
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Slijtage- en optimaliserings berekeningen m.b.t. produkt gebonden verspaning

Erens, P.M.J.M.

Award date:
1975

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/815a1406-182a-454d-ad19-a39875f71012


SLIJTAGE. EN OPTlMALISERINGS BEREKENINGEN 

Iv'l.B. T. PRODUKT GEBONDEN VERSPANING. 

I - 2 VERSLAG 

P.M.J.M. ERENS 

TH EIIIDHOVEN 

23 nov. 1975 

AAU MIJN OUDERS. 



01 

INHOUD BLZ 

lijst van geraadpleegde literatuur 

lijst van gebruikte symbol en 2 

4 lijst van flowchart symbolen 

voorwoord 

hoofdstuk 1 • 

1.1 

1 .2 

1.3 

hoofdstuk 2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

hoofdstuk 3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

hoofdstuk 4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

hoofdstuk 5 

5.1 

5 

inleidingeh en opmerkingen 6 

inleiding 1 7 

inleiding 2 10 

algemene opmerkingen 10 

levensduurproeven 13 

voorbereiding levensduurproeven 14 

ui tvoering levensduurproeven 15 

reaul ta ten levensduurproeven 17 

betrouwbaarheid van de resultaten 18 

numerieke ve~lerking van de meetgegevens 23 

inleidingregressie 24 

toelichting bij regressie flowchart 3.2 26 

modellen 29 

uitgevoerde regressies en resultaten 30 

b,etouwbaarheid en geldigheidage))ied' van de reaul taten 35 

slijtage berekenings theorie t.b.v.produkt 

gebonden verspaning 

inleiding 

lineaire slijtage funktie 

niet lineaire slijtage funktie 

niet lin.slijt.fie: mathematische beschrijving van 

de slijtage berekening 

standtijd in aantal produkten (AP) en tipwisselfrequentie 

verhouding van hoeveelheden slijtage 

prod~tie pnderzoek en berekening van KB-slijtage 

produktie onderzoek 

36 

37 

37 

39 

39 

40 

40 

41 

43 



5.2 uitvoeren van berekeningen 

5.3 resultaten van - en vergelijkingvan gemeten 

slijtage met berekende slijtaga 

5.4 korte sneden 

hoofdstuk 6 optimalisering van produkt gebonden slijtage naar 

max.produktie snelheid en min.kosten 

6.1 inleiding optimalisering 

6.2 uitwerking produkt gebonden optimalisatie theorie 

voor het gaval da.t de standUjd beschreven wordt 

m.b.v. de relatie van Maris 

6.3 het optimaliserings programma 

6.4 resultaten van - en konklusies m.b.t. uitgevoerde 

optimaliserings berekeningen 

hoofdstuk 7 het verkrijgen van gegevens,benodigd voor optimalisering 

van produkt gebonden verspaning, uit de produktie. 

hoofdstuk 8 verspanings krachten 

nat-word 

appendix 

appendix 

appendix 

appendix 

appendix 

8.1 meting van. verspanings krachten 

8.2 regresaie - en berekening van krachten 

8.3 geldigheids gebied - en betouwbaarheid van krachten-" 

. berekening 

8.4 toepa.ssing krachten' berekening 

2.1 

3.1 

3.4 

4. i 

4.4 

voorbereiding levensduur proeven 

regressie analyse; procedures 

regressie resultaten 

omschrijving levensduuur relatie 

algoritme en mathematiche beschrijving van niet lineeire 

slijtage berekeningin geval van gebruik van de relatie 

van I1aris 

02 

44 

48 

49 

50 

51 

52 

54 

65 

69 

71 

71 

72 

75 

75 

76 

77 

79 

81 

88 

88 



appendix 4.5 

appendix 4.6 

appendix 6. 1 

appendix 6.2 

appendix 6.3 

appendix 6.4 

appendix 7.1 

appendix 8.1 

appendix 8.2 

berekening van AP en f; numerieke en mathematische 

kontrole 90 

bepaling van de slijtage verhouding 92 

93 mathematisch- en numeriek onderzoek van de tijdfunktie 

opstellen van tijd- en.koste:nfunktie als funktie van 

procesparameters onder gebruik van de relatie van Maris 98 

berekening vanoptimale snijsnelheid en - toerental 

met als kriteriuinmax prod.snelheid;rel<Itie v. Maris 

over de gedachte van optimaliseringvan deelbewerkings

tijden 

het verkrijgen van gegevens,benodigd voor optimalisering 

van produkt gebonden verspaning, uit de produktie 

grootte van verspanin.gs krachten 

resultaten van regressie van krachten 

"", 

1 02 

104 . 

107 

108 

109 

03 



Lijst van geraadpleegde literatuur. 

1. Produktie technologie 1; collegediktaat TR Eindhoven. 

2. ·Produktie technologie 2; collegediktaat TH Eindhoven. 

3. An exploratory study of taylors tool life equation by power 

transformation I + II. 

SM \I{u, D.S. Ermer, W.S. Hill; journal of engineering for 

industrie., febr. 1966 &ASf1E) 

1 

4. Study of the distribution of the life of HSS tools; J.G. Wager, 

M.M. Barash; journal of engineering for industria. nov. 1971 

(ASlvlE) . 

5. On the mechanism of flankwear in carbide tools; 

A Ber, MY Friedman; annals of CIl(P, vol XV, pp. 221-216. 

6. The specific '-Tear rate in cutting tools and its application to 

the assessment of machinability; RA Ether Ridge; TC HSU; annals 

of CIRP, vol XVIII, pp. 107;- 117. 

7. Toegepaste statistiek; collegediktaatTH Eindhoven. 

8. Experimental statistics; Mary Gibbon Natrella; national bureau 

of standarts, handbook 91 USA 
_,N 

9. Economical aspects of cutting speed selection when turning stepped 

parts; L. Kops, joUrnal of engineering for industry, nov. 1971 

pg.1113 -1119 

10. Ermittlung der Schnittbedingungen mit programmierbaren 

Taschenrechern, U Klic pera; TZ fUr praktische Metallbearbeitung 

69, Jahrgang 1975 Heft 6. pg. 204 - 207. 

11. A contribution to the determination of the optimum value of tool life 

cri terion of cutting toQls. tooled with throw a1-lay carbide tips; 

I Muransley; Int. Journal Production Research, 1974, Val. 12, no. 5 

pg. 561- 569 .. 

12. Aanbevolen richtwaarden voor het draaien van staal en gietijzer; een 

vergelijkende studie; M. Maris; metaalbewerking pg. 41 no. 3, febr •. ; 

1975 pg. 45 - 49. 

13. Leerboek der analyse dl. 2; dr. L. Kuipers pg. 59. 

14. Metal cutting; Amarego,Brown. 



Li,ist van gebruikte s;ymbolen. 

,S:Y'n!booL 

a 

AP 

be 

BW 

Co 

C1 f 

CV 

d 

f 

F 

Fv 

Ff 

Fp 

GARA 

GW 

hulp 

i 

Dl 

j 

KB 

KBo 

1 

m 

MKP 

C2 

betekenis 

snedediepte 

standtijd in santal produkten 

per ~nijkant 

equivalente spaanbreedte 

berekende.waarde 

kosten rustijd 

konstanten 

konstante 

diameter 

tipwisselfrequentie 

kracht 

hoofdsnijkracht 

aanzet .kracht 

terugdrukkracht 

gemiddeld absoluut relatieve . 

grootheid 

(mm) 

(-) 
(mm) 

(?) 

(f) 
(? ) 

. (!') 

·(mm) 

(-) 
(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

afwijking (1) 

gemten waarde (1) 

equivalente spaandikte (mm) 

konstante (?) 

konstante (1) 

index konstante (-) 

ingestelde waarde (1) 
index konstante l- ) 
kolkbreedte (slijtage) ~)(~) 

kolkbreedte (slijtage) kriterium (-dJ4f) (~) 

te verspanen lengte (mm) 

aantal deelbewerkingen (-) 

'rnodelkwalifikatie parameters (?) 



Symbool 

n 

p 

Pmax 

R 

RSS 

s 

SKB 

SR 

t 

to 

tw 

T 

v 

vf1, vf2 

X 

y 
y 

ex 

~ 
0-

8 
\{ 

,.\ 
a-

betekenis 

toerental 

index konstante ~ . 

max. machine vermogen 

tipneusradius 

residual sum of squares 

(= kwadranten som) 

aanzet of voeding 

totale kolkbreedte slijtage 

som van de resid"en 

verspaningstijd 

rusttijd per produkt 

tip1rlissel ~ijd 

standtijd (funktie) 

snijsnelheid 

verdeelfaktoren 

man machine uur tarief 

gereedschapskosten per snijkant 

konstante 

konstante 

konstante 

konstante, spaanhoek, totale 

kostenper produkt 

totale bewerkingstijd per produkt 

snijkantshoek 

hellingshoek 

standaard deviatie 

grootheid 

(omw/min) 

( .. ) 
(kW) 
(mm) 

(? ) 

(mm/omvl) 

(4«f) ,~) 

(?) 

(min) 

(min) 

(min) 

(min) 

(m/s) 

(-) 
(f/uur) 

(j) 

(-) 

(-) 
(-) 

(-, 0 , 
(min) 

(0) 

(0) 

(?) 

f) 



4 

Li,ist van flo~t~hart symbolen (ISW, Den Haag) 

start, einde ( ) 

doorverbinding' 0 
handbelferking : '\ 7 
komputer bewerking: 

beslisaing : <> 
subroutine '. < > 



Voorwoord. 

Het voorliggende verslag behandeld ontwikkelde theorieen en uitge

voerde berekeningen m.b.t. de produktgebonden verspaning (draaien). 

Uitgegaan werd van uit levensduur - en kracht metingen verkregen 

gegevens, geldig voor een bepaalde kombinatie van snijmateriaal! 

tverkstukmateriaal.. Na regressie van de gegeven,s en opstelling 

van een slijtage berekeningstheorie was het mogelijk om slijtage 

aan snijgereedschap te kunnen berekenen, die optreedt na de bewer

king (draaien !) van een willekeurig aantal produkten. Daartoe 

dient bekend te zijn verspaningsgeometrie en bankinstelling van 

het te bewerken produkt. 
, 

De daarop ontwikkelde optimaliseringstheorie m.b.t. produktgebonden 

verspaning maekt het mogelijk. draaibanken t.b.v. de bewerking van 

een bepaald produkt optimaal in te stellen. 

Tot slot werd gezocht naar mogelijkheden om slijtage - en optimali

seringsberekeningen voor konkrete produkten door te voeren. zonder 

daartoe tijdrovende levensduur pro even te behoeven uitvoeren. In 

,dit geval dient de benodigde informatie te vlOrd~ verkregen ui t de 

produktie. 



ROOFDSTUK 1. -"!NbEIDING Elf OP~1ERKINGEN. 

Behandeld word t 0 inleiding 1 

o inleiding 2 

o opmerkingen 



Inleiding 1. 

Dit afstudeerwerk is gericht op de berekening van optredende krach

ten t slijtage aan snijgereedschap. alsmede op optimalisering van

bankins'tellingen. mib.t.:-produkt gebonden. verspanj.ng. 

Verspaning is in dit onderzoekbeperkt tot draaien. 

Het werk werd uitgevoerd bij de personenwagenfabriek Volvo Car te 

Geldrop. 

Het onderzoek valt uiteen in 4 delen. 

1. Uitvoering van levensduurproeven en krachtenmetingen, ter ver

krijging van informatie vaor berekening van slijtage en krachten. 

2 •. Ontwikkeling numeriek hulpgereedschap t.b.v. door te vOeren be

rekeningen. 

3. Ontwikkeling van theorie~n betreffende slijtageberekening en op

timalisering van produkt gebonden verspaning. 

4. Onderzoek naar produkt gebonden snijgereedschap slijtage tel' kon

trole van uitgevoerde berekeningen. 

Flowchart 1.1. geeft een overzicht van het verloop van het onderzoek • 
. 1 . 

Het is de hoop van de auteUr dat dit onderzoek een re~le bijdrage zal 

leveren aan de produkt gebonden ve~paning. 

P.M.J.N. Erens. 
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Opmerking 

(EJN1>E .) 

de nummers links boven in de hoek van de flowchart-· 

symbolen verwijzen naar de desbetreffende hoofdstukken •. 
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Inleiding 2. 

Deelflowchart 1.2 laat zien hoe di t onderzoek aangepakt had di,enen 

·te worden. 

Dat de kop van het onderzoek niet is 'aangepakt zoals staat aange

geven in deelflowchart 1.2 is de fout van de drie betrokken partijen. 

Het fei t ,dat gehandeld is volgens flowchart 1,,1. heeft drie verga an-

de konsekwenties, t.w. 

1. als standtijdkriterium wordt genomeneen hoevee1heid 

'VB=vrijloopvlakl'" lCB=kolkbreedte slijtage. 

2. ondel'zocht is het slijtagegedrag bij "lange" sneden. 

3 .. onderzocht is het gebted : V == 2,50 - 5,40 m/s. 
S = .. 15 - .45 mm/omw 

slijtage; ~ L --II ) 

In het vervolg van dit verslag dienen deze en nQg naar'te treden beper

kingen goed voor o\gen gehouden te worden. 

Algemene opmerkingen. 

1. In het verslag wordt.gesproken over deelbewerkingen. 

Hierover wordt verstaan de bewerking van een deel, van het produkt" 

waarvoor geldt dat geometrie-en/of ver~paningsproces parameters 
V 

konstant zijn .. 

2. .Gewerkt wordt, in opgebouwde theorifHin en berekeningen m,et het begrip 
~----

lIequivalente spaandikte". (he). Hieronder wordt verstaan.het opper ... . 
vIak van de onvervormde spaandoorsnede gedeeld door de breedte van 

de spaan gemeten lange de gehele aktieve snijkant. 

Deequivalente spaandikte is een technologisch begrip, dat toe staat 

de aktuele snijgeometrie door een equivalent mode~, dat alle parame

ters van de geometrie bevat, behalve spaan - en hellingshoek. 



3. Doorgevoerde. berekeningen gelden alleen·voor de onderzo~hte 

kombinatie snijg~reedschap/werkstukmateriaal. 

Theorie~n zijn algemeen geldend, tenzij andera is aangegeven. 

11 

4. Optimalisering betreft de w~rking van slechts ~~n snijgereedschap .. " 

5. Niet-ingegaan wordt op vaatstelling van kriteria, die in de 

produktie destnedtijd bepalen. 

6. Hoofdstuk 2 tim 5 betreft berekening van slij.tage. hoofdstuk 6 - 7 

optimalisering. Meting - en berekening van krachten vlord t behan

deld in hoofdstuk 8; 

7. In appendices is weergegeven een aantal zaken, niet direkt van 

belang voor degrote lijn van het verslag. 

8 .. Lijsten van symbol.n. flowchart - en geraadpleegde li terat~ooraan 
in dit verslag opgenomen. 

", 
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HOOFDSTUK 2 LEVENSDUUR PRO EVEN 

. Zie . appendix 2 

Behandeld wordt o voorbereiding levensduur pro even 

o . ui tvoering levensduur pro even 

o resultaten levensduur proeven. 

o betrouwbaarheid van de resultaten~ 
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2.1. Voorbereiding levensduur proeven. 

De voorbereiding Van levensduur proeven is erop gericht, die 

bankinstellingen te vinden, waarbij zoveel mogelijke relevan

te gegevens met slijtage verioop en levensduur worden verkre

gen ten .koste van een minimum aan materiaal., Bovendien moet 

gezocht worden naar bruikbare kriteriadie de staDdtijd bepa-

. len. Vooropgesteld wordt dat gewerkt zou wordenbinnen'een,voe

dings? en snijsnelheidsgebied van :tn. de produktie voorkomende 

waarden •. 

Na over leg, werd het volgende gekozen : 

B~instelling ~: s := ~. 15. ~ .30, "''';' 45 mm/omw 

v = 2_'50,:2;80,' 3,12, 3,75, 4,50 ~/s(log verdeeld) 
. 0 . 0 ~ 

./.A= () f J = + ,6. . ..! 
- tips. . ;0 Kanakarb, ~4' R=':", 8mm, G:;: 3/8, pos, kwali tei~ 

ten P 10 en P20. 

Overwegingen die geleid hebben tot deze keuze, wor':', 

'den buiten dit verslag gehouden. 

- werkstukmateriaal :.,20 Or Mo 3. 

Nader te bepalen zijn nog = snedediepte a en snijkantshoek ~, als

mede kombinaties van s en v die beproefd zouden worden. 

Om enig inzicht te verkrijgen in de groottevan standtijden - kri

terium ?-onder de verschillende bankinstellingen werden m.b.v. de 

relatie van ~onenberg eri uit lit (2) aan de hand vanverstrekte . 

materiaal ~~gevens(treksterkte ~ 700 tV J rnttl~. hardheid BI'{ z l~ro tV /.m.vn1 ) 
gekozen konstanten standtijden bepaa+d.Opgemerkt wordt dat in lit 

(2) slechts het met nader gedefinieerde begrip "gebruiks,duurtJ ala ,,. 

standtijd:J kriterium wordtgegeven. 



2.2. 

IS" 

waarin To = 60 .'VI1 Wj 

Ao 1 htlll'\ '" = 

en. P 10 . . cv == 2,5, c(= • Q& 
p 20 :-, CV == 2,0, <X = .;l..b 

)( :~ .,28, Y = - .14 'Y ~ U ~ * ~ ~ 
Voor verschillende 

U o.~ "I. \ 
~ >tvvI1I.!1" 

waarden ~ ~ en.a - n.b. a> 2*R =1.6 mm - . 

werden onder bovengeno~mde s en v stan4tijden T berakend tenein-

de d!, meest gunstige If, a, en kombinaties 6,V te vinden .. 

Appendix 2-1 bevat tabe'llen 2.1.1. en 2.1.2. waarin de resulta-: 

ten van de berekeningen. taan vermeld. 

Gekonkludeerd kan worden. 

a = 2 rom en K = 90
0 

en 

T < 60 min. 

gewerkt kan worden met 

van v en s, waarbij " 

~~q wJ0 ~ ctt~ 

Uitvoering van 
. k,~·~U~t+. ~ H11~ 

levensduurproeven. . 

·De standtijd proeven·wer<:!en 11itgevoerd in het laboratorium voor 

produktie technologie van d~ TH Eindhoven. 

In ,pr~ncipe ;'lerd kontinu verspaand in tijdsintervallen van + 2 min. 
" 

Daarnawerden gemid,delde vrijloopvlakslijtage VB en max. kolkbreedte ',. 

KB m. b. v. eem mikroskoop opgemeten. De belangrijkil kolkdiepte I<T 

kon helaas met gemeten worden als gevolg van het ontbreken 'iran een 
. . 

dieptemeter. In alle gevallen ;.,erd verspaand totdat volledige breuk 

of grote ui tbrokkeling van· de sni,jkant optrad • 

. '. 

, 



Onder de volgende. omstandigheden werden levensdu~ pro even ver~:_ 

richt 
~ 

- werkstuk materiaal ::::: 20 Cr Mo3 

- tips 

.' 

-spaanbreker 

- tiphouder 

P 10 (63.K 063-021-34209) . 

P 20 (63 K 063--024-3421:;) 

= afstand spaanbreker - hoofdsnijkant =.,9 mm 

(63 063-041~3327) 
'. . 0 ·0' 

= kanax, rechts t j :pos'. ¥ =6 , K = 90; 

schacht 25~ 25 Jiun (63 K 044-032-11000) 

ui tsteeklengte C=afstand tiphouder biok -

hoofdsnljkant) ':::; 28 mm •. 

koeling. 7"'= t~~ri 

- ingesteide waarden ::::; snijkantshoek~':::: 930 

o' 
spaanhpek O= 6 . 

. 0 
hellingshoek. .;l:c 0 

vrijloophoek '.0(=50 

. snedediepte a:= 2mVYI 

kombinaties van s en v : 

s ::: 0,15, 

v = 2,50, 

4,50, 

prde grootte procesvariabelen zie tabel 2.2.1. 

0,30, 0,45 nhn/omw 

2,80, 3 .• 12. 3,7~, 

5,40 m/s 



TJ1I6El 2.2,\ . o~nE6~od1iE N PRocE~ VAR.! tlB£lEN 
LEVfENS t>u~R ~~OEVe:rv 

1 s:= .IS '. 4i!) [rnm/~nw7 
- - c;t .Of ',22 .[ /" J 

• \0. :3Q [m", ] 
V: = 2:'50 ~'-to [Wlls] 
t·-.- ± 200 [5.vVt~ 1 
KB:= rooo-,2000 [mu. J 

2.3." Resulta ten levensduur proeven: 

De ~. hierboven beschreven ~,levensduur pro even lever

de op een verzameling hoeveelhederi vrijloopvlak- (VB) en kOlkbreed.,. 

te- (KB) slijtage met bijbehorend~,tijdstippen onder bepaalde kombi

naties van s en v; daarnaast standtijdan',.-4:lepaald door breuk., 

. . T. b.;v. een betel.' inzicht werden de gegevens ui tgezet in 

grafieken (2.3 1 tim 4) 

Nabestudering van de grafieken kan het volgende worden opgemerkt 

1. M. b .. t. VB-slijtage 

Verloop in tijdis paraboolvorming; v heeft grotere invloed op 

VBda:n S; orde grootten VB slijtage ::~. P 10 =" '~150 - ",00. mu; P26: \~O- Soo Vl'll 

grafieken geven II slordige" indruk . 
I 

YB.T gegevens waarschijn-

lijk slecht regresseerbaar. 

Dat deVB-T gegeven zo "slordigllliggen is deels·een gevolg van 

het feit. dat VB-slijtage moeilijk eenduidig meetbaar is. 
'" 

-' 



2. M.b.t. KB~slijtage: 
M 

Si¢fikante kolkbreedte slijtage, voor KB> 1000 p;verloop 
ftwt 

voor KB > 1000 .• redelijk ge\7ordend en- lineair' i KB-T ge-

gegevens VTaarschijnli,jk goed regresseerbaar .. 
~ , " 

. 3. Mbtstandtijden met alskriterium breuk. 

Op zichkan hieroverweinig zinvolsworden gezegd; opvallend 

is dat va.8.k brauk plaats ,vindt,' wa:nneer<~KB> 1600 mu. 

Hetziet .ar naar uit. dat.alleen.KB ala krtterium gehanteerd'kan 

wo:;:-den, omda.t VB· "slecht ligt" enbreUkzekari:lterk, be!n'vloed'~ 

w'ordt door het aantal malan dat de beitel het materiaal inloopt. 

Opge~erkt "Tordt m.b.t. KB-slijtage. dat alleEm bij snijsnelheden 

. > 2 m/ s' signifikante KB-slij tage zal optreden • 

. 2.4. Betrouwbaarheid vande.resultaten. 

gevolg van het statisch verdeeld zijn van hoeveelheden slijtage 

op diskrete tijdstippen:, dient het aanbeveling per bankinstelling de 

levensdu~ meting een groot aantal malen te herhalen, om zodcende 

een p-roterebetrouwbaarheid'inresultaten te verkrijgen. Dit stuit 
, ' . 

echterop praktischebezwaren. In de meesta gevallen werd per bank':" 

instelling'slechts e~nmaal een gehele levensduurmeting uitgevoerd .. 

(per levensduurmeting werd 5-15* tijdstipen bijbehorende slijtage . , 

gem~ten).. Per kwali tei t "",erden ± 5 metingen2* ui tgevoerd" waarvan 

de resultaten in een aantal gevallen.redelijk overeen kwamen met die 

van de eerste meting. 

Niet- exakt te berekenen is de betrom'rbaarheid van de verkregen ge:" 

gev,ens. Geschat wordt dat debetrouwbaarheid, beter~ onnauwkeu

righeid ligt rond de 10 % van d$ waarden van de verkregen gegeVens. 
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Zie,appendix 3 .. 

Behandeld wordt 
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NillWJRIEKE VER\'iERKING MEETGEGEVENS. 

o doel regressie meetgegevens 

o keuze aanpassirlgskr:lterium 

o bevordering regressie resultaat 

o regressie procedures, eisen, mogelijkheden 

o statistische beschouwingen m.b.t. regressie 

o modellen 

o te regresseren waarden 

o resultaten uitgevoerde regressies 

o konklusies uitgevoerde regressies 

o betrouwbaarheid- ~n geldigheidsgebied van 

regressie resultaten. 

Diegenen" die niet geinteresseerd zijn in de - wiskundige - problematiek: 

van de regressie-analyse \'rordt aangeraden aIleen de hoofdstukken 3.4 

en 3.5. te lezen.. _.f 
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3.1. Inleiding regressie. 

1 

Om uit de resultaten van de Uitgevoerde pro even krachten, 'stand':','<: .' 

tijden.- kriterium.: een bepaaldehoeveelheid slijtage - ~n slij-

: tageverloop ondet 'willekeurigeingestelde waarden te kun..71en bere~ 
¥ '. ' • • 

kenen, is het nodig dewaardenvan de konstanten 1;e kennen, die 
. . 

·voorkomen. in dete gebruiken funktie.De konstanten kUnnen ver-

, . 
' ... 

kregen worden door regressie van de resultaten van de uitgeo~erde 

proeven ':'" gegeven waarden -m"b.v. een inte voeren model (funktie) 
. ..' .... ~ 

, De basis \iaarOp geregresseerd wordt, wordt gevomddooreen aapas-

singskurV'e; .in ons geval. is geko2;en vooraanpl'l.ssing in de zin van 

kleinste kwadraten,:, wat inhoudttminimalisatie yan de 80m van de 

kWadraten del' afstandentussen gegeven en berekende waarden. 

De matewaarin het analy-tisch model yoldoet (= modelkwalifikatie),' 

d.~~z .. geschikt is .om de verk;regen' gegevens.emee te regresseren, 

kan worden uitgedrUkt in : 

2) 

3J 

residual sum of· squares 

som van de residuen 

gemid"?-elde ab.soluut 

.relatieve afwijking ---
~ 

waarin : GWl :::',. iOg&~efefr-' waEirdi: (pr6eftesul :01a t) 

, Bw, == i 0 'berekende waarde (m. b .. 11. model 

. en.gevoriden' konstanten) 

. n =aantal.metingen 

Vooropgesteld wordt, dat RSS de belangrijkste is van de 3 modelkwa~ 

lifikatie parameters, omda't dit het aanpasS&YI~s';i? kriterium is; SR. 

geeft inzicht in de ligging(positief of negatief) van de modelfunk-· 

tie t.o.v. de gegeven waarden; GARA levert "begrijpbare" infomatie 

over het regressie resultaat.; 



Onder de aanname, dat standtijden en slijtage verl-op~n normaal" 

verdeeld zijn - de lit ( It ) - kunnen standaard deviaties, , 
behorende bij de konstanten en - bij de berekende waarde, wor

den berekend. 

Onjuist is het om m.b.v. de berekende waarden en de daarbij be-
. . . 

horende standaard deviaties zg.betrouwbaarheids grenzen vast te 

leggen, al of niet symetrisch t.o.v. de berekende waarden. De 

onjuistheud schuilt in het feit, dat de berekende waarden niet 

beho~e komen met het gemidde~v~ ~ --------- ---- --~----~~~--

vonden vlaarden" Het is zo, 

binnen geb~,ed vallen. dat bepaald wordt door de gr,enzen : 

gemiddelde van de praktijkwaarden ± j *standaard deviatie ,(~ 

van de berekende waarden; j is afhankelijk van het kiezen be

trouwbaarheidsinterval. 

Om na te gaan of de ui t de regressie gevonden konstanten signi

fikant van nul verschillen - en dus eeh reeele'bijdfage leveren 

in het model - wordt een signifikatie test uitgevoerd. 

In il,normale" technische gevallen wordt, ala signifikatie norm . 

aa.ngehoude~ : 
..-A 

Konstanten zijn dan "achijnbaar' n;iet' 
" , 

signifikant van nul verschillend", wanneer ongelijkheid van te-

ken ~ptreedt tussen : konstante ± 2 *~. Om verdeI' uit Sluit

sel te verkrijgen over de signifikantie van *niet'~signifikante~ 
.schijnbaar konstanten, moet .hernieuwde regressie worden uitge~ 

voerd met hetzelfde model, waarbij dan eehter de betrokken kon

~tante gelijkgesteld wordt aan nul (exponenten) of ~~n (fakto

ren). 'Niet signifikant is de betrokken konstante wanneerde 

zodoende verkregen RSS waarde "niet aanmerkelijk ll versl~chtert. 

In verbandmet slijtageberekeningen·worden konform de litera

tuur, hoeveelhedentijdstippen. behorende bij een bepaalde hoe

veelheid slijtage, geregresseerd. Opgemerkt.wordt, dat de~bij 
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de tijdstippen behorende standaard ds:viAties, niet zonder meer 

kunnen worden omgerekend naar standaarddeV'iat;i;es, behorende bij 

hoeveelheden slijtage. 

Naast hoeveelheden tijdstippen t behorende bij hoeveelheden slij
, \, 

tage en bij breuk, worden krachten gereg:f.Q.~'s'eerd. 

Flowchart 3.1 •. geeft inzicht in de onderlinge'samenhang tussen.: 

ingestelde waarden (HI)," gemeten waarden (GW), berakende waardeh 

(BW). model, mO,del kwalifikatie parameters, . (l!%c). konstanten 

. ( ,~ ) ,standaard dev~atie::'konstanten (r5~) en - bete.~ende waarden 

( <r~~). 

Appendix 3.1. geeft inzi'cht in de wiskund;ige achtergrond van de, 

toegepaste regre'ssie procedures. 

3.2. 'Toelichting bij regressie flowchart 3.2. 

Om redenen van wiskundige aard werden in totaal 3 regr~ssie proce",,:',:.l' 

dures toegepast, two 

1 .. 'standaard procedure least squares :, aIleen geschikt irOOI' poly-

nomen. 

,2.. . procedure op basis, van orthonormalebasisvektoren': allen ge

schikt voor polyriomen determinant sommen matrix moet to ~ijn 
berekening standaarddeviaties konstanten en ... 'berekende waarden. 

" , ',. ~t-".j."w ' , 
3. procedure MTIWlFUN : ,geschikt voor~unkties 

determinant sommen matrix mo~t I:: 0 zijn 

, :. ,; QpI!!~r~~ngen 

1. Appendix 3.1. geeft inzicht in hethoe en waarom van bovengenoem

de regressie procedures. 

2. Flowcha~t 3.2.geeftinzichf;'-:1il':,de geV'olgde regressie weg. ~ 

3.. Regressie pr,ocedures 1 en 2 werden verwerkt 'in ~6ri programma. ,I 



Flowchart 3.1. regressie. 

'Onderstaande flowchart geeft onderlinge relaties duidelijk weer . 
Notatie: GW = gemten waarden 

IW = ingesteldewaarden 

BW ~ berekende waarden 

MKP = model kWalifikatie parameters 

P ::: konstanten 

',cr = standaard deviaties 
.2. Cb = schatting van variatie 

( START ) 

. \ l'v ~-------rl--------Jt,;."-----"" 
; •. .1t .. 

--------1 SlbNIRI<ANTlC:
T8..>r 

, . 
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3.3. Modellen. 

Bedoeling: het vind"en van geschikte funkties· om· te beschrijven 

1)standtijden, 

2) -slijtage als funktie van tijd 

3)krachten 

aan de hand van de literatuur werden de volgende modellen beproefd, 

2 

3 

. . 

4 T =A~ KfI.~~/{ lJ f1~e h). 

5 

(l. 

Kronenb~g relatie 

spaan equ_i valent - " 

uitgebreide spaa.n
equivalent-" 

~'IS 
~l i'elatie 

lineaire he-relatie 

eenheden grootheden KB<Jtm}. v (m/ s) , , be, he (mm) ." aCmmJ t 

s (mm/omw) , T (min) ,"F (N) , K,k (rad). 

toepassing relaties .: regressie: 

- standtijden, kriterium bepaalde hoeveel

lieidslijtage of breuk : r~Lati.e 1,2,3 

-alijtage ala funktie van tijd = reL<itie 4 

...; krachtEm .: rela:He 5 
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Invloed van konstanten : de invloed van konstanten op de standtijd 

kan als voIgt worden ingezien : ' ' " 

vb. spaanequiv.' relatie: T = ~'I I ( lff): ~e Is) 
t, T = t..(JI·~ ;3i t...V _ fj ~ t. 
'~~ 011 "g,du .A cJk 

T (3/ -1- (j -I 3 Ii. 

D" w • z. : een varia tie van + 1 % van v resp. he heeft tot gevolg een 

variatie in T ter grootte van - ~2 % resp. - fJ % 

Bedeilk 

AIleen de wens om de heoveelheid opgetreden slijtageop een w!lle-
. , 

keurig tijdstip - lees :-:: na willekeurig heoveelheid produkten - te 

kunnenberekenen, rechtvaardigt het zoeken naar funkties die slij

tage als funktie van de tijdbeschrijven., Voor,de berekening van 

standtijdEm, uitgedrukt in aantal produkten per snijkant, het door

voerenop optimal~satie berekeningen, is het voldoende de standtijd, 
. . , 

bepaald door een kri te~ (bv ¥Bo, KBo, ... breuk, ruwoppervlak enz.) 

te ~en beschr~jven als funktie van procesparameters (bv. v, he). 
! 

Zie appendix ~. 

Voorde konstanten in levensduur relaties en dus voor de berekening: 

maakt het g~~n verschil of een verschijnsel - ··slij tage ,:",·vIaarVan on

bekend is- of hat aldan niet lineairis in de tijd, behandeld word 

als zijnde lineair in detijd. 

'j' , . 

3.4. Uitgevoerde regressies ·en de resultaten" 

Uitgevoerde regressies. 

Met behulp van het ontwikkeld ,l.numeriek hulpgereedschap.werden de 

volgende berekeningen doorgevoerd, ,zowel voor P 10 als,~ 20 

* Van standtijden en optimalisatie. 

ttl 
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1) Uit de opgenomen kolkslijtage grafieken werden de tijdstippen 

bepaald, behorende bi j de kri teria : KB = 1 300, 1 400 t '1 500. 

1600 ·;iJnu. en bij breuk. 

Deze waarden ~erden geregresseerd m.b.v. de ko~enberg-,spaan

,equivalent- en. Uitgebreide spaanequivalent relatie. 

2) Met behulp van de marisrelatie werden aile ger~st~~erde tijd

stippen met bijbehorende VB ..:. en KB > 1000,~ waarden geregres

seerd, alsook de verzameling bovenstaande KB-waarden •. 

3) Omdatde maris relatiein geva~ 2voor beide kwaliteiten eeh 

'singuliere sommen matrix epleverde t werden.pogingen in het 

werk gesteld deregUlariteit ,te bevorderen. 'naart~e werden ,de 

exponenten vall van he( ~1 resp. P3 )als bekendeningevoerd, .' 

zodat alleen nOgpl~en~~, bepaald moesten w0:r.:den. Voar de 

waarden van ~I resp. ~4 ,werd genmnen hat gemiddelde' van de 

waarden, verkregen uit regressies van,KB t:: 1300, 1400, 1500, 

'i ~~1600 mU. m.b.v. de spaanequivalentrelatie" , 

4) Om inzicht te krijgen in de stabili tel t van de konstanten van 

de Itlarisrelatie werden de ihvoer gegevensIQ3 > 1,000 UIIl., v, he, 

T gestoord met een ron.dom storing ( + en ~J tel' absolute groot

. te van lnax. 5 % van hun oorspronkelijke waarden.Daarna. werd 

~e regressie opnieuw 1;litgevoerd .. 

5) Gezien hat lineaire,·kar8;.kter van de opgenolnan KB .... t ,grafieken~';:'.' 

. werden de t-KB gegevensgeregresseerd m.b. v .de rJa~ie van 7 
. maris. waarin' gesteld werd : P4 = 1; zowel a~ 
~ " .' 

J 

als de t-KB = 1300, 1400, 1500, 1$00'p¥L werden met bovenstaand 

model doorgerekend. ~ 

, \ 



Resultaten. 

De verkregen waarden voor de konstanten. alsmede de modelkwalifi

katie parameters, staan genoteerd in de tabellen 3.'4, '1 tlWls) o,~?~V\J~?:,LI 

Het volgende kan worden gekonkludeerd, respectievelijk voor bo

venstaande gavallen 1 tim 4 : 

1) - 1 weinig verschil ,in regressie treedt op tussen 'kronenberg-' 

en spaanequivalent relatie; desommen matrix van de spaan

equivalent 'relatie is regulier. 

- 2 de :'lii'tgebreide spaanequivalent relatie "rTerkt" niet, waar

schijnlijk als gevolg van het feit, ,dat 2 onbekenden beho

ren bij '~n parameter. 

- 3 P 10, spaanequivalent relatie : de vormfaktoren P'l. en />3 

. be~orende bij de verschillende KB-,vaarden, zijn nagenoeg 
'* " gelijk. evenals de - vergelijkende - modelkwalifikatie pa-

rameter GAR!; {J1 en ~3 behorende bij het' kri terium breuk 

wijken af van het gemiddelde van bovenstaande waarden; 

p 9. ~& =: 3. 9tf !>v.(!;' :2. 2~ I .,.1 b ~ ~~ Kg ~ !La 10 
In aIle gevallen zijn de vormfaktoren /32 en (b1 signifikant . 

. van nul verschillend; (O$~J-~ "k f3.) .• De standaarddeviaties 

van ~, zijn vaale opmerkelijk groot. ( (jl i~ "schijnbaar met 

signifikant') : 

- 4 P 20, spaanequivalent relatie 

de -iroI,'lll~aktoren fl2 en (d3' evenals \ de modelkwalifikatie 

parameterGARA. behorende bij de verschillende KB~waarden 

enbij het kri~erium breuk, zijn sterk verschillend : 

P'2 = 1.38-- .. ~~....l = 1.1.9 .. --.3 .. 92, G~::: 7~ 
Met name in die gavallen, waarin GAR! groot is, treedt 

schijnbare nietsignifikantie op van de vormfaktoren. . 

* voor de verschillende waarden van KB. 
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2) - 1 Alle T-VB ~Taarden m.b.v. maris relatie : 

zoals werd verwacht - gebaseerd op de "slechte" ligging 

van de VB-t lijnen in slijtage grafieken -is het regres~ 

sie resultaat buitengewoon slecht, zowel voor P 19 als 
\. 

,p 20; GARA ~ 60 %. 
Dit resultaat leidt tot de beslissing, vrijloopvlaksiij

tage ¢et also slijtage kri terium te aanvaarden. 

2 aIle t-KB > 1000 m .. b.v. maris relatie 
, 

zowel voar P 10 alsP 20 is het regressie 1'esul taa t 1'ede~" . f 

~ iIAA· delijk, wat op gl"Ond· van. de "goodo" ligging vande KB'-~ 
kM ,.~ () lijrien ook verwacht k~n worden. 

,b-.K f io: ' Voor P 10 stemmen de berekende vom faktoren 

l(M'. Vu' 

Sv ual~ 
(~~~ J 

" overeen met de gemiddelden ui t 1). In beida gevallen' is 

, ($1 zeer ~ein t. o. v. fl'? I (J3, (34' 
"F Opgemerkt wordtnog dat ~ide gevallen ,de sommem:~matrix 

singulier is" 

- 3 T-KB:: 1300, 1400, 1500, 1600 mIL waarden m.b.v. maria 

Ook hier is in bEdde geV'Allen het regressie resul taat 

redelijk. De vaI'mfaktoren /32. I ~3J {34stem:n;ten redelijk 

overeen met die uit 2) - 2 •. De sommen matrix is weer 

singulier. aoordat~411 is het verloop vande' kolks1ij .... 

tage als funktie van de tijd niet-lineair. 

3) aIle t.LKB waarden m.b. v .maris. waaririfl2.,enfo3 bekendzijn. 

De opzet om zodoende een reguliereaommen matrix te verkrijgen 
~ < • 

faalt~ de,singular..iteitblijft.Bovendien verslechterd het 

regressie resultaat van ·J?20 aanmerkelijk (RSS waarde ,,; 2.5 '* 
hoger alaRSS uit ?2) 

4) Random storing van de invoer vari abe len, met max. 5 % doet geen 

enorme verschui ving op~reden in de Yormfaktoren {J2. I (!>l/' (3" 
{verschuiving P10 max~ 5 %.,p 20 max. 13'%); fit verandert zeer 

sterk~ waarschijnlijk ala gevolg van haar zeer kleine waarde .. 

l+) 
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In beide gevallen verslechtert het regressie resultaat. 

5)Uit deze berekening blijkt, dat geldt da't de funktie t-KB 

in het gebii:~d 1300 ~ KB ~ 1600.'mtL goed lineai~ is. De 

gelineari~eerde maris relatie levert een te dekompmnenen 

sommeri matrix OPe Toepassingen M'IN:tFUN H.vert gaen grote 

verandaringen in konstanten en modelkwalifikatie parameters. 

Lineansatie van aIle t-KB :> 1000 thu. lvaarden levert met 

name buiten het gebte.d. slechte resultaten. 

Het volgende kan uit de berekeningen gekonkludeerd worden 

1. aIleen t-KB waarden zijn regresseerbaar. 

2.. gebied.: KB > 1000 niet Iineaire t-KB f~tie 

besbhrijvingm.b .. v .relatie van maris 

met konstanten : 

PI {It f3J, I>it 
P 10: 1.1*10-10 4.16 2.41 3.67 

P 20:'11.2*10-10 4.03 2.55 3.31 

3. gebied 1300 ~KB ~ 1600 lineaire t-KB fUnktie' 

beschrijving m.b.v relatie van 

maria met konstanten 

,~ 
fJ>1 ~'J. (!>~ (>4 

P 10 2.77*10-2 3.82 2.18 1 

P 20 0,82*10-2 2.98 2.42 1 

4. KB- vormfaktoren f5'l., 13, f'1 :.zijn stabiel; ($1 is instabiel. 

5. over vergelijking van konstanten m.b.t. verschillende kwali

teiten kan weinig zinvbls gezegd worden. 

6. In geval ~~n van de ~la.arden K~ ;" 1300, 1400, 1500, 1,600 ala 

kri terium voor slijtage'" of optilJlaliseringsberekening geldt, 

is .het beter, niet de kronenberg relatie te gebruiken. Dit 

gezien het feit datuit regressie vaak blijkt dat ~3 = 0 en 

streven, he als proces parameter in te voeren. 
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3.5. Betrouwbaarheid en geidigheidsgebiedvan regressie resultaten. 

Gesteld kan worden dat de max. onnauwkeurigheid van de verkregen' 

regressieg~gevens ruwweg overeenkomt met de max. onnauwkeurig

heid van de meetgegevens(geschat op 10 %), vermeerderd met de 
\. 

gemiddelde absoluut relatieve afwijking ( ~ 20 %). 
Derhal ve bedraagt de max. onnautlkeurigheid van de regressie resul

taten dus ± 30 % van de berekendewaarden. 

Het geidigheidsgebied van de regressie resul taten vlordt ruwweg 

gegeven door de waarden van tabel 2.2.1., waarbij aangetekend 

wordt, dat de grenzen ~ 29 % naar bui ten verschoven roogen worden. 

(met ui tzondering van de benedengrens van de srti,jsnelheid). 

Grenzen van snijkantshoek worden geschat op 45 resp~ 1200
• 

lVi. b. t. a.eequivalente spaandikte wordt opgemerkt, dat - hoewel' 

de berekening, van he volgens de gehanteerde formule ui t lit (1) 

ook Vaal' kleine waarden goed overeenkomt met dellexaktell formule 

Vaal' he - oak hier de boven vastgelegde grenzen moe ten worden 

aangehouden. 

Opmerking: vamvege het f~it dat in v~le van de regreesie gevallen 

niet wordt voldaanaan de eisen t"a.v •. procedure HINIFtfN 

wordt regressie m.b.v deze procedure achterwege gel.aten. 
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zie appendix 4. 

SLIJTAGEBEREKENINGSTHEORIE TBV. PRODUKT GEBONDEN 
VERSPANING. 

Behandeld wordt: • algemene gedachten over de slijtageberekenings
theorie 

• slijtageberekeningstheorie in geval van lineaire 
slijtage kurve 

bepaling van slijtage (grafisch)' ingeval van 
niet·lineaire slijtage kurven 

bepaling van slijtage (math.) in geval van niet
lineaire slijtage kurven 

• berekening van de st'andtijd, uitgedrukt in aantal 
produkten per snijkant (algemeen) 

• bepaling van tip wisselfrequentie (algem~en) 

e kontrole mathematische beschrijving in geval van 
niet-lineai.re slijtage kurve 

berekening v'erhoudingen van slijtage in geval van 
niet-lineaire sIijtage kurve 

\ 



4.1 Inleiding. 

Uitgaa~~e van een funktie, die d~ standtijdbeschrijft als funktie 

van een hoeveelheid slijtage, procesvariabelen,en konstanten, is 

het duidelijk dat (andersom) een'hoeveelheid 'slijtage kan worden 

ber'eR"ei:ld voor een ,geg'eve~ hoeveelheid tijd engegeven proces

variabelen enkonstanten. 

Opgemerkt wordt dat ondersch,eid gemaakt kan worden tussen funkties 

waarin de hoev9Etlheid slijtage lineair of'!,niet-lineair~is.met de 

tijd' (lineaire of hiet-lineaire slijtag,e 'funkties). 

V~~r de in het voorafgaande gepresenteerdeniet-lineaireslijtage 
;. " 

funktie is het duidelijk, dcit enerzijds de standtijd T, behorende 

bij een bepaalde~ kombina:ti~ van V en he tw: v-(32 * .e,e fJ3 -
~ 

verder nog wordt bepaald door de konstanten 'P1 ~~ ~4 en het 

kri terium K fJO j anderzijds kan het, kri terium 1<160 berekend worden 

wanneer T, V, he,en j3 j t/m j!>4bekend zijn., " . 

StandtijdT kan worden vervangen -door lopende'pal-ameter t,' ' ~ 
'( .verspaningSdUU;-Wanneer, kri terium 'I<~owordt ~rv~ert dd'()riope~.d-=-~' 
parameter KB (hoeveelheid slijtage). ' 
,~ ~- - ---:-- - -'- -- --' ~ 
In geval van produktge'bonden.verspartlng, zullen hoeveelheden 

slijtage berekehd worden per deelbewerking. Aangenomen mag worden 

dat - in overeeristemmingmet de fYsische werkelijkheid -hoeveel

heden slijtage kunnen worden gesommeerd. Beschouwd wordtde 

berekenin~fan deopgetreden hoeveelheid slijtage na AP , gelijke 

p~odukten 'metM deelbewerkingen per produkt .( SKe, tip) 

4.2 Lineaire slijtage funlctie. 
,I 

In geval van lineaire slijtage funktie is de berekening van 

eenvoudig: p,er deelbewJ!rking wordt, de, opgetreden hoeveelheid 

slijtage bepaald; sommatie va'n,de I'Y\' berekende hoeveelheden slijtage 

levert ~e opge'treden hoeveelhei'dSlijtage per produkt (t,K\S 0'1,1 ) 

omdat, de slijtage lineair is in de tijd, is de slijtage niet 

afhankelijk van de reeds,opgetredenhoeveelheid slijtage; 

zodeende wordt ~ 'l<~M.A?' gev6nd~n door V€Llllenigvuldigingv~n S \\\S"", I 
o'\e.! A\'> : S\\~vn,f.\.Y = A~* SK(3.Wl/1 • 
Fig. 4.2.1 verduidelijkt,de gang van,zaken voOr m = 2 ' , 



"-
en voor het geva~, dat de slijtage-rechten gaan door de oor-

sprong (0,0)0 

Indien di t niet het gev.al is . - dus. wanneer de lineaire ,rela ties 

een beperkt geldigheidsgebied hebben - . rijzen problemen. Zie fig.4.2 .. 2 .. 

Met behulpvan e6n in het gebied liggende slijta~ewaarde kah de 

optredende hoeveelheid slijtage per deelbewerking worden berekend. 

Sommatie over het aantal deelbewerkingen levert.dan de slijta-ge 

tgv. de bewerking van een produkt . SK(Srn/ f • De na AP .produkten 

opgetreden hoeveelheid slijtage bedraagt: 

S K\S ml A~:::;. ~?"* S\<ts mJ \ + R 
waarin R de hoeveelheid slijtageis die"van origine" op het 

ongebruikte snijgereedschap aanwezig is. Indien de naar t = 0 

geextrapoleerde slijtagerechten e:lkaa~i;Y0Gr,,,alle i in Mmpunt 

snijden, is daarmee de grootte vln R bepaald. Problematisch wordt 

de bepaling van R indien dit niet bet geval is. 

~~+--t-'~. ~I----~------------t 
~ FIt. tt.2 .. 1 

tz 

.......:,.._-1 .. 

1 
to 

F1& 4.~.1 

_I

I 
I 

1 

1 



4.3 Niet-lineaire slijta~e funktie. 39 
Kompl~x wordt bepaling en be~ekening van S \(\11'V1 A\l in geval van eeVl , 
niet-lineaire slijtage funktie. Als gevolg van de niet-lineariteit 

van de slijtage funktie geldt, dat de hoeveelheid slijtage op 

een willekeurig tijdstip - naast procesvariabelen en kon~tant~n -

ook nog afhankelijk,is van de reeds opgetreden hoeveelheid slijtage. 

De gang van zaken bij berekening van S\\B>IMIA't> is nu als voilgt: 

voorptodukt 1,'deelbewerking 1 wordt'de hoeveelheid slijtage 

benkend l \(,(1",,= ~\t,{1III) • Uit S.~ll>111 ~ordt het' startpunt in "tijd 

berekend voor produkt 1', deelbewerking 2. Van hieruit wordt 

berekend de hoeveelheid slijtage ,13.15 gevolg van produkt 1, de~l

bewerking·2 (~~~I). De nu totaal opgetreden h0ev~elheid slijtage 

S·\(Q;.2.il ='&\<~t'l\ -t ~~2.flbepaalt w'vle'r het startpunt in tijd van de 

volgende bewerking enz.Door gerekend w9r~t totdat het produkt 

(yI * AI( is bereikt" Fig. 4.3.1 verduidelijktde gang "van,' 

'zaken voor yy\ = 2. 

Ben nieuwe nota.tie wordt ingeyoerd' 
r--:7 VUA.~ ~h~ tW.tff ~~ Ui" ~ ~ !"j =- ~ + VYI (f>-I) , ", ' , 

r '.., 
i. = I,I)!",-!!!" : lopende, parameter tbv. deelbewElrkingen." f 

? =~.-'!:l :. lo~ende parameter tbv. produkten , 

'-Jv" wA Ui-1NYML .tvA ~ ~ W ~ ~t-r~~' ~) • 

4.4 Niet-lineaire slijtage funktie i mathematische beschrijving van sl~thel£~el1\'~ 

Uitgaande van bovenstaande methode werdeen algoritme beschreven 

ter berekening van S \< ~M At:>' • Dit algeri tme dien t als basis voor 
I 

slijtageberekeningen. 

Vanwege de noodzaak om bij een gegeven kriterium - bv. maximaal 

toelaatbare kolkbreedte ~~o-destandtijd, uitgedrukt in aantal 

produkten dat gemaakt kan worden per snijkant, te ~unnen berekenen,f 
.'., 

werden vanuit het algoritme formules opgesteld veor de berekening 

van: 

1. hoeveelheid s~ijtage als geVolg van deelbewerkingj(K~J) 
. -<. 

opgeme~kt wordt dat als gevolg van de niet-lineariteit de 

f~rmule voor \(~~ niet eenvoudig is (zie' appendix 4. 4) ---7 m & (A 

2. totale hoeveelheid slijtage na ~'deelbewerkingen ~l'~,~ J ~ 0!M
i
( dll 

gelukkig is voor ~~2jeen eenvoudige formule gevonden, tw.: 

S \\ \1 0\ = \< B 0 it [t ( l ~ )] 'I~L~ 
V L"" TL 



40 
Met de yoorkomende 1i wardt .opgemerkt dat Tl de slijtage funktie 

is, waarin de term KQo~ voorkom(. Ond~r ~'. kan worden verstaan de 

standtijd in tijd, die bij een gegeven kriterium K~o en proces

parameters ( ••••• )i zou worden bereikt, wanneer aIleen deelbe

werking L zou worden uitgevoerd. 

Onder ti. wordt verstaan de verspaningsduur inmin~ 
Bovenstaande formule is geldig voor aIle waarden. van p~ ~ 0 

en dientengevolge ook voar l~neaire slijtage kurven (~~= I). 

4.5 Standtijd'in aant~l produkten(AP) en tipwisselfrequentie (f). 

Duidelijk is, dat-de standtijd in aanta1 pradukten per snijkant CAP) 

wordt bereikt wanneer de totale. slijtage S \<(Sm* liP ge1ijk is 

aan het gestelde kriterium ~~o. Uit appendix 4.5 b1ijkt dan dat 

voar AP kanworden afgele~at~t: 

A?:: 1 / f. I(~ ii. \) '\ : 
, ,,,. 1';. 

.Dat de tipwisselfreq (f) in verband met opti-

malisatie - omgekeerd ~venredig is met AP vo1gt direkt uit de 

definities: 

AP = aantal produkten per snijkant. 

f =aanta1 

V~~r f geldt dus: 

Opgemerkt 
.J . 

formules in alle gevallen geldig 
, 

zijn. Het karakter van de slijtage funktie i~ bepaa1d door de 

faktor li , waarin naast procesvariabelen en kanstanten het 

kri terium \<~o voorkomt. Het bovenstaande is van groot belang voor 

de produkt gebonden verspaning. 

'Aan de hand van een voorbee1d werd bovenstaande numeriek ge

kon tpoleerd, 21 e. a.?P~'" city. It· s. 

4.6 Verhouding van hoeveelheden s11j tage \{\1j I s.I<Bp ,m . 
In verband met optimalisa~ie zaken werd bepaa1d de .verhouding 

KI1,i /S'-f;i6p,f1IOnder gebruik ~an derelatie van maris.' 

Hetblijkt dat ten gevolge vande niet 1ineariteit van derelatie 

van maris deze verhoudingniet konstant ia maar afhankelijk van 

Appendix 4 .. 6 toont de komp1exi'fei t van. de"ze verhauding. 
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Behandeld wordt 

....... '. 

PRODtJKTIE OlIDERZOEK NAiffi 1 - ENBEREKENINGEN VAN 

KB-SLIJTAGE. 

\.-
o produktie onderzoek 

41 

o uitvoeringvan berekeningen (lange sneden; 

vi8.kken) .-

o resultaten van. en vergelijkingen van gemeten 

slijtage met de .berekendeslijtage (lange sne

den, vlakken) 

o korte sneden 

-. 
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5.1. Produktie onderzoek. 

Uit het oriderzoek naar het ge'bruik van beproefde tips op 20 Cr 

r~o 3, produkten' - ui tgevoerd deel;s op papier. deels in de ,pro- •. 

dukilie - blijkt\,d.atde beproefde·tips vrijwel aIleen worden ge

bruikt voor verspaning met korte~:meden (kleine snijlengte). 

Omda t bij. het· begih van het onderzo'ek - zie inleiding 1. 2 ~.- ' 

uitgegaan werd vanrelatief langesnedem - levensduur proeveri 

±. 2 min konstante verspaning -:- ,reeseEm probleem :.enerzijds 

moest gez:tJcht i'1orden.na.ar lange .sneden, anderzijdsmoesten slij-

'tage v~rschijnselen bij korte .sneden.wordenbestudeerd. 

Lange· sneden ': 
, . -. ' . 

G.ezocnt moest . worden ,na.a.r de mogelijkheid kopieertips- over het· 

algemeen lange sn.eden - tevervange.n door beproefde tips.Be~.~· 

perkendefaktor daarbij. werd. voai'al gevormd door .. de gro,otte van 

de tfphouder hulpsnijkantshoeIc. 

Uiteindelijk werd een 5-tal.lange kopieersneden gevonden. waar de 
. .. . . 

vervanging k~n worden doorgevoerd,. tw.'oij de produkten 1) pigrion-
z 

as 2) tussenWielas - zowel v66r " als ua draaien -3) naaf vast 
il ., '" \ 

prim~ ·4)'.fe:tid~elas. 

Na. va.ststelling van de vellspaningskondities en berekening van de 
. '. 

totale KB-slijtage na verva.ardiging van een -geschat .... aantal 

produkten. kanworden Qvergegaantot realisatie vande proeven. 

Vlakken : ' 

. Het komt voor in de prodUktie dat de onderzochte tips irlordenge ... 

bruiktv;oor vlakdraaien, waarbij niet ¥linimale hoeveelheden ,¢a
teriaal worden vTeggenomen. Tipsgebruik;tvoor vlakdraaien zijn 

onderzochtop slijtage bij een2-tal produkten, t.w. tussen~el ... 

as ennaaf va.st priI!l_ Duidelijk is, dat gezie~ de geometrie van 

I" 



deze produkten de onderzochtebewerkingeit.een overgangvormen 

van "la~ell. naar"ttkorte" sneden. 
,- . ~ 

Tabel 5.1 • .1. bevat de verpspaningskondi ties van lange sneden en y 

voor vlakken van de gekozen produkten. 

Opgemerkt wordt. dat bij vergelijking van verpspahingskondities 

gekozen produkten - levensduur, proeven blijkt dat : 

1. aanzet s = ligt in aIle gevall~n binnen het s-gebied van de 

Ie !:.eJasa.uu:r p.lroeve~. /' ~o,t w-v-;-a{A:~ ~ 1 
~ ~. . ~f 

2 . slanR:heidE~ b . snijkantshoek K, 

spaandikte\!= liggen·in.alle.gevallen binnen het 

S- resp. he-gabied van de lavensduur proeven met uitzonde~ 
ring van dewaarden 'It, ~, h~ behorende. bi; K = 3°. 

3. snijsnelheid v ,,:: ligt in vele gevallen buiten het v-gebfued 

-:-van de levensduur proeven en weI bij kleinere snijsnelheden. 

4 •. Totale verspaningstijd perdeelbe)1erking en zelfs per produkt 

is in aIle gevallen kleiner dan 200 emin. 

Voor korte sneden ::-: zie .hoofdstuk 5.4 

5.2. Uitvoeren van berekeningen. 

M.b.t het vlakken wordt het volgende opgemerkt. : 

De verspamngslengte 1 is gelijk aan het de- 1 
deeld door. 2 :::' I = (d1 ®_d.2_) ..... /_· _2 ___ _ 

V~~r de op te geven di~6:i;f;!r t'~b .. v.bereken:j.ng van de snijsnel

heiddient niet het gemiddelde van d1,d2te worden opgegeve; om-

dat de snijsnelheid in de te gebruikfm relaties - maris relatie 

en lin€!ai~e ,KB-:-rea.atie - de exponent ~2heeft, wordt een eerlijk 

gemiddelde snijsnelheid bepaald door : 

V =- [Vi P2:" IT1 ~2.]'1 ftt. 
Q . 



zodat de op te geven gemiddelde diameter ():. word t : 

.. cJ. 

11et name bij grote diameter verschillen treedt sigD.if~kante af

wijking op tudden de aldus - en normaal gedefinieerde gemiddel

den. 

M~b.t. de slijtage berekening wordtopgemerkt 

Gebruik W'ordt gemaa.kt van de relati'evan maris, met to,epassing 

van h~t ontwikkelde algoritme (zie appendix 4.2). 
Vanwege de'pro'hlemen met debeperkt geldige·lineaire relatie 

(tie hoo/f'dstUk 4 .. 2) wordt deze'iliet.gebruikt. 

Voar de konstanten worden de waarden gebruikt, die verkregen 

~ijn 'Iii t regressies (z~e hoofdstuk3.3) , 

Bovenstaande is,V'erwerkt in het programma "maris" 

Ingevoerd dient te worden: 

d"ewaardenvan de ¥onstan'ten /5ltiVl1 f!>1.J' . 

he~aantal deelbewerkingen (m) 

(B6700) . 

per deelbewerking:' diam (mm), lengte (nim). sned~'diepte (mm), 

snijkantshoek--(O), voeding s tM~lolll-\w), tOHelll-to..l( o*-wJ~) . 
. . , ,. . 

het aantal produkten :persnijK~t(AP) . 

Berekend' rword t : 

per,deelbewerking v (m/s);,.,he (mm), t,(cmin) 

de na AP produkten opgetredenhoeveelheid slijtage m.H.v. bo~en

genoemde relatie. (.s\(I1~·~ (:lp) 
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K~lali tei ten snijgereedschap 

AIle uitgevoerde produktie metingenbetreffen tip-kwaliteit P20.. 

V~~r kwaliteit P 10. -"brosser" dan P 20. -kenden geen gegevens 

worden verzaJ;!leld omda tbij laiali tel t P 20. reeds veel breuk optrad.· 

o.nder de hU:idige produ . .lctie omstandighedenwordt opalle onderzochte 

bevlerkingen'verspaand met kwaii tei t P 20. • zij hat vaak van aen andere 

fabrikant dan de onderzochte tips.Gezien onderlinge verschillen in . 

volgens ISO. normering'dezelfde kwaliteiten tussen verschillende 

fabrikan,ten heeft het geen zin andere dan de onderzochte P 20. 

kt'lali tei ten in. het onderzoek te betrekken. 
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5.:3. Re'suI taten en vergeli,ikingen van gemetenslijtage met berekende 

sli,itage, 

Notatie : AP = standtijd in aantal produkten 

n = aantal geldige metingen 

IT::: gemiddelde snijsnelheid 

Tabel5.2.1. KB-be- ICB... ge- % ver-
Produkt Mach. Sne,de AP rek;":::il!),n" me'ten ' ,scuil 

pignonas 7021 kopieren 40 942 151 . 'I rooo 
tussenwielas 1478 kopiaren 

voordr. 25 1948 15 ,':2046 +~5, :; 

tussenwielas "~i47e kop. nadr. 50 1381 9 '; 129t~ - 6 

naaf vast prim. 6624 kopieren 150 1722 12 1160 -32 

verdeelas '3p~qf kopieren 10 1140 18 1070 - 6 

Verdeelas 
'I 

kopieren 20 1445 18, 1210 -16 

Verdeelas kopieren 30 1660 4 1255 -24 

Verdeelas kopi-eren 40 1832 9 1305 -28 

tussenwielas 1478 v,lakken 50 ,1343 7 1155 -14 

tussenwielas . 1478 vlakken 65 1470 7 1270 -14 

naaf vast prim. 6624 vlakken 150 711 9 1000 

, rJIet de Tesul ta ten word t het volgende opgemerkt . . 
Opvallend is da t de gemeten slijtage in bijna alle gevallen achter 

blijft t.a.v. de berekende slijtage. 

In 2 gevallen'- two pignonas en naaf vlakken - treedt geen signi-

fikatie ~slijtage op ~l~ gevolg van een te~lage Snijsnelheid; 

v ligt buiten het beproefde snijsnelheids gebied. 

Wanneer v-,ongeveer midden in het beproefde v-gebied ligt, is het 

verschil tusserl bera.1<::ende en gemeten slijtageakspetabel. ' 

Uitzondering hierop vormt de naafvast prim. Groter wordt~et 

verschil naar mate v verschuift naar lagere waarden. 

-v 

6 
4,08 

3,91 

2,72 

2,48 

2.48 

2,48 

2,48" 

3.89 

3,89 

B 
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Dat slechtseen beperkt aantal produkten bij de slijtage-berekening en 

-kontrole betrokken kon worden is een gevolg van,de opgelegde beperkingen 

"lange lt sneden,werkstukmateriaal 20GrJ'vlo3,en de inogelijkheid am te versps,nen 

met het in het onderzoek betrokken hardmetaal. 
\ 

Op grond van de resu~taten van de, slijtag~ berekeningenkan worden gesteld , 

dat berekening van tip-slijtage,optredend bij "langel!~meden, als gevolg 

van belverkingen- waarvl!n geometrie- en verspanings varial::ielen vallen, binnen 

het geldigheids gebied van de berekeningen - met behulp van de ontwikkelde 

theorieenen het daaropgebaseerde numeriek hulpgereedschap zeer weI mogelijk 

is. De,nauwkeurigheid van devoorafgaande levensduur metingen en'deregressie 

resultaten bepalen de grenzen~ waarbinnen de onnauwkeurigheid van de berekende 

siijtage komt te liggen. 

In een aantSil van deond-erzochte produkt,iegevallen werd naast KB- ook VB- " 

slijtage opgemeten.Hel\aas blijken de resultaten van de VB-metingen een eveh 

chaotische indruk te maken als het geval was met de opgeze,tte levensduur

proeven. 

5.4 Korte sneden 

Onder "korte" sneden wordt verstaan bewerkingen, waarbij slechts zeer 

minimale hoeveelhedenmateriaal worden weggenomen.(bv.afschuinen en 

snijlengten 10 Dim met snede'diepten 0.5 rom). Een onderzoek werd opge'zet 

naar de slijtage van tips, die de aldus gedefinieerde korte sneden uit;

voerden.Daarvoor werd gekozen een aantal bewerkingenaan het tussenwiel 

(voor- en na- vlakken van voor-,achter",:, en zijkanten,aanschuinen van 

verschillehde diameters) en bewerkingen aan de kop v'an de pignonas. 

Het bleek dat geen van de betrokken tips signifikante kolkslijtage 

vertbonde?t zodatt.a.v. deze sneden geen berekeningen werden uitgevoerd. 

In de meeste gevallen werden standtijden bepaald door uitbrokkeling van de 

,snijkanten. 



HOOFDSTUK 6 

Appendix 6 

Behandeld vlord t 

so 

OPTII4ALISERING VAN PRODUKT GEBONDEN VERSPANING NAAR 

MAX. PRODUKTIE SNELHEID OF MIN. KOSTEN. 

o optimalisatie kriteria max. produktie snelheid 

( = min tijd) en mi~. kosten 

o opstellen tijd- en kosten funties voor bewerking 

produkten met in deelb~lierkingen ( m > .1) 

o mathematisch- en numeriek onderzoekvan tijd 

funktie 

o voorwaarden met optimalisering 

o ui twerken voorlilaarden m. b. t. optimalisering; 

konklusies m.b.t. produkt gebonden optimalisering 

o ontwikkeling optimalisatie programma 
."J 

.. 0 . resu! taten en konklusies m .. b.t. optimalisering. 
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6.1. Inleiding. 

In het algemeen worden de uiterst'e waarden van een funktie met 

.. nieei-dere variabelen bepaald door' de partHHe afgeleiden van de 

funktie na.ar elke variabele (Selijk te .stel1en aan nul. 

Eliminatie van de.variabelen uit de .ontstane vergelijkingen le

vert de waarden van de variabelen, waarVo"or de ui terate waarden 

. worden bereikt. (zg. optiinale waarden)· 

Substitutie van de optimale waa.rden in de funktie levert de 

uiterste vtaarden van de funktie. Bovenstaande geldt voor "nette" 

funkties. (kontinu differentieerbaar. geen diskontin-ci. tei ten), . ~. - . 

Het. kriterium van maxi~a.le produktie houdt in, dat de totale 

bewerkingstijd per ,produkt minimaal is • 

. De funkties, die de benodigde tijd - resp. de kosten voar prodtikt" 

gebonden verspaning (in deelbewerkingen) per produkt beschrijven, 

J,uiden 

tijd ./)= fo + f (+ i~i(..P [mi~ 
"(..=1 + . - . . . 

kOs ten 0 = X.to +)(; it~ + to,. tw lIf+)~ ~ if J 
hi .. 

waarin = Q=benodigde tijd per prpdukt 

to ='rusttijd per produkt (o.a. in en uit 
spannen) 

:\;i = verspailingstijd van deelbe"tverking i 

tw ::: tipwisseltijd 

d = ~osten per produkt (exclusief " 
. materiaal kosten) 

"~ = man machine uurtarief 

Y= gereedschapskosten per snijkant 

r= tipwissel frequentie 

{min} 

{min] 

[min) 

[j] 
. [t/uur] 

[f] 
Oh] 



Evenals in het vODrafg~ande, zullen in Q en r de grootheden 

v en he als basisparameters gebrui~worden en' zal. de' stand

tijd beschreven worden m.b.v. de relatie 

merkt wordt verdeI' nag, dat aangezien de 

van maris'; opge

termen ft, em 

~ in ti. .. 1'\' 0 k 
,=.. 2...... --:- ~n lei en voor omen, 

i.:;1 TL 'n-.) 
geld t ,= , {)::;. {} ( Vi .... U~l ~I"" t.e Ii)? 

~"'( 

voor deze funties 

y;a liJitT ... ~,,- k~) 

In het vervolg zal alleennog maar gesproken worden over de 

funktie Q, omdat bij optimalisering ~een fundamentele verschil

len tussen Q e~ d optreden; ui t v oft e kanv opt (f direkt 

beplial~ worden door, de faktor tw in Vart e te vervan~en door 

:: tw +....:i-
x/60 

Onder de aanname, dat Q een Il nette"'funktie is - zie appendix 

6.1. - worden volgens bovenstaande theorie de l'Taarden van Vi en 

hei, "l'laarVOor deuiterste waarde:{: van Q ,::.9rden bereikt, -

- t berekend uit de vglJn : 

6.2.Uitwerking produkt gebonden optimalisatie theorie voor het geval 

dat de standtijd beschreven kan worden m. b. v. de re:,·,b,:.;atie van 

maris. 

Zie appendix 6.2. 

Uitwerking van de in 6.1. gepresenteerde vgl'n levert hetvolgende 

, . 
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1) de vgl. ~CJrrL "" 0 is direkt~plosbaa.r metals resultaat 

r ~I.y.'(.~~' * '-' ' 111ft ' 
1ft orfB . L(~2- ,) tw ,~t~.l ", 

2) hat' bUjkt ~at de vgl. lIi/ve.e;.= 0 niet direkt oplosbaar is; 

substi tutie van Vi "" tlio~/) 

oplossingen, tw 

levert na verdere uitwerking 2 

~Lo;te := ~ 
ti oot 0 ==, ~* (~~-~4) 

I P3 11 
(0 2) 

Omda t al ti jdzal.gelden da t , !J,. ) ~ Zisoplossing '2 (6 en 
voldoet,dus niet. Aan oplossing 1 k~ echter oak niet vol ... 

daan worden. Uit appendix 6;1 .• bliJkt achter, dat,Q afneemt 

, naarmate .~ei toeneemt. WeI kan word.en, afgeleid dat een zo 
I • 

groat mogelijke hei verkregen kan worden door maximalisatie 

van 8i ; er geldt echter :~:~ he = 2a 
, S ..... c:-:. 

. Ll tl 
... I 

Gekonkludeerd kan 'wordendat in \het geval de stahdtijd bef-;; /.;. , 
schreven kan worden door de marisrelatie de max. produktie 

snelheidveraegen kan worden doord'e voeding zo groat mo

geUjk te kiezen en - na bepaUng van de bij die voed.ing 

behorende he - de snijsnelheid te berekenen volgens boven .... ~ 

staande formule. 

Tever;wachten is dat in hat geval andere standtijd relaties 

worden toegepast qe max. prDduktiesnelheid verkregen wordt 

door maximalisatie van de voeding. De optimale snijsnel

heid wordt dan'verkregen door substitutia. van de max. voe ... 

ding in de toegepaste standtijd relatie. 



Da t de funktie Q voor tJiotif)J he; otifJ inderda~d een minimum 

waarde bereikt blijkt uit appendix 6.1. 

6 .. 3. Het optimaliseringsprogranuna . 

Zie appendix 6~3. en flovlchart 6.2. .. 

Uitgaande van'een gegevenproduktgeometrie Cd, 1, a,k) voor 

in dee1bewerkingen di~t te worden geaptimaliseerd de voeding 

s ensnijsnelheid v per voorkomendedeelbewerking. 

6.3.1 •. 0ptimalisatie van voeding. 

. 1. ,gevallen 

M..b.t. optitnalisatie van voedingen in geval van m ( 1) 

deelbewerkingen wordt onderscheid gemaakt in 2 gevallen. tw: 

'" 1) Si, f~ 1~ N/E7 6EL'(!<. 'di 
2) 51. 1& 6GLyv.. f}i.. 

2. begrenzingen 

Zoals b1ijkt uit het voorafgaande dient de voeding 'zo groot' 

mogelijk te worden gekozen. Met de volgende beperkende fak

toren dientrekening gehouden te wQrden 

1)" krachten :I: max. machine vermogen:..,. FVmax 
< 

max. doorbuiging produkt ..... FPmax 

, max. doorbuiging tiphouder -'-, FFmax 

Opgemerkt war.dt dat inll~t ontwikkelde optima1iserings

p~ogramma (nog} g~enrekip.g gehouden wordt met de invloe':" 

den van ,FP en FF; kontrole op ev~ntuele overschrijving van 

het max. machin~ vermogen kan pas,worden uitgevoerd'wanneer 

s,en v bekendzijn. 

Ind~en vo.ords ingestelde s. v het max. ma~ine vermogen 

wordt overschreden, wordt.v omlaag (reduceren van. V heeft min~ 

del' invloed' op Q dan reduceren van s)~q.\)IlQ."'..,t. 
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2) (eventu:eel opgegaven) max'., toelaatbare ruwheid Ra. 

U;i t eenopgegeven Ra waarde Jean ,d,e voeding berekend 

worden volgens : 

,S =,v'(8*R*Ra) 
\ 

3).voor het snijmateriaal geldende max •. toelaatbare 

voeding. smax;' Fei telijk afhankelijk van snijsnelheid 

snede9.iepte, en lengte van 'de .snede (:[tort 'of lang). 

r''Ioeilijb'verkrij gba~rgegeve:r:l. •. 

. ,Duidelijk is, dat de optimalevoeding gelijk is aan het minimUm 

van de verkregen waal.'den voor'voedingen uitkrachten en ruwheid, 

mits dit minimum kleiner'isdan.smax; isdit niet het geval,dan 

wordt de optiInalevoeding gelijk aan sma:&:. 

Flowchart 6.3. details.geeft.inzicht in de mamer waarop deSopt. 

voeding wordtbepaald. 

+ 

, 6.3.2. Optimalisatie van sni.jsnelheid. 

1.' gevallen 

M.b.t. optimalisatie van snijsnelheden in geval van m{ ) 

deelbewerkingen y.rordt ond'erscheid gemaakt in3 gevallen, ti.'l = 

1) ([ IS NtI:rr M.::-/l/I/. f/i., 'f}}op.J,IO NI~T (et.YK'dl . 
tOfl"., -..-, I... II.. 

2) Wo~t IS Ge~{.y~ .,·fh. 

3) rJioptfS Kel.y\~ fii, 

Opgemerkt wordt, dat in geva11 de invlo~d van schakeltijden, 

benodigd om van toerental te wisselen, in re~ening georacht 

dient te worden. Omdat deze schakeltijden echter onafhanke; 

lijk zijn vanev en he, hebben zeg~~n invloed in de uitwer

. king, van de optimale snijsnelheden. 



2) eenhedeh 

Grootheden dienen te.worden uitgedrukt in de volgende eenheden 

n . [~~:1 t . v [!-1 the, hulp. 1, d [mm l,' KEo [mu], t, to/ 

. topt, T, tw [min J • x, Y [I] 

.De oplossingeVl van bovenstaande 3 gevallen luiden resp. = (zie 

topt =' ~Jttt B t {forJ)-tw . 

~4L't t~~rIJ. [~Wi~-J 

Flowchart 6.3. detail 2 geeft inzicht·inde manier waarop·de op-, . 

tifuale Snijsnelheid!toerental wordt bepaald. 



'6.3.3. Beschri.iving van het optimaliseringsprogramma. 

Opge,merkt wrdt, 'dat het progra.mma ber.ekent de optimale voeding' 

(en) en snijsnelhe:i,.d(-heden) voor de bew:erking van een produkt 

met m deelbewerkingen die wo~den uitgevoerd door6~nen hetzelfde, 

snijgereedschap. (tip), en ~~n en dezelfde snijkant. 
, \, 

Op hetogenblik ,wordt voor de berekeiling van standtijden de relatie ,", 

van Maris gebruikt; voor de berekening van krachtende lin-he relatie. 

Uiteraard kunnen deze relaties door andere worden vervangen. 

Het is' mogelijk'na een kleine wijzigingmachine-'en gereedschaps

bestanden groter dan 'Sen op te nemen~ : 

'ZQals'blijktUit flowchart 6.3. dient voor het gebrtiik van het pro

gramma achtereenvolgens 'te worden ingiHezerf: 

... aantaldeel bewerkingen van he't te-bel'Terken produkt (m) 
, ", 

- mat da,ta : konstanten voorkomende in de standtijd relatie (~bm k"/) 
~ 

. konstanten, t.b.v~ berekening van kracht Fv (eventueel 

ook t. b. v. Ff. Fp) ( bhe ) 

Max. toelaatbare voedingvoor te gebruiken tip (dbim) , .. 

opname vaa meerdere kwaliteiten tips is mogelijk. 

-' vraag 1 kwaliteit tip (kw) 

neusradius tip (R) 

optimalisatielct'i terium (kri t) 

standtijdskri terium (!CBo) 

. ...: vraag 2: tipwissel tijd ( tv;) 

man-machine uur tarief ,ext} 

gereedschapskost~n per snijkant (y) 

~ mach. data: max. machine vermogen (pmax) 

min- en max-machine voeding (ssmin, ssmax) 

min- en max-machine toerentallen hoofdspil (nnmin,:Mmax) 

, ,aantal hoofdspil snelheden' (ass) 

- -ins telling . keuze van . 
1 ) S t::: niet 

2) v = niet 

'. 

. . 
gelijk - 2) 

gelijk "':' 2) 

s= 
v = 

gelijk voor aIle i (gs) 

gelijk 3) n = gelijk 
voor aIle i (gv) 



-geomatrie 

- ruwheid 

diameter, lengte, snedediepte en snijkantshoek voor 

elke deelbewerking (d t 1. a. K) 
indienopgeven : elementnr. en bijbehprende max. ruw

heid~waarde (elra,ra) 

- begrenzing: (max. toelaatbare doorbuigingen van tiphouder en produkt) 

Na inlezing van bavenstaande wordt achtereenvolgens berekend : 

begrEmzing (max. toelaatbare' Ff en Fp met gebruikte kracht

relatie) • 

voeding 

hulp1 

hulp 2 

optimale voeding(en) 

he, hulp voor aIle i 

spaandoorsnede, spaanslankheid. FV, FF, FP v~~r 

alle i 

,sni.isnelheden : op basis gebruikte standtijd relatieen berekende 

kontrole 

'procesparameter{s) wordtde optimale snijsnelheid 

(-heden) -enl of toere'ntal (l'en)bepaald. 

eventuele aanpassing van v/n min machine mogelijk

heden. 

',In JSeval dat het gevlenst is nieuwe ber:ekeningen door te voeren'met 
, , ' 

andere invoergegevens is, dient ingelezen te worden welke procedu-

res opnieuw aangeroepen mo'eten ... orden .. 



Flowchart 6.<1 

INLE2tN fillwrllL DEEL 
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Deelflowchart procedure voediBg (detail 1) 

\NLEZEN: M && \t{vS 
I I 

p,~ I \<J'h I Hili I l-MMj.i i 

%I-1E 

%1<!Y1IN ,~ tvllN (~t\J 

$;1 MI/\I:.= Mlf\j (SjJ 

• 

y 

STAv<T I 
I 

11= «At bEbEVEN .. 

~l<l ~c::. St)'ltt Jl¥ 'R(h f<.) 
(~((}.EKENIN6 £ (.liT j(UWI-/Eltl) 

1 _____ .J. __ . __ ._ 
1 Sp , =' ():i"lAXj.i - \l,HS1.1¥ I-!v,:)l 

\ /(~Hf:1.112 l-(/,k&1.2,,~J l 
~(&£'REi<E)JJIJ6 S (All Mit): \:'~I1<HD[ 
~______ _ __ .-.J 

Q,t;;YEY<'KiN~tN .s 
IV"'t ~~M(-\TE~!i'!AL 

SI"lA-X 



SO'P\b='M/~ r~~j'lIJ~I)~O["IJN 
S,\'1/iX) 

+ ?~INTE)\I SHMJN} MM/N JS)ljA~ 1------.:.-< 
$(JpT 

3 

TU~EN 

UlTVo,;Q 

7 

1+ 
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I ~Q1NTeN SRlJ;ji I 'i.MJ4Y I 
. &s,o?li.· •. I 

F) 



Deelflowchart proceduresnijsnelheid (detail 2) 

)1\1 ZEN N,tV,kRiT 

~Bo, BM,TWr 'f.y, !-IE J D j 
/iULf. 

(l,1?~t',(el\li/ilb woPTz. I NIII0t?Ti 

I / iSI13) {I&'12 
UVD~Ti ~ l Hv I 

NN()(iTt -=&,OCO:f,Vl/OPTI InDi. 

eVefo/rUEeL; PQJll/fEN 
WoPT;. I tyNoVTi 

START 
L-~_) . 

W:.fE~f1Vi!l!b VDP~ NNoPTl 

VDPT:.lIA.V(* L lluLql/ 
I. (HULP[ * 1J[}t13) I KrotZ 

NNtJih =lAooo V61r1rrV~ 

• EVGN1(lf3cL g Wt.vrelV 

Vl.lpT I NNrJr,/ 

I 

8 
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f3E~e~£:N!tJ b T6?T 

To~T::: (£>M2-1)* (TWt 0/) 

GE'/!.£l{WJlIl6 I1lJ~T I WOI)Ti 

rvoPf ::: {!WI-X Z ( fNLP i /rr()L) I 
i 2 tHCJ/-Vi It /lGt ~1>1! luOder?}, 
. ~ bo.rooBMl 1aH.2 



6.4. Resultaten van en konklusies m. b.t. ui tgevoerde optimalisatie . 

. berekeningen. 

Voorgesteld wordt no~aals duidelijk, dat optimalisering be

paald wordt dOQr het kriterium van max. kolkbreedte en dat 

berekeningen gebaseerd zijn op de in 6.2. gepresenteerde theo

rie. Met behulp vanhet ontwikkelde optimalisatie programma 

(p 9200) werden voor de prodttkten pignon-as, tw-as (voordraaien) ~ 

verdeelas en naaf enkele berekeningim gemaakt. 

Invoer gegevens waren : 

- kwali tei t P 20. R :::: 0.8 mm (pignon~s: R ==M mm) t max. toe~ 

laatb;~Vgeding ~ ingestelde~voeditl.g. 

- manmachine uUrtarief= f 40,-- gereedschapkosten/snijkant == f 4,-

-bankv'ermogen .15 . kW, min- en max.. voeding' == 0, i 500 mm/ min. min- en 

max. toerental 240,2910 om.1/min. 

- geometrie g~gevens volgens tabel 5.1.1. alamede devolgende 

kombinaties van KBo, gv en two 

1 : KBo :::: 1750 2 . KEo == 1750 3 KBo == 1750 4 KEo . 
gv .- -.- gv == gv. == 3 gv 

bY :::: tw .- 2 ti-l == tw 

5 KBo :::: 1750 6 KBo :::: 1750 7 KEo = 2000 8 KBo 

gv == gv - 3 gv :::: gv 

tw :::: 7 tw :::: 7 .hl :::: 1 tw 

'fITaarin KBo == max, toelaatbre kolkbreedte in mU. 

gv =1 'snijsnelheid/toerental niet ·gelijk vaar aIle i 

~Y . = 3 taerental geUjk vaor alle i 

:; 1750 

= 3 

:::: 3 

= 2000 

::: 3 

.. 

tw -:;7~ 7 tipwissel tijd in min,' kri terium max. produktiesnelheid 

tw :::: 7 tiprl.isseltijd::: 1 md.n, kri t. min. kosten 

Naast optimale voeding,-snijsnelheid en ~toerental vaor aHe bewer

kingen werden berekend bewerkingstijd per produk~ (Q, met to= 0), 

kostenvan de bewerking ( '6 ;, kosten to = 0) .en stand tijd in aantal 

produkten per snijkant (AP). 
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N.b.t. de optimale voedingen wordt opgemerkt dat in aIle ge

valil.en deze gelijk ",as aan de ilngestelde vaeding. Voedingen 
~ . . . 

werden niet bereRnd via max. toelaatbare krachten. 

Omdat m.b.t. machine instelling behalve de voeding alleen het 

toerental van belang is., wordt de bijbehorende snijsnelheid 

niet·vermeld. 

Tabel 6.4.1. geeft een overzicht van de verkregen resultaten. 

Uit de resultaten biijkt, dlit voor de verschillende uitgevoerde 

.optimaliseringsberekeilingen - afhankelijk van KEo, gv en tw -

nogal wat spreiding optreedt in de berekende waarden. 
tn:c:z: rz 

De volgende 1!trends1! zijn duidelijk herkenbaar : 

1 
l +1 ' 

1. Q moet V0oropt. 1 tim 6 de kleinste waarden leveren bij opt. 

~ Y (opt. 5) moet· kleiner zijn dan (of max. gelijk aan) 

2. 

0' (opt.· 1)" Di t geldt alleen voor diegevallen, dat geen 

machine beperkingen de optimale toerentallen bepalen_ 

Optima:ie toerentallen zullen bij krit. G kleiher.zijn dan bij 

krit.G 

- onder dezelfde KEo, tw en gv. 

lFf) 

3. Gratere tw levertkleinere optimale toerentallen en gratere AP. 

4. Beperking tot voor aIle deel bev19rkingen hetzelfde toerental 

(gv =3) lever~ grotere Q en r . 
De konklusie i~ gerechtvaardigd, dat voor een praktiscne toepassing 

van'het optimaliseringsprogramma het van belang is voor de waarden 

van KBo, tw,':Ji: en y een -goade schatting te kunnen geven .. 

.. 
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HOOFDSTUK 7: . BET VERKRIJGEN VAN GEGEVENS ,BENODIG,D VODE OPTIHA- 6 
LISEEING VAN PRODUKT GEBDNDEN VEESPANING ,UlT DE 9 
PRODUKTIE. 

Stel dat we voor een bepaalde kombinatie snijgereedschap/werkstuk-
. . 

materiaa~ het produktgebonden verspaningsproces willen optima-

lisereni watmoeten we dan weten en hoe kan de benodigd~ informatie -~ 

worden verkregen uit produktiegegevens? 

Allereerst moeteeh standtijd kriterium worden v~}:;:tgelegd, datgeldig 

is voor de bewerking van een X aantal verschillende,produkten of 

voor een produkt onder X verschillende verspaningskondities. 

In verband met ver,schillen in dynamische stijfheid verdient het de 

voorkeur alleen produkten te beschouwen, . die worden bew'erkt op 

gelijk~oortige machines. De 'graotte van X wordt later gespecifi

ceerd. 

De standtijdi uitgedrukt in aantal produkten,per snijkant - AP -

dient voor. de gekozeri X gevallen te worden opgenomen. (als gemiddelde. 

van een hoeveelheid metingen). 

In de ontwikkelde slijtage- en optimaliseringsiheorie blijkt, dat 

het nodig is een funktie ter beschikking te hebben, die, mbv. 

verspaningsparametersde standtijd zo goedmogelijk beschrijft. 

"Op goed geluk ll dient'een bepaalde futlktie te worden aangenomen. 

Het' aantal in deze fun~tie voorkomenq,ekonstanten bepaald de 

grootte van X; er moet selden: X> aantal konstanten. 

Om de waarden van de konstanten te berekenen moet bekend zijn per 

produkt: geome'trie., verspaningsgrootheden. voorkomende in de 

standtijd funktie en de standtijd in AP. 

In de meeste gevallen z~l bovengenoemde funktie een exponentieel 

karakter hebben. Dientengevolge wordt het berekenen van de waarde 

van de konstantenuit produktiegegevens een lastige zaak. 

(niet-lineaire regre'ssie)' 

Uit. herberekening van de X gegeven s~vallen ~lijkt, of de aan

genomen funktie geschikt is om de standtijd te bes'chrijven., Is, di t 

niet het geval, daD moeteen andere funktie worden beproefd. 

Optimalisering geschiedt nu als voIgt: 

Met betrekking tot de grootte van de in te stellen optimale voeding 

wordt aangenomen, dat deze niet beperkt wordt door de invloed van 

optredende krachten. De yoediDg ~ordt dus bepaald door ~ventuele 



ruwheidseisen en de voor hetsnijgereedschap geldende max. toe

laatbare voeding. (zie optimalisatie theQri~). 

De optimale snijsnelheid kap dan - bij ge~~ven geometrie L. 
rLi U-t,,- e,..,. Ii· ~ tv ~ ll\A fVV\A ~ ~ 

berekend worden mbv. de 4y~e dje~t standtijGs kriterium 

;b~§~ hbe1(~e~d~J:t:~i~tanf,en:' . 
,./ 

Appendix 7.1geeft inzicht in d~ optredende moeilljkheden mbt. 

regressie, alsmede de berekening van de optimale snijsnelheid in 

geval de standtijd'beschreven kan worden mbv. de spaanequivalent 

relatie. 

Opgemerkt wordt dat uitwerking van het hierboven gepresenteerde 

van groot praktisdh belang is voor de produkt gebonden verspaning • 

• 



HOOFDSTUK 8 

Behandeld W'ordt 

,v~RSPANINGSKRACHTEN. 

o meting van krachten 

o regressie- en berekening van krachten 

o geldigheidsgebied krachten berekening 

o ·~toepassing kracht.en berekening 
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8.1. Meting van verspaning~krachten. 

In het laboratorium van vakgroepPT werden voor de kombinatie 

P 20/20 Cr Mo 3 verspaningskrachten gemeten m.b.v. een water

gekoelde - met rekstrookjes uitgeruste - tiphouder. Na ijking 

van ge meetopstelling werden hoofdsnijktacht (FV; richting : .~ 

~kentiaal), aanzetkracht (FF; richting = axiaal) en terugdruk

kracht (FP; richting ..L vlak FV, FF) bepaald in hetzelfde V

en S-gebied als waarin slijtage metingen werden verricht. 

(zie tabel 2.2.<1 .• ) 

De metingen werden elk uitgevoerd met een scherp snijgereedschap 

(ni~uwet ongesleten tip). 

Uit de literatuur is bekend, dat de verspaningskrachtensterk 

toenemen naarmate de slijtage aan het snijgereedschap toeneemt. 

Dientengevolge dienen de krachten vermenigvuldigd te worden met 

een faktor 1.5 ! 2. 

Vorm van tip met name m.b.t. de aanwezigheid van ingesinterde 

spaanbreker/beinvloedt de spaanafloop en dientengevolge ook de 
• < 

grootte van ,de krachten. De groote van Q.eze beinvloeding is on~ 

bekend. Demetingen werden ui tgevoerd met een b.., pos < tip, en 

loase spaanbreker. Ala vuistregel m.b.t. de --< ------------~------~----~------
elke graad negatieveh 

,--...-_' --~ ~'---

doet toenelJ1en. < -----------Opgemerkt wordt dat de nauwkeurigheid, waarmee FP gemeten. aan-

vlerkelijk kleiner dan die. waarmee }Pv en FF wordt bepaald; 

dit is een gevolg van de ongunstigere belasting ~an de rekstrook

jes. Geschat wordt dat de meetnauwkeurigheid voor FV en FF be

draagt ~ 10 %, voor FP ~ 20 %. 
Appendix 8.1. geeft e~noverzicht van de verkregen resultaten. 

.". 

. #. ~ 'c • • 

('*) 
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8.2. Regressie- en berekening van krachten. 

Iv! .. b. t. regressie programma LSQ lrlerden de geme'j;eh krachten gere

gresseerd. 

Uit lit .(2)blijkt. dat de naar equivalente spaanbreedte geredu..:. 

ceerde krachten een.lineaire funktie zijn van de equivalente ~'. 

spaandikte. m.a..w. dat geldt 

F/be = ~I + {j~"* te. (lin-he relatie) 

M.b.v. dit model werden de krachten FV, FF en FP geregresseerd. 

Hoerlel bij dezel:fde aanzet metingen werden gedaan voor verschil

lende snijsnelheden:is.het ,gezien het beperkte aantal verkregen 
, ....' . 

waarden niet mog.e~i'jkperingestelde snijsnelheid krachten te 

regressereh. 

Appendix 8.2., tabel 8.2. geeft een overzicht van de verkregen 
, . 

waarden voor konstanten enmodelkwalificatie parameters. 

M.b.v. de uit de linea1.re he-relatie gevqnden konstanten werd 

een grafiek gemaakt voor de berekening van' krachten. In gr,af±ek 

8.2., zijn uitgez'9t'.kde",geredu:ceerde krachten als funktie van he. 

De werkelijk optredende krachten .wordengevonden door vermenig- ' 

vuldiging van de uit de grafiek gev~mden ,·raarden met de. aqUiva

lente spaanbreedte. I "\f.m. niet scharp snijgereedschap moet dan 

nog vermemgvuldigd ,i'orden met 1 t 5 --_... 2. 

111. ba .. de onnauwkeurigheid van de waarden van de. ui tregressie :. " 

resultaten berekende krachten kan·gesteld worden dat deze max •. ' 

bedraagt het % relatief abSQlute 'a:fwijking (GARA). vermeerderd 

met de meetnauwkeurigheid. 

Grootheden :!', krachten (N), be, he (mm) .. 
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8.3. Geldigheidsgebied krachtenberBkeningen. 

Tabel 2.2.1. bepaald ongeveer het geldigheidsgebied van de 

krachtenberekening. Opgemerkt moet worden, dat voor zeer 

kleine waarde van K weliswaar de waarde van heberekend met 

de gehanteerde formule. niet signifikant afwijkt van de exakte 

he. maar ale gevolg van haar kleine waarde aanleiding geeft tot 

extreem hogekrachten. Daarom geldt de extra beperking = 

450 
( K' < 100

0
• 

8.4. Toepassing krachtenberekening. 

Omwille van het doorvoeren van optimalisering van bankinstellin

gen dient het'mogelijk te zijn, verspaningskrachten te berekenen. 

Hoofdsnijkracht FV is van belang m.b.t. het benodigd machine vel' .... 

mogen. aanzetkracht FF m.b.t .... pl'odukt - verm afwijkingen als 

gevolg van dool'buiging van de tiphoudel' en terugdl'ukkracht FP m. b. t. ..) 

pl'odukt - vorm afwijkingen als gevolgvan pl'odukt doorbuiging. 

Eisen t.a.v. beperkingen in de gevolgen van krachten leveren max. 

:boelaatbare krachten, rTaarui tmax. toelaatbare voedingen kunnen 

worden berekena. (zie hoofdstuk 6) 



NA WOORD.; 

De in dit verslag ontwikkelde theorieen VQor slijtage- en optimali

seringsberekeningen leveren een bijdrage tot een beter inzicht in 

de produktgebonden verspaning. 

Hoewel de uitgevoerde berekeningen doar de vele beperkingen nog 

slechts akademische waarde hebben, bieden de theorieen en met name 

de in hoofdstuk 7gepresenteerde stof (na uitwerking) grote perspek

tieven voor de produkt gebonden verspaning. 

Het is mijn hoop, dat het gebied van de prod~t gebonden verspaning 

verder zal worden onderzocht, om zod6ende een 'Detere gri'jp krijgen 

op dein(iustrietHe verspaning. 

flijn dank gaa t ui t naar de heren dr. ir.H.J • J. KALS ( TH 'EINDHOVEN) 

en ire J. SCHLOSSER (Volvo Car), de dames J. Jansen en L. Dsinter 

(tikwerk) alsmede de vale anderendie zich hebben inge~et voor,dit 

afstudeerwerk. 

'oj 

Speciale dank gaat uit naar mijnQuders, die mij in de gelegeUheid 

stalden te kunnen studeren. , 

P .M.J .1,1. ERENS 

EINDHOVEN 

NOVEr-mER 1975 

• 



~EE~~~~~_~!!_l Voorbereiding levensduurproeven. ' 

TABEL 2.1.1. STANDTI.JDEN (KRIT ?) VOOR VERSCHILLENDE 

SN1JKANTSHOEK EN SNEDEDIEPTE (K,A) 

K (O),A(mm) 

T (min) 

P 20 . s=.30,. y=3 .. 12 

90,2.5 

172 

90,2.0 

166 

60,2.5· 

306 

Het merkwaardige feit valt op, dat bijdezelfde snijkants

hoek de standtijd groter is naarmate de snedediepte groter 

is. Dit is het geval voor aIle doorgerekende kombinaties 

van v en s en voor beidekwaliteiten P 10 en P 20. 

Dit resultaat levert bedenkingen tegen de deugdelijkheid 

van de. gekozen konstanten. Ondanks dit, werden standtijden 

voor verschillende kombinaties van s en v doorgerekend. 

(zie voorhet resultaat hiervan Tabel 2.1.2 ) 



.. 

TA BEL Q.I2. ~EREt<ENDES.TAN'VIyOEN _ bEME.12N ~TANm~~~N 

~gIT£\Q!LIM ? (T~) KRnf 12/1.It'1 B~e-ut< (TG) 

"\.VAll T£ IT \\0 I\\WflLtrEIT ?2.0 

S ~.:wl \T [~ J ~ [V)I~l 1& [vn'~ 1 l{i' [""~] lZ Lh-~J 

• \S" ~.so 7\.-10 J~ 12.l3 2]. f)o 

• \S- $.40 l~jb 9 2>.~1 19 

.30 2S0 2~b.30 X S~,~~ >< 
.30 '2.80 \3&8J 21 '2.~.~{) .33 

3. \2 60.88 Il.:S.So lLSo fJ.BSo 
.30 

.30 . ~'7r \b'~l 22 ~1Xf '1-r 

-30 lj.So ~.~~ 9 o.cftt }l2 

.~r 'i.-SO 58,s] 1\.5"0 lI}t 2'-1,2S' 

.~r 2..ao 2C.oS' 16, 5.2 [ 12.S-o 

,4~ 3· \2 \2.0.5 7-
so 2-~1 }SO 

• 4S -3}S" ~.Q~ 1.f.2Y 0.1£ 2..00 
-... 

o.lJ >< .~~ Lr.SD 0.38 X 

TB is bepaald m.b.v. de kronenberg relatie en de waarden van de konstanten, 

vermeld in hoofdstuk 2.1. 

Ui t de tabel blijkt, .dat slechts een 'namlelijks waarneembare korrelatie 

bestaat tussen TB en TG• Op grond van de meetgegevens blijkt dat de 

standtijd metals kriterium een Qepaalde hoeveelheid slijtage zeker geen 

betere korrelatie met TB oplevert~ 

Konkluderend moet gezegd worden dat het experiment om op voorliand stand- • 

tijden te ber.ek. enen .met gericht gekozenwaarden voor de konstanteneen ~ * 
mislukking geworden is,. Oorzaak hiervan moet zijn de onjuistheid van de . 

waarden van dekonstanten. '. 
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Appendix 3.1. Regressie analyse; procedures 

Opgemerktwordt, dat aan de 3 eisen, die gesteld worden aan te 

regresseren meetgegevens - zie lit (?)J) - wordt voldaan in alle 

gevallen. 

Om redenen,van wiskundige aard werden 3 verschillende regressie 

procedures toegepast, aIle gebaseerd op aanpassing in de'zin van 

kleinste kwadratenson. Daar-het gewenst is, uitspraken te kuq

nen doen over standaarddeviaties van'berekende waarden en konstan

ten, w,erd eenregressie procedureontwikkeld gebasseerd op ortho

normale basisvektoren. (procedure 1). 'Lit ( [J ) geeft de theore

tische acl;ltergrond van dezeprocedure. Voor de werking van pro

cedure 1 wordt geeist, dat deop te stellen sommen matrix regulier 

is., 

Indienechter singular:Lteit optreedt, kan all~~n m.b"v. de stan-
, , 

daard procedure "lea:st squares" geregresseerd worden (procedure 2). 

Niet mogelijk is het dan standaard deviaties te berekenen. 

Omdatprocedure 1 en 2 aIleen ge~chikt zijnvoor regressie m.b.v. 

polynomm achtige modellen - een zg. polynoom karakter hebben - is 

het noodzakelijk exponentiels modellen ~ zie 3.3. - te Iogaritme

tiseren. Wanneer nu op de gelogaritmetiseerde vgln., regressie wordt 

toegepast, betekent dit dat dekwadratetlsom (RSS) van d'e logaritmen 

van afstand tussen gegeven - en berekende waarden worden. geminima'" 

liseerd. Gevolg van hetniet lineaire verband tussen Xen In X is, 

dat na het terugrekenen niet noodzakelijkerwijze ook de kleinste 

afstanden tU8sen gegeven - en berekende vmarden gevonden zijn. 

In geval van "normale regressie zakenll kan verwabht worden, dat dit 

effekt een minime uitwerking heeft op het resultaat; reden waarom 

in ons geval overgegaan is tot logaritmetisering van de exponen

tiele modellen. 
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Een.procedure geschikt voor aIle soorten funkties is Minifun. 

Het ieom bovenstaande reden1 dat procedure :t1inifun (procedure 3) 

werd toegepast. Voor de vTerking van procedure 3 w'ordt weer geeist, 

dat de sommen matrix regulier is. Mogelijk is het, een schatting 

van de varian tie te bepalen; niet mogelijk is het om standaard de

viaties te berekenen. 

Opgemerkt wordt, dat gezien haar komplexiteit, de theorie van ~linifunf 

niet wordt behandeld; verwezen wordt hiervoor naar specialisten van 

het rekencentrum der TH E. 

Procedure 

Procedure 3 

en - 2 zijn verwerkt in programmaLSQ (B6700) 

is verwerkt in programma MINIFUN (B6700) 

• 



Appendix 3.4 ---------_ .... - Regressie resultaten. 
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TAtSEL ~.~. i ¥<,E 6~ESS\E- RESULIl-tTG'N Pv<o6Q LS~ 

~f:6~E..sSJE V~AI T-KE= l300 T-~B =\~oo . T-KB.=~KB; 1600 T-l\~G(lk 

Y1 11 11 \0 \0 q 
KwALlT£ IT PIO ~l 'f, at; s8~ 667 68~ ~f1 

~ 4.0~ 3.89 3'94 4.<XJ 0 

KHON£NgE~f:, ~3 0 0 0 -2.0& ,l.4g 
~ELF1Tl£ ~4 Q."~~ "&9. ~l.\b 0 3.14 

Y{SS [;0 4] a1 40 'ib 
SR 4 3 2. .2. b 
bAtA '1.4 11 20 tJ 29 
n 1 Ii t L; tb 

\<wALtT2rr ~o ~ 19 la7 2~o6 \ s40 
~t I.~O 4.2b S.\4 Lbd' 2,L,o 

HRoNEN B.ER(, ~J 0 0 0 a 0 

RELATIE ". ~~ \.33 \."l8 3)0 \. 7S: '3-]6 
~ 3\ .3 32- 6& '1 66 
SR 2 0 0 '1. 2. 

blK{R 111 t \S" 2.~ 16> 
- - - - - -

." 

'Wp.A(J..oeN VAN l<oNoTf-) NT£N Te~ \Sf ~2 !i.cNINb \fflN ~fJNb'ly beN (KRlt ! ) 
u Ii~ T IH&E.L 2,·j,2 

KwAL,T2IT rio t<wALITc IT r20 

, fi, S'-io \~l 

~2 }\S ll~ 

~3 - \.8!; -1 

~LI Q 2.. 
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VE(J.VOL~ TABEL J..£;.I 

g E b f<.E.SS I EVAN T-t<B.= 1300 T-\<~= 1400 T- KlS= \S;-OO T-KR= IboO T-B~ELl K 

n -11 11 10 10 

7~ t<WALCfEIT ?W ~I 2S .2c9 ~8 43 78 
pz l;.O2 3.87 3'7 0 L,.oB ~.12 

&PAAN ~UlV- ~! '1..f/..t 1. .01 2. . .2.S 2.. \1 1.56 , 

ALENT - «ELATIe 
'. 

Y<~ 54 &"1 40 4j 180 
S~ '4 .3 3 3 6 
bAM Q5: '1 21 '1 30 

n 1 f) 1 4 16 
KWI1l-lTt::IT ~w ~l ~.3& \3.68 2Q.o~ t Si,o .Jl~ L14.13 

~2. 3.J7 :5 )7 s. 1'6 .. -.~ . 168 ~}7} 
SPAfJNEqlJlll- ~l 2.S~ 9.. 3,92 0 2.£.~ -.-. 
AlENT- RWlrlE. 

I] 
i 

lk) 
r<& 32 '-7 29 b6' 2)2 
b~ 2.. 0 0 . t 2 \9 
6~ 2c9 a llt 13 '\9 

K-..JALITEI'T ?IO O"f't .\2.89 \9. 50 22·61 3Cf. ",6 r~·6r 

~"I'\NOIIAt{D oeV . r:r~l 0'72 eSs- o.cfs 0.6r l.DJ) 

. \(ON~ijjjN'teN 
6'~3 oS.2. 0.5] . 0.&"0 0.":,4 o'S'1 S.?AAN etfUliI. A.£iL 

\(wAW€11 P2.0 cJ{lI LI· 46. 3.01 ~.~ ,S-o oS" 

~ T,4WMA!il peV. q,1 ,.16 o· 3] 0.62 o·~ 
\l.oNsf/tNi'EN 

S?IMIIIEqUIII. R.eL· (1b o'7~ 0.26 a.Vb o.;J~ 



Opmerkingen: 

De Kronenberg relatie is niet bruikbaar om de vershillende 

KB kriteria te berekenen doordat in de meeste gevallen ~3 

(exponent slankheids faktor) de waarde 0 heeft. Desondanks 

zijn de regressie resultaten redelijk. In aIle gevallen is 

de sommenmatrix singulier. Zeer weinig overeenkomst wordt 

-zoals verwacht:" aangetroffen tussen de konstanten die de 

KB kriteria beschrijven en die ,gebruikt tbv tabel 2.1.2. 

De spaanequivalent relatie voldo~t beter, zij het dat het; 

regressie resultaat iets slechter is., De waarden van ~2 

en 0>2. akseptabel. Voor de verschillende KB kriteria zijn 

'~!l. en P3 voar P 10 redelijk konstant. voor P 20 sterk ver

schillend. In aIle gevallen ap etm nakanden standaard 

deviaties worden berek~ndo De graatten hiervan zijn ~oor 

f-;'J. en ~3 akseptabel, voor #1 veel te groot. 

Opgemerkt wordt nog dat de matigheid' van de resressie resul

taten mecfe een gevalg is van het klein' aantal vrijheids

graden. (= aantal metingen~aantal anbekenden 



TAlSEL 3.4.2 REb g ESS \ E RE $LILTtlTEN PR6GR- LS~ 

REGRGSS(£ VAN T-vB T- \<~)IOlX) , T- \{(5::: \300,I~OO,I~~. 

Y) 62. 66 42 
\{I4IAUl £IT \)'0 8. ~1 i O~I= .5.9.5' 

-10 ' 6 -rD 
~I 1* 10 2*10 

~2 Q-]6 i (j~l =0- fit f;. 16 3.~2 
tvlA ~IS- }3 > \. ~o i o~l=O.31 2· 41 2..21 
RELr1TtE ~~ o·2~ . I a~4= 0·1\ 3.6] a·\£ 

'f!s.~ 1&11 389 212 
Sl( qs 23 l~ 

(j,tn Sl 23 21 

~ 16 ' 86 26 
\<W/iLiTEIT Pto 11*10-

10 -13 
~I 2.0.8'-1 . ~ . ..,. I\.\g ,S ~t-lO 

I , 

~2 3· 48 i <1J.? = o·s' 4.03 ~·IO 

MIl~IS- ~3 2·00 i tr~3~ 0·32 2·SS 2.s4 
~ELATIE ~~ 0.10 i cr~'t= 0.1\ 3 . .11 y . .21 

R% 4720 1216 {h 171} , 
• 

$~ tat 'q ll. 
h~ 68 24 1'l. 

Opmerking: Regressie van If-VB waarden levert geen bruikbareresul

'taten. Regressie van T-KB waarden levert redelijke resultaten wat 

betreft MKP~s en ~1,~a.Geen stahdaarddeviaties van konstanten 

en weinig stabiele ~1. 



Ifl~EL 2,·Y.2> 
RE bfl.G!:f;,IE J{e oU L T~TiA 

~t<oM<. LS If 

~ E G RE. £,.~\ E. VfrN T- \\\S> lOOO 

n 66 
I<WAL.IT€.lT ?lO ~I 3*15(0 

~2. 3'97 
MA«t~- ~ELATIE ~~ 2.2.4 
MET fI~I~3 ~~ &.S6 
uif '({E.&ULf1trBN Rs.\ L}30 

S?AAN~UlV:- S~ ~2 
RELA-Tlfi 6AM 2.3 

Yl 86' 
K""~l.ITSIT 920 ~ 

-to 
10~IO 

~1 3.~~ 
. M!ll~\~-«8ATIE ~3 'l. cJ& 
N~r ~21 ~J. : ,~4 3·18 
u II i<e~ULTf1TE'" t<.~ S4.2Lt ' -

~PA/tAl £qul(/.- s~ -2.3 
«ELATtE 6A~~ 32. 

. , 
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TABEl 3· 4. ~ 
RE6~G'$,b!E ~F3&UL mw 
Pr?Ob~. Lsq 

RE &~t;&&l£ VAN T-l<~> \000 

Y) 66 AFlJl 

Kw'ALITElr?IO . -6 
lOb fit \. s~ *\0 

~1 l;T~ -1 MA ~I <;-V<HAiif #1 Q·~6 .8 
MeT RANDo",,! ~~ 3·~3 S.S 
&ioRIN6- ~SS c9IY So MA)< \S~ol-oP 
LNVO€"({- b(> 32 
be be: ve '" S 6Ilf~ ·2.8 

V1 26 AFW~ 

KWALITEtT ?20 ~l 
-5 

~·4o*IO 
( 

10 

fot 3'94 11 
M A ~IS- '({fli1TiI; ~3 2~J 13 
MGT ({ANDoH ~4 '1.. ] ,4·8 
f,Toew6 - l<S£ 12.12 IS'" 
MAX Is%/- oP ~~. 2q INIlOi?f<-

tftll 6cbEV£N$. 21 

Opgemerkt wordt,dat P1 sterk instabiel is, PI ,P3 ,P4. zijn rede
lijk stabiel. 

• 



TAEfL 3·~.S 
~E"b~E&SJ£ RESL.JLTA-TBI 

PRobf{. LSq 

~E bR£:&S\£ V~N T- \(8= \ aw, l~?O, 
, ISSO roo 

Yl ~l. 
KIJALl1ElT ?IO ~I 

. -~. 

2-Tf*\O; o/J,:o.ool 
P2. 2,.c9l i ~1:: o . .)~ 

Mil ~I &- REUlTlE (53 2.. \fJ i~3= 0.12 
MET (34=1. fl4 1 

Y{SS 29° 
&R 21 
6AR~ 2S 

.Y\ 2b 
\(WALlTt;IT ~10 '~I J -1 O. ~*IO 

MAt?IS- «EUHlf 
~2 . 2.'9<9 
~s .2.42 

MET ~4=1 fJ , 1 .. 
SOCf 

SQ 23 
~IlRA -3'~ 

Opmerking: nog akseptabele resultaten. 
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Omschrijving van levensd~rel1Jties() ~Lt) '( ~2 n f!>3) 
formule van Maris: -I -:=/~j~ i< 1)0 V- ~ ~e.. 

[
( fla - ]1-

omschrijven levert: I<Bo;:. ;&~T* iJ * ~e. a~ , (J1. 

Appendix 4.4 . " .. 
------------ . ,~~te~ek~kj~-
Algori tme en mathematiscbe beschrijving van het SlijtageVmeCham,sme. 

in geval van gebruik van de relatie van Haris. 

algoritme: 

mathematische beschrijving: 

3+2 

(1) 
(2) 

(s) 

( ~J 

(5) 

(6J 



substitutie van 7 in 6 levert: 

KBJ stelt voor de tgv deelbewerking j optredende hoeveelheid slijtage 

Opgemerkt wordt, dat in geval ~'t = 1 -lin. sli jtagf,: kurven- K~j (J» 

verder te vereenvoudigen is tot: 

1_ v ~ fo~ ~i ~3 . 
K~;" tJ~ />1 

Het is duidelijk dat de slijta~e K%nu o~afhankelijk is van de 

reeds eerder aanwezige slijtage. 

Dit itt de slijtagein geval van niet lineaire jtage kurven. 

Beschrijving van de totale slijtage SI<&J na deelbewerking j . 

Gebruikte relatie: relatie van Haris: Ii= ~r*KB()f!'t 1(I5i~l-Kt~ifj) 
Er g~ldt dus ook: 1i/K6o~Y::: ~I I (tii fl.-* tei /1 ) L~) 

De na j verrichte deelbewerkingen totaal opgetreden hoeveelheid 

slijtage voIgt direkt uit formule 8 nl: 

s\<()· -= J C\JO. a~ . t····! .tJj~~~e.h1'fPft . 
~ l ~ "Do-' + j.~ .11 ~1':iI J (to) 

Gebruikmakend.van 9 kunnen we 10 ook schrijven ala: 

I· 
. . 

1<60 f~ )'!~\ 
} 



qo 

voor j;='J\J---lvn~f}? krijgen we mbv formule II : 

('~o . ~. il fi<,) I[~t, (it) 1~~ 
\} \)1 ~;::; l 0 + 11 ~ KlSo { ::;; Tf .j{ ~go . 

SilO. )G.:h)IIA4r<wlM A KoP~t[Plt {f.l ~fl/:J., !!¥.~Il~~tJf~ 
. f\P2. t:=C l L'TI J i' \ DOJ + nil Do J -::. 11 ~ Po -t Tf ~o I 

, \ (.£/ ~ t2 ! b~\ . £3 10 ~(,) 'lfY 
S~~1: :::- l ~~~~ +y ¥£6' ,-+ ~ .If'KDO I 

I . 

Sv~ . r Vii fo4 J-/:!:L\)'!ftv (12) 
, "-0, \ '::: l "Po * L l T ) J 

\J ?:rl t 

;~B~ stelt voor de totale hoeveelhe1d slijtage na. de j I> bewerking. 

~EE=~2~~_~:.2 

Na m~AP bewerkingan' bedraagt de tota~B hoeveelheid slijtage volgens 

formule 12 dus 

Verder geldt 

Hbv I3 kan 12 vereenvoudigd worden tot 

Wanneer het aantal produkten dat per snijkent gemaakt kan word.en 

gelijk is aan A P geldt: 

. S ~ ~ rYi~t/p =-1 
. \<.Ao · 

A9 voIgt dan direkt uit ~4 nl 

(c4J . 



AP voIgt dan direkt uit 14 ~1: 

De tlpwi.sse1frequentie is omgekeerd evenredig 'met A? en ,,-olgt 

dus direkt uitI5 n1: 

Kontrolle van het ontwikkeld formu1arium mbt KBj, SK~J 
Er moet gelden dat: 

zie formula 8 ! 

Numerieke kont.role met betrekldng tot het afgeleide formularium: 

.. . . ~P~i(kJ~3 - .. ¥.,P;j~ . _ 
vereenvoudlgJ.ng: XJ::=' f31 . jl~ - YJ' j ~:rl/"- --, V)'H(A~ 

Getallen voorbeeld: ~fl.~2 i X'-:)(3= xs:a.4. / t,=.f:J;:.ir- 1t J . AP=3 . 
. X2"~~ ='1.6= 16 J' i2,:4~t6=Jl; m-=2, 

F 

Mbv het a1l?oritme krijgen we: K6,= \J4~{~-Vot4 i S~Bt=4 i -Itl=' I~:I. 
. . KlS1 " W * (u;:& -u, J= ~wl",& i SKK,. -:: ~fi.: 11. i ilf ~ ~l ~ Ji. 

K~.3':uz,)( (~o-V&,) :: 2Ut,o .. 2.'= ~Uio-'1 j SKg$= ~ 1Ji(7; it4", (~~"fl.;,o. 
K~~ ~ ~ ~ (0k;8-lfto):; ,,~ btJJ-vlO)= 1l1Ji-~()jOi S)(gy-:.12Vl i 7,4. (~J ... 6~12. 
Ils=V't~ C.U~;-Vi;3)= IJhlfb-~)$~f~_'2t11i 81(~&'rU;1j Ifs. 1~...{1 
~g, .. U~ l ~ff! -V\j ) :1 ItUJ- ~UI i SKB6:3 1l113. I 

«) . 



~1bv 14 krijgen we sy(f>,::.U4;: 4 . 
S~~-;. VliVr~f &tt-/6 '.: Q 

S\<l>.l-=- Vlt}E~ i a~lb tVlt~= ~OIb 
sv.t~: Vltr.lt-t 8*16 + "1;.'1 ~ 1*16 \~- -Illli 

~~ ': V'i!;.~+-~;. If, + 'I¥H &"1./6 f~~ = ~0t1 
& ~~b ': V 3*~Ytlt + !:j!i Bti i = \1 u::i 

Bepaling van de tipwisselfrequentie 

volgens formule r6 :, 

Bepaling van de verhouding ~g\ /S\(~ onder gebruik 
" m,? van de re e van Maris. . 

•. J 

Notatie 

Uitwerking levert : 

--

= [q) 
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Appendix 6.1 MATHEMATISCH- EN NUMERIEK ONDERZOEK VAN DE ------------

T1JDFUNKTIE (zie oak appendix 6~2) 

Mathematisch onderzoeksvan de.tijdfunktie,als funktie van v en he 

onder gebruik van de relatie van Maris. . 

1. De tijdfunktie alsfunktie van v, alamede de afgeleide naar v" 
'de ' . 

():; f)(vrJen dot. LVi); c 

"'" 'iN'! t' - a;:. it; -I- zf + fw¥2-=f. 
.:..1 ' £=-1 (. 

, , ~ , (52.-( 
e:::: tD f Z eli :~dJi -I ... tW -'t" Lcfi¥ cJi.. ' , 

dO . -z - />2-2 

JUi.::' - cit -* 't!t 4 iw-K (A-d ... c/<. * J; .::;:. 0 ' 

oplossing I 1 .~ . J; OftbJ. ;::. V? . ' ,.', " j{~2 

oplossing 2 2 ~r1i oft iJ !.:;- [c{t I {tWlt(~CjJ1tc(J] , 

Lim1eten- en teken verloop van 

Limieten en teken verloop van 

&>0 
~f)=40 

v:.. 10 

Grafiek-doorsnede van e bij konstantehe"als funktie van v. 

e 



2. Be tijdfunktie als funktie van he,alsmede de afgeleide naar he. 

e.Vl 

substitutie 

. " , 

levert 
oplossing!. 

oplossing 2 

Limieten en. teken verloop van ~, ll.t,) · 

1'3-2. NO 1 
P.s-I ,0 J 

Limieten en tekenverloop van 

Grafiek-doorsnade vane bij konstante v ala funktie van he .. • 



Num1'lriek onderzo.ek van tijdfunktie ala funktie van;;; en he onder 

gebruik van de Maris relatie. 

Voor de produkten pignonas, verdeelas, tus.senwielas en naaf werd 

de numerieke waarde van de tijdfunktie voor enkele waarden van he 

en v berekend - (:;; :::: 1 f (vi)' he == ~ ~P"l.i) ) 
m v' . 

Voor aIle produkten ward aangenomen:::: KEo = 1750 mUt tipwisseltijd 

tw :::: 1 min. De wwarden van v. werden berekend m.b.v. het toeren-1 . . 

tal n, de waarden van hai m.b.v. davoeding s. 

Berekend "Terd de waarde van Q in het gebiled ii. = 0, 10*ii~, o.loiio····2*no 
-s = o 10*"'8 O·IOS ·····2*s 

t o' 0 0 

ella, So :::: vTaarden van ge

middeld toerental en voeding, momen

teel ingesteld in de produktie) 

Uit de berekeningen -.uitgevoerd.m.b.v. programma TETRA (B6700) - kan 

m.b.t .. het verloop van 0 als funktie van:;; en he (feitelijk n en s) 
het volgende worden gekonkludeerd : 

1. De funktie Q is "net"· (geen opvallende diskontinui tei ten) .. 

2. De lijn waarop ligt 0 ~ win; loopt van hemin (0,10*so).Vmax(2*uo) 

naar hogere waarden Vt:lnhe en daarbij behorende lagere waarden 
-van v. 

Op deze lijn 0 :::: win neemt Omin af met toenemende he ., 

max (Qmin) ~ 5* min (Qmin) 

3. Onderstaande tabel 6.1.1. geeft nader inzicht in het gedrag van 

Q (amin) .. 

Gerekengiwe~d met to :::: 0 (niet van invloed Op Wopt, Sopt.) 



Tabel 6.1.1. Krit. Of KB = 1750 mu, to = 0 

- 6)- (SOft: 9)- e- - 8Yl\it,;. (Soft) ~ft-= ) Produkt ~ .. ~.1~: ; 50 , 
Ylo So, ~o 

···~S" "'*5" .. :It Vl o 

Pignonas 1 16 2 14 27 12 2 1.6 

Tw.as 1.1 27 1.3 23 27 20 2 0.7 voordr. 
Tw.as 1.6 17 2 13 23 12 

. 
2 1.2 nadraaien 

Verdeelas 1.9 80 2 65 117 60 2 1.3 
Naaf 1.8 16 2 65 117 60 2, 1.2 

4. De grafiek-doorsneden Q{v) en O(he) stemmen overeen met de bere

keningen. V~or de doorsnede Q(he) bij v opt Q wordt he opt ge

vonden voor z~~r grote waarde van s ( ~ 8 a 10 * so) 

5. Vergroting van tw leidt tot verlaging van de bij Qmin behorende 

snijsnelheid en omgekeerd. 

Tabel 

!fil-as 

Tabel 6.1.2. geeft inzicht in ordegrootte van veranderingen in Nopt. 

bij verandering van tw voor de produkten tw-as (voordraaien) en 

verdeelas. De rij tw :::: 7 komt overeen met berekening van de in

stelling Vaal' het kri teriurn 0 .onder tw + 60 y/x :::: 1 + 60· 4/40. 

6.1.2. Krit. 0 (twfo7), (tw=7) 

KB= 1750 mu , to ;;; 0 

(110&='" *no ,G)§o errt"w. ( ~ori= ... f<So,V1opt= ..... *ii~ 

tw = 0.·5 1 '0,3 2.,0 0 ... 9 

tw = 1 • .() 1." 2 .. ,0 0 .. ·7 

tw =::: 1-.5· 1.·0 2 .. ·0 0 .. ·7 , 

tw = 70·0 0 .. ·7 10·g 0~'5 

Verdeelas 

tw ;;; 0.5 2.0 2.0 1.5 

tvl ;;; 1.0 1.9 2.0 1 .. 3 

t'i = 1.5 1.7 2.0 1.1 
tw 7.0 1.2 2.0 0.8 



Uit de berekeningen kan worden gekonkludeerd dat : 

1) de voeding s = Sopt gemaximaliseerd moet worden. 

2) het toerental n = nopt is ste~k afhankelijk van de grootte van tw 

( en eveneens van KBo, PI tim p 4) 

BedeDk welt dat bovenstaande berekeningen gebaseerd zijn op gemiddelden 

van - en diskrete stappen in n en s. 
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. - (; "("I"""', ,'1n-' n,r -t-i,""l t '~0··\.:. v· .... ·Jr ',,., 3' :1" t -~: 

~c 'r'; f -L -U~e, lJ ) 

-L 
i 
T := 

k-'l ~u -+ ~-\( -1.=: ().-'{. S 

~-l<ev+ S{t;-4-) ",0 

t~-lf ~u-
.s ~ Cl.- tll.2 (1 \ 

t =- fLP~, ()) . 

':'.~ ., ~ .. " . 

_ ace: z:::ze 2!!!!' _ t!!!!! !II!i __ 
~---



gq 

o 

opmerking 4 :de termen' en , bevatten geen 

oplossing'I; 

oplossing 2: 

UITWERKING VAN DE VGL : 
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d j ~ * I~ _ ~;J. ~ ~i Pr~ Vi f.>t.-
I

} + 0 
i)Lti l gv,: If (1 \: 2. . ) 

= () ~Il * lJi ~~ l( Orl) ~ ~/ ~-2 + t< f>.s-~ (~iJ 1 
Wi~(2 . ) 

#_.= 0 , ~: "vz-',.. )-Q,. Pa,-2{ + -tuJ ~ ~ ~ Vi ~~ i} -~ i h ,(",<, ~'J4iJt 0 
W t I.. l.)' {..Vi lEC2 [ 

o =~~; • \Jj-"l-cd.(l + {",~d/ "/t L ~J b,- ~'J_,<]¥~/J~} 

0= 1;;: .. 0('" tt~~l:..ai +.~" lJi ~*l!3Y lai- ~'J-tl} ~i f
J
1 (I D) 

oplossing I : 



~.3)(a; -C« + 1 ~~i. ¥ 11 
oplossing 2 :_ Q; -t / .. ct12-'J 

- u, (fr t) + ~3 ;ret, - ac: == tti ~ i.h-
~2-1 pr l 

MAXHnCISATIE VAN HE DOOR OPTH1ALISATIE VAN S 

1a~k,r zijngeometrisch vastgekeld) 

BEPALING VAN DE LIMIET VAN HE VOOR S 

.~ ~ !i·l a~SS) - 0 
() ~ J&' Rv-t"2 -. 

0== (A¥ (~f i) -~ (a~:)) * (tIJ+f J~t -j . 

o = Il-'i< (tJ. :r'* i \ -1 H (Lut -i) l 
. fA S\-! 

oplossing I: a * L r:.w f I) = 0 

oplossing J?: tv + 1 :: ] S 

101 

VIV 

(12J 
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Apendix 6.3 Berekening van optimale snijsnelheid (-heden) en 
----------- toerental (len); kri terium e ;relatie v Maris. 

zie appendix 6.2 • . 
grootheden: v (mls}: = v '* 60000 (mm/min)·; . 

aIleen in de faktor Lt, dient v (m/s) vervangen 
te worden door v (mm/min ); in de faktor II 
moet worden ingevoerd vin fils. 
Dientengevolge geldt voor de vgl van 
met Overeenstemmende grootheden: I ~.2-1 IkJ 

(;J. to -t- 60000 L [Ufi *vc.-'} -;- 6o.CXJo tw *1:[4;)(- A~til3lH( .. Vi* ~i 

geval I~ v; is niet gelijk voor aIle i .. 
1. . 

de faktoren 60000 vallen tegen elkaar wegtzodat geldt: 

_ [§I*~~~~~ ~ IJf;. 
Vi Oft B - (f.£I) t W ~i fJ j 

geval 2. v. is gelijk voor aIle i aan v. 
d~ faktoren 60000 vallen tegen elkaar ,fleg t zodat geld t: 

geval 3. n is gelijk voor aIle i aan n. 
a~leen in de faktoren t valt de 60000 tegen elkaar weg; 
voorzichtige uitwerking ievert: 
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Appendix 604. 

Over de gedachte van optimalisering van deelbewerkingstijden OJ 

In hoofdstuk 6 wordt een optimaliseringstheorie uitgewerkt, die ervan 

uitgaat dat de totale leveringstijd Ogeoptimaliseerd moet worden 

door de differentialen naar de procesvariabelen per deelbewerking 

gelijk te stellen aan nul. 

In het onderstaande worden gedachten uitgewerkt over optimalisering 

van deelbewerkingstijden 0i. 

Bespreking van 0i . 

Duidelijk is dat 0i een overeenkomstigevorm heeft als 0.; in 0i 

spe·el t aIleen ti een rol; de tipwisselfrequentie f blijft onaan

getA8~ de termen :to en tvr*f dienen opgespli tst te "rorden naar 

elke deel bewerking i; daartoe rIOrden 
. ,.", 

zodanig da t geld t: 2: Vfl i. = 1· 
t.>I" 

verdelingsfaktoren 
m ' 

.~ vf.n =1. 
1" I 

inge1(oerd, 

Dientengevolge luid t de vgl. van 01 :: 

Oi = vf1L* to + ti + vf2i* f * tw 

Bovendien geldt natuurlijk 

M.h.t. vfli: via de gedachte, dat·to = rusttijd niet kan voorkomen 

in Vi opt 0 is het duidelijk, dat vf1i f. vflt (V1 -- vm); bij differen

tiatie van 0i naar Vi zal daze termer dus steeds uitvallen. 

M.b.t. vf2i: op fyBische gronden is het aannemelijk vf2ite definieren 

als slijtage verhouding : 

vf2i:: KBi op 
SKBm,p 

= sli,jtage t.g.v. bewerking it produktp 
totale slijtage van aIle bewerkingeu t produkt p 

Uit appendix 4.5. blijkt, dat de aldus gedefinieerde vf2~in geval van 

een niet lineaire KB(t)kurtre, ihgewiklceld van vorm is vf2i= vf2i. 

(V1 -----vm' p); daareveneens f :: f(V1 --- vm) wordt voor 
. ' . , 

0i = 0i(v1 -- vm) een zeer ingewikkelde varm irerkI'egen; alleen in hat 

worden tot 

de termvf2L* tw * f wordt daardoor vereenvoudigd tot tw * ti 
Ti 



zodat Qi aIleen een funktie is van vi 

VI1'* to +.ti + tw * ti 
Ti 

Optima1isering van Qi 

10~ 

Om in te zien dat optima1isering van Qi nie~ inhoudt oplossing van 

h " d·· dB "t hr· "I i)Bi. 

() Vi. 
= 0 wordt 

.J9 = () 'LBi 
du, ~ 
dQ' . J ':fBi. 

clu2. 
.:::.. 

dlJ2 

j{) () Z:{)i. 
-= DUvn ~ 

~eron er dVj m gesc even. . J= I, / ... ""'" 

J{}, + d~-+ . ' . . . -r Jam = dV; Oil! CAT".., 

/Xh ' CJ{)2. . 
,4 

Jti~ 
t ~ of - C) U'l := 

~ ()2. 
.. 
: 

.' 

JQ, CJ~z .,. JtJ·Vj<1 
. CJi)...,,-t -+. - )(/WI . j)(}/If\ 

Zoals we gezien hebben, g~ldt :voor het geval van een niet'lineaire 

,slijtage kurve dat Qi = Qi (v1 --- vm); optimalisatie van Qi heeft 

tot gevolg da t opge1ost mo~t. worden = ~E9jJ.'. :::: 0 (j.::.I,I; _ ... "'" J th. ) 

Te verwachten is,' dat geldt, dat' ~~L' ~=f. ~). ongelijk is aan ~ult 
maar dat - als gevoIg van de positiviteit van de termen - ~e~::;'D (J'~i.) 

. J . (lJ 
g6en reeele oplossing 1evert voor vJ.;alleen devgl. dB~ :::: 0 

. (JL 

zal een reeEHe oplossing voor vi leveren. 
JQ . ') 

Opgemerkt wordt echter, dat bij uitwerking van Cluj :::: 0 (j = 1 t 1 - m I tJ, 
onoverkomelijke moeilijkheden optreden. 

Alleen het geval van een lineaire slijtage kurve 1eidt tot een -, 

interessante - op1ossing; door de eenvoudige vorm van Qi - Qi = Qi(vi) 

1dt d t "iJ (Ji l' . k . ul' d' =1= ;) - ge ,a ~ ge J..J J..S aan n • I.. .. 
o~ ~ . _ _ t<:(t, p .1 ~i. . 

Gemakkelijk is in te zient dat, - dank zij vf2' - - ::; p, -rd:ezelfde 
.. SI<\lIM

j 
P 1 (Jilt 

op1ossingvoor Vi levert.a1s ~ = o. 
Daaruit kan dan gekonk1udeerd worden dat 



1) vf2;is juist gedefinieerd 

2) optimalisatie van Qi is zinloos. 

Niet gezegd is daarmee, dat dezelfdedefinitae van vf2 in het niet 

lineaire geval een goede keuze is. Mathematisch kan dit niet worden 

aangetoond, als gevolg van de optredende komplexiteit; het feit dat 

de gedefinieerde.vf2 niet korrekt is kan om dezelfde reden evenmin 

worden aangetoond. 

De uiteindelijke konklusie luidt : 

Vanwege optredende komplexiteit en onzekerheid omtrent de definitie 

van vf2£moet niet getracht worden, deelbewerkingstijdente optimali-

seren. 
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APPENDIX 7.1: nET VERKRIJGEN VAN GEGEVENS, BENODIGD VOOR PRODUKT
GEBONDEN OPTIMALISERING, UIT DE PRODUKTIE. 

Aanname: de standtijd kan beschreven worden met behulp van de 

spaanequivalent-relatie: T =:: ~I (( ~f2. *ie. f3) 

3 konstanten t foil f!>ZJ f!>j,. 
Voor minimaal 3 verschillende bankinstellingen moet dus bekend zijn: 

1. geometrie: U· /", ~ I 11 n v ,I \- _. tAm, c.t\--- oLm }tl_ - - t,.,.. 1'1,-·" lLW! -

2. verspanings grootheden: VI-' -. VIM I ~tl--- - ~€.1'11 
3. aantal produkten per snijkant: AP 

Uit appendix 4.1 bleek, 

1 

dat onder -aIle omstandigheden geldt: 

A Y>S :: ["" i.: )] f;, (-=t J 
waarin: li::: de standtijd funktie onder 

verspanings-grootheden; 

ti :::verspaningstijd onder 
nings-grootheden '- en 
geometrie- i. 

t.:;: l,l/-_.m 

~::: I,I J --·)( 

Uitwerking van AP met gebruik making van 

-i, = C I , 1~\Ji * (q,- 4J./l Vi~ P.it
l 

levert: 

verspa-

Bij nadere bestudering van bovenstaande vergelijkingen blijkt dat 

de moeilijkheden ten aanzien van de oplos~ing van de konstanten' 

,/3,:.qvn />3 als gevolg van het 'Z- teken erg groot worden •. 

De vergelijkingen kunnen aIleen worden opgelost met behulp van niet

lineaire regressie technieken. Uitwerking van d1t probleem ligt ge

zien haar komplexiteit buiten het beetek van dit verslag. 

Wanneer de konstanten bekend zijn, wordt de optimale snijsnelheid 

[ 
1 _. ']' 1/ f2 

U£o,l - 'trift * t: 
waarin. tort W {j ~ 

~iJ 6' ~ 
(~r()-xtw. 
((h-\)Jf [tINt 
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TA~EL 6>.1.1 VE~S~ANINbS \'\RACHTEN 

S (mm/olllw) V (m/6 ) ~V [Nl FF [Nl FP [N] 
0.148 2.30 741 3S~ . is"2 

.3.75 1St 2qq 203 

S.~o b~b 24q 12] 

0.224 2..80 1s1 318 203 

6·1& . . 9S'~ 34q . 1\s" 

S.~o Js-8· 191 lqo 

0.296 2.80 12l r 219 2S~ 

3'15 \I 61 619 2S~ 

. S.~() qI 9 649 '1 r;~ 

0.384 1·do \~b~ s"161 .. l(Ob 

1]s" \~~s 419 -":soy 
S.40 !~63 349 30Y 

o.~~~ Q.80 . \2b2 ~7!) 30~ 

37~ 12/ \ 199 271" 
s.~o ....- ......- ' ......-
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Appendix 8 e2: Resul taten van regressie van krach&dm. --------------
Toegepast'model ; F~e.-, ~, + {1£ t~ (lin ohe-relatie) 

TABEL c9.~.\ ~EsulTATEN 'KRf-IcI-JTEN ~E 6IQ.ES~1 E 

l=V FF "FP 

V1 

~I Q"1S 92:3cP 32. 77 

~'- 1081. n 10~. ~'" '1.7&' ~3 
Vl.£S 20~ 761 ,4°113 11 17S' 
&i'Z 0 0 0 

M~A 9 \1, 10 

. 
O"~ 0'°1 0·\'3 0·\2 

fffJ.2. O.l~ o.St o·Sl 

Opgemerkt 1!Iordt, de sommen matrix regulier Vias v~~r alle 

drie'de krachten, zodat st~'1daard deviaties m.b.t.de 

konstanten berekend konden worden .. Zoals blijkt uit 

bovenstaande tabel zijm de waarden van de berekende stan

daard deviaties klein i.v.to de konstanten .. Dit duidt op 

een goed regressie resultaat,wat ook blijkt uit de waarde 

van de modelkwalifikatie parameter GARA 0 
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