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Samenvatting 

De traditionele ontwerper van verspanende reedschaps-
werktuigen ging bij het ontwerpen mee chts uit 
van de statische toe stand van het werktuig en het ver
spaningsproces. Dientengevolge beperkteliCc.e keuril1g!::q:l'r·0'.:.... 
cedures v~~r gereedschapswerktuigen zich hoofdzak~lijk 
tot geometrische metingen van(in feite) de fabrikagenauw
keurigheid van het onbelaste werktuig (Schlesinger, 1928). 
Salmon (1937) voerde bewerkingsproeven in, _.die echter 

chts als nabewerkingen zijn te beschouwen en aIleen 
maar tot kleine en praktisch konstante belasting leiden. 

verspaningsproces is echter een dynamisch proces en 
het werktuig wordt bloot gesteld aan wisselende 
tingen welke, ten aanzien van dat proces, een externe 
en/of interne bron bezitten. De optredende trill 
veroorzaken een relatieve verplaatsing tussen jge
reedschap en werkstuk, waarvan de grootte afhankelijk 
is van de dynamische eigenschappen(stijfheid, demping) 
van in de gesloten krachtkring voorkomende ele-
menten. 

In het licht van de 4H1~ige Eisen ~~_produktiviteit, 
vorm- en maatnauwkeurigheid en oppervlakte~Naliteit, 
zal bij de beoordeling van een gereedschapswerktuig 
zowel aandacht moeten worden geschonken aan de geo'-
metrische dyaamische eigenschappen. 

In het kader van deze opdracht wordt, in relatie tot 
de werkplaatstechnische kwaliteit van een produkt, aan
dacht besteed aan de dynamica van het verspaningsproces 
en de stat en dynamische eigenschappen en beproevings-
methoden van respektievelijk v~~r gereedschapswerktuigen. 

~ .. 



~1. Inleidinea 

1.1. Het verspaningsproces 
1.2. Het werkstuk 

1.0. 

1.3. Het gereedschapswerktuig 
1.4. Opbouw van het rapport 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

De produktietechniek vormt de basis van de industrie. In de 
industrie werkt men met produktiemiddelen; hierbinnen vormen 
de gereedschapswerktuigen een bijzondere groep. 
Onder een reedschapswerktuig verstaat men een werktuig dat 
een of ander reedschap ten opzichte van het werkstuk be
weegt. Als daarbij spanen worden afgenomen spreekt men van 
een verspaningsproces. 

1.1. Het verspanin~sproces 
Bij verspanen-worden~door het snijgereedschap spanen zodanig 
van het ruwe materiaal afgenomen, dat er een werkstuk wordt 
verkregen dat aan bepaalde van te voren vastgestelde eisen 
wat betreft vorm-, maat- en oppervlaktenauwkeurigheid voldoet. 
Drie elementen zijn bij elk soort verspaningsproces(draaien, 
boren, frezen, ••• ) betrokken(figuur 1.1.), namelijk: 

het werkstuk 
het sniJfereedscha~ waarmee het feitelijke verspanen 
wordt U1 gevoerd 

- het gereedschapswerktuig dat zorgt v~~r de opname van 
het werkstuk en snijgereedschap en bovendien dat snij
gereedschap zodanig geleidt langs het werkstuk dat dit 
de gewenste vorm krijgt. 

--

~ 
werkstvk ---

gereedschop; -
, 

werktvig proces 

I 

~ sn; jgereeds~ hop 

Onderdelen van het bewerkingspxoces. Figuur 1.1. 

Deze drie elementen z1Jn te onderkennen in een gesloten 
krachtkring, zie figuur 1.2. 

Oe hoofd.krochtensluitin9 op "en drooibonk (links) 
en een free.machine (rechts) 

Figuur 1.2. 
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Bi~~en deze krachtkring treden zowel statische als dynamische 
verschijnselen OPe Bespreking van e verschijnselen en de 
consequenties daarvan v~~r de eisen die aan he~ gereedschaps
werktuig worden ge eld zijn het onder'Werp van di trapp-or't'. 

Voordat op deze verschijnselen wordt inge (H.4.), zullen 
van de twee elementen werkstuk(H.2.) en werktuig(H.3.) globaal 
(later wordt claar dieper op in gegaan) de kenmerken worden 
besproken. Als eerste worden van het werkstuk de kenmerken, 
vastgelegd in specifikaties, behandeld. Binnen het industri~le 
gebeuren is immers het produkt het belangrijkste. Zowel het 
gereedschap als gereedschapswerktuig zijn in wezen onder-
geschikt aan het produktl 

Henry Ford memoreert di t reeds in 19 in zijn boek "Wry life 
and work": 

"Not the employer pays the wages. He only handles the money. 
It is the produkt that pays the wages and it is the 
management that arranges the production so that the product 
may pay the wages." 

Een verkennend onderzoek naar vervangingskriteria van snij
gereedschappen in de industrie(dat door mij zelf is uitgevoerd) 
laat dit ook zien. 

Opmerking: De termen produkt en werkstuk worden soms door 
elkaar gebruikt. Zou men onderscheid willen maken 
dan kan men een produkt defini~ren als een gereed 
werkstuk. 

1.2. Het werkstuk 
Ben industieel produkt wordt ontworpen en vervaardigd ten be
hoeve van de funktie die het moet gaan vervullen. Om aan die 
funktie te kunnen voldoen is in vrijwel aIle gevallen een ge
definieerde vorm in materiaal vereist. 
Een vorm die door toepassing van een gereedschapswerktuig 
(inkl. gereedschap) en een bewerkingsproces in materiaal tot 
stand gebracht moet worden, dient op de een of andere manier 
beschreven-te worden.De produktontwerper doet dit onder andere 
met behulp van een technische tekening, die als kommunikatie
middel dient tussen hem en de fabrikage. In feite wordt de 
informatie overgedragen door de kwantitatieve gegevens die 
aan de tekening ontleend worden, zoals: 

- de nominale maten, met als funktioneel toelaatbare af
wijkingen de maattoleranties 
de vormelementen, met de funktioneel toelaatbare afwijking 
van: 
- de makrovorm: de vorm~ en ulaatstoleranties en de gewenste 

de mikrovorm: de oppervlaktekwaliteit(ruwheid) van het 
oppervlak 

V~~r de fabrikage en dus ook voor het produktontwerp zijn de 
begrippen die voorzien in de geometrische informatie, zoals 
maat en varm van fundamentele betekenis (Zie figuur 1.3.). 
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Figuur 1.3. 

Zoals uit figuur 1.3. volgt,zijn v~~r de fabrikage gereed
schapswerktuigen nodig. 

(inklusief sni: ereedschap) 
In ev voorgaan e lS gesve da e 11a_1 eJ. van een produkt 
werkplaatstechisch in hoge mate wordt bepaald door de maat
en vormnauwkeurigheid en door de opnervlakteruwheid die het 
produkt uiteindelijk verkrijgt na het ondergaan van.het 
bewerkingsproces. 
Deze nauwkeurigheidseisen liggen binnen vastgestelde grenzen. 
Om dit te kunnen bereiken moet ieder gereedschapswerktuig bij 
de afname worden gekontroleerd. Wil men de nauwkeurigheid 
tijdens de levensduur van het werktuig handhaven dan zal deze 
kontrole en zonodig onderhoud, ook periodiek moeten word~n 
uitgevoerd. 

Volgens ISO-R230 e.v. moeten bij een onbelaste machine bij
voorbeeld de rondloop- en vlakloopnauwkeur1gheid worden ge
kontroleerd. Daarbij behoren behalve meetreferentiepunten 
ook nog voorschriften betreffende de meetapparatuur en zijn 
toepassing. Richtlijnen betreffende deze geometrische nauw
keurigheidskeuringen kan men voor i9der type machine vinden 
in normbladen. 

Opdatwerkstukken niet afgekeurd worden, wordt van een_ belast 
gereedSchapswerktl1.if naast geometrische nauwkeurigheid, 
ook nog voldoende s atische ijfheid en stabiliteit(dynamische 
stijfheid. demping) verlangd. 
Onder statlsche stijfheid verstaat men de weerstand tegen VOrID
veranderingen die door statische belasting(de statische snij
krachtskomponenten, de spankrachten en het gewicht van het 
werkstuk) optreedt~ 
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Onder sta'oilitei t verstaat men de weerstand te vormver
andering die door het dY-flamisch gedrag de dynamische snij-
krachtskompone~ten,eigentrillingsricht en - frequenties, 
demping, etc.) van de machine optreedt. 

Keuringen om het dynamisch gedrag van een machine te onder
zoeken kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd met behulp van 
"Modal Analyse", welke als resultaat gee 
- de dynamische stijfheid van een Ins-chine een aantal 

relevante punten 
- het dynamisch gedrag(inklusief demping) 

j een aantal relevante eigenfrequenties. 

1.4. Opbouw van het rapport 
In hootastuk 2 wordt ingegaan op werkstukkenmerken zoals maat
en vormnauwkeurigheid en oppervlakteruwheid. Bovendien wordt 
vermeld hoe de relevante grootheden ku~~en worden gemeten. 
In hoofdstuk 3 wordt het gereedschapswerktuig als samenge

konstruktie behandeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 
de dynamica van het bewerkingsproces uitgewerkt. Aansluitend 
worden in hoofdstuk 5 enkele stabiliteitskaarten opgenomen 
als hulp dienen om de procesparameters specifieke stijfheid 
en specifieke demping te kunnen bepalen. In hoofdstuk 6 wordt 
de klassieke statische geometrische nauwkeurighe1dsmeting be
schreven. Daarna wordt in hoofdstuk 7 een moderne dynamische 
keuringsprocedure(modal analyse) besproken. Te;rslotte wordt 
in hoofdstuk 8 uiteengezet hoe voorgaande aspekten de werk
plaat chnische kw8.1i tei t van een produkt be!nvloeden en wat 
de re ieve waarde is van de verschillende keuringsprocedures. 
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Hoofdstuk 2. Produktkenmerken. 

2.1. Inleiding. . 
Iedere machine, apparaat of mechanisme is opgebouwd uit een 
groot aantal onderdelen, welke goed bij of in elkaar moeten 
passen om een goed funktionerend geheel te vormen. 
Om dit te waarborgen moet een specifikatie geformuleerd worden, 
zowel voor het geheel als v~~r ieder onderdeel. 
Deze specifikatie kan verdeeld worden in: 

- Technologische gegevens welke gegevens omvatten met be
trekking tot de bewerking, bedekking of behandeling van 
het werkstukoppervlak. 
Dit aspekt is niet het onderwerp van dit rapport. 
Geometrische gegevens welke gegevens omvatten van het 
vereiste oppervlaktepatroon. 
Deze geometrie is het onderwerp van dit hoofdstuk, in 
wezen zelfs van dit gehele rapport. 

2.2. Geometrie van een werkstuk. 
Een werkstuk is theoretisch begrensd door een aantal zuiver 
meetkundige vlakken. Deze vlakken kunnen een vlak-, bol-, 
cilinder- of kegelvlak zijn. De minimum gegevens v~~r de 
geometrische beschrijving van een werkstuk omvatten de aan
duiding van de aard van de vlakken, en de plaats en richting 
van deze vlakken ten opzichte van elkaar. De minimum gegevens 
betreffen dus de vorm, de richting en de maat. 
In de praktijk kunnnen deze theoretische ideale meetkundige 
vlakken slechts benaderd worden. Technische gezien (om over 
economie maar te zwijgen) kunnen produkten slechts met een 
eindige nauwkeurigheid worden vervaardigd. Er is dus altijd 
een afwijking van de ideale maat, vorm en oppervlaktegesteld
heid: de fabrika e-onnauwkeuri heid. 
De absolu e groo ue van een pro u enmerk is vaak niet eens 
belangrijk voor het goed passen of funktioneren van een 
bepaald onderdeel. Vaak is het al voldoende als de werkelijke 
maat en vorm binnen toelaatbare afwijkingen worden bereikt. 
Deze toelaatbare afwijkingen worden met behulp van zogenaamde 
toleranties aangegeven. 

2.3. Toleranties. 
Toleranties hebben tot taak de maat, vorm, plaats, stand en de 
ruwheid van in produkten voorkomende geometrische elementen 
zoveel en zo eenduidig mogelijk vast te leggen. 
Eveneens kan met behulp van deze toleranties worden vastge
legd aan welke eisen een produkt moet voldoen. 
Internationaal (ISO) bestaan er systemen waarop vaak de 
nationale normen zijn gebaseerd. In Nederland bestaan stelsels 
voor: 
- maattolerantie: NEN 2801 tot en met 2808. 
- vorm- en plaatstoleranties: NEN 3310 en 3311. 
- oppervlakteruwheid: NEN 3631 tot en met 3638. 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op deze normen. 
Uiteraard hangen de gebezigde toleranties binnen deze drie 
normen nauw samen. 
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2.4. Maatnauwkeurigheid. 

2.4.1. Inleidin~. 
Bij sommige enkelvoudige produkten of bij produkten die zeer 
hoge eisen stellen (gereedschapswerktuigen), worden sommige 
onderdelen op elkaar pas gemaakt. Zij zijn dan echter niet 
verwisselbaar. 
Tegenwoordig wordt tengevolge van het streven naar rationali
teit het systeem van verwisselbare fabrikage gehanteerd. 
Hierin is elk element voorzien van maten en toleranties om 
de gewenste passing te waarborgen. De toleranties zijn inge
voerd omdat elk fabrikageproces een bepaalde onnauwkeurigheid 
kent, waardoor een bepaalde maat niet precies kan worden gemaakt. 
De werkelijke maat (in rom) zal volgens een Gauss-kromme om de 
nominale maat gespreid liggen. De breedte van deze spreidin~ 
die men toelaatbaar acht, heet de tolerantie. (rm) Zie figuur 2.1. 

tOlerantievelden 

! t---
i ! I 

t r ~~ 
l i ! 

~ $ , c 

~ ! 
i . . 

~ 

Figuur 2.1. 

De maatto/erantie vaor as en gal wordt door de beide grensmaten begrensd. 

is een ontwikkkeling gaande die. deze toleranties steeds 
verengt, met andere woorden de eisen worden hoger. 
Ter illustratie is de ontwikkeling getoond figuur 2.2. 

10-2 1 

10-3 

10-1. 

10-5 

10- 5 

10- 7 

10-8 

10-9 

10-10, .......... ..,....._-..~...,..~.......-,~~,... 

t 
1600 1850 1900 1950 2000 

jaar van eerste toepassing -
maximaal bereikbare nauwkeurigheid in m 

1. Kotterbankvan Wilkinson 1774 
2. Draadsnijmachine van Stowell 
3. Freesmachine van Whitney 
4. Revo/verbank van Fitch 
5. Schroefmaat· Johansson Eindmaten 
6. Meetk/ok 
7. Mechanische komparator 
8. Elekrrische komparator 
9. Rondheidsmeter'Ta/yrond' 

10. Fotoe/ectr. Microskoop + 
Laserinterferometer. 

Figuur' 2.? Trendgrafiekvoor de ontwikkeling van de 
fabrikage- en de meettechnischebereikbare 
nauwkeurigheid. 
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2.4.2. Passingstelsels 
Internationaal zijn deze vastgelegd in de ISO Recommandation R286. 
Hierop zijn in Nederland gebaseerd de normen NEN 2801, 2802, 
2803, 2804, 2805, 2807 en 2808. 

Kenmerkend zijn de volgende grootheden: 
nominale maat: de nullijn (gewenste maat) ten opzichte van 

waarvan de grensmaten zijn vastgelegd. 
de grootte van het tolerantieveld, welke door tolerantieklassen 

wordt aangegeven. 
de ligging van het tolerantieveld, welke wordt bepaald door 

de basisgrensmaat (= kleinste positieve of 
negatieve maatafwijking). 

Zie voor een voorbeeld van toleranties en spelingen figuur 2.3. 

50,034 

Figuur 2.3. 
. . . Toleranties en spelingen die bij een 5OG71h6 passing kunnen voorkomen. 

Opmerking 
In dit hoofdstuk worden ook een aantal meetmethoden voor het 
kontroleren respektieveIijk meten van werkstukkenmerken 
behanaeld. Deze staan echter over het algemeen in relatie 
met later in dit projekt zelf uitgevoerde metingen; zowel 
aan produkten, meethuIpmiddeIen (bijvoorbeeld meetdoorns) als 
aan gereedschapswerktuigen. In dit kader wordt aan de relatief 
eenvoudige "maatmetingentt geen aandacht besteed. 
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2.5. Vorm- en plaatsnauwkeurigheid 

2.5.1. Inleiding 
Afhankelijk van de aard van de afwijking heeft de tolerantiezone, 
waarbinnen het beschouwde geometrische element moet liggen, een 
van de volgende vormen (zie figuur 2.4.): 

in een plat vlak, het gebied tussen of binnen: 
twee evenwijdige platte of gebogen vlakten 
een cirkel 

in de ruimte, het gebied tussen of binnen: 
twee evenwijdige platte of gebogen vlakten 
een parallelopipedum 
een cilinder 
een bol 

VORMEN VAN TOLERANTIe.-ZONes 

In plall .. vlak J n de ru Itnt. 

-----

o () 
De tolerantiezones geven v~~r de vorm, de plaats 
van de kritieke nominale maat aan waarbinnen het 
element zich moet bevinden. Zie v~~r de symbolen 
voor vorm- en plaatsafwijkingen figuur 2.5. (NEN 
Let hierbij op het verschil tussen afzonderlijke 
element en. 

Figuur 2.4. 

en de stand 
gestelde 

en hun betekenis 
3310 en 3311). 
en verbonden 

Het tolerantiesysteem, zoals neergelgd in de normbladen NEN 3310 
en 3311, heeft aIleen betrekking op de grovere afwijkingen van de 
ideale (ookwel nominale) genoemd geometrische vormen en worden 
de afwijkingen van de eerste en tweede orde genoemd. 
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Verktarift9 

De nanliiO- van tit buiteAniil cilindec· 
mifltei van dit mrkstuk moet binoen tie" ciHndltt mel oen middeUljn t .., 
0,03 mm 1190*(1, 

Elke willekeurige Ujp 'lin net bange-
geven via. paraHel jan het vtak V8/l 

tekening moet tusseo twfie e ... en~l· 
dige rechla lijnoo !lugen rm:t een 
afstand t .:::: 0,03 (tip. 0,08 mm. 
Is dct tolerand. all O,03l100gischreven 
fifo- g&ldC t"", 0,03 mm over e1k wille 
keurtg gedeehe van dale liiA fl"tBt ten 
letlgre van 100 mm. 

De omtrek ... an iedere doorsnede 
moet luase:O lwee coocenlfische 
cirkel$ Jiggen met een graalV8rschJJ 
t=0,02""". 

Hel ge~tI.nde Pff}n~j moet in 
iede,e doonnooa 8venwijdi9 aatl 
rutt viak van teketik\9liggen tussen 
twee liinen waanfan de aktand dOOI 
Cifke~$ met een middeUiin 1. '" 0,02 
(esp. t "" 0,02 - 0,06 mm wordt 
~tensd. 
De middelpul'lten van den drkel$ 
(J\(.)et#n OJ) de: geomeui$(:h lutvere lijn 
Hggen, die in (lit 9'tvat dOOf un aantal 
lileofeti,che maten ~s bepaald, 

Het bovefllliak moet binneo lwee 
eveowijdigce vlall.ke:n mel ee:n afslal1d 
t z 0,05 mm liggen. 

De getoiereerde cihndermamet moet 
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met eeA stfaalwfSchill "- 0,05 mm 

tiet ge,oler~de vlak moel biooeo ,wee omhullende viakktffi liggeo, 
WA:ot.rvan de ah.land dam kogels rm:t 
fin middvilljn I "" 0,03 mm wofdt 
begrensd. De midde-Ipuillen van de: 
kogel5- tnocten op het Qeomemsch 
ltJiver8 pmHelvlak 1i9!,)l.!n. 

, 

De getoktreerde eigenschap en 
het tolwantiltlymbool 

T oepassingsvoorbee Iden 

II 

De QelOktreerde hertfii" van hot {fit 
moat binnen een cillndfi' lIl(ft Nil 
middeHijn t "" 0.1 mm IIggeo, d .. 
ewnwijdig is un de referenti.
hartlf;ll. 

Het bOvenvl.k moet tuRon tVtlle met 
de ref.a:t~tie evenwijd!ge vtakken 
liogen met ton af.land t.:o: 0,01 rom, ~ ~. I~ ____ JJ 

ik---+--+-~~-+=--=--====+------j '" .1 I r--t r.L 0,08 1>.1 H., gotol." •• "l& vlak moo' tu .... 
~:f twee eWliwtjdige lltakken II_a met 

haaksheid IWfI afstand t ". 0,08 mm die. hut<:s 
$(..ifl op het ((tfiuentievJak. 

symmettle 

(:OO.XiaUliliti 
concentricitei! 

(),& h.rtlijn van de gleuf moet tWMn 
t~ 'HlenwijOige vlakken li9Q&fi IlWt 
een efstand t '" 0.00 mm. die 5ymme 
\fitch ten OPllchtu van dil rDferentte 
hardijn 1llO gewgen. 

De: hatttijn van rutl gelOMtret!Hie deel 
.... ail Je ,)$ matt binn\U\ E)tiR ciUf\der 
met een middeUijn t .. 0,03 mm liggan, 
waarl/an de hilflHin samenvalt of Ul 
.iin is met dill' van het utfenmtie 
element, 

Uij het rOumm van het werkstuk om 
de n:'Oftlfitiehartlijo 0 mag Ue slag.oj) 
elke willekeul!'i,te iv.at van net kop 
\l1.ak oiet 9f(Httr lijn dan t '" 0,1 fM), 

{Ott vlakh~KJ van het kQPvlak wordt 
hHtunee nKtl bepallldJ 

De symlJolen \loor vorm- en plaatsa/wijkingen en hun betekellis. 

Figuur 2.50 
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Er zullen nu een aantal vo~enmerken en het kontroleren 
respektievelijk meten daarvan worden besproken. 
De reden van het bespreken van de meetmethode berust op het 
feit dat later zowel gemeten moet worden aan werkstukken als aan 
gereedschapswerktuigen. 

2.5.2. Rechtheid 
Bij het kontroleren en meten van de rechtheid kan de rechte 
lijn die als referentie dienst doet worden gevormd door-
- een optische li~n • 

Richt- en uitliJnkijkers en lasersystemen maken gebruik 
van deoptische rechte lijn. De afwijkingen van de rechtheid 
van het werkstuk kan men in een vlak of in meedere vlakken 
bekijken. De afwijking kan direkt als verplaatsin~ worden 
gemeten, maar ook als een hoekafwijking worden bepaald. 
Zie figuur 2.6. en 2.7. 

Figuur 2.6. 

a. uitlijnen (a) met kijker voorzien van haar
kruis en een richtmerk met een kruis met ver
deling. 
b. uitlijnen (a) met een kijker voorzien van 
een meeteenheid met planparailelle platen en 
een richtmerk met haarkruis. 
c. richtingsmeting (a) met kijker en kollima
tor. 

a 

3 

b 

a. meetopstelling voor he! meten van de af
wijkingen van de rechtheid J laser, 2 te kon
fro/eren voorwerp, 3 aftasthulpmiddel, 4 
plaatsgevoefige fotoce{ (kwadrantencel), 5 ver· 
slerker, 6 schrijver. 
b: uitlijnen met een opstelling waarbij de op
tlSche weg/engle konstant blijff. 1 laser, 
212al5 9fY spiegel, 3 aftasthulpmiddel, 4 drie. 
defige 9fY spiegel, 6 plaalsnauwkeurige foto
eel, 7 aanwijsapparaat. 

Figuur 2.7. 

lasersystemen worden door de komst van de goed stabiele laser 
en de ontwikkeling van kwadranten-cellen, die als foto-elektrisch 
richtmeTk dienst doen, steeds meer toegepast. Het grote voor
deel van deze lasertoepassingen is, dat de nauwkeurigheid 
aanzienlijk hoger kan zijn en men de afwijkingen van de rechte 
lijn kontinu kan uitschrijven. Ook is het scherpstellen van een 
eventuele kijker onnodig. 
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Ben gespannen draad, 
Voor~e~ meten van afwijkingen van 
horizontale vlak (geen doorbuiging) 
als referentie gebruikt, zie figuur 

de rechtheid in het 
wordt een gespannen draad 
2.8. 

Figuur 2.8. 

Rechtheidsmeting aan geie/ding. 
1 gewicht, 2 draadgeieiderol, 3 meetdraad, 4 
mikroskoop, 5 libel/e, 6 meettrommel. 

Ben rechte cilinder of rechte lijn van een vlak. 
Bij deze methoden wordt onderscheid gemaakt in: 

Kontinu meting 
Hierbij wordt tijdens de meting de opnamer in een rechte baan 
langs het werkstuk, of het werkstuk in een rechte baan langs 
de opnemer bewogen, terwijl de afwijkingen kontinu via de 
opnemer zichtbaar worden gemaakt. Afhankelijk van de ge
avanceerdheid wordt di~ meetsignaal al dan niet automatisch 
geregistreerd. Zie figuur 2.9. respektievelijk 2.10. 

Figuur 2.9. 

Meetopstellingen voor rechtheidsme-
tingen. 
W werkstuk 
R referent/e . 
S = mechanische of {uchtgefagerde hulp
slede. 
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y vergr. lOx 

Opstelling voor he! meten van 
rechmeid met behuJp van meets/ede, twee op
nemers en een x y schrijver. 

Figuur 2.10 

Grajisch vaststellen van de af
wijking van de rechtheid. 

Figuur 2.11. 

De afwijking van de rechtheid is bij benadering het 
verschil tussen de grootste en kleinste meetwaarde, 
indien alvorens de afwijkingen van de rechtheid vast 
te leggen, het begin- en eindpunt van de rechte lijnvan' 

. het werkstuk goed wordt uitgericht. Als het werkstuk 
niet goed uitgericht blijkt, dan dient men de rechtheid 
grafisch vast te stellen, zie figuur 2.11. Men dient dan 
v~~r de afwijking afstand 2-3 te nemen en niet 3-4. 

Diskontinu metin~ 
Hierbij wordt op vaste afstanden met behulp van een opnemer 
telkens de afwijking af gelezen f of door op vaste afstanden 
een aantal opnemers in een vormstabiele brug te plaatsen 
en de afwijkingen in een keer af te lezen. Zie figuur 2.12. 
Bij deze opstelling wordt de opnemers met behulp van een 
referentie op nul in gesteld. 

Figuur 2.12. 
Meetbrug voor rechtheid. 

2.5.3. Vlakheid 
In feite is het meten van vlakheid een meting van de rechtheid 
in 2 dimensies. De rechtheid wordt dan een aantal malen in 
verschillende richtingen gemeten. Gezien de analogie met 
rechtheidsmeting wordt niet nader ingegaan op daze kwestie. 
Kontrole van de vlakheid kan eenvoudig worden uitgevoerd 
met behulp van een vlakte referentie (vlakplaat) en "Pruisisch 
blauw". 
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2.5.4. Rondheid. 
Het is niet mogelijk om rechtstreeks de rondheid te met en. 
Daarom zijn aIle rondheidsmeetmethoden gebaseerd op het bepalen 
van de afwijking van de zuiver ronde vorm: de onrondheid. 
Om de onrondheid te bepalen wordt eerst een registratie in de 
vorm van een polair diagram gemaakt. Het nauwkeurig meten 
van de rondheidsafwijkingen aan werkstukken kan het beste 
worden uitgevoerd door het werkstuk of de opnemer rond een 
zo goed mogelijk in het middelpunt en loodrecht op de betref
fende doorsnede geplaatste as te laten roteren. Zie figuur 2.13. 

Rondheid (/) en cilinder(2)-meet
ins/rumenten. 
Q. met roterende opnemer en stifslaand 
meetobjekt. 
b. met stilstoande opnemer en roterend 
meetobjekt. 

Figuur 2.13. 

De rondheid van een produkt wordt dan gemeten met behulp van 
een speciaal rondheidsmeetapparaat (Talyrond) dat de af~ 
wijkingen van de theoretische rondheid in een grafiek sterk 
vergroot weergeeft. Hierdoor ontstaat een figuur die in niets 
meer lijkt op een cirkel. 

Interpreteren van de geregistreerde rondheidsafwijkinf 
Als de arwijking van de rondheid geregistreerd is moe deze 
getnterpreteerd worden. V~~r deze interpretatie kunnen vier 
methoden worden gebruikt (zie figuur 2.14): 

.i RU-R j =18.28mm .!!. Ry-Rj=19.05mm 
Waardering van meetuitko te k 
lende methoden van beoord':~en n ver regen door l:oepassing van verschil-

Figuur 2.14 • 
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Methode a. 
Omschreven cirkel - concentrisch hieraan een inwendige aan 
de figuur rakende cirkel. Uiteindelijk bereikte tolerantie 
R -R.= 22,35 mm. u J. 
Methode b. 
Ingeschreven cirkel - concentrisch hieraan een uitwendige 
aan de figuur rakende cirkel. Uiteindelijk bereikte tolerantie 
R -R.= 19,31 mm. u J. 
Methode c. 
Twee concentrische cirkels die zo zJ.Jn gekozen dat de smalst 
mogelijke ring ontstaat. Uiteindelijk bereikte tolerantie 
~-Ri= 18,28 mm. 

lY!ethode d. 
Volgens de methode van de kleinste kwadratensom wordt een 
cirkel bepaald (met behulp van computer). Concentrisch 
hieraan een inwendig- en een uitwendig aan de figuur rakende 
cirkel. Uiteindeltjk bereikte tolerantie ~-Ri= 19,05 mm. 

De methoden leveren iets verschillende onrondheidswaarden (AR). 
Volgens de I.S.O.- definitie is methode c hiervan de enige 
juiste. De methode a en b zijn veel sneller dan methode c en 
worden daarom veel gebruikt. In het algemeen zijn er schablonen 
bij de apparatuur. 
Bij het gebruik van een computer kan methode d worden gevolgd. 
Uit de berekeningen met de kleinste kwadratenmethode voIgt 
het middelpunt en de grootte van de referentiecirkel die na de 
berekening automatisch wordt geregistreerd. 

Soorten onrondheid en hun ontstaan. 
Bij diverse vervaardigingstechnieken van nominaal ronde 
objekten kunnen een aantal karakteristieke vormen ontstaan 
die terug te voeren zijn op de bewerkingsmethoden en/of 
kondities van gereedschap en machine. Hierna worden enige 
markante vormen besproken, Zie figuur 2.15. 

~,- - - - ~ 

I 
Vo.rlildool"sne<ie , Beschrijvinq ". Ontst:.4Oti 

$ 
Ovaal uaee loodrecht U1.tUjnfout in ce-nt.:ts 
snijdende s~t!e- op .,.ch!ne en/of 
4S$en. centerqat .... in object. 

W 
li!ivoX1l. 4$9eft l00d- onn.:tuvkeu.rlge eenters 
recht maAr q".n spl- anlof slechte center-
atrie 0\'lI de aSSell. ga teo ia obJekt:.. 

N-lob. Oneven aantal c.nte:d()()$ .11jpen 

W uliut:tma onder gebjk:e !.evert dikwijls tit 
noeke.n (l th.J~5,1 ••• ) . 800rt ~. 
Di.ametel:' kOQstant .. ... (Gle1cMick) 

$ 
Radiusvui. .. ti~.s ondeT 'l'l.'i11i.119.n .i,.n "r-
'leU jke hoek.n in aid- Sparuilnd q.r.edsch&~ 
den frequenUeqebied en/of on.'Voldoe.n4e -
(l00-tooo Hit). $tijfheid obje.kt Of 

inkle.u.ng~ 

Figuur 2.15. 
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Het bepalen van de onrondheid 
De onrondheidsmeetprincipes kunnen worden verdeeld in twee typen, 
te weten: 

1. rondheidsmeting met een intrinsieke referentie 
Deze methoden worden vaak in werkplaats gehanteerd en kunnen 
met behulp van werkplaatsmeettechnische middelen nader 
uitgevoerd. 
Het bepalen van de onrondheid ~R) van assen kan bij het 
optreden van een evenpunts (2,4,6, etc) onrondheid met een 
tweepuntsmeetinstrument worden uitgevoerd. Bij het optreden 
van een onevenpunts (3,5,7, e~c.) onrondheid, moeten 
V-blokken of ruiters worden gebruikt. Zie figuur 2.16. 

a. Rondheidsmeting in V-blok. 
b. Rondheidsmeting met een ruiter. 

Figuur 2.16. 

Deze maximale klokuitslag 

AH (l + ~) AR wordt verkregen bij een 
smalZ 

360 
V -blok met een hoek 4' = (I 80 - _)0. 

n 

Deze klokuitslag wordt voor de 3,5 en 7 punts 
onrondheid: 

n 3 5 7 

4'0 60 108 129 

AH/AR 3 2,25 2,11 

Bij gebruik van een V-blok moet een zodanige hoek worden gekozen 
dat de verkregen klokuitslag maximaal is. De aard van de 
onrondheid en de hoek van een V-blok bepalen de verhouding 
bRIAR. Bij onjuiste keuze van de hoek wordt zelfs de onrond-
heid in het geheel niet gesignaleerd, zie figuur 2.17. 

o. Tweepuntsmetingen kunnen geen onrond
held bij 3 punts gelijkdikke werkstukken aan
tonen. 
b. Drlepuntsmeting in een V = 6(J' loonl een 
maximale waarde voor deze onrondheid. 
c. Tweepuntsmeting oan een 2 punts 
onronde vorm toonl een maxima/e waarde 
aan. 
d. Driepuntsmetingineen V;;; 60° toontgeen 
ajwijking van de 2 punts onronde vorm aan. 

Figuur 2.17. 
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2. Rondheidsmeting met extrinsieke referentie 
Bij deze rondheidsmeting wordt als referentie een zeer 
nauwkeurige ronde cilinder gebruikt "waartegen" het 
objekt wordt gemeten. Er zijn twee typen te onderscheiden, 
zie figuur 2.13. 
Bij deze methoden wordt de onrondheid geregistreerd. Er 
wordt niet nader ingegaan op de aspekten van deze methoden. 
(Zie de beschrijving bij de apparatuur). 

2.5.5. Cilindriciteit 
In feite is het meten van de cilindriciteit een uitbreiding 
van de rondheidsmeting. Naast een nauwkeurige rotatie is nu 
ook een nauwkeurige translat±e van het werkstuk of de opnemer 
nodig. Zie figuur 2.1~., dat van toepassing is als de rond
heidsmeetinstrumenten voorzien zijn van een nauwkeurige recht
geleiding, zodat de metingen hiermee kunnen worden uitgevoerd. 

De beide uiteinden van het werkstuk worden zo goed mogelijk 
gecentreerd (uitgericht) en daarna worden de rondheidsprofielen 
en de ligging grafisch opgetekend. Deze meting wordt ook v~~r 
sen of meer tussenliggende doorsneden uitgevoerd zonder de op
stelling van het werkstuk te veranderen. Op deze manier ver
krijgt men een beeld zoals in figuur 2.18 is weergegeven. 

HQllzyllndtr der 
2!lrull. 
ToleranZfjr.nlsn 

Hlillzyll Mder der 
Y.!llilll1 
ToleranZfjrenzen 

Isl10rm 

F ormabweichungen 
an einem zylindrischen Teil. 

Figuur 2.18. 

De rechtheid en cilindriciteit kunnen onder andere ook worden 
gemeten met behu~p van een drie-dimensionale ko~rdinaten 
meetmachine. Daar wordt in paragraaf verder op in 
gegaan. Dit geldt ook v~~r de typische metingen aan gereed
schapswerktuigen. 0 
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2.6. Onnervlakteruwheid 
'" -

2.p.1. Inleidin~ 
Bij de meeste werkstukken zal men niet aIleen bepaalde maat
en vormnauwkeurigheid nastreven, maar ook bepaalde eisen aan 
de ruwheid van het oppervlak stellen. De oppervlaktegesteldheid 
is namelijk een belangrijke faktor voor het funktioneren van 
het werkstuk. Zij be!nvloed in sterke mate de loop- of glijeigen
schappen, smering en slijtage, de afdichting of klemming van 
twee delen enz. . 
Zoals reeds gemeld het onmogelijk ideale vlakken voort te 
brengen. De verzameling van aIle afwijkingen die het vervaardigde 
oppervlak ten opzichte van het nominale oppervlak bezit wordt 
verdeeld in grotere en kleinere afwijkingen. Het onderscheid 
wordt gemaakt in 6 groepen, zie figuur 2.19. 

G4s101tabw ........ ng 
(01. P",filldln;1t ijbotllahl .at!lftllllUl 

W.II.n Auo.,mi!tiV" Ein'ponnung od., ,,,,,,,. 
f.ll1er el .... "6,.,,, Sdlwinv"nll"n II .... 
W."' .. "g",CIldhne 0<1.... d.. W.,.· 
%.\lg .. 

Oberlall",ung d .... o..tollal""oi<iwng"n 
I. hi. 4. O,d.".11 

Beispiele flir Gestaltabweichungen (nach DIN 4760). 

Figuur 2.19. 

Uit de figuur blijkt dat ruwheid een afwijking van de 3e en 
4e orde. Welke gevolgen dat heeft v~~r de ruwheidsbepaling 
komt in de betreffende paragraaf (2.6.3.) aan de orde. 
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Bij de beschrijving van de oppervlakteruwheid worden onder andere 
de volgende namen en definities gebruikt, zie figuur 2.20. 

goilling ti99in9 {rlc.htIn9 '1(;(1 hat 
O".fMtlfS""d'f 
MwarkH"lq]spotrQonl 

6 

3 

De kenmerken van een werkstuk 
oppervlak. 1. nominaaloppervlak; 2. werkelijk 
oppervlak; 3. nominaal pro/iel; 4. werkelijk 
pro/iel; 5. re/erentie pro/iet; 6. oppervlakte
pro/ie!; 7. pro/iet ordinaat; 8. normaal op het 
re/erentieprofiel. 

Figuur 2.20. 

2.6.2. De struktuur van een oppervlak. 
Het werkelijke profiel kan dus ten opzichte van het nominale 
profiel een afwijking vertonen die is opgebouwd uit: 

1. vormafwiikingen welke veroorzaakt worden door het proces 
waarmee e vorm wordt aangebracht. Ze ontstaan door 
geometrische afwiikingen aan de bewerkingmachine, het 
doorbuigen van he werkstuk of de machine onder belasting 
(span~Z verspaningskrachten, eigen gewicht), het foutief 
~pannen van het werkstuk en andere. 
De meest voorkomende afwijkingen zijn de twee- en drie
puntsonrondheid, de tapsheid, tonvormigheid of onvlakheid. 

2. Golving, meestal veroorzaakt door faktoren als: 
-doorbuiging van machine, gereedschap en werkstuk, 
-trillingen van machine, gereedschap en werkstuk, maar 

ook van het verspaningsproces ("chatter"). 
De golving, welke een eriodieke s stematisch afwi 'kin 
aangeeft is te beschrijven oor een w~s n ~ge un t~e; 
meestal een superpositie van cosinus- en sinusfunkties .• 
Deze situatie maakt het mogelijk om een Fourieranalyse toe 
te passen. 

3. OPiervlakteruwheid, de onregelmatigheid van het oppervlak 
we ke wordt veroorzaakt door het vormgevend gereedschap. 
Deze onregelmatigheden zijn bijvoorbeeld de bewerkings
groeven (afhankelijk van onder andere neusradius, voeding), 
en de oppervlaktestruktuur daarbinnen. De bewerkingsgroeven 
zijn in feite ook van systematische aard (en dus be!nvloed
baar) , de oppervlaktestruktuur daarbinnen niet. Deze struk
tuur karakteriseert de zuiver toevallige afwi~kingen en 
zijn niet door wiskundige formules te beschriJven. 
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2.6.3. Het bepalen van de oppervlakteruwheid 
Wil men de ruwheid zeit bepalen dan zal al1ereerst de vorm
afwijking en golving moeten worden uitgefilteerd. Om dit 
objektief te kunnen doen wordt bij het mechanisch aftasten 
van het oppervlak gebruik gemaakt van een ext erne rechtge
leiding (referentievlak) ten opzichte waarvan de oppervlakte
struktuur wordt gemeten. Daarna kan met behulp van elektronisch 
rekentuig op eenvoudige wijze een scheiding worden gemaakt 
tussen vorm, golving en ruwheid. 

Om de ruwheid vast te leggen worden grootheden gebruikt die men 
kan onderverdelen in: 

- de klassieke ruwheidsparameters (R , Rt , R ,Rp) 
- de statistiche ruwheidsparameters. a q 

De statistische ruwheidsparameters plus de moderne reken
apparatuur bieden mogelijkheden om uitspraken te do en over 
het dynamische gedrag (golving) van de elementen in de kracht
kring. 
Later wordt daar nog op terug gekomen. 

Volledigheidshalve wordt hier echter ook ingegaan op aIle 
ruwheidsparameters. 

2.6.3.1. Numerieke 
In de mees e an en wor e me r~sc e maa voering toegepast. 
De ruwheidswaarden worden dan ook aangegeven in micrometer ~m). 

Omdat het onmogelijk is om in een ruwheidsparameter aIle 
aspekkten van de ruwheid nop te sluiten", worden er verschillende 
parameters toeg~)ast. 
De meest gebruikte genormaliseerde parameters zullen hierna 
kort worden besproken. Welke parameter gebruikt wordt hangt af 
van de verlangde informatie. 

- Ra-waarde. L 

Deze is gedefinieerd als: Ra= i J tyt . dx 
o 

Bepaling waarde. 

Y wordt t~meten vanaf de middenlijn (M) • 

Figuur 2.21. 
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- Rt-waarde (Rautiefe) 

Deze is gedefinieerd als: Rt = Ymax- Ymin 

Sepal R
t 

waarde, Figuur 2.22. 

Y wQrdt wederom gemeten vanaf de middenlijn. 

;;.;R~MS~-~w~a~a~r~d~e~(;;.;R~o~o~t_M=.~e~an:-~S~gu=a=r~e~L_-~-~R . ~ q 

Deze is gedefinieerd als: Rq = \ /~i---Jr-L--y-.-2--.--d-X~ 
V~ 0 

Ook deze wordt weer gemeten vanaf de middenlijn en wordt veel 
gebruikt in de U.S.A. 

- Rp-waarde (zegt iets van dragend vermogen van het oppervlak). 

Deze is gedefinieerd door Rp = Ymax 

Y gemeten vanaf de middenlijn. 

Uit het aantal ruwheidsparameters dat hier genoemd is blijkt 
dat de ruwheid moeilijk in een parameter is vast te leggen: 
de gewenste informatie hangt van de toepassing af. Een voor
beeld van de afhankelijkheid van ruwheidswaarde en oppervlakte
struktuur is gegeven in figuur 2.23. Bij gelijke R -waarde 
is er een groot verschil in R -waarde: de R -waard~ is klein 
wanneer het dragend vermogen Pvan het opperEvlak groot is en 
groot wanneer dit klein is. 
N.B.: De R -waarden zijn ook v~~r beide strukturen gelijk. a 

Grundprelil mitlleres Prelll 

Rauhtlefe 

Mlttenfauhwert 

Figuur 2.23. 
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2.6.3.2. Het meten van oppervlakteruwheid. 
Globaal zijn de ruwheidsmeetmethodieken te verdelen in 3 
hoofdgro:t:lpen: 

1.vergelijkende methoden. (werkstuk--monster) 
2.optische methoden. 
3.tastermetingen 

De methoden 1. en 2. zijn enigszins subjektief, worden niet veel 
toegepast en dus niet nader besproken. 
Methode 3. wordt weI globaal behandeld omdat deze de meeste 
mogelijkheden biedt voor ruwheidsanalyse en het vastleggen van 
de ruwheid in ruwheidsparameters. 

Tastermeetmethoden 
Bij deze methode wordt een naald over het oppervlak bewogen en 
de naaldverplaatsing loodrecht op het 8Ppervlak gemeten. 
De vorm van de tasternaald (tophoek 60 , testradius 5 rm) en 
de meetkracht (4mN) zijn genomaliseerd. 
De tasternaald is ingebouwd in een behuizing die langs een 
nauwkeurige rechtgeleiding wordt verplaatst. 
De te volgen werkwijze en de te gebruiken apparatuur is be
schreven in de NEN-3635 norm. 

Er is in deze groep onderscheid te maken tussen de meetmethoden 
zoals deze in de werkplaats en in goed uitgerust laboratoria 
worden verricht, en weI op de volgende wijze: 

ruwheidsmeting met tastersysteem en elektronische signaal
verwerking en weergave van resultaten via direkt aanwijzende 
apparatuur. Meestal levert deze apparatuur Rt , Ra en Rp en 
is zeer geschikt voor werkplaatsmetingen. 

- ruwheidsmeting met tastersysteem, waarbij de gemeten waarden 
direkt worden gedigitaliseerd en via een interface direkt 
worden opgeslagen. Daarna worden met een speciaal computer
programma (van Touwen/Struik) uit de opgeslagen meetgegevens 
aIle gewenste ruwheidsparameters berekend. 

Filtering van meetsiggaal 
De oppervlaktestruktuur van een meetobjekt kan men opgebouwd 
denken uit een superpositie van golfstruktuur met verschil
lende golflengten en amplitudes. Wordt deze struktuur gemeten 
met een tasterinstrument, dan zal betreffende de overdrachts
funktie van het gehele meetsysteem een filterwerking ontstaan 
die bepaalde golflengtegebieden uitfiltert. Men moet hierop 
bedacht zijn bij het instellen v~~r de totale meetopstelling 
(eerst dus een exploratieve .~eting doen)'. . 
Filterende elementen zijn: ' 

- glijschoen (sterk teverminderen doorexterne geleiding) 
- tasterradius (vorm en maat ten opzichte van werkelijk 

ruwheidsprofiel) 
- elektronische signaalverwerking (eindige transformatie-

nauwkeurigheid) 

Naast deze al~ijd aanwezige filtering in het tastergedeelte 
van de totale meetopstelling, kunnen er ook nog elektronische 
filters in het signaalverwerkende gedeelte worden ingebouwd 
die een bepaalde golflengtegebied afs~ijden. 
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Betreffenden deze signaalverwerking z~Jn internationale af
spraken gemaakt (zie NEN 3635) die geleid hebben tot de 
definitie van de cut-off golflengte. 

Cut-off golflengte 
De cut-off golflengte is die golflengte die bij filtering langs 
elektronische weg met betrekking tot de amplitude nog 
v~~r 75 % bijdraagt in de ruwheidsbepaling. Er zijn een 
aantal standaard cut-off lengten vastgelegd waarvan de waarden 
en overdrachtsfunkies in figuuur 2.24 zijn geschetst. 
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Omdat bijvoorbeeld de ruwheid R afhangt van de cut-off lengte, 
zijn in NEN 3635 hiervoor voor-aschriften gegeven. De cut-off 
lengte zal een veelvoud dienen te zijn van de bewerkings
sporen (5 a 10 x) en als deze met het blote oog niet duidelijk 
te onderscheiden zijn een veelvoud van de R-waarde (2 A3 x). 
Tussen de meetlengte L en de cut-off-lengteawordt een ver
houding L/Ae ~ 5 aanbevolen. 
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2.6.3.3. Signaalverwerkin~ 
De methode van signaalverwerking hangt af van de gewenste 
ruwheidsparameters R , R , R , R etc. Zoals reeds v~rmeld 
in de paragraaf "Tasterm~tho8e" qis er ~~n specifieke 
computerprogramma waarmee een groot aantal ruwheidsparameters 
berekend kunnen worden. 
Kenmerkend voor deze methode is dat de ruwheid met een groot 
aantal statistische grootheden wordt beschreven. Hier zal 
de digitale ruwheidsanalyse-methode worden besproken. 

Digitale ruwheidsanalyse 
Het analo~e meetsignaal van de tastereenheid wordt gedigitali
seerd en op konstante tijdstippen, en ten gevolge van de 
konstante tastersnel~eid, dus op equidistante intervallen 
uitgelezen en opgeslagen. Aldus verkrijgt men een aantal 
ordinaatmetingen op y. op een meetlengte L. 
Dikwijls wordt gebrui~ gemaakt van een cut-off lengte van 
0,8 mm, hoewel andere C.O.-Iengten mogelijk zijn. Men meet 
de ruwheid met behulp van rechte referentie-geleiding over 
een meetlengte L P= 8 x C.O. t waarvan 5.C.O.-Iengten worden 
gebruikt v~~r de meetwaarden y. en de resterende drie ter 
kompensering van in- en uitloopverschijnselen van het filter. 
De ordinaatwaarden worden opgenomen met tussenstappen 
AX. = 2,5~m zodat men v~~r L = 5 c.o. en c.o. = 0,8 mm 

1 1600 waarden v~~r Y. verkrijgt. 
1 

Allereerst wordt door de meetgegevens y. met behulp van het 
computerprogramma een middenlijn (Y ) dOor het profiel 
gelegd ten opzichte van de referent~egeleiding (kleinste 
kwadratenmethode). Door nu het verschil y. - Y te nemen 
verkrijgt men de genormaliseerde ordinatefiwend~ng Yi waaruit 
de gewenste ruwheidsparameters kunnen worden berekend. 

Standaard-ruwheids~arameters 
Zie v~~r de definltie van deze parameters de paragraaf 2.6.3.1: 
"Numerieke getalwaarden voor ruwheid". 
De standaardruwheidsparameters kunnen worden berekend 'door 
de volgende formules: 

N 

~ 
N 

2 
I Yi Rq 

l: Yi R = Y Y ; R = Y Ra~ i=l t;::s i=l t max min P max 

N N 

Statistische ruwheidsparameters 
Naast de standaardpara~eters kunnen uit de ordinatenverdeling 
y. ook nog een aantal praktische bruikbare parameters worden 
berekend die meer informatie verschaffen over de ruwheidsstruk
tuur. want de standaardparameters zijn niet in aIle gevallen 
toereikend. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat twee 
principieel verschillende oppervla:kken een even grote Rt -waarde 
bezitten. Deze aanvullende ruwheidsparameters geven ook inzicht 
in de werkelijke vorm van het oppervlak. 
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De ordinatendichtheidsfunktie 
Deze funktie geeft aan hoeveel procent van y. - waarden 
ligt in een interval A Y gemeten op een afstal1d Y, gemeten 
vanaf een lijn evenwijdig aan de middenlijn en door de 
hoogste top Ymax van het profiel, zie figuur 2.25. 
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Figuur 2.25. Konstruktie ordinatendichtheidsverdeling. 

De vorm van de dichtheidsfunktie wordt vastgelegd door de 
ko~fficient van: 

N 

scheefheid: 1 1 " y.3 Skewness = - 'J (de rde momen t ) 
lU-1S 3 N i=l l 

1 1 
N 

y.4 
platheid Kurtosis RMs4 - L: (vierde moment) 

N i=1 l 

De scheefheid' is nul als de dichtheidsverdeling symmetrisch 
rond de gemiddelde waarde ligt. 
De platheid is gelijk aan 3 voor een Gaussische ordinaten
verdeling en meet de scherpte van de dichtheidsverdeling. 
De waarde wordt groter naarmate de verdelingskro~~e scherper 
wordt. 

De cumulatieve dichtheidsverdeling (Abbott-kromme). 
De dichtheidsverdeling geeft meer informatie over pieken 
en dalen in het oppervlak en is van belang bij studie over 
elkaar glijdende oppervlakken. 
Hierbij wordt de Rt -waarde verdeeld in vier gebieden te 
weten: 0-25, 26-50, 51-75, 76-100 % en wordt weer gemeten 
vanaf de top van het profiel. Zie figuur 2.26. 
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Figuur 2.26. Abbott-kromme. 
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De Abbott-kromme geeft vooral informatie over de dragende 
eigenschappen van het oppervlak en het verwachte wrijvings
gedrag. (Vergelijk met Ru -waarden) .. 

Powers ektrum en auto-correlatie. 
De 0 nu oe besc reven groo heden kunnen op eenvoudi 
wijze uit de gegevens y. worden berekend. 
Helaas voIgt uit deze ldichtheidsgrootheden geen informatie 
over het periodiek gedrag van het ruwheidsprofiel, zoals bij
voorbeeld golflengte of frequentie. Daartoe moeten de ge
gevens betreffende de oppervlaktestruktuur via de Fourier
analyse worden verwerkt. 

Daartoe moet de gemeten informatie y. op het lengtedomein 
worden omgezet in informatie op het ltijdsdomein. Een manier 
om dit te doen te zorgen voor een konstante tastersnel-
heid. 

Omdat de meetlengte en dus de meettjjd eindig en niet perio
diek is, kan het door de taster gemeten signaal Y (t) 
beschreven worden met een fourierintegraal: 

yet) = /"'Sy(f) e i2Jtft df en 
-"" 

Sy{f) == f""Y(t) e-2Jtft dt 
-co 

Sy(f) geeft amplitude en fase van het met frequentie f in Y(t) 
Daar gemeten is over een lengte L met meettijd T komt ~X overeen met meettijd 
6t zodat: 

T L 
== - == N 

6x 
en 

1 1 - = 
T 

Omdat men geinteresserd is in de golfstruktuur van het oppervlak wordt over
gegaan op een aangepaste frequentiestap: 

6f 1 
6F == - = -

'-I- Nill 

De fouriertransformatie gaat dan over in: 

( 6f . "" -i2un6fl w 
n--) == l. Y(vt)e - dl 4. S (F)- r v - v 7" Y -_& 

Y(1)1-i2ITFldl 

Nu is hier echter de funktie yeLl discreet, immers er is in stapjes gemeten 
zodat ~iervoor nog een korrectie moet worden aangebracht (discretisatie van 
Sy(F). Daarna de data dan met een speciale rekentechniek voor 
computers, de zg. Fast-Fourier Transform (F.F.T.), verwerkt worden. Dit re-
sulteert in een spektraalana Sy(ni 6F)terwijl daarnaast nog de autocorre-
latie-funktie, d.i. de inverse Fouriertransformatie van (Sy)2 be+ekend kan 
worden. 
De funktie (Sy)2 (Powerspektrum) geeft informatie over de golf-lengte inhoud 
van het gemeten oppervlak terwijl de autocorrelatie funktie informatie geeft 
over de periodiciteit in de oppervlaktestruktuur. 

Figuur 2.27 geeft een overzicht van de grafische output 
van de ruwheidsmeting zoals deze in het laboratorium voor 
lengtemeting wordt uitgevoerd. 
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3. Gereedschapsv'IerktuigkenJnerken 

3.1. Inleiding 
- Systematische indeling van gereedschapswerktuigen 
- Historische ontwikkeling van de verspa.nende gereed-

schapswerktuigen 
3.2. De opbouw va.n gereedschapswerktuigen 

a. Het frame van het werktuig 
b. Het gedeel te ve~r ,verkstukopname 
c. Het gedeelte v~~r gereedschapsopname 
d. De aandrijving van werkstuk en gereedschap 
e. De besturing van de aandrijving 

3.3. Konstruktieve keTh~erken van gereedschapswerktuigen 
3.4. Geometrie en kinematiek 
3.5. Statisch gedrag 

- Statische kengetallen 
- Krachtkring- en vervormingsanalyse 
- Konstruktieve aspekten bij het ontwerpen 

3.6. Dynamisch gedrag 
- Grondslagen van het dynamisch gedrag 
- Dynamische belastingen 
- Dynamische kengetallen 
- Konstruktieve aspekten bij de vormgeving 

3.7. Thermisch gedrag 
Thermische belastingen 

- Gevolg van warmte-bronnen 
- Verschil tussen thermische en deformatieketen 

Konstruktieve aspekten bij het ontwerpen 
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Hoofdstuk 3. Gereedschapswerktuigkenmerken. 

3.1. Inleiding 
Aan de totale industrH!le produktie dragen de gereedschaps
werktuigen als produktiemiddel v~~r een zeer groot deel bij. 
Gereedschapswerktuigen behoren dan ook tot de belangrijkste 
produktiemiddelen van de metaalverwerkende industrie. 
Zo veelsoortig als het toepassingsgebied van werktuigen is, 
is ook hun konstruktieve uitvoering en automatiseringsgraad. 

Systematische indeliug van gereedschapswerktuigen 
Overeenkomstig de technologische opgave kan men het uitgestrekte 
veld van gereedschapswerktuigen globaal indelen, zie figuur 3.1. 
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. Einteilung der Werkzeugrnaschinen (nach DIN 69651). 

Verdere onderverdeling is mogelijk via bijvoorbeeld de kriteria 
grootte, nauwkeurigheid, bouwvorm, kinematiek en automati-
seringsgraad. . 
In dit rapport worden enkeL de verspanende gereedschapswerk
tuigen besproken. Alhoewel, we ons later beperken tot het ver
spaningsproces draaien en het zelf meten aan een draaibank, 
heeft dit hoofdstuk algemene geldigheid. 

Historische ontwikkeling van de versEanende ~ereedschapwerktuigen 
Een aspekt dat invloed heeft op de ontwikkel~ng van gereed
schapswerktuigen is de konstante verbetering van de eigen
schappen van snijgereedschappen. De prestatie van de snijmateri~ 
alen wordt bepaald door de toelaatbare snijsnelheden en snij
krachten. Zie figuur 3.2., dat de ontwikkeling aangaande de snij
snelheden laat zien. 
Opgemerkt zij dat de toepasbare snijsnelheid in de praktijk in 
belangrijke mate bepaald wordt door een al dan niet onderbroken 
snede en de aard van de intredesnede (giet-, smeedwerk» en de 
stabiliteit van gereedschapswerktuig en werkstuk. 
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Figuur 3.2. 

Deze ontwikkeling eist bij de ontwikkeling van gereedschaps
werktuigen een konstante verhO,ging van het toerental van de 
hoofdspil. Omdat ook het benodigde vermogen toeneemt worden er 
ook steeds hogere eisen gesteld aan de aandrijving en lageringen. 

Parallel aan de stijging van de vermogens en hoofdspiltoerental
len neemt ook het verlangen van de nauwkeurigheid toe. Slechts 
door stijgende werknauwkeurigheid van de gereedschapswerk
tuigen en verbetering van de meettechniek kunnen deze eisen 
worden vervuld. 
De stijging van de toegenomen nauwkeurigheidseisen van werk
stukken wordt getoond in figuur 3.3. 

Figuur 3.3. 

1750 liD) 1850 1'lOO 1950 Jahr 21m 

Steigerung del geforderten Fertigungsgenauigkeit. 

(Vergelijk figuur 3.3. met figuur 2.2. welke een iets 
andere optiek heeft). 
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Reeds heel vroeg werd aandacht besteed aan de stijve vormgeving 
van de totale konstruktie en't kinematische en geometrische 
foutloos funktioneren van de bouwelemeten. 

Met het stijgen van de prestatie traden belangrijke trillings
technische Eroblemen op die slechts met de beschikbaarheid van 
ge~igende meettechnieken op te lossen waren. Hier wordt ff~n:odal 
Analyse ff bedQsld, sen recentelijk beschikbaar gekomen techniek. 

Behalve de invloed van gestegen prestaties van snijmaterialen 
en de verhoogde nauwkeurigheidseisen, werd de ontwikkeling 
van gereedschapswerktuigen ook zeer sterk door de rationalisatie 
van de produktie bepaald. De automatisering deed stapsgewijs 
zijn intrede via mechanische vaste besturing naar vrij program
meerbare elektronische besturingen. 

De ontwikkeling van de gereedschapswerktuigen is duidelijk 
te herkennen in figuur 3.4. die de draaibankkonstruktie 
over de afgelopen 75 jaren toont. 

1906 1925 

Figuur 3.4. , ~',~ / ',." . 
!£f,~: '" ,,'.; t ,. 

1960 1978 
Entwicklung in der Konstruktion von Drehmaschinen. 

Duidelijk is de ontwikkeling van slanke naar stijve frames 
te onderkennen en de verandering van de aandrijving en de be
diening. 

De kwaliteit van verspanende gereedschapswerktuigen (in relatie 
met de te vervaardigde produkten) is het onderwerp van dit rapport 
Het accent ligt op de macro- en micro geometrische kwaliteit 
van het produkt.Aspekten zoals geluid, veiligheid en ergonomie 
worden buiten beschouwing gelaten, al noopt de huidige maatschap
pelijke ontwikkeling hier meer aandacht aan te besteden. 
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3.2. De 0 bouw van 
Zoals reeds vermeld is ~n de ~nle~ ing van dit hoofdstuk is de 
konstruktieve uitvoering van gereedschapswerktujgen zeer veel
soortig. Daarom kan ook niet de opbouw van elk type behandeId 
worden. We zullen ons hier beperken tot de principi~le opbouw. 

In principe kunnen bij ieder gereedschapswerktuig de volgende 
hoofdgroepen worden onderscheiden (zie figuur 3.5):" 

gereedschapopname 

J, 
"+-' --<li8--

aandrijving besruring 
freem (bed) freem 

(kolom) 

Draaibank. Freesmachine.I-I-_____ ---' 

Figuur 3.5. 

a. Het frame van het werktui~ 
Het frame is het dragend element van aIle overige hoofd
groepen. In het bijzonder moet het frame allebewegende 
delen v~~r het werkstuk en gereedschap geleiden en de 
totale verspaningskrachten kunnen opnemen. De feometrische 
nauwkeurigheid en de sti~fheid van de konstruk ie is dus 
belangrijk. Om de gewens e nauwkeurigheid te bereiken 
moeten de vervormingen als gevolg van statische, dynamische 
en thermische belastingen binnen bepaalde grenzen worden 
gehouden. 

b. Het gedeelte voor de werkstukoEname 
Afhankelijk van de hoofdbeweging van een werkstuk is dit 
een gelagerde hoofdspil (bijvoorbeeld draaibank) met hulp
stuk (bijvoorbeeld klauwplaat) of een tafel met geleiding 
(bijvoorbeeld freesbank) met hulpstuk (bijvoorbeeld 
machineklem). Betreffende geometrie en stijfheid geldt het
zelfde als bij a. 

c. Het gedeelte Voor de ~ereedscha~so~name 
Naar analogie in b. geldt dat d~tier de gelagerde·hoofd
spil is (bijvoorbeeld freesbank) of de sledepartij (bij
voorbeeld draaibank). Betreffende geometrie en stijfheid 
geldt hetzelfde als bij a. 

d. De aandrijving van werkstuk en gereedschap 
Hieronder verstaat men het gehele konstruktiegedeelte van
af de motor(en) tot aan de bewegende konstruktiedelen. 
Naast stijfheid worden aan deze elementen hoge eisen ge
steld betreffende de verplaatsingsnauwkeurigheid. Het prin
cipe van de aandrijving wordt weergegeven in figuur 3.6. 
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Principe van de aandrijving. 

e. De besturing van de aandrijving 

Figuur 3.6. 

Deze hoofdgroep is vaak over het gehele werktuig verdeeld. 
Via deze hoofdgroep worden met de h~~d of automatisch (N.C.) 
bijvoorbeeld spiltoerentallen of af te leggen wegen van 
de sleden gestuurd. 

De eerste drie (of vier) hoofdgroepen zijn vanuit konstruktief 
gezichtspunt uitermate interessant. Uit het oogpunt van be
werkingmethoden zijn de laatste twee hoofdgroepen belangrijk 
(Conventioneel-Numerieke Besturing). 

3.3. Konstruktieve kenmerken van gereedschapswerktuigen 
Ben goede konstruktie van gereedschapswerktuigen lS een eis 
om de werktuigen goed te laten funktioneren. Werktuigen zul
len moeten voldoen aan een aantal kriteria, een opsommang van 
deze kriteria is gegeven in figuur 3.7. 

ArIltlls9lnaulgteit Dnd IJtlstungsf3nlgtelt ArIltltsptat!- Dnd Umweltl'erh.l1iIn 

c.nau~- IattSd1fS Jl:.t.. To"",," F"'Itlgtell '3usen ErSChO Sicher' ~~ 

~~i1jf$®i,'" Figuur 3.7. 

De werknauwkeurigheid van een gereedschapswerktuig wordt in 
wezen bepaald door de kenmerken: 

geometrie en kinematiek (positioneernauwkeurigheid) 
statische gedrag (vervorming) 

- dynamisch gedrag (vervorming) 
- thermisch gedrag (vervorming) 
- materiaal-eigenschappen (stijfheid, demping) 

Ben gereedschapswerktuig zal aan al deze kriteria moeten vol
doen onder bedrijfsomstandigheden. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal naast de geometrische 
nauwkeurigheid vooral aandacht worden besteed aan de nauw
keurigheid beinvloedende vervormingen van het werktuig ter 
plaatse van de werkplek, welke worden bepaald door de statische, 
dynamischeen thermische eigenschappen van de in de kracht
kring liggende bouwgroepen. 
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3.4. Geometrie en kinematiek 
De aan de geometrische en kinematische nauwkeurigheid van ge
reedschapswerktuigen te stellen eisen zijn in een aantal normen: 
Usa, BSA, DIN, Schlesinger, Salmon), die onderling in feite 
maar weinig verschillen, te vinden. Zij handelen over de 
te verwachten afwijkingen in de voorgeschreven relatieve~ 
~ositie tussen gereedschap en werkstuk. Zij worden gekontro
leerd in onbelaste toestand. Het betreft dus in feite normen 
die slechts lets zeggen over de fabrikagenauwkeurigheid van 
het gereedschapswerktuig; zij zeggen dus niets over de ge
reedschapswerktuigkenmerken in een re~le bedrijfssituatie. 

Beschouwen we deze normen eens oppervlakkig, dan valt op dat 
de meeste eisen tot doel hebben het verkrijgen van: 

- vrijwel volmaakte platte vlakken 
- rechte geleidingen 
- coaxiale hartlijnen 
- evenwijdige oppervlakken 

Vertalen we deze eisen naar kriteria dan hebben zij allen betrek
king op rechtheid, parallelliteit, haaksheid en rondloop
nauwkeurigheid. Zie figuur 3.8. 

ParalieliUt 

RiCht,,!n kllgkelt 

Figuur 3.8. 

Het nut van deze normen ligt verscholen in het feit dat zij de 
gereedschapswerktuigenfabrikant dwingen een produkt te maken 
dat minimaal aan deze eisen voldoet. Want zoals uit hoofdstuk 2 
VoIgt, zijn ook samengestelde produkten zoals gereedschaps
werktuigen slechts met een eindige nauwkeurigheid te maken. 
Welbeschouwd hebben deze eigenschappen slechta potentiele waarde. 
In de volgende paragrafen zal blijken dat het ontwerp dat de 
vervormingen onder statische, dynamische en thermische belas
ting bepaald, veel belangrijker is. 
WeI zijn deze metingen zinvol om een machine te stellen of 
tijdens en na revisie voor kontroles. 
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3.5. Statisch fedrag 
statische belas ingen op gereedschapswerktuigen komen voort 
uit proceskrachten en gewichtskrachten. Door de wisselende 
proceskondities veranderen de krachten en momenten in grootte, 
richting en aangrijpingspunt. Zij veroorzaken daardoor een 
wissel~nde vervorming van het frame en de verdere elementen. 
De door de statische belastingen onstane vervormingen leiden 
voornamelijk tot geometrische fouten aan de vervaardigde werk
stukken. Hieruit voIgt dat de machine op de werkplek toe
reikend stijf (107 _ 108 N/m) gekonstrueerd moet zijn zodat 
deze fouten binnen de toegestane toleranties liggen. Bij een 
verspaningskracht van 500 N treedt reeds een gemiddelde ver
vorming op van 0,01 mm. V~~r draaibewerkingen leidt dit tot een 
diameterafwijking van 0,02 mm; is gelijk aan de toelaatbare 
afwijking. 

Statische kengetallen 
Het statisch gedrag van een gereedschapswerktuig, een bouw
groep of een enkel onderdeel wordt door de elastische ver
vormingen die onder een in de tijd konstante belasting op
treden,gekenmerkt. Daaruit voIgt de grootheid statische stijf
heid (N~m). 
Soms wordt ook de reciproke waarde (pm/N) gebruiktj deze wordt 
vaak soepelheid of flexibiteit genoemd. 

V~~r de stijfheid in het werkpunt zijn twee definities moge
lijk (figuur 3.9.): 

Fo --

"0 
Vertormung x 

k j~) . f!J 
IX fa "0 

k • tan "0 

Fa ---

x· "0 
Vetiormung x 

k" .(~) Fa • "oF.ox· 

k"' tao a 

Definition der SteifJgkeit. 
Figuur 3.9. 

links : als gemiddelde stijfheid is toegestaan 
rechts: bij dynamische belasting, zoals bij verspanende 

gereedschapswerktu~gen 

De afhankelijkheid van de vervorming x van de belasting F wordt 
meestal grafisch weergegeven. Slechts bij bouwdelen uit een 
stuk bestaat er een lineair verband tussen kracht en vervorming. 
Meestal toont het verband bij re~le bouwgroepen of totale machines 
een niet-lineaire berband. De verhoogde stijfheid is vooral een 
~evolg van de grotere oppervlakken in de kontaktzones. 
(Deze kontaktzones spelen ook een rol bij het dynamisch gedrag: 
demping). 
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Krachtkring- en vervormingsanalyse 
De door bewerkingskrachten tussen werkstuk en snijgereedschap 
ontstane vervormingen ontstaan door de vervorming van aIle in 
de krachtkring opgenomen bouwelementen. Door een krachtkring
en vervormingsanalyse kan worden vastgesteld hoe de afzonder
lijke delen bijdragen aan deze vervorming. (Op deze analyse 
wordt nog terug gekomen, zie paragraaf ). 

Het moge duidelijk zijn dat slechts door een toereikende en 
onderling goed afgestemde stijfheid van aIle in de kracht
kring opgenomen elementen (frame, lagers, spillen, geleidingen, 
etc.) een vol1oende totale stijfheid van de machine te be
reiken is. 
Dat de totale machinestijfheid lager is dan de stijfheid van 
de afzonderlijke delen in de krachtkring voIgt uit: 

1 1 1 k3 + k4 
K = K1 + K2 + • • • + ICj-:-lC4 + ... , .. 

serie- parallel-
schake ling schakeling 

Een voorbeeld moge dit nog eens verduidelijken (figuur 3.10.). 

Bel.slung , F X. y. z • 4Il1Dl N Figuur 3. 10. 
Verformungsanalyse an einem Bohr- und Friiswerk. 
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Figuur 3.11. 

Door in deze doorsneden verstevigingsribben aan te brengen 
kunnen de statische eigenschappen nog belangrijk vergroot 
worden. Zie figuur 3.12. 
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Figuur 3. 12. 

Naast de afmetingen (lees weerstanden) van machinedelen moet 
er goed op gelet worden hoe de massa over deze delen verdeeld 
is. Dit in verband met de trillingsenergie zoals in de para
graaf dynamisch gedrag zal worden aangetoond. 
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3.6. Dynamisch gedrag 
Een produkt moet in het algemeen voldoen aan maat- en oppervlakte
eisen. De statische stijfheid is in het algemeen weI voldoende 
voor de geringe krachten die bij de nabewerking optreden. 
De maatnauwkeurigheid is dus meestal weI gewaarborgd. Vaak 
geeft de dynamische stijfheid weI aanleiding tot problemen 
(Trillingen) • 
Alvorens in te gaan op gereedschapswerktuigen worden eerst de 
grondslagen van het dynamische gedrag behandeld. 

Grondslagen van het dynamisch fedrag 
Gereedschapswerktuigen zijn ui vele machinedelen op gebouwd 
zodat het dynamisch gedrag gezien kan worden als dat van een 
meervoudig massaveersysteem. Kenmerkend voor een meervoudig 
massaveersysteem is het optreden van meerdere eigentrillings
richtingen en eigenfrequenties. 
Tijdens bewerken is er meestal slechts een frequentie die 
wordt opgedrongen. Daarom is ~~' 'in vele gevallen het machine
gedrag ten gevolge van dynamiche belastingen bi~ benadering 
~oor een systeem van een ontkoppelde enkelvoud~ge massaveer
systeem met een graad van vrijheid te beschrijven. 

Nadat v~~r het model de bewegingsvergelijking op het tijddomein 
is opgesteld wordt deze bewegingsvergelijking getransformeerd 
op het frequentiedomein. Enig wiskundig gemanipuleer Ieidt 
tot de zogenaamde overdrachtsfunktie (Volgens de definitie uit 
de meet- en regeItechniek:Auit/~n), zie figuur 3.13. 
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. . Prinzipbild und Vbertmgungsfunktion eines Einmassenschwingers. 

Figuur 3.13. 
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Bij een enkelvoudig rnassaveersysteem is de overdrachtsfunktie 
door de drie systeerngrootheden: 

statische stijfhela k (N/rn) 
- eigen frequentie Wn (-) 
- dernpingsrnaat D (-) 

Volledig beschreven, zie figuur 3.14. 

Ortskurve 
l 11 fR In Hz 

FreQuenz I 
Amplitudengang IResonanzkurve) 

F • F Ijw! dyn. Kratt 
x • x I jw I dyn. Verlagerung 
11k statisc/1e Nacl1giebigkeit 
wn ·Vkiffi Eigenkreislrequenz I ungedlmptll 
D ....f.... • c D~m~tun9sma!l 

2mwn z:;iiiK 

wR 'wn ~ Resonanzkreislrequenz 

frequenz t 1f! .. ......J..:- maximalellYn. Nachgiebigkeil(l_..!!L"O) Figuur 3.14. 
Phasenganq max' u, des gealmpften Systems Wn 

Nachgiebigkeitsfrequenzgang eines Einmassenschwingers. 

Naast de definitie-vergelijkingen voor~ en D toont figuur 3.14 
kwalitatief de beide gebruikelijke grafiRche voorstellingen 
van de overdrachtsfunktie. Theoretisch zijn bij een enkelvoudig 
massaveersysteern drie typische frequenties te onderscheiden: 

(,l = \ fii 
n Vffi eigenfrequentie van ~en on~edernpt 

rnassaveersysteern (90 faseverscliijving 
tussen kracht en verplaatsing), de zg. 
natuurlijke frequentie. 

eigenfrequentie van een gedempt massa
veersysteern. Bij deze frequentie dernpt 
een vrij trillend. systeem uit. 

2D2 resonantie frequentie van een gedempt 
systeem. Bij deze frequentie heeft een 
.re~el systeern bij een harrnonische exci
tatie de rnaximale overdracht. 

Een kwalitatief overzicht betreffende de invloed van de dernpings
maat D op de grootte en de fase van de overdrachtsfunktie 
van een enkelvoudig rnassaveersysteem geeft figuur 3.15. 
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0 __ =----. 

0'0 

-180°,--' ----1.-------
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Phasengang 
Frequenzgiinge eines Einmassenschwingers. Figuur 3. 15. 

Voor een ongedempt systeem treedt bij de eigenfrequentie f 
een oneindige 0Bslingering op, tervdjl de fase zich sprongRgewijs 
van 0 0 naar 180 draait. Bij re~le systemen met een demping 
die groter dan nul is, is de opslingering van de overdrachts
funktie eindig. De resonantiepiek word~ met toen~mende demping 
breder, terwijl de fase-overgang van 0 naar 180 vlakker ver
loopt. 

Uit de figuur voIgt ook duidelijk dat in de buurt van de eigen
frequentie de dynamische stijfheid (reciproke van flexibiliteit 
in de figuur) veel kleiner is dan de statische stijfheid (bij 
f = 0). Maar ook dat de dynamische stijfheid zeersterk betn
vloed wordt door de dempingsfaktor. Herinneren we ons nog het 
getallenvoorbeeldje in de paragraaf 3.5. "statisch gedrag" 
(pg. 3.7.) dan is eenvoudig in te zien dat de maatafwijking 
ten gevolge van trillen(dynamische belasting)een veelvoud kan 
zijn van de maatafwijking bij statische belasting. 

Dynamische belastingen 
Behalve de statische belastingen zijn bij gereedschapswerk
tuigen de in de tijd veranderlijke dynamische belastingen van 
betekenis. Ten gevolge van de dynamische excitatiekrachten ont
staan trillingen in het gehele werktuig. 

De oorzaken van de optredende trillingen zlJn te verdelen in 
uitwendige-excitatiek~achten en zelfexciterende krachten, zie 
figuur 3.16. 

Figuur 3.16. 

Ursachen flit WeIkzeugmaschinenschwingungen. 
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Bij uitwendige ge~xiteerde trillingen kan men onderscheid maken 
tussen harmonische en impulsvormige excitatie. 
Voorbeelden van harmonische trillingen zijn bijvoorbeeld de 
netfrequentie, niet uitgebalanceerde roterende assen, lager
fouten, etc. 

Impulsvormige excitatie vindt men in de vorm van bijvoorbeeld 
onderbroken sneden bij verspanenende bewerking (frezen, maar 
ook bij draaien als er een uitsparing in het omwentelingsvlak 
aanwezig is). 
Kenmerkend v~~r de pulsvormige aanstoting is dat het systeem 
hoofdzakelijk in de domienerende eigenfrequentie uittrilt. 
Bij harmonische aanstoting komt de frequentie van de trilling 
van het systeem overeen met de opgedrongen frequentie. Het komt 
tot zeer grotere verplaatsingen als de opgedrongen frequentie 
met de eigenfrequentie van de machine(~delen) overeenkomt. 
Dit geldt trouwens ook als bij impulsvormige excitatie de 
aanstoot frequentie in de buurt van de eigen frequentie komt 
(bv bij meskopfrezen). 
Er ontstaat dan resonantie of opslingering, zie voor een voor
beeld figuur 3.17. waar de eigentrilling is afgebeeld v~~r de 
dominerende eigenfrequentie. 

z 

x:) 
y 

Figuur 3.17. 
BUd 2·31. Schwingungsiorm einer Walzendrehmaschlne. 

Bij zelfexcitatie trilt het systeem met een eigenfrequentie 
terwijl er toch geen uitwendige stoorkrachten op het systeem 
inwerken. De trillingen worden door het bewerkingsproces zelf 
onderhouden. Typerend voor dit soort trilling is het regenera
tieve "ratelentt dat nagenoeg bij aIle verspanende processen voor
komt en de prestatie van de machine zeer kan betnvloeden. 
Er zal in hoofdstuk 4: "Het verspaningsproces" nog nader op worden 
terug gekomen. Omdat ~de dynamisc~e belastingskomponenten . die 
daar het verspaningsproces (zie hoofdstuk 4) zelf veroor~aakt 
wordt, onvermijdbaar zijn, zijn de trillingsamplituden slechts 
door een toereikende dynamischstijve konstruktie binnen toe
laatbare grenzen te houden. 
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~amische kengetallen 
~ dynamisch gedrag (c.q. dynamische vormstijfheid) v~n een 
gereedschapswerktuig wordt bepaald door de volgende eigenschppen: 
- massa of de ruimtelijke massaverdeling m (kg) 
- statische stijfheid k (N/m) 
- dempingsko!fficient c (Ns/m) 

Afhankelijk van de grootte van deze groothedcn ontstaan v~~r 
ieder systeem bij bepaalde eigenfrequenties specifieke eigen 
trillingsvormen waarvan de vorm onafhankelijk van de belasting 
is. 

Om het dynamische gedrag van ~lke komplexe strukturen zoals 
bij gereedschapswerktuigen te kunnen beschrijven moet men 
kennis van eigentrillingsvormen hebben. Hieruit kan men af
leiden welke onderdelen de eigentrillingen veroorzaken. 
Dit heet de zg. "Zwakke-plek"-analyse. Figuur 3.18 laat de 
trillingsvormen zien van een portaalfreesmachine bij een 
eigenfrequentie van 28 Hz. 

Figuur 3.18. 

Eipnschwingungsforrn einer Portalfriismaschine. 

Uit de belasting van het systeem met een periodiek verander
lijke kracht resulteert een trilling waarvan de amplitude 
niet aIleen van de grootte en de riChting van de aangrljpende 
kracht afhangt, maar ook van de freguentie van de excitatie. 

Deze samenhang laat zich door de overdrachtsfunktie G beschrijven. 
Hiertoe wordt op interessante plaatsen van de machine, meestal 
op de werkplek van het snijgereedschap, de overdrachtsfunktie 
(in feite de relatieve d~amische soepelheid) tussen snijgereed
schap en werkstuk in aIle drie de koBrdinaatrichtingen gemeten. 
Zie voor een voorbeeld figuur 3.19. (de portaalfreesmachine 
uit figuur 3.18.). 
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Beschreibung des dynamischen Verhaltens einer Werkzeugmascrune durch 
Amplitudengang. Phasengang und Ortskurve. . 

De frequenties die bij de pieken van de amplitude-frequentie
karakterstiek behoren tonen de eigenfrequenties v.an het systeem. 
Bepalend v~~r de grootte van zo'n piek is de demping. Behalve 
de grootte van de overdrachtsfunktie is ook de fase-verschuiving 
tussen de exciterende kracht en de resulterende verplaatsing 
interessante Zie de figuur links onder. Een equivalant beeld 
van de amplitude- en faseverschuivingsgrafiek is het polaire 
diagram in de figuur. 

Om het dynamisch gedrag van de machine volle dig te beschrijven 
moet men de polaire overdrachtsfunktie in aIle drie de 
kotsrdinaatrichtingen hebben. Zie v~~r een voorbeetld figuur 3.20.· 

1m 1m tim 

z 

Figuur 3.20. 
Nachgiebigkeitsmatrix fUr eine Meistelle einer Bettfrlismaschine. 

Konstruktieve aspekten bij de vormgeving 
Evenals bij de statica moet men hy maatregelen om het dynamisch 
gedrag van de machine te veranderen en te verbeteren, steeds 

d'e tot~le machine beschouwen. 
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Om zo min mogelijk kans op resonatieverschijnselen (opslingering) 
te hebben, waardoor een grote amplitude ontstaat, moet de 
eigenfrequentie buiten het gebied liggen van de trillingen die 
in de machine zelf kunnen worden opgewekt. 
Op de eerste plaats hangt het dynamisch gedrag van de machine 
zowel af van de statische stijfheid als van de ruimtelijke 
verdeling en grootte van de massa en de demping van het totale 
systeem. Een en ander voIgt duidelijk uit figuur 3.21. 

A 

B 

c 

Figuur 3.21. 

Een globale afschatting van de invloeden van de genoemde 
aspekten is mogelijk met behulp van een zeer vereenvoudigde 
model,namelijk het massaveersysteem met een graad van vrij
heid. Hieruit voIgt dan V'oor de maximale uitwijking bij de 
eigenfrequentie het volgende: 

c met: D = ~ .:::m.wn 

en (,.) = \ If" 
n Vi 

geldt: (Xd) = F • 
yn max 

Uit de formule fA) = \/J, voIgt dat de eigenfrequentie groot wordt 
bij een zo grootnmogel~jke statische stijfheid en een zo klein 
mogelijke massa. De maximale amplitude wordt weergegeven door 
de formule: 

xdyn = F • ~Vi 
Ook hieruit voIgt dat het gunstig is om een zo klein mogelijk 
trillende massB.., een zo groot mogelijke statische stijfheid 
en eeri zo groot mogelijk dempingsko~fficient te hebben. 
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Het is dus aanbevelenswaardig een "massa-arme", dat wil zeggen 
lichte konstruktie, bij gelijkertijd hoge stijfheid te rea
liseren. Het gaat erom vooral op de plaatsen waar grote ver
plaatsingen te verwachten zijn (zie figuur 3.18.: portaalfrees
bank) de massa klein te houden. 

Een ander aspekt dat het dynamisch gedrag van een machine 
be:tnvloed is de inwendige demping. Slechts een gering deel 
van deze demping wordt door de eigenschappen van het materiaal 
bepaald. Dat hier een dilemma optreedt voIgt uit figuur 3.22. 
(Stijfheid-demping) 

E·Mod. I Rel.atil!f dempingsvermogen 
-- =-> 

Figuur 3.22. 

Het grootste deel van de demping is afkomstig van de wr~Jv~ngs
demping in de verbindingsvlakken tussen de machinedelen 
(10 tot 100 maal zo groot als zuivere materiaaldemping). Dit 
berust op het feit dat de dempingsarbeid (wrijving) wordt omge
zet in warmte(~nergiedissipatie). De volgende grootheden hebben 
invloed op de demping in de verbindipgsvlakken: 

geometrie van de verbindingvlakken 
oppervlakte-gesteldheid verbindingsvlakken 
kontakt toe stand 
grootte van de vlaktedruk 
medium tussen de kontaktvlakken 

Figuur 3.23. toont de invloed die diverse grootheden hebben op 
de demping. 
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Tot de inwendig dempende verbindingsvlakken kan ook de plaatsing 
van de machine op zijn fundamenten gerekend worden. Dat men 
hiermee moet oppassen voIgt uit figuur 3.24. 
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Figuur 3.24. 

Als vuistregel geldt dat men zeer stijve machines beter op 
losse dempers (onder andere om externe trillingen te isoleren) 
kan plaatsen en de slappe op een vaste fundatie. 

De voorgaande aspekten betreffende konstruktieve vormgeving 
zijn samen te vatten met behulp van het polaire diagram. 
Figuur 3.25. toont wat de invloed van variatie in resp. de 
stijfheid en demping op het polaire diagram is. 
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Veranderung des dynamischen Verhaltens. 

Figuur 3.25. 
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3.7. Thermisch edra 
Naast geometrische kinematische nauwkeurigheid, statisch en 
dynamisch gedrag van een gereedschapswerktuig,betnvioed 
ook het thermisch gedrag van de machine de werknauwkeurig
heid en dus de fabrikagenauwkeurigheid van het werkstuk. 
Bij het beoordelen van het thermisch gedrag zijn aIleen die 
thermo-elastische vervormingen interessant welke leiden tot 
een relatieve verplaatsing ter plaatse van de werkplek. 

Thermische belastingen 
De op een gereedschapswerktuig inwerkende warmtebronnen zijn 
in twee groepen te verdelen (zie figuur 3.26.): 

externe warmtebronnen: 
zonnestraling 

- temperatuur omgevingsmedium (lucht, koel1niddelj-
- temperatuur van voorwerpen in de direkte ~geving 

(straling, b.v. een oven, door zon opgewarmd vlak) 
interne warmtebronnen: . 

verliezen in de aandrijfmotoren 
wrijving in de aandrijving 
wrijving in de lagers en geleiders 
bewerkingsproces (spaanvorming, spanen, werkstuk) 

Figuur 3.26. 

H'l1plwarmegl1.ll.n 

1 tagerUfl9IIIl 
Z Getrlelle- und Hydrau lito! 
; Getrlebe. KuWlufl9llll 
4 Pumpen und Motoren 
5 FQhrungen 
6 SchnittsteU. u. SpIne 
7 auOere WJrm81uluhr 

Verformung durch Verformung durch 
Innere warmequ.,1en IuBere WlrmtZuluhr 

1!eIoploio lilt IlIormIldl ~ v~ all _ FriIII>uChIft .. 

In het werktuig z1Jn dus een groot aantal warmtebronnen aan
wezig ~aarvan de sterkte afhankelijk van de machinebelasting 
in de tijd varieert. Daaruit voIgt dat er ook een veranderlijke 
temperatuurverdeling bestaat in het gereedschapswerktuig. 
Figuur 3.27 toont de isothermen op de vaste kop van een draai
bank. 

Tllun2"2Ul Figuur 3.27. 
eemeS$eM I1nd gerec;hnete lsothennen an einem Schrigbett:spindelkasten. 
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Gevolg van warmtebronnen 
Het gevolg van de temperatuu~Terdeling is dat er geometrische 
veranderingen in de bouwelementen ontstaan welke op hun beurt 
weer hun invloed hebben op de werkstukgeometrie. Hoe een en 
ander verloopt wordt weergegeven in figuur 3.28. 

Thermiscfles System 
I 

el.~tri;che Enel'llie 

Temperaturteld 

tMrmische Verformung 

8ew<gung in lustellrichtung 

Eingrilf,mtiglich,eilen 

Verminderung 
der remperalurzunahme 
Warmeabfuhr .rMhen 

Verminderung 
der thermischon Verlormung 

~~i~~~~fu~~~mf:~~n 
Verminderung 
der Verl~tt!!.!lg 

~:~~~~n~~,ng der wirksamen 

thermosymmelrische Koostruktlon 

: Yermlnderyng 

J
~!ill9 
Verlag.rungen in der A<1>eltsebene 
el1Jeben ,elne Zuslellbewegung 

Thermillche Wirkungskette und Eingriffsmogiichkeiten (nach de Haas), 

Figuur 3.28. 

Als een gereedschapswerktuig, belast of onbelast, in werking 
is wordt er dus een stuk vermogen gebruikt om aIle wrijving 
te overwinnen. Het is n~~t ongewoon dat 1 tot 2 kW in tand
wielkasten en lagers ftverloren" gaat. Dit vermogen wordt van
zelfsprekend in warmte omgezet, hetgeen het werktuig in de 
buurt van de warmtebron doet stijgen. Zo is bijvoorbee6d bij 
een draaibank v~~r de vaste kop een temperatuur van 60 C. 
heel normaal. Dit is dan 300 tot 40 0 hager dan de tempera
tuur van het bed of de losse kop. Bij Sen gietijzeren vaste 
kop met een centerhgogte van 200 rom veroorzaakt een tempera
tuurverschil v~n 30 dat de hartlijn van de hoofdspil 
30 x 200 x 10- = 0,06 rom stijgt ten opzichte van het bed 
of de hartlijn van de losse kop. 

Aangezien volgens Schlesinge~ het grootste verschil tussen 
de beide hartlijnen in het vertikale vlak tijdens het gebruik 
van het werktu~g niet meer dan 0,02 rom mag zijn, moet bij de 
montage met dit temperatuurverschil van te voren rekening 
worden gehouden. Maar uiteraard ook bij het stellen. 
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Verschil tussen thermische- en deformatieketen 
De thermische keten vertoont in so~~ige opzichten een principeel 
ander gedrag als de in de krachtkring liggende deformatieketen 
bij statische en dynamische belasting. In tegenstelling tot 
de krachten die op de werkplek werken kunnen warmtebronnen 
overal in de machine voorkomen. Daaruit voIgt dat de door de 
kracht veroorzaakte vormverandering per bouwelement in de 
krachtkring gesommeerd moet worden. 
Thermische vervormingen kunnen zich echter tegengesteld op
heffen. Door thermosymmetrische konstruktie kan men deze kom
pensatie-effekten uitbuiten. 

Terwijl de vervormingen ten gevolge van statisch en dynamische 
belastingen na ontlasten weer snel opgeheven worden, ontstaan 
de vervormingen ten gevolge van thermische belastingen echter 
door een geleidelijke temperatuur-opbouw. Ze verdwijnen na 
het opheffen van de thermische belasting echter ook slechts 
zeer geleidelijk. 

Produktiemachines die met een hoge nauwkeurigheid moeten werken 
laat men daarom vaak enige tijd voor het werkelijk produceren 
lop en, om in een thermische stationaire toe stand te geraken, 
of men houdt ze door verwarmings- of koelaggregaten op ge
lijkblijvende temperatuur. 

Konstruktieve aspekten bij het ontwerpen 
De konstruktieve mogelijkheden om het thermisch gedrag van ge
reedschapswerktuigen te verbeteren gaan in twee verschillende 
richtingen. 
1. Enerzijds tracht men de machine belastende warmtebronnen 

en thermische storingen zo klein mogelijk te houden. 
2. Anderzijds tracht men door konstruktieve maatregelen de 

onvermijdbare thermo-elastische vervormingen zo te laten 
verI open dat de verplaatsingen op de werkplek tussen werk
stuk en snijgereedschap zo klein mogelijk is. 

Ad 1 • 1. 
2. 
3. 

4. 

Ad 2. 1 • 
2. 
3. 

4. 

externe installatie van motoren en overbrengingen 
isolatie van de machine tegen uitwendige belasting 
afvoer van de wrijvingswarmte uit lagers en overbreng
ingen 
afvoer van de warmte uit het verspaningsproces door 
koeling en spaanafvoer. 

goed plaatsen van de warmtebronnen 
verdeling van de· op te warmen en af te koelen massa 
een goede bevestiging van de bouwelementen zodat de 
vervormingen in de kritische richting(en) minimaal 
zijn (figuur 3.29.) 
warmtegeleiding juist bevorderen of bemoeilijken 
(isolatie) 
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Zie als voorbeeld de spindelkast van een schuine~bed draaibank, 
figuur 3.30. 
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Figuur 3.30. 

De verplaatsing in de v-richting leidt direkt tot fouten in 
de diameter van het werkstuk, terwijl de verplaatsing in de 
u-richting slechts geringe uitwerking heeft op het verspanings
proces. 
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Hoofdstuk 4. Bewerkingsproceskenmerken 

4.1. Inleiding 
Bij verspanen wordt aan een produkt vorm gegeven door het weg 
nemen van deeltjes materiaal door middel van een geschikt 
snijdend gereedschap. Hierbij de hoofdbeweging van het 
snijgereedschap (werkstuk) ten opzichte van het werkstuk (snij
gereedschap) tangentiaal gericht aan het bewerkte oppervlak 
(Is i.h.a. niet het gesneden vlak). 
De verspanende bewerkingen kunnen volgens figuur 4.1. (DIN 8580) 
worden verdeeld in bewerkingen met geometrisch gedefinieerde 
en geometrisch ongedefinieerde spaandoorsnede. 

l.8 . . 
S<:I!lfifen -
lIonen -stoIlI....,_ 

I 
EIHlrochem. 
Schloi"" 

ElHlroch .... -i=em. 
='=-
EltIII-. 
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EIHI",... ... 
Senken 

EIHI ... IOS. 
Schlfil"" 

EIHI"",,,,,stralllen 

P_enuroll"" 
IUst,I 

Ei1lOrdnu"g der span'flde" "lid abt1V1.genden Verfahre" in die Fertigungsverfah,en 

Figuur 4.1. 

Hier wordt aIleen ingegaan op de verspanende bewerkingen met 
geometrisch gedefinieerde spaandoorsnede. 

Drie elementen zijn steeds bij het verspanen betrokken 
(zie figuur 4.2.): 
- een werkstuk (zie H.2.) 

een snijgereedschap lwordt niet nader besproken) en 
een gereedschapswerktuig (zie R.3.) 

Figuur 4.2. geeft tevens een overzioht van de invloedsgroot
heden op het verspaningsproces. 
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Figuur 4.2. 
Elnfiupgropen auf den Bearbeilunpvorgrmg 
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4~1.1~ Ve~spaningskrachten 
De verspaningskracfit laat zich ontbinden in drie komponenten, 
zie figuur 4.3. 

Vorschubb!!'MIQull<l 
iWerkleuqJ 

Schnittbe~ull<l 
(Werhtock) 

Zerspankratt 
Sthnittiraft 
VorSthul*ratt 
PassMraft 

Zerspankraft und ihre 
Komponenten beim Drehen. Figuur 4.3. 

Deze drie komponenten kunnen met behulp van een drie-komponenten
snijkrachtsmeter (dynamo-meter) worden gemeten. v,:Iet een 
geschikte dynamo-meter kunnen zowel de statische als de dyna
mische snijkrachtskomponenten worden gemeten. (Zie figuur 4.4.) 
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E/nflull derSchllittgeschwindigkeit allf den dynami.lchen und .tatischen Schntttkraft· 
anteil bel de' Bearbeitung v.nchied.n" Werkstoffe 

Uit de figuur voIgt: 

Figuur 4.4. 

bij lage snijsnelheid treden grotere dynamische komponenten 
op (t.g.v. o.a. de opbouwsnijkanten) 
de dynamische komponent van de hoofdsnijkracht bedraagt 
ca. 20 % 
de dynamische komponenten van de aanzet- en terugdrukkracht 
bedragen zelfs 50 % 
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Ogenschijnlijk verloopt een verspani,ngaproces statisch, maar 
gezien het optreden van de dynamische komponenten is dat blijk
baar niet zoo Als nu eens de dynamische komponent van de aanzet
kracht (die de relatieve positie van het snijgereedschap ten 
opzichten van het gesneden vlak va.'1. het werkstuk "beheerst") 
op een tijdas wordt uitgezet, ontstaat het volgende beeld 
(zie figuur 4.5.). 

'1 '."m" A d A • A ~A n 6. o c:; 'V'''' V q,~n.... W .... 
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lOO~ 0---____ _ 
-1 
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I ! I I 
o 0,2 0", 0.6 il,.8 1,0 

-Hid [s] 
Figuur 4.5. 

De dynamische component van de aanzetkracht. 

Aangezien aIle elementen in de krachtkring elastisch z~Jn 
betekent dit, dat het pad van de beitel bij bijvoorbeeld 
het draaiproces niet een mooie zuivere schroeflijn beschrijft: 
er treedt een periodieke afwijking OPe 
Met andere woorden: het verspaningsproces is een dynamische 
proces. 

4.2. D amica van het vers anin s~roces 
Sn~J rac svaria ies ~e om e even welke reden optreden) in 
een kring met elastische elementen (werkstu~nijgereedscha~ 
gereedschapswerktuig) duiden op verplaatsingsamplitude van 
zowel werkstuk als snijgereedschap (is in dynamisch opzicht 
in feite deel van het gereedschapswerktuig). Blijkbaar 
treden tijdens ogenschijnlijk ongestoorde verspanende bewerk
ingen (ook al ziet of hoort men ze niet) trillingen OPe 
Als de trillingsverschijnselen in ernstige mate optreden gaan 
deze gepaard met geluid dat in de praktijk "ratelen" wordt ge
noemd. 

4.2.1~ Gevolgen van trillingen 
Het ~s belangrijk om triIl~ngsvrij te werken omdat trillingen: 

de maat- en vormnauwkeurigheid be!nvloeden 
een slechte oppervlaktekwaliteit veroorzaken 

- de standtijd van het snijgereedschap sterk kunnen verlagen 
tot gereedschapsbreuk kunnen leiden 
de produktiviteit van een machine verlagen 
indien Z1.j hoorbaar zijn tot gehoorsbeschadigingen kunnen 
leiden 
verhoogde machineslijtage veroorzaken' 
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Zoals uit H.3. voIgt zlJn trillingen het schadelijkst als de 
bronfrequentie daarvan in de buurt ligt van sen van de eigen
frequenties van het gereedschapswerktuig of van de eigenfrequentie 
van het werkstuk. Want dan is de dynamische stijfheid het . 
kleinst (pieken en lussen in overdrachtsfiguren). Ook voIgt 

uit H.3. dat een trillingsbron relatief minder invloed heeft 
naarmate de dynamische stijfheid van het gereedschapswerktuig 
en de demping in de machinekonstruktie groter zijn. 

4.2.2. Oorzaken van het ontstaan van trillingen. 
Om maatregelen te ontwikkelen die deze trlillngsverschljnse·len 
onderdrukken respektievelijk vermijden, moet worden onderzocht 
welk mechanisme verantwoordelijk is voor de trillingen. 
Omdat vrije trillingen op den duur door de steeds aanwezige 
demping zullen verdwijnen, het blijkbaar om trillingen 
die een bron bezitten. 

Uit onderzoekingen is gebleken dat deze oorzaken kunnen worden 
onderverdeeld in 2 hoofdgroepen (Zie figuur 4.6.). 

Unachen filr dl.lln W"kzellgmtUChlnen lI"ftretendell. 
Schwlflgllnpll 

Figuur 4.6. 

D~.gedwongen trillingen (buiten het proces get!xciteerd) tred~n 
D1Jvoorbeeid op door storingskrachten die Vla het fundament In 
de machine komen, of A:en gevolge vanbeschadigde of onnauw
keurig vervaardigde machine-eleme~n als onbalansen, lager
fouten en tandingrijpingsstoten, maar ook de netfrequentie. 
Wisselende snijkrachten, die door onderbroken snede of door 
mesingrijpstoten bij het frezen ontstaan,veroorzaken ~veneens 
gedwongen trillingen. . . ~ 
Kenmerkend voor deze eriodieke edwongen trillin is dat de 
machine met de frequen le van e eXCl a le ron rl t.(Een machine 
trilt altijd!: Als de excitatie-frequentie dicht bij de eigen
frequentie ligt of daar zelfs gelijk mee is, dan kan dat leiden 
tot zeer grote trillingsamplitudes (Opslingeringen; zie over
drachtsfunkties in H.3.). 
Bij impulsvormige excitatie trilt de machine met zijn dominer~ 
ende eigenfrequentie exponeHtieel uit. 
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Gedwongen triIIingen Iaten zich in de meeste gevaIIen reduceren 
of uitschakelen als men of de stoorbronverwijderd, of bij 
periodieke excitatie de aanstootfrequentie zodanig verandert 
(toerental veranderen), dat deze nergens in de buurt van een 
van de eigenfrequentie van de machine Iigt. 

Bij zeIf~exciterende trillingen trilt het machinesysteem 
principieel met een of meer eigenfrequenties, waarbij geen 
ext erne stoorkrachten op het systeem inwerken. De binnen het 
proces opgewekte triIIingen zijn dus niet op uitwendige krachten 
terug te voeren. Verderop wordt no~ terug gekomen op dit feno
meen dat men rateIen(N), chatter(E), selbst-erregte Schwing
ungen(D) of broutement(F) noemt. 

4.2.3. Ret bepalen van de triIIingsoorzaken 
In de praktijk is het vaak moeilljk om zelf-exciterende 
triIIingen van gedwongen triIIingen te scheiden. Figuur 4.7. 
kan hierbij een nuttige hulp zijn. 

Maschine abschalten 

-Frequenz f der Schwingungen 
bestlmmen 

-Messereingriffsfrequenz bzw. 
Frequenz <Ier Schmttunter' 
brechung Iz bestimmen 

-f 1 I (lz) 

-Freguenz 3ndert sich 
nicht oder rur gering
fOgig bei Drehzal1l
wecfisel 

Maschine schwingt 
weiter 

durch auBere Krafte 
verursachte Schwingun

gen (Gber Fundament) 

durch Maschinenteile 
verursachte Schwingun
gen IUnwuchten usw. ) 

FremderrE1Qung durch 
Messereingrilf bzw. 

unterbrochenen Schnitt 

Bestimmung der Schwingungsursachen (nach: Kegg). 

De triIIingen kunnen worden bepaaId: 
op gehoor 
met de tastzin (nagel) 
met elektronische opnemers 

Figuur 4.7. 

Uit de figuur voIgt duideIijk dat de "selbsterregte Schwing
ungen niet afhankeIijk zijn van hun omgeving. BIijkbaar bevindt 
de storingsbron zich binnen het bewerkingsproces, of beter: 
binnen het verspaningsproces. 
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4.3. Het fenomeen "ratelen" 

4.3.1. Inleidin§ 
Dat het fenomeen "ratelen" de onderzoekers reeds tientallen jaren 
bezig houdt blijkt uit het volgend overzicht. 

- Doi (1937) voerde het eerst onderzoek uit op het gebied van 
ratel-trillingen. Hij schreef de trillingen toe aan resonantie 
van de verandering van de snijkracht met de natuurlijke 
frequentie van de draaibank. 
Arnold (1946) was de eerste die fundamenteel onderzoek ver
richtte, zij het onder zeer extreme en dus irre~le kondities: 
- stijf werkstuk 
- stijve draaibank 
- slap gereedschap 
- hoge frequentie 
H~j yond dat dan ratelen voornamelijk afhankelijk was van 
de snijkracht-aie afnam als funktie van de snijsnelheid. 

- Crisholm (1949) onderzocht hetzelfde soort ratelen en maakte 
eveneens melding van de zelf-exciterende trilling die ver
oorzaakt werd door de dalende snijkrachts-karakterisiek als 
funktie van snijsnelheid. 

- Hahn (1953) toonde echter aan dat ratelen ook optrad bij 
materialen die een stijgende snijkrachtsnijsnelheidskarakteri
siek bezaten en konkludeerde dat de negatieve kracht-sner 
heidsrelatie niet de bepalende faktor was. 
Doi en Kato (1956) vonden dat variatie in de spaandikte ook 
belangrijk was v~~r het ratel-fenomeen. Zij kon~tateerden 
een verband tussen spaandiktevariatie en de snijkrachts
variatie welk effekt had op het fenomeen. 
Tobias en Fishwick (1956) veronderstelden dat de dynamische 
snijkrachtsvariatie een funktie is van drie onafhankelijke 
variabelen (spaandikte, snijsnelheid en aanzetsnelheid) en 
formuleerden de volgende relatie: 

dF = k1 • dh + k2 • ds + k3 • dV 

De waarden k1' k? en k3 zijn slechts door dynamische experi
menten te be-palen. 
Naast dus de reeds genoemde spaandiktevariatie (dh) en de 
-yariatie in de snijsnelheid (dV) beschouwden zij ook de 
variatie in de aanzetsnelheid (ds). Zij maakten dus als eerste 
gewag van een lineaire beweging met een periodiek karakter 
van het snijgereedschap. 
Zij gebruikten de snijkrachtsvari~tie dF om de differentiaal
vergelijking van een elementair 2 orde trillingssysteem 
met een graad van vrijheid (de gereedschapshouder) op te los
sen. 
Al doende vonden zij stabiliteitskaarten met stabiele en 
instabiele gebieden (figuur 4.8.). 
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Figuur 4.8. 

:;t::JY'..d. 

Deze stabiliteitskaarten ZlJn per machine-werkstuk-kombinatie 
op te stellen v~~r verschillende aanzetten, materialen en 
snijkantsgeometrie. 

- Tl.ustf' Polack: Danek en Spacek (1962) bestudee-rden het 
rate! enomeen In een triIlingssysteem met twee fraden van 
vrijheid en onderscheiden twee oorzaken voor he fenomeen: 

he;; '*mode-coupling"-effekt, welk optreedt ten gevolge van 
twee trillingsrichtingen en resulteert in een elliptische 
beweging van het snij~p~eedschap (figuur 4.9~) 

''Mode. ~ouplin&" bij Ull s.ys-teem mat horae vrijheids 
Figuur 4.9. 

het regeneratieve effekt, welk voortkomt uit de spaandikte
variatie. (figuur 4.10) 

Figuur 4.10. 

CEtometr i.e van het ve:t'spa~ ing$El"roces. 
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Deze variatie is zowel het gevolg van momentane afwijk
ingen van het pad van het snijgereedsehap ten opziehte van 
het werkstuk, als van het oppervlak van het werkstuk van 
de voorgaande verspaninggang (bij draaien een omwent ). 
Maarook bijvoorbeeld de huid van getrokken, gewalste, 
smede en goten produkten. 

Uitgaande van de eenvoudige snijkraehtsrelatie 

F = kd • Ah 

waar kd een grootheid was die een trillingssysteem met 
twee graden van vrijheid vertegenwoordigde, losten zij 
de bewegingsvergelijkingen v~~r beide gevallen op en vonden 
een polaire stabiliteitskaart, waarin de minimum waarde van 
ka waar6ij instab11ite1t optreedt voor de versehiIIende 
rIehtingen. 

Zij besteedden als eersten ook aandaeht aan de overdaehts
funktie van het sereedsehapswerktuig. In feite hielden zij 
zieh daar eigenI1jk het meest mee bezig, terwijl Tobias en 
Fishwiek zieh voornamelijk bezig hielden met de overdraehts
funktie (dynamisehe aspekten) van het verspaningsproces op 
zieh. 

Sluiting van de kraehtkrin~ 
uit voorgaande is duidelij geworden dat zowel het ver
spaningsproees zeIf, als het gereedsehapswerktuig een 
overdrachtsfunkt~~ bezitten. Duidelijk zal ook zijn dat 

ze overdraehtsfunkties in de krachtkring opgesloten zit
ten. (Zie figuur 4.11.) 

.. 
h - T, Y + Tc f---

F . 
y 

Tm f-- Figuur 4.11. 

Schematische weergave van het bel<crki.ngsproces. 

In deze figuur is: 

de overdracht van het verspaningsproces, 

T = ~ = de overdracht van het gereedschaps
ill AF 

werktuig, 
. 1 

-U!l -
n tijdyertraging, .bierbij is n de_ 

omwentelingsfrequentie van het werkstuk. 
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Naast de overdrachtsfunktie van het gereedschapswerktuig (H3) 
moet dus ook de overdrachtsfunktie van het verspaningsproces 
bepaald worden. 

4.3.2. Zelf-exciterende trillingen op basis van het regeneratie
effekt 
Deze trillingen zijn een wezenlijk dynamisch probleem bij de 
verspanende bewerkingen. Ze vertonen een niet uitdempend (dus 
zichzelf in stand houdend) gedrag waarbij de de trilling in 
stand houdende energie uit het proces onttrokken wordt. 
De trillingen kunnen klein (en dus niet hinderlijk) zijn maar 
ook groot. Ze kunnen zelfs opslingeren hetgeen ratelen betekent 
(instabiel gedrag}. 

In het algemeen kent sen systeem een grens tussen stabiel en 
instabiel gedrag. Bij het verspanend systeem bestaat deze grens 
als funktie van de spaanbreedte. Zie figuur 4.12., waarin het 
kwalitatieve verloop van de trillingsamplitude gegeven is v~~r 
de verschillende trillingsoorzaken. 

FBfMI)ERREGUNG 

11------: ......... 
.I 
i 
i ~----=----=--

flltli lin2' Frequent I 
Sch~pUtud41i1 AbiWlllltoit ..... d .. SplllU~ bel Frn14-

undSo~ ... 

Figuur 4.12. 

In beginsel kan men ervan uitgaan dat de dynamisch~ kracht 
aan de snijkant proportioneel is met de lengte van de akti~ve 
snijkant. Bij frezen bijvoorbeeld, vertonen de door mesin
grijpingsstoten veroorzaakte trillingsamplitudo eveneens 
proportionaliteit met de spaanbreedte. Zoals uit de figuur 
4.12. blijkt hangt de proportionaliteit wezenlijk af van de 
flexibiliteit van de machine bij de excitatiefrequentie. 
Bij de gedwongen excitatie is de frequentie van de verplaat-
singsamplitude gelijk aan de excitatiefrequentie. -

Bij zelfexciterende trillingen bestaat er een kritische snede
breedte, de zogenaamde grenssnedebreedte.- Beneden die grenssnede
breedte is de amplitude ook weer proportioneel met de snede
breedte. Boven de grenssnedebreedte treedt er een instabiel ver
spaningsproces op, hetgeen zichtbaar is in de snelle stijging 
van de trillingsamplitude in de figuur. De frequentie van deze 
trilling ligt daarbij steeds in de buurt van een van de eigen 
frequenties van een machine. 
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Het ontstaan van regeneratieve trillingen 
Bij een stationair verspaningsproces ontstaan stationaire snij
krachten welke tot statische vervormingen van de in de kracht
kring liggende elementan leidden. Treedt er naast deze statische 
krachten een dynamische stoorkracht op, dan treedt er een rela
tieve beweging tussen werkstuk en snijgereedschap op, welke een 
spaandikte-verandering veroorzaakt. 
Al zijn de snijkrachtsschommelingen nog zo klein, ze laten op 
het werkstukoppervlak minstens een uitgedempte golving achter 
die afhankelijk is van de eindige stijfheid en demping van de 
machine-werkstuk- konfiguratie. 
Bij opnieuw snijden in het gegolfd oppervlak (bij draaien een 
omwenteling) ontstaat een dynamische snijkracht die weer op 
het werktuig inwerkt. Dit mechanisme, dat de belangrijkste 
oorzaak is voor het optreden van rate len, wordt het regenera
tieve effekt genoemd en laat zich in een blokdiagram schematisch 
weergeven (figuur 4.13.). 

5chn IttprozeB 
Darstellung des regenerativen Rattervorgangs. 

Figuur 4.13. 

De dynamische snijkrachtsvariatie is onder andere afhankelijk 
van: 

de 
de 
1 • 

aktieve snijkantslengte 
verandering van de spaandikte ten 
de faseverschuiving tussen vorige 
(zie figuur 4.14.) 

2. de demping in de krachtkring 

~ 
Einflu1\ des Winkels e auf die Spandickeniinderung. 

gevolge van: 
en monientane pad 

Figuur 4.14. 
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In geval van een niet-kritisch faseverschuiving (£=0) en/of 
een toereikende systeemdemping zal het verspaningsproces 
stabiel verlopen. Bij een ongunstige faseverschuiving zal bij 
het overschrijden van een bepaalde snijkantslengte (de grens
snedebreedte) een zodanige versterking binnen het systeem worden 
bereikt dat de s;steemdempin ontoereikend is om de verspaning 
rustig te houden: e rl lngen s lngeren op en het verspanings
proces wordt instabiel. 

4.3.3. Benalin 
e verspanlngsproces an wor en opgeva als een gesloten 

dynamische regelkring (figuur 4.13.). Het dynamisch gedrag 
van deze kring wordt bepaald door de eigenschappen en wissel
werking van de beide blokken. 

Zoals in H.3. is besproken kan het dynamisch gedrag van een 
machine door de overdrachtsfunktie in de vorm van een polair 
diagram worden beschreven. Dat diagram geeft de invloed van 
snijkrachtsvariaties op een relatieve verplaatsing tussen 
werkstuk en snijgereedschap weer. Deze relatieve verplaatsing 
ten gevolge van een dynamische stoorkracht is dus afhankelijk 
van het dynamisch gedrag van een gereedschapswerktuig. 

Het polaire dia~am biedt een goed aanknopin~s¥unt om de grens
snedebreedte te epalen. Hieruit blijkt dus a de bepaling 
van de grenssnedebreedte slechts geldig is v~~r die ene speciale 
werkstuk-werktuigkonfiguratie. 

In het algemeen geldt dat een systeem met 3 vrijheidsgraden 
~eschreven wordt door een matrix van 9 polaire diagrammen. 
(figuur 4.15.). 

""'" I Qf III 43_1'9 

"1'01~~' 

:""'" * ,,-' .. 'U -..*l 
I 

Omkurvell zur Beschreibung des dynamischell Ye,haltells fir ein 
Syst.m mit 3 FreiheitJigraden 

Figuur 4.15. 

Wij beperken ons tot systemen met een graad van vrijheid, nl. 
het verspaningsproces draaien. 
We nemen ook aan dat de richting van de snijkrachtsresultante 
ondanks de spaandiktevariatie nagenoeg geli5k blijft. 
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Als voorbeeld wordt het insteekproces bij draaien behandeld, 
zie figuur 4.16.a. 

i'..f;:J 

OJ F i guur 4. 16 • 
i>J 

. Gerlchtet. OrtskurWI d •• orthogonal." Drehprozeue. 

Meting van de overdrachtsfunktie van de draaibank in de omgeving 
van de werkplek levert het polaire diagram op (zie figuur 
4.16.b.), dat de informatie bevat over de amplitudeverhouding 
en de faseverschuiving tussen weg (uitgangsgrootheid x ) en 
kracht (ingangsgrootheid xe) in het interessante frequ~ntie
bereik. 

In de vorige paragraaf is opgemerkt dat het systeem (dat weer
gegeven is door het blokschema in figuur 4.13) instabiel kan 
worden. Dit instabiliteitspunt is via het Nyquist-kriterium 
te bepalen. (Zie paragraaf 4.4.1.) 
Dit wordt hier acbte~vege gelaten en er wordt volstaan met de 
opmerking dat op de stabiliteitsgrens voor de totale overdracht 
geldt: 

-1 
Gproces == ------------_~ __ ------= __ ~--~----~r_-----2 x ma1.negatieve re~le deel van G machine 

Ret maximale negatieve deel laat zich bepalen door een 
lijn evenwijdig aan de Im-as, te tekenen als raaklijn 
aan het polaire diagram. 

Uit het diagram in figuur 4.13. volgt dat 

Gproces == bg k. 
]. 

t -1 
Dus ge~a : bg == 2 K 

• Re (Gmachine) • i 
neg. 

Om de grenssnedebreedte b van een bepaalde bBwerking (langs-, 
plandraaien en insteken )~ooraf te kunnen bepalen moet men dus 
kennen: 

1. de overdrachtsfunktie van het werktuig in de betreffende 
richting 

2. de grootheid ki die de specifieke processtijfheid wordt ge
noemd 
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In geval van het verspanen van laaggelegeerde staalsoort§n 2 
kan men als richtwaarde v~~r k. aanhouden: k. = 1,2 • 10 N/m. 

l l 

In werkelijk heid is ki afhankelijk van een aantal grootheden. 
(Zie H.5.) 

De invloedsfaktoren kunnen globaal onderverdeeld worden in 
groepen, zoals in figuur 4.17. is gedaan. 

5.l.oseIUmkel't~nnen. 
Nich IInearltaten, 
Vorspannung, 
Klemmungszustande 

6. 8etrlebstelft!lemur 

1. Rlchtung dilr !lYnaml
$chen S~hnltU(ratt 
inl1?!ge Elnstellwlnxl!1 
u. Nflgungswlnkel 

2. Werks!Oct-Weltzeug
kOnliguratiQn 

2. Schneidilngeometrie 

WerkstOckeinspannung 3. ~~[~~EIJlgVerSCl1lei6-
WenstOck- bl:W. 
Wenzeuqdurchmesser 4. Ectenradius 

Wertzeugnachgiebigkeit 5. SChnittgeschwindigkeit 

7. Wemeugeinspannung 

6. Vorschub 
7. Hysterese bel 8eslim

mung der Grenz
spanungSllreite 

8. Weltzeuq-Schneld
slDllkoml)lnatloo • 

9. ~'lIIl~~t~!I~~~~_ 
zeugen 

10. KOhl- und Schmitr
mittel Figuur 4.17. 

Stabilitatsbeeinflussende PaIl1meter. 

Sommige faktoren zlJn in de voorgaande paragrafen en hoofdstuk
ken al zijdelings aangetipt. Enkele andere zullen hier nog 
globaal besproken worden: 

Sledebewegingen 
In het algemeen wordt de overdrachtsfunktie van een gereed
schapswerktuig opgenomen als deze buiten bedrijf is. Metingen 
(figuur 4.18.) tonen echter aan dat de dynamische stijfheid in 
zeer grote mate, zowel positief als negatief, be!nvloed kan 
worden door het al of niet bewegen van die sleden. 

_"I- 0IItm11i'l1n 

~ t Iml',.,..,"·) 

* 1:\ +++++-:c-+-t-+-~H _ ............. I._-+_--'-_..........:l·:('~!;/IJ l<'iguur 4. 18. 

---- 't
J

" (1) .. 

_ .. _ ~I' 11.S" 

_ •• - •• ,1(0 

-~ .. - "I- )IS 

Yeflfndenm6 del dynamisclum Muchinen • .,lutlteru du,ch die Y Q'lchub
gelchwlndigkeit de. KreuZlchlittens. 

t ml 

1:1+~ 
"'" 

u 
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Vervolg figuur 4.18. 

fitdworKtu.tbgeschMndiQt!!t : 

- 'iy • OmlYtimin 
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-'- ".," 31,S .. :::rm ~ 
y . 

Dy1ll1mf4ch£s Nllchgiebigkeitsverh4lten bei v.riinderter TischvQr$chub· 
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Dat bij gereedschapswerktuigen de invloed van de eigenmassa 
van het werkstuk een belangrijke rol speelt moge blijken uit 
figuur 4.19. 

massa-verhouding ~ 
. m2 

Figuur 4.19. 
Invloed van de werkstukmassa op de dynamische eigen

schappen van een hcofdspil. 

Snijgereedschapsflexibiliteit 
Een voorbeeld dat tot gunstig resultaten leidt bij vooral oudere 
draaibanken bij het plan-draaien en insteken, toont figuur 4.20. 

Figuur 4.20. 

Ortskurven. sowle 
Vergleich der 
Grent.panung:· 
breiten mit u. ahne' 
nachgiebige" 
Drehmei/Jel 

o-Ortskurve des ursptunghci'leo Systems 
b---Oftskurve des Systems m.t ge.schwacntem MeIne! 
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Spaanslankheid 
Voor de overdrachtsfunktie van het verspaningsproces in figuur 
4.11. kan een schatting worden gemaakt via de statische snij
krachtsrelatie volgens Kronenberg: 

F ::: C • s 0,64 0,96 • a • 

waarin s de aanzet en a de snedediepte is. 

Uit deze relatie kan de overdrachtsfunktie worden afgeleid: 

dF T <;::::::_. 
c CiS 

De overdrachtsfunktie van het verspaningsproces zal dus groot 
worden voor een kleine waarde van s en voor een grote van a, 
dus voor slanke spanen. Met andere woorden: slanke spanen 
zullen eerder aanleiding geven tot instabiliteit. Daaruit 
voIgt dat bij trillen de aanzet verhoogd moet worden. Experi
menten bevestigen di t zie R •. 5 .. (verhoogde dempingsverhouding). 

4. Drehuhlmodulation 
ZUf Verminderung des 
Regen.ratl~s 

~, Ausnutzen wn NlcI1t
IInearltatseffekten 

1. Uoterstotzung oacl1- 1. werlcstoftwahl oach 
giebiger Werlcsti.iCte geringen kcb -Werten 
(LUnette) 2. Verrin eruntj des 

2. geringe WerkstOckmasse freiwin!\:els 

3. stelle werlcstQckbe- 3. Ne<j<Itlver Spanwiokel 
festigunq 

4. dlImpfungswirlcsames 
Werlaeug 

<l Abliehen dar Schneid
kante 

5, Erhllhen des Vorschubs 
5, gerloge Werlaeugmassa 6. Wahl niedrkler oder 

saM holler "Schnltlge
ur 

Ma6nahmen zur Veningerung der Ratterneigung. 

een aantal 
invloed op 

Figuur 4.21. 

Bij het kiezen van de meest geschikte maatregel kan men bij be
staande machines slechts maatregelen nemen die de belasting
situatie veranderen en die de verspaningsproceskondities betref
fen. Daarnaast kan men het dynamische machinegedrag wezenlijk 
verbeteren door de systeemdemping door middel van aktieve of . 
pas sieve dempers te verbeter¥n. 
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De figuur 4.22. geschetste maatregelen ZlJn geen noodop-
lossingen, maar het zijn zeer werkzame konstruktie elementen 
om het dynamisch gedrag te verbeteren. Hun opgave is het om 
de totale systeemdemping te verbeteren. 

"gI(IIJI!It 1IIOCh. 

' ....... 1 .. 
(Qlnlnllled 1IIOCh. 
I~l Figuur 4.22 .. 

In figuur 4.23. is aangegeven hoe de 3 principi~le maatregelen 
om de ratelstabiliteit te verhogen op de polaire overdrachts
funktie hUk~ invloed hebben. 
Doel is immers het verminderen van het maximale negatieve 
re~le deel van het polaire diagram want dat is een direkte 
maat voor de ratelneiging van de machine; 

_---::*""'_R_e (liF} 

1. ErhOhu"9 der Sl3t St&lflgit.ft k 

_---::..r...;;.,.---,R,... (xll') 
'\ 3. VtrS(l\io!Iung <lor OrUlUM 
\ C$c",,"MnheIS!ll'fnz/p! welches 
: -.. hohtr EIgonI_z 

" und_~nglm 
,/ KI'Iftflu8 <lor Ml$<:hlno I ............. 

Gt_Hcl!, :i:"~:: neptl_ R .. ItOjIS 

~ ...... V~d<rIU_"""" 

Figuur 4.23. 
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Nog enige voorbeelden om het ratelgedrag v~~ een machine te 
verbeteren worden gegeven in figuur 4.24. en figuur 4.25. 

I Sptndetn(lS. 

2 Futter 
3Hi::itt~ .. 

'Hait~ 

S Hltfsmcsse 

6~"'_ 
1 S~tIhalJb. 
8 WtnrsNck 

; ~'---r--h--,......., 
,urn' 

'i-", +--+-ll+--+---i 

J 
Gedlimpfte Hil/sma ... ",y.teme flir Drehi>ankspl"de/n 

Otuku,..." .iner Hauptspindel 
u. Vergleich de, Grenzspanung.
tiefen mit u. oillle Diimpfungt· 
bikhse 

Figuur 4.24. 

Figuur 4.25. 
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4.4. Stabiliteitskaarten 
V~~r een bepaalde machlne-werkstukkonfiguratie kan een zogenaamde 
stabiliteltskaart worden opgesteld. In een stabiliteitskaart 
wordt de grenssnedebreedte als funktie van de snijsnelheid 
(toerental machine) weergegeven. 

Het opstellen van een stabiliteitskaart kan op twee manieren 
gebeuren, namelijk via berekening en via opnemen aan de machine. 

4.4.1. Berekening van stabiliteitskaart 
Der Einflutl der Maschbe und des Schnittprousses auf das Ratterverhal· 
ten, d. h. auf die Gre~anungshreite, kann aus de, Stabilititsbetrachtung 
des geschlossenen Wirkungskreises Maschine - Schnittprozell abgeleitet 
werden [13]. Untet Anwendung des Nyquist·Kriteriums illr die StabiUm 
des Wirkungskreises mti§ i1lr den Frequenzgang de. aufgescllnittenen Krei· 
$Os folgende Bedingungen erllillt sein: 

{

< I stabil 

Re (GoO"')} m 1 Stabilitatsrand 

> 1 instabil 

1m {GoOw)} " 0 

GoOw) " - GgOw) (1 - pe-i(wTt + 2,",,1) ka, . b 

Mit 

.-J(wTt + 20m) "cos(wTt + 2mn) - jsin{wTt + 2mn) 

undm-I,2,3 ... ," 

folg! 

Re{GoOw)} = (Re{GIOw)} [~wTt+2mn)-JJ+ 

(4-1 a) 

(4-1b) 

(4.2) 

+ 1m {G,OW)} !"Sin(wTt + 2mn}) k"" . b (4-3) 

1m {GoOw)} "(1m {GgOw)} [llcos(wTt + 2mn) - I) -

- Re{G,Ow)} ,..m(wTt + 2mn» k",,· b (4-4) 

Dureh NuHsetztn von GI. (4-4) entsprechend dem zweiten Teil det Ny. 
quist-Bodingung (GI. (4-1 b» e!Jibt sieh oine Beziehung fllr die drehzahlab
hilngige Totteit TI 

! ( Im{G,oW)}) m T1"-uccot ----- +-If: f Re {GIGw)} r 
(4-5) 

mitm= 1,2,3 .... ,00 

bei det die Maschine :rum Rattern neig!, sobald eine bestimmte Grenzspa. 
nungsbreite her iibetschrittcn wird. Dutch die Verknilpfung von Drehzahl 
und Werkzeugscllneidenanzahl mit der Totteit ergibt sich die folge-nde 
Gleiehung: 

(4-6) 

mitm=l t 2,3 ... t -

~iir jede Frequenz f des gerichtelen Nachgiebigkeitsfrequenzgangs G,Gw) 
lSt also eine Relhe von diskreten Maschinendrehzahlen beslintmbar, bei 
denen die Maschine mit der Frequenz f rattert, sohald b > ba ist. Die jedec 
Frequenz f entsprechende Grenzspanungsbreite ber kann hlerbei aus Gt. 
(4-2) unter Beriicksichtigung von GI. (4-1 a) und GI. (4-3) abgeleitet wer. 
den: 

(4-7) 

Darnit sich fllr die Grenzspanungsbreite ber "in positiver Wert ergib!, be
stehl fllr den instabUen Beubeitungsvorgsng die Bedingung, daA der Real. 
teU des gericltteten Frequenzgangs Re < 0 ist. Du absolute Minimum det 
Grell2spanungsbreite Uest damJt an der SteUe des maximalen negaliven 
ReilteUs der gerichteten Maschinenortskurve: 

(4-8) 

FUr die bei den meisten Bearbeitungsfilllen vorJiegende voUstiindige Ober· 
de.:kung (jl '" I) ergibt sich sami! 

I 
bamill .. I {G'} I 2k"" R. ,Ow) ... max 

(4-9) 

Die mindestens erreichbare Grenzspanungsbreit. verbalt sicb also umge· 
kehrt proportional ZUt spezifischen dynamischen Schnittsteifigkeit und 
zum maxlmalen negativen Realteil des gerichtoten Nachgiebigkeitsfr .. 
quenzgangs dor Maschine. Eine Maschln.e besitzt demnach eine um so 
geringere Neigung zu selbsterregten Schwingungen (regen.rativ~m Rat
tern), ie Ideiner der negative RealteU der gericnteten Nachgiehigkeitsotts
kurve ist. 

nlm Obl!d'l.Dr~attonl'f'l 1lI!5 
UC!lch. Ft ... raffonen m!£ S 

DrthZanl • ScMtkllmtal''': n .z: 
BUd 4-11. StabWtiitskarte und Ratterf""lu.nzv •• lauf. 

Mit Hilf. von Gt (4-6)und G1. (4-9) lassen sich Stabilitiitskarten mit dem 
jeweuigen Ratterfrequenzverlauf berecllnen, wi. dieu. B. in Bil d 4·11 fllr 
einen spezienen Bearbeitungsfall dargest,Ut ist. In Abhilngigkeit von der 
Drehzahl ergeben siclt Bereich. h6herer Stabilitiit ("or > "or min). Dies ist 
darauf zurtlckzuJilhren, daA in Abhangigkeit von der Drehzahl und der 
Ratterfrequenz die Pha.mwelSChiebung e zwischen der vor einer Umdre· 
hung aufgeschnittenen Obertliicltenwene und der behu folgenden Ein
scltneiden cntstohenden Obedliicltenwelle untelSClliedlich starke Spanungs. 
dickenmodulationen bewirkt, wie BUd 4·12 verdeutlkht. 1m linken Bild
tell ist die Schwingungsfrequenz genau ein ganzzahliges Vielfaches det 
Drehfrequenz. so daA die mornentane Scltwingbewegung des Meiiels "xakt 
det vodlandenen Obertliicllenwelligkeit folgt; d. h. der-Phasenwinkel e 
zwischen den beiden Schwingungen betrlgt O' _ In diesem Fall ergibt sicb 
keine Spanungsdickonmodulation. De! mittlere Bildteil zeigt die beiden 

Signalverlliufe mit einer Phasenverschiebung von e " 90·. Hier tritt bereits 
eine Modulation der Spanungsdicke auf. Betrligt der Phasenwinkel." 
180". verlaufen die Welligkeiten an der 01><:r· und Unterseite des Spans 
gende gegenphasig, so dati sieh Iiir dieoe KonsteUation die maximale Spa. 
nungsdickenmodulation ergibt. 

BUd 4-11. EiniluII des WinkeI&. auf die Spandickeniin<ieru"ll. 
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Wie man dem oberen Diagramm in Bild 4·11 entnehmen kann, wird det 
Abstand dec sackformigen Kurvenztige mit lunehmender Dreh.tahl graSer. 
DiH bilngt von der maglichen Amah! der Zwischen zwei Messereinschnit· 
ten Iiegenden OberfliichenweUen ab, die mit der Froquem f auf die Ober· 
Iliiche aufgeschnitten werden. 

W":lh:rend man sich bei iiblichen DrehoP'l'ratlonen im Dreh.tahlbereich 
m;;;' S der Stabilitiitskarte (Bild 4-11) bewegt, wo die Kurven sehr eng bei· 
einander Iiegen, fallen die Dr.hzahlen beim Friisprozef., bedingt durch den 
relatlv kurum Messerabstand, iiblicherweise in den Bereich m .;; 5. Aus die·. 
Stml Grund. ist e$ be! Drehoperationen bum moglk:h, t.. .. -ackartigen Ver· 
lau! der KlUVen nuttbringend auazuwerten, wohingegen die'\;' ~OgIichkeit 
bei FrilSOP'l'tationen durchaus gegeben ist. 

Beim Bearbelten von !eicht zerspanbaren Werlatoffen mit hohen Schnitt· 
geschwindigkelten 1st man in der Lage, oberludb des ,,Rattemclces" dec 
Ordnung m • 1 zu arbeiten. In diesem absolut stabl1.n Dreh.tahlbereich 1st 
wedel eine fremderregte Anregung noell cine regenerative Instabilitiit gege· 
ben. 

Een voorbeeld moge dit nog eens verduidelijken. 
Aus 

di_ Rechnung, die flit verschiedene Frequenzen durchgetuhrt wird und die aufgrund ihrer 
Komplexitllt praktisch nur mit elnem DilJitairechnet moglicn 1st, erhilt man eine Stabilitiltskarte 
wi. sie 1m 811d 8 9 gezeigt is!; iUS dem Totzeitwert erreehnen sich die zu den Grenzspanunp
tieren genoriJon Drehzahlwette. Diose Stabilitlltslcarte gil! ftlr eine bes!immte Werkzeug-Werk· 
stilck·Konfiguration. In dem Blid sind den tIleoretischen Stabilitiitsgrenzen experimenteU er
mittelt. MeJOpunkte gegenfibergesteUt. Will man sieht, lllSllen llich durch Wahl geeicneter 
Frilserdrellzahlen (z.B. n'" 170 min- 1) besonders gro5e Spanungstiefen ratterfrci verwirk· 
lichen, bei denen die maximal moatiche Maschinenleistung yoU ausgeschOpft werden kann. 

lst die Aufgab. ,estell!, .in. bestlmmte Frilsolleration durcllzutlihren, (LB. Frasen einer 
ge,ebenen Breite B), so bat de, Maschinenbenutzer die Moatichkeit, ""rscm.dene Konfigu.rationen 

WerkzeugJWerkstiicl< zu wahlen (BUd 8 10 a). Witd nUT die nach Blid B 9 bere<:hnete mlnlmal. 
Grenupanungstiefe betraehtet, 110 erllillt man aUI dieser Karte einen Punk! flit die Karte in 
Bild B 10 b, in del die minimale Gre"zsp4nung;rtiefe gber dem FTiisereintrittfwlnkel Buig.tragen 
ist. Wle man aus diesem Bild erl<ennt, ergcben verschiedene Anordnungen WerkstilcklWerkzeug 
sehr unterschiedliche St.bilitAtsgrenzen. In Kenntnis dioser Karte wird de, Mascbinenbenut%er 
die Anordnung It nach BUd B !O a wahien, da hier die Maschinenleistung yoll genutzt werden 
kann, ohne da" bei irgendeiner Drehzahl Rattern tU erwarten ist. 
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8ild 8 J 0: Abhiingigkeit der GrellZlp4nunptlefe .om Fribere/ntrlttlwinltel 'i'E 

Will der Maschinenbenutzer fernerhin noeh eine Drehzahl wahlen, bet der eine besonders 
nohe StabilitiH lU erwarten ist (BUd B 9 n'" 170 min-I), so liefert die Karte n.eh BUd B to b 
auch hierzu die erforderliche Information: Die kritischen Drehzahlen, die die Stabilitatsminima 
noeh Bild B 9 liefem, lassen sieh noell det Formel 

II '" 60'fR : (w;;. +m) 

m: 0, I, 2, 

z ~ Zabnezahl des F rasers 
(10) 

Die Karte n.ell BUd B 10 b bringt tU den Stabihtatswerten bei den verschiodenen Fraserein-
trittswinkeln noch die Werte rlit die RatterfrequenljR ,owie flit den cnarakteristischen Tot--

uitausdruck , Errechnet man nach de! obtgen For-mel die Drehzahlen zweier benachbarter 

Stabilititsminima, so liefert eine Drenzahl, die etwa in der Mine zwischen den beiden errechneten 
kritischen Drehzablen liest, einen I)esonde", giinstigen Stabilitatswert. 

10~-----,~----~--~~--------' 
mm 

50 

. . 
1()(J 

frherdrehzahl 

o Rattern 
• Stab" 

811d B 9: Theoret/sch. und experiment,lIe Stabili· 
tiitskiJrte ,iner Vertikalfriismaschine 
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4.4.2. Opnemen van stabiliteitskaart 

Die meSteehnisclt. EIfassung del Grenzspanleistung settt voraus, daS man 
den O'bergang yom stabilen zum lnstabilen Bearbeitungsvorgang genau er· 
fwen kann. Als Kriterium fUr das Erreiehen def Leistungsgrenze wird die 
sogenannte Grenzspanungsbreite ber oder Gfenzschnittiefe acr 8Owahlt, bei 
der 80rade noch eine stabile Zerspanung moglich ist. 

Zur Bestimmung dieser Grenzschnittiefe wird die Spanungstiefe nach und 
naeh erhOht, bis plolZlich Schwingungen groSer Amplituden auftreten. 
Diese machen sich im allg<lmeinen auch aIs Gel'iiusch bemerkbllI, dessen 
Frequenz insbesondere durch die Eigenschwingung<ln des ftir den Ratter· 
vorgang verantwortlichen Systems festliegen. Besondere Vorsicht ist bei 
den sehr niedeIffequenlen Schwingun80n 8Oboten (z. B. Portaischwingun. 
8On), die vom menschliehen Oht nicht wahrgenommen werden konnen. 
Die wellig<l Werkstlickoberfl.iiche is! in j.dem Fall als zweile. IdentiflZie
rungsmerkmal heranzuziehen. AI! sieherstes Verfahren hat sich die dltekte 
Messung dot Schwingun80n mit HUre von Wag., Geschwindigkeits· oder Be. 
scitleunigungssensoren e!'Wiesen, die in der Nilhe der Schnittstelle, z. B. an 
det Pinole odor am Tisch. befesti8t werden und deren Signal. auf Oszillos. 
kopen oder Schreibem registrlett werden. BUd 7·1. 

I .. 
'5 .,. 

~
•. AUfnehmer. 
. .~. 

I ••• 
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Frasenirehzahl n 
BIId 1·1. Ennittl""i dcr GreJWpalIlIlI8'i> .. lte urul Oat.teUullJ 40' Etpbnis .. in 
elnet StobWtiltskort •• 

4.4.3. Beoordeling van grenssnedebreedte via testwerkstukken. 

Narmen zur Beurteilun& def Grenzspanieistung bestehen zur Zeit nicht Ie· 
doch werden von eini80n Instituten unci Institutionen Testbedlngungen 
vorgeschlag<ln. 

v»· ScMj~nwi~t,dtebei"nem 
bettimrmel'l ~nu!) XI min starntzert 
I!rl!l6;JJie:l'lt ! StiHiJhoHknteflum va "lU mm! 

~~ 
ocr· Grtnzspatlunqweitt 

Bil4 1·2. UMIST·T.st: Schnittb<dingunpn und AbnahmoYOtpbewertolllr Puller. 
dlebm_hiM ... 

Bi Id 1·2 zeigt Testbedingungen zur Abnahme van Futterdrehmaschlnen. 
Exemp!ariscb werden zwei Bearbeitungsvorgange aUSg<lwahlt, die untet je. 
weils zwel unterachiedlh:hen Randbedingungen zu untersuchen sind. Bild 
7·3 zeigt die Testbedlngungen ftir die Untenuchungeo von Bohr· und Friis. 
worken. Bet unterachiedlichen Bauteilkonfiguntionen werden vmclliedene 
Werlaeug/Werkstiick.Konfigul1ltionen vorgeschrleben. (Di_ Testbedln· 
gungen sind elnem englischen Vorach!a&entnommeo [38J.) 

Aw:h die Testbedi!Jaungtn dot schwedisdlen Flnneo Bofoa, A1fa LaYlll, 
Asft unci Scanla V Ibis (BAS-Norm), der in den UdSSR entwlckelte 
~ltll.ll&ltest Wid del VDF-8earbdtun&mst dot VeMini&ten. 
Dnohmaichinen.Fabriken haben ilhnliche Voncluiften zur Untersuchung 
der GrenzspaolelslUnl spllllender Werkzeugmaschinen [29; 39; 40\. 

I Sllrnfrlhen bei ei!"l!!!lm"... Pinole 

, ,Sptndlldurd'lmesser FraS.rdufch~ 
: ds messe' <If 

63 mm 200 mOl 

1O,75mm 250mm 

9O.10mm 315mm 

rOil HZ 

IIom.ncu"'!"n 

Fraser c!ll'1Ikt .m S\l101deI- I 
flanscn. Obet Slalldar<l~ I 
adapte, an de. surn91~ 

8ikl 7·3. UMIST·T •• t; Te,tbedlniunpn flit Horizontalbohr- und Horizontalf .... 
werle. I. 

Kritiek Op gebruik van testwerkstukken 

Zu derutigen Bearbeitungstesls sind jedoch aini80 krltlsche Anmerlcungen 
zu machen, da die vorgeschlagenen Testverfahren 1m aIlgemeinen nicht den 
Anforderun8On an ein Maschinenbeurteilungsvetfa.h.rlln gereeh! werden. So 
ist dle Reproduzierbarkeit der Bearbeitungstests aufgrund des niehl vcr· 
meidbaren SchnittprozeSeinflusses sehr eingeschriinkt. Allier Werkzeug· 
wrschleii nehznen WerkstoffchaIg<lnunterschiede und unvermeidbllIC AD' 
derungen der technologiscben BedlnguOg<ln einen pl1lktisch niehl konttol-

lierbareo EinfluS auf das Tester80bnis [13; 22]. Darilber hinaus 1st die AIlS< 
sagefahigkeit der Testergebnisse infragezustellen, da sie nur ftir den speziell 
unterruchten Fall eine Aussag<l zulassen. Eine Unlersuc!tung aller relevan· 
ten BearbellungsOOle hinsichtlich unterschiedlicher WerkzeulYWerkstoclt. 
KonfIguratlonen isl aus GrUnden d •• Versuchsaufwands pl1lktisch nicht 
mi:iglicb. 
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Welcher Aufwand enorderlichlst, urn fUr einc einzige Werk2euglWerlcstilck· 
KonfiguratiOll beim Frisen dis Minimum der Grem:spanungsbreite:ru cr· 
milteln, zeigt Bil d 7-4 tech! anschaulich. Aufgrund det Abhingigkeit der 
GrellZspanungsbrelte von der Drehzahl der Frasers ist os erforderUch, min
dest"ns elnen ,,Rattersack" genau:ru beschreiben. 
Die AnwendUtlg des Beaxbeltungstesu rut Seurtellung des dynamischen 
Verbaltens 1st aufgrund der genannten Milngel nur bei Einzweckmaschinen 
oder bei $Olehen MwJnen inFrat~ll. bei denen die Aru:ahI denu en ... • 
senden BearbeitUtJgsvariationen in Grenzcn bleibt. 

Versuchsbeding!![!g~ 

Einslellwlnkel1<; 450 
Elngriffsbogen 'llo • 'lli • 000 
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Bild 74. Sttbllitii_ .i .... Ftilsmasdrlne lIlroine Workzeu!IIWerk,tilck.fConficu. 
ralion. 
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4.5. Toegevoegde procesdemping en processtijfheid 

4.5.1. Inleiding 
f:n de voorgaande theorie is gesproken over de overdrachts
funktie van het gereedschapswerktu (T of G of G ) en 
de overdrachtsfunktie van het verspanin~roce~ (T mOf Gn). 
De overdrachtsfunktie van gereedschapswerktuig (iRklu-sief 
snij reedschap en werkstuk!) kan met geschikte apparatuur 
"eenvoudig" worden bepaaId, zie H.? Voor de overdrachts
funktie van het nroce s is ingevoerd T = AF ~h = k1 = b • k .• , C /' g 1 

Op de grens van stabiliteit geldt: k1 = - 2 R1 = b .k. 
. -1 • n g 1 

Daarult voIgt dat b = 2 R i g • n .Ki 
Door nu een bepaalde waarde voor k. te nemen wordt het mogelijk 
om de grenssnedebreedte uit te rek!enen (4.3.3.). 

Maar de T wordt(i.h.a.) niet onder bedrijfsomstandigheden op
genomen. m Wil men immers~relatieve verplaatsing tussen 
snijgereedschap en werkstuk opnemen, dan dient men een opnemer 
(of op r element een) tussen de beide elementen te plaatsen. 
Met andere woorden, de werkelijke verspaningssituatie waarbij 
het snijgereedschap zich "in" het werkstukmateriaal be17Jindt, 
wordt slechts benaderd. Kenlijk worden bij de berekening van 
de b aIle "realiteitsfaktoren" in de grootheid ki gestopt. , g 

Aangezien er verschillende werkstukmaterialen, beitelgeo
metrie (slijtage!) en spaandoorsneden zijn, kan die k.-waarde 
geen konstante zijn. (VoIgt ook uit de pro even in H.5;) 

Wat er in overdrachtelijke zin nu eigenIijk "precies ge
beurt op het stukje beitel dat zich in het werkstukmateriaal 
bevindt tt

, het onderwerp van deze paragraaf. 
Metingen tonen aan dat de trilljngsfrequentie van het snlJ
gereedschap tijdens verspanen (~') hoger is dan bij zonder 
verspanen (w). 

Met c..)2 = kim voIgt ( (w,)2 _ (.oJ 2 ) • m =Ak , of weI er is een 
toename van de stijfheid. We weten ook dat er een relatieve 
verplaatsing is tussen werkstuk en snijgereedschap. Hieruit 
voIgt dat er wrijving optreedt in de kontaktpunten tussen snij
gereedschap en werkstukmateriaal. En wrijving betekent weer
stand tegen bewegen, of weI demping. 

Per definite geldt nu: 

- stijfheid : k = k + k1 = k + b • ki 
demping : c: = c + cc 

Samenvattend geldt dus dat er door het verspaningsproces zowel 
stijfheid als demping aan de krachtkring wordt toegevoegd. 
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4.5.2. Een model 
Zoals reeds eerder vermeld onderzoeken we de relatieve ver
plaatsing in de aanzetrichting tussen snijgereedschap en 
werkstuk. 
Omdat hier procesgrootheden worden onderzocht kan men zich 
beperken tot de direkte omgeving van het proces. De "machine 
kan worden uitgeschakeld tl door een relatief slappe snijge
reedschapshouder te gebruiken. 
Welbeschouwd is nu snrake van een ontkoDDeld enkelvoudig 
massaveersysteem. Door de toevoeging va~~het verspanings
proces verandert de situatie zoals in figuur 4.26. is afge
beeld. 

Figuur 4.26. 

4.5.3. Bepalin 
am de gezoc e de 
systeemdemping en trillingsfrequentie van dit systeem worden 
&evonden. Een manier is, dit systeem met een puIs te exciteren 
(klap met ha~er) en de uitdempende amplitu~e-karakteristiek 
op te nemen. Hieruit kan met behulp van het logarithmisch 
decrement de demping worden bepaald. 

Afleiding logarithmisch decrement 

We gaan uit van een gedempte trill ing met de volgende verge! ijking: 

mx + Cx + kx 0, 
C k 2 

met 2m = y en -""W -m 0 

x + 2yx 2 O. + w x = 
0 

De karakteristieke verge! ijking: 1.
2 

+ 2YA 
2 = 0 heeft als + w 
0 

wortels: 

1. 1 ,2 = - y -.!: Wo ~(w:)2 - 1 == - y -.!: Wo ~t;2 - 1 

waar i n E;, y 1 A 
= Wo == 2" Iiiii( 

Nu geldt voor de trilling: 

-yt -yt x == A e sin (w.t - ~), met A == A e • o 0 

/ 

SteJ t == 0 en A == A o 0' 
dan is met T als trillingstijd: tn == nT en A = A n 
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, waaruit volgt: 

y.2'ITn 
A a yt w 

a e n 0 -- = ----- ::; e = e A -yt . 
n n 

e 

Hieruit voIgt tens lotte voar het logarithmisch decrement: 

A 
a 

1 n (A fA ) 
o n 

y 2'ITn ::; - = i; 2"ITn • • • 
1n (A fA ) 

o n 
2'ITn 

De ap deze wijze gevonden i; wordt gebruikt bij Met bepalen van de 

overdrachtsparameters. 

van de trillin sfreouentie 
u~ de U1 empende amp U U ekara er1stiek kan ook de tril
lingsfrequentie worden bepaald door eenvoudig de(gemiddelde) 
periodetijd van de trilling op te met en en met een schaaR
waarde te vermenigvuldigen. 

'" { i4. ~ .G 

1 (/5") k~ -::: W"",t 

b I-j; I-j:'c 

L, = .z~ { l! t4, _ i:·' "?~< j 
h . fl-j:' ! /-j~: (j6) 

met: zie volgende pagina. 
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k. 
1 

= specifieke processtijfheid 

c. 
1 

= specifieke procesdemping 

m = massa van gereedschapshouder 

b = ingestelde snedebreedte (snedediepte) 

Co) 
c = triIIingsfrequentie tijdens verspanen 

~s = systeemdemping tijdens verspanen 

~mt = triIIingsfrequentie b~j bewegende slede 

~mt = systeemdemping bij bewegende slede 

4.5.5. Bezinnin 
In eglnse zlJn de procesgroo heden rna erlaalkenmerken en 
onafhankelijk van de machine, de spaandoorsnede en de beitel
geometrie. Een ori~ntatie in de Iiteratuur Ieert dat er nog 
niet zoveel bekend is van deze grootheden. 
WeI kan al weI gesteld worden dat ze afhankeIijk zijn van: 

- het werkstukmateriaal 
de snijgereedschapsgeometrie (zie v~~r effekt van slijtage 
H.'S. ) 
de voeding 

maar waarschijnlijk ook van: 
- de trillingsfrequentie 
- de snijsnelheid 

al of geen koeling 
- de aard van het verspaningsproces (draaien, frezen, boren, ••• ) 

Verder valt op dat de waarden v/d grootheden(voor zover be
kend) een tamelijk grote spreiding bezitten. 

Als deze grootheden inderdaad frequentieafhankelijk zlJn, dan 
zijn ze, evenals de overdrachtsfunktie van de machinestruk-
tuur, waarschijnlijk in de vorm van een polair diagram te 
representeren. 
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Hoofdstuk 5.Bepalin~ van specifieke procesgrootheden 

5.1. Inleidin~ 
Zie voor de t eorie paragraaf 4.5. 

De dynamische rimenten worden uitgevoerd met een stijve 
draaibank(Lange, type L8, 10kVl.), waarop een speciale,relatief 
slappe beitelhouder is gemonteerd. Ret ontwe van deze beitel
houder is oorspronkelijk van Peters en Vanherck, welke een 
speciale tttest-rig" voor vergelijkende tests op het gebied 
van "chatter", binnen de C.I.R.P., ontwierpen. 
De beitelhouder (figuur 5.1.) bestaat uit een massa welke met 
behulp van twee bladveren is bevestigd op een grondplaat. 
De hoek is zodanig gekozen dat de bewegingsrichting van de 
rig in de meest voorkomende richtig is van de resulterende 
snijkracht. Een regelbare demper is tussen de massa en de 
grondplaat aangebracht. De grondplaat is op de dwarsslede be
vestigd. 

Figuur 5.1. 

Kenmerkend voor deze be elhouder is dat deze een systeem met 
slechts een graad van vrijheid benadert en een dynamische 
stijfheid bezit welke in is ten opzichte van die van de 
draaibank. Dit is gedaan om de invloed van de dynamische eigen
schappen van de draaibank te verminderen(zie paragraaf 4.5.2.). 

Van deze beitelhouder is de statische stijfheid bep,ald(zie voor 
methode paragraaf 7.2.1.); deze bedraagt ca. 1,7.10 N/m. 
Om te onderzoeken of de beitelhouder inderdaad een eigen 
frequentie bezit, is diens dynamisch gedrag met-09hulp van de 
HP structural Dynamiscs Analyser onderzocht. Figuur 5.2.A. toont 
het verplaatsingssignaal op het tijdsdomein na impulsvormige 
excitatie met stilstaande sledepartij. Figuur 5.2.B. toont 
hetzelfde si&~aal na Fourier-transformatie naar het quentie-
domein. De eigenfrequentie van de beitelhouder bedraagt 
155 Hz. 
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B. The magnitude of the Fourier transformed 
disolacement signal of the hit rig during 
idling as a function of the frequency 

De massa is uit het volume maal so.ol~i:elijk massa geschat op 
ca. 16,6 kg. 

Om de amplitudekarakteristiek van de trillende beitelhouder 
te kunnen opnemen, zijn er rekstrookjes op de bladveren ge
plakt welke verbonden zijn met een elektronische unit. Deze 
unit kan de momentane amplitude visualiseren op een bee 
schermpje, maar desgp.wenst ook met een XY-schrijver wegschrijven. 
Door enige uitdempende amplitudekarakteristieken op te nemen 
(exciteer de "rigtt met een klap van een hamer: impulsvormige 
excitatie) kan de gemiddelde dempingsyerhoudin~ yah de "test
rig" \Norden bepaald. Deze dempingsverhouding bedraagt bij il
staande langsslede .' ca. 0,0390 = 3,8 0/0. De standaard 
wijking bedraagt 0,0006, ofwel 1,6 0/0. 

Uit paragraaf 4.5.4. volgen de volgende formules '1'laarmee de 
gezochte procesgrootheden berekend kunnen worden: 

k ':: WJ { I, -_ 

b 

De waarden van de systeemdemping~. en de trillingsfrequentie 
~. kunnen bepaald worden uit de ~ met een XY-schrijver opge
nomen uitdem ende amnlitudekarakteristiek. Zie voor de theorie 
paragraa 
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Om de procesgrootheden te kunnen bepalen moeten de metingen 
uitgevoerd worden als de verspaning stabiel verloopt.CZie voor 
de begrippen stabiel en instabiel figuur 4.8.). Anders kan 
immers de dempingsgrootheid niet bepaald worden. 
Een hulpmiddel om te waarborgen dat de metingen in het stabiele 
gebied verlopen,is het opstellen van een stabiliteitskaart. 

5.2. Het opstellen van stabiliteitskaarten 
Zie voor de theorie paragraaf 4.4.2., waaruit blijkt dat de 
stabiliteitsgrens niet "haarscherp" vast te stellen is. 
Tijdens de proeven wordt de stabiliteitsgrens gedefinieerd door 
de grootte van de trilingsamplitude van de "test-rigu. Als 
deze amplitude e;roter 'Nordt dan 10 I'm wordt de bewerking 
instabiel genoemQ. 

Voor verschillende aanzetten wordt als funktie van de snijsnel
heid de grenssnedebreedte bepaald. 
Dit wordt gedaan door bij verschillende snijsnelheden telkens 
stapsgewijs de snedebreedte te verhogen totdat de trillings
amplitude de gedefinieerde grens van 10 pm overschrijdt. 
Zie v~~r de resultaten figuur 5.3. Tijdens de proeven wordt met 
een Coromant S4-P30-1715 wisselplaat staal C45 verspaand. 
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5.4. 

5.3. Het bepalen van de s steemdemping en trillingsfrequentie 
Deze groo heden, dle benodlgd zlJn om de procesgroot eaen 
k. en cite ku..'l'l.nen ui trekenen, kunnen bepaald worden ui t de, 
m~t behulp van een XY-schrijver weggeschreven, uitdempende 
amplitudekarakteristieken. Om van dit zeer tijdrovende karNei 
de meetnauwkeurigheid te bepalen worden:bij gelijkblijvende 
kondit s de amplitudekarakteristieken opgetekend. 

Vraag: Waarom worden deze proeven niet uitgevoerd met 
de Fourier Analyser, de dempingsverhouding en 
frequentie meteen kan uitrekenen. 

5.3.1. Be alin 
Om deze vas e nnen seen wor en 15 amplitudekarakter
istieken opgenomen bij de volgende konditie: 

V = 2 m/s 
s = 0,104 rom/omw 
b = 1, 2 rom re'sp. b = 0 rom 
Coromant-wisselplaat S4-P30-1715, TPUN 160304 
Werkstukmateriaal C45. 

Van iedere amplitudekarakteristiek worden bepaald: 
de eerste 7 amplitude-grootten 
de gemiddelde periodelengte . 

Daarna worden volgens de in paragraaf 4.5.3. beschreven methoden 
berekend: 

de 6 dempingsverhoudingen van de 7 amplitudewaarden 
de trillingsfrequentie 

Vervolgens worden de gemiddelden en standaardafwijkingen van de 
respektievelijke dempingsverhoudingen berekend. Uit de grootte 
van de standaardafwijking voIgt dat het chts zinvol is am 
de eerste 5 perioden mee te nemen. Bij meer perioden stijgt 
namelijk de standaardafwij zeer sterk, dat wil zeggen: de 
betrouwbaarheid van de meting neemt af(zie figuur 5.4.). 

Figuur 5.4. 
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.5.5. 

Uit de figuur voIgt dat de dempingsverhouding ~ bij b> 0 niet 
konstant is. Opvallend is dat de dempingsverhouding bij b = 0 
een veel kleinere spreiding kent. Kennelijk treden bij de 
verspaning meer toevallige invloeden OPe 

5.3.2. Invloed van 
Om de ~nvloed van 
proeven uitgevoerd onder 

V = 2 m/s 
s = 0,104 IT~/omw 
b=1,2mm 
st C45 
Coromant S4 P30 1715, TPDrr 160304 

Het resultaat is weergegeven in figuur 5.5. 

'1-..---. 
Figuur 5.5. 

Opmerking: Uit deze figuur voIgt duidelijk waarom Kals 
bij zijn experimenten de max. Vb definieerde 
als 0,2 mm. 



5.6. 

5.3.3. Invloed van de voeding op de dempingsverhouding 
De proeven zijn uitgevoed onder de vo~gende kondities: 

V = 2 m/s 
b:1mm 
st C45 
Coromant S4 P30 1715, TPt~T 160304 

Het ~$stll taa t is l'leergegeven in figuur 5.6. 

Q 

s 

Figuur 5.6. 

OL-______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ____ ~~ 

0,2.. 0,3. 

Uit de figuur voIgt dat de standaardafwijking bij vers~anen 
met toenemende voeding sterk stijgt. De betrouwbaarheid 
neemt dus af. 

5.4. Berekening van de specifieke processtijfheid en de 
specifieke Erocesdem~ing 

Zoals in de inleiding reeds gemeld is kunnen de specifieke 
processtijfheid en de specifieke procesdemping berekend worden 
met behulp van de volgende formules: 

"-



5.4.1. Invloed van het werkstukmateriaal(figuur 5.7.) 
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,.4.2. Invloed van vrijloo~vlakslijtage(figuur 5.8.) 
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Figuur 5.8. 



5.8. 

5.4.3. Invloed van de voeding(figuur 5.9.) 

--- c. 
), 

O,!l.. 

Figuur 5.9. 

5.4.4. Konklusies 
De waarden van k. en c., welke met behulp van de beitelhouder 
worden gevonden,lbehor~n bij de hoofdrichting(resulterende 
bewegingsrichting) van die bei telhouder. Bij deze .bei tel
houder is de richting van de bewegingsvrijheid 320 30. met 
de horizontaal. Dit is zo gedaan omdat werd aangenomen dat 
de dynamische snijkracht in die richting een optimum kent. 
In werkelijkheid "kwispelt" de dynamische snijkracht daar..-om 
!J.e_en o~dat .de .. r. iC. htin9· enigszins.a~ankelijk is ·van de. snij
snel~el~~ de aanzet,en de effektleve aanzet ~ ef~ekt1eve . 
snedediepte-wls-selt ten gevolge van golving in het voorgaande 
en momentane pad en de faseverschuiving daartussen). 
Om te zorgen dat de snijkracht "kwispel~" in slechts een 
vlak geldt v~~r de snijkantshoek K = 90 , zodat de radiale 
snijkracht verwaarloosd mag worden. 

Opmerking: Bij horizontaal frezen bijvoorbeeld, varieert de 
richting afhankelijk van de snedediepte, de ge
reedschapsgeometrie en bovendien van mee- of 
tegenlopend frezen. 

Uit fifeur 5.7. voIgt duidelijk dat de k i afhankelijk is van 
het rna eriaal. Dit betekent voor de grenssnedebreedte dat 
deze bij een aluminium werkstuk groter zal zijn dan bijvoor
beeld bij een werkstuk van C45. Ook valt met een beetje goeie 
wil een soort overdrachtsfunktie te bemerken, met andere 
woorden de grootheid k. zou afhankelijk kunnen zijn van de 
frequentie. 1 

Of dit inderdaad zo is zou eens verder onderzocht moeten worden. 
Duidelijk is in ieder geval weI, dat de k.-waarde s~erk:2arieert 
en v~~r stalen in een band ligt van 0,75 tot 2 • 10 N/m ligt. 
Men moet dus bij het uitrekenen van de grenssnedebreedte de 
nodige reserve in acht neme~. 



Uit figuur 5.8. voIgt dat de k. eerst enigsz afneemt om 
later weer te stijgen. Voor delc. geldt dat ze vrijwel 
konstant ijgt.(Zie oak figuur L 5•5.) V~~r de snede-
breedte voIgt dat deze groter kan zijn omdat door de stijgende 
systeemdemping het negatieve re~le deel van de overdrachts
funktie afneemt. Hierui t voIgt ook dat men bij een draaibanlc, 
waar bijvoorbeeld het steken problemen oplevert, men het beste 
kan werken met een enigszins gesleten beitel(eventueel met 
teruggelegd spaanvlak). 

Uit fig~ur 5.9. voIgt duidelijk dat de k. daalt bij toenemende 
aanzet en daaruit voIgt dat de grenssned~breedte kan ijgen. 
Ret plotseling stijgen kan verklaard worden uit het it dat 
de spaanslanlcheid afneemt(de proeven z n namelijk uitgevoerd 
bij een vaste snedediepte) en een kritische waarde overschrijdt. 
Enige voorzichtigheid met figuur 5.9. is echter geboden, gezien 
de grotere standaardafwijking van de dempingsverhouding bij 
grotere aanzet(zie figuur 5.5.). Zie voor het effekt van de 
spaanslankheid paragraaf 4.3.4. 
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6.1. 

Roofdstuk 6. Statische beproeving (Schlesinger e.a.) 

6.1. Inle.iding 
De geometrische nauwkeurigheid van een gereedschapswerktuig 

evenals de ometrie van het snijgereedschap (slijtage) van 
invloed op de geometrische nauwkeurigheid van het vervaardigd 
produkt. Wil men in geometrisch opzicht bvalitatatief goede 
produkten vervaardigen,dan zal het gebruikte gereedschapswerk
tuig aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. 
In de loop der jaren zijn er verschillende normen opgesteld 
v~~r de nauwkeurigheid van gereedschapswerktuigen. 

De bekendste zijn weI de "Schlesin er-normen" die, al of niet 
gemodificeerd,overgenomen zijn door inter)nationale verbanden, 
in zeer vele landen worden gehanteerd. De normen van Schlesinger 
benaderen het probleem statisch, dat wil zeggen, wanneer het 
gereedschapswerktuig aan bepaalde, statisch gemeten (onbelaste 
machine dus) eisen voldoet, moet het mogelijk zijn een goed 
produkt te maken. De normen kontroleren op direkte manier de 
geometrische nauwkeurigheid van een werktuig. 
Zoals bekend is,wordt een gereedschapswerktuig bloot gesteld aan 
statische, dynamische en thermische belastingen. Ret enige aspekt 
wat met behulp van Schlesinger dus gemeten zou kunnen worden 
is het effekt van thermische belastingen. Om aan deze beperkt
heid tegemoet te komen heeft Salmon bewerkingstesten opgesteld. 
Door middel van proefwerkstukken, die van bewerkingsnormen zijn 
voorzien, wordt op indirekte wijze de kwaliteit van een gereed
schapserktuig bepaald. Als de kwaliteit van het vervaardigd 
produkt toereikend is, is de machine goed. 
Intussen zijn er meerdere proefwerkstukken ontwikkeld. 

In H.7. "Dynamische beproeving" wordt teruggekomen op de rela
tieve waarden van deze normen. Wei beschouwd zijn het niet veel 
meer dan fabrikagenauwkeurigheidstesten. Uiteraard moet een ge
reedschapswerktuig wei minimaal voldoen aan hoge geometrische 
kwaliteitsnormen, anders is de vervaardiging van een geometrisch 
hoogwaardig produkt op voorhand al onmogelijk. 

6.2. Het 
De geome 
kriteria 

baaksheid 

p.a.rallelliteit 

rondl __ 
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nauwk.e~iqhei.d~ 

basis-

Figuur 6.1. 
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6.2. 

Het onderzoek van de geometrische eigenschappen van gereed
schapswerktuigen omvat de kontrole van grootte, vorm en ligging 
van machine-onderdelen,voor zover die bepalend zijn voar de 
werknauwkeurigheid van de machine. 
Tijdens de meting is de machine in het algemeen niet door snij
krachten of werkstukgewicht belast. Men kan er echter vanuit 
gaan dat deze invloeden het geometrisch gedrag ten gevolge van 
statische, dynamische en thermische machine-eigenschappen over
treffen.Als een machine niet goed is, versleten is,of verkeerd 
gesteld(tordering) is,doen de andere zaken er in feite niet 
meer toe. 

De te beoordelen kenmerken kan men volgens een norm uitwerken. 
In de norm is het meetprincipe t de te gebruike meetapparatuur 
en de toelaatbare afwijking(en; vastgelegd. 
Het gebruik van andere meetmidaelen is toegestaan mits dat hun 
nauwkeurigheid gelijk of groter is dan in de norm is vermeld. 
Andere meetmiddelen gebruikt men bijvoorbeeld als de te meten 
machineslof machine-onderdelen zeer ~rote afmetin~en bezitten 
of als en een zeer hoge nauwkeurighe~d van de mac ine ge~ist 
wordt. Te denken valt~~erbij aan de moderne technologien zoals 
lasertechniek, opti-elektronika en de digitale meetwaardever
werking. Met behulp van deze moderne apparatuur kan men veel 
basismetingen op het gebied van geometrische en kinematische 
machinekenmerken uitvoeren. Een bijkomstigheid is het feit dat 
de meetprocedures vergaand geautomatiseerd kunnen worden en 
dat de meetgegevens opgeslagen en verwerkt kunnen worden. 

6.2.1. Direkte kontrole 
De kontroles die aan een gereedschapswerktuig moeten worden 
uitgevoerd, zijn in de bestaande normen beschreven. De normen 
volgen de bouw van de machine en zijn weergegeven op een aan
tal testkaarten waarop aangegeven staat hoe de test uitgevoerd 
moet worden en hoe groot de toleranties mogen zijn. Een op 
deze kontrole van toepassing zijnde tekening verduidelijkt de 
tekst, terwijl in een andere kolom de toelaatbare afwijkingen 
zijn opgegeven. (Zie figuur 6.2.). 
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6.3. 

V~~r men begint met de meting, moet het reedschapswerktuig 
volgens de richtlijnen van de fabrikant op een geschikte funder
ing waterpas worden gest • Kontrole daarop is meestal de eerste 
meting binnen al de normen. 

De metingen worden uitgevoerd aan een machine in volledig ge
monteerde staat, dus in gebruiksklare toestand. Ze worden uit
gevoerd bij een stilstaande onbelaste machine, eventue na 
opwarmen (aIleen noodzakelijk bij niet voorgespannen lagers). 
De metingen worden aIleen aan het werktuig zelf uitgevoerd. 
Uiteraard moeten de metingen worden uitgevoerd met korrekte 
meetapparatuur. Als bij dekontrole van het werktuig afwijkingen 
worden gevonden moet men eerst deze apparatuur zorgvuldig kon
troleren. Als men in de praktijk meetmiddelen van anderen ge-
bruikt (konditie onbekend) of de eigen meetmiddelen z niet . " 
vaak gebruikt,is het geen luxe deze kontroles op de middelen 
vooraf uit te voeren. Dit voorkomt o~~odig tijdverlies en produk
tiederving. 

Bij de metingen worden in het algemeen de volgende klassieke 
meet ereedschappen gebruikt: 

1. Meetdoorns fi ur 6.3. 
D~v ~s e meest gebruikte testinstrument en er bestaan 
voornamelijk twee uitvoeringsvormen: 

cilindrisch meetgedeelte en konische schacht welke past 
in losse en vaste kop 
volledig cilindrische meetdoorn welke tussen twee centers 
kan worden ingespannen 

J.lorsekegel Buitencilinder mm Boring !lUll 

No. len te diam die1)te p;at 0 
(metr. Kegel) a b c d i 11: m n 1) s t u 

.0-1-2 5 100 5 20 16 15 - - - - - -
2-3-4 .5 ~oo 5 20 25 24 - 225 150 - 13 19 
4-5-6 10 300 10 25 40 39 335 255 155 20 28 34 
5-6-(80 metr.) 10 .500 10 30 63 62 530 420 260 38 46 54 

Figuur 6.3. 
Oe meetdoorns. 

2. eschikte statieven fi ur 6.4.) 
V~~r he me en gebruikt men een mee klokje me een schaal
verdeling in 0.01 rom ~f eventueel 0.001 mm met fijninstel
ling. Het is in verband met de stabiliteit van de meetop
stelling aanbevelenswaardig stijve in plaats van "zwanenhals"
statieven te gebruiken. 



6.4. 

B 

Symbool.an rechtheidstoierantie, 
de beleke1lis en kontroiehulpmiddelefl. 
a, symbool en betekenis. 
b. lwIl,iini4l1l. 

Meetidokstali.t _I drit!PflfI/ro". 
aersteunjngen rlinst~Uing. 

C. d,iekanthllllriiniaal. 
d, rechte rij. 

Figuur 6.4. Figuur 6.5. 

3. Linealen (fi@;ur 6.5.) 

4. Blokhaken en meetcilinders (figuur 6.6.) 

Hoekmeting met behulp van een meetcilinder. Figuur 6.6. 

5. Waterpassen (figuur 6.7.) 
e, Water pas voor het vertikaal stellen. 
f Machine water pas met tonvormige libel, om 
de invloed van zijdelingse verdraaililg 7.0 klein 

. mage/ijk Ie houden. lengte 2()() a 3()() mm, ge
voeligheid 0, 02 a 0, 05 mm 1m, libel nastelbaar. 
g. Raamwaterpas met vier nauwkeurig be
werkte vlakken. 

'Waterpassen" van nn machine
bed ell de grafische uUwerking(bj. 

Figuur 6.7. 



6.5. 

Schlesinger geeft een aantal eisen (nauwkeurigheid, gevoelig
heid) waaraan de hulp- en meetgereedschappen moeten voldoen. 

Andere meetmethoden zijn beschreven in paragraaf 2.5. 
Opgemerkt zij dat de huidige min of meer klassieke meetmiddelen 
in steeds meer bedrijven worden vervangen door moderne appara
tuur. 

Naast deze zuivere geometrische kontroles zoals bovenstaand 
beschreven, is het kontroleren van de positioneernauwkeurig
heid bij werktuigen een noodzaak. 

iITeten van positioneerfout 
Bij numerieK bestuurde gereedschapswerktuigen is de positioneer
nauwkeurigheid van de bewegende delen van grote betekenis v~~r 
de werknauwkeurigheid van het werktuig. De positioneerafwijking 
is afhankelijk van meerdere faktoren zoals, het oplossend ver
mogen van het meetsysteem, elastische vervormingen van de aan
drijfel~menten, massakrachten bij ~et remmen, wrijvingseffekten 
(Stick-slip) van de geleidingen, tafel- en sledeverschuivingen 
door klemming na het positioneren enz. 
De positioneernauwkeurigheid wordt bij NC-machines door de 
kNaliteit van de besturing en bij handbediende machines door 
de onvoorspelbare fout van de bedieningsman be!nvloed. 

Om de positioneernauwkeurigheid te bepalen worden verschillende 
gedefinieerde meetpunten voor iedere as vanuit beide beweginga
richtingen een aantal malen benaderd. Daarbij bepaalt men met 
behulp va...'"l een laser - interferro - meter de werkelijke posi tie. 
De principi~le twee-frequentie laser -interferrometer oDstel-
ling is weergegeven in figuur 6.8. -

r--------------, 
I I L..--I>....l-_____ --''--~ Int~. 

- I _Iii".,.· I 
I ~~ __ ~ 
I Miltelwert-

~--I>-r-----~._~ ~ I 
L.. _______ _ ____ ...J Figuur 6.8. 

Met deze apparatuur is bij een oplossende vermogen van o.158,.um 
(Helium-Neon-Iaser) en een nauwkeurigheid van ± 1 pm/m,trans
latie-beweging tot een snelheid van 18 m/min. meetbaar. 

Figuur 6.9- toont een "kenkaartft van de positioneernauwkeurig
heid v~~r een machine-as. 
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Maaath.se -Nr, 1 
• ~.~ __ ~~ ______ ~~~ ____ ~lS~ ____ -= 

Auswertuna OOQIVDl, ,tatische K •• "",Okn Ach .. N,. 1. 

Figuur 6.9 • 

Uit deze "kenkaart" kunnen behalve fouten van het meet- of aan
drijf~systeem nog andere afwijkingen worden afgeleid zoals bij
voorbeeld: 

grote omkeerspeling in positie 3 door plaatselijke fouten 
in de aandrijfspindel 
toenemende systematische fouten in positie 15 tot en met 20 
d06rspindelspoedfouten 

Een ander voorbeeld van het meten van relatieve bewegingsfoute~ 
is de meting nan een twee-assige NC-besturing.(Zie figuur 6.10) 

Werkzeughalfer 

Figuur 6.10. 

-_. __ . __ ........... _-
Z ___ .. _NC.~ 

De metingen kunnen in belaste of onbelaste toestand worden uit
gevoerd. Op grond van mettechnische problemen worden ze meestal 
uitgevoerd in onbelaste toestand. Ret meten onder invloed van 
de snijkrachten en massakrchten van het werkstuk geeft echter 
meer inzicht. 
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Slotopmerkin bi' de direkte kontrole 
Al oewe de a r~kagenauw eur~ghe~ s esten voor de meeste be
drijven nog steeds de belangrijkste basis vormen bij de af
name van een gereedschapswerktuig, is het nuttig om ook een 
bewerkingsnauwkeurigheidstest uit te voeren. 
Het geeft namelijk inzicht in het gedrag van de machine ale 
deze gebruikt wordt. Moeilijkheid hierbij echter dat de be-
werkingsnauwkeurigheid, behalve van de machine zelf, ook nog 
van andere faktoren af hangt, zoals: 

geometrie en materiaal van het snijgereedschap 
we rkstukmateriaal 
opspanning/stijfheid werkstuk 
snijsnelheid, aanzet, spaandoorsnede 
bekwaamheid van degene die de machine bedient 

Kenmerkend hierbij is dat er aIleen aan het werkstuk wordt ge
meten. 

6.2.2. Indirekte kontrole 
Ondanks dat aan de indirekte kontrole van de geometrische en 
kinematische machine-eigenschappen bezwaren kleven is deze 
belangrijk. Misschien weI de belangrijkste, want het gaat ten
slotte om het produkt. 
Er zijn diverse modeme uitvoeringsvormen van deze methode, die 
oorspronkelijk door Salmon is opgesteld. Een overzicht van 
de belangrijkste opstellers~van deze Dormen is gegeven in 
figuur 6.tj 

. f/I"", 

lril1o.L"'l de, AbkQnu",",o; 

ISO • International Ol'lJll'll'ation for Standa,dftillfcn 
DIN • Ilouts<ht. IMlttu! fOr No,mung '0 V. 

( NWM • NormenaussehuB W .... _""hl_1 
vb I • Veroln Dtulseher I nqeollllJrt 
DGQ • Iloutsehe G ... U5Chalt tOr Qualltat 
VDW • Veraln Deutscher WerfaeugmllSChlnenfabrlktn 

UMIST . ~al:~I~:T:;-:~~ IP:/,lJJ:~ 
BAS • AS IlGIors. An. lava. Asoa, Scarna Vobi. I Sthwedtn I 

Figuur 6.11. 
HAS • NaIl_I Aercspace Stanunhilllcn !USA I 

~~-.r..=.tlmien biW. NQr=en t!!r ~h~~ C'.eltuncsbereidle. 

Materiaalkosten kunnen bij deze methoden vrij hoog oplopen 
maar wegen vaak op tegen de extra informatie die men kan ver
krijgen (geometrische en kinematische nauwkeurigheid maar ook 
inzicht in reproduceerbaarheid en thermische drift). 

Proefwerkstukken v~~r de afname van enige machinesoorten 
Om de geometrie en positioneeronnauwkeur~gheid te kontroleren 
zijn een aantal proefwerkstukken ontwikkeld. Kenmerkend is dat 
er een aantal worden gemaakt (statistische:verwerking) en de 
spaandoorsnede zeer gering is. 
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Enige proefwerkstukken: 

In BUd 6·1 ist _in Priifwerkstllck fUr die Abnahme von Dr:ehmaschinen 
dargesteUt (Richtlinie VDI/DGQ 3442). 

AnzahI der vorgeschriebenen PriilIinge n " 2S Stllck 
WetkstoffC 45 
Schlichtbearbeltung a" 0,5; s" 0,1 mm 

Noeh dem Drehen des Durchmessors d, auf det Lange" wird die Abwel· 
chung des bearb_iteten DurchmeSSilrs d, vom Elnstellmaiil untor Schlicht-

II 
bearbeitungsbedingungen gepriift, wobei bine wesentUcnen st.tisch"n Be
lastuom auftreten. Man untmucnt also nur die Geometrio und POsitipns
"'!ll~!p:eit det Maschine. 

-- _.. ... 

Ein Priifwerbtiick flit FTiismtJ.!/Cltinen ~eigt BUd 6·8.& wird in verschlede. 
nen TJschpositionen gefmt. 

AnzahI d" Ptiiflinge je TJschpOOlition n .. 5 Stllck 
Werkstoff C 45 oder GO 25 
Schlichtbearbeitung des Priifstllcks a " 0,5 mrn 
Vorschub je Schneid. s." 0,05 mm 

Fliiserdurchmesser maximal DurchmeSSilf det Spindel an der vorderen 
Lagerstelle 
Schneidenanuhl beUebig 
EinsteUwinkel ... 90· 

Gepriift wird die Mallabweichung des Priifstllcb vom EinsteUmall fUr die 
Koordinaten x, y und z in Abhiingigkeit von det Tlschposition. 

BUd 6-9 zeJgt ein PriifwerkstUclc flit NC-Boi!1'I1laschiaen. Die BearbeJtung 
gesch.ieht in det im BUd angegebenen Reiberuolge. 

Bohrungsdurchmesser d " 2S bis 40 mm 
Bohrtiefe 2d 

Gepriift wird die Positlonsgenauigkeit und die Umkehrspanne <lUll der Dif
ferenz der Malle a, b, c und d. 

Zahlonwerte In mOl 

Umlaufdurchm .... r 0. $200 '200 ... 3151 >315 .... 500 I 
abtr Selt 
Durchmesser 0 

40 63 I 100 I 
des PrnfW.rI<st~et.s 

FlIlI90nde lln<jt I 
40 63 100 

de< PrllfWerl<stack .. 
Durchm .... r 01 25 •••• 40 >40. ••. ~1 >63 ...•. 100 I 
Mincl8sti.,.l\ I 16 III 16 

ee!!)!rI<u!!9J. In Sornlerlalle11 i L S. btl OrtMulomalen I wIfII &. 
Form dtr 1'r1lfwerk.!OCko %WIsch.n lief1ltUe( 
un<! IIntofIer vertinllart. 

I 

IIi\d 6-1. Prilfw .. tstilclt flU .u. Abnahm<> von Dtehma_ (VDI·OOQ). 

0,75 d-j 
~~dl 

Auflaoefl;li;he 
auf Ml!schtnen' 
tisch fOr 
HoriZ9ntal'fr~seinheit 

v-
Bcugsfl3che fOr die 
SchlR:htbearbeitung 

d 2 Ourch messer 
des Fr3sers 

y 

o 
Bild 6--9. l'tilfwetk.lttlck IIlr die Abnahm<> ""n NC·lIobnnasclWlen. 



6.9. 

BUd 6·10 ujgt ein Pruiwerkstiick fUr 0ah7l(IItStlfUe1'te Friismascltinen. An. 
hand di_ Werkstiicks lassen sich folgende Merkmalc bei Gleich·und Geo 
genlauffrilsbearbeitung beurteilen: 

- Umlcehrspanne aus der Differenz der MaSe a und b, c und d (positions· 
genaulgkeit); 

- Parallelitlit der beatbeiteten Flilchen (Ceometrie); 
Wlllkelabweichungen (Steuerung.lnterpolation); 

- Kreisformabweichungen (Steuerung, Interpolation. Spiel); 
- Ma&bweicbungen (Steuerung. Mcl.\system. Slatik. Ternperatur. Ver. 

schleiS). 

Bel dem in Blld 6·11 gezelchneten Prtlfwerkstiick f1Ir kahl7ll'/If(IUQ. 
ba!rWkplmr ... srtS Pre1vrtg!JChi1l4l1 beurteilt mal! die 

- Umltehrspanne aus den Mallen e und f. D. und D. (positlonsgenauig· 
kelt); 

- Wlnkelabweicbung. Bahnabweichung (nut bahngesteuerte) (SteuelUng. 
Interpolation); 

- Maiabweichungen (Steuerung. Statik, ~~ratur, Verschlem). 

Bild 6·10. I'dIfweritstildc tur die Abnal\me VOn bahngo"euerte. F 'ilsmasclli .... 

Bild 6·1l.l'dIfwetk.roclc tur <11. Abnalune VOn NC·[)rol\rrul.scltinen (VDI). 
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6.2.3. Afweging direkte versusin-direkte kontrole 
De direkte bepaling van de machine-eigenschappen (zowel statisch 
als dynamisch) omvat het meten van aIle afzonderlijke invloeds-
grootheden. Deze benadering maakt het jk om exakt de 
oorzaken van afwijkingen op te sporen en verschaft daardoor een 
objektief uitgangspunt bij het uitvoeren van de nodige ver
beteringen. Voert men deze metingen uit in het'kader van een 
machineafname dan moeten deze eigenschappen tegen elkaar worden 
afgewogen en.gekwantificeerd, om de invlo op de werknauwkeurig
heid en prestatievermogen vast te stellen. Het probleem bij 
deze benadering is dat deze zeer veel arbeid vergt en dus eigen
lijk niet zo goed toepasbaar is. 

Het indirekt bepalen van de machine-eigenschappen door middel 
van bewerkingstesten met kontrole va~ het vervaardigde 
produkt, laat in tegenstelling tot de eerste benadering een 
onderzoek naar de oorzaken van afwijkingen nauwelijks toe, om
dat de invloed van de verschillende oorzaken op de bewerkings
nauwkeurigheden en algeheel prestatievermogen slechts globaal 
vastgesteld kan worden. 

Bij de beschrijving en beoordeling van machine-eigenschappen 
met behulp van bewerkingstesten bestaat het probleem eruit dat 
bijvoorbeeld de verspaningskondities (eigenschappen proces, 
geometrie proces!snijgereedschap) het totale resultaat sterk 
be!nvloeden. Ten gevolge van bijvoorbeeld gereedschapsslij 
variatie in eigenschappen van zowel werkstuk - als snijgeree 
schapsmateriaal per charge, is een eenduidige terufkoppelin~ 
om de feitelijke machine-eigenschappen vast~e ste len zeer 
~oeilitk. Omdat deze verspaningsprocesvoorwaarden slech~e
deelte ijk bekend zijn,gaat de beoordeling van de werknauwkeurig
heid en prestatievermogen voor de machineafname met grote on
zekerheden gepaard. Als deze weI toegepast wordt, is ze in 
feite slechts mogelijk als deze met statistische middelen be
naderd wordt. Ook hier wordt de praktische toepassing dus zeer 
beperkt ten gevolge van de grote hoeveelheid noodzakelijke arbeid. 

Uit voorgaande voIgt dat er nogal wat naddertjes onder het gras" 
zitten. Een kompromis beide metingen aanvullend uit te voeren. 

6.3. Uitvoerin eometrische metin en aan een draaibank. 
BlJ eze geome rlSC e kon ro e wor ge rulk gemaa. van de 
ISO-norm 1708 (1975): "Test conditions for general purpose 
parallel lathes - Testing of the accuracy". Deze norm beschrijft, 
referend aan ISO/R230 "Machine Tool Code" (1961), zowel de geo
metrische als praktische test voor gewone draaibanken. Tevens 
geeft de norm korresponderende toelaatbare afwijkingen weer. 
De norm bespreekt aIleen kontrole van de geometrische nauw-
keurigheid van de machine. (We Commodor; 7,5 kW). 

6.3.1. Direkte kontrole(meetklok 0,001 mm per schaaldeel) 
Er wordt nu per item de kontroleresultaten besproken. 
Eerst zijn de metingen uitgevoerd bij "koude" machine, daarna 
bij oP8ewarmde machine(ca. 1 uur lopen; temperatuur vaste kop 
ca..: 60 C). De meetwaarden na opwarmen zijn tussen haakjes ver
meld. Kontrole aan de schroeIspindel is niet uitgevoerd. 
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Bed 
Ret bed wordt op de volgende wijze gemeten (zie figuur 6.12.) 

Calibration of 
straightedge with level. Figuur 6.12. 

De resultaten van de metingen(koud en warm) zijn uitgewerkt 
weergegeven in figuur 6.13. 

Fi.guur 6. 13. 

Konklusie: de bank staat niet goed(norm: 0,02 mm/1000 mm) 
Het probIeem bij deze bank is dat hij los op de vloer 
staat en niet uitgericht kan worden. 
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De effekten van de temperatuursverhoging zijn door mij 
aIleen in vertikale richting onderzocht. Hoe deze zich 
kunnen ontVlikkelen in de andere richtingen, met name in 
de lengterichting van de machine, is weergegeven in 
figuur 6. 1 4. 
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Influence of 
temperature on the atatic 
displacement of a lathe chuck 
(frCllll Ref. 22). 

Figuur 6.14. 

Bij NC-bestuurde werktuigen zlJn de temperatuurseffekten 
vaak in de programmering te kompenseren(zie figuur 6.15.). 
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Axial displacement of the spindle of a He lathe with and without 

compensating by using computer numerical control (CNC). (FrOll Ref. 26.) 

Opmerking: 

Figuur 6.15. 

In de praktijk is de absolute stand van het bed in weze 
niet van belang. Als bij vliegend draaien de Itevenwijdig
heid" van het werkstuk goed is, staat de bank in zijn 
totaliteit goed. Vaak heffen een lichte tordering van 
het bed en de werkstukvervormingen ten gevolge van snij
en spankrachten elkaar op.-
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De osse" kop s aat 0, ° O,og rom naar voren. D~ ~s n~e 
toelaatbaar(norm: 0,015 rom). In de praktijk moet de losse 
kop telkens opnieuw gesteld worden (is in het algemeen 
mogelijk omdat de losse kop op een slede staat en in het 
horizontale vlak verstelbaar is) als er tussen de centers 
gedraaid moet worden. 

- Losse kop ten 0 zichte van sledebewe in beide bewe en 
De losse kop kom 0,0.0 ,OJ per 00 mm om aag ewegings-
richting: van vaste kop af) en 0,010 (0,010) per goo rom 
naar voren. Dit is toelaatbaar (norm: 0,02 mm/500 mm). 
In feite wordt hier de relatieve ligging van de beide lei
banen gekontroleerd. Aangezien deze in ~~n opstelling worden 
geslepen zijn slechts kleine afwijkingen te ve~iachten. 
Axiale ver laatsin van de hoofdspil 
Deze e raao 2 fom respe ~eve ~jk 4 (2) p.m. Dit is 
toelaatbaar (nQrmt 0,01 resp. O,02~~}. 

- Rondloopheid hoofdsPil (centreringsring) 
Deze bedraagt 0,003 (0,003) mm en is n~im voldoende (norm: 
0,01 rom). 
Rondloouheid hoofdspil met meetdoom 

- ~J vas e op:, , mm, oelaatbaar (norm: 0,01) 
- bij los uiteinde(200 mm): 0,032 (0,030) mm, dit is niet 

toelaatbaar (norm: 0,020/300 rom). 
Paralleliteit hoofdsPil en bed eleidin met meetdoom) 

,00 mm naar voren, ~ ~s 
(norm: 0,015/300 rom naar voren) 
(0,022/200 mm naar achter; dit is niet toe
laatbaar) 

- vertikaal : 0,003/200 mm naar omhoog, dit is toelaatbaar 
(norm: 0,02/300 nm omhoog) 
(0,031/200 mm omhoog; dit is niet toelaat
baar) • 

Bij deze metingen wordt om de rechtheid~fout van de meet
doom uit te middelen, deze telkens 180 gedraaid (zie 
figuur 6.16). 

Use of the 
straightedge-reversal principle to 
eliminate errors in the mounting of 
a mandrel to check parallelism and 
straightness of axes. 

- Rondloopnauwkeuri heid 
e z e e raa, ,0 9 

(norm: 0,015 mm). 

Figuur 6.16. 

- Pinole van losse kop ten opzichte van sledebeweging 
Bier wordt in feite de paralleliteit van de as van de losse 
kop ten opzichte van het bed gemeten. 

- horizontaal: 0,018 (0,018)/100 mm naar voren. Dit 
niet toelaatbaar (norm: 0,015/100 mm), 

- vertikaal 
naar voren. 
O,oot (0~001)/100 mm ornhoog. Dit is 
toelaatbaar (norm: 0,02/100 ~m). 
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Parallelliteit losse kO)) t.o.v. sledebewe ing(m.b.v. meetdoorn) 
orlzonvaa:, O,O~ mm naar voren. Dl 

toelaatbaar (norm: 0,03/300 mm). 
- vertikaal : 0,004 (0,001)/200 mm omhoog. Dit is toelaat

baar (norm: 0,03/300 mm omhoog). 
- Hoo everschil tussen beide centers (met meetdoorn) 

In koude oes and s aa de losse kop 0,0 J mm .oger dan de 
vaste kop, dit is toelaatbaar. In V\1 3r:"le toestand staat de 
losse kop 0,035 mm lager dan de vaste kop (norm: 0,04 mm). 
Daaruit voIgt dat de vaste kop ten gevolge van temperatuur
stijging maar liefst 0,07 mm stijgt. Dit komt echter door
dat de machine tamelijknieuw is. Als een machine goed is 
ingelopen wordt hij niet meer zo warm. 
Parallelliteit beitelslede en hoofdas 
De beitelsledeverplaatsing loopt gaande in de richting van 
de vaste kop, op met 0,02/100' 'nun. Dit is niet toelaatbaar 
(norm: 0,04/300 mm). Hier is direkt de invloed van het ver
keerd staande bed merkbaar. 

- Haaksheid dwarssledebeweging ten opzichte van hoofdspilas 
Deze kontrole is niet op direkte wijze uitgevoerd omdat 
er geen geschikte meetmiddelen aanwezig waren. WeI is, dit 
aspekt bij de indirekte meting bekeken. 

Konklusie uit direkte metinf 
De bank staat niet goed ges-eld, het bed is enigszins door 
gezakt en de losse kop staat te laag. Helaas is de machine 
niet beter te stellen omdat er geen stelbouten en goede fundering 
aanwezig zijn. Ondaru{s deze handicap hebben wij (laboratorium
beheerder en ik) dit intensief geprobeerd (en daar veel tijd 
mee verspildl). 
Een ander punt wat opvalt is dat de losse ko!, niet goed staat, 
deze wijst te veel naar voren. Gedeeltelijk komt dit door dat 
het bed niet goed staat, gedeeltelijk is dit ten gevolge van 
een verkeerde instelling van de, in het horizontale vlak enigs
zins verstelbare, losse kop. 

6.3.2. Indirekte kontrole 
Als proefwerkstukken zijn genomen ten behoeve van het: 

langsdraaien(figuur 6.17.): messing staaf 
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- plandraaien: messing schrijf ~ 200 

~.~eetresul tat en 
Ret plandraaien eft informatie over de haaksheid van de dwars
sledebeweging ten opzichte van de hoofdspil. De meting levert 
op dat de draaiba~~ 0,024/100 rom concaaf draait. Dit is niet 
toelaatbaar (norm: 0,02/300 rom.). 

Ret langsdraaien geeft informatie over: 
cilindriciteit } , 
rechtheid gemeten op 3D.-meetmachine 
maat 
rondheid gemeten op Talyrond 

De testas werd met een kikkerplaat op de 3D.-machine opgespannen. 
Om de grootheden te bepalen worden met de taster ~ punten op de 
omtrek bij iedere ring gemeten. 
Als de meting klaar is geeft de machine: 

de diameter van iedere ring 
de ligging van het middelpunt van iedere ring ten opzichte 
van de vooraf berekende werkstukas 
de standaardafwijking bij iedere meting 

De output geeft het volgende beeld (figuur 6.18): 

ring 1 · 13 I(REIS A Z 0 OOOS 1 ::;; · :'1 Ll r.: 
X 0 ,0002 r·12 t • ;:: 
D 42 . 3730 i'1 IH -~ (1 ~.:.i ~j 1 '3 

!-'f(1:< ~ 
[1", (H] 1 

~ ~~i {1 ~3{1'3 -

ring 2 · -, 
· is KREIS A Z 0 0007 1 0-

X -0 • on 03 HHZ !-'r'" i ;:;;: 
D 42 .3685 -~} ~ 0~)0~; 

(1 nO~)2 

::. >:1 I) (H32 
- -He 

ring 3 · 16 KREIS · A Z 0 0008 16 
X -0 .0007 .:. 

'.' 
D 42.370.4' 1 ,~, 

'!..' ~ O~~1~]5 

:2 ~) a 00(15 
::' >:1 ~3 O~3:::: 

~:; ., 
-

ring 4 · 17 I(REIS A Z -0 ,OOOS · PDf;: 1 7 X -0 .6002 
rirE. F'KT= ,-, 

D 42.3162' .~ 

1'1 i rl 6 -tL, >:1005 
t'1A>{ ;:: ~3~H)5 

Figuur 6 . 1 8 . 0 (HhH 

Uit figuur 6.18 volgt: 
de rechtheid van de as is zeer goed, de afwijkingen van de 
respektievelijke cirkelmiddelpunten ten opzichte van de hart
lijn zijn kleiner dan 0,001 rom. 

- Ret diameterverloop is enigszins concaaf(figuur 6.19) 

Figuur 6.19. 

-; 
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Omdat de snijkrachten zeer klein z~Jn ( a.s = 0,1 • 0,05) 
ontstaat deze vorm waarschijnlijk niet ten gevolge van 
doorbuiging. Plaatselijke slijtage lijkt bij ze nieuwe 
bank ook onwaarschijnlijk. Uit de rondheidsmetingen (z 
figuur 6.19) voIgt dat de afwijking van de rondheid globaal 
binnen 0,005 ~~ ligt. 
Voor de cilindriciteit voIgt dat deze ligt binnen twee 
cilinders met een diameterverschil van 7 jUm. 

Uit deze gegevens is te konkluderen dat het produktvorm zich 
ruim binnen een tolerantiegebied bev.indt van 0,01 mm, en dat 
de bank voldoet aan de eisen bij "vliegend" langsdraaien. 
Zoals reeds eerder is vermeld, zal draaien tussen de centers 
moeilijkheden opleveren. 

Meting van de rondheid op de Talyrond levert volgend beeld 
(figuur 6.20): 

FiguUl"6. 20. 
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Uit dit beeld is ook nog af te leiden dat de frequentie waar
mee de machine trilt (ring 1) ongeveer 260 Hz is (aantal om
wentelingen per seconde maal aantal golfjes op omtrek). 

Konklusie uit indirekte metin~ 
uit metingen aan het werkstuk dat de langsdraai~valiteit onder
zoekt, zou men kunnen konkluderen dat de machine goed gesteld 
is en in goede geometrische konditie verkeerd. (We weten echter 
uit de direkte metingen dat er Itachter aan de machine" wat 
mankeert). Beschouwen we het werkstuk dat de plandraaikwaliteit 
onderzoekt dan valt meteen op dat de bank te concaaf draait. 

6,;).3. Ein.dkonklusie 
De machine bezit globaal gezien een goede geometrische kwaliteit. 
Verder kenmerkt de machine zich door een slap framegedeelte 
(doorbuiging) tussen zijn "twee poten". Het leert ons dat een 
goede fundering, inklusief stel- en trekbouteri, noodzakelijk 
is om een machine goed te kunnen stellen. Dit stellen kan ook 
het beste gebeuren als de machine op bedrijfstemperatuur is. 
De fout in de losse nastelbare kop is door stellen ~eheel op te 
heffen. Blijft echter de richtingsfout van de dwarsslede. 
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7.1. 

Hoofdstulc 7. Dynamische beproeving (nmodal-Analyse ") 

7.1. rnleidinf 
De traditione e ontwerper van gereedschapswerktuigen ging bij 
het ontwerpen meestal slechts uit van de statische toe stand 
van het werktuig. De keuringsprocedure voor gereedschapswerk
tuigen beperkte zich dus dan ook hoofdzakelijk tot geometrische 
metingen (Schlesinger 1928) in verband met de uitvoeringsnauw
keurigheid. Salmon (1931) voerde bewerkingsproeven in die echter 
slechts als nabewerkingen zijn te beschouwen en aIleen maar 
tot kleine en praktisch konstante krachten leidden. 
Tot deze standpunten, die nu reeds meer dan 50 jaar oud zijn, 
beperkt zich ook de ISO-aanbeveling R230 (1961) voor het be
pro even van gereedschapswerktuigen. 

Het besef dat de geometrische en statische afnameproeven aIleen 
niet meer voldoen.heeft geleid tot andere beproevingsprocedures, 
de zogenaamde d, namische be roevin smethoden. 
De belangstel11ng voor e ynam1sc e ge rag van gereedschaps
werktuigen, is ontstaan uit de vaststelling dat de machines 
niet aIleen door konstante krachten wordt belast, maar ook in 
grote mate onderhevig zijn aan wisselende krachten. Zie voor 
de bronnen H.4. 
In het licht van de huidige eisen van produktiviteit, vorm- en 
maatnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit zal men aandacht 
moeten schenken aan het dynamisch gedrag van de machine. Want 
als machines aan het trillen gaan zal noch het beoogde spaande
biet noch de gewenste oppervlaktekwaliteit en vorm- en maat-
nauwkeurigheid bereikt worden. ' 
Blijkbaar heeft het geen nut om machines met grote vermogens 
uit te rusten en deze stevig te bouwen opdat de grote krachten 
en koppels weerstaan kunnen worden. Want zoals uit de overdrachts
funktie-diagrammen in H.3. voIgt kan een ogenschijnlijk statisch 
zeer stijve konstruktie toch heel slap worden als deze wordt 
bloot gesteld aan dynamische belastingen, zoals in H.4. werden 
besproken. 

7.2. Ret bepalen van stijfheid 
In een gereedschapswerktuig dient men in de eerste plaats de 
krachtkring te beschouwen (figuur 7.1.) welke het we rkstuk , 
het snijgereedschap en het gereedschapswerktuig bevat. 

De hoofd.krachtensluiting op een draaibank (links) 
en sen free.machine (rachis) 

Figuur 7.1. 



7.2. 

Men is dan voornamelijk ge!nteresseerd in de relatieve verplaat
sing tussen werkstuk en snijgereedschap. Daarom kan het onder
zoek in beginsel beperkt blijven tot de omgeving van de werk
plek. Het is echter verstandig deze omgeving ruim op te vatten 
omdat er ergens een machine-element kan zijn dat bij een be
paalde opgedwongen frequentie in trilling komt omdat deze 
frequentie gelijk is met de eigenfrequentie van dat element. 
Dit trillend element kan dan namelijk weer als een dynamische 
stoorkracht gaan funktioneren. 

7.2.1. Statische sti 'fheid bepalen 
De s a ~s.c e s 1JI e~ ~s 1n e~ve een bijzonder geval van 
de dynamische stijfheid, namelijk bij de frequentie f=O (zie 
overdrachtsfunktie H.3.), zodat deze grootheid automatisch 
wordt bepaald bij het meten van de dynamische stijfheid. 
Toch wordt het bepalen van de statische stijfheid apart be
handeld. 

Een statische methode om de statische stijfheid van een machine 
te bepalen is deze te belasten en de vervormingen te met en. Op 
deze manier kan het zwakste element in de krachtkring worden 
opgespoord. Het opsporen van het zwakste element in de kracht
kring met aIleen statische methoden is moeilijk, vooral als 
het een tamelijke goede machine betrert. De moeilijkheid 
enerzijds dat men grote krachten moet aanwenden om meetbare 
uitwijkingen te verkrijgen (het gaat om microns of ten hoogste 
enige hondersten millimeters) en anderzijds is het niet gemak
kelijk het meetgereedschap goed op te stellen. Dit is vooral 
moeilijk als men absolute metingen wil uitvoeren •. 
Afnankelijk van de opbouw en gebruikte elementen ligge7 de 
waarde~ v~~r de gtatische stijfheid in de range van 10 (slap 
werktu~g) tot 10 (stijf werktuig) N/m. 

De dynamische methode (die nog wordt besproken) is echter een 
zeer handig hulpmiddel om de konstruktie statisch te ontleden. 

Metin 
B~J de eoordeling van e s a ~sc e s ~J e~d wordt de relatieve 
verplaatsing tussen werkstuk en snijgereedschap ten gevolge 
van een statische belasting bepaald. Zie v~~r de principiele 
opstelling figuur 7.2. 

Figuur 7.2. 
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Om de ruimtelijke statische stij id te bepalen wordt de 
statische stijfheid in alle drie de ko~rdinaatrichtingen 
afzonderlijk bepaald. 

De verplaatsing ter plaatse van de vlerkplek is een gevolg van 
de vervormingen van alle in de krachtkring liggende bouwdelen~ 
In figuur 7.3. is aangegeven in welke mate de afzonderlijke 
bouvrelementen bijdragen aan de verplaatsingen op de werkplek. 

_11f'f~y,Z"lII·N Figuur 7.3. 
Verfonn .... ~ lIt.u.m, Balui- WId FWwerk, 

Een volledige beschrijving van de statische stijfheid voor een 
belastingsrichting is echter aIleen mogelijk door de bepaling 
van een verplaatsings-kracht karakterisiek voor het gehele 
belastingsgebied. Zie figuur 7.4. 
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Figuur 7.4. 

Afnamenormen betreffende de statische stijfheden bestaan nog 
niet. De statische stijfheid wordt echter wel als een belang
rijke invloedsgrootheid op de bewerkingsnauwkeurigheid onder
kend. 
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Bij deze benadering, waarbij men op direkte w~Jze een machine
eigenschap meet, bestaat het probleem dat het gemeten kenmerk 

en uitsluitsel geeft over de invloed die dit kenmerk heeft 
op het verspaningsgedrag van de machine. Een r om daar 
enigszins aan tegemoet te komen is de statische ijfheid te 
bepalen via een bewerkingstest. Men komt dan ins tege-
moet aan de wisselende belasting (frequent in over-
drachtsfunktie). De vraag is echter nu, betreft het hier nu de 
quasi-statische stijfheid of de quasie-dynamische stijfheid 
in een smal frequent ie-dome in. 

Meting via een ~roefwerkstuk 
Met behulp van net in figuur 7.5. afgebeelde proefwerkstuk 
BAS) kan bij een draaibank de invloed van de statische stijf
heid op de werknauwkeurigheid bepaald worden. 

nen, 
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a2· aCt" mm 
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'2'-- fl' __ II-II 
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ai' 0.50",,,, 

aZ".cr" mm 
LI FI'~_ 
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Axi.,. Filderung '"'" Stahlna!!.r 
UM Schlilten, II - LI - 1'2' 

f • ~rung der Splnde~ axial F' Fj - FJ 

BAS-Test: Werk.tII<l<" W.~- unci M~ ... !iit Futtenlrelunasdll-

Figuur 7.5. 

Allereerst wordt de grenssnedebreedte a 2 (zie voor theorie para
graaf 4.3.2.) bepaald. 
Vervolgens wordt in een gang successievelijk verspaand met 
snedediepte a 1 en a,. Door de trapvormige werkstukkontour wordt 
de machine dan overeenkomstig de verschillen in snedediepte met 
een grotere kracht belast. De verschillen in diameter respek
tievelijk lengte zijn een maat v~~r de totale uitvering in de 
krachtkring machine-werkstuk-snijgereedschap. 
Door de relatieve uitvering tussen hoofdspil en machinebed te 
meten (F) wordt de uitvering bepaald die ontstaat door ver
vorming van de hoofdspil, vaste kop en het bed. Ook laat zich 
de uitvering van de gereedschapshouder en de slede bepalen 
met behulp van het proefwerkstuk uit de figuur. 
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7.2.2. D1 amische sti 'fheid meten (Modal-Anal se) 
Zoals Ul e end ~s, oe eKen l a In eite de over-
drachtsfunktie van het gereedschapswerktuig moet worden bepaald. 
Om de overdrachtsfunktie van een gereedschapswerktuig te bepalen 
wordt het werktuig naar analogie van de meet- en regeltechniek 
opgevat als een blok in een regelkring (zie figuur 7.6.) 

I1iB 

~ • + " It I 
\~!~""S: ~, 

-1Il00 
Pmlz:i'pieller Getiteoufbau .... d~"" NJlCbg!ebi&!<.il_ an 

W~lmm. 

Figuur 7.6. 

De overdrachtsfunktie vormt een basis om de onderzochte machine 
te beoordelen op het gebied van: 

1. de stabiliteit van het verspaningsproces (zie 4.3.3.) 
2. het optreden van eventuele gedwongen trillingen (zie 4.2.) 

Om deze overdrachtsfunktie te bepalen is een excitatie en een 
meting van de verplaatsing ten gevolge van die excitatie nood
zakelijk. Figuur 7.6. toont de principi~le opbouw van de meet
opstelling. 

Soorten excitatie-signalen 
Deze signafen kan men in principe verdelen in twee hoofdgroepen, 
namelijk relatieve excitatie en absolute excitatie, zie 
figuur 7.7. 

RetQtivemtgung -und ~m.ssung Absotutert«gur'lg' und .. tnf'$1\Jng 
2wfS:.Chol"f fiSf:n \100 $pfnd.l auf dm li$¢h 

Figuur 7.7. 
G<aenilbentellu", .on /lttegunp und M06 .. rfaMln. 

. 
Men spreekt van absolute excitatie als de kracht slechts op 
een machinedeel wordt uitgeoefend, bij relatieve excitatie 
wordt de kracht relatief tussen het 'l1erkstuk en het snij
gereedschap toegevoerd. 

Een verdere verdeling 
7 • 8 ge geven. 

idt tot het overzicht zoals in figuur 

. , 
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Op basis van deze verschillende signaalbronnen z~Jn verschil
lende excitatie en analyse vereist,respektievelijk mogel~jk. 
Uit het overzicht voIgt ook dat de excitatie met behulE van 
sen impulshamer het nsti st is. ' 
Een aanvu len v~~r ee 1S a oor middel van toepassing van 
de wederkerigheidsstelling van Maxwell,de relatieve ver
plaatsingsopnemers op de werkplekcslechts eenmaalo1' het werkstuk 
respektievelijk snijgereedschap bevestigd behoeven te worden. 
Men exciteert dan met de hamer op de interessan~e plaatsen 
van de totale machinestruktuur. Zie paragraaf 7.3 •• 
De imEulshamer wordt hier als enige expliciet besproken. 

Om een krachtimpuls op te wekken wordt een ~amervormige absoluut
excitater gebruikt, zie voor de konstruktieve uitvoering 
figuur 7.9. De via de verNisselbare kop op het meetobjekt aan
gebrachte kracht wordt met behulp van ~en piezoquarz krachtmeet
element bepaald. (Deze ~orgt eveneens voor de trigge~ing: 
aktiveren van de verplaatsingopnemers). Door koppen uit materi
alen met verschillende hardheid te gebruiken kan het frequentie
bereik van het excitatiespektrum aan de toestand worden aange
past. Zie figuur 7.10 
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I!lN'ImI dAor Koppe!elemente IIJJi Ik. impulsverlauC und die "",kttole Krait. 

Figuur 7.9. Figuur 7.10. 

Soorten weg-, snelheids- en versnellingsopnemers 
Er zijn veel soorten weg-, snelheids- en versnellingsopnemers. 
Hierop word~ niet nader ingegaan. 
Men dient bij de keuze te letten op het frequentiebereik en de 
massa (verstoort te meten systeemgedrag). 
Opmerking: Figuren 7.11. en 7.12. zijn vervallen. 
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~~~al; se van de meetsi bi' impulsvormige exc 
Om de slgnalen e analyseren en ver er e verNer. en 0 een 
overdrachtsfunktie in de vorm van een bode- of polair diagram, 
wordt gebruik gemaakt van een Fourier Analysor. 
Figuur 7.13. toont de Ifhardware"-konfiguratie van een digitaal 
werkende FJurier-Analysor. per meting direkt van het gereed-
schapswerktuig komende systeemingangs- en uitgangssignalen 
(krachtpuls resp. verplaatsing) in het tijdsdomein,worden ge
digitaliseerd en met behulp van een Fast-Fourier-Transformatie
programma getransformeerd naar het frequentiedomein. 
Door middel van programmatoetsen kan men kiezen uit bijvoorbeeld: 

bode diagram 
polaire diagram 
power- of cross- power spekt~~ 
kohi~renzfunktie 
etc. 

De resultaten kunnen in een geheugen worden opgeslagen of direkt 
door een aangesloten plotter op papier worden gezet. 

Figuur 7.14. toont het flow-diagram van een programma om over
drachtsfunkties metbehulp van een Fast Fourier Analyse te be
rekenen. 

Orucktas\en-Efflgabe 

Teletype 
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--+ Ofalogverkehr zwl'lthen Sedlfnungs-

!*,son uno! System 

--+ Warne Steuerung des Systems 
Hardwate-Konfilwatlon eine. Fourier-Analysalon (nach: Hewlett .... Packard}. 

F iguur 7. 14. F iguur 7. 13. 

In het diagram is een "loop" aanwezig om een meting op een en 
dezelfde plaats een gewenst aantal malen te herhalen en zodoende 
de meetnauwkeurigheid op te voeren. Een maat voor de nauwkeurig
heid van de meting geeft de zogenaamde kohi~renz-funktie welke 
een waarde aanneemt tussen 0 en 1. Hoe dichter deze waarde naar 
1 gaat, des te nauwkeuriger is de meting. 
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De wiskundige grondslagen voor de berekening van de genoemde 
grootheden wordt gegeven door figuur 7.15. 

FUr den komplexen Frequenzgong 0 Ow) eines ollgemeinen Systems gilt: 

{ 
.} { } ~(t) e ·jwt dt l' Ausgangsslgnal r y (t) jY Ey (j 1.11) 

o (iw)- '" =-= '" ~--
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12 -jwt 
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Mathematische Grundlagen 2Iur BerecbnWlg von Frequenzgiingen. 

'Figuur 7.15. 

omzetten van geanallseerde signalen naar trillingsvormen 
De macninekarakteristieken moe ten in termen van relat~eve ver
plaatsing tussen snijgereedschap en werkstuk als funktie van zo
weI de grootte als de frequentie van de optredende dynamische 
(snij) krachten bepaald worden. Na het opsporen van relevante 
eigenfrequenties wordt v~~r die- eigenfrequenties de eigen
triIIingvorm van een gedeelte van de machine (werkplek), of de 
gehele machine met behulp van de Fast-Fourier-Analysor bepaald 
en visueel gemaakt. Door deze vormen met een xy-schrijver te 
laten uittekenen ontstaan de volgende figuren; de zogenaamde 
"mode-shapes".(Zie figuur 7.16) 
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Figuur 7.16. 

Directional orientation of the chatter loop in turning. 

Merk op dat bij iedere dominerende eigenfrequentie 
een eigenrichting bestaat. 

uit het plaatje laat zich eenvoudig konkluderen hoe: 
de relatieve verplaatsing tussen snijgereedschap en werkstuk 
verloopt (maat-, vormnauwkeurigheid) 
welke machinedelen slap zijn en dus bij de respektievelijke 
resonantiefrequenties een wezenlijke bijdrage leveren aan 
de relatieve verplaatsing. 

7.3. Uitvoerin 
De prl.ncl.pl. e 
weergegeven in 

Approximation 
und Programmierung 

der Mascflinenstruktur 

van de metin en aan een draaibank 
gang van zaken bij de "Modal-Ana yse tt w'ordt 
figuur 7.17. 

MeSsung und allalvtlsche Beschreibung 
der MeB"werte 

x. Gjj (jwl III A ...!\/l\L!..!"k; iiI( ;Uk +jVk) 

I -:V:v! '- k' It m 
l j I 
, ! I 

.. VJ '/2"'3 

Generlerung und 
Darstellung elnlelner 
Schwingungsformen 

Mai!stab in 
tml/N 

., o0rrvtrequenz f 
<1 IP I 

-90Q 

4'J 

n • Amaht der 
Struldurpunlde 

i • Kranrlchtung 
j • Wegrichtung 

-1800 

m • Amaht der Eigenfrequenzen 
k • lAufparameter der Eigenfrequenz 
v • Eigenfrequenl 
6 • 03mpfungskennwert 

U f jV • komplexer Amplitudenparameter 

PrinzipieUe VOIgehensweise bei der Modalanalyse. 

Schwlngungsform 

Figuur 7.17. 



7.10. 

De wezenlijke stappen ZlJn: 
1. Bepaal de geometrie van de machine en breng deze machine

struktuur in de analysor. 
2. Breng op geschikte plaatsen twee opnemers aan (het gaat 

immers om de relatieve verplaatsing tussen jgereedschap 
en werkstuk) en verbind deze via juist ingestelde signaal
versterkers met de Analysor.Hetzelfde geldt voer de impuls
hamer. 

3. Exciteer met een pulshamer in de richting van de drie ver
plaatsingsko~rdinaten de machine systematisch op de meest 
interessante punten (in de buurt van de werkplek). Op basis 
van de wederkerigheidsstelling van Maxwell kan per punt de 
driedimensionale trillingsvorm van de afzonderlijke machine
delen worden vastgesteld. 

4. Bewerk met behulp van de Analyser de genormeerde verplaat
singsampli tude.s van de afzonderlijke exci tatiepunten op een 
geschikte wijze. Op deze wijze ontstaat de totale voorstel
ling van de totale trillingsvorm (mode). De presentatie van 
het eindresultaat kan in de vorm van een tabel van verplaat
singen geschieden. Daarnaast kunnen de trillingsvormen als 
een trillende machinestruktuur OP het beeldscherm van de 
Analysor worden getoond. Deze trlllingsvormen kunnen op ieder 
gewenst punt (meestal de extreme verplaatsing) worden stil
~ezet en met behulp van een xy-recorder worden getekend. 
(de verplaatsingstabellen ook) 

Op deze wlJze kan men de dominerende machinedelen en de dynamisch 
zwakke plekken opsporen. Dit maakt het mogelijk om door gerichte 
maatregelen het dynamisch gedrag te verbeteren, maar ook om be
paalde gereedschapswerktuig-werkstuk-konfiguraties te verge
gelijken en zo tot de beste machinekeuze te komen. 
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7.3.1. De struktuur van de NEF 280 - draaibank 

De komponenten met hun punten en lokale assenstelsels. 

COMPONEN! NO. 1 

COORD. SYS. TY~ RECTANGULAR 

ORIGIN OF LOCAL COORD. SYSTEM 

0.:..1 :.J~ 

x' 

X' 

"I' 

Z' 

!l.~ __ ./ 

~-sq 
COMPONENT NO. 8 

------------ il' 

6. 

y' 

4. 

~ y' 

y' 

COMPONENT NO. 2 

-------.-------
COORD. SYS. TYPE: CYLINDRICAL 

ORIGIN OF LOCAL COORD. SYSTEM 

x Y 

100.000 330.000 
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7.3.2. Overdrachtsfunktie 

! 
TRANS Rf: 75 fA: 5 EXPAND 

eo .000 -..------+-...!-..--+------'r--'"---:---------., E-9 
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7.3.4. Eenvoudige "zwakke-plek" - analyse 

Opmerking vooraf: Door een meetfout waren de verplaatsingen 
van de vaste kop niet geschikt om in de 
analyse op te nemen. Zij zijn verder buiten 
beschouwing gelaten, het en betekent dat 
deze verplaatsingen niet gevisualiseerd 
kunnen worden. Dit is echter niet zo erg 
want het gaat immers om de relatieve ver
plaatsing tussen werkstuk en snijgereedschap 

In de vorige paragraaf(7.3.3.) zijn de verschillende modes 
geplot. Het geschaald assea~ruisje geeft inzicht in de grootte 
van de optredende. verplaatsing. De precieze verplaatsing van 
de interessante punten kunnen ook nog in een verplaatsings
tabel worden geprint. (zie paragraaf 7.3.6.) 

Hier beperken we 'ons tot een "zwakke-plek"-analyse. Opvallend 
is dat ar bij de meeste modes een relatief grote verplaatsing 
optreedt van de hoofdspil. Vooral bij mode 5 is dit net geval. 
Oorzaken hiervan kunnen zijn: 

- stijfheid van de spillage ring is ontoereikend 
- de hoofdspil zelf is niet stijf genoeg 
- de demping is niet toereikend 

Verder onderzoek aan de hoofdspil zelf zou nuttig z~Jn en meer 
informatie geven. wat het betekent v~~r het dynamisch gedrag, 
voIgt uit figuur 7.18. (Ben voorbeeld) 

~ ~ 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 
I s.~wingungsf ... ", 

Kenngrijflen des 
dynamilch.n Vel' 
haltem .in •• Spin> 
d./-Lag.,..Systerru 

Figuur 7. 18. 

De(geplotte) modes kunnen op de display van de Analyser'vanuit 
verschillende aanzichten worden bekeken. Alhoewel we ons be
perken tot het dynamisch gedrag in de werkomgeving, is het 
interessant om bij enige frequenties,dominerende trillings
vormen te tonal. De meest interessante zijn die, welk direkt 
invloed hebben op de maat en vorm van het produkt, dus die 
in de x-richting. 

j 122 Hz trilt het bedeind, hetgeen bij tussen de centers 
draaien (voora! bij lange assen) tot problemen kan leiden. 
Zie figuur 7.19. 
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Figuur 7.19. 

FREQ (HZ) 

122.00 

DAMP (X) 

769.54 m 

1 ~r-;--
L-_J,~. ___ _ 

Bij 207,73 Hz. trilt zowel de hoofdspil als de dwarsslede, 
zie figuur 7.20. 

Figuur 7.20. 

FREQ (HZ) 

207.73 

DAMP (I) 

3.68 

Bij 233,09 Hz. trillen de meeste machinedelen, zoals uit figuur 
7.21. te zien is. Gezien de vorm van de overdrachtsfunktie 
was dit ook te verwachten; vele elementen leveren dan een 
bijdrage aan de relatieve verplaatsing-

-----

Figuur 7.21. 

FREQ (HZ) 

233.09 

DAMP (X) 

3.08 

~-T--;--:-
, _" J ___ -~ __ 

Bij hogere frequenties (mode 6: 291,45 HZ.) treden namvelijks 
nog verplaatsingen op. Dit voIgt ook logisch uit het karakter 
van de overdrachtsfunktie. 
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Opmerking: In de lengterichting van de bank zlJn de verplaatsing 
zeer gering en is de bank dus stijf. Dit betekent 
dat bij langsdraaien, ratelen niet zo snel zal op
treden. 
Wat betreft het plandraaien en steekbewerkingen 
zijn moeilijkheden te ve~lachten. 

ander aspekt wat uit de modes(7.3.3.) voIgt, is de demping. 
De demping blijkt groter te worden bij grotere verplaatsingen. 
De theorie van de wrijvingsdemping tussen de diverse machine
delen wordt hiermee ondersteund. 
Voorruitlopende op de tabel met de grenssnedebreedtes (para
graaf 7.3.6.) is er ook een verband vast te stellen tussen 
de optredende demping en de gevonden grenssnedebreedte. 

renssnedebreedte 

k >-1. 

met: k1 = processtijfheid 

Tm = overdrachtsfunktie gereedschapswerktuig 

Im(Tm) kan gemeten worden, maarTm kan ook bepaald worden 

uit de definitieformule Tm =AY/ AF , waarbij Ay de rela

tieve verplaatsing is. 

Ook geldt dat: 

k1 = b • k i 

met: b = snedebreedte 

ki = specifieke processtijfheid 

Voor ki wordt de waarde 1,2 • 109 N/m2 aan genomen. 

De grenssnedebreedte voIgt dan uit: 

1 1 

Deze grenssnedebreedte is voor enige bewerkingen uitge
rekend, en in een tabel gezet(zie 7.3.6.). 
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7.3.6. Tabel met verplaatsin en en renssnedebreedtes 
V~~r de machlne ons rukveur en - ouwer zlJn al e pun en interes
sant, v~~r de machinegebruker echter aIleen de punten die 
in en om de werkzone van het snijgereedschap Iiggen. Die 
immers hebben invloed op de uiteindeIijke kwaliteit van het 
produkt(maat,vorm (macro/micro)) en op de produktiviteit 
van het gereedschapswerktuig. 

Hier worden slechts de twee punten bekeken die in de quasi
statische meetprocedure de momentane relatieve positie c.q. 
verplaatsingen van snijgereedschap en werkstuk opnemen. 
En dit wordt dan gedaan voor de zes uitspringende eigenfrequent 
van de machine. 

Mod~ 
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(k)-~ ~) (~-J "") b", e.. .. cM:. e. ('In rn.) 

Nt", ~ ....... 1,.... "L Y I ':a. ~I y I 'II: p\ .. "~. ~ .. cho. 
Qt~ %1 I ,,~e.ke.a 
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f : 
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7.3.7. Konklusie 
Enkele kritische opmerkingen betreffende de kwaliteit van de 
draaibank zijn reeds gemaakt in de paragraaf 7.3.4. 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de bank v~~r Iangs
draaien snedebreedtes kan bereiken die nooit verNezenIijkt 
zullen worden omdat enerzijds zo'n diameterreduktie tijdens 
de vervaardiging nooit optreedt (anders is er wat fout in 
de fabrikagevoorbereiding!), anderzij omdat het aandrijf
vermogen van de draaibank niet toereikend is. 
Als dit verschijnsel zich voordoet heeft de konstrukteur in 
stabiliteitsopzicht een goede machine gekonstrueerd. Wat be
treft het plandraaien en steekbewerkingen komt de machine 
er niet zo gunstig af. Uit de tabel in paragraaf 7.3.6. voIgt 
de volgende stabiliteitskaart. 

I 

/ 
I~ 

~oo ".!.oo +(}\2.). 

V~~r steekbewerkingen betekent dit dat de steekbeitel maxi
maal 1,3 rom breed mag zijn bij de ongunstigste frequentie. 
Uit de dynamische visualisering voIgt dat de hoofdspil de 
boosdoener is en dat de sledepartij relatief gezien, veel 
beter op zijn plaats blijft. Zie voor methoden om bij een 
bestaande machine verbeteringen tot stand te brengen para
graaf 4.3.5. 

Dat ook de werkstukdynamica meedoet ~oge duideIijk worden 
uit figuur 7.22., waarin een mode(echter op een andere machine) 
is wee.rgegeven. 
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MODE 
I 

1 t 

I 
! 

FREt} {HZ) 
I 

-
~Wlj-

I 
I 

,L 
235.94 

0,5 j.lm/N OAIolP III 

1.60 [ 

I s 

z ! J-I 
• Y

I Figuur 7.22. 

Hieruit voIgt dat de werkstukkonstrukteur met het oog op de 
fabrikage, ook in dynamisch opzicht aandacht mo.et schenken 
aan het werkstuk. 

Uit de voorgaande beschouwing voIgt dat de stabiliteitskaart 
dus, naast het direkt opnemen(H.5.), ook kan volgen uit een 
modal-analyse. Blijft echter de onzekerheid betreffende de 
gebruikte ki - waarde, want deze kan nogal vari~ren zoals uit 
H.5. voIgt. 

7.4. slotopmerkin~ 
Zoals reeds verme dis, bestaat de problematiek bij het direkt 
bepalen van de machine-eigenschappen daarin, dat het gemeten 
kenmerk, zoals @ijvoorbeeld de statische en dynamische stijf-

id geen direkt uitsluitsel geeft over de invloed die het 
kenmerk op het verspaningsgedrag van de machine heeft. 
Omgekeerd geven bewerkingsproeven (proefwerkstukken en het 
opnemen van een stabiliteitskaart) geen gedetailleerde 
informatie over de afzonderlijke machinedelen. Des al niet 
te min is modal analyse een zeer nuttig hulpmiddel voor de 
machinekonstrukteur en -bouwer. Of het ooit een bruikba~ 
hulpmiddel wordt bij de ainamekeuring zal vooral afhangen 
van het feit of er ooit een (inter) nationaal normboek 
v~~r dynamische machine-eigenschappen a la Schlesinger zal 
komen. 
Vermoedelijk zal dat weI gebeuren, gezien de ontwikkelings
spiraal die in het algemeen bestaat betreffende eisen en 
mogelijkheden. 
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Hoofdstuk 8. Konklusies 

8.1. Kwaliteit van een produkt 
Ui t de vorige hoofdstukken blijkt dat de bvali tei t van een 
produkt in werkplaatstechnische zin, in hoge mate wordt be
paald door de maat- en vOrrrL."l.auwkeurighe en door de opper
vlakte steldheid die het produkt uiteindelijk verkrijgt na 
het bewerkingsproces. In welke mate het produkt aan de gestelde 
geometrische specifikaties voldoet hangt van de gekozen 
bewerkingsmethode en de bvali tei t van de bewerking. 
Om de beoogde kwaliteit-te waarborgen moeten een groat aan
tal maatregelen worden getroffen die behoren tot het werk
terrein van de werkplaatstechniek. Een van die maatregelen 
is te zorgen voor goede werktuigen(zie H.6. en H.7.) en het 
op jui wijze benutten van die werktuigen(H.4.). 

8.2. Kwaliteit van een ereedschapswerktui 
De wer ~uwkeurl~ el waarln seeds ?gere eisen worden gesteld) 
~art~:,een-·V'e.rspaneno: gereedschapswerktulg V'lordt, naast de geo
metrisch~ en kinematische fouten, ook nag bepaald door, ~e 
als gevolg van statische, dynamische en thermische belastingen 
optredende vervormingen van aIle in de krachtkring liggende 
(bouw)elementen. 

Onvoldoende statische stijfheid van een verspanend gereed
schapswerktuig komt voornamelijk tot uiting in maat- en vorm
fouten van een werkstuk. 
Daarnaast idt onvoldoende stabiliteit van een ve 
gereed swerktuig tot trillingsverschijnselen, behalve 
slechte oppervlaktekwaliteit van het werkstuk een verhoo 
machine- en snijgereedschapsslijtage, ook gereedschapsb?~k 
en beschadiging van werkstuk en gereedschapswerktuig kunnen 
veroorzaken. Onder ongunstige omstandigheden(ratelen) kan de 
stabiliteit ook de vormnauwkeurigheid en daarmee de maat
nauwkeurigheid betnvloeden. 
Tegen deze achtergrond is het dynamisch gedrag van een 
machine, als gevolg van een wisselende belasting, als een 
kriterium Voor het prestatievermogen te zien. 
Naast de statische, dynamische en thermische eigenschappen 
van een gereedschapswerktuig, is ook nog de slijtage van 
invloed op de nauwkeurigheid. 

8.3. Kwaliteit produkt versus 
Als e gewens e kwa 1 el van een produ nle ge aa a wora 

- op een gereedschapswerktuig moet een systematisch onderzoek 
worden ingesteld. Het schema in figuur 8.1. kan een goede 
leidraad zijn om de oorzaken van de geometrische afwijkingen 
van werkstukken te analyseren. 

, ' 
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. Schema 1I00r de analyse van de oorzaken van de geometrische ajwijkingen van werk-
stukken. (x gee!t de mate lIan invloed aan). 

Figuur 8.1. 

Om opjektief te kunnen vast stellen in welke mate het gereed
schapswerktuig zelf de oorzaak ,moet de b~aliteit van het 
werktuig worden vastgesteld. Deze kwaliteitsvaststelling kan 
zowel plaatsvinden bij reeds in gebruik zijnde machines ale bij 
(nieuwe of gereviseerde) af te nemen machines. . . 
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Door direkte metinRen(statisch of dynamisch) wordt een machine
eigenschap op direkte marrier vastgesteld. Het voordeel van deze 
~benadering is dat het de mogelijkheid biedt om de oorzaak van 
produktafvvijkingen op te sporen en gerichte verbeteringen door 
te voeren(stellen, revisie, plaatselijke verstijYing, aktieve/ 
passieve dempers aanbrengen). Een nadeel is echter dat men 
dan nog niet precies weet hoe de belaste machine zich zal 
gedragen, zeker niet wat betreft de reproduceerbaarheid en het 
thermisch gedrag. 
De indirekte metingen(zowel "statisch" als dynamisch)geven 
weI inzicht in het machinegedrag onder bedrijfsomstandigheden. 
Het nadeel van bewerkingstesten is echter dat de oorzaken van 
produktafwijkingen slechts globaal kunnen worden vastgesteld. 
Door allerlei invloeden(b.v. verspaningskonditie, geometrie) is 
een eenduidige terugkoppeling nauweIijks mogelijk. V~~r de 
machine-konstrukteur en -bouwer Iigt hier een probleem. V~~r 
de gebruiker is het in feite wat gemakkelijker, die '\Ill:i,,1 slechts 
op rationele wijze een produkt vervaardigen wat aan de specifi
katie voldoet. 

Al met al lijkt het nuttig een kompromis te sluiten door beide 
benaderingen gedeeltelijk en aanvuIIend uit te voeren. 

Wat echter weI buiten kijf is, is dat naast de klassieke 
statische, een dynamische benadering zeer nuttig is. 
Deze benadering geeft inzicht in de haalbare grenssnedebreedte 
bij een bepaald verspaningsproces, hetgeen onder andere een 
maat is voor de produktiviteit van het gereedschapswerktuig. 

Bij NC-bestuurde werktuigen moeten daarnaast ook kontroles 
worden uitgevoerd betreffende de positioneerkwaliteit van het 
werktuig. Naast een indirekte kontrole met behulp van een 
proefwerkstuk, kan door een direkte benadering de b'raliteit 
van het aandrijf- en meetsysteem ~astg~steld worden door van 
iedere besturingsas de overdrachtsfunktie van het aandrijf
systeem te bepalen. Daaruit kan het antwoord van het systeem 
op een stap, en daarmee de te bereiken nauwkeurigheid bij con
tourbewerkingen worden voorspeld. (Zie figuur 8.2.) 

50.,------------""JI 

rad 
see 

1: IDOtor 3: koppeling 5: kogelmoer 7: lager 

2: tachogenerator 4: spindel 6: slede 

A. Bet aandrijfsysteem. 'ee 

0.2,-------------, 
577 Hz C. Stapfunktierespdns van de tacho. 

• 
1.7 IllS Onderzoek van het aandrijfsysteem van een He-machine. 

Figuur 

Hz 800 

B. De overdrachts.fuDktie. 
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Deze paragraaf wordt besloten ~et de konstatering dat: 
De relatief eenvoudige normen van Schlesinger en Salmon, 
al of niet uitgevoerd met moderne meet- en kontroleappara
tuur, een minimum basis vormen voor de afname van een ge
reedschapsvverktuig. 
Het nuttig is om deze normen uit te breiden met beschou~~ngen 
betreffende het dynamisch gedrag van het werktuig zodat het 
kNaliteitsbeeld van een werktuig kompleter wordt. Dit is 
vooral daar zinvol waar hoge produktivi~Jeit(spaandebiet) en 
o9~ervlaktegesteldheid verlangd wordt. 

8.5. Tot besluit 
LIet het doel goede produkten voort te brengen worden kvvali tei ts
eisen gesteld aan een gereedschapswerktuig. Men diene zich 
echter te realiseren dat een machine nooit beter behoeft 
te zijn dan het produkt verlangt. 
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