1ng van het model de apaanTorllerafatand berekenan 
die, afhankelijk van de aanzet, de ga.enate 8paan bij het Terapanen 
levert. Het 18 du1del1jk dat dit op eenyoudige wijze i8 t. berekenen 
door de ma.x1l1&le breuke traal ~ in de berekanin'S' te vervangen door 
de breukatraal a, die bij de max gewenete eindkromteatraal RE hoort. 
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Hierbij scet de breukatraal ~ uiteraard kleiner sijn dan de aax1-
maal op de .paaDvoraer~eikbare breukatraal RBaax• 

We hebben .. sien dat bij voortcaande 
slijtage van de beitel en dus na langere draaitijd de gebroken .pa
nen Kleiner worden. In het berekende voorbeeld zagen we dat ds.e Ter
kleining van de apaan na 13 minuten verapanen overeenko •• ' .et een 
denkbeeldige Terachuiving van de spaanTormer van ongeveer ~. 
Aangezien deze vermindering gering 1s zullen de 8panen die na sen 
langere draaitijd worden geproduceerd nog steeds de gewenate grootte 
benaderen. 

Voor een alge.ene toepa8baarhe1d van het mechaniache model 
moeten de Tolgende grootheden voor elk materiaal bekend .ijn. 

- de sp&ankontaktlengte h tala tune tie van de verapaninga. 
variabelen en de verspaftingeduur. In het bijzonder zullen 
de aanzet, de snijsnelheid, de apaanvormeratatand en de 
verspan1ngsduur grote invloed hebben. 

- de ettettieve 8paandikts d, a18 lunetie van de verspaninga. 
variabelen en de verepaningsduur. In deze tunetie zullen de 
aanzet, de snijsnelheid en de anijkantshoek de grootste rol 
spelen. 

• de breukrek C B volgens model A en Bale tunctie van de 
apaante.peratuur. De.e temperatuur zal athankelijk zijn van 
de verepaningsvariabelen en in het bijzonder van de snijanel. 
heid. 

• de rekgrensOfR van de spaan. Zoals we hebben gezien ia de.e 
onathankelijk van de verepaningsconditie8 en tan dus snel 
worden bepaald door hardheids.etingen op de spaan. 

- de 8paanatloophoek~ a1s tunetie van de verapaningsvariabelen 
en speeiaal van de snedediepte, de helling_hoek, de snijk&nta. 
hoek, de neusradius van de beitel en de spaanvormeratatand. 

Het mechanische modsl i8 ook bruikbaar Toor andere typen spaan
vormers. Alleen de geo.etrische formule (1) verandert dan. 

8. Konklusies 

In het gebied waar de spanen geen neiging vertonen tot echroet. 
vorming wordt de seoundaire spaanvorming goed beechreven door het 
mechani.che model. V~~r de praktijk dient men een tabellenboek samen 
te stellen waarin de relatie. genoemd onder V 1 zijn weergegeven. 

Voor elk type spaanvormer is dan met behulp van het mechanische 
model de spaanvormeratstand bij bepaalde verspaningsoondities, athan
ke11jk van de aanzet, te bepalen waarb1j gebroken spanen van de gewen-
ste grootte worden geproduceerd. ' 
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I 

»e .1ndkroate.traal i. van de Ipaan 

Van d. epanen geproduo.erd bij elke .paanvor.eratetand .n &an •• t. ..nua-
.erd al. in tabel 1, .ordt van tien atuks de ... 14delde eindkroat •• traal Ra De. 
paald. 

Ten g.volge Tan torderen van de epanen b •• rt elke spaan een ,root., •• n 
.en kleinets kroateetraal. De gemiddelde atraal noemen .e' de sindkroat •• traal ~. 

RE III/IX. R. Iftili. R. R. Ill!. IfIRJ(. RE I'IIIN. R, R. 
NR IIJ If. /tile lOll 6 £ "'11JllEL:D NR 10 " /() 1l. If) x 

GE ""'~I,I 
IN "'", IN "'", III ",,,, Ilf "'", Ilf 111111 IN 111111 'Ii ",,,, IN """ 

SO Ito 4S Do 6f) If) 
~ '0 so S'S ~1 6 130 II S' l?l,S" 6. i' 

(,0 Sf) 5S 10 65 'l,S 
IloS 1'0 Ill,S 80 ,0 1$ 
(,r so SI,S IS' 5S' 61 
SO 'IS ;?l 9S '10 82,5 
SO II) I(! 60 55 5'1,S 
5S SO 51,5 Sf Its SO 
SS 1.( 50 6$ 55 60 
.Ii 50 Sl! 55' so 515 

• 
J 

'S- SS 60 6i SO S1,f 
I 7 rr IS' so s,'t 9 so fs ~1,S' .1;1 

to 'IS' 51,S "f ~S' 'IS' 

's- st) S1
1
S rfS Ito "lS . So 'If" "lS 10 5'0 60 

70 be 65 60 itS' .n.1S' 
is So Sl,S' SS ItS st) 

'0 Sj, Il,S' 60 SO fS' 
0O 5$ ST.S 6f) I(S $l,S' 
70 bO 6$ S'S itS 50 
80 6S' T liS' 60 f'o SS 
6D 6S' f!,! bO '15 51-,S 

11. 10 60 6$ 6,f 11 60 ro ss s;,1 
15' 6S' lo 60 SO 5$ 

10 6o '6S' 60 JJ J'1,S' 

'10 
,,, 6S' 6S SO .f1,1' 

60 SO S$ 65 so .r~1' 
.fs SD $'llS 65' $5 S'(J 

80 sS' 61,! to so Go 
IS {,o 6J.{ 10 50 60 
10 ItJ 

~;,s 6/1 " S'I,F 
9" l' 1S' '0 ('?,S' 

1J ?S' S'S' IS ~1 11 1S' 60 67,J 6,:l-
10 61J 6S .fS" SS' S'S 
6.f Sf) 4"l,S 10 '0 b5 
Sf) 60 fO TO 60 ,S' 
60 S1J SS' 6tJ sS" sl,r ,I) 

IS' 11.,5' 80 ,s- 1J.S" 
6S n 6D 

I 

l' Sf) 60 
8S' 6' 11.1 OS' 'IS sl' 
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R£ ",,1(. R. """. R. R. R. "'/IX. R£ ",'N. R. R. 
NR to It. t{J • 1{J " GEHI1J1JELD NR tt> I( 10 Jl 101C GE""~II.I.J 

IN mm IN 111111 
IN "'. 

IN mm IN ",1/ IN m. III ml1l III",., 

S$" ,0 11.,.1 gO 6S' ,l,S" 
3J ss" IS' IS 3,3 ~'f 8S" 4S' 1'; '1,'/ 

'0 1° 8D 90 6S' lJJ 
80 ,S' 11,S 8S 611 lJ.~ 
9D IS 61.,5 90 ~; 80 

liS' 9S- IDS a,f 11.,S 
9S' 1S' 8S /00 10 8S 
SO ,~ 8D gO lIJ IJ(J 

IOD Il,S" ~~ 
(,0 IS" 

1IJ SO (,0 1--'l M 
If 6o '1,[ 1).0 , 1S' 101,5" 

JS 1S' [0 41,1' 6,6 1.8 /IS' as 10' 10,0 
80 '0 10 130 fIJI) /IS' 

TS' SS' 6S' IDi" l' ',,$ 
1S so 61/ I/S If I (J(J 

80 Go ~;J IJ.O 9S' 107,S' 
ZS' J() I/O D(J gf" 

I 

80 1'1' 61,.f 110 6D 9S' 
80 6" ~~I 9S IS' 8t 
1S' I'D 11fL U IDf S 

IDS- IS' '0 6S' ~S" sf 
t9 95" IS If 9,.3 30 is .s.r 6f 1,1 

Sf 10 11,$ lIS as' fDO 
II D 8s gl,f go 60 ~;s 110 8D sS' lOS' So , 
/10 80 9.r as" 60 ,l,S 
/10 8S' 9"S' 80 S'"J 61,r 
/00 is 81,S' 1S' S.f" 6S' 
I/O 80 95 s~ sr 6S-
f1S go /D'l.r • f1L 1LO 
I J.$ !l5 1/ {} So Sf' 61,f 

3'1 !JS 6S' 80 ~b 35 1s "r 6IJ ~1 
IS sS' 6S 6S Itr 5'5 
9S 's 80 90 S"o 61' as 60 1J.l ~~ 5S 6.f 

/00 80 go 60 to 
/10 as S?; 9S ~~ 8J.,f 
1%0 !JIJ IDS' 8S 1/.,5 
95 6S Do VS so ~~ .lJo ~ ':I':I.s 8D 55 &~ 
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D •• paandikten 4 .n d. oppervlakt.-onr.gelaatigh.d.n 41 - d .an d. 
span.n. JURa.ring ale i~ tab.l 1. Steeds Yordt van ti.n epan.n d. 4ikt. 41 
.n van vijf spanen d. opp.rvlakte-onregelaatigh,id d1 - d b'p&a14. 

NR d, d-d Nil d, 4-" Nil d, d,-tI NR d, d-d 
IItI 111111 

'I ,I, .. IN IlIIII IN mill IN 11'1111 IN 11'1l1li l.ILJIHII_ lLLJl16l 

4., S'I () ~~JO ~ffO OJosS" ".,s/o oJoso q~o o/ltS" 
~ tJ~ S'lta ()o6S' 6 0, 't3S OJ oso 1 o,sJ.tJ ~Das 8 ~6JS" b.J1t'S' 

0J"JO () oS'S" ~ ~.ro ~o6S ~SIS o.,0'S' D" oJ$" o,IJS" 
()J.r.30 (J o3f' ~"fO o,oyq tJ, "g, o,o/JS OJ 630 ~1/0 
~S1o 0000 ~.lt"o o.oS'S' 0JS'IS g090 ~ 6$'.s- 0,1$0 
O.>S",tO ~¥S'() 0., I'll" qG~o 
0J6"JO 0J'IJo ~SjO q(30 
O,6"-tS (), tJ.S"1 q V'yo O,O"! o SJ.o 0, (J16 oJ6fo 0.135" 

J 
O,S').O 0) If6S' q V,fS ~63S' 
o.5M 0, ,,/to o.SA-O ~6qo • 
q{~gi O.vvl -"_S/3 Q.6jf 
OJS'Ja ~o,o 0)630 ~IIS tI,sto f1/JS' ~6.tO 6.J"j 

It. o~S'''fJ ~o60 13 0., 'IS' ~/S'S' ''7 D
J
s'l11 ~/JS" 18 ~ I()$" ~.l.O 

0,S3S' ~o6a ~6'3 O/JO o S.JO ~/IO q615 ,,)'U' J 

0, S'JO ~oS'.r ~6;O ~/OS' o soo 0,,1 IS' 0., 1M ~ litO I 

O)SS',{ 0.060 ~ 6(J,) ~ 1:tS'" o~SJ5 (I.lSO ~IIS O,'lf • 
()JS'Jj 0., 61$ ~SJ.() f1/J, 
0J.J''to q610 0J";O ~"S 
o,S'J5' °IOS'S ~6/S'" ~l~~ O,S1.5 0/29 q'lS' ~J7J 
O,S''1l' q6JJ' OJSOS' qlJs 
~S't.r ~ia{Z o.sJS ~61S 

~~31 1ti1!l am 0616 

~S,25" ~/JO o,6fS" ()l~ 0,1'~ 01110 0.,511' 'l13t> 
Z3 oJ.f.lO OJ 110 1" 0,"> e/80 1.5 ~11° 0/50 29 ~!10 ~1I0 

oJS"3S' o.,JOO 0,61t{ ()J160 ~ rtf 0,'10 ~j60 0., liS' 
0JSIJS" o/J.S' (),' to 0,,8S" ~lJO O/If' O,S'" o/JS' 
6"S'1S' Ol/tS' 0, 'S'"o ()~ / sS" °dJ5' 01 'Iff ~SSS' ~/OS' 
~s.tS 0.66" ~16O ~s,S' 

~..r'z.r 0),,.0 OJ 780 oSJ.! . 
J 

~S'~o oil! 11.1- o.,,,r ()161 ~1$0 D.s,1'Iti QSTo 0,1 I T 
~S"IS'" 0.',( OJ l1(s ~.fSO 
f15'IS' Dl6£! o. ~l:S' o/ss 

".ill. 9,6t& 0,7tl O.PlO 

0JiJS' c?, I to o,nt' 0,12. 0,6lS l1 J S'S' ~ aD(;) ~llo 11 a,6fS'" 0 .. IS'S" 30 0,1"' 0,.1$'0 34 f16S0 ~/'S' 35 ~lJo qJ.7' 
f1 'JS' ~ I.tO ',,;S' ~1S"" oJ!$" "l/),O OJ81a ~.t"1" 
~6to 0) IS'S' D,1U- OJ'US' 0)610 q/¥() 'Jl'S ~.2s;r 
O,6U 0.1'15' D)BtJo Suo ~6.tS ~ ,,,S tJ,fSS'" g.t50 » 
o.,/,U OJ 180 0,'60 o,19j 
0/611 'l11S ~65S q16j J 

: 9./"3. q 6.lS 'l1SS o.~t.t 0.,660 0.'lt5 0,800 0.J.t8 
~6J.j f)l'f'D ~U'r 0,1'0 
qAl$' . PIIlo efto 0.'1' 
,~3" 11:utf 

.~-

f' 

.~ .. 
'~ 
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: :,,; 
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:B1Jly. 3 

Hardheldsmetingen 

D. hardheden worden gemeten met e.n L.itz microhardh.id ••• t.r. 
D.z. micro Vick.rs is b.laating afhank.lijk. 

----" --- -_. __ . __ . __ I1II1CKI /(IIKJJHU.ll 
, 
I 

SOD JIIII---__ __. .... - P rI 

De micro Viokers wordt gegeven door Hy _ 18il·P 
waarin Hy in kgtl .. 2 

P in grf 

d in lum d is de gemiddelde diagonaal van de indrukking 

De afhankelijkheid van de micro Vickers van de belasting is in boy.n
staand. tiguur weergegeven. 
Dez. microhardheden zijn op de volgende wijze om te rekenen tot d. 
macrohardh.ida 

Hy meten bij 50 grf en bij 300 grf belaating. Aan de diagonal.n 
g.met.n in beid. b.laetingagevall.n, e.n konstant bedrag van 0 fWl 
toevoeg.n zodanig dat beide de.elfde hardheid geven. D. kon.tan~. 
waarde c ~um moet.n we door prob.ren vinden. In het macrogebi.d 
apelen d. e c/um ulteraard geen rol. De nieuwe hardheid i8 d. maoro
hardh.id. 

We zullen allereerat nagaan of de hardheid afhankelijk ia van d. 
plaate waar we met.n. Daartoe meten we de hardheid zow.1 op de gladde 
buitenk&nt ala op een dwarsdoorsned. van de spaan. Uit de hardh.den 
die we in beida geva1len Bu11.n meten sal blijken dat de hardheid niet 
plaata afhankelijk i8. 
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J - i 6 .. .la44. buit.DkaDt " I 
I 

dwaradoor n.da .paan 8paa!l 
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P-JOOH P =;:iDOrl p- S"°rl 
iJ7/R'O- 61111J)JJfJ. 111"1' :J)III&O- 6EIfI~- /'fICIlO 1I11/Co- 6EHl1/JJl'f.. I'fICKIJ 

n~ nllllL DE 7/1/- VICKERS nit ORIli. :11EJ.:JJ£ VICKERS OR nllRL WE 11111- VICK"~ 
IN1}ItIlK- (iONI'lI/I. H~ IN:JJIlIJk- :11111'0- H~ IN::IIlIlK- CONI/Ill Ny 
IJClN~ Oil WII 11</1'16 JJI6 NAilL DJIJ XI N& UIJ 11111 

i.. '(OJ' '1°18 J3¥ 1'a. Itl,fJ 3~~S" J,,9 1-. Il,J J~j 3"0 
-- _ ~J1----- __ 1- __ ~3~9 ___ !-_ _ _ !.Al_ - -- --

,. J9,S" J;(J,!".J 33, 1. "1.,2 itl,() 331 l' IS/I J~Sf J8J 
t- - - - ~ '- ~ - - - - - .!N,1.. t- - - - - ,-- - _13,]- - - - - --

1(;. j~ lJ "~bf 331 Yeo Itl/ 'ttl> JOl 'It:. IS,9 1~1.S' 3,,0 
~ __ ..!il) _ _ _ _ _ _ _ _ -IfJ.,l __ _ _ _ _ _ __ 16,L - - - - - - -

1... "I, f It!,?S' 320 Yti. "D,S ""1. 3i4 14 /616 /~/) 161. 
--- ~ta,L ~- __ - - - - t- t.il,.6- - ,.... --- - --'0/1. - - - - --

J.J, ,,~() "0,8 339 2.. "0,6 1t1J/S" 3f(f J.I. lit,! 15',.15' JgJ 
~ -- f-LfJ.,..b- - - - - - - - I- 39,.1 - - - ,.... - - - - r-'s,t - - - --

J.c; J8,J J9,9s 3'19 1.. '1)./6/1/,9 311 1.c. 16/2. 'I" 311 
f-- - - 1-" '-rb - - - - - ~ - - ~"L - f-- - ____ ...1$)... -- -- - --

J4 J~6 'ttJ,ft 3", J, "(JIb 1t1,1 333 34 1$,3 '5;'1 3," 
--- ,....lfJ.,L - - -f- - - - Jj~ f--- - - - -'6J- - -- f---.3. J~ 9 ItI,J{ J26 :.« Itl/J lt~lJ J'<o J6 16,1 16,3 J'r9 
--- - !iJ,L ___ I- _ - ___ _ Itlj f-- _ _ _ ___ -- - ...J.J,L -- - - - --

J, It/ " Ifl,l JJ.o J.. 'tl/) If I, I 319 Jf. /6,8 Ib,S' 3"0 -- - j),IJ _ ____________ 't;,j_ _ ____ JjJL ____ _ 

1(... ito,f "°,") JJ/ Jf, It~v ~~,() 3'18 fa I~I 1~1.S" 3SI) 

- - t-'tt.,l. - _ - - - -- - -- JfJyL - - - _....1t}L - - I- --

,,~ 4~3 "~'f' J.J'1 Je. 4 ~ (, It!; 8 319 It. /5,4 /S,t 381 
- - . ... -"I,P. -.- - - - - ,_ItJ.,lL. - -.- -- - - ...1.1;"- -- .- .----t 

_ fe. _ JJ1.-_ ~31 ~ _J.89_ JrJ. ___ tti !l,BJ _~.~ _ ;'- ~t _16.+ -e- 3~S"_ 
4'". 'tJ,1. "" Is J11 

;------"-----'---...... _=-1- - -- W - -- - - i----L----L----;=_~ 
: gemiddelde mioro- "" It)). "~(J 331 : gemiddelde lIiOH-: 356 : 

hardheid 330 r-- - W -- - - - -1 hardheid , I Itt:. 1t!,S' f~ij 333 I I! 

,.....- - ~~ - - - -1 F - 50 grt I .... - "56 I 
I "" '13,1 ,Itt.,! J I 't I "I 

__ --'-~" ,"I-I:.......t.... __ ?==~1 P - ,00 grf }Iv - ,,0 I 
neem 0 • 1.0 fum I 
dan wordt de hardhaid int 
beide gevallen 315 dua I 
de maoro hardheid ia ca. 

gemiddelde microl 316 

I 315/330 x 10~ -- 95.5~ I' 
I van de mioro hardheid 
I bij ,00 grt belaetine. 

I hardheid I 
Ui t deze metingan blijkt da that niet be 1 ang,..,.====; 
Irijk i8 waar wa d. bardhaid op da epaan meten. 
Voortaan Bullen wa de hardhaid st.ade op de sladde 
;buitankant Tan da epaan .atan. 
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luaaering ala in ,,\.1 1 
», har4h.id i, at.eda op de ,ladde buitenkant Yaa 4. apaan ,e .. tl.e 
We ne •• n &an dat de aacrohardheid 95,~ van d. aiorohardheid bij ,00 crt be. 
laatin, ia. 
»e vol,end, hardheida .. ttncen sijn ste.ds bij een belaatin, van ,00 crt .1t
,evoerd. 

NR. .3 NR6 Nif 't 

1J11I'IJN. 'EI1IJ1:rJ£/. mJ(.If() 21/R'D- GUflDEJ.~ Pf/CKtJ .DJII'6()- 6£1I1J1J£J.- 1111&60 
INII~UK~ :/1£ :rJ11I&(}o VI (.1(1 IU Nlflll. IN- JJ£ 11110"" V/&KEKS fUI"L 11i- :6E :11661- .,ltKEKS 

pM IiI1RL f. JIll J)AII.KKI/fc HIIHI. fin HII ~If/l.1( KIN' HRIIL f'M 1/" 
lJlf1 VII 

35,3 J9,fS- JS"l -$'1,3 it" b 3.1.1.. 36,& 39,$ JS"6 
_ J.1,.6_ 

~--- --- _ XQ,.i. _ --- --- - ..lio/! _ r---- -- ----
Iff{ S' Ito, 'IS" 331 38,9 /to,iS Jltt 39/1 ¥~.y 3'1' 

_~L_ ---- ---- -"4-9_- -- -- ----- _.111/1- ---- ------
39,7 ,,~S.) 339 J~'9 39,S'S' J.j' 39,3 .yb,35' 3'11 

_!il,f_ :....--- ---- r- -::1 t- - --- ---- - !i.1.,J!- ----- - - ---
39,8 J9,8 3,,1 3 /1 39/J 3S/ troJl 3~1 3S1 

_3,) __ -- -- ---- _'14°_ - ,......----- I-- - -- - .Jqtk- --- - io- - - --
/1/,0 '10). 31ft 1;0,6 Jg,6 35T 4'0 3 tt,o 31.r 

. ~ ....J9.,.." - r- - - - - - - -W~6_ ---- - -- -"3) - -- - 1------
39.1( J~'.r .351 40,8 ,~JgJ ¥ JsB JBJ1 38 os 38'1 

r-JJ,s.. - r-- l~~ _3!J.,.'f-
J 

- -- I- - - - - - -- ---- r-----1-----
I.JJ,J. '1',1 320 1j() G 39,0 366 ¢1,9 IfI,3f" 3:l6 

I 

~-W- - - r-- -- _Jlr~- ~ --- --- _~8_ t-- - - 1---

3f,J. 39, / 36'1 "',8 1t~1 336 40,0 Jl,8S' 368 
~Js,.g- f- --- f-- --

_35,6 __ - - --r:---- - Jr}- _ - -- -_._-
J8,o j~fS' 351 39/1 ,,~ , 3'16 ,.~ 4' 'tOJI 333 

-~g- t- - - - t- - -'- ~L I"" - - - r- - - - - 'fl,L ----r----
'II., 7 "" , 3.2.g If46 "~J 34). ~~6 40,')., 3Lf'l 
.J? ~ !;Oll 3 ~8 . , 

ge.iddelde micro- 3'tS- gemiddelde micre- 3'11 gemiddelde mioro- 3'16 hardheid hardheid hardheid 

maorohardheid 3'-5 macrohardheid 331 maorohardheid 330 

" 
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NR8 NRI1. NA 103 

;])JRGO - GEI1IJ)])E~~ mlcPto .1)11160- 6 E H IJJ.1)EI: mICRO IJIRGO- 6EHI:/J1JEt. mlCRfJ 

t( 1111 L 1#- J)E 1)111(;0 VICI< EN!; II fllIL l/f- ])£ :DIRGfJ- V"J<EI(S NIIRL Iff- J'JE :11II1GII- "/lI(IRS 
:ORU.KKIN~ 1'111111.. H., 1JR IJ.Kk/~ NRIIL JI" JJIt I/. K /( ,''' HIIHI.. Ny 

lJm um um OI'f'J DM JIm' 

"~,, "%1,) JlI t/,A ~/" 3lS ~(JJ I ~b,8S 333 J 

~'t1rg - I-- - - ---- _ !i."~ _ -- -- -- -- - -"i,.6- -'- --- 1--- _. 

/./1, I 39>15' 3Sl "0, II ~'1 0 .3'1' Itl,l j~66" 35"0 
_...3.9;!' _ - --- -- _19)_ 1----- - --- - r-- 39A- ---- r-----

4'0.'1 " I,SS' J~3 38,8 39)S 361 3918 3~gS 366 
_ !iJ./l _ 

~- --- - --- ~ ~i.?- ----- ----- _,J8,J._ ----- ---
it /) "- 't IJ !" 313 J )B J9J9J 3SA 3g

J
9 'f~/S 3"S 

-.lIJ,B- 1-- --- -- --r- .!f~'L_ - - - - - --- ~-"-4J.- ---- ~--
~g 39~SS JS6 'tI, 0 'I~O 3'10 /;0,6 "~6 338 

_...39). _ - --- ----- - .J9';p __ - --- ---- _!t.orL - - --- I- ---
1(0,3 "0,9 33'1 39,6 "~I 3'16 38)6 .39,3S 359 

_!JJ;J- - -- --- ---- _!i.oJ- _ ---- '- --- _If.D/_ r- - --1---
39/1 f~.f J"o 39

J
g 3~8S 350 " ") 

I.(I/S 329 I 

I--"-/,J -- --- - I- -- - - _.J9A-- - - -- -- --,- _ .i40 __ 
1------ - - --. 

ljlJ () '1°13 3'11 *~7 'to, 6s 331 39, ? ,,~o 31(8 
__ 33,6_ - --- ---- I- _~16-- ---- I.. ____ ... -{lJ2J-i - I- - - - ----,,~,. J~S JS'l 3 }8 39./ 36'1 Vb 3 39

1
6 3SS 

- J&;_ - --- ----- I- _~Lt._ - --- ----- _ .38,.9_ --- - ~- --_ ... 
/YO/I 1.f~{'5 337 ,,~ " "~J 339 "1.,1 'Iq 8.f 333 
1(0.9 'to. I> 396 

" 

ge.iddelde mioro- 336 g.!IliddeIde mioro- 3"9 gemiddelde mioro- 3Lt6 bardbeid bardheid bardbeid 

• I' 

maorohardbeid 3'-1 macrobardheid 331 maorobardheid 330 
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I 

Nit ''I Nit 18 NR 2J 

]JIIIGfJ - GEI1QJJ1EJ.; ",'e ~" 1I111&fJ- ,£ HIJJ.1JE/ III/CliO 11111'0- G£IIID£i- IIIle~tJ 

NIIIII. IN- :DE :JJ11I6D VICK£~S HIIIII. I/'(- JlE JlI",fJ· V"KE~S NI/HI. III jJ£ »1111'1)0 VI'J(IKS 
ZJIt I/. J( K 11i6 I'IIIIIJ. H., 3J/fUKJ(IM NIIIIL H, fIJ/{1J I(KI1I4 1"111111. HII 

UJIJ JJII'I UII'J llll 
11_ 

llnl 

,,(J,B 1.J~8 339 3'1 is, as- 3SO JS,9 ~g" 35'S-I 

_~L_ --- po. --- --B4.l - ---- - - r .!JP,J.. - ---- ------
38,9 39,J!' 3S'J "D,I 3,,0 ISI ItJ.,I "',1.$' 3J.'1 

_~l._ - - - -- --- - _ _31,.8 __ 
- --- I- --- f- Ji?J-- --- - !"'" - ----

J8,S "0, () 3"1 39,6 ",8S" JP ",,6 'IbiD$' 3'11 
_ flJ,L _ - ---- - - --- _ jf),", _ 

1----- 1----- I- -~£ - - ---- -- ----
J~8 ~~J 3",( 3g/1 39,9 39' "',6 .y~1 J't8 

__ 'd,l - ---- - --- - -"4 v_ r----- - --- - 39/t- r---- -----
Ifli) "0,'/5' 33r "0, () /jO,tS" 3]f' f~~ It!,D 331 

__ '11'/_' _ -- --- _ .. --- I- - fJ/,J"- --" --- 1----- - ..Ji,t- - -- -- -----
'11,9 4,/r 319 It I, 3 It I, 1 330 "'48 Ifl,l.. JJ8 

-.JI,i- - - -- - --- --~! - - ---i----- - -If+i- 1..- ___ -----JiB J9,3 360 J~v 39,f 3S1 ",,1 'II/I J1.S" 
~ .J'l,8- ---- ---- __ ~i._ 1------ - --- - ~Q.---- - --p--"", '10,8 JJ't H,1 39,t JS3 JS/I 3',5'" JS, 
_h,l_ r----- ---- - -q"rt - ---- r--- - -

__ ~6_ - -------
+1,6 'II,!" 3~1t 'IQ,J I{o I J'I' ,,~ I v~ is'' • 118 

_ .il/l-!"'" -'49-
I 

-~-1----- ---- -- -- -- - - - --- ---
f~' It"J.. 3)8 Ito 3 "~J 3"J 4/),1 .39, tr 3S'1. 
"I.I JjJ,3 ~?tl. 3 

gemiddelde mioro- 339 gemiddelde mioro- 3 ItS- gemiddelde .ioro- 33!J ha.rdheid hardheid hardheid 

maorohardheld 31.'1 maorohardheid J1.g maorohardheid 311( 
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NR 1.1( NlflS' NR 1.8 

~IHI1J1JE/; III/elf () 1IIR(;O- 6£1'111011. /II/ClUJ 

VIC KEllS IIICKIAS 

H, H., H .. 

38,8 Jrt "bit 'fIJ," 3';8 39,3 J~6 3sr 
.....J4i- -- --- - -- - .,J~ -- -

]tJ,1 3~9 3$'9 1(1,9 J 4,,1 1f~ 1 J9,6S" 

- --- --- - !i1,L --- J.9)... - --
/jo/I) /(I', f 3", 4// 

"'" 
3'" 38/1 39,J 

tu,.D_ --- iJ.4L -- - --- _ 'tP,6_ -- -
4o, " '10,1. J"" "I,' 't',U 331 39,7 39,J. 

_~o_ --- --- .10,,1.- - -- --- -3/1,,-
~fI,1 39,9 3~6 3fl" ~4.r It,,)$" J2{, ~~Q 

-~- - --- --- _~/2.... -- - - -- -44.t- ---
J9,S- 38"S' 370 J~9 39,' 3$"0 '14'1 39,g JSO 

_JBrb_ -------- _ Jj,1. _ - -- --- _11).. _ - -- - --
"0,8 "1,3 3.1{, 4,,1.. 41," 1:1..5" "~l 4t,1S" 3'-9 

-'48. - --------- _ Jt/~_ --- -- - _!l~6_ ------
It" " II" " 

)1;1 39,8 40,3 3"3 "~2. '1~ IJ 3"" ...!i0/l- --- --- _41/1- -- - -- - J!J,B.. 
,,~o 3~? 3$} If)., 9 If,,,$' 31b 'tI,1" Ito,J 339 
~t_ ---- - --- - S-!A- - -- - _ !JJ,.s. - -- ---
J9,J 3"1 JS"J J~I 1;0,35' 3rJ.. 39. " J8,l 37' 

geuiddelde mioro- 35'1 gemiddelde micro- 33'1 gemiddelde micro- JS! hardheid hardheid hardheid 

macrohardheid J3j maorohardheid 31!J macrohardheid JJS 
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• 
Nil l!J Nif 3() NIL3't 

ZJI1I61J - 6£I1I.1I£L- /11/~1t() .1JIR(lD- 6 £ I1IJJ.De~ tnlCRD .1J11I (; () .. 611f/BEl. IIIlcAD 
NIIIII. IN· .D£ JJIIIGII· YlC.KEAS III//IL IN- J/E J//llot)- YlC.KEAS HilA/. IN- .JJ£ .JJIR~II" V/&KI'IfS 
1JlfI/,ICKIN6 HAIIL H" '1J I( UK K 1 N(' Nil II/, H~ ]JRIlKK/~ HI/ilL H~ 

/J" Dill om 11111 Dill um 

f~6 .f~() 348 "13 D 
I 

141,S J.tJ 4D,8 'If I () , 131 

- .1..',!L - - - -- ---- ~ _J{~_ ---- ---- _ItJJ_ r--- -- ----
31,1. Iff), 3 Jt). 31,6 .J~o J(' J9,' "", 1 331 . 

-.!i.U- 1-- -- ----- Jf4."- -r------,...--- I-J~_ ",""--- -----
J"b J9, 'IS' JSl. "D, S" f0,6 JJ8 .yD,3 J9~ Jfl 

-..uJ- ",""--- ---- f-- !Lo,1.- ---- ---- -JB.d- - - 39,'- ----
3~f 35,b JSS 't~% fQ,Z J'tr 1(0, S" 3jl 

-Jj~- --- - ---- _~.t __ -- --- ---- - .}t.'--t----- _ ..... ---
Iff), 1. 

"" If' 
3J9 ",,3 'tq~ 3'1'1 3~6 ,,~.r JfD 

_ -JiIJ- --- -_ .. ---- l--f4L - -- ---- ----- __ .!Jll-l _ ---- -----
"IJ,3 "I,'t.r J21( 39,3 '1~~) J'I7 "0,6 90,0 3'" -.!i1;- ------ - --- --l.J4,i - ---- - ---- _ ]3/1_ r-- --- --- --
~D,J "1,15' J19 9~ " 

39,9 JSD 91,1 'I'd 3'" 
-!JM- ---------- _ ...J~" __ ----- -----~!- ---- -----

lt~ If fO,9 333 90,3 "~It Jo/I 39,1 39
1
gS JId 

_JIJ,!J- - ---- ---- _ _ lfg,J"_ 
r --- ---- - -"gJ- r--- -----J,,' J1, if' JjIJ ~~J. 'II,I 330 38,1 J9)f JSJ 

_ ..1',j_ 
f- - --- ---- _ ....J9,P- r- -- - ---- to- ...!Jf!J - • r----- ------

J~6 ,,~o J"8 3j,J.. 'II, () J't8 39,1 3',:L JU 
"o./t 'ttiN 38.1 

gemiddelde micro-
3'" gemiddelde miero- 3'13 gemiddelde micro- J"r hardheid hardheid hardheid 

macrohardheid J2S macrohardhe1d 31 'I maorohardhe1d 3.19 
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Nif .J.f 

1)111';" - 6£IIIJUlEl- PI'G/tt) 
Nil IIJ.. 'N J£ jll/I,,. I'ICK,lIf 
1J1( IJ /(/(11(4 NIIIIL. N" 

lJln UI/II 

".,' ~~.l .]11.. 

-.iU- ...... --- --- 1-------- --- 1"--- - ~--- ---~ 

"J, lJ ",,1 3'1 
- Ju,1 - - --- I-- - --1-'---- -- -- ----r--- ---- I- ----

"8,1 "',S J:t.r 

-!iM- 1--- - - I- -- _. 1----- ---- ----t- --- --- -~---
J9,l ltD/OS 331 

I-..JJL,]- :----- I-- --- 1----- ---- 1------- --. 1-- --- -----
"I,I 4~6 JJ8 

I-- Jil,J-- ---- ---- --- - ----1'----- ---- 1""---- ----It", Itl3 32.6 I 

~J4"- t- -------1---- I- - - _. 1---- 1-':"" -- 1--- - 1------
"" It 

ittJP 333 
1-ltJ,!L - ----1----- -- -- ---- ---- ---- I- - --- .... ---.. 

Itl, 6 "1,1 336 
I- J!J,J- ...... --,- --- -- - --- ---- r --- I- --- - -- -- 1-----

"1,6 "I,' J'-2. 
'r--'t~-1---- ---- ...... --- I- - - - I- - ------- ----- - ---

,,~g ""J JJ,6 
'lI.l 

gemiddelde micro- J17 hardheid . 

maorohardheid J/J.. 
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li.111" , 
De einduo.ieairdl I, Tan de 8paan 

Van de spanen geproduoesrd b1j elke spaanvoraeratatand sn aanzet. genuaaerd 
ala in tabel 4. wordt waar moge11jk ateeda TaD. tisn atuka de geaiddelde eind
kromteatraal Ro bepaald. 
Ten gevolg. vaft torderen van de spanen heert elke apaan een grootate an een 
kleinat. kroateatraal. De ge.iddelde stratI noe.en we de eindkroate.traal I.-

HE Mil" RE m/lf. R,. Re IllMIUI. Re. MIl(. liE H, 
NR lOX /IJ " 1011 6£t1IDJJEJ.1J NR I" " 101( lOx G E,., IDE. J.1J 

IN mlfl IN mill IN 111", 'N m", IN III/tl IN Jnlfl 'N ",m IN M'" 
10 ,J"b S1" to 6D If" 

1 I{) -¥o I'b 6 60 S'b S'.r 1".3 60 ",. S'1,1' S;,t 6S Sf 60 
IS 6D 61,1' lf oS lD 
$'0 "0 'IS' IS' .rf 60 
Sf fS' S'I 6S' S'S 6D 
SO ¥D 'I!' ,I' 6S' 10 

0O .rl s.r 10 6{) 6s 
S'O It, 1.;$ to 60 6.J 
60 f'o 55 oS' r~ 6D 

60 SO sr .IS" t$' S'IJ 

'1 6() S'O Sf 8 60 So ,,)1 
00 JJ Sl,f' ~6 6f s:r 00 .1;' 
60 so J"S' 60 S'D S.r 
If ST 6O '0 S'O s-r 
10 6tJ oS' s;r It, SO 
60 S'~ .r.r 1D 6q 6.r 
60 So SI" 6J j) 60 
S'f' 'If S'IJ 6f) (4 i'S-
60 so Sf 60 I'D s.r 

.vS' fO "1/) 80 =JD If' 
9 S'r ro fl.,$' 1/ 8f 1(J l~J 

Itf" JS '10 't,1 70 60 bJ 6..9 
itS' JS "D 80 f If' 
itS' fO It)," If ~ TO 
l{) 60 6S' 10 If) 6J 
ff J!' 'to 

, 
~ 10 6t> OJ 

S{) VJ 'rtS' If 60 67,S' 
~S' J! 1;0 i' 60 6" 
65 S.f 60 1IJ 04 65' 
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• 

R. /II/I~ RE 11111'1. R. R6 Ill. milt. R. miN. R. R. 
NR /(1/1. 1(1 IC IDI( ~E""l1IJEI.D NR /D x 1(1 x 1(111( GEHI1I1J£lJJ 

IN /111ft ,,, mm IN "'m ,,, mill IN mill INmm IN mm III "'., 

So 1S" 1111 IS' .IS' I. 
11 11.1 lOS" liS' 18). 13 60 f(J SS" 43 80 IS' 

'''~ 
60 So .rS· 

80 ,0 1S" 6[ ff 60 
80 7f n.$ ~o 60 6S" 
70 60 'S 6[ fI bO 

III' ,I' loS' 6S' Sl' 60 ,$ oS' 1° 80 10 l:'s: gS- as So '1s 60 
10 60 6~ ,0 60 Gf' 

90 80 8{ ,0 1o or 
/6 80 10 It If 10 60 7° 

'0 80 os II 80 6$ f1.,S' 6,,'1-
& 10 1S' ff 60 6?l'" 
60 7° l! lr 60 Ill' 
is 6s ,0 80 6f 1~,I 
IJ! ,S 80 

~: 
Go 6! 

40 10 ?f 60 61,f 
80 10 ~f 7t 60 67'/ ,;- 6S' ?() br so jlr 

(,o fO S( If 60 61,f 
18 60 so Sf 21 '0 11 t2s " 

I 

?,~ to 60 6S' ~6 80 6iJ TO 
:;0 ItJ 6f 90 1° 60 
If 6S' '10 8S' 10 ,1,[ 
f( &r 1() 80 .r 12,f 
'f Sf 6() ~s tD 61,S' 
10 60 oS' 9D l' 80 
90 80 8S' /DD 80 90 
if 6( ttl fir 'If 83 
to so 60 

U. 80 f. IlS" 
Or 6!" If 6,[ 
6f Iff Sf 
80 or 11,1 
YJ if 6j 
8D ~ 70 

10 Sf) 60 
,f Sf 01' 
60 ff) « 
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I1Jla,. 5 
». apaan41kt •• 41 an 4. oppervlakte-onregelaat1gheden 41 - 4 yan 4. span.n. 
lu.aer1ng ala in tabel 4. St.eds wordt van t1en .pane. de d1kte 41 en yan 
Yijt spanen 4. opperYlakte-onregelmatighe1d 41 - d bepaa14. 

NR d, ~-d NR d, d,-d Nil ci, d,-tI Nil d 
IN 1- d.-a 

1;$ Iff,. III /IJlIJ IN ItJM IN"", IN III'" IN IIlIII IN mM 

OJJI( qo.t6 ~Sl ~O.J3 OJ "'1 O,03D ~.f' ~" ~.1. 
1 ~3S ",otJ If ~S1 0J0.tf 6 ~ 1f1. OJ 01." 1 oJt'6 ~D.t6 

0,3'1 o)on OJSI 0., 031. OJ ~J oJ 0'10 "//1 ~oJ~ 
0,3S 0~03l 0.,51 O~ 021. ~ ", ~()JI ~lt8 0, OIl( 

0,35 a.~~' ',,fO () {}3S ~ It1. 0,036 0,'11 gOlD 
0lJ6 1J,1'I '" 0/11 o,fl 
0)J6 o,SJ oJ Itl ',If' 
0)'1 o.0~a ',S.1 0.0).9 q'l" '1 033 1)'1' 0.0;$ 

d 
/j,3t ~jJ 0,"3 0/" 
Q.JA °150 °11(0 0/'6 
q3,fO 0.1"1'1 oJqlf 0/1.6 

8 
0 .. S3 ~'30 

!J 
tJ.J58 ·0,032. OJ '16 D; ,,,;. 0,'3 ~().f'1 

°rff OJ fJ Jl ~~ 0.,1)38 " q¥q ~'fJ IJ. oJ). OJ 0,,8 
ol' 0,,'''' oJ Sf 0J lJIio ~"" oJ "If 1 0.,[1 '10'~ 
ol2 o"oJ2.. ~(J. ~ olto '1 "t ~of.l ~so ~1J,8 
qSJ o.tuB IJ)MJ °103l ~"9 ~ off. ~Sl a, 9.1l. 
~S't 0;S8 '; Itf ~SD 
~S" o,SIJ ~It,( IJ.JSI 
O,fJ o.oJS" ~j3 0.032 ()J It) °IDfJ o,.ro 0,063 
qn t?,~ q4'y ~,S1) 
gSl 4~ 0/111 e.a 
C:p".l' o.SJl 0."50 o flO 

• 
IJlrD f1 o6S" tJ,S'1J ", 1J69 oJId t1 DS'I ",66 ~" S'J IJ o,f;Z 01 DS'I If, D,J?J 0,05"1. q '1.r0' 0., ovB 18 ~Z ~"I 
q.rB ~"6J. ~.a ()J{)$"o '1$8 D

J 
()I.tl (), -I OJ oJ'$' 

0~60 01'6S o,w oJ bS'S' 0)5/ ~DJ'j ",If ~0'l 
~s8 O. DIB °1Y, ()t"6J.. OJ" ()~()6D ",6)" eAil 
oft o,so 0S"8 0,68 
~i6 0, So O,fJ "Db (),s8 = bllJ 11- IJfO D;.Dfl D;rB DIIJS)" '169 o~oSI 
()1~ ~S7) '3,(9 ~6r 
"Jl O,SI ~S9 ~6r. 

°1$19 O}SOI Ol'J q ... .l 
• 
~ 
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NR d, d,-d Nil d, ~-ti Nil d, d,-d Nil cI, "'-d IAlIIIIIJ IN ... I"'''' IN f1IIIJ IN 111111 IN 111111 IN •• IN /tiM 

t/.;Sl ~f)'tS' o.,6( ~ ()6Y ~S"l t30~V ~?I "J IJrf 
1..1 qSg ~()66 %1 ~6g f1 0.N l.S ~S'8 oJ 0'1 1(, 0.,1" ~IJUJ 

~60 f)Jorl 0.,18 ~ 06" ~6() oJ 061, 0,19 D) 161 
q61 q (J6g I J 08 oJ D70 ~S9 oJ (JsJ ~71 0J,'b 
D,!'6 o.~6J. 0; 1° 0. D b2. 0,61 ~~'3 ~1o ~'J2 
o.,r6 fJ.J(,8 ~r' DdD 

~60 fj6b 

°1°'" 
O/lt. 

O~ D{,I( 
'170 

~'66 ~60 0.0.1'9 °ilt oil 11°' O)SS ~'9 qS9 ~7() 
qS8 ,olil o.S'8 0.,10 

O.~8' 2.'~' OSS'L () '100 

0,40 OJDJO 
).1 olio tJ/)fIJ 

~t3 0,,113 
o,tl ~D63 
f1,b O,DIS 

I 

f11J 
0/11 

1 ~oa" tJ/tJ 
0)13 
0.13 

~ (6f 
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Nummering ala in tabel 4. De hardheden zijn steed g.aeten bij een belaatine 
van ,00 grt tensij andera i. vermald. De oarekening van deze aiorohar4h.den 
tot maorohar4heden ge.ohiedt ala in bijlage ,. De metingen worden ateeda v.r-
richt op de «1&d48 bui tenkant van de spaan. (zi. bijla-«..e 31 
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p - ~ 50 grf H • '16 T 

I 
P - 300 grt H - 279 v 

~ 
nee. c = 1,875 lum. 
dan wordt de hardhei4 in 
beide gevallen 257 
De macrohardheid i. dUB 
ongeveer. 

;f~ x 100% - 92,0 " 

van de microhardheid bij 
300 grt bela.ting. 
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P - 50 grf 

P - 300 grf 

neem c • 1,56/um 
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H - 303 v 
H - 213 v 

dan wordt de hardheid in .beide gevallen 255 

De macrohardheid is dus ongeveer. 

~fg x 10~ - 93,5~ van de microhardheid bij 
300 grf bela.ting. 

Ret gemiddelde percentage van nr.16 en 
nr.1S, due 92,15%, nemen a18 het percen
tage dat de macrohardheid van de micro
hardheid bij 300 grl is. 
AIle maorohardheden zijn in deze bij1age 
met behu1p van dit percentage berekend. 
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B1jla,. 7 

D. 8Rapnin".rejkro .. e van cementeerstaal 5095 

Op een Ho ... tield tensometer worden twee trekproeven 1ntera1tte
rend uitgevoerd bij kamertemperatuur en met een detormatielnelhe14 van 
onBeveer nul. 

De spannings-r.kkromme die wordt gevonden bij de eerlte trek
proat is w.ar,egaven in grafiek nr.12 

Lange de ordinaat is de lI.ttektieve"spanning uitgezet. D •• e 
"efrektieve" spanning (f wordt gegeven door d. vloeivoorwaarde van 
Von Misesl 

-& 2 Ii rr a 2(1" .. (<T1 .1T
2

) + (rr2 - (7",) + ( (7",. 1) 

"aarin V;, <T"2 en 0-, d. hoofdspanningen zijn. 

Bij een trekproet is tot de insnoering' 

0-; ... U- .. .l d • axiale spanning a A 

02 .. (J"' .. 
r 0 de radiale spanning 

dus (f. rr .. f ' waarin F .. trakkraoht a 
A ... werkelijke doorsnede 

Zodra d. staat insnoert is er geen lijnspanningsto.stand m.er. 
Bridgeman leidde theoretisch af dat de "effek·tieve" spanning nu wordt 
gegeven doore 

rt • B. u;. .. B.f 

Langs de abais is de "eff.kti.!.ve" d.forma tie "t ui tgezet. 
Dez. ".tfokti.ve" detormatie 6 kan op soortgelijk. wijze a18 voor 
spanningen uit de natuurlijke rakken in de hootdrichtingen word.n 
atg.leid. 

1. V 2/, (J 1 a + J / + J./') , 
waarin d1, 62 en d, de natuurlijke hoofdrekken zijn. 

ell • .fa· ! f- · In to - In ~ d. a>:iale rok 

, Yaarin Ao .. oorspronkelijk. doorlnade 

A .. werkelljke doorlneda 

Aangezien d. dooren.de rond blijft en het volume bij plastisoh. v.r
vorming ni.t verandert, i81 
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In -2. de tangen tiale rek A 

1 
In ...2. 

A de radiale rek 

len verband tU88en de neffektieve" spanning if' en de 
lI effeletieve" deforraaUe 6' wordt gegeven door de empiri8che formule. 

era C.[n 
waarin C • de specifieke vervormingswaerstand 

". de veratevigingscomponent 

Bij een logarithmische asindeling is dit varband een reckte. 
De .eetgegevens van de twae trakproeven worden met behulp van een 
computer verwerkt volgens de methode der kleinste kwadraten. 
We vinden. 

0=- 62,4- l 0,264 kgf/mmi bij da aerste trekproef 

tT - 64,5- l 0,248 kgf/mmil bij de tweede trekproef 

We zien dat de resultaten van de beide trekproeven weinig verechillen. 
In gratiek nr.13 is de spannings-rekkromme gevonden bij de eerete trek. 
proet, bij een logarithmische a8indeling weergegeven. 

Aangezien de natuurlijke rekken zonder meer mogen worden opse. 
teld kunnen we de nieuwe ettektieve verstevingingakromme van ce.enteer
staal dat een m:M,crlU"g d:bez1 t, eenvoudig bepalen door een ve:nchui
ving van het lineaire assenetelsel over een atstand S, , (1§) 
Bij een logarithmi8che asindeling zal nu de lijn bij een voorvervoraing 
niet alleen verschoven maar ook gekanteld zijn ten opzichte van de oor
spronkelijke rechte. 
V~~r een voorvervorming van d~- 0,9 is dit uitgevoerd; zie gratieknr.12, 

". We vinden nUl 

n - 0,082 
c • 72,2 kgt/mm2 

Bet is duidelijk dat naarmate de voorvervoraing groter wordt de verete. 
vigingeexponent n kleiner wordt en het gedrag van het materiaal het 
ideaal plaatiaohe ste.ds beter benadert. 
Verder blijkt de grootate spanning,bereikt bij de trekproet, wat la,er 
te zijn dan de rekgrens die is bepaald uit hardheida.etingen op .paDen. 
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ll1jlac. e 
6'!b1!l •• 1 "0btniaob I2d• l 

Aan de hand ~an een voorb •• ld uit pro.t 2 sull.n w. aanton.n' 
dat 4. w.rk.lijk. breukrek bij b.nadering sal li".n tUSB.n 4 •• &ar
d.n d1 ••• vind.n door berek.ning volg.ne mod.l A en B. 

D. kroateetraal die de Bpaan krijgt door d. kromain, TaD h.t 
at.ohuifvlak no ••• n w. R • Buigin, Terkl.int d.s. kromt •• traal TaD I 
tot r •• D. kro.t •• traal lie de Bpaan na t.ru,v.rin, krijgt noem.n 1 

.e R • o 
Voorb •• ld, r .. ,,22 mIll m 

d .. 0,441 mIll 

~ -83 kgt/mm'i. 

EB model A '"' 4,3 % 
EB model B .. 4,8 % 
RE - 8,2 mm 

Met b.hulp van de volg.nde drie tormuleB die op de.81td. wijze word.n 
b.paald ale de toraules (9), (10) en (11) b.rekanen we Ro athank.lijk 
van R • 
f.venl wordt t" id" berekend met deze formulas v~~r de ruwe binn.n
kant van d •• pa~!8 u 
Bi.ryoor geldt bij het lopen van d. spaan ov.r de spaanvorm.ra 

(18). 

- d/2 (1/r - 1/R) .. cra/ E ... Q""2/E m 0 

cr: a/E - - d /2 (1/r - 1/R ) amy 

in daze tormul.moet orR nagatiet .ord.n 
genom.n 

D. breuk.traal ~ berekenen we mat de foraul •• (16), (11) en 

In da b.r.k.ningsvoorbeelden van pro.t 2 sullen we aantonen dat 4.ze 
rormulas t. ver.anvoudigen zijn tota 

d/2 (1/RE - 1/RB) - i ·~R waarbij Cf'R posi ti.f wordt geno •• n 

formula (14) levart de breukrakl 

D. b.r.k*ning.r •• ultaten zijn uitgazet in d. volg.nde tab.l .n in 
grafi.k nr.14 
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Model .l 

Ry in". 3,22 3,60 3,70 4,00 10,00 ClIO 

10 in lIS 3,22 3,55 3,52 3,51 3,48 3,48 

Ettrea .. 0,00000 0,00014 0,00064 0,00036 0,00004 0,00002 

R in .. 10t~ 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 
II 

EB in " 4,78 4,14 4,24 4,24 4,25 4,25 

Hieruit kunnen we konkluderen dat de breukrek EB alleen 1I04el B 
benadert wanneer de krolltestraal R zeer dicht list bij de door de apaan
vora.r op.elegde kroate.traal r • Y 

m Bij grotere verechillen tUBsen R en r volgt d. breukrek 
vrij.el lIodel A. In een klein gabied is he~ zelfl mogelijk dat de Dreuk
rek ieta kleiner 1. dan b,rekend volgene lIode1 A. 

\ 
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