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Samenvatting 

In dit verslag wordt getracht om via een theoretische 

analyse inzicht te krijgen in de wijze waarop bij 
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draaien de vorm van het produkt tot stand komt. Als 

oorzaak van de afwijkingen ten opzichte van de ideale 

cylindrische produktvorm onderzoeken wij de veranderingen 

die de snijkrachten teweeg brengen in de onderlinge 

positie van het werkstuk en de beitel. Daarbij nouden wij 

rekening met de terugkoppeling die plaatsvindt van deze 
onderlinge positieverandering op de oorzaak ervan: 

het snijproces. 

Aan de hand van een model van het opgespannen werkstuk 

gaan wij na, op welke wijze de verschillende parameters 

invloed uitoefenen op de diameterspreiding, die bij het 

produkt optreedt. Tevens gaan wij na in hoeverre onrond~ 

heid van het werkstuk bepalend is voor de onrondheid van 
het produkt •. Di t doen wij door middel van zowel een 

statische als een dynamische beschouwing. 

De berekeningen in dit verslag worden allen uitgevoerd 

voor hetzelfde produkt namelijk: de kopschijfas van 

de VCR 2000 videorecorder. 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

De vraag naar in massa vervaardigde, ronde produkten met 

steeds grotere nauwkeurigheden stelt in toenemende mate 
hogere eisen aan de kwaliteit van produktiemethoden en 

gereedschapswerktuigen. Om de vereiste maatnauwkeurigheid 

en oppervlaktekwaliteit te bereiken, wordt veelal het 
slijpen als nabewerking toegepast. 

Deze produktiemethode is echter tijdrovend en daarom in 

massafabrikage erg kostbaar. 
De gedachte om deze produkten op een draaibank direkt op 

de juiste maat- en vormkwaliteit te brengen, wordt dan 
ook als zeer aantrekkelijk ervaren. 

Bij het uitwerken van deze mogelijkheid moeten we ons in 
eerste instantie afvragen of de geeiste nauwkeurigheden 

haalbaar zijn bij het draaiproces. 
Anders geformuleerd: we moeten onderzoeken waar de fysische 

grens ligt voor de bereikbare nauwkeurigheden en door welke 
faktoren deze grens wordt bepaald. 

Dit afstudeerwerk is daartoe een eerste aanzet. 

1.2 Aanleiding tot het onderzoek 

De aanleiding tot dit onderzoek was de produktie van kop

schijfassen voor de Philips VCR-2000 videorecorders. 
Deze kopschijfas vormt de verbinding tussen de motor en de 

kopschijf, die de twee diametriaal geplaatste videokoppen 
bevat. (zie fig. 1.1). 
In de nu volgende paragraaf gaan we nader in op de werking 

van het VCR-videosysteem. 
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kops9hijfas 

kopschijf 

i, 

L 

lineaal 

Fig. 1 .1 Kopschijfeenheid. 

V~~r het lezen c.q. schrijven van de beeldinformatie 

op de videoband wordt deze ingeregen in de kopschijf 

(zie fig. 1.2-b). De kopschijf wordt hierbij over 180 

graden omspannen door de band, zodat er altijd 1 

videokop met de band in aanraking is. 

053/79 
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~chijf . 

videokop 

a. nisttoestand 

bandmidden 

b. :i.nqeregen toestand 

Fig. 1.2 Opstelling van de videocassette en de 
kopschijfeenheid. 

De omtreksnelheid van de videokoppen (in de kopschijf) 

en de bandsnelheid hebben dezelfde r.ichting.. De omtrek

snelheid vande videokoppen (5 m/s) is echter dermate 

groter dan de bandsnelheid (2,5 cm/s), dat we deze 

bandsnelheid in eerste ins.tantie kunnen verwaarlozen. 

De videokoppen "slippentl dus over de band .. Door de 

schuine opstelling van de "stilstaande" band ten 

opzichte van de omtrekbaan van de videokop, beschr~ft 

deze videokop een schuine baan over de band (zie l~n 

AB in fig. 1.3-a). 
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Fig. 1.3-a Uitslag van de videoband,- Fig. 1.3-b 
gezien vanuit de kopschijf. 
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Na een halve omwentelingvan de kopschijf is de baan AB 
voltooid en verlaat de videokop bij B de band. Op dat 

moment arriveert de tweede videokop b~ de band en begint 

aan de beschr.ijving van de volgende baan (A 'B'), die 

zich op een afstand S van de eerste baan bevindt (zie 
fig. 1. 3.-b). De verplaatsing S is het gevolg van de 

kleine snelheid, die de band toch nog.heeft. 
Na voltooiing van de baan A'BI begint de eerste video
kop met baan A"B". 

Dit proces'herhaalt zich voortdurend, zodat er een schuin 
banenpatroon op de band ontstaat (zie fig. 1.3-c)-

V%DIID TIIIACI( :I 

I I 
I • 

! : 1 , , . , . 

Fig. 1.3-c Layout van de videoband. 

I 
II 

II 
-I 

I 
til .. 
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1.2.2 ~~~1!t~!t2~!2~a_~~U_g~_~QE2~h!if~2 

, 

rs 
I) 

0 .. 
t.: 

Bij het streven naar recordersystemen met langere speel
duur tracht men de informatiedichtheid op de band te 

vergroten,"zodat de bandsnelheid gereduceerd kan worden. 

Op dit moment wordt er gewerkt met een baanbreedte van 

22,5 fum , zonder tussenruimte tussen de banen onder
ling (zie fig. 1.2) • 

• Dit heeft als konsekwentie, dat depositionering van de 

koppen ten opzichte van de videoband binnen nauwere 

tolerantievelden gedefinieerd moet zijn. Daar de l>op:-,'. 
schijfassen afwijkingen in de positionering kunnen 

introduceren (excentriciteit, slag, enz.) moeten ze 
voldoen aan zeer enge maat- en yormtoleranties. 

(zie fig. 1.4). 

~ 
110." • 0 02:5 l':!. 

I) ~ 0 ~lo~o.' 0 
Q 0 

Q 9.4UI.1 N 8 
II l> .. 0.74. "0.'15 It l-

226:-01 -
3.0,' 1:0' .x-. "!J 

. ~ 1 .'. \ f ... ,.. l?S •• u .itO 2 ;a .. 
~ L 

to • 
0&"0,2_"'.$ ,..L $",p.~'If'tf.h.G .. a-

t 11 II 
oif 

." "" / ,. . + ~I- 1-- - - t! ,'h- . , 

~f; 
"..bV 

~ V ,. 
17 •• J 2S". r 1: ~i 

'·Ia /:! ;: ... 
!II I I .. . 

~ N ..... .. .. 
! ~ ,; •• ~ i IN Q 

• 0 0 0 I) , . .. 
'0 • ~ 0 ~ 0 0 

~ 
0 

I'" i~ 
0 

~ .. N .. to . IN 
po • 1/1 ~ ... . n. - tt .. 

. n~ 0 .0 
~ ~~ oci 
2· ~:z! 
~l I~ 2-;- 27~ t <.6 r f 

, .., . 5 
~ 0- 0-

'Il .. '" 
Fig.. 1.4 Kopschi.j f as. 

Momenteel worden deze assen vervaardigd d.m.v. centerloos 
doorvoersl~pen als kwaliteitsbepalende nabewerking. 
Met dit produkt als voorbeeld zal nu worden nagegaan welke 
nauwkeurigheden bij het draaiproces haalbaar zijn. 



-12- 053/79 

1.3 Analyse van het bewerkingsproces 

In dit hoofdstuk maken we een inventaris van derelevante 
grootheden,. waarbij we hun onderlinge samenhang en hun 

invloed op het bewerkingsproces aangeven. 
Tevens zullen we de filosofie weergeven, volgens welke we 
het bewerkingsproces zullen beschouwen. 
Alvorenshiertoe over te gaan, definieren we eerst de 

t 

verschillende processen, die in dit verslag ter sprake 
komen. Deze zijn: het fabrikageproces, het bewerkings
proces, het draaiproces en het snijproces. 

1.3.1 Q~~!U!~£!Ug_Y2n_g~_E£Q£~~~~n 

Het fabrikageproces bestaat uit aIle handelingen en 
gebeurtenissen, die vanaf het produktontwerp leiden 
tot een prod'.lkt (of serie produkten). 

_rIol .... • 

·$tl"ocn· 

"" .... '''9 

FAMlkAGOKOIITlIO!.E 

'----------;k;;:;:--., .. It .. t~ _t. 'VOnf. 

+ 
. PROOUKT 
.... Mft 
t.tue,.. 
lew. I iteit: 

Fig. 1.5 Fabrikageproces. 

_",,'_c._lItelt 

Dit proces is schematisch weergegeven in fig. 1.5. 

.. 
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Het bewerkingsproees beschrijft hoe,. onder inmiddels 
gekozen kondities, €len produkt ontstaat uit een onbe

werkt stuk uitgangsmateriaal ("blank ") •. 
Tot dit proces behoort het opspannen van het werkstuk, 

het instellen van het gereedschapswerktuig, het draai
proces en het afnemen en keuzen van het produkt. 
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Het draaiproces is de verzameling van fysische fenomenen, 

die zich op het gereedschapswerktuigafspelen gedurende de 
tijd dat het gereedschap (de beitel) in aanraking is met 
het werkstuk. 

Dit proces beschl:ijft hoe als gevolg van het snijproces 
(en andere daardoor veroorzaakte fenomenen) de produktvorm 
ontstaat. Tijdens dit proces vindt er in principe geen 

direkte beinvloeding van buiten het gereedschapswerktuig 
op het verloop van dit proces plaats. 

Het snijproces is een onderdeel van het draaiproces. 
Het snijprocesspeelt zich af in de omgeving van de beitel

punt. Tot dit proces rekenen we het ontstaan van lokale 
deformaties in.het werkstukmateriaal, de ·spaanvorming, 
het ontstaan van de snijkrachten en de wrijvingsverschijnselen 
aan de beitel. 

1 .. 3 • 2 !UY~U!s~!§'_YsU_g~_~~!~Ysm!§_~g:~QQ!h~g~U 

Bij het bewerkingsproces kunnen we een vijftal zelfstandige 
komponenten onderscheiden, die als "input" veor het proces 
aan te merken zijn. 
Deze komponenten zijn: 

1. Het werkstuk (uitgangsmateriaal) 
2 ... Het gereedschap (beitel) 

3. Het gereedschapswerktuig 
4.. De smer ing (snijvloeistof) 
5. De instelgrootheden (van het draaiproces) 

Deze komponenten brengen we in de bewerking tesamen, 

en als gevolg daarvan ontstaat het draaiproces. 
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Dit draaiproces kunnen we tijdens het verloop niet direkt 
beinvloedenj het verIoop van dit proces werd'volledig 
bepaald door de kenmerken en de eigenschappen van de 

afzonderlijke. inputkomponenten (zie fig .. 1 .6): 

~G 

-lagering: dynamisch 
-en statisch gedrag 
-trillingsbronnen 
~ (hydr.aandr. ,enz) 
-lagering: excentr. 
-sledegeleiding 
-instelnauwkeurigh. 
-thennisch gedrag 
-beitelh.cuder: dyna-
misch en statisch 
gedrag 

-snedediepte 
-aanzet 
-sn.ijsnelheid 

-neusradius 
-scherpte 

--sn:ijkantshoeken 
-slijtvastheid 
-thennisch 
gedrag , 

SNIJVLOEISI'OF 

-viscositeit 
-thermisch 
gedrag 

-ve:rw.i.jler
baarheid 

IDRAAIPID:ES I 

-stat.ische en dy_ 
namische eigen
schappen 

-rechtheid 
-rondheid 
-specifieke 

snij:1ruk 
-verstevigings
exponent 

-residuspanningen 
-excentriciteit 
centergat 

-thermisch 
gedrag 

Fig. 1.6 De 5 inputkomponenten voor.pet bewerkin,gsproces, 
met hun kenmerken. 

Voor een groat gedeelte liggen in een bepaalde situatie deze 
kenmerken en eigenschappen opvoorhand vast (b.v. statisch 

en dynamisch gedrag van gereedschapswerktuig, residuspanningen 

in het uitgangsmateriaal,. enz.). 

Daarnaast z.ijn er ook een aantal variabelen, die wij zelf 

kunnen kiezen, resp. instellen. Voorbeelden hiervan zijn 
de beitelgeometrie resp. de instelgrootheden. 
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We gaan nu onderzoeken, hoe we dezevariabelen moeten 

kiezen, om een produkt van optimale kwali teit te krijgen. 
Om een dergelijke keuze gefundeerd te kunnen maken, 
moeten we inzicht hebben in een tweetal zaken: 

1. Op welke wijze wordt de kwaliteit van het produkt 

bepaald door het bewerkingsproces? 
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2. Wat is de invloed van de kenmerken en de eigenschappen 
van de inputkomponenten op het verloop van het draai

proces? 

M.b.v. een flow-chart van het bewerkingsproces zullen we 
• 

trachten. dit inz.icht te geven •. 

1.3.3 QE~~E_ygU_g~_~lQ~:£hg~E 

In de flow-chart (fig. 1.,7) is weergegeven op welke wijze 
het bewerkingsproces verloopt, waarbij de nadruk ligt op 
de invloed, die de verschillende deelprocessen hebben op 

de werkelijke beitelpositie (deze bepaalt de vorm van het 
produkt) • 

In de bijbehorende tabel zijn de grootheden uit fig. 1.6 . 

. weer opgesomd en is hun invloed op de verschillende deel
processen aangegeven. 

B~j de presentatie van de flow-chart moeten we de volgende 
opmerkingen maken: 

1.3.3.1 Rechthoekige blokken 

De rechthoekige blokken in het schema stellen op zich 

geen deelprocessen voor, doch zij vermelden het tussen
resultaat van een deelproces. De 1ngang(en) van een blok 

geven aanwelke eerder bereiketussenresultaten van in
vloed zijn op het beschouwdeblok. De beinvloeding van 

een blok door de inputgrootheden wordt aangegeven door 
de pijlen vanuit de tabel. 

1.3.3.2 Onderlinge positie van de blokken 

De flow-chart wordt van "START tt tot ttpRODUKT" doorlopen, 
waarbij de verschillende blokken in een bepaalde volgorde 

aan bod komen. Anders dan bij een flow-chart van b. v. een 
computerprogramma, waarbij de onderlinge plaats van de 
blokken de bewerkingsvolgorde in de tijd aangeeft, wordt 

hier het causale verband tussen de blokken aangegeven. 
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De fysische deelprocessen zelf spelen zich simultaan 

af (een uitzondering hierop wordt uiteraaro gevormd 
door de voorbereidende werkzaamheden (opspannen etc.) 

en het afnemen van het produkt). 

1.3.3.3 Akties 
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De flow-chart beschrijft het bewerkingsproces. Hiertoe 
behoren ook de ak,ties van de bedieningsman (opspannen, 

instellen, afnemen). Deze akties zijn daarom ook in de 
flow-chart opgenomen, aangeduid met: 

o 
1.4 Afbaking van het onderzoekgebied 

In dit verslag zullen we aandacht besteden aan de afwijkingen 
van de ideale cylindrische produktvorm, die ontstaan ten ge
volge van de positieveranderingen van hat werkstuk en de 
beitelpunt. 

Om deze positieverandering te vo.orspellen,moeten we weten 

hoe hetwerkstuk en de.beitel zich als mechanisch systeem 
gedragen onder invloed van de beitelkrachten. 

Hiertoe wordt in hoofdstuk 2.eerst een statisch model ont
wikkeld van het ingespannen werkstuk. In dit model vormen 

de afmetingen van hetwerkstuk en de stijfheden van hat 
gereedschapswerktu.ig de belangr ij kste parameters. 

In dit hoofdstuk wordt tevens besproken hoe de uitbuigingen 
leiden tot diameterverandering van het produkt. 

Een groep ingangsgrootheden van het model wordtgevormd door 

de optredende beitelkrachten. Deze bespreken we in hoofdst. 3. 
M.b.v. het model worden voorspeLl.ingen gedaan over de grootte 

van de te verwachten diameterverandering van het produkt. 

Ook het snijkriterium (d.w .. z. de vraag of de beitel al dan niet 
zal snijden) komt in dit hoofdstuk aan de orde. 



-17-

De invloed van het gereedschapswerktuig op de positie
verandering tussenwerkstuk en beitelpunt wordt besproken 
in hoofdst. 4. M.b.v. het model wordt nagegaan welke rol 
de stijfheden van het gereedschapswerktuig spelen bij de 
diameterverander ingen'. 

In hoofdst. 5 bespreken we de invloed van het uitgangs
materiaal. Hierbij gaan we na hoe de onrondheid van de 
blank doorwerkt in deonrondheid van het produkt. 
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Deze produktonrondheid wordt veroorzaakt door de varierende 

snedediepte ten gevolge van de niet-rotatiesynunetrische " 
werkstukdoorsnede. 

In hoofdst. 6 onderzoeken we de positieverandering van 
beitel en werks.tuk .alsdynamisch gebeuren. M.b.v .. een 
dynamisch model. van.het gesloten systeem gereedschaps
werktuig-snijproces~werkstuk kunnen uitspraken gedaan 
worden omtrent de stabiliteit van het systeem en over 
de ligging van gevaarlijke instellingen. 

In hoofdst. 7 worden de eindkonklusies vermeld, waarbij 
we tevens een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek 
doen. 
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Fig. 1.7 Flow-chart van het 
bewerkingsproces. 
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2. Modelvorming 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk vormen we een statisch model van het 

werkstuk op de draaibank, als mechanisch systeem. 

Met behulp van dit model willen we de uitbuiging van het 
werkstuk ten gevolge van de beitelkrachten, berekenen. 
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Oeze uitbuiging introduceert een afwijking in de diameter 

van het produkt. Ooordat de afstand van de beitelpunt tot 

de middellijn van het werkstuk groter wordt treedt er een 

diametervergroting van het produkt op. (Zie fig. 2.1). 

o,pm. : 

c: centerlijn 

Verspaning zonder 
uitiuiging. 

Verspaning net 
ui tiuiging • 

Figuur 2.1 Oiametervergroting t.g.v. uitbuiging. 

Onder invloed van de beitelkrachten zal tevens de beitel 

terugwijken. Oit effekt draagt ook bij tot de diameterver
groting. In 2.6 wordt de diametervergroting ten gevolge 

van de uitbuiging nader beschouwd. 



-20-

Bij dit model worden het gereedschapswerktuig en het 

werkstuk als ideaal beschouwd, op hun niet oneindige 
stijfheid na. We kijken hier alleen naar de afwijkingen 

van het produkt ten gevolge van de elastische ver
vormingen. 
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De belasting op het werkstuk, die gevormd wordt door de 

beitelkrachten, behandelen wij. in dib.model als autonome 
ingangsgrootheden, net zoals b.v. de ingestelde snede

diepte. Di t is in principe strijdig met de in hoofdstuk 1 
we.ergegeven filosofie, die beschrijft hoe de beitelkrachten 
onts taan als gevolg van (0 .• a.) de ingestelde snedediepte. 
Hetvaststellen van deze paradox is aanleiding om duide
lijk te maken hoe we dit model zullen gebruiken: 

Bij de berekening van de diametervergroting zullen we, 
i.p.v. auto nome beitelkrachten, de beitelkrachten als 
funktie van de werkelijke snedediepte gebruiken. 

De uitbuiging, die hierdoor ontstaat, zal daarbij de 
werkelijke snedediepte. beinvloeden. Deze gedachtengang 
is weergegeven in fig. 2.2. 

Indien we tevens het terugwijken van de beitel in de be

schouwing opnemen, ontstaat fig. 2.3. 
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~ Fig. 2.2 Plaats van het model 
in het rekenschema. 

u..iT e.u.i (;.1"6-
WERkS1'ul<, 
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'T£P.U.&WijkiNG
aEi TEL-

WEJUc.ELtlk£ 
S}lEDeJ)ii~E 

gig. 2.3 De beitelterugwijking 
in het rekenschema. 

Deze flow-charts geven aan welke plaats dit model inneemt in 

de proc~sbeschrijving. 

De terugkoppeling van het gevolg 'van de beitelkrachten naar het 

ontstaan ervan is uit te voeren m.b.v. een iteratie-proces, dat 

bij het rekenprogramma van het model (hoofdst'. 2 .. 7) ter sprake 

zal komen. 
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2.2 Modellering van de belasting 

Het werkstuk wordt belast met de beitelkrachten, die we 

beschrijven me~ de komponenten Fv (hoofdsn~kracht), Ff 
(aanzetkracht) en Fp (terugdrukkracht oftewel passieve 

snijkracht). Deze krachten grijpen op de mantel van het 
werkstuk aan, op een afstand ~d van de middellijn. 
(Zie fig. 2.4}. 

Fig. :~.4.. Belasting op het werkstuk. 

053/79 

Indien. we de belasting toerekenen naar de roiddel.lijn, dan 

ontstaan er twee momenten: het torsiemoment Mv en het buigend 
I 

moment Mf (fig •. 2.5') • 

If\v= tv·~ 
-....... 

m~~ ~·t 

Fig. 2.5 Belasting, toegerekend op de middellijn. 

Aangezien we alleen geinteresseerd zijn in de uitbuiging 

(in radiale richting), zullen we Ff en Mv niet in onze 
berekening betrekken, daar zij in eerste instantie op de 
uitbuiging geen invloed uitoefenen. 
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In ons model zullen we dUs werken met een belasting, die 

bestaat ui t de dwarskrachten F v en F p en het moment 
M:f = F f. • ~d (fig. 2.6). 

Fig. 2.6 Modelbelasting 

2.3 Modellering van het gereedschapswerktuig 

2.3.1 Geometrie ---------
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We gaan ervan ui t, dat· ,hEt gereedschapswerktuig zelf geen 

fouten introduceert in de vorm van het produkt. Dit uit

gangspunt beschrijven we met de navolgende modelaannamen: 

- De inklemming bij de klauwplaat is centrisch t.o.v. de 
lagering. 

Het centerpunt is centrisch t.o.v. de lagering in de 

losse kop. 

- De rotatie-assen van klauwplaat en center vallen in on

belaste toestand samen. 

- in onbelaste toestand is de aanzetbeweging evenwijdig aan 

de centerlijn, en staat de beitelpunt op centerhoogte. 

De nominale snedediepte (ao ) wordt niet direkt als beitelpunt

verplaatsing aangebracht, maar opgedrukt aan de beitelhouder. 

Tussen dit verplaatsingspunt en de beitelpunt bevindt zich 

de zogenaamde beitelstijfheid (kb) • 
.--------; ... 0.0 

Fig. 2.7 Beitelhouder. 
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Gezien de aard van de ondersteuningen ligt het voor de 
hand om deze voor te stelle~ als een ink lemming (b~ de 
klauwplaat) en een oplegging (bij de losse kop). 
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Van dit "klem-steun" model (zie fig. 2.8) werd aanvanke
lijk. dan ook uitgegaan. 
Om dit model te toetsen werden een aantal proeven gedaan: 
Een in een draaibank opgespannen staaf Cr-Ni-staal werd 
op een aantal plaatsen statisch belast (dwarskracht), 
waarbij de uitbuiging ter plekke van de belasting gemeten 
werd. Deze uitbuigingen waren aanmerkelLjk lager dan de 
berekende waarden. 
Het model.werd. aangepast: ook de ondersteuning bij de 
losse kop werd beschouwd als een inklemming. 
(!lKlem-klem" model, fig. 2.8). 

I ~, 
"Klem-steun" ·model "Klem-klem" model 

Fig. 2.8 
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De met het tweede model berekende uitbuigin~en komen 

goed overeen met de gemeten waarden. (Zie fig. 2.9) • 

.; ...... - " 
'" " '" , 

'" " 
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, , , , , , ®: GEtnETEtJ IA/RIfIt.DEN. 
I ~ \ 

I w \ 
I \ 

I \ ----- " 
" /I kLein· J TE I).N. 

I \ 
I • \ , \ 

",,' \ 

U.(x) 

f 
Fig. 2.9 Resultaat modeltoetsing. 

In bijlage 1 wordt deze proef nader besproken en geanaly
seerd. 
Bij de berekeningen (hoofdst. 2.5) w~dt gebruik gemaakt 
van het "klem-klem" model. De werkstukondersteuningen vatten 

we hierbij op als elastische inklemmingen. Oit doen we door 

aan de beide stennpunten een translatiestijfheid ~_e~Il~_~ ____ ' 
~-_--=--_-.. -. __ -_-~--,-r=--o-:-t-a-:-t-::-iestfj f~eid~:iQEL~·kennenfz-~m-IIg. ?_o 1 !!~-~~~e _stil!: ____ ' 

~= .. _~_~?en _ z iJ n_itl_~ll~_J£<i1diale) J;:ich tingen van. het werks tuk gel ij k. 

2.4 Modellering van het werkstuk 

We gaan ervan uit, dat de blank (het werkstuk) zelf geen 
fouten introduceert in de latere vorm van het produkt. 
Bet werkstukmateriaal is homogeen en spanningsvrij. 

Bet werkstuk is een zuiver omwentelingslichaam, dus: 

cirkelvormige doorsneden en een rechte middellijn. 
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De afmetingen van het werkstuk worden beschre~en door een 
nominale diameter (d,,) en een plaatselijke diameterafwijking 

(8,) die veranderlijk is in aXiale richting. (8 1« d 1 ) 

( Z ie fig.. 2 .. ' OJ. 

~ 
I 
I 

I 
I 
I 
i U') _____ -...L- _ ~ _____ _ 

I ~ 
I 

x 

Fig. 2.10 Werkstuk 

. d., 

doorsnede AA 

Bet produkt beschrijven we op dezelfde wijze (nominale 

diameter d2, met.diameterafwijking 82 ), waarbij we de 

nominale diameter definieren als: 

d 2 = d 1 - 2, .. ao 
a6 is de nominale (ingestelde) snedediepte. 

(Zie fig. 2.11). 
F~·· 

. , I 

TI l'H-.l ( I rT -
:~ ~ 

~ -. , ¥N 
, V'l 

- - --- . oW - - « -,--------- \:S . I 
I 
I r , 

-
I 

I 

~ I 

A .f .. 

Fig. 2.11 Produkt. 

<h. 

doorsnede AA 
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2.5 Berekening van de uitbuiging 

2.5.1.1 Vlakken, indices 

De belasting op het werkstuk is driedimensionaal. 
We zullen de belasting en de uitbuiging dan ook in 

twee onderling loodrechte vlakken beschouwen. 
De keuze van deze vlakken is in de figuren 2.4 tIm 

2.6 al weergegeven. Deze vlakken zullen we verder 
aanduiden met het horizontale resp. vertikale vlak. 

Het horizontale vlak wordt gedefinieerd door de 
centerlijn en de beitelpunt (in onbelaste toestand). 
Het vertikale vlak wordt bepaald door de centerlijn 
en de loodrechte richting op het horizontale viJ..ak. 
Aan 'O:eKtOr-;;;'Korripon~~te~-: in het vertikale vlak kennen 

we een index 1 toe I en in het horizontale vlak index 2 • 

2.5.1.2 Krachten en momenten 

De belasting en de steunpuntsreakties, die op het 
werkstuk werken, definieren we als in fig. 2.12-a 
en 2.12-b. 

Tn. 

Fig .. 2.12-a Fig~ 2.12-b 
Krachten op werkstuk. Momenten op werkstuk. 

Hierbij vormen F1, F2 en M de be~asting op het werkstuk 
(resp. F , F en - F f . ~ d/2 , zie ook fig. 2.6). v p 

rTl rt 
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2.5.1.3 Vervormingen 

De vervormingen van het werkstuk definieren we als 

in fig. 2.13-a en 2.13-b. 

~r.\ 

Fig. 2.13-a 

Verplaatsing van het 
werkstuk. 

Fig. 2.13-b 

Hoekverdraaiing van het 
werkstuk. 

(De hoekverdraaiing van het werkstuk ter plekke van de 
beitel is niet gedefinieerd, omdat we deze niet zullen 

gebruiken bij de berekeningen). 

2.5.1.4 Afmetingen en veerstijfheden 

De afmetingen en de gebruikt~ veerstijfheden definieren 

we m.b.v. fig. 2.14. In dit verslag zal de grootheid a 

worden aangeduidmet: (axiale) beitelpositie. 

Fig. 2.14 Afmetingen en veerstijfheden. 
(Rotatiesymmetrisch; geldt dus voor zowel 
het horizontale 'als het vertikcile vlak). 
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Modelaannamen ---------------
Alvorens over te gaan tot de berekening van de uit
buiging van het werkstuk inventariseren we hier de 

modelaannamen: 

- We werken m.b.v. het "klem-klem" model, waarbij we 
gebruik maken van elastische inklemmingen. 
(Zie fig. 2.14). 

- De elastische inklemmingen beschrijven we met een 

translatiestijfheid en een rotatiestijfheid. 
De stijfheden zijn in aIle (radial~~ richtingen 
gelijk. 
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- De funkties van de translatiestijfheid en de rotatie

stijfheid zijn strikt gescheiden. 
Dat wil zeggen: het door een ink lemming opgenomen 

moment veroorzaakt uitsluitend een hoekverdraaiing 

(bepaald door de rotatiestijfheid), en de door een 
ink lemming opgenomen dwarskracht veroorzaakt uit
sluitend een dwarsverplaatsing (bepaald door de 
translatiestijfheid). 

- Bij het berekenen van de uitbuiging verwaarlozen 

we de bijdrage van de afschuiving. 

- Bij het berekenen van de oppervlaktetraagheidsmomenten 
gebruiken we de nominale diameters. We verwaarlozen dus 
de bijdrage van 8', en 8 2 aan de stijfheid van het werk
stuk. 
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We bepalen de algemene uitdrukking voor de uitbuiging 
u2: ten gevolge van een dwarskrachtF en een moment M 

in het horizontale vIak. (Zie fig. 2.15). 

f 
Uz. 

rn. 
krn,. 

Fig. 2.15 Werkstuk in het horizontale vIak • 
. (- = reaktiegrootheid op het werkstuk) 

M .. b.v. deze uitdrukking U z = f (F,M) berekenen we u2 
volgens: 
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(2.2) 

Op d~ belasting na is de situatie in het vertikale vIak 

identiek aan die in ilet horizontale vIak. 
Vandaar dat we de gevonden relatie ook veor het vertikale 

vIak toepassen, waarbij we de juiste belasting invuIIen: 

u" :=. f ( Fv ) 0) 
Daar u 2 de met F gekoppelde verplaatsing is, kunnen we de 

relatie u 2 = f (F,m) bepalen m.b.v. Castigliano: 

(2.4 r 

In deze vergeIijking stelt Wt de totale elastische energie 

in de konstruktie voor. W"t is als voIgt samengesteId: 

(2 .5) 
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Hierin is: 

Wb = elastische energie in het werkstuk 

Wv1 = elastische energie in de linkerondersteuning 

Wvr = elastische energie in de rechterondersteuning. 

Ret probleem doet zich nu v~~r, dat deze energieen niet 
direkt uit de belasting berekend~~UJlneIl~den'Q~d~~~~we~ 
steunpuntsreakties niet zonder meer kunnen bepalen. 
Dit vanwege het feit, dat de konstruktie statisch over

bepaald is. Voor de 4 reaktiegrootheden staan ons slechts 
2 evenwichtsvergelijkingen ter beschikking. (De derde 
evenwichtsvergelijking, n.l. krachtenevenwicht in axiale 

richting, is hier niet aan de orde). 

Om dit probleem te omzeilen passen we ,de volgende methode 
toe: 

We snijden de rechterondersteuning af van het systeem en 

we voeren R-2 en M~2 als onafhankelijke belastingen R en 

M~2in. Rierdoor ontstaan de in fig. 2.16 geschetste kon
strukties • 

.. F,u.z La ,.,h Rz ,U,r2 

u.,.,z 

if m mn' ffi.t., · 'P,tl 'ttl 

Fig. 2.16 Losgesneden kanstrukties met hun belastingen 
en verplaatsingen (horizontale vlak). 

Devervormingen van het eenzijdig ondersteunde werkstuk 

kunnen we wel met Castigliano berekenen. De in deze 

konstruktie opgehoopte elastische energie, Wte , is samen
gesteld volgens: .... 

(2.6) 

en is een funktie van F, M, R2 en Mr2 
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De gevraagdeuitbuiging u 2 berekenen we volgens: 

d \Jte = <;.. ( f, m, Rz.) mr:J 
d F 4 

(2.1J 

In deze u1tdrukking komen R2en Mr2nogvoor. Deze groot
heden kunnen we als reaktiegrootheden berekenen uit de 
verplaatsingen bij het rechtersteunpunt, wederom m~b.v. 

Castigliano. 

(2.8) 

f"1 = d Wt~ (2.9) 

d mr.z 
Vervolgens stellen we deze verplaatsingen gelijk aan die 

van de rechterondersteuning. 

(2.10) 

'fn . = - mrz. (2.11) 
l",,. 

De mintekens in .de~e vergeli.jkillgen ontstaan doordat de 

belasting op de ondersteuning en de verplaatsing daarvan 
tegengesteld gericht zijn (zie fig. 2.16). 

Door nu de oplossing (R2en Mr2 uit het stelsel: 

-- (2.12) 

= (2.13) 

te subst,itueren in de uitdrukking u2 = g (F, M, Ri, Mr2 ) 
ontstaat de uitdrukking: 

u 2 = f (F, M) 



L. 
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Resumerend. beschrijven.we de berekening dus als voIgt: 
- Snij de rechterondersteulling los van de K.onstruktie 

en beschouw RZ en Mr2 als belastinq op het vrije uit
eindevan. het. werkstuk. ' 

- Bereken L~Z enM~i2 uit de evenwichtsvergelijkingen •. 

- Bereken Wta als funktie van F, M, RZ en M:r:Z-

- Los RZ en M~Z op uit het stelsel: 

dWt< _ - R). 
aR? ~ 

a Wtc, _ - mr2 
, 0 rn r% .Jc",r 

- Vuldeze oplossing in in de uitdrukking 

Uz = g (F, M, RZ' Mi:2) = 
Hierdoor ontstaat de uitdrukking 

u~ = f(F,M ). 

Bereken met deze uitdrukkinq de twee komponenten van 
de verplaatsinq: 
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2.5.4 Q~_~~~Y1~s~~B_YsB_g~_E~~~~~B!Bg 

Deze berekeningwordt in bijlage 2 volledig uitgevoerd. 

We volstaan hier met de presentatie van het resultaat, 

waarbij we gebruik.maken van de volgende konstanten 

(die ontstaan in de vergelijkingen B 2.15 , B 2.20 en 

B 2.31 in bijlage 2): 

C, _ 2-1 1 0..1. r 
[ -z-J 

3Q._ - a. + i' 

(,E Ii Jc."'.l 1; 
(2.14) 

Cl • 0.' 2. 
+ ..L [t1 +- -"--

.3 EX, "',..L A.t 
(2.15) 

C3 • ~ + "'- [N] tEl, ""...1 
(2.16) 

elf :; 
1,1_),2. 

+ f r~J 2 EI, It ... .e 
(2.17) 

Cs .. 
.ll_ t, + k + I + I 1" [V] +--
'Ell JEh 1i I; k,..t 

(2.18) 

c., =: t:':.. t2 + 1,1 + ..L [ tJ (2.19) 
2 EI, 2. Ell """,,! 

C1 .. -!I!:- ..,. f [N;] (2.20) 

E I, ~ 

c, :; f1- 1- t- i- I + _._' - f~l (2.21) 
EI, Elz · l"..t 1,." 

Hierin zijn 11 en 12 de oppervlaktetraagheidsmomenten van 

de verschillende doorsneden: 

I,. 4 
It == 

It 
rr eLI en rr d.z. (2.22 ) 

'" b'f 
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Met deze konstanten noteren we u 2 = f (F,M) als: 

U. 2. = 
waarin: 

RI _ -F(C3· Cb- Cr C8) - m (c"CZ- C4«&) 

( C, - C5 ' Cg) 

en 

ere,) T m ( '1'C5' - c~. c,) 

(CL - (.5·Ce) 
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(2 .. 23) 

(2.24) 

(2.25) 

M.b",v., deze relaties wordt de horizontale uitbuiging 

u 2 ten qevo,lge van de bei telkrachten berekend 

volgens: (zie ook (2.2) 

(2.26) 

waarin: 

d2. 
R2.- -fp (C,3· C,-C,.C8) + F/'T'( C,·C,7 - cLt·c,,) (2.27) 

en 
( "- cs·c,) 

fp (C3"S- ""') - If· ¥. (',"1; - eLt · C,) 

( ct - Cs ,(8) 

(2.28) 

De vertikale komponent van de uitbuiging wordt berekend 

volgens: (zie oak (2.3» 

waarin: 
- Fv '( C3'C,- c,-e,) =--------(ct- C6,(8) 

F" ('3'CS - c" c,) ( c, - C 5' . '8 ) 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 
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Opmerking: 

Het minteken b1j Mr1 ontstaat door de definU~ring van 
de reaktiemomenten volgens fig. 2.12-b. 
(Mr2 werkt j"n het-horizontale vlak linksom, terwijl 

Mr1 in het vertikale vlak rechtsomwerkt). 

Volledigheidshalve. noteren we hier tevens de u1tdruk

kingen voor u2' en u r ' indien we volgens.het klem-steun 
model (zie fig", 2.8) te werk zouden zijn gegaan •. 

0531'Z9 

Op de berekeningen, die tot deze uitdrukkingen leiden, 

gaan we in dit verslag niet nader in; dezeverlopen 
analoog aan de in hoofdst. 2.5.3 beschreven berekeningen. 

Bij het klem-ste~ model zijn Mrl -" Mr2 en kmr niet ge
definieerd. Er geldt dan: 

waar1n: 

R1. = - Fp -(., ... ft- *. elf 
Cs-

Ll, = Fy. Cz + R,· C, 

waar1n: . 

Fy . C, 

Cr 

(2.32) 

(2.33) 

{2.34} 

(2.35) 
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2.6 Ontstaan van diameterverandering 

• De werkelijke, gerealiseerde diameter (d 2) van het 
produkt wordt bepaald uit de berekening van de afstand 
van de beitelpunt tot het middelpunt van het werkstuk. 

(Afstand EM in fig. 2.17). 

Uit deze figuur volgt: 

053/79 

-- (2.36) 

Hierin is d 2 de nominale diameter van het produkt. 

(d2 = d t - - 2ao )· 

Uj 

________ centerhoogte 
c 

Fig. 2.17 Diametervergroting 

De diameterafwijking S2 is dus: 

, V 2 l ~1 - d.1. = z· (,h.,. uz) of" IL, 
a . 

(2.31) 

Daar zowel u,. als u 2, (ordegrootte:. 10 fum) vele malen 
kleiner zijn dan ~d2 (ordegrootte: 3 nun) is de invloed 
van u2 op de diameterverandering veel belangrijker dan 
die van u 1'. Dit kunnen we als volgt aantonen: 
Uit vgl. 2.36 vOlgt: 

(2.38) 
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De term u1 / (~d2. + U 2) heeft een zeer kleine waarde 
{ordegrootte: 1/300}. 

I 
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Indien we deze term verwaarlozen, kunnen we d 2 en 52 
als volgt benaderen: 

2.. ( ';"1. .,. l.L %) , I = 
T 

51 ~ 2..u.z. 
(Zie fig. 2.17) 

(2.39) 

(2.40) 

Deze benadering zullen we later in dit verslag ook toe-
passen. 

2.6.2 ~e~t2_g~2m~~tX~t2ng~t~ng_~~g~X~_g~_g~!te!g~!~g!Ug 

Behalve het werkstuk zal ook de beitel onder invloed van 

de beitelkrachten een verplaatsing ondergaan ten opzichte 
van de ingestelde positie. Indien we de beitelstijfheid kb 
in aIle richtingen konstant veronderstellen, dan kunnen we 

de vertikale komponent (Y,) en de horizontale komponent (Y 2) 
van de beitelverplaatsing berekenen volgens: 

y, - Fvllb (2.41-a) -
Y2 ::: fp/l.b (2.41-b) 

Indien we deze beitelpuntverplaatsing mee in beschouwing 
nemen, dan wordt d'2 berekend als voIgt (zie fig. 2.18} : 

centerhoogte 

Fig. 2.18 Invloed van de beitelverplaatsing. 



... 
-39-

De werkelijke snedediepte, die tijdens de bewerking 
optreedt, wijkt af van de ingestelde nominale snede

diepte. De nominale snedediepte ao is de helft van het 

verschil tussen de nominale diameter van het werkstuk 
en van de gewenste produktdiameter: 

053/79 

(2.43) 

De werkelijke snedediepte a 1 berekenen we als de helft 

van het verschil tussen de werkelijke diameter van het 
werkstuk en de werkelijke diameter van het produkt: 

.0., -= .L { ,< - d: J 2-

.. - ..L [ (rJ., + S,) - (dz tS2)} Z 

- Cl o t t· ( 51 - 52 ) (2.44) -
Hierbij plaatsen we de volgende twee opmerkingen: 

1. De werkelijke snedediepte a 1 is niet konstant, maar 

varieert over de lengte van het werkstuk; dit in tegen

stelling tot de ingestelde nominale snedediepte. 

2. a o en S1 zijn aan te merken als inputvariabelen van 

het draaiproces. Zij beinvloeden mede de outputvaria

belen a 1 en S 2' 
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2.7 Bet computerprogramma. 

Om de diametervergroting als funktie van de pl.aats ten 

gevolge van de beitelkrachten te berekenen, werd een 
computerprogramma gemaakt voor gebruik op een Hewlett 

Packard 9831 A tafelrekenmachine. 

053/?9 

Dit programma berekent als funktie van de axiale beitel

positie a diameterafwijking S2" 
Door de gevonden waarden S2(a) uit te plotten, ontstaat 
een beeld van de vorm van het produkt. 

In dit programma wordt aan de gebruiker de keuze geboden 
om een aantal effekten uit te schakelen, of juist apart 
te analyseren. 
ZO kan de keuze gemaakt worden over: 

- het model; klem-klem of klem-steun 
- stijfheidvan de lagering: oneindig stijf of reele 

stijfheden 

- stijfheid van de beitelhouder: idem 
keuze van het soort werkstuk: hierbij zijn er drie 

mogelijkheden: 1. Eem ideaal cylindrisch werkstuk. 

2. Een werkstuk, waar een stoorfunktie 

Sl (x) aangebracht is (zie fig. 2.10). 

3. Een werkstuk, dat op de draaibank is 

bewerkt en opnieuw ter bewerking wordt 
aangeboden. (Met deze mogelijkheid wordt 
het nabewerken gesimuleerd).· 

Om de afwijkingen van het werkstuk en het produkt te be

schrijven, maakt het programma gebruik van een matrix 
S(44x2). 

De eerste kolom (d. w. z. de termen S (i, 1)} bevat de be

schrijving van het werkstuk; Sl(X). Indien een ideaal 
cylindrisch werkstuk aangeboden wordt, zijn de termen 
SCi, 1) dus nul. 

Bet programma berekent de diametervergroting S2 in 44 punten. 
De uitkomsten worden opgeslagen in de kolom SCi, 2). 
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2.7.2 flQ~=£hsrt_Ysn_h~t_ErQgrsmms 

Deze wordt gepresenteerd in fig. 2.20. Hierin maken we 
gebruik van een apart symbooI voor de puriten in het 
programma waar de gebruiker gevraagd wordt een keuze 
te maken (zie fig. 2.19): 

NEE 

Fig. 2.19 Keuzepunt voor de gebruiker 
(b.v.: printen weI of niet gewenst). 

053/79 
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Flow-chart 

ProgD.amma: Diametervergroting 

start 

invoer: 
lengte 

,1 

set flag 1: 
klE!!Jll-Steun 

-1 
stijfheden =0 

Fig. 2.20-a 
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Flow-chart 
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S(i,1)=O 



nee 

S(i,1)=S(i,2 
S(i,2)=O 

z=O 

J:ereken 
mite~-terug 
wijking 
yeny 

bereken 

-44-

z= S(i,2) 

nee -

, ... " ... "na- ... 
.+-_;;.j a_-.::, '" bewerk~ ,"> , ,. 

, ? " .... " ... 

• 2.20-c: vervolg Flow-chart 

053/79 
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2.7.3.1 De elastische ondersteuning 

In het programma worden de elastische ondersteuningen 

beschreven m.b.v. hun reciproke stijfhe~n. 

«(mm/NJ resp. L1/N.mm]). 
Indien de gebruiker een of meerdere stijfheden als 
oneindig groot wil beschouwen (simulatie van een starre 
ondersteuning), dan wordt de overeenkomstige reciproke 
stijfheid in het programma nul gesteld. 

2.7.3.2 Het toepassen van een stoorfunktie ~ (x) 

M.b.v. een stoorfunktie S1 (x) kan de bewerking van een 

niet-cylindrisch werkstuk gesimuleerd worden (zie fig.2.10). 
Dit kan b.v. een conisch werkstuk, of een werkstuk met een 
s inusvormig diameterver loop z i j n. Hierbij noet dan wel worden 

Daar S1 vele malen kleiner is dan ~ , wordt de beinvloeding 
van de stijfheid van het werkstuk niet in rekening gebracht. 
Alleen de beinvloeding van de snedediepte wordt meegerekend. 

2.7.3.3 .Berekening van de uitbuiging 

De uitbuiging wordt berekend m.b.v. een iteratieproces 
volgens fig. 2.3 •• De uitbuiging wordt berekend in de 
procedure "UITBUIGING" in het programma, m.b •. v. de in 

.bijlage 2 afgeleide formules voor het "klem-klem" model. 

Het.iteratieproees 

Aan het begin van iedere door gang door het interatieproces 

wordt de werkelijke snedediepte berekend volgens vergel~king 
2.44, waarbij S2 de uitkomst van de diametervergroting is 

bij de vorige doorgang. 

Bij de eerste doorgang door het iteratieproces hebben u1 , u2 , 
S2 en Z de waarde nul. 
Z is de testgrootheid, waarmee de verandering van S2 in een 
volgende iteratieslag bepaald wordt. 
Het iteratieproces wordt verlaten indien: 
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Gebruik van het "klem-steun" model 

De procedure "UITBUIGING" in het programma berekent de 
uitbuiging voor het "klem-klem" model. Door een eenvoudige 
aanpassing kan met deze procedure, indien gewenst, ook 
volgens het "klem-steun tl model gerekend worden. 
Deze aanpassing gaat als voIgt: 

~----NaheEberekene~I'l:-van c1t/m C s en Mr1 en Mr2 (volgens 
de hormaleprocedure) stellen we: 

Mr1 = Mr2 = 0 

c 6 = 0 en Cs = 1 

Hierdoor gaan de "klem-klem"-formules voor R2 en R1 

(2.27 en 2.30) over in de "klem-steun"-formules 

2.33 en 3S;-en de _"klem-1cleml' -forItltlles vooru2Jen\l1 
{~.26 eIl_i:2~). in de "klem-steun "-formules 2.32 en 

2.34. 
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2.7.3.4 Het simuleren van nabewerkingen 

M.b.v. het rekenprogramma kan het nabewerken gesimu
leerd worden. Dit heeft tot doel om te onderzoeken wat 
de invloed is van de diametervergroting ten gevolge van 
een bewerking op het resultaat van een navolgende be
werking. 

Het produkt van de eerste bewerking, met diameter d2 
en diameterverstoring S2(x), dient hierbij als werkstuk 
voor de nabewerking. Dit werkstuk wordt dan beschreven 

door de nominale diameter d, = d 2 ' en door de stoor
funktie 91 (x) = S2(X). 
De nominale diameter van het eindprodukt wordt op zijn 
beurt weer bepaald door de nominale snedediepte ao van 
de nabewerking: 
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3. Het snijproces 

Om de produktvorm te berekenen volgens het schema van 
fig. 2.2 of fig. 2.3 hebben we nu nog de snijkrachts

relaties nodig. 
De snijkrachtrelaties zijn experimenteel bepaalde 
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ui tdrukkingen voor E'v
' 

E' f' E"p' als funktie van de' sneae
grootheden. 
Deze snedegrootheden worden in hoofdst. 3.1 gedefinieerd. 
In hoofdst. 3.2 gaan we na in hoeverre de bestaande snij
krachtrelaties geldig zijn in ons specifieke toepassings
gebied: het fijnverspanen. 
Hiertoe worden zit vergeleken met de resultaten van de 
draaiproeven, die we hebben uitgevoerd. 
Daarna berekenen we m.b.v. het model de diameterverandering 
van het produkt ten gevolge van deze snijkrachten. 
De resultaten en de konklusies, die we hieruit kunnen 
trekken, worden besproken in hoofdst. 3 .. 3. 
In hoo£dst. 3.4 gaan we na op welke wijze de produktvorm 
wordt beinvloed door onze keuze van de nominale snedediepte. 
Hierbij zullen een aantal voor- en nabewerkingen worden 
gesimuleerd. 
In hoofdst. 3.5 komt het snijkriterium, dat aangeeft of 

de beitel het materiaal zal verspanen of slechts over het 
materiaal zal crlijden, aan de orde. Hierbij wordt het snij
kriterium nader gedefinieerd en gaan we in op de rol, die 
het speelt in onze problematiek. 
Tenslotte zullen we (zonder de berekening uit te voeren) 
aangeven, hoe het snijkriterium theoretisch bepaald kan 
worden .. 
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3.1 Definities van snedegrootheden 

M.b.v. fig. 3.1 zullen we een aantal snedegrootheden 
def inH~ren: 

Fig. 3.1 Beitel en werkstuk: horizontaal vlak. 

a, : snedediepte (rom) 
s aanzet per omwenteling (rom/orow) 
r · neusradius van de beitel (rom) · 
b · snedebreedte (rom) . b = fi7sIriK · , ,1 ... . ... 

h spaandikte (rom) . h -. s lE sin /( , 
'~-'k;' f'-snijkan ts noeK"Tgradem} 

,~ .- - ~ 

b : equivalente spaanbreedte (rom) e ' 

(3. 1 ) 

(3.2 ) 

De grootte van be (lengte van de aktieve snijkant) is te 
berekenen volgens: 

b = at. - r (1-cos K,) + Ie. rr.r . + s/2 
e sin K- 180 . (3.3-a) 

Deze formule geldt indien 8!1/'r'( 1-cos'lC) • Indien a1~~(.2~~::s .. ,IC._ .. )~_~~ .. _. 
r~---"--'~-~==~'(ae-be:ltel -snijd:J: 'alleen-met de,:r:adiusJ .l:>erekene[l,W~ be vlg. 

formule 3.3-b: (z~e ook fig. 3.2) 

+ s/2 
(3.3-b) 
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Fig. 3.2 Radius-snijden a1 < t (f - cos IC ) 

De van de inmiddels gedefinieerde grootheden afgeleide 
grootheden zijn: 

A .: spaandoorsnede (mro2) 

A = a1- s 
he : equivalente spaandikte (mro) (3.4) 

h = Alb = at. s 
e e be (3.5) 

a : spaanslankheid (-) 

r _ bl'h _ a, 
o - 'I" - S '* sin'" k: 

(3.6) 
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3.2 Snijkrachtsrelaties 

De snijkrachtsrelaties worden meestal op een van de 

volgende twee manieren gepresenteerd: 

1. De kIacht per spaandoorsnede, als funktie van 

spaandoorsnede en spaanslankheid: 
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F. 
l. 

(3.7) 
A 

2. De kracht per equivalente spaanbreedte, als funktie 
van de equivalente spaandikte: 

Fi 
"t)= f. (he) 

e l. 

(3.8) 

Voor een groot aantal werkstukmaterialen zijndergel~ke, 
experimenteel bepaalde, snijkrachtrelaties beschikbaar. 
Deze uitdrukkingen zijn echter meestal bepaald uit meet-
punten, die buiten ons toepassingsgebied liggen. 
Voor onze bewerkingen, waarbij we hoge eisen stellen aan 
de nauwkeurigheid en de oppervlaktekwaliteit van het pro
dukt, moeten we ons beg even in het gebied van de relatief 
kleine snedegrootheden. De vraag is, of de bekende snij

krachtrelaties geldig zijn in dit gebied. 
Om dit te onderzoeken werden een klein aantal proeven 

gedaan, waarbij zowel Fv' Ff als Fp gemeten werden. 
De resultaten van deze proeven en de omstandigheden 
waaronder ze genomen zijn, staan ui~gebreid vermeld 
in bijlage 4. Deze resultaten vergelijken we in fig. 3.3-a 
tim fig. 3.3-c met de bekende (geextrapoleerde) snijkracht
relaties. Hierbij maken we gebruik van de presentatiewijze 
volgens formule 3.8: 
de snijkracht per equivalente snedebreedte, als funktie 
van de equivalente spaandikte. 
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I Materiaal: C45N I 
250 250 250 

I Ffr ~r I 

~ be I 
I , 

~1200 200 I [~1200 / 
/ 

I 
I 

I 
I 

150 150 150 I 
I 

I • 
I 

I 
I 

100 
/ 

100 - 1':)0 

50 

0,08 - 0,04 0,08 
--~~~~ . 

he (mn) he (mn) 
Fig .. 3 .. 3-a Fig. 3.3-b Fig. 3.3-c 

0,04 0,04 

F' F F 
.:L (h ) '. , ..:! (h ) 'Ff (he>, 
be e be e e 

0,08 .. 
h (mn) 

e 

Hoofdsnijkracht Aanzetkracht P~sieve snijkracht 

De onderbroken lijnenindeze figuren geven (geextrapo

leerde) snijkrachtrelaties weer. De doorgetrokken lijnen 

zijn de regressielijnen door de meetpunten van onze 

proefnemingen. 

De uitdrukkingen veor de bestaande, 'geextrapoleerde snij

krachtrelaties en de uit onze proeven bepaalde snijkrachts

relaties luiden als volgt: 

F
f 

F 
-b ==100+33Dm " ...E. == 330~ h , e b ' e 

e (3.9b) e (3.9c) 

Snijkrachtrelaties Fv' '~f =4,5+140,Om
e uit de proeven: ~ =56+243,Sme e (3.10b) 

e (3.10a) 

(krachten in N, De en he in nun). 

F 
...E. = 75+4503l h 
be (3.106) e 
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Indien we de twee - steli~lJL snijkrachtrelaties met 
elkaar vergelijken, dan valt hetop, dat de gemeten 

Fv-waarden tamelijk goed overeenkomen met de verwachte 
waarden nit·de bestaandesnijkrachtrelatie. 
Verder vertoont het beeld dat de gevonden Fp-relatie 
een belangrijk verschil t.o.v. bestaande uitdrukkingen 

voor Fp; de gevonden Fp-lijn gaat niet door de oor
sprong, maar ligt boven de bestaande Fp-lijn. 
De gemeten waarden voor Ff wijken sterk af van het 
verwachte beeld. Daarbij.merken we op, dat van de 

drie regressielijnen de Ff-lijn de slechtste corre
latiecoef.ficient opleverde. 

Hierui t zou men k':lllnen konkluderen da t, met name 
voor Ff, de gekozen presentatiewijze niet optimaal 
geschikt is. 

053/79 
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3.3 Diameterverandering ten gevolge van snijkrachten 

Indien we nu de snijkrachtrelaties als bekend veronder
stellen, kunnen we m.b.v. het computerprogramma volgens 
het schema van fig. 2.3 een bewerking simuleren, en de 
produktvorm voorspellen. 
In het programma maken we gebruik van de uit de proeven 

bepaalde snijkrachtrelaties (vlg. 3.10-a tIm 3.10-c). 
Zoalsin de inleiding vermeld is, zullen we de kop
schijfas van de VCR 2020 als voorbeeld nemen. 
Dit betekent, dat we een produkt wensen met d 2 = 6 mm, 
en een tolerantieveld van 4/um. 
Momenteel gaat men bij de produktie uit van asjes met 
een diameter van 6,2 mm. 
Als eerste berekening simuleren we de bewerking van zoln 
asje, met een nominale snedediepte van 0,1 mm. 
Daar we eerst de invloed van de snijkrachten apart willen 

II • 

bestuderen, gaan we hier uit van de ideale situatie, waarin 
de stij fheden van de jjnaer_s-teurif~9!=ii-=~~a.e~beite.f~~~d.eJ;_ 
'oiieind rg __ (jt~o~_.zIjn. 
Fig. 3.4 toont het resultaat van deze simulatie, waarbij 

we ons herinneren wat S2(X) voorstelt: 
De curve S2(X) beschrijft de produktvorm, 

7:;r· 
gesuperponeerd 

op de nominale diameter d 2• 

8 

1 S2;X)6 • 

{/UlU} 
4-

2, 

d, = 6,2 nm 

~ = 6 nm 

a
o 

= 0,1 nm: 

$ = 0,02 mm{omw. 

.! bijdrage van Pf 1 

. . _-1---_ 
!-'":"r-l-,--i I· f I I 

··x·· (Irm)' 
I 
'" 

• '" .. 
Fig. 3.4 Diameterafwijking-bij 0,1 mm 

De bijdrage van Ff is apart weergegeven 
(onderbroken kurve). 
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In fig. 3.4 is de invloed van de aanzetkracht Ff 
(of liever gezegd: van het moment Ff *d2/2) apart 
weergegeven. 
Deze maakt plijkbaar een klein deel uit van het 
totaal. 

De invloed van F' is in deze figuur niet apart op v 
schaal, weer te geven; deze invloed is nihil. 

(maximaal O,O,/um bij x=55 mm). 
Hoewel Fv en Fp dezelfde ordegrootte hebbei1 (ca 10 N) 
en u 1 en U z dus ook, is de invloed van Fv verwaar
loosbaar. Dit dankzij het feit, dat de vertikale 
uitbuiging, die F veroorzaakt, weinig effekt heeft v 
op de diametervergroting. 
De diametervergroting wordt dus voornamelijk bepaald 

door de passieve snijkracht Fp' Hierbij merken we op, 
dat Fp'. ten gevolge van de uithuiging en de daarmee 
gekoppelde snedediepteverandering, varieert van ca 

10.5 N (aan de uiteinden van het werkstuk) tot ca 9,4 N 
(in het midden van het werkstuk). 

053/79 
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3.4 Voor- en nabewerking: invloed van de snedediepte 

De grootte van de snijkrachten kunnen we, binnen bepaalde 
grenzen, aan banden leggen door de snedegrootheden te 
verkleinen.-Dit kunnen we doen door het werkstuk in meer
dere etappes te bewerken. 
Zowel in de voorbewerking (van 6,2 rom tot een gekozentussen~ 

diameter) als in de nabewerking (van de tussendiameter 
naar 6 mm) kunnen we een kleinere snedediepte toepassen. 
Bij de nabewerking krijgen we echter te maken met het 
volgende verschijnsel: 
Tijdens de voorbewerking is een tussenprodukt ontstaan, 
dat we als werkstuk gaan gebruiken voor de nabewerking. 
Dit werkstuk is nu niet meer cylindrisch, maar het heeft 
reeds een tonvormige afwijking, die in de voorbewerking 
is ontstaan. Deze afwijking zal het onstaan van diameter
vergroting van het eindprodukt bevorderen, omdat tijdens 
de nabewerking de snedediepte, en dus de snijkrachten, in 
het midden van het werkstuk groter zijn dan bij de uit
einden van het werkstuk. 

Zoals bij de beschrijving van het computerprogramma 
(hoofdst. 2.7) al vermeld is, biedt het programma de 
mogelijkheid om nabewerkingen te simuleren, zodat het 

hierboven genoemde verschijnsel onderzocht kan worden. 

Met deze simulatie voeren we drie verschillende bewerkingen 
uit, waarbij we steeds vanuit een werkstuk met een diameter 
van 6,2 mm een produkt van 6 rom vervaardigen: 

Voorbewerking Nabewerking 
Bewerking .. 

d1 d2 ao d1 d2 ao 

I (fig.3.5) 6,2 6,1 0,05 6,1 6 0,05 
II (fig.3.6) 6,2 6,02 0,09 6,02 6 0,01 
III (fig.3.7) 6,2 6,002 0,099 6,002 6 0,001 
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Omdat we aIleen de invloed van de snededie~te willen 

beschouwen, houden we de aanzet in aIle zes bewerkingen 
konstant: s = 0,02 rom/omw. (Dit ondanks het feit, dat 
we hiermee op zeer kleine spaanslankheden uitkomen). 
De resultaten van deze drie bewerkingen zijn weergegeven 
in fig. 3.5 tim 3.7. In deze figuren stellen de onder
broken curven steeds het resultaat van de voorbewerking 
voor; dus de diameterafwijking van het tussenprodukt. 
De resultaten zullen we nu nader bespreken. 

- ~~!i~!:lsing_I: 

De voor- en de nabewerking zijn nagenoeg identiek; de 
nominale snedediepte is in beide gevallen hetzelfde. 
Daardoor verschillen de snijkrachten in beide gevallen 
erg weinig. In dit geval vertoont het tussenprodukt 
een kleinere diameterafwijking dan het eindprodukt. 
Dit heeft als oorzaak, dat het werkstuk in de na
bewerkingeen kleinere diameter heeft (en dus een g~ringere 

·.~~IJf~heId}:;=Z9~1::.t~j-dens:A~=~ni$ewe~lSIIiq~~~~-gi9t.ere 
uitbuiging optreedt. 

Het aandeel van de voorbewerking is nu een stuk groter. 
Bij de tamelijk grote snedediepte ontstaat een diameter
afwijking van maximaal 8/:t!,.m. De nabewerking wordt uitge
voerd met een kleine nominale snedediepte (10/um). 
Ten gevolge van de tonvorm van het werkstuk in de nabe
werking, loopt de snedediepte in het midden op tot 

10. + ~ .• 8 = 14/um. 
Om het effekt van deze extra snedediepte tot uitdrukking 
te brengen, is in fig. 3.6 nog een derde curve opgenomen: 
Deze curve stelt de diameterafwijking veor ten gevolge 
van bewerking met een snedediepte van 10/um, uitgaande 
van een cylindrisch werkstuk met d1 = 6,02 rom. 
Het verschil tussen de middelste en de onderste curve 
in fig. 3.6 (maximaal 0,4/um) wordt veroorzaakt door 
de diameterafwijking van het werkstuk ten gevolge van 
de ,voorhewerking. 
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;.,c 

bewerking 
1/~ = 6.2/6.' 

o = 0.05 

king 
,td2 = 6.'/6.0 

ao= 0.05 

! I 
. Fig- 3.5 Bewerking I 

x .. 
/ 

,. .... 
/'. " voorbewerking 

/. '''-" __ -----Id,/~ = 6.2/6.02 

" ao = 0.09 , 
, ~king 

" d,/d2 = 6.02/6.0 

" ao = 0:;:0' , ~~--~------~------~ 
, als aparte1::e'Nerking 

/' d1/d2 = 6.02/6.0 

/ a= 0.01 
(iii' / ;",&.. .. ...;:0 .... '·_· _' _____ _ 

I I I ! Fig .. 3.6 Bewerking II 
.".,.--.. ,,-~, .... ~ ... " '$SO> 

x. 

voorbewerking 
/'-', ___ --j d,td2 = 6.2/6.002 

/ , ao = 0.099 , \ 
, \ naJ::ewerking 

" \ d';~ = 6.002/6.0 .. 

" \ ao = 0.001 
I ~~--~--------~--------; 

, al.s apartel:ewerking 
" d1/~= 6.002/6.0 

" ao = 0.001 , ~~ ______________ -J. 

I 
/ 

/ , 
! I I I I f I I 

v 
I .. • .. .. 

Fig 3 .. 7 l:ewerking III 
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- ~~~~~~!!!~L!!!':' 

C -~~P=riaaJ.afnaffie~ __ ~!_l1ll~P:i.j~ volledigjn. de_Y90:t"~ld.I?fL_ 
plaats ('b = 0,099 nun). De diameterafwijking, die hierbij 
ontstaat, wijkt weinig af van die in fig. 3:4, waar het 
werkstuk in een bewerking op d 2 = 6 nun werd gebracht. 
De nabewerking wordt uitgevoerd met een nominale snede
diepte van 1/um. Ten gevolge van de "enorme" diameter
afwijking van het werkstuk, loopt deze snedediepte in 

het midden van het werkstuk op tot 1. + ~ .• 9 = S,S/urn. 
Ondanks deze relatief zeer grote snedediepte-toename is 
de extra diametervergroting van het eindprodukt t.g.v. 
het tonvormige werkstuk erg klein. 
(Vergelijk met onderste curve van fig. 3.7). 

De resultaten van deze berekeningen vatten we in fig. 
3.8 samen. De niet-onderbroken curve in fig. 3.8 toont 

voor een eindprodukt met d.2. = 6 nun de maximale 5:2. (die 
optreedt bij x = 55 ), als funktie van de nominale 
snedediepte ~. tijdens de nabewerking. 
(In de voorbewerking was het werkstuk van 6,2 nun op 
6. + 2 nun gebracht). 
De onderbroken curve in fig. 3'.8 toont voor een produkt 
met d 2 = 6 nun de maximale S 2. als funktie van de nominale 
snedediepte, waarbij echter uitgegaan werd van een 

cylindrische blank met d,., = 6. + 2:0.0 ., 
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10 

8 . 

6 

4 

2 

werkstuk: 
tonvonnig t.g.v. 
voorbewerking 

" L_----~· - "'" ---
0,001 0,005 0,01 

d 1 = .6+2.a
O 

~ = 6mn 

/ 
/ 

/ 
/ 

I 

1 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

lwerkstuk: Ie 
/ fIIC-------l~lind.risCh 

/ 

,05 0,1 
aQ (mn) ... 

(logaritmisch) 
Fig. 3.8 52 maximaal als funktie van de nominale 

snedediepte. 

Uit de resultaten van deze berekeningen kunnen we de 
volgende konklusie.s trekken: 

- De diameterafwijking van het eindprodukt is sterk te 

beinvloeden door de snedediepte; hoe kleiner ao ' des 
te kleiner 5c • 

- De "voorgeschiedenis" van het werkstuk doet weinig ter 

zake; de snedediepte tijdens de n~bewerking is de be~ 
palende grootheid vo.or de diameterafwij king. 

Hierbij moeten we aantekenen, dat voor deze berekeningen 

de aanzet konstant is gehouden. Indien we, bij verkleining 
van de snedediept.e oak nog de aanzet aanpassen (b. v. dus
danig dat de spaanslankheid konstant blijft), zal de 

snijkracht nag sterker afnemen en zal de curve in fig. 3.8 
van rechts naar links sterker dalen. 
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3.5 Het snijkriterium 

3.5.1 ~~2£h~!iY!ng_Y2n_g!!ig~n_~U-2U!ig~n 

Om een beitel daadw.erkeli.jk te laten snijden in het 
mater.iaal, is. een bepaalde,. minimale indringdiepte 

vereist. Dit. kunnen we illustreren m .. b .. v. fig. 3.9 
en 3 •. 10 .. Indien, de indringdiepte erg klein is, zal 
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er slechts.een elastische vervorming aan het opper

vlak optreden. Het materiaal glijdt elastisch onder 

de beitelpunt door (fig. 3.9-a). Bij toenemende in

dringdiepte zalvlak onder hetoppervlak plastische 
deformatie optreden. V66rde beitelpunt'wordt het 

materiaal enigsz.insopgestuikt; de beitel zal het 

materiaal als het ware "uitsmeren" over het oppervlak. 
(fig .. 3.9-b). 

Fig. 3.9-a 
Elastisch gl~den. 

Fig. 3.9-b. 
Plastisch glijden .. 

Eerst. wann.eer de indringdi.epte tot een bepaalde, kri tische 

waarde is toegenomen, zullen de deformaties in het materi

aal zo groat worden, dat er afschuiving en spaanvorming 
plaatsvindt (fig. 3.10) 

Fig. 3.10 Snijden. 
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Deze kritischeindringdiepte zullen we aanduiden als 
het snijkriterium. 
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De overgang van kont.inu glijden naar kontinu sn:ljden 
zal waarschijnli.jk verlopenvia een tussenstadium, 
waarbij glijden en snijden elkaar afwisselen. 
( "Slip~stick II effekt) .. 

3.5.2 Q~_~Qn~~~~~n~!~_Y~n_h~~_~n!i~~!~~~igID 

Bet bestaan van het snijkriterium is voor onze proble
matiek van groot belang. Zoals in hoofdst. 3.4 aange
toond is, neemt de produktnauwkeurigheid toe bij dalende 
snedegrootheden (zie fig. 3.8). 
Deze snedegrootheden kunnen we blijkbaar niet ongelimi
teerd verkleinen; ze z:ljn aan een minimum gebonden. 
Dit minimum bepaalt dan tevens de maximale nauwkeurigheid 
die we in een bepaalde situatie met verspanen kunnen 
bereiken. 
Met andere woorden: door het snijkriterium ligt de 
fysische grens voor die nauwkeurigheid vast .. 
(z.ie fig.. 3 .. 11 ) • 

maat-
afwijking 

minimale afwijking:_ 

II' 

snijkriterium snedegrootherl.en 

Fig. 3.11 Begrenzing van de nauwkeurigheid t.g.v. 
het snijkriterium. 
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3.5.3 !h~2~~£!a~h~_Q~eg!!Dg_YsB_h~E_~B!i~r!E~r!Ym 

In . di.t hoofdstuk zullen. we aangeven op welke wij ze het 

snijkriterium. theoretisch bepaaldzou kunnen worden. 
We bepalen hiertoe het uitwendige vermogen,. dat aan'~de 
beitel moet worden toegevoerd om het (plastische) glij
proces en het snijproces op gang te houden. 
Deze twee vermogens zetten we, als funk tie van de in
dringd1epte, uit in een grafiek •. We verwachten dan een 
beeld, zoals in fig. 3.12 is geschetst. 
(We verwaarlo·zen hier het "slip-stick" stadium). 

Fig. 3.12 Benodigde vermogen per snedebreedte voor 
het glij- en snijproces. 

Daar.hetmateriaal.zich zal gedragen.op de wijze, die 
energetisch het gunstigst is, zal het bij h = hkrit 
overgaan tot het uitvoeren vaneen ander proces. 

3.5.3.1 Bepaling van P(h) voor het glijproces 

We drukken een beitel met een bepaalde geometrie 

(radius r, wighoek ~ I sp-aanhoekl en vrij loophoek 0( ) 

tot een bepaalde diepte h in het materiaal. 
Daarna dwingen we een snelheid v. op, waarbij we geen 
verplaatsing van de beitel loodrecht op het oppervlak 
toestaan (h is konstant). 
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Vervolgens berekenen we, m.b.v. pl~tlciteitsmechanika, 

de vervormingen in het plastische gebied, waaruit 
we Fv kunnen berekenen (zie fig. 3.13). 

Fp 

Fig. ·3 .. 13 Berekening van P (h) . voor het· glijproces. 

De benodigdaFp (om h konstant te houden ) levert geen 
vermogen. 
Bet benodigde vermogen per snedebreedte is dus: 

L .. -.!i..V. 
I, b 

Door deze berekening voor een aantal waarden van h uit 
te voeren, zal de curve in fig. 3.12 voor het gl~proces 
ontstaan. 

Bepaling van P(h) voor het snijproces. 

We gaan. uit .van dezelfde beginsituatie, maar nemen nu 

aan dat hetsnijproces optreedt. 
M.h.v. de bestaande verspaningsmodellen berekenen we 
nu de hoofdsnijkracht Fv (zie fig. 3.14). 

fp 

f" 

Fig. 3.14 Berekening van P{h) voor het sn~proces. 

Ook in di t geval is h konstant, zodat Fp: geen vermogen 
levert. Bet benodigde vermogen per snedebreedte is dus: 

p - ..., 
b 
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4. Het.gereedschapswerktuig 

In di.t. hoofdstuk. gaan we de invloed na van de eigen
schappen van'het gereedschapswerktuig op de vorm van 
het produkt. Zoals in de flow-chart van het bewerkings

proces (fig. 1.7) te zien is, is deze invloed op te 
splitsen in twee delen: namelijk de invloed die v66r 

het draaiproces uitgeoefend wordt en de beInvloeding 
tijdens het draaiproces. 

V66r het draaiproces zijn vooral de geometrische eigen
schappen van het gereedschapswerktuig van.belang. 
Bij het opspannen van hetwerkstuk en het instellen van 
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de snededieptewo~dt in principe de vorm vanhet produkt 
bepaald; namelijk door de baan, die we de beitelpunt, los 
van het draaiproces, door het werkstuk willen laten af
leggen. In de flow-chart van het bewerkingsproces is deze 
baan aangeduid.met. "posi.tie van de beitel t.o.v. het werk
stuk, (niet-verspanend}". Deze baan wordt beInvloed door 
geometrische afwijkin.gen van het gereedschapswerktuig. 
Als voorbeelden noemen we: 
- de excentriciteit van de lagering van de hoofdspil en de 

lossa kop: hierdoor kan een taps produkt ontstaan 

- de rondloopnauwkeurigheid: deze beinvloedt de rondheid 
van. het produkt 

- de rechtheid van de geleiding. van de beitel langs het 

werkstuk:dezebeinvloedt plaatselijk de snedediepte 
- de nauwkeurigheid van de snedediepte-instelling: deze 

beInvloedt de nominale diameter van het produkt. 

Tijdens het draaiproces wordt deze beitelpositie verstoord. 
Hierbij spelen de stijfheden-vanhetgereedschapswerktuig 
een grote. role In het model worden de stijfheden beschreven 
door een transla:tie- en een tors ies.tij fheid bij de werkstuk
ondersteuningen en doo.r de stijfheid van de beitelhouder. 
De invloed van deze afzonderlijke stijfheden worden achter
eenvolgens in hoofdst. 4.1 t/m 4.3 besproken. 
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Deinvloed van de stijfheden op de vorm van het produkt 
onderzoeken we door een bepaalde bewerking nr.:,b. v.. het 

computerprogramma een aantal malen te simuleren, waarblj 

we de stijfheden varieren. 

Deze bewerking kiezen we als voIgt: 

- Nominale diameter van het werkstuk : 
- Nominale diameter van het produkt 

- Nominale sneded1epte 

.. · .. .. 

d j 

d' 
2 

a, 
0 

= 6,2 mm 

= 6 mm 

= 0,1 mm 
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- Aanzet · · s = 0,02 mm/omw 
Neusradius van de beitel 

- Snijkantshoek 

.. · 
· .. 

In hoofdst .. 3 hadden we deze bewerking ook 
waarbij de stijfheden aIle oneindig groot 
(zie fig. 3.4). 

4 • 1 Irivloedvan-k ~~'Emk~~ 
,~~ ...•. -- .~-~~ .. -.-.~ .. ~~~-- ' .. , ... _' 

r = 0,02 mm 
k; = 900 

gesimuleerd, 

waren. 

De invloed van deze translatieveren willen we eerst apart 

beschouwen. Dat betekent, dat we de torsiestijfheden (kml 
en kmr> en de stijfheid van de beitelhouder (k~) oneindig 
groot nemen .. 

Fig .. 4.1 toont, hoe we ons in dit geval de steunpunten 
voorstellen. 

werkstuk 

, 

Fig .. 4.1 Rechtersteunpunt, met oneindig grote torsie
stij fheid (k =_) .. 

·mr 



.. 
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Door de beschreven .. bewerking onder deze omstandigheden 

een aantal malen te simuleren voor verschillende waarden 

van kX enk~, ontstaan de produktvormen in.fig. 4.2. 

-. . 
..... 
.... 
s. .... -------------- ---------------: _ J~ =kr: =1000 N/nm 

, .... 
.... 

=kr =5000 N/nm 

kl=k =1000ON/nm ·r 

Fig. 4.2 De- produktvorm als funktie van k.. en k· k :: k = 00 -L r in1 no: 

(d1 = 6.2 nm; d2 = 6.0 nmj a
o 

= 0.1 nm; .5 = 0.02 mn/omw') 

Bij deze bewerkingen is \ = k
r

, terwij 1 hun waarde 

varieert van 5.00 N/mm tot t;Ij. 

Ret resultaat is zoals we weI konden verwachten: 

hoe lager. de. st.ijfheden, deste groter de afwijkingen. 

Daarnaast konstateren we, dat bijafnemende stijfheden 

de vorm van de curveyeraiiCfert; d.e mInima~liggenniet._ 

~ .. meer bi~-de ~U:IEeTrideri~·rna:ar schu.{vell-naar binnen. 

Hierbij deet zich een verrassend verschijnsel veer: 

het groetste diameterverschil(~·2~X-'" S 2mi~ )-ve-rtooriteen·~ 
minimum; veer dit produkt ligt dit minimum bij 

kr = kr = ca 1000N/mm. 
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Ter illustratie is[s2maX _ S2mi~ als funktie van de 
stijfheden uitgezet in figuur 4.3. 
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d1 = 6.2 nm 

soo 1000 5000 

d2 = 6 nm 

a
o 

= 0,1 mn 

s = 0,02 mmlamw 
r = 0,02 nm 

Ie = 900 

Fig. 4.3 [S2max ,""': S.2min]als funktie van de st.ij fheden. 

--- -~~-,. ,,"-~--

Ret resultaat bij· kl; =kr =1fOdO~~I~~·~ijk.t_in_e~~rst§Lins.tantie 

niet zo best; het produkt vertoont grote diameterafwijkingen. 
Maar in feite hebben we hier een tamelijk fraai cylindrisch 

asje gedraaid: de diameter is binnen 2/um konstant over de 
lengte. 

Indien we,bij deze stijfheid, .zouden verspanen met een 
snedediepte van. 0,.109 rom (i.p.v .. 0,1 rom) dankrijgen we een 

produkt,waarbij de diameter varieert van di. + S2min tot 

d~. + S2max dus van.5,.982 + 16,2/um tot 5,982, + 18,O/um, 
oftewel van 5,998 tot 6,000 mm. 
Indienwe dit resultaat vergelijken met de onderste curve 

van fig. 4.2 (een oneindig stijve bank), zien we een 

enorme verbetering. 

In het model hebben we de stij fheid van de el.astische 
ondersteuningen beschreven m.b.v. een translatieveer en 
een torsieveer. De verplaatsingen van een steunpunt 

(ui: en 'PI' voor het linkersteunpunt) berekenen we daarbij 
als volgt: 

" 

u 1 = 

'fI = 

L/k li 

MlIkml 

(4 .. 1) 

(4.2) 

waarbij L en Ml de reaktiegrootheden zijn, die op het 
steunpunt werken. 
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Van.de translatiestijfheid kunnen we ons weI een beeld 
vormen: dezewordt bepaald. door de stijf.heid van de 
lagering. V~~r. k:i. kunnen we tevens vrij makkelijk 
"zinnige" waarden bedenken. 
Voor de. torsiestijfheid liggen deze zaken wat moeilijker .. 
Daarom zullen we, m .. b .. v. een denkbare .konstruktie van de 
hoofdspil alsvoorbeeld,. aangeven wat de torsiestijfheid 
van een ondersteuning is en welke "zinnige" waarden we 
hier aan kunnen toekennen. 

Fig. 4.4 De linkerondersteuning: model en. "werkeljjkheid". 

In hetvoorbeeld (fig. 4.4) is de spil op twee plaatsen 
gelagerd, met een onderlinge afstand van 11. 
De reaktiegrootheden gr ij pen op een a£s.tand. 12 van het 
voorste lager aan. 
De spil zel£. is. star; de. stij fheid van de konstruktie wordt 
bepaald door delagerstijfheden k1 en k2. 
De lagers·worden belast met resp .. F1 en F2, waardoor de as 
bij de lagers een verplaatsing U1 resp.. U2 ondergaat .. 
(zie fig. 4 .. 5). 

L 

11 12. 

Fig .. 4.5 De hoofdspil: belastingen en verplaatsingen 
(F r en F 2 werken 2E de hoofdspi1). 
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De reaktiegrootheden F1 en F2 zijn te berekenen uit 

de evenwichtsvoorwaarden: 

F1 + F2 = L 

F1 ~ 11 = -L ~ 12 - M-r 

met 12/11 = ~ vo1gt hieruit: 

F1 = 

F2 = (1 + ~) L. + ~1/11 

De verp1aatsingen U1 en U2 zijn: 

U1 = F1/k1 

U2 = F2/k2 

Ui t U1 en U2 vo1gens u1 en 'P 1 : 

U2 - U1 
Ur 1 = U2 + ~ 11 ).?l 12 

'P1 = U2 - U1 
11 

(4.1 ) 

(4.2) 

(4 .. 3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

Door uit 4.3t/m 4.8 F1, F2, U1 e U2 te e1imineren, 

ontstaan de Maxwe11-re1aties voor 1 en ~l: f ",2 (1+ jIll2] 1 [1 1 1 11 = L kl . + k2 . + f\ ~ IT K2. + ;U(kr + k2 )J 
(4.9) 

z. 

+ M.. ~ ll .. 1- [-1. +-1.1 . -~l lIt k1· k:2 
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(4.10) 

Indien we k1 

over in: 

I = k2 st~11en, dan gaaQ 4.9 en 4.10 

(4 .. 11) 
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~ = "",,":L~~ 2 
(4.12) 1 l1k2 <1. + 2 jU) . + ~" 2: 

l1""k2 

In het model hebben we de kruistermen van de Maxwell

relaties niet in rekening gebracht. Hierdoor gaan 4.11 

en 4.1 2 over in: 

. L 2 
u 1 = k2 (2/u. + 2/\1: + 1) (4.13) 

2 
'f\ = ~ .. l12k2 

(4.14) 

Hieruit volgen de waarden voor kl en kinl : 

k2 
=-~--2 

2/ll; +2/u+1 

(4.15) 

(4.16) 

Tussen kln1 en ki bestaat dus de volgende relatie: 

(4.17) 

Deze relatie (4 •. 17) zullen we gebruiken om aan .de tors ie
stijfheid een waarde toe tekennen.Indien.we stellen dat 

11 = 110 mm en ~ = 0,33 , ~an voIgt uit {4.17~: 

kiru = 1,13. 1 0 .~ , met k]: in (N/mm)en kml l.n Nmm/rad. 

In kombinatiemet een aantal waarden voor kl en kr berekenen 

we nu het effekt van de toegevoegde torsiestijfheden krnl, en 
kini (kfur berekenen we, op dez_~lfde 
Fig. 4 .. 6 toont de resultaten voor 
en 1000 N/mm. De torsiestijfheden 

8 7 1 , 1 3 • 1 0 , 5 ,,65,. 1 0 en 1, 1 3 • 

wij ze als km1 ). 

~ = k = 10.000 , 5000 
--~ r 
zijn hierbij resp. 

107 Nmm/rad •. 
Ter vergelijking is in deze figuur bij elke k1 -waarde ook 

het resultaat van kml = 00 bijgetekend (onderbroken curven). 
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3() 

20 

~o 

-
Fig. 4.16 . InvIoe::l op de rotatiestijfheden 0P' 52 (X) 

(d1 ~. 6 .. 2 rem; d2 = 9.0 rem; a == 0.1 ntn; s = O.(}2 mn/omw 
; 0 4 

Bijde doorge;trokken curven is krnl =, kmr = 1.13 10 .k1 
Bij de -ondeJ1Proken curven is, kml = kmr. = 00 

De torsiestijfheden belnvloeden de uitbuiging aan·de 

uiteinden van het werkstuk uiteraard niet. 

Zij veroorzaken weI een geringe vergroting van S2max' 
en van de diameterspreidlng (5 2max - 5 2min ). 
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4.3 Invloed van de stijfheid van de beitelhouder 

De invloed van deze stijfheid zullen we weer apart 

beschouwen; dat wil zeggen, dat we de overige stijf

heden van het gereedschapswerktuig weer oneindig 

groot nemen. 

We simuleren de bewerking weer bij een aantal waarden 

VOOl:: kb. De resultaten zijn weergegeven in fig. 4 • .7 • 

..... 

053/79 

,"", '"' 

i-l kb =1000 N/mm I 
.... 
I. ... 

a ... 

L. 

d 1= 6.2 nm 

d2= 6 nm 

a
o

= 0.1 mn 

8 = 0.02 

I I I I ... 
,---- x-( rom) 

Fig. 4.7 Invloed van kb op de produktvorm 

• .. .. .. 

Zoals in de figuur te zien is, heeft variatie van kb een 

vertikale verschuiving van de curvell tot gevolg. 

De curven onderlingzijn,nagenoeg congruent. 
(Bij k>-verlaging wordt 8

2
' - 82" ~' , iets kleiner)., 

--b max m~n ' 
Wat de richtingsafhankelijkheid van kb betreft: 

In het rekenprogramma wordt voor zowel de horizontale 

als de vertikale komponent van de beitelpuntverplaatsing 

met dezelfde waarde van kb gerekend. Deze stijfheid is 

dus in alle richtingen konstant verondersteld. In de 

praktijk zal dit evenwel niet altijd het geval zijn. 

Nu heeft de beitelverplaatsing in horizontale richting 

een veel grotere invloed op de diametervergroting dan 

de vertikale beitelverplaatsing. 

Daarom zal men dan ook bij het gebruik van het programma 
voor kb de stijfheid in horizontale richting moeten invoeren. 
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5. De toestand van het uitgangsmateriaal 

In dit hoofdstuk bestuderen we de invloed van onrondheid 

fvall~_:9.~ __ f>J:a.Il~-__ 912_ d~ onrondheid van het produkt. 
In hoofdstuk 5.2 zullen we een relatie afleiden waarmee 

we kunnen voorspellen wat de onrondheid van het produkt 
wordt, voor zover deze wordt veroorzaakt door de onrond

heid van het werkstuk. 
Uit deze voorspelling kunnen we dan een kriterium ten 
aanzien van de werkstuk-onrondheid afleiden, uitgaande 
van de geeiste produktrondheid. 
Hierbij zullen we gebruik maken van de grootheden kw 
(de "werkstukstijfheid lf

) en kp (de "processtijfheid") 
In hoofdstuk 5.1 worden deze nu eerst nader gedefini
eerd en berekend. 

5 • 1 BepalIng van~k----enk 
~---'~------,-----~~w----E 

5. 1 • 1 jD.~e~werkstukstlifheid-K 
--;.;..;;;::.----------.:..-::-----:.."'!:! 
We definieren de werkstukstijfheid kw als de stijfheid 
van het ingespannen werkstuk, in radiale richting. 
Beschouwd in het horizontale vlak, bepaalt deze stijf
heid het verband tussen de passieve snijkracht (terug
drukkracht) Fp en de horizontale uitbuiging_uz van het 

werkstuk (zie fig. -5.1). 

1. J ,-: ---1(-,.-_--"""1 

onl::elast werkstuk l::elast werkstuk 

Fig. 5.1 Uitbuiging in het horizontale vlak. 

Er geldt: (5. 1 ) 

053/79 
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De waarde van kw wordt bepaald door de stijfheden van 
de ondersteuningen. (k1 ,. k, k r" en k ) en door de r m mr 
s.tij fheid. van het werkstuk zelf (EI, I, x). 
V~~r een bepaalde kombinatie van werkstuk en gereed
schapswerktuig .+igt ~.dusvast als funktie vande 

axiale beitelpositie, x. 
De funktie ~ (x) kunnen we met het rekenprogramma 
bepalen~. In het programma. vervangen we hiertoe de 

snijkrachtsrelaties (Fv' Ff en Fp als funktie van 
de snedegrootheden) door het stelsel: 

FV = 0 

Ff = 0 

F: = 1· (5.2) 
P 

Het snijproces.isnu.vervangen door een konstante 
dwarsbelasting van 1N. Uit de berekende waarden van 

u2 kan kw·· worden bepaald: 

k=...:E= 1 
w u2 ~ 

N/mn (5.3) 

Figuur 5.2 toont het verloop van. k over het werkstuk, w 
voor verschillende waarden van de stijfheden van de 
werkstukondersteuningen. 

Het betreft hier een werkstuk met d
1 

= 6,2 mm en 

d 2 = 6,0 mm. 
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... " 

2i1J1.B 
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"klem-klent 

~ 

"klem-steun" 

~ ~ ~ ~ ~ m ~ M 8 • ~ .... -AXIALE POS.. X <-)-- -> 

Fig. 5.2-a kw(X) 

AIle stijfheden 00 

1 
~ 
~ 
CI -~ -
i 

.,.8 

... 8 

58.8 "klem-klern" 

48.8 

3IlIIJ. 8 

2&..8 

l_B 
"klem-steun lt 

Fig. 5.2-b kw(x) 

kl = 1 0 • 000 N fmm 
k = 6.000 N/mm 
kr = k = 00 ml mr 
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f"-'~ 

Fig. 5. 2-0 "k~Cx) 
w 

kl = 10.000 N/mm 

kr = 6.000N/mm 

km~ = 10
8 

Nmm/rad 

kmr = 6 .,1 0
7 

Nmm/rad 
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Fig. 5.2-d kw(x) 

k 1' , = k ' ::: 1. 000 N/nun . r 
k, =k.=OQ ml mr 

053/79 
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Deprocesstij fheid k· .-
_~-';;~;;'~~;;;:;;'-;';~~'~ __ ..;;:.;;.;_E- ----~-- m 

In dit hoofdstuk hebben we te maken met kleine variaties 

in de snedediepte (ten gevolge van b.v. een onrond werk

stuk) , waardoor er variaties in de snijkrachten ontstaan. 

Met name de variaties in Fp (de passieve snijkracht) zijn 
hierbij van belang, omdat Fp de grootste invloed heeft op 

de diameterverstoring van het produkt. 
(Oit is in hoofdst. 3.3 aangetoond). 

Teneinde vast te stellen hoe F'p reageert op kleine snede
dieptevariaties beschouwen we Fp als funktie van de werke
lijke snedediepte a 1. en lineariseren we deze funktie rond 
de ingestelde snedediepte a'o: 

Fp(a,) = Fp(ao )· +[:~ 1 .. (a, - ao ) (5.4) 

a, = ao 

Deze uitdrukking noteren we als: 

(5.5) 

Hierin is F,po de passieve snijkracht bij de nominale 
snedediepte~ 

en kp : de processtijfheid. 
De processtijfheid definieren we als de afgeleide van de 
passieve snijkracht F' naar de snedediepte a',. bij 

. P 
a 1··=a : ·0 

o 

a = a , 0 

(5.6) 

... a, 
Fig. 5.3 De passieve snijkracht als funktie van de werke

lijke snedediepte, gelineariseerd rond a1 == ao. 
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De waarde van kp kunnen we uit de snijkrachtsrelatie 
voor Fp berekenen. We zullen dit doen voor de in hoofd
stuk 3 besproken experimenteel bepaalde snijkrachtsrelatie 

(vergelijk~ng 3.10-c). Deze noteren we als: 

Fp = 75,. b + 450 h .b e e e (S.7-a) 

Hierin is: Fp : de passieve snijkracht, in (N), 

be : de equivalente spaanbreedte, in (rom), 
en he : de equivalente spaandikte , in (rom)-. 

Toepassing van de definitie van de equivalente spaandikte 

(vergelijking 3.S) op S.7-a levert: 

(5.7-b) 

Hierin is: ~ .: de werkelijke snedediepte, in (rom) 
ens' : de aanzet, in (rom/omw). 

_~~~nkelijk van de waarde van ar . geldt voor de equivalente 
"_Sl RC3:~nbreedte15--q"e·-uTtdrukkin(r~;"3a respO' 3.3 b. __ ~o,__ _ __ ._ -_.--- e---~· _. 

Indien at-: "> r (1 - cos R;>, (waarbij r de neusradius van de 
beitel is en Ie de snijkantshoek), dan geldt voor be- de 
uitdrukking 3.3-a. 
Hiermee gaat 

Fp = 7s.f a 1 

S.7-b over in: 

- r ( 1 -cost) k 1 
sIn': + lY~' + s/2 + 4S0.a1·s 

Toepassing van de definitie van de processtijfheid 
(zie S.6) levert: 

k = -12- + 4S0 s p sinA:: . • (N/rom) , (S.9) 

~ao)r (1-cos" ) 

(S.8) 

Indien a-, < r (1 - cos kd, dan geldt voor b~: de uitdrukking 
3.3-b. In dit geval gaat S.7-b over in: 

Fp = 75. [r.arccosr ; a, j + ~ 1 + 450.a,.s (5.10) 
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In dit geval volgt uit 5.6 voor ~: 

75 
kp = -:-V-r=1-'-_.Ir===-!==!a!!=o-==1:::;i~. + 450. s 

r , a o < r (l-cos t ) 

eN/nun) (5.11) 

Bet verloop van de processtijfheid als funktie van de 

ingestelde nominale snedediepte ao wordt in fig. 5.4 

geIllustreerd voor 3 verschillende waarden van de 

neusradius r. 

De aanzet $.bedraagt in fig. 5.4-a 0,02 nun/omw en in 

fig. 5.4-b 0,1 nun/orow. In beide figuren is de snij

kantshoek Ie = 900
• 

;50 

100 

50 , . 

'.02 .1 

S=o'.02 Iml/arw 
k= 90' 

.(J2 .1 

S = 0.1 mnjarw 

Ie = 90' 

.2-
a' ("\1'1\] o ,., 

Fig.5.4-a Processtijfhe1d. also ~funktie 
van de naninale snerlediepte 
bij 5=0,02 nnVarwen 

Fig. 5. 4-b Processtijfheid als funktie 
van de naninale snedediepte 
bij ~=O ,.1 nmjarw en ' 

r=o i 8,02 en 0,1 mn 
}C:; 90 • 

r=O ; &02 en 0,1 mn 
Joe:; 90 • 

Voor de waarden van a,I waarbij' de beitel niet uitsluitend 
Q 

met de neu'sradius snijdt (dus voor ao > r (l-cos k;.), oftewel 

a6;)r bij Ie = 90°) is de processtij fheid als funktie van a~ 
konstant, en onafhankelijk van r (zie vergel~king 5.9). 

In dit gebied heeft een verkleining van de snijkantshoek 

een verhoging van de processtijfheid als gevolg. (Indien b.v. 

Ie: 60° l.p.v .. 90°, dan stijgen de k -waarden met ca 12 N/nun). 
p 
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5.2 Invoed van de onrondheid van het werkstuk 

In dit haafdstuk gaan we na wat de invlaed is van de 
anrondheid van het werkstuk op de anrandheid van het" 

pradukt"* 

053/19 

Indien het werkstuk geen cirkelvormige daorsneden heeft, 
wardt er binnen een omwenteling met een varii'~rende snede
diepte verspaand (zie fig. 5.5). 

. .. 

Fig. 5.5 Varierende snedediepte ten gevolge van 
werkstukonrondheid ... 

Daar we nu te.maken hebben met niet-cirkelvarmige doorsneden 
kunnenwe het werkstuken het produkt niet meer beschrijven 

met een S1;en een 52" 

Bet profiel van de doorsneden beschrijven we m.b.v. een funktie 
R,(cc) (voor het werkstuk) en R2 (cc) (voor het produkt) • 
Hierbij is« de beschrijvende hoek (zi.e fig. 5.6): 
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d 

fiel prcxlukt 

Fig. 5~b Onrond werkstuk en onrond produkt. 

053/7~ 

We gaan nu na,hoe R2 (Ot) van het produkt onstaat ten gevolge 

van R1 (K) van het werkstuk. 

De werkelijke snedediepte die tijdens de bewerking optreedt, 

bedraagt: 

M.b.v. 5.5 voIgt dan de werkelijke Fp tijdens de,~ewerk..inq: 

(5.13) 

De horizontale uitbuiging, u
Z

' die hierdoor ontstaat, 
bedraagt: 

u 2 = + 
w (5.14) 

In deze uitdrukking is de biJ'drage van het moment F ~ d2 r 2 
verwaarloosd. Deze is betrekkelijk klein. 

( z ie f.ig. 3.4). 
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Ten gevolge van de u1tbuiging u2 ontstaat de (plaatseljJke) 

diameterverstoring, R2 (<<): 

~ 
kw' 

(5.15 ) 

Indien weuit 5.13 en 5.15 F- elimineren, dan ontstaat de p 
uitdrukking: 

(5.16) 

M .. b.v. deze relat1e kunnenwe een u1tspraak doen over de 
onrondheidvan.het produkt ten gevolge van de onrondheid 
vanhet werkstuk. 
Een maat voor de onrondheidvan het produkt is Ad2 ; het 
grootste d1ameterverschil dat b1j de doorsnede optreedt. 
Dit diameterverschil bedraagt: 

Hier1n 1s: 

(5.17) 

R2,{cx:)max = de grootste waarde van R2 (<<) op de 
omtrek 

en R2(cx:)min = de kleinste waarde van R2 (CX:) op de 
omtrek .. 

Fig. 5.7 Onrond produkt. 
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De onrondheid van het werkstuk, Ad 1 bedraagt: 

(gedef inieerd analoog aan Ad 2) 

053/79 

(5,.18 ) 

M b 5 16 k (<X) R(O<)·, 'td' kk ' .. ..v.... unnen we R 2 max.en '2 ml..n Ul.. ru en l..n 
R(f)max en R ~O()min: 

R2<><) == F
EO + 

k R (0'() 12 . 
max k + k k + k 

1 max 
w· p w P 

(5.19 ) 

R (0() = 
F

EO + 
kE R(O(") 

k + k k + kp • 1min 2min w· p w· 

(5.20) 

Hieruit voIgt voor de onrondheid van het produkt: 

Ad2 == 2. (R~~x - R~~\n 1 
~

o kp 
= 2 + . + k + k 

w· p w 'p 

F 
R{O() EO 
1maxk + kp w· 

2kp (Ri.oc)- Rlot) ) 
k ,+ k! 1max 1min 

== 

w .. p 

1,R(<<)' ", '1 lml..n 
k +·k 

w' p 

(5.21) 

M.b.v .. verge11jking 5.18 kunnen we 5.21 ook schrijven 

als: 

.Ad 1 (5.22) 

Er bestaat dus een vaste verhouding tussen de onrondheid 

van het werkstuk en de onrondheid van het produkt, die 

hierdoorontstaat. 
M.b.v. 5.22 kunnen we nu de maximaal toelaatbare onrondheid (Adl)",a.x 
van de blank bepalen uit de ei§. die we steIIen.aan-de--onrondheid---

van het produkt~ cAdz.)mo..x .. 
Uit 5.22 voIgt voor deze maximale ~~ 

k + k 
W· E 

kp 
(5.23) 

De verhouding (Ad,)max/(Ad 2)max is in fig. 5.8 weergegeven 

ais funktie van kw' voor verschillende waarden van kp. 
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1000 2000 

k =00 
P 

Fig. 5.8 (6d,)max 
-------~ . als funktie van k voor verschillerrle 
~d2)max waarden van k.. w . 

P 
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Bij gebruik van 5.23 als kriter.ium veor de bepaling van de 
maximaal toegestane werkstukonrondheid I:::. d 1 moet voor kw de 
laagste waarde, die bij de bewerking .optreedt, worden inge

vuld. '. Deze laagste waarde treedt op in de. buurt van het midden 

van hetwerkstuk (dusbij x?=:. 55, zie fig •. 5 .• 2) .. In ons voorbeeld 
(werkstukdiarneter 6 rom, 1engte 110 rom) varieert kw, afhankelijk 

van de stijfheid van het gereedschapswerktuig, tussen 1500 en 
2000N/rom. 

Indien we te maken hebben met een ~'-waarde van b.v. 84 N/rom ' 
(zie fig. 5.4-a).betekent.dit, dat de toegestane onrendheid 

van het werkstuk ca 20 a 26ma~1 de toegestane onrondheid van 
het produkt mag bedragen. In onsvoorbee1d van de kopschijfas 

bedraagt detoegestane.produktonrondhE!.id 0,4/urn. De maxima1e 
onrondheid van de. blank zou·in dit geva1 dus 8 a 10/um bedragen. 

Indien k'p groter wordt, dan. WO!den de eisen t. a .. v • (Adi) max 
strenger .. A1s kp oneindig. groot is (dit treedt op bij een zeer 
k1eine a o' indien de bei tel een neusradius heeft) dan is 

(M,) max/ (ad 2) max = 1 (zievergelijking 5.11). 
Het is duszaak. om k . klein te houden. p 
Dit betekent, dat we radiussnijden moeten vermijden, door 

een beite1 te kiezen met een zeer kleine, of geen neusradius. 
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6. Bet dynamische gedrag 

In hoofdst. 5 hebben we de invloed bestudeerd van variaties 
in de snedediepte (ten gevolge van niet-cirkelvormige werk

s~ukdoorsneden) op de vorm van het profiel van de produkt
doorsnede. ·Dit hebben we gedaan m.b.v. een kwaai-statische 

beschouwing. 
In werkeli.jkheid zal een onrond werkstuk echter dynamische 
snijkrachtsvariaties introduceren. ZoweL het werkstuk als 

het gereedschapworden door deze dynamische snijkrachten 
, 

aartgestoten. In dit hoofdstuk bestuderen we het effekt van 

~C!e~_e" C[y!!'~ischesnljkrachEen--Ophet pro.fiel van de prOOuktd.oorsnede. 
~TW" - - ,- _~ ____ ~,_._ .. _____ ~ ... _. _____ ._ _ .... _~_~~. 

Bierbij beschouwen ·we zowel het werkstuk als het gereedschap 
als dynamische komponenten, die we benaderen als enkelvoudige 
~assa-veer-systemen. De parameters, waarmee het werkstuk als 
massa-veer-systeem beschreven wordt, zijn de werkstukst~fheid 
(kw) en de eigenfrekwentie van het opgespannen werkstuk (Wv ). 

De werkstukstijfheid kunnen we berekenen m.b.v. de in hoofdst. 
5.1 beschreven methode. 
De eigenfrekwentie van het opgespannen werkstuk zullen we 
berekenen in hoofdst. 6.1, m.b.v. de eindige elementenmethode. 

Bet werkstuk en. het gereedschap worden tijdens de bewerking 
d.m.ve. het snijproces met elkaar geassembleerd tot een dyna

misch systeem. De input van dit systeem wordt gevormd door het 

profiel van de werkstukdoorsnede, R1 (~), die zich aan de beitel
punt voordoet als een harmonische funktie, R1 (11 t) • 
(Q is de hoekfrekwentie van het werks~uk). 

Als output van het systeem beschouwen we R2(~)' de profiel
beschrijving van de produktdoorsnede. 
De relatie tussen R2 (cx) en R1 (0;<) wordt gevormd door de dyna
mische overdrachtsfunktieG(w) van het systeem. 
Deze\overdrachtsfunktie zullen we in hoofdst. 6.2 bepalen 
en analyseren. 
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6.1 Analyse van het dynamisch gedrag van het opgespannen werkstuk 

6.1.1 ~anEs~_m~g~~~-s~_~!~m~B~~Bm~~hQg~ 

Deze analyse zullen we uitvoeren m.b.v. de elementenmethode .. 
Het werkstuk verdelen we hierbij in 10 elementen.(de keuze 
van dit aantal werd bepaald door de beschikbare kapaciteit 
van de HP 9831 A-computer)", 
Bij het berekenen houden we:r<rekening met het feit, dat we 
tijdens de bewerking met twee verschillende diameters te 
maken hebben; namelijk d1 (diameter van het nog onbewerkte 
gedeelte van de blank) en d 2 (diameter van het reeds bewerkte 

gedeelte; d 2 = d1 - 2. ~ ao)' 
Dit doen we door met twee verschillende elementen te werken; 
te noemen het d,-element resp.: het d 2-element. 
Het aantal d,-elementen v~rieert gedurende de bewerking. 
Dit aantal, dat we aanduiden met nd1 , verloopt van 10 tot 0·. 
Het aantal d 2-elementen bedraagt 10 - nd1 i dit aantal 
verloopt van 0 tot 10. 

De stijfheden van de ondersteuningen brengen we op dezelfde 
wijze in rekening als bij de statische berekening; namelijk 
d.m.v. twee translatie-stijfheden (kl resp. kr , N/mm) en 

twee rotatie-stijfheden (kml resp. kmr' Nmm/rad). 

We beschouwen het werkstuk en zijn ondersteuningen in het 

horizontale vlak; we werken 2-dimensionaal. 
Fig. 6.1 toont het in elementen verdeelde werkstuk met zijn 
elastische ondersteuningen. In de geschetste situatie is de 
blank al gedeeltelijk bewerkt; nd 1 = 6. 

ds - UIInIiiNTEN 

1 i r r r 1 
PO U"\ .e :::: 

" " .. 

Fig. 6.1 Element- en knooppuntnummering van het werkstuk 
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We zijn geinteresseerd in de respons van het werkstuk 
op sinusvormige belastingen. We zullendaarom direkt 
de amplitude-oplossing van de vervormingen bepalen 
als funktie van de frekwentie van de harmonische 
belasting. 

053/79 

In ieder knooppunt k grijpt een uitwendige belasting 
aan, bestaande uit een harmonisch varH~rende dwarskracht 

met amplitude Fk en een harmonisch varierend moment 

met amplitude Kk -

Het knooppunt ondergaat hierbij een verplaatsing met 

een amplitude uk en een hoekverdraaiing met amplitude f k • 
(Zie figuur 6.2) 

De belastingvector en de verplaatsingsvector van de 

konstruktie definieren we als vOlgt: 

F. u" 

VI 
1<. liz 

[F1 
Fz. "1 - \(t [u.1 = -
ft, Lt •• 
Kn 'til 

t 

Fig. 6.2 Knooppuntenbelasting en -verplaatsing. 
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Het verband ttlssentFJerilujwordtbeschreven dOQr.d~Ji~~We,g:1Jlgs------ -- ~ .... -.--~ ---------

vergelijking van de konstruktie, die we noteren als: 

(6.1 ) 

In vergelijking 6.1 is: 

G) : de hoekfrekwentie van de aangebrachte belasting 
tMJ: de massamatrix van de konstruktie (22x22) 
[oj: de stijfheidsmatrix van de konstruktie (22x22) 

Alvorens de matrices [M1en[Q]te bepalen, gaan we eerst in 

op de speciale wijze, waarop we de bewegingsvergelijking 
zullen gaan gebruiken. 

6 • 1 • 2g~!2~g!!S_Y~h-,:.g!!~!2~!!9ging!!2~g~!!i!Simi 

De belasting op het werkstuk in het horizontale vlak wordt 
gevormd door de terugdrukkracht Fp en het moment van de 
aanzetkracht Mf = Ff . lE d 2/:2 •. Deze belasting grijpt op het 
werkstuka~~in het knooppunt nr. p. (Dit knooppunt ligt 
tussen de elementen nd1 en nd1 +1, dus bij de diameterover
gang.) De overige knoopunten zijn onbelast. 
De voor ons interessante verplaatsing is de dwarsverplaat
sing up; dit is de ;werkstuFii£buIgirig--ter--plek-!<e~ 
beitelpunt. 
Door p te varieren van 11 naar 1 simuleren we de gang van 
de beitel langs het werkstuk. Voor iedere nieuwe p-waarde 
moeten we de belastingvector aanpassen door de belast'ing 

op te schuiven. Dit wordt nader geIllustreerd in fig.6.3. 
Zoals de geschetste werkstukken in deze figuur al aangeven 
hebben we bij iedere p-waarde een "andere" konstruktie. 
(Bij het verlagen van p worden telkens d1-elementen inge-
wisseld voor d2-elementen.) 
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P -_ II f .. , f'" 2-

/Flat [ .. 10 noll "'" 1'1 a(t '" I 

inrfltE..! .slfIJTE I1ItT PkT: u.. iNTUfSSllfJTf ow,.!.!.;: 
1.1." iN1U£Ss,.,./7£ 011:"""': 1.12 

1.1'/'/,/,/'171 01, I"b I· 1 ' 1 + \ IH 'I PI , 1'.) cal) I .ISJI! IloliH 

... 0 u., 0 \.I., 0 LL, 
(') 

'1'1 
0 'fl (1 

"1 : f:z. lll.. : 
1<1 'ft : : 
t:J 

[F] .. : 
tFJ: f" 1.1, <E-

[f] = 
C? , (ul= kG. \ [I) 1 :: '1', . [u] = 
: 

: . : (] UID 
c:> 

'flO 
[.(1/ fn () U,u 0 u" <E- O VII 0 Yu _ K. '1'1/ 

Fig. 6.3 Werkstuk, rF1 en tulin drie stadia van de bewerking. 

Dit betekent, dat we voor iedere berekening (bij een 

bepaalde waarde van p) een nieuwe .massamatrixtMlen 
stijfheidsmatrixtQ1moeten samenstellen. 
Hierbij geldt: p = nd,. + ,. 

~ 
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6 • 1 • 3 Q~_2!:~ith~~g2IDs!:;E:~~IQE_Ysa_~~a_st~Smg~;E:!~~_~leID~a!: 

In fig. 6.4 zijn de belastingen en de verplaatsingen 
van een a~zonderlijk element gedefinieerd. 

nil .1)" 
I 2 

m: d!...---®--"L m~ 
Fig. 6.4-a 
Belasting op 
een element. 

1\ 

~I k 

¥,' d"","--f: ®-----,{ ; q, • 

Fig. 6.4-b 
Verplaatsing van 
een element. 
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De belastingvector [p.f en de verplaatsingsvector [~n van 
een element definieren we als voIgt: 

1'1 

[11] , z: 

M.b.v.bij.v. de vergeetmiJnietjes kunnen de relaties tussen 
de belasting en de verplaatsing bepaald worden. 
Wij gaan hier niet diepter op in, doch verwijzen naar het 
diktaat "Numerieke methoden in de technische mechanika". 
Door deze relaties inmatrixvormte noteren, ontstaat de 
stijfheidsmatrixfQf. In iederelement van deze matrix komt 
de term In voor i In is het -Oppervlaktetraagheidsmoment van 
de doorsnede. 

I.v.m. onze toepassing zullen we IQr noteren als: 

(6.2) 
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De matrix[s1in voor zowel de d 1-elementen als voor de 

d 2-elementen bruikbaar. De matrix(sjziet er als volgt 

uit: 

12 Ell! -6 Ell; -12 Ell! -6 Ell; 

- 6 E/12 . e 4 E/12 6 Ell; 2 E/le 

Is1= -12 Ell! 6 Ell; 12 Ell! 6 Ell; 

- 6 Ell; 2 E/le 6 Ell; 4 E/le 

(6.3) 
Hierbij is: 

E : de elasticiteitsmodulus van het werkstukmateriaal 

le : de lengte van 1 element (=1/10x de werkstuklengte). 

V~~r In geldt: 

(6.4-a) 

(6.4-b) 

Naast. de gevonden stijfheidsmatrices hebben we nog de 

relatiesnodig. die het gedrag van de elastische onder

steunin~en beschrijven. De verplaatsing van de steunpunten 

zullen we direkt beschrijven m.b.v. de knooppuntverplaatsing. 

De belasting die de steunpunten ondervinden, is gedefinieerd 

in figuur 6.5. 

Fig. 6.5-a 
Belasting op 
linkerondersteuning. 

Dr 

Fig. 6.5-b 
Belasting op 
rechterondersteuning. 
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Er gelden nu de volgende relaties: 

(6.5-a) 

(6.5-b) 

(6 .. 6-a) 

(6.6-b) 

Voor het bepalen van de massamatrix gebruiken we de 
methode, zoals die beschreven is in het hoofdstuk 
"Spilanalyse" van het kollegediktaat "Analyse van 
gereedschapswerktuigen. 

De gevonden massamatrix[MF is te schrijven als de som 
van twee matrices: 

(6 .. 7) 

_ n 

(MT1beschrijft hoe de traagheidskrachten ten gevolge van 
het translatiegedeelte van de bewegingen tot stand komen, 

- n 
en [MRldoet dit voor het aandeel van de rotatiebewegingen. 

1'\ 

Evenals bij de stijfheidsmatrix [Q'J noteren we de massa-

matrices als algemeen geldende matrices, v~rmenigvuldigd 
met een faktor die afhankelijk van de diameter is. 

n 
Hierdoor ontstaat de volgende uitdrukking voor[Ml: 

(6.8) 

Hierin is: 

An de oppervlakte van de doorsnede 

(6.9-a) 

An = r x d~, voor P + 1.( n~ 10 
(6.9-b) 

In: het oppervlaktetraagheidsmoment van de doorsnede 
(zie vergelijking 6.4). 
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De matrices T en R zien er als voIgt uit: 

, .:!l.pl 11 2 9 .:!l·fI2 
-210-Ple --PI 35 e 70 . e 420 e 

~ 1l.p12 pI! _ ll. pI2 _ fl; 
T= 210 e 105 420 e 140 

9 _ ..12..p12 13 -11'fI2 
--pl -'pl 70 e 420 e 35 e 210 e 

3 e13 
..12..

f1
2 -~ 11 2 -e 

420 e 140 ~10- PIe 105 

(6.10) 

&.1L -P.... _&.f... f 51e 10 51 10 e 

-L 2p1e ..E. fIe 
10 --rs- 10 30 

R= 

- §£. L if.. P 
51e 10 51 10 e 

_ L fIe P 2fJ l e 
10 -30 TO 15 

(6.11) 

Hierin is: 

le: de lengte van het element 

r : de soorteIijke massa van het werkstukmateriaal. 
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Dankzij de eenvoudige configuratie van de elementen 

kunnen we ,de totale stijfheids- en massamatrix genereren 
d.m.v. optellen van vergelijkingen. We zullen dit voor de 

stijfheidsmatrix(Q1nader toelichten (voor de massamatrix 
tM]geldt dezelfde procedure). 
We beschouwen hiertoe de statische elementvergelijkingen 

van element n-1 en element n. 
De verplaatsingsgrootheden van de elementen drukken we 
hierbij direkt uit in de knooppuntverplaatsingen. 
Hiervoor geldt (zie ook fig. 6.7): 

II-I 
1J..'11 U2, 

I 

J,"( T. 8 ..... -----'" 
)., ~:(l[ 

'f. . 
I 
c:: 
~ 

~ 
~ 

Fig. 6.7 Elementen 

ft·· 

til .:: ll"_J 
fa-. 

1 :: \f'n_ 1 

no. U" tit = - lA , 
. " 

'f II-I 
1. .. f" 

I - 'f'1\ 

U~ = 111'\ + I 

'P n 

2. 'fM1 

'2. c: 
l-
::l! .... 
~ 

...>r! 

n-1 en n. 

1\ 

® . G1: 
-;: 
c: 
I-

~ 
§ 

(6.12-a) 

(6.12-b) 

(6.12-c) 

(6.12-d) 

(6.12-e) 

(6.12-f) 
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De elementvergelijkingen worden hiermee vpor element n-1: 
~ 

1'1., 

(6.13-a) u"'" .0, 
/I-' 

1\-1 'fin •• m, (6.13-b) 
Q 11/ =- ~ ... 

1).11 Dt (6 .. 13-c) 

'f n 
mil-' 

2 (6.13-d) 

en voor element n 

" 
ul'\ .01 (6.14-a) 

n 'ff\ mil. (6.14-b) 
Q 

, 
* ... nil U.ilH i. (6.14-c) 

1'1111 m~ (6.14-d) 

Nu tellen we vergelijking 6.13-c op bij vergelijking 

6.14-a en 6 .. 13-d bij 6.14-b. 

We houden nu 6 vergelijkingen over, die we als voIgt 

noteren: 

0 (j 
U~.I D~-' (6.13-a) 

/1-1 
Q 

0 0 'fn~1 mn
-

I (6.13-b) 
1 

tl", Dr + D~ (6.13-c)+(6.14-a) 

*' .., n-I " (6.13-d)+(6.14-~) 
i'" ml t rn'L 

0 0 Qn Untl D~ (6.14.c) 

0 0 fM' " m2 
(6.14-d) 

(Op de plaatsenwaarror-1 en [or elkaar overlappen, zijn 
hun termen gesommeerd). 

Het effekt van deze opera.tie is, dat in het rechterlid 

van bovenstaande matrixvergelijking de knooppuntsbe

lastingen komen te staan (zie ook fig. 6.8); 

(6.15-a) 

(6.15-b) 
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/)_. 11-'" 
PJ DJ!. D, D~ 

h---e -J)' mJ...--, -6) ----,b m: 

Fig. 6.8 Assemblage van elementen n-1 en n. 

Deze matrixvergelijking kunnen we uitbreiden door ook de 
elementvergelijkingen van element ~+1 bij het stelsel te 
voegen: 

Dezeuitbreiding voeren we uit voor alle elementen van 
het werkstuk .. 
Om de assemblage.met de ondersteuningen tot stand te 
brengen, voegen we bovendien.de relaties van het linker
steunpunt (6.5-a en 6.5-b) toe aan die van element 1 
en de relaties van het rechtersteunpunt (6.6-a en 6.6.-b) 
aan die van element 11. 
Op die manier ontstaat de relatie tussen de verplaat
singsvector en de belastingvector van de konstruktle. 
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oftewel: [Q];a [u]= [F] (6.17) 

Hierin is[Q]de gezochte stijfheidsmatrix van de konstruktie. 
Opmerkingen: 

- Op de plaatsen waar de stijfheidsmatrices van de elementen 

elkaar overlappen (gearceerde gebieden) zijn- de termen 
gesommeerd. 

- De stijfheden van de elastische ondersteuningen zijn als 

voIgt in[Q1opgenomen: 

0(1,1) = 0 1 (1,1) + kI (6.18-a) 

0(2,2) = Q1 (2,2) + -
k (6.18-b) mI 

0(21,21) = Q10(3,3) + kr (6.18-c) 

0(22,22) = 0 1°(4,4) + kmr (6.18-d) 

-voor[of geIdt: " 
(qn = In_ :2[s1. 
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Op dezeIfde wijze kunnen we ook de massamatrix M 
van de konstruktie samensteIIen uit de massamatrices 
van de elementen. Analoog aan vergeIijking 6.7 schr~ven 
we de matl:ixfMJ als de som van twee matrices: 

(6.19) 

Gebruik makend van de Ilotatie volgens vergeIijking 6.8 

zien rM.rl en (MRl er als voIgt uit: 

" 

o 

o 

" , 

" 

, 

o 

(6.20) 

I/lIr [r1 

o 
(6 .. 21) 

1,,[R] 
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Nude stijfheids- enmassamatricesbekend zijn, kan de 
respons van het werkstuk.op dynamische beitelkrachten 
berekend worden. Uit de bewegingsvergelijking (6.1) 
voIgt: 

(6~22) 

We zij n hier.bij geInteres.seerdin de amplitudeverhouding 
up/Fp. Deze. amplitudeverhouding is, bij een gegeven kombi

natie. van werkstuk en gereedschapswerktuig een funktie van <.U 

(de hoekfrekwentie van de aangebrachte belasting) en de 
axiale beitelpositie (in dit geval, beschreven m.b.v. het 

knooppuntnummer p) • 
Wat de afhankelijkheid van tv betreft, maken we de volgende 
opmerkingen: 

- Als W = 0 (stat1sche belasting), dan is 

-+-P (w=O) 

1 
='k 

w 

(6.23) 

Hierin is kw de in hoofdst. 5.1 gedefinieerde werkstuk
stijfheid. 

- Als W =w~ (=eigenfrekwentie van het systeem), dan is 

= 00 (6.24) 

Om de overdracht Up/F p te bepal.en., . berekenen we. de 
respons op een dynamische belasting met een amplitude .-
van 1N. Voor iederknooppuntkunnen we het frekwentie-
domein doorlopen._ 

Het computerprogramma, waarmee we deze berekeningen 
uitvoeren, wordt.beschreven in bijlage 5. 
Figuur 6.9 toont volgens welk principe de berekeningen 
met dit programma uitgevoerd worden. 
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VUL MI\T~ cO . 

IS1,rrIlIJ [R.l 

Bu~L Iz.J: ., 
[ Z l-f-ld'(mI+ [411 

C.FJ!! o. 
F(1tf-I) .'1 

(ill =[Zl·!F] 

Fig. 6.9 Principe van het rekenprogramma. 
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M.b.v. dit programma gaan we nu na welke invloed de 

verschillende parameters hebben op de laagste eigen

frekwentie van het ingespannen werkstuk (W w). 

Bij deze berekeningen gebruiken we voor de materiaal

konstanten de volgende waarden: 

- Elasticiteitsmodulus . . E = 2.1 3l! 

- Soortelijke massa : F = 8095 
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(Dit zijn de materiaalkonstanten voor het chroom-staal 
X40Cr13, wat gebruikt wordt voor de kopschijfas). 

Als eerste onderzoeken we de invloed van het diameter
verschil tussen het onbewerkte deel en het bewerkte deel 
van de blank. Ten gevolge van dit diameterverschil hebben 

we bij iedere axiale beitelpositie te maken met een "andere" 

konstruktie (zie fig. 6.3) en dus met een andere eigen
frekwantie. 

Bij deze berekening kiezen we de parameters als voIgt: 

d 1 = 6,2 mIn 

d 2 = 6,0 rom 
1 = 110 rom 

kl = 10 7 N/m 

kr = 106 N/m 
kml = 1,13 3l! 105 Nm/rad 
kmr = 1,13' 2 104 Nm/rad 

In fig. 6~10 is voor dit geval de laagste eigenfrekwentie 

van het opgespannen werkstuk (Ww) uitgezet als funktie 

van de axiale positie. 
In deze figuur is tevens het verloop van Ww aangegeven 

voor 2 konstrukties met een konstante diameter; namelijk 
d1 = d2 = 6,2 rom resp. d1 = d 2 = 6,0 rom. 
De eigenfrekwenties van deze twee konstrukties zijn on
afhankelijk van de axiale posite, hetgeen op fysische 
gronden ook te verwachten is. 
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d1 ~= 6.0 nm 

W =8781 radlsec 
w 

----I ___ -0.. ____ 0 ____ • ____ 0 ____ 0 __ -_o __ -______ ---h---

d1=d2=6,2 

w =8727 roo/sec w 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 .. 
- .a;. (nm) 

Fig. 6.10 Laagste eigenfrekwentie als funktie van de 
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axiale positie voor 3 verschillende konstrukties. 

De variat-ies van de eigenfrekwentie ten gevolge van het 

. diameterverschil zijn relatief klein. In dit voorbeeld 

bedragen ze~ 1% van de gemiddelde waarde van ~w. 

Om een beeld te krijgen van~de invloed die de stijfheden 

van de werkstukondersteuningen hebben op de 'eigenfrekwentie 

voeren we de volgende [~r·ekening~-uTt:· 

We be~ekenen voor een werkstuk met d 1= 6,2 en d 2= 6,0 mm 

de eigenfrekwentie als funktie van kr (de translatiestijf

heid bij de losse kop), terwijl we--de overige stijfheden 

konstant houden. Voor kl kiezen we de waarde 107 N/m. 

Deze berekening veeren we .uit voor drie waarden van de 

rotatiestijfheden: 

kml = kmr - 1045 Nm/rad (extreem hoog) 

- kml = kmr = 105 Nm/rad 

- k = ml kmr = 0 
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12:000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

o 4 ~ -~ 6 
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k = k = 10~rad In! mr 

S i 

8 ~1 0 

" kr~,~~~. !lIm] 
Fig. 6.11 Eigenfrekwentie als funktie van de translatie

stijfheid kr ' bij d,/d2 = 6,2/6,0. 

(Berekend in knooppun t 6) • 

Fig. 6.11 . toontde resultaten van deze berekeningen. 

Uitdeze resultatenblijkt, datbij grotere rotatie

stijfheden. de eigenfrekwentie sterker beinvloed wordt 

door de translatiestijfheden. Tevens toont deze figuur, 

dat de eigenfrekwenties .voor onze kategorie werkstukken 

te zoeken zijn in het gebied van 6000 tot 12000 rad/sec. 

(ca 1000 tot 2000 Hz). 
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Fig. 6.12 toont het verloop van de overdr~chtsfunktie 

up/Fp als funktie van de frekwentie van de harmonische 

belasting. Het betreft hier een werkstuk met d 1 = 6,2 rom 

en d2 = 6,0 rom. In iedere figuur is de oVerdrachtsfunktie 

voor 2 knooppunten afgebeeld, namelijk knooppunt 1 

(onderbroken curve) en knooppunt 6. 

~ 
F 

P 

4 

[~ } 1 _ ....... ~ • .,:.-~--:..::-:..,:-.:.-,:.;--:..:-:.:.-::.;--::.,:-:.;;;.-... - ---- .. 
\ 

, 

4 

2-

1 

4 

i ..::e 3 
F 

P 
2 

rr: J 1 

Fig. 6.12 
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,t j : 
• , I I 

I I • 
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I I I 

I I • .. 
t· 
I 

I I 

10.000 
... 

w [roo/sec] 

-- .. - .. -....... - - ---- .. --------.".-.,." 
-" 

5000 10.000 .. 
w [roo/sec] 

Overdrachtsfunktie Up/Fp als funktie van ~ 

voor verschillende werkstukondersteuningen. 
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6.2 Dynamisch gedrag van het systeem 

Bet systeem, dat we gaan beschouwen, bestaat uit drie 
elementen: 

- het opgespannen werkstuk 

- het gereedschap (beitel in beitelhouder) 
het snijproces .. 
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Tijdens de bewerking worden deze drie elementen geassem
bleerd; het snijproces vormt hierbij de koppeling tussen 
het werkstuk en het gereedschap. 
Bij deze assemblage moet er worden voldaan aan twee voor

waarden: het krachtenevenwicht en de kontinuiteitsvoorwaarde. 
Bet krachtenevenwicht schrijft voor,dat het werkstuk en 

het gereedschap dezelfde belasting Fp ondervinden 

(aktie = - reaktie). 
De kontinuiteitsvoorwaarde schrijft voor, dat de beitelpunt 

steeds in kontakt blijft met het profiel van de doorsnede 
van het produkt. 

Uit deze kontinuiteitsvoorwaarde volgt, hoe het profiel 
van de produktdoorsnede R2 (ot) ontstaat uit de verplaatsing 
van het·~werks~tuk~Tu-T--eri van de beitelpunt (y): .... w· 

u + y w· 
(zie fig. 6.13) 



-107- 053/?9 

profiel van de werkstukdoorsnede 

profiel van de produktdoorsnede 

Fig. 6.13-a Verspaning zonder 

uitbuiging R2 = 0 

(cirkelvormig produkt). 

Fig. 6.13-b Verspaning met 

uitbuiging. 

R2 = u + y. w· 
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Aangezien de vertikale komponenten van de verplaatsingen 

weinig invloed hebben op de diameterverandering van het 

produkt (zie afleiding van vergelijking 2.40), zullen we 

het systeem aIleen in het horizontale vlak beschouwen. 
De invloed van Mf (het moment van de aanzetkracht) op de 

uitbuiging laten we buiten beschouwingi deze is klein 

t.o.v. de bijdrage van Fp (zie fig. 3.4). Bovendien heeft 

weglating van Mf het voordeel, dat we nu met een diffe

rentiaalvergelijking te maken hebben, i.p.v. met twee 

gekoppelde differentiaalvergelijkingen. 

Verder stellen we, dat de overdracht van krachten en 

verplaatsingen tussen werkstuk en beitel aIleen plaats

vindt via het proces (zie fig. 6.14). 

\ \ 

Fig. 6.14 Werkstuk en beitel in het horizontale vlak. 
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Het opgespannen werkstuk: 

Deze beschouwen we als een enkelvoudig massa-veer
systeem.· De uitbuiging van het werkstuk Uw ter plekke 

van de beitelpunt als gevolg van de belasting Fp 
(de passieve snijkracht) voldoet aan de differentiaal
vergelijking: 

.. . (6.25) m u + c u + k u = Fp w w· w w· w w 

Hierin is: 

kw : de statische werkstukstijfheid van het betreffende 
werkstuk bij de beschouwde axiale positie. 

mw : de toegerekende· massa van he.t werkstuk bij de be

schouwde axiale positie. Deze massa is geen 

fysische realiteit, maar heeft voor iedere beitel
pos i tie een £Qeg~reke~ge waarde, berekend vol gens: 

. . 

kw (6.26) 
mw = -;:;r 

w 
waarin ~w de eigenfrekwentie van het opgespannen 
werkstuk is. 
de demping in het opgespannen werkstuk. De grootte 

hiervan is te bepalen uit een schatting voor de 

dempingsverhouding fW: 

(6.27) 

Opmerking: Tijdens'de bewerking verandert de axiale 

positie van de-beitel voortdurend (aanzet
beweging). Daar de werkstukstijfheid een 

funktie van de axiale positie is, is kw in 
principe dus ook een funktie van de tijd. 
Dit dynamisch'effekt is echter zeer gering, 
zodat we dit zullen verwaarlozen. 
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- Het gereedschap: 
Ook het gereedschap beschouwen we als een massa-veer

systeem (zie fig. 6.14). 

Ten gevo.lge van de belasting op de beitel zal de beitel
punt ten opzichte van de ingestelde positie terugwijken 
over een afstand y. 
Deze beweging wordt beschreven door de differentiaal
vergelijking: 

(6.28) 

Hierbij is: 

kb: de statische stijfheid van de beitel 

mb de toegerekende massa van de beitel. Deze kunnen 
we berekenen uit de eigenfrekwentie van het ge

reedschap, (,J b ' volgens: 

kb 
~ = w2 (6.29) 

b 

Opmerking: De stijfheid kb en de toegerekende massa mb 
zijn konstant; dit in tegenstelling tot 
k en m , die een funktie zijn van de w w 
axiale positie. 

cw : de p.-em~.irfg·-inhet.-gereeds·chap~ .D-e~g-r9Q(te.·h~el:-yaii··~·~ 

is te bepa~en.uI F-een schat t.lng~·yoor·deinpf~cj~.,:,,·-·· 

verhOudin9"~~1b: 

kb 
cw = 2'1b' Wb (6.JO) 

- Het snijproces: 
Voor de beschrijving van het gedrag van het snijproces 
gebruiken we de rond ao gelineariseerde snijkrachts
relatie voor Fp (zie fig. 5.3): 

F = F a + kp (a1 - aO) p p' 
(6.31) 
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Hierin is: 

F · de passieve snijkracht p · 
F • po· de passieve snijkracht bij de nominale snededlepte 

k p de processtljfheid 

a 
0 

de nominale snedediepte 

a 1 · de werkelijke snedediepte. · 

6.2.3 Q~_g!££~£~U~!sa!y~£g~!!i~!Ug_YaU_h~~_2~2~~~m 

De interessante output van het systeem is de profiel

beschrijving R2 van het produkt. 

Volgens de kontlnuiteitsvoorwaarde geldt voor R2 

R2 = uw_ + y 

De werkelijke sned:ediepte a
1 

4s : (zie Fig. 6-:13-b) 

a, = a O_ + R, - Uw - y 

= a O_ + R1 - R2 

Substitutie van 6.33 in 6.31 geeft: 

De differentiaalvergelijking in R2 vinden we door 
eliminatie van u , y en F uit de vergelijkingen w p 
6.25 , 6.28 , 6.32 en 6.34 • 

Hierbij gaan we als voIgt te werk: 

Substitueer 6.33 in 6.28: 

Uit 6.32 voIgt: 

(6.32) 

(6.33) 

(6.34) 

(6.36 ) 
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Dit vullen we in in 6.35 en brengen de termen met 

U w in het rechterlid: 

053/79 

(6.37) 

Vervolgens substitueren we 6.34 in 6.25 en brengen 

ook hier de uw-termen naar rechts: 

kR kR -F =-mu -cit -ku p2- p1 po ww ww ww 
(6.38) 

Uit 6.37 en 6.38 moeten we de u -termen nog elimineren. 
w 

Dit doen we door het toepassen van de openrand: 

(mw• 
d2 d k w> op 6.37 

dt2 + cw-crt· + I 

en 

(mb· 
d2 

dt2 
d . + c b • dt + kb ) 

op 6.38 . 

De rechterleden worden dan identiek Cop het teken na) 

en bij het sommeren van de vergelijkingen verdwijnen 

de uw-termen. Het resultaat is: 

. + kp~l. + R2·[cbkw. + (kb. + kp)Cw. + kpcbl + R2'[kbkw. + kpkw+kpkb1 

-[kw.+ kb1)o - Rf[kpmw.+ kpmb1- R,.[kpCw+kpCJ-R1(kpkw+kpkb) = 0 

(6.39) 

M.b.v. de notatie: 

k· =k + k (6.40) w w· p .. 
en kb = k + k (6.41) h P 
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is 6.38 te schrijven als: 

p • 

F (kb + k ) + R,(m + mb)k + R, (c +cb)k +R, {k + kblkp ro . w· w· p' w' p w· 

(6.42) 

Aan de hand van deze differentiaalvergelijkingen bepalen 
we nu de respons van R2 op R,. We gaan hierbij uit van de 
veronderstelling, dat R, als funktie van de tijd een kon
tinue, harmonische funktie is. Dit betekent, dat de in
schakelverschijnselen van het systeem voor ons niet 
interessant zijni we zijn wel geInteresseerd in de steady
state-respons van het systeem. 

De aangeboden R1 beschouwen we samengesteld uit een konstant 

deel (R,c) met een daarop gesuperponeerde harmonische ver
storing met amplitude lR,I. 
M.b.v. de complexe schrijfwijze noteren we R, als: 

(6.43) 

De frekwentie van de harmonische trilling W in R, wordt 
bepaald door de vorm van het onronde werkstuk (het aantal 
golven op de omtrek) en de omwentelingsfrekwentie van het 
werkstuk. 
De R2 die ten gevolge hiervan ontstaat,schrijven we als: 

(6.44) 

R2 is een complexe grootheid: 

- j'l' 
R2 == IR2J . III e (6.45) 
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IR21 is de amplitude van de optredende trilling en t 
is de faseverschuiving (zie fig. 6.15). 

Indien we 6.43 en 6.44 invullen in 6.41, dan 

ontstaat: 

t 

Fig. 6.15 R, en R2 als funktie van de tijd. 

(6.46) 



-115- 053/7.9 

In 6.4.6 komen zowel konstante termen voor als termen 

die de faktor e
jwt 

bevatten. 
Daar aan de vergelijking van alle waarden van t voldaan 

moet worden, is de vergelijking te splitsen in twee delen; 
namelijk: 

(kk* - k 2) ~ R2c = (k + kb)k - R1 + F o(kb + kw> b w . P w· p. c· p . 

(6.47) 

en 

k~) 1- R2 = 

{-{.~(m + In.)k + jw (c + 
'-V W' 0 p' W· 

cb)k +(k +kb)k 1 _IR11 
p' W· pr 

(6.48) 

Vergelijking 6.47 beschrijft het statische gedeelte van de 
overdracht. Uit deze vergelijking vOlgt: 

= 

(6.49) 

Het trillingsgedrag van het systeem wordt beschreven in 
vergelijkinq 6.48. 

Uit deze relatie vOlgt de complexe overdrachtsfunktie G(~): 

G (w) = R2 = 
~ 

[(kw+~)kp - (,tl (mw~)kp 1 + j.[w (cw+cb)kp 1 

(6.50) 
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Fig. 6.16 Dynamisch model van het systeem. 

Deze uitdrukking zullen we eerst vereenvoudigen, waarbij 

we bovendien de toegerekende massa's mw en mb uitdrukken 
in de fysische reele grootheden COw resp. Wbo 
We beschouwen eerst de teller van G(w) (te noemen: TG(Q»: 

(6.51) 

Analoog aan de algemene definitie van de eigenfrekwentie 
en de dempingskonstante van een massa-veer-systeem defi

nH~ren we de grootheden WI. en ~z: als volgt: 

-
Indien we voor mw en mb de uitdrukkingen 6.26 
substitueren, dan ontstaat: 

-

(6.52) 

en 6.19 

(6.53) 

(6.54) 
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M.b .. v. deze nieuwe grootheden gaat 6.51 over in: 

(6 .. 55) 

In de noemer van G(w) (te noemen: NG(w» vullen we eerst 

voor kw en kb de uitdrukkingen 6.40 en 6.41 in. 
Dit levert: 

NG(W) = w4~mw - to~(~(kw + kp> + mw(~ + kp> + CbCw) + 

(kb + .I<,J'(\v + kp> - k~ + j ~(~ + kp)Cw+:{~ +kp)Cbl4)-(IlbCw~%) w 3) 

Bijeen schrijven van de termen met kp levert: 

NG(w) =(I}~mw - C.}~Ilbkw + mw~) + CbCw)+ kbkw + 

+ j(kbCW + kw~) W - (IlbCw + mw~) W 
3 

) + 

kp {(kw +~) - c,}(~ + Ilb' + j W (cw + Cb>} 

Deze uitdrukking is te schrijven als: 

l:iG (w) = (~ - (lIlb + jW%) x (kw - (l~ + JWcw> + 

k {(k + k ) - (.(} (m +. m.. ) + j W (c + c. )} p w p w .p'. w 0 

OftevJel: 

~(.,) - ~w (,_.,2 ~ + jw ~ 1 " r, _w
2 =: + j w ~ 1 

(6.56) 

(6.57) 

(6.58) 

(6.59) 
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In deze uitdrukking substitueren we nu de definities 

van wb en 1b (zie 6.29 resp. 6.30), ww en 1 w 

(zie 6.26 resp. 6~27). 

Hiermee gaat 6.59 over in: 

w
2 ~ to w

2 
1:!:L 

NG({,c.J) = ~kw (1 - w2 .+ 2 )bW6)-( 1-w2 + 2~w W ) + 
b .. < w w 

Met deze uitdrukking en met 6.55 gaat G(~) over 

in: 

G(w) = TG(W) 
NG(w) 

= 

053/~9 

(6.60) 

2 2 2 

- ~ + 2j ~ ...!!2. Jf1 - Wr + 2j{ .!!:..<]+(k +k )k f1- ~ +2j~.l!L. J 2 < l b i,'l. Wl. w r.v. w . p P W2 ! t..) 
Wb -0 w wE..' Z 

(6.61) 

Uitgaande van vergelijking 6.61 bepalen we de overdrachts

funktie van het ongedempte systeem door (w= fb=JZ = 0 
te stellen. 

Dit levert: 

G(W) = 
2 2 2 

k k (1 -~). (1 -~) + k (k. + k ). (1 -~) b w W2 u)2 < p -0 w t.J 2 
w b L 

(6.62) 
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Daar de overdrachtsfunktie G(w) van het origedempte systeem 
geen imaginair dee 1 heeft, kunnen de eigenfrekwenties be

rekend worden door de nulpunten van de noemer van G(w) te 
bepaIen: 

M.b.v. de notatie: 

f == 
kp • (kb- + kw) 

kbkw 

sChrijven we 6.63 als: 

(-r 

o 
(6.63) 

(6.64) 

(6.65) 

Dit is een vierkantsvergeIijking in ui. Uitwerken van 
6.65 Ievert: 

o (6.66) 

M.b.v. de notatie: 

== 1 (6.6.7-a) 

1 . 1 f- , 2 
en g2 == 1J)2 +- + -- (sec ) 

w2 ' W2 
w b z (6 .. 67-b) 

noteren we de oplossingen van 6.66 ala voIgt: 

2 gz -V(2:~ y 1 + f 
W == 2g, (6.68) 

1 g1 
en 

2 g2 ~(i:~ ) 
2 

1 + f 
Wi = 2g1 

+ 
g1 (6.69) 
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Hierin is W1 
.. de lage eigenfrekwentie van het •. 

ongedempte systeem. 

en . W2 
de hoge eigenfrekwentie van. het . 
ongedempte systeem. 

We gaan nu de invloed na van de verschillende systeem

parameters op de eigenfrekwenties. We kiezen eerst voor 

de parameters een "zinnigel~ waarde en berekenen aan de 

hand daarvan W1 en O2 -

Vervolgens zullen we de parameters een voor een varieren 

teneinde na te gaan wat de invloed daarvan is op de eigen

frekwenties. 

We kiezen de waarden van de parameters kw ' Ci) w ' kb I 

Wb en kp in eerste instantie als volgt: 

- Voor de werkstukstijfheid k kiezen we een lage waarde, w 
zoals die voorkomt in het midden van het werkstuk (zie 

fig. 5.2); kw = 1500 N/mm_ 

Op basis van de berekeningen in hoofdst. 6.1 kiezen we 

voor de eigenfrekwentie van het opgespannen werkstuk: 

Ww = 10.000 rad/sec. 

- De beitelstijfheid: kb = 10.000 N/mm. 

- De eigenfrekwentie van het gereedschap: Wb = 2500 rad/sec. 

~(De keuze van de orde van grootte van Wb werd bepaald aan 

de hand van in het diktaat "8tabiliteit van de verspa

nende bewerking" getoonde voorbeelden). 

- De processtijfheid: kp = 84 N/mm. Dit is de waarde van kpl 

berekend in hoofdstuk 5.1 , in het geval dat de aanzet 

0,02 mm/omw bedraagt en de beitei niet uitsluitend met 

de radius verspaant (zie fig. 5.4-a). 

Indien we deze waarden invullen in 6.68 en 6.69, dan volgt 

daaruit voer W1 en W2 

W1 = . 2510 rad/sec 

02 = 10276 rad/sec 

Wat betreft de invloed van kp op W1 en 02 : 

Het blijkt, dat 01 en (J2 in de buurt liggen van Wb resp. 

Ww ' de eigenfrekwenties van de twee afzonderlijke massa

veer-systemen (zie fig. 6.16). ~ 
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De oorzaak hiervan is, dat de processtijfheid kp vrij 

klein is in verhouding tot de stijfheden kw en kb • 

Hierdoor heeft de faktor f (zie 6.64) een lage waarde 

(in dit voorbeeld is f = 0,06), zodat de vierkants

vergelijking 6.65 te benaderen is door: 

2 
(1- (.0 )-(1 

w2 
w 

2 
(J 

- w2 
b 

= 0 

met als wortels: (U = w en UJ = W 
1 b 2 w 

(6. 70) 

Bij toenemende k (verspanen met de neusradius) stijgen 
p 

ook W, en W2 (zie fig. 6.17). In het geval dat kp oneindig 

groot wordt, gaat W2 ook naar oneindig en nadert W 1 tot (J~ 

(In ons getallenvoorbeeld is w~ = 2668 rad/sec. 

k = 1.500 N/mm w 
121>00 

kb = 10.000 N/mm 
lo.~ 

CUw = 10.000 rad/sec 

Wb = 2.500 rad/sec 

Wz: = 2.668 rad/sec 
7500 

~ .;:..--z5"oo-:.t.;;.;----......... -----------~---------....-

100 200 300 £.too soo ke [~/!Y\",] 
Fig. 6.17 De eigenfrekwenties van"het ongedempte systeem 

als funktie van de processtijfheid. 
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Indien we Ww variEjren, dan blijkt dat alleen w2 hierdoor 

wezenlijk verandert. Er blijft gelden, dat W,¢Wb 
Tevens blijkt dat W w slechts een zeer geringe invloed 

heeft op cJ Eo (zie vergelijking 6.58) .• 

In fig. 6 •. 18 zijn {J 1 ' (J2 en Wz:. weergegeven als 

funktie van W w. 

2501:1 

kp 

kb 
k w 
Wb 

....... - ....... -----.---....... - ........ , 

7500 lo.tXJo /2500 

Ww ( ,.tUJ..lsEC ) .. 

= 85 

= 10.000 

= 1.500 

= 2.500 

N/mm 

N/mm 

N/mm 

rad/sec 

Fig. 6.18 De eigenfrekwenties van het ongedempte systeem 
en Wz::. ' als funktie van (.J w. 

(Berekend m.b.v. 6.68 ,6.69 resp. 6.52). 

Indien we Wb vari:eren, dan blijkt dat zowel (J1 als WI:. 

hierdoor veranderen en dat W2 nagenoeg konstant blijft. 

In fig. 6.19 zijn W1 ' w2 en Wr weergegeven als 

funktie van W b • 



1'2500 VI ,W2. 

Wz 
lro.~] 10000 

n.t.c. . 

7500 

5'000 

2500 

~ 
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J SI» IO()oo 

W b ((l40/ w:.) 
)I 
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kp = 85 N/mm 

kb = 10.000 N/mm 

kw = 1 .. 500 N/mm 

Ww = 10.000 rad/sec 

Fig. 6.19 De eigenfrekwenties van het ongedempte systeem 
en W! ' als funktie van W b • 

De invloed van de werkstukstijfheid en de beitelstijfheid 
op de eigenfrekwenties vanhet systeem is zeer gering. 

In fig. 6.20 zijn (,u 1 ' W2 en W!, uitgezet als funktie 

van kw 

~ k = 85 N/mm p 
kb = 10.000 N/mm 

Wb = 2.500 rad/sec 

Ww = 10.000 rad/sec 

~-----------------
2500 , (9 

2000 . &Ci'o 8f?(;Q .. 
kw (N / film 1 

Fig. 6.20 De eigenfrekwenties van het ongedempte systeem 
en W;t;, , als funktie' van de werkstukstij fheid, 
geldig voor de k -waarden, die kunnen optreden 
,bij een werkstuk'if]met Ww = 10.000 rad/sec. 

Resumerend kunnen we stellen, dat de eigenfrekwenties van 

het ongedempte systeem nagenoeg gelijk zijn aan Wb en LU
W

• 

De invloed van de overige parameters is zeer klein. 
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Aan de hand van vergelijking 6.61 hebben we nu de 
eigenfrekwenties berekend, door nulstelling van de 

noemer. Bij deze waarden van ~ is IG(w)1 oneindig 
groote 

De nUlpunten vanIG(w)i vinden we door de teller van 
\G (6.) I nul te stellen: 

053/79 

2 
W k . (kb + k ). (1 --2 = 0 

(6.71 ) 
P . w W 

!. 

met als oplossing: W = WI. • 

Figuur 6.21 toont het verloop van de aInplitudE:!yel:"l1oudilii~r 

S;JW) =IR21 IIRil als funktie va_11 de aangebodenfrekwentie. 

In dit geval hebben de parameters weer de in hoofdstuk 
6.2.4 gekozen waarde : 

kw = 1500 N/mm 

CU w = 10.000 rad/sec 

kb = 10.000 N/mm 

!Db = 2500 rad/sec 

k = 84 N/mm p 

IG (w) 11 0.25" 

O.?!J 

0.15 

0.10 

zaoo 

Fig. 6.21 De .amplitudeverhouding G(W) 

W
1 

:: - 2.510 rad/sa: 

W2 = 10.276 roo/sa: 
wr. = 2.668 roo/sa: 

8000 10000 

W (ra.d..h.:c) 
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Tot slot gaan we nog wat dieper in op de betekenis 

van. W in deze grafiek: W is de frekwentie van de aan
geboden harmonisch variE!rende R1, zoals die zich bij de 

beitelpun~ voordoet. Deze frekwentie wordt bepaald door 
het aantal golven op het werkstuk, ng , en door de hoek

frekwentie van het werkstuk,{l • 
Deze hoekfrekwentie wordt bepaald door de snijsnelheid v 

en de diameter van het produkt: 

n = v 
d 2/ 2 

(rad/sec) (6.72) 

De frekwentie W wordt bepaald door: 

W.=n.J2= g (6.73 ) 

Bij elke mogelijke vorm van het werkstukprofiel kunnen we 

nu de snijsnelheid berekenen, waarbij het systeem in zijn 

eigenfrekwentie aangestoten wordt. De waarde van deze ge

vaarlijke snijsnelheid v1 voIgt uit 6.73, waarbij we voor 
W de waarde W1 (de laagste eigenfrekwentie van het systeem) 
invullen: 

v :: 
1 

(6.74) 

Indien ng = 1 ("ovaal" werkstuk, zie fig. 6.21-a), dan 

voIgt uit 6.74 (met W1 = 2510 rad/sec en d2 = 6 rnrn): 

v 1 = 7.54 m/s 

Indien ng = 1,5 ("driehoekig" werkstuk, zie fig. 6.2r-b), 
dan is de gevaarlijke snijsnelheid: v1 = 5,02 m/S .• 

Indien ng = 2 ("vierkant" -werks'tuk, zie fig. 6. 21-c) , 

dan is: v1 = 3,77 m/s. 

Fig. 6. 21-a 

"Ovaal" werks tuk 
ng = 1 

o 
Fig. 6. 21-b 

"Driehoekig" werk
stuk: ng = 1,5 

o 
Fig. 6.21-c 

"Vierkant" werkstuk 
ng = 2 
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7. Konklusies en aanbevelingen 

Tijdens dit onderzoek hebben we een aantal wiskundige 
gereedschappen ontwikkeld, om de vorm van het eindprodukt 

van draaibewerking te voorspellen. Hierbij hebben we twee 
soorten afwijkingen van de ideale cylindrische produktvorm 
onderzocht: de diameterspreiding en de onrondheid. 
U1t de resultaten van ons onderzoek kunnen we een aantal 
konklusies trekken: 

- De afw1jk1ngen van de ideale cyl1ndr1sche produktvorm 
worden voornamel1jk veroorzaakt door de uitbuig1ngen in 
het hor1zontale vlak, onder 1nvloed van de passieve 

sn1jkracht Fp' 

De nOminale sneded1epte is b1jzonder bepalend voor de 
grootte van de afwijkingen; met name voor de diamter
spre1ding. Deze neemt af b1j kle1nere waarden van a o 
(z1e fig. 3.8). De sneded1epte is echter aan een minimum 
gebonden, bepaald door het snijkriterium. D1t snijkriter1um 
bepaald dus, via de toegestane snedediepte, de fys1sche grens 
voor de haalbare nauwkeur1gheid (zie fig. 3.11). 

- De stijfheden van de werkstukondersteun1ngen kunnen dusdan1g 

gekozen worden, dat de werkstukstijfheid over de lengte van 
het werkstuk nagenoeg konstant is. 

D1t resulteert in een gel1jkmatige d1ameterafwijk1ng van het 
produkt en dus in een zeer kle1ne d1ameterspre1ding. 
D1t effekt treedt op b1j relat1ef lage waarden van de trans
latiest1jfheden. Een voorwaarde h1e~b1j is, dat de rotat1e
stijfheden groot moeten zijn, omdat deze anders een nadel1ge 
invloed op de diameterspre1d1ngu1toefenen. 

- De onrondheid van het werkstuk veroorzaakt een onrondheid 
van het produkt~ TUssen deze twee onrondheden bestaat een 
11nea1r verband, dat bepaald wordt door de processt1jfhe1d 

kp en de werkstukstijfheid kw. 
Hoe lager de werkstukstijfhe1d is, deste groter is de ~ 
produktonrondhe1d. (De onrondhe1d van het produkt is dus in 
het midden groter dan aan de uite1nden) • 
Een verhog1ng van de processtijfhe1d veroorzaakt een ver
grot1ng van de produktonrondhe1d. (Hoge waarden van de 
processt1jfheid treden met name OPt wanneer de be1tel 

aIleen met de neusrad1us verspaant). 
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Aan het einde van dit verslag willen we de volgende aanbe

velingen voor verder onderzoek doen: 

053/79-

Theoretisch enpraktisch onderzoek naar het snijkriterium; 
met name naar de invloed van de instelbare parameters en de 

beitelgeometrie op het snijkriterium. 

- Onderzoek naar de faktoren, die de rechtheid van het produkt 
bepalen; hierbij denken we aan de invloed van de rechtheid 

van het werkstuk en de residu-spanningen in het werkstuk
materiaal. 

- Nauwkeurige bepaling (d.m.v. metingen) van de snijkrachts

relatie voor de passieve snijkracht bij kleine waarden van 
de snedegrootheden. 

- Toetsing van de praktijk van de in dit onderzoek ontwikkelde 
modellen en theorieen. 
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Bijlage 1 

Modeltoetsing 

Teneinde de modelaanname wat betreft de aard van de.werkstuk

onders.teuningen. te toetsen, werden er een aantal modelproeven 

gedaan. Een op een Cazaneuve-draaibank ingespannen werkstuk 

(ondersteund m.b.v. een losse kop)werd in radiale richting 
belast,waarbij de uitbuiging van het werkstuk ter plekke van 

de belasting gemeten werd. De belasting werd aangebracht d.m.v. 

gewichten (zie fig. B 1.1). 

Als werkstuk werd een asje gebruikt van chroom-nikkel-staal 

(N129), met een E-modulus van 195 kN/rom2 • De afmetingeri van 

dit asje waren: diameter 6 rom, lengte 111 rom. 

werkstuk 

Fig. B 1.1 Uitvoering van de proeven. 

Het werkstuk werd op 7 verschillende plaatsen belast, met een 

belasting van resp. 1, 2 en 3 kgf • 

. Iedere afzonderlijke meting werd drie maal uitgevoerd, waarna 

de resultaten gemiddeld werden. 

In de navolgende tabel zijn de gemeten uitbuigingen ten gevolge 

van de verschillende belastingen opgenomen. 
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a(mm) 13,8 29,0 43,3 55,9 72,7 84,2 97,5 

F = 1 kgf "'0 2 4 6 6 3 -.A 0 

F == 2.kgf 1 5,5 10 12 10 5 0,5 

F == 3, kgf 1 8 16 19 14 8 2 

Tabel: Gemeten uitbuigingen (/um). 

De afleesnauwkeurigheid van de gebruikte micrometer. (met een 

schaa1.verdeling .. in eenheden van 2/um) was .dusdanig, dat het niet 
zinvol . leek om binnen 1/um nauwkeurig af te lezen .. De resultaten 

van de drieaf.zonderlijke.metingen, waaruit het gemiddelde genomen 

werd, lagen echter steeds binnen een range van .. 2;um. Met dit ge
geven.kunnen we een ui~spraak doen over het maximale betrouwbaar

heidsinterval. in de metingen., Van. een drietal metingen, die binnen 
een.range van 2/um liggen, treedt de maximale kwadratensom op, 

indien de serie er als voIgt uitziet p, P. + 2 , P. + 2. 
Het gemiddelde van deze serie bedraagt: P. + 4/3. 
De kwadratensom is dan: 

2 2 2 2 KS == (2 - 4/3) + (2 - 4/3) + (0 - 4/3) == 2,667/um 

De standaardafwijking S van deze serie bedraagt: 

S == 
KS 

'il-1 == 
2,667 
::5 - 1 = 1,15/um 

Bij een overschrijdingskans van 5% is dan het tweezijdige 

betrouwbaarheidsinterval: 1,965 • S == 2,27 fum 

In. fig. B. 1.2 tim B.l.4 zijn de meetresu1.taten voor de 3 ver

schillende be1.astingen uitgezet tegen de axiale positie a. 
In deze figuren zijn tevens de theoretisch verwachteuitbui.gingen 

voor zowel het "klem-klem" model.als het "klem-steun" model opge
nomen, waarbij de ondersteuningen -aisstar zijn verondersteld. 

De gemeten waarden zijn aanmerkelijk. lager dan de theoretische 

waarden volgens. het "klem-steun lt model. De meetresultatenkomen 
aanmerkelijk beter.overeen met de theoretische waarden volgens, het 
"klem-klem" model. Het verschijnsel, dat de gemeten waarden (nage

noeg) allemaal groter zijn dan de theoretische "klem-klem" waarden, 
kan worden verklaard uit het feit dat de stijfheden van de onder
steuningen in werkelijkheid niet oneindig groot zijn. 
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axiale positie 

Fig. B 1.2 Resultaten m::deltoets bij belasting F ::; 1 kgf. 



/ 
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axiale posit1e 

Fig. B1.3 Resultaten ntiie1toets bij telasting F = 2 kgf 

053/79. 
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litl::lrlging 

Fig. B1.4 Resultaten m:x'ieltoets bij l::elasting F = 3 kgf 
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Bijlage 2 

Berekening van de uitbuiging 

In deze bijlage voeren we de berekening uit van het "klem-klem" 

model, zoals in hoofdst. 2.5 beschreven is. 
We gaan uit van de konstruktie volgens fig. B 2~1: 

F, u,z. 

m 

Fig. B 2.1 Werkstuk in het horizontale vlak. 

Krachtenevenwicht: 

(B 2.1) 

Momentenevenwicht: 

(B 2.2) 

Het buigend moment in het werkstuk definieren we vQlgens 
fig. B 2.2: 

Fig. B 2.2 Oefinitie M2 (x) in het horizontale vlak. 
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Voor het deel 0" x ( a noteren we de vergelijking van 
de momentenlijn als voIgt: 

053/79. 

[" . 
m2,{X) - 2..~ - 'In.ll (B 2.3) 

Invullenvan vergelijking B 2.1 en B 2.2 levert: 

(B 2.4) 

Voor het deel a" x, I noteren we de vergelijking van 
de momentenlijn als voIgt (zie fig. B 2.3): 

Rl 

1 

Fig. B 2.3 MiX), (conform de definitie in fig. B 2.2) 

(B 2.5) 

M.b.v. vergelijking B 2.4 en B 2.5 geven we in fig. B 2.4 

de momentenlijn weer, voor het geval dat F, M, RZ en ~2 
positief zijn. 

mr~+-------------~----------~ 

a.. 1. 

Fig. B 2.4 Momentenlijn ~(~). 
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Big. B 2.5 Linkerondersteuning 

De in deze ondersteuning opgehoopte elastische energie 
bedraagt: 

(B 2.6) 

Substitutie van vgl. B 2.1 en B 2.2 levert: 

1. 

( F· 0. + R2·.l l' 1rt + Mr1.) 
ZIm.l 

(B 2.7) 

We noteren nu vast de afgeleiden van W~l naar de belastingen 

F, R2en Mr2 = 

(B 2.10) 



B 2.3 
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Berekening van-u 
-.;..-~-..;;.;.;;;;;;.;;--;.;;.--.;;.;.-~-~-~ 

De verplaatsing bij het .. r:echterste~~1~1J~~~\1r2.~9:r:.c.tl: __ ~_. __ . __ 
Cbereke:nd met" -van Castigliano: 

.- ~ \Jk + d LJv1 (B 2.11) 

d Rl. d R2. 

Hierin is: 
W . 
te · " de totale elastische energie in de konstruktie 

volgens fig. B 2.1. 

W vI 
Wb 

· · 
· " 

de elastische energie in de linkerondersteuning 
de elastische energie in het werkstuk 

De grootheid Wb wordt berekend volgens: 

1 2. 

'vi b -:;= f m, (x) cL Jf. 

t E r (1-) 

o 

(B 2.12) 

Om de uitdrukking te vinden, zullen we als voIgt 

te-werk gaan: 

In vergelijking B 2.12 differentiEken we eerst de uitdrukking 
binnen het integraalteken naar Rz,.Door daarna de integratie 
uit te voeren, ontstaat de uitdrukking ~: 

d Rz. 

== 

= 
o 

1 

! 
(B 2" 13) 
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Voor het uitwerken van deze integraal delen, we het 

interval 0' x ~ 1 op in de twee interval len : 

o " x 'a en a 'x ,,1. 

In het eerste interval geldt: 
a ~ x, Q.. 

a tnl (,,) _ 1- x 

a Rl 
I (,,) _ rr J; I 

-- r bLf . 
In het tweede interval geldt: 
o..<:x.,..e 

Lf 
11 d,z. ... 12. ,,, 

Hiermee wordt de integraal B 2.13: 

Q. 

053/79 

_ -L. f ( f. (a.-x)· (i-x') + R2.(l--x.)l .,. (m t mrz )(l-1-)J dx + 
tIl 

o 
I. 

+ -L-f [ Rz Cl_'l.)1. -t- mrz ( i-x,)] d.,)t, = 
fIz. -

Q. 

= _,_.( F.(.!3 _ (Q.Tl)l +- a,£x) _ Rz..rl-x./ + 
Ell j Z j 

L 1 

':"<frl+m r1
).rl_:¥/)/ + _, .( RZ.<.l-x)3 _ mrz..fl-7.l'") 

2. flz..3 1.. 
Q. 

a 

.1 
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+ 

(B 2.14) 

Hierin isp = 1 - a. 
Door de vergelijkingen B 2.14 en B 2.9 in te vullen in 

B 2.11 ontstaat de uitdrukking voor ur2 = 

u. .. 2. - F ·I..L . ( .; 1- (l) + I -t ~ 1 ..,. R 1# [_' ( 1 ~;" L·lL + I -t t] 
'El,· 1l L.".), JEII 3EI2 Ii ~t 

... m· [it_Al ... 1 J ... mr2[~1-t1 -t ~ T.L] 
2 E I, 1:1 2EI, 2 Ell lcJr11 

(B 2.15) 

Terwille van de overzichtelijkheid definieren we een aantal 
konstanten, waarin de belastingen niet meer voorkomen. 
Een volledige lijst van deze konstanten wordt gepresenteerd 
in hoofdst. B 2.7. 

M.b.v. deze konstante~, noteren we vergelijking B 2.15 als 
volgt: 

(B 2.16) 
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Deze berekening loopt analoog aan de berekening vanurZ• 
frz wordt bepaald m.b.v. Castigliano: 

'f 1'"2:= d \,Jet .:= J Wp + d 'Nvl 
am,..! dm rz Jffin, 

De uitdrukking voor 

o 

J Vb bepalen we volgens: 
d rnrl 

Deze integraal werken we uit in twee intervallen: 

- Eerste interval: 

mzl)t) == F.(a.-,,) t Rl..(l-;rc) t rn. + m,-z 

J m2.l~) = 1 
d mr2 

I (I.) _ 11 
- Tweede interval: 

(),,'l.~f 

I'nlll.) :: R2..(L-x,) + rn,..z. 

Om2(~) = 1 

d m"l 
I (l.) == 12.. 

Hiermee gaat de integraal B 2.18 over in: 

Q. 

(B 2.17) 

(B 2.18) 

- I f [ F. (Q.-x) ... R1.' ( 1-".) t m .,. mn.l d;rc + 
EII 

o 1 

+-' fl EIz 
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Door de vergelijking B 2.19 en B 2.10 'in te vullen in B 2.17 

ontstaat de uitdrukking voor \frl: 

'f rz =- f.[~ +-L J + RZ.[ 1:},' + $, + f ] 
lEII k,nl 2ft, 2. E r2,. l.,...t 

+ m.[ ~ ... _I 1 + m,,{.!L .. t ... kJ EI, 1",1 EI, £Iz 

(B 

M.b.v. de konstanten (zie hoofdst. B 2.7) noteren we 

vergelijking B 2.20 als volgt: 

T 

2.20) 



B 2.5 
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: _Be.rekening:_Van~~R2-_enMr2_aIS ... reaktiegroDthed en 
--------------------,-,------------------------
Bij de over gang van R

2
en Mrz-C!:J.S autonomE!}:)e:J._asj::~Ilq n.a_a~". __ ~ __ 

R-2 en M-r2 ~Is reaktiegrootheden maken we gebruik van de 
aansluitkondities voor de rechterondersteuning. 
Deze ondersteuning wordt belast volgens fig. B 2.6: 

Fig. B 2.6 Rechterondersteuning 

De verplaatsing van het steunpunt is gelijk aan die van het 

rechteruiteinde van het werkstuk ( ur:en 11*1). 
De relaties tussen belasting en vervorming van deze onder
steuning zien er dan als voIgt uit: 

" (B 2.22) 

LD - mn 
T,.1 =- -

-tmr 
(B 2.23) 

Door uit dit stelsel en de vergelijkingen B 2.,21 en B 2.16 
de verplaatsingen e elimineren, ontstaat er een nieuw 

stelsel vergeIijkingen, waaruit R2 en Mr.2 op te lossen zijn: 

(B 2.24) 

(B 2.25) 



B 2.6 
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Uit B 2.24 en B 2.25 volgen: 

- f. (ere, - CrC&)- m· ("'(1- c".ca) 
( ct - C5· C3) 

F· ( CJ . (5 - c.j' c,) + m· (C,).C1- elf' C,,) 
(c,- Cs-.(8) 

'-!::=~:~:~~=~:~.:.~£-
De u1tbuig1ng u 2wordt berekend met Cast1gliano 
volgens: 

_ J\Jb + J'WvL 
dF d F 

H1erbij berekenen we JW" 
dF 

volgens: 

o 

Deze 1ntegraal berekenen we in twee intervallen: 

- Eerste interval: 

a,x.,a.. 
trlz l}t;):= F· ( 0.- x) 1" R1 · (1-,,) +' m of' m rl 

= a..-x 

053/79 

(B 2.26) 

(B 2.27) 

(B 2.28) 

(B 2.29) 
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- Tweede interval: 

a.,}(~1 

m1l&) = 'R! ·(i-x) t rYlr2. 

het tweede interval levert dus geen 

bijdrage aan de integraal. 

Hiermee gaat B 2.29 over in: 

o 

__ , f F {Q._1.)3 + R1: ( ~l - (Q.·t1)l + o.ix)- (m t mrz)(a.-x\/)j'" 
. EI, .3 J t 2 

, 0 

(B 2.30) 

Door vergelijking B 2.30 en B 2.8 in te vullen in B 2.28 

ontstaat de uitdrukking voor u 2 : 

U2. = E[ 3 2. 1 . ~ t 1+0.. + 
3El, ~ l.".[ [ 

% 1 m. 0. ... G\. + 
2. E I I 1.",1 
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M.b.v. de in hoofdst. B 2.7 gedefinieerde konstanten 
gaat deze vergelijking over in: 

053/79 

(B 2.32) I 
Tezamen met de vergelijkingen B,,2.26 ,en ~ __ ?_._2~k:<:l:I'!_"nll_"Ill~t 
B 2.32 de uitbuiging als funktie van F en M berekend worden. 
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t.J. l J , 
[N J 

c,= ~Q, .,... (). + + 'E I, l".,l 11 

3 t 
I 

[1J 1 
(t= (t + .JL + 

3 EI, lrrJ. It 

1: a. 

r ~ 1 
c.3 -= (t. + 

2. El, Jc.,.,l 

Cr,= 1~1,1 + 1 
[ ~ 1 2EII I:i 

cs= 13_J/' + 
$3 

+ I + I 
11 

[N 1 - - + -
JEll 3 £11 It 1,.. lm.l 

C6= 
J.~ };1 

+ 
ira 

+ 1 [~ I 1.£II 1. fIt klft./, 

'1'= a. + I [;~ 1 -
k,.l £l, 

. C8= 0.. + t + -' 
I 

[ ~ml + 
l/ttr £11 £11 l.J 
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Bijlage 3 

Computerprogramma voor het berekenen van de diametervergroting 

A 

A1 

A2 

B 

B1,B2 

C1 tim C8 
D1 

D2 

F1 

F2 

F3 
F 

H 

I 

I1,I2 

K (1 ) 

K (2) 

K(3) 

K(4) 

K(5) 

L' 

M1,M2,M3 
N ,N1 ,N2 

P,P1,P2 

R,R1,R2 
Q 

5 

~(i,1) 

5(i,2) 
T 

T1 

U,U1,U2 

V 

Yl 

Z 

Z1,Z2,Z3 

· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 

axiale beitelpositie 

nominale snedediepte ao 

werkelijke snedediepte 

B = L - A 

karp:menten van de 1:eitelverplaatsing (y1 en y2 in fig.2.18) 

konstanten, gedefinieerd in hoofdst. 2.5.3 

nominale werkstukdiameter 

nominale produktdiameter 

hoofdsnijkracht Fv 

passieve. snijkracht Fp 

aanzetkracht Ff 

samengestelde kwarskracht 

equivalente spaandikte 
teller 

EI-waarden (met betrekking tot d1 resp. d2) 

1/kl 

1/kr 

1/kml 

1/kmr 

1/kb 

lengte, werkstuk 

:' . samengesteld reaktier:tO'l'eIlt, links, resp., kOIIpJnenten daarvan 

· · 

· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 

II II rechts , tI 

saxrengestelde reaktiekracht links, " 
If "rechts, " 

equiv.alente spaanbreedte 

aanzet 

diameterverstoring van de blank 

diameterafwijking van het produkt 

neusradius beitel 

hulpvariabele T1 = (T - A2) - T 

II II 

" If 

" .If 

samengestelde uitbuiging, resp. komponenten daarvan 

inputvariabele voor vragen ("JA": V=1, "NEE": V=O) 

snijkantshoek 

testgrootheid voor iteratieproces 

hulpvariabele t.b.v. de plotter (scale). 
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,f 

"" :.:.::.;" 
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Nl=-Fl*<C3*C5-Cl* / C6 
~ ;:: F ~~ *' ( C:3 * C ~; ..... C 1 ~:. C 6 :'1 - F' 

~ .. , f"! 1 

:' ;- ,'" 

.. ,";" 
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1 'T 1 :' .:;. .. " .L / :. 

,,' 
i'" 1 L 

IJFH, V 

17 
~:; I EST I . .JFt,·i II 

" ..... , 

J. t ',.' ";"'; _ 

j ?6~) 

17 

t 
J. 

EM .ASSENK IS 
D13F "HIEU~,J A 
IhPUT I 
': r:' ~ 1 THEt-: 

ii;, 1 , 1 , '~C1 :' 
I i::~ Z I '. :; :~ ~) ~ 1. i (1 

FOR 1=10 TO 110 STEP 10 

::. :::::L ::: f' 

i LABEL ': l'3?fi:' 
i940 

, 16 
.1~1,0)" IT FC TT 
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Bijlage 4 

Snijkrachten bij kleine snedegrootheden 

Om een indruk te krijgen van het verloop van de snijkracht
rela:ties .bij relatief kleine waarden van de snedegrootheden 

werden een aantal draaiproeven uitgevoerd opde Hembrug
draaibank (THE). Deze draaibank is voorzien van een Kistler 

053/7.9 

3 komponenten dynamometer, gekoppeld aan een ladingsversterker. 
Als proefs.tukmateriaal werd C45N (normaal gegloeid koolstof
staal) gebruikt. 
De resultaten van de proeven staan vermeld in de navolgende 

tabeL en in fig. B 4.1 tim B 4.3. 

Het aantal bruikbare waarnemingen bij deze proeven was 
helaas te klein om een duidelijke afhankelijkheid van de snij
snelheid te constateren. De snijkrachtsrelaties werden daarom 
bepaald uit de totale verzameling meetpunten. 
Deze snijkrachtsrelaties zijn: 

F v 56 + 2435 • h . c~rro coeff. 0.96 -,;;- = = .. . e I 

Ff 45 + 1400 -,;;- = • he; corr • coeff. = 0.53 

+ = 75 + 450 • he . corr. coeff. = 0.81 I 

e 



I 

. meting a s r V F F
f 

F 
v p 

nr. 
mm mm/omw mm m/min N N N 

1 0.5 0.016 0.4 90 80 80 60 

2 0.5 0.0315 0.4 90 65 42 25 

3 0.62 0.125 0.4 90 45 5 160 100 

4 0.3 0.016 0.4 240 55 42 50 

5 0.32 0.063 0.8 240 75 35 60 

6 0.4 0.04 0.4 240 70 55 52 

7 0.4 0.08 0.4 240 120 82 76 

8 0.62 0.125 0 .. 4 240 230 145 100 

I ! 

9 0.32 0.0'63 0.4 300 85 57 60 

10 0.32 0.063 0.8 300 80 .36 66 , 
11 0.4 0.08 0.4 300 120 80 74 

12 0.4 0.04 0.4 300 90 75 72 

tl 

F 
h b v 

be e e 

mm mm N/mm 

0.0169 0.736 109 

0.0212 0.744 87 

0.0851 0.911 280 

0 .. 00897 0,,535 103 

0.0261, 0.773 97 

0.0247 0.648 108 

0 .. 0479 0.668 180 

0.0851 0.911 252 

0.0348 0.579 147 

0.0261 0.773 103 

0.0479 0.668 180 

0.0247 0.648 139 

F f -
be 

N/mm 

109 

57 

176 

79 

45 

85 

123 

159 

98 

47 

120 

116 

F 
-.£ 
be 

::N/mm 

82 

34 

110 

94 

78 

80 

114 

110 

104 

85 

111 

111 

I ...... 
U1 
w 
I 

o 
Ul 
W 

" -..,J 
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Bijlage 5 

Computerprogramma voor het berekenen van de overdracht Up/Fp' 

A1 

A2 

A3 

B 

D1 

D2 

E 

F (22xl) 

I 

11 

12 

. 13 

J 

K 

K1 

K2 

K3 

K4 

L 

M 

N 

p 

Q (22x22) 

R (4x4) 

S (4x4) 

T (4x4) 

U (22xl) 

V (11x2) 

w 
X 

Zl,Z2,Z3 

Z (22x22) 

doorsnede d 1-element 

: doorsnede d 2-element 

· · 
· · 
· · 
.. . , 

: 

· · 
· · 

· · 

.' · 
· · 
· · 
· · 

: 

afhankelijk van p gelijk aan Al of A2 

gekwadrateerde frekwentie 

nominale diameter werkstuk 

nominale diameter produkt 

elasticiteitsmodulus 

belastingvektor van de konstruktie 

teller 

oppervlaktetraagheidsmoment d 1-element 

oppervlaktetraagheidsmoment d 2-element 

afhankelijk van p gelijk aan 11 of ' .I2 

teller 

teller 

translatiestijfheid kl 

rotatiestij fheid kmJ~ 
translatiestijfheid kr 

rotatiestijfheid kml 

elementenlengte le 

soortelijke massa 

hulpvariabele voor het 'vullen van V 

nummer van het belaste knooppunt 

stijfheidsmatri~van de konstruktie 

matrix volgens,vergelijking 6.11 

matrix volgens vergelijking 6.3 

matrix volgens vergelijking 6.10 

verplaatsingsvektor van de konstruktie 

matrix voor opslag van de resultaten 

frekwentie van de harmonische belasting 

inputvariabele voor vragen 

hulpvariabelen t.b.v. de plotter (scale) 

matrix (- (.,} tMl+ [Q]) 
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