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SAKENVATrING 

Het doel van deze afstudeeropdracht was, meer inzicht te krijgen in het 
fijnverspanen en daardoor dit proces beter te beheersen. Het onderzoek 
was met name gericht op de overgang glijden/snijden en de bijbehorende 
minimale snedediepte. 
Er is namelijk uitgegaan van de veronderstelling dat er altijd een ge
deelte van de ingestelde snedediepte ten gevolge van de snijkantsafron
ding onder de beitel door stroomt i.p.v. als spaan afgevoerd te worden. 
Dit gedeelte wordt de minimale snedediepte genoemd. 
Oeze snedediepte heeft zowel invloed op de geometrische nauwkeurigheid 
als op de aanwezigheid van restspanningen in het nieuw gecre~erde opper
vlak. Tevens wordt de oppervlakteruwheid beinvloed. 
In hoofdstuk 2 wordt een model afgeleid waarmee deze minimale snedediep
te bepaald kan worden. Oit model is gebaseerd op het principe van 'mini
male energie'. 
Oe belangrijkste aannamen hierbij zijn: 

* het fijnverspanen wordt beschouwd als een stationair, volledig plas
tisch, twee-dimensionaal proces, 

* het werkstukmateriaal gedraagt zich isotroop en is niet verstevigend, 

* er zijn vier plastische deformatiezones te onderscheiden. 

Uit het huidige model voIgt echter, dat de minimale snedediepte gelijk 
aan nul is. Vaarschijnlijk is de energie, benodigd voor de spaanvorming, 
te laag ingeschat. In het laatste hoofdstuk worden hieromtrent aanbeve
Hngen gedaan. 
Er is getracht met experimenten dit model te toetsen aan de werkelijk
heid. Een beschrijving van deze experimenten, alsmede de resultaten zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
Onder andere wordt geconcludeerd dat het toegestaan is een schaalvergro
ting toe te pass en op de experimenten. Dit heeft tot gevolg dat de expe
rimenten eenvoudiger uit te voeren zijn. 
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OPDRACBTOMSCBRIJVING 

Onderwerp: De procesbeheersing bij het fijnverspanen van aluminium met 
diamantbeitels. 

Opdracht: Leg een aantal grootheden vast, waarmee de slijtage van een 
diamantbeitel gekarakteriseerd kan worden. 
Ga na of het mogelijk is een model af te leiden, waarmee de 
relaties tussen de oppervlakteruwheid en vormnauwkeurigheid 
en de bovengenoemde grootheden en verspaningscondities be
paald kunnen worden. 
Ondersteun dit model met experimentele resultaten. 
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1. INLEIDING 

Om produkten te vervaardigen met een hoge nauwkeurigheid, zowel ten aan
zien van de geometrie als ten aanzien van de ruwheid, wordt heden ten 
dage voor het verspaningsproces veelvuldig het slijpproces gekozen. 
De vereiste nauwkeurigheid is dusdanig, dat men hier kan spreken van 
submicronbewerkingen. Deze bewerkingen duiden we aan met 'fijnverspanen~ 
Kort samengevat kan fijnverspanen omschreven worden als een bewerkings
methode waarbij met een werktuig met hoge stijfheid en demping en met 
een speciaal gereedschapmateriaal oppervlakken met een hoge nauwkeurig
heid, zowel ten aanzien van de geometrie (~ 1 pm.) als ten aanzien van 
de ruwheid (Ra ~ 0.05 pm.) kunnen worden geproduceerd. 

Het slijpproces is echter een proces dat gepaard gaat met hoge energie
dichtheden waardoor er enerzijds een hoge plastische vervorming van het 
werkstukoppervlak optreedt en er anderzijds 'brand'-plekken op het op
pervlak kunnen ontstaan. 
Deze problemen kunnen voorkomen worden door het toepassen van een ander 
verspaningsproces. Gedacht wordt hier aan het draaiproces. Enerzijds om
dat dit proces, naast het slijpen, !!n van de meest toegepaste bewer
kingstechnieken is en anderzijds, omdat het draaiproces vaak aI, als 
voorbewerking, op de bovengenoemde produkten wordt toegepast. Tevens zal 
er sprake zijn van tijdwinst, omdat het draaiproces een 'sneller' proces 
is (het is mogelijk om hogere verspaningssnelheden te bereiken) en omdat 
het omspannen van het produkt van de draaibank naar de slijpbank achter
wege gelaten kan worden. Verder zijn holle of bolle produkten, bijv. 
holle spiegels, eenvoudiger via een draaiproces te realiseren. Tevens 
zijn de beoogde ruwheid en vormnauwkeurigheid tegen geringere kosten te 
realiseren. Hen spreekt ook weI van 'goedkope nauwkeurigheid'. 

Sinds enkele jaren zijn er ontwikkelingen gaande die tot doel hebben 
meer inzicht in het draaiproces te verkrijgen. Een beter inzicht in dit 
proces zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de produkten 
en tot een betere beheersing van deze kwali tei 1. Daardoor wordt het mo
gelijk om reeds met het draaiproces de gewenste vormnauwkeurigheden en 
oppervlakteruwheden te realiseren. 
Een voorbeeld van een reeds in de praktijk toegepast draaiproces ter 
vervanging van het slijpen is het bewerken van aluminium met een mono
kristallijne diamantbeitel. Behalve voor optische componenten, zoals 
laser-scanners, spiegels en mallen voor het vormgeven van lenzen t.b.v. 
de compact disc, wordt dit draaiproces ook toegepast in de fabricage van 
geheugenschijven voor computersystemen. Verder wordt het o.a. nog toege
past bij de fabricage van video-scanners. 

Alhoewel de resultaten van dit onderzoek voor een groter gebied toepas
baar zijn, beperken we ons in eerste instantie tot het bovengenoemde 
proces: het bewerken van aluminium met monokristallijne diamantbeitels. 
Om meer inzicht in dit draaiproces te verkrijgen zullen verschillende 
facetten van dit proces nader onderzocht dienen te worden. Ais uitwer
king van de afstudeeropdracht is de nadruk komen te liggen op het aspect 
'overgang glijden/snijden'. 

Bij het draaiproces kan het volgende probleem optreden, dat een gedeelte 
van de ingestelde snedediepte niet als spaan verwijderd wordt, maar on
der de beitel door deformeert en na 'terugveren' het nieuwe oppervlak 
vormt. 
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Bij het overgangspunt 'glijden/snijden' hoort een bepaalde waarde van de 
snedediepte; de zogenoemde minimale snedediepte. Als de ingestelde sne
dediepte kleiner is dan de minimale snedediepte zal al het materiaal on
der de beitel door gedeformeerd worden en zal er geen spaanvorming op
treden. Als daarentegen de ingestelde snedediepte groter dan de minimale 
snedediepte is, zal er een gemengde situatie ontstaan van gedeeltelijke 
spaanvorming en gedeeltelijke deformatie onder de beitel door. 

Dit fenomeen van de minimale snedediepte heeft zowel invloed op de geo
metrische nauwkeurigheid van het produkt als op de aanwezigheid van 
restspanningen in het nieuw gecreeerde oppervlak. Tevens wordt de opper
vlakteruwheid belnvloed. 
Voor een betere beheersing van het draaiproces is het gewenst dat de 
waarde van de minimale snedediepte voor verschillende verspaningscondi
ties bekend is. In dit onderzoek is, uitgaande van een nieuwe theoreti
sche aanpak, een numeriek model ontwikkeld waarmee de waarde van de mi
nimale snedediepte bepaald kan worden. Dit model berust op een benade
ring van de werkelijkheid. 
Vervolgens is dit model getoetst aan de werkelijkheid aan de hand van 
experimenten. In het hiernavolgende hoofdstuk zal het model nader gepre
senteerd worden. 
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2. IIODBLVORMING 

2.1 Situatie rond de beitelpunt 

Om tot een model te kunnen komen, zal er, zoals eerder vermeld, een si
tuatie aangenomen dienen te worden, waarvan gedacht wordt dat deze rede
lijk goed beschrijft, wat er in de werkelijkheid gebeurd. Bierbij geldt 
dat, naarmate de werkelijkheid beter beschreven zal worden, men kan 
spreken van een nauwkeuriger model. 
Naar aanleiding van het vooronderzoek (literatuurstudie, [1]) is beslo
ten om aan te nemen dat er een situatie heerst zoals weergegeven in fi
guur 2.1. Br voIgt nu een nadere beschrijving van deze situatie. 

fig.2.1 Veergave van de situatie rond de beitelpunt 
(dwarsdoorsnede van de snijkant). 

In figuur 2.1 is een dwarsdoorsnede te zien van de snijkant van de bei
tel en het werkstuk tijdens het verspaningsproces. 
Bij de totstandkoming van het model is uitgegaan van de hierna volgende 
aannamen. 

* Bet verspaningsproces is te beschouwen als een stationair proces. 

* Bet verspaningsproces is tevens te beschouwen als een volledig plas
tisch proces (geen breukvorming). 

* Er treedt uitsluitend materiaalstroming op in het vlak van tekening. 

* Eventuele effecten t.g.v. side-flow blijven buiten beschouwing. Dit is 
gerechtvaardigd als de snedebreedte (afmeting loodrecht op het vlak 
van tekening) groter of gelijk aan twintig maal de snedediepte tl is 
[2]. 

* Er blijkt dat er in de praktijk op microschaal nooit sprake is van een 
perfect scherpe beitel. Er treedt een overgangsgebied op, hoe klein 
ook, waar het spaanvlak geleidelijk overgaat in het vrijloopvlak 
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[3,4,5]. In eerste instantie is dit overgangsgebied het beste te bena
deren door een cirkelboog met straal p, de zogeheten snijkantsradius 
(in fig.2.1 is dit de cirkelboog FC). 
Voor scherp geslepen diamantbeitels is de waarde van de p in de orde
grootte van 50 nm. Tijdens het verspaningsproces treedt door slijtage 
een vergroting van deze radius op. 

* Er vormt zich een dode zone [3,6,7,8,9,10], weergegeven door het gear
ceerde gebied APF in fig.2.1. Dit gebied vormt een passieve opbouw
snijkant. De toevoeging 'passief' duidt al aan dat dit type opbouw
snijkant niet voortdurend groeit en afbreekt zoals een aktieve opbouw
snijkant dat doet. Dit type is constant van grootte en vorm en zit 
permanent opgesloten tussen de beitelradius en het werkstuk. De afme
ting van deze dode zone wordt enerzijds bepaald door de grootte van de 
snijkantsradius en de spaanhoek en anderzijds door de ligging van punt 
A op de snijkantsradius; het kritieke punt (zie fig.2.1) [3,4,5,6,11]. 

Verder wordt de spaandikte weergegeven door t 2, Vo is de snijsnelheid en 

y de spaanhoek. 

Ret gedeelte van de snedediepte t1 dat de snijkant boven het kritische 

punt nadert, zal als spaan verwijderd worden. Ret overige deel (tmin ) 

zal onder de beitel door stromen en het nieuwe oppervlak vormen. 
Uit de verderop in dit verslag afgeleide formules zal blijken, waar de 
ligging van het kritieke punt van afhankelijk is. Als de ligging van het 
kritieke punt, uitgedrukt in de hoek e (zie fig.2.1), bekend is, kan de 
minimale snedediepte t i berekend worden. Op eenvoudige wijze is uit m n 
fig.2.1 af te leiden dat geldt: 

(1) 

Er is nu een model ontwikkeld dat de hoek ~rit bepaalt aan de hand van 
bepaalde invoergegevens (zoals p, t I , VO). Dit model is gebaseerd op het 

principe van minimale energie, wat inhoudt dat het totale proces in de 
praktijk zal streven naar een toestand van minimale energie. Aangezien 
er gewerkt gaat worden met energie/tijdseenheid, is het beter om te 
spreken over minimaal vermogen. Bedoeld wordt dan het vermogen dat ge
dissipeerd wordt in de verschillende, nog nader te noemen, plastische 
deformatiezones. -
In de nu volgende paragrafen zal het model afgeleid worden aan de hand 
van een beschrijving van deze deformatiezOnes. Bij de afleiding zijn de 
hierna te noemen aannamen in acht genomen. 

* Ret werkstukmateriaal is isotroop. 

* De vloei-schuifspanning k (ook weI plasticiteits-constante genoemd) 
wordt niet beinvloed door de hydrostatische druk. 

* AIle vermogens worden berekend per breedte-eenheid en uitgedrukt in 
J/m·s. 

* De spaanhoek y=O. 
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* Naar aanleiding van het onderzoek van Ir.N.Groot [12] wordt aangenomen 
dat het materiaal, mede door de hoge deformatiesnelheid, niet verste
vigt (verstevigingsexponent n=O). 

* Uit hetzelfde onderzoek blijkt, dat aangenomen mag worden dat de C
waarde (specifieke spanning) nagenoeg constant blijft bij verschillen
de verspaningscondities. 

* De waarde van de vloei-schuifspanning is te bepalen aan de hand van de 

volgende relatie: k = ~ • 

2.2 De deformatie-zones 

2.2.1 Inleiding 

Zoals eerder gepubliceerd, treden er tijdens het verspaningsproces meer
dere zones op, waarin plastische deformatie plaatsvindt. In dit onder
zoek worden er vier aparte deformatiezones aangenomen en weI de volgen
de: 

1) primaire deformatiezone 

2) secundaire deformatiezone 

3) tertiaire deformatiezone 

4) deformatiezone onder de dode zone. 

De plaats waar deze deformatiezones zich bevinden is weergegeven in 
fig.2.2. 

~ = primaire deformatiezone 

~ = secundaire 
deformatiezone 

[Ill =tertiaire deformatiezone 
axe = deformatiezone onder 

de dode zone 

fig.2.2 Plaats van de deformatiezones. 
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Zoals eerder beschreven zal het model ~rit bepalen m.b.v. het principe 

van minimaal vermogen. De opzet is dan ook om voor iedere deformatiezone 
apart het gedissipeerde deelvermogen tijdens het verspaningsproces te 
bepalen als funetie van de hoek a. Daarna kan dan het totale vermogen 
bepaald worden, vanzelfsprekend ook als funetie van a, door de versehil
lende deelvermogens op te tellen. Die 9-waarde waarbij het totale vermo
gen een minimum waarde aanneemt, is de gezochte waarde voor 9krit ' 

waarmee t. via (1) bepaald kan worden. mln 

2.2.2 De primaire deformatiezone 

De primaire deformatie~zone is benaderd door ~~n vlak te nemen waarover 
het materiaal afgeschoven wordt, om daarna als spaan verder te stromen 
langs het spaanvlak. Deze situatie is weergegeven in fig.2.3. Het vlak 
PP vormt het afschuifvlak. Vs is de spaansnelheid, t2 de spaandikte en • 

de afsehuifhoek. 

p 

Vo~ t1 to 

---===4= ~-~~~-----
tmin 

fig.2.3 De primaire deformatie-zone. 

Om de formuies enigszins hanteerbaar te houden, wordt er een extra para
meter ingevoerd: to ' gedefinieerd als 

(2) 

In het afschuifvlak heerst een uniforme schuifspanning, welke in waarde 
gelijk is aan de vIoei-schuifspanning k. Het deformatie-vermogen van de 
primaire deformatie-zone is nu als voIgt te bepalen: 

(3) 

met Lpp = de lengte van vlak pp 

~Vpp = het tangentiale snelheidsverschil over viak PP. 

In figuur 2.4 is te zien hoe ~VPP afgeleid wordt. 
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~ ______________ ~L-~p 

VPA-0654 

fig.2.4 Bet tangentiaal sneIheidsverschii over vlak PP. 

Dus 

Verder zijn cos. en sin. als voIgt te vervangen: 

cos. = 

Uit de volumestroombalans tussen toegevoerd en afgevoerd materiaal 
voIgt: 

to 
V == V ._- • 

s 0 t2 

Dit alies ingevuld in (3) geeft 

(4) 

(5) 
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2.2.3 De secundaire deformatiezone 

In de secundaire deformatiezone wordt de onderzijde van de spaan plas
tisch gedeformeerd over het spaanvlak. Dit gaat gepaard met een bepaalde 
kontakt-schuifspanning. 
In het verleden zijn al verschillende pogingen gedaan om het verloop van 
deze spanning op theoretische basis te beschrijven [13,14). Ook 1angs 
experimentele weg is er getracht het spanningsverloop te bepalen 
[1s,16}. Het behulp van een split-tool dynamometer is het mogelijk het 
spaanvlak als het ware af te scannen. Probleem hierbij is dat er, vanwe
ge mechanische sterktebeperkingen van het meetgereedschap, niet in de 
zeer nabije omgeving van de snijkant gemeten kan worden. Het is dus 
vooralsnog niet exact bekend hoe het spanningsverioop bij de snijkant 
is. 

Om mogeIijk wat meer inzicht te krijgen in de spanningsverdeling op het 
spaanvlak is gebruik gemaakt van het software programma NIKE-2D, een si
mulatie-programma van het verspaningsproces. Vanwege softwareproblemen 
is het nog niet mogelijk een totaal beeld te geven van de spanningsver
deling op het spaanvlak. 

Door de wrijvingscoefficient p=O.s te kiezen, is, naar analogie van het 
pIetten [14), gekozen voor een schuifspanningsverloop zoals weergegeven 
in fig.2.s. 

-c. 0 -
fig.2.s Het verloop van de schuifspanning. 

De lengte van het plastisch contactgebied wordt gelijk gesteld aan de 
waarde van de spaandikte t2 minus tmin • 

Het vermogen, gedissipeerd in deze zone, is nu als voIgt te bepaIen: 

met Vs volgens (4). Dit gesubstitueerd geeft: 
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Dit is met t. = t1 - to nog verder om te schrijven tot: mln 

] 

2.2.4 De tertiaire deformatiezone 

VPA-0654 

(6) 

(7) 

Bet derde gebied, waar aangenomen wordt dat er plastische deformatie op
treedt, is de tertiaire deformatiezone. Bij de bepaling van het vermo
gen, gedissipeerd in deze zone, is uitgegaan van de volgende aannamen. 

* De deformatie-zone bevindt zich onder de beitel, aan het begin van het 
vrijloopvlak. 

* Om de optimale afmetingen van dit gebied bij de gekozen vorm te kunnen 
bepalen, is gebruik gemaakt van de upper-bound theorie. Optimaal wil 
in dit geval zeggen een toestand van minimaal vermogen. Om ervoor te 
zorgen dat de berekeningen niet al te complex worden, is de aangenomen 
situatie van figuur 2.1, bIz. 11, enigszins benaderd. Deze nieuwe si
tuatie is weergegeven in fig.2.6. 

o 
F 

~-----------~ 

E 

fig.2.6 De tertiaire deformatie-zone. 
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In de figuur is te zien dat de snijkantsafronding benaderd is door 
rechte zijden. De streeplijn geeft de oorspronkelijke radius weer. Bet 
verschil met de nieuw aangenomen situatie is goed aanvaardbaar en zal 
niet tot grote afwijkingen leiden « 5%). 

* De dode zone is weergegeven door gebied APF. 

* De eigenIijke deformatie-zone wordt gevormd door gebied ADCE en be
staat uit vijf afschuifvlakken. Er is nameIijk aangenomen dat er bin
nen het gebied geen afschuiving plaatsvindt. 

* Er wordt van uitgegaan dat de schuifspanning uniform over de afschuif
viakken verdeeld is. De waarde van deze schuifspanning is geIijk aan 
de waarde van de vIoei-schuifspanning k. 

* Onder de aanname van een viakke-vervormingstoestand moet, vanwege con
tinuiteit, punt C op dezeIfde hoogte Iiggen ais punt A. 

Zoais boven vermeId, wordt de upper-bound methode aangewend om de opti
male afmeting van de deformatie-zone te bepalen. Dat wil zeggen, het be
palen van de optimale Iengte van afsehuifvIak DE, LoE' Dit alles als 
funetie van de hoek 9. Ais het vermogen P3, gedissipeerd in de tertiaire 

zone, ais funetie van e bekend is, kan de optimale afmeting gevonden 
worden door te steIIen: 

Bet totale vermogen P3 is ais voIgt te bepaIen: 

} [ t:N • • L. ] 
ill 

(8) 

met 6Vi = het tangentiale snelheidsversehil over afschuifvIak i, 

Li = de Iengte van afschuifvIak i. 

Dit vermogen is ais voIgt op te delen voor de afzonderlijke afschuif
viakken (zie fig.2.6): 

(9) 

met Pj = respectievelijk vermogen gedissipeerd in afschuifvlak j. 

Er geldt: 

zodat 



Verder geldt: 

PDE = k06VDE°LoE 

PAD = k06VAD'LAD 
PAE = k'6VAE 'LAE 
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(10) 

(11) 

(12) 

met 6VDE , 6VAD en 6VAE = snelheidsverschil over resp. afschuifvlak DE, 

AD en AE, 
LDE , LAD en LAE = lengten van resp. afschuifvlak DE, AD en AE. 

LDE is de gezochte parameter. Uit fig.2.6 is verder af te leiden dat: 

LAD = I LSD + LAB 

LAE = I (LBD + LoE)2 + LAB 

(13) 

(14) 

met LAB-p·sine en LaD=p(1 - cose) als de resp. lengten van afschuifvlak 
AB en BD waarmee (13) en (14) berekend kunnen worden. 

Het aangenomen snelheidsveld is weergegeven in figuur 207. Het werkstuk
materiaal nadert de zone met een snelheid, qua grootte gelijk en qua 
richting evenwijdig aan de snijsnelheid. In de zone stroomt het materi
aal evenwijdig aan het beiteloppervlak. Na het passeren van de zone is 
de snelheid van het materiaal, vanwege de continuiteitseis, weer gelijk 
aan de snijsnelheid. 

1 = V'sin(e/2) 

2 = VO'cos~ 
3 = VO'sin~ 
4 = Vosin(~ - e/2) 

5 = V'cos(~ - e/2) 

N E 

fig.2.7 Snelheidsverloop in de tertiaire deformatie-zone 
(aIleen linkerhelft zone weergegeven). 

Omdat er een vlakke-vervormingstoestand is aangenomen zal de hoeveelheid 
materiaal dat de deformatiezone per tijdseenheid instroomt gelijk moe ten 
zijn aan de hoeveelheid die er per tijdseenheid uitstroomt. Met andere 
woorden, het model zal moeten voldoen aan de volumestroombalans. Voor 
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het in dit model aangenomen snelheidsveld is er voldaan aan deze eis. 
(voor een bewijs hiervoor zie bijlage 2.1). 

In fig.2.7 zijn tevens de benodigde snelheidsverschillen over de af
schuifvlakken afgeleid. Deze zijn als voIgt: 

AVDE = 2'V'sin(e/2) 

AVAO = V 

AVAE = V'cos(a - e/2) - VO·cos a • 

Verder is uit fig.2.7 te zien dat 

zodat 

vO-sina 
V = sin(a _ e/2) 

(15) 
(16) 
(17) 

(18) 

(17) en (18) kunnen verder omgeschreven worden door resp. cos(a - 9/2) 
LBD + LOE 

en sin(f3 - el2) verder uit te schrijven_ Invullen van sinf3 = --::;;.;;:;..,..---=-=
LAE 

en cosa = geeft: 

Vo 
V = ------------~~------------

LAB -,---==----. sin ( el2) 
Lao + LOE 

(19) 

cos(el2) -

[
LAB LBD + LOE ] LAB 

en AV = V· --cos(el2) + -sin(e12) - V .--- (20) 
AE LAE LAE 0 LAE 

Invullen van (15) in (10), van (13) en (16) in (11) en van (20) in (12) 
geeft de deelvermogens POE' PAD en PAE -

POE = 2'k'V-LDE 'sin(e/2) 

PAO = k-V./(Lso + LiB) 
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Deze zijn op hun beurt weer in te vullen in (9), wat het totale vermogen 
oplevert. Uitwerken van dit totale vermogen geeft: 

a·k·V
O

·p·sin(9/2).{1 + sin2(9/2)} 
P3 = cos(e/2) - 2'k'VO'p'sin9 + 

+ 4'k'VO'sin(el2) • [L + 4· p2 'sin 2 (912) ] 
cos(9/2) OE LOE 

(21) 

(voor een volledige uitwerking hiervan, zie bijlage 2.2). 

Aangezien in deze fase van de berekening LOE de enige variabele is, is 

P3 te schrijven als: 

(22) 

met Cl , C2, C3 en C4 als constanten. 

Het minimum van P3 is vast te stellen door de parti@le differentiaal 

naar LOE nul te stellen. 
Het behulp van formule (22) is op eenvoudige wijze de afgeleide van P3 
naar LOE te bepalen: 

= 0 • 

Hieruit voIgt dat: 

LoE - ~ - 2·p'sin(9/2) - (23) 

Oeze waarde van LOE kan nu ingevuld worden in (21), de uitdrukking voor 
P3• Oit geeft het volgende resultaat: 

+ 

a'k'VO'p-sin(9/2)-{1 + sin 2(e/2)} 

cos(912) 

4.k·VO·sin(912) 
cos(el2) - [ 4- p'sin(el2) ] • 

- 2-k-V 'p'sin9 + o 

(24) 
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Verder uitwerken van deze uitdrukking voor P3 levert (voor de uitwer

king, zie bijlage 2.3): 

P3 = 4·k·VO·p·tan(e/2) .( 1 + 3'sin2 (e/2) + 4'sin(e/2) }. (25) 

2.2.5 De deformatiezone onder de dode zone 

In figuur 2.8 is het aangenomen plastische gebied onder de do de zone 
weergegeven. 

p(1-sin9) 

fig.2.8 Plastische gebied onder de dode zone. 

In dit gebied (=contactvlak) heerst een schuifspanning ~. De waarde van 
de schuifspanning is gelijk aan de waarde van de vloei-schuifspanning k. 
De lengte van dit gebied waarover deze schuifspanning heerst, is gelijk 
aan p(l - sine). 
Bet gedissipeerde vermogen in deze zone (P4) wordt dan: 

(26) 
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2.3 Het totale model 

Het totale vermogen P, gedissipeerd tijdens het verspaningsproees, is nu 
te be palen door de versehillende deelvermogens bij elkaar op te tellen. 

met PI volgens (5), P2 volgens (7), P3 volgens (25) en P4 volgens (26). 

Om een toestand van minimaal vermogen te kunnen creeeren, 
het optimum van t2 gevonden dienen te worden. Dit optimum, 

van e en t 1, is te bepalen uit de volgende vergelijking : 

ap 
~ = 0 . 

zal eerst nog 
als funetie 

(27) 

P3 en P4 zijn onafhankelijk van t 2. Via uitdrukking (5) voor PI en (7) 
voor P2 zijn de hierna volgende differentialen af te leiden. 

en 

Dit ingevuld in (27) geeft 

~ - k'VO' [ 1 + at
2 

-

zodat 

(28) 
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Nu is het aIleen nog zaak om bij gegeven t1 die waarde van 9 te vinden 

waarbij P minimaal zal zijn. 

Om het een en ander grafiseh weer te kunnen geven, is er een aantal 
software-programma's ontwikkeld (gesehreven in PASCAL, voor de listings 
zie bijlage 2.4), die het verloop van Pals funetie van 9 kunnen bepa
len. Tevens is het mogelijk om middels deze programma's die waarde van 9 
te bepalen waarbij P minimaal is. Een teken-programma zorgt er dan voor 
dat het verloop van P.f(9) op het beeldscherm weergegeven wordt (zie 
figuur 2.9). 

28000 P - f (thetal 

26000 

24000 

22000 
If) 

;/I 

EO 
20000 "-

r'"') / 
a.. 18000 / 

16000 

14000 

0 10 20 30 40 50 60 
thela [gradenl 

fig.2.9 Bet totale vermogen Pals funetie van 9. 

Deze figuur is verkregen met de volgende waarden voor de invoervariabe
len: 

k = 90 N/mm2 (C = 160 N/mm2) 

VO= 4 mls 

p = 10 lim 

t 1= 10 lim. 

Variatie van tl t.o.v. p geeft het volgende beeld (zie fig.2.10). 
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fig.2.10 Het totale vermogen Pals functie van e en t 1• 
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10 
• 0" ~ .. 

30 

Bij deze figuur horen de volgende waarden voor de invoervariabelen: 

k = 280 N/mm 2 (C =:: 488 N/mm2) 

p = 21 l1m 

Uit de figuren 2.9 en 2.10 is te zien dat het mInImum voor P optreedt 
voor e = O. Oit betekent dat er geen materiaal onder de beitel door 
stroomt en de minimale snedediepte dus geIijk aan nul is. 

In het hoofdstuk 'Conclusies en aanbevelingen' wordt hier verder op in
gegaan. 
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3. EXPERIMENTEN 

3.1 Het materiaal en de proefstukken 

Aangezien dit onderzoek zich in eerste instantie richt op het gebruik 
van aluminium als werkstukmateriaal, is er voor gekozen de experimenten 
eveneens op dit materiaal uit te voeren. Met het oog op de reeds in de 
praktijk toegepaste fijndraaibewerkingen, is besloten om de aluminium
soort T-633 als proefstukmateriaal te gebruiken. Dit is een aluminium
soort met goede verspanende eigenschappen. Overige gegevens die van be
lang zijn bij dit onderzoek zijn in bijlage 3.1 terug te vinden. 

Er zijn twee verschillende typen proefstukken vervaardigd. In figuur 3.1 
is een dwarsdoorsnede van beide typen weergegeven. 

TYPE 1 TYPE 2 

fig.3.1 De proefstukken. 

Omdat er met ~~n beitel verschillende proeven gedaan dienen te worden, 
is het wenselijk dat de beitel gedurende deze proeven een minimale slij
tage vertoont. Dit is noodzakelijk, omdat er dan van uitgegaan kan wor
den dat aIle proeven verricht zijn met dezelfde beitelgeometrie. Zo 
wordt het mogelijk om de proeven onderling te vergelijken. 
De slijtage is te beperken door een korte verspaningstijd te realiseren. 
Dit leidt tot het ontwerp van de hierboven weergegeven proefstukken. De 
werkelijke verspaning vindt plaats op het oppervlak van de smalle 
'dammen' • 
Type 1 wordt gebruikt bij de simultaanproeven en type 2 bij de proeven, 
waarbij er maar met ~~n beitel tegelijk verspaand wordt. Een uitvoerige 
beschrijving van deze proeven is verderop in dit verslag te vinden (zie 
3.4, blz. 32). 

3.2 De beitels 

Zoals reeds vermeld in de inleiding wordt er gebruik gemaakt van dia
mantbeitels. Deze beitels bestaan uit een molybdeen schacht met daarop 
gesoldeerd een mono-kristallijne diamant (zie fig.3.2). 
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• 

V 1'4 
~ " r--

snijkants- vrijloop-spaan-
radius p hoek y hoek ct 2,5 

[\.1m] [ 0 ] [ 0] 

PM 7.A1 0 0 5 25 

PM 7.Cl 21 0 5 

~,6 
f1g.3.2 De diamantbeitel. 

De beitels zlJn geslepen in de vorm van een trapezium. Deze vorm, met 
name de rechte snijkant aan de voorkant, dient ervoor om een vlakke ver
vormingstoestand te kunnen realiseren. Deze snijkant is gedetailleerd 
weergegeven in fig.3.3. De lengte van de snijkant is ongeveer 200 \.1m. 

!200j.Jm. 

bovenaanzicht 
(spaanvlak) doorsnede A-A 

fig.3.3 De snijkant van de trapeziumbeitel. 

Verder geldt voor deze beitels dat de spaanhoek y=Oo en de vrijloophoek 
0=5°. Om de invloed van de snijkantsradius op de minimale snedediepte te 
kunnen bepalen, zullen er proeven gedaan moeten worden met verschillende 
snijkantsradii. Praktisch is er gekozen voor twee bepaalde typen bei
tels. Het ene type was scherp geslepen (p=O \.1m., PM 7.Al) en het andere 
type had een snijkantsradius (PM 7.C1). PM 7.A1 en PM 7.C1 zijn de codes 
om de beitels te kunnen onderscheiden. 

Zaak was nu om de snijkantsradius in een numerieke waarde vast te leg
gen. Met behulp van verschillende technieken is getracht deze radius op 
te meten (bijv. Taly-surf, Taly-step, rondloopmeting, DEKTAK). Geen van 
de verkregen metingen was betrouwbaar genoeg om daaruit de radius te 
kunnen bepalen. 
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Vat overbleef was, om de beitels onder de S.E.M . (Scanning Electron 
Microscoop) te bekijken en aan de hand van een foto van de zijkant, de 
radius op te meten. Een nadeel van deze methode is dat men tegen de zij
kant van de beitel kijkt. De radius in het midden van de snijkant is via 
deze techniek niet te bepalen. In fig.3.4 is de S.E.M.-foto te zien van 
beitel PM 7.A1. 

fig.3.4 S.E.M.-foto van beitel PM 7.A1. 

Uit deze foto is af te leiden dat er bij scherpe beitels inderdaad spra
ke is van een zeer kleine waarde van de snijkantsradius. 
Een soortgelijke foto is gemaakt van beitel PM 7 . C1 (zie fig.3.5). 

Uit deze figuur is de radius op te meten. Een belangrijk aandachtspunt 
hierbij is de vergrotingsfactor, zoals weergegeven op de foto (3700x). 
Deze vergrotingsfactor vertoont namelijk een afwijking ten opzichte van 
de werkelijke vergrotings factor. Om deze afwijking te kunnen bepalen 
zijn er referentiefoto's genomen. Dit zijn foto's van een goed gedefini
eerd lijnenpatroon. Een voorbeeld van zo'n lijnenpatroon is te zien in 
fig.3.6. 
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fig.3.5 S. E.M .-foto van beitel PM 7.C1. 

fig.3.6 Referentiefoto (2160 lijnen/ mm . ). 
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Na enig meet- en rekenwerk blijkt dat de afwijking in de vergrotingsfac
tor kleiner is dan 5% en weI op zodanige wijze dat deze factor t.o.v. de 
foto te groot wordt weergegeven. 
Het dit gegeven kunnen we concluderen dat de snijkantsradius van beitel 
PM 7.el 21 pm. is. 

3.3 De proefopstelling 

Om de proeven uit te voeren is gebruik gemaakt van een precisiedraaibank 
met een hydrostatisch gelagerde hoofdas. Deze as wordt aangedreven mid
dels een electromotor met een traploos regelbaar toerental van 0 tot 
3000 omw/min. In tegenstelling tot de conventionele draaibanken, wordt 
de aanzetbeweging gerealiseerd door een axiale beweging van de hoofdas 
i.p.v. een dwarsbeweging van de beitel. De snelheid waarmee de hoofdas 
deze beweging realiseert en de omwentelingsfrequentie zijn onafhankelijk 
van elkaar in te stellen. Gekombineerd bepalen deze twee bewegingen de 
waarde van de aanzet in mm/omw. 
Ben schematische weergave van de proefopstelling is te zien in fig.3.7. 

sehuif-

kraeht
meet
platform 

fig.3.7 Schematische weergave van de proefopstelling. 

Ben probleem van de bestaande opstelling was, dat er aanzienlijke tril
lingen opgewekt werden door het schokkend terugstromen van het olie
lucht mengsel in de retourleidingen. De lucht bevindt zich als bellen in 
de olie en is afkomstig van de pneumatische hoofdasafdichtingen. 
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Om dit probleem te verhelpen, zijn de retourleidingen vervangen door 
leidingen die enerzijds slapper zijn en anderzijds een grotere doortocht 
hebben. Nu kan het mengsel rustig terugstromen. 

Beter zou zijn om de afvoergaten voor de olie (in de hoofdasbehuizing) 
naar beneden te richten, zodat de olle er vrij uit kan stromen. Dit 
geeft echter problemen bij het opstarten, omdat er zich dan geen olie in 
de hoofdaslagers bevindt en het een aanzienlijke tijd duurt, voordat aI
le lucht uit de lagers verwijderd is. 

Verder blijkt, dat als er ~~n hoofdklep van de hydraulische pompunit ge
sloten wordt, er aanzienlljk Minder trillingen optreden in de olietoe
voerslang naar de hoofdas. De maximaal te leveren oliedruk zakt dan ech
ter terug van 20 bar. naar 10 bar., wat gevolgen heeft voor de stijfheid 
van de lagers. Dit kan gedeeltelijk ondervangen worden door een olle te 
gebruiken met een hogere viscositeit. 

Voor het uitvoeren van de proeven zijn een speciale beitelhouder en 
-slede ontworpen. Het is mogelijk in deze houder twee beiteltjes simul
taan op te spannen (zie fig.3.8). Het ene beiteltje wordt vast opgespan
nen en het tweede beiteltje is d.m.v. een elastisch scharnier t.o.v. het 
eerste beiteltje te verstellen. Door de grote overbrenging van dit 
scharnier (1:10) is deze beweging zeer nauwkeurig te controleren 
(ordegrootte 0.2 pm.). 

vast. tanslag 

bovenaanzieht 

slede 

diff.rentieel
sehro.fdraad 

fig.3.8 De beitelhouder. 

De snedediepte is in te stellen door de gehele beitelslede te verplaat
sen. Dit verplaatsen gebeurt m.b.v. een differentieel-schroefdraad. Het 
spoedverschil bedraagt ongeveer 0.1 Mm. Dit resulteert in eenzelfde in
stelnauwkeurigheid als die van het elastische scharnier. 
De verplaatsing van de beitelslede wordt gemeten met een Heidenhain ver
plaatsingsopnemer. 
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De gehele beitelslede is gemonteerd op een Kistler-krachtmeetplatform. 
Middels dit platform is het mogelijk om tijdens het verspanen de krach
ten in de drie hoofdrichtingen te be palen (zie fig.3.9). 

FX 
Fy 

FZ 

SCHRIJVER 

fig.3.9 Bet krachtmeetsysteem. 

Bet uitgangssignaal van deze krachtopnemer wordt versterkt door een 
Kistler meetversterker en daarna grafisch weergegeven door een schrij
ver. 

3.4 Proevenschema 

Er zijn twee verschillende typen proeven uitgevoerd. Beide typen zijn 
verricht met de volgende instellingen: 

snijsnelheid = 4 m/s. 

aanzet = 0.3 mm/omw. 

De waarde van de aanzet is groter dan de breedte van de snijkant. Dit 
heeft tot gevolg dat er groeven gedraaid worden die elkaar niet overlap
pen. 
De grootte van de snijsnelheid is aan de hand van twee criteria gekozen. 
Om enerzijds het ontstaan van een aktieve opbouwsnijkant te voorkomen, 
mag de snijsnelheid niet te laag gekozen worden. Als grensvaarde, geba
seerd op praktische ervaring, kan aangenomen worden: V i = 2 m/s. m n 
Anderzijds mag de snijsnelheid niet te hoog gekozen worden omdat dan de 
gewenste aanzet met de huidige opstelling niet meer te realiseren is. 
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* type 1: simultaanproef 

Bij dit type proef worden er twee beiteltjes simultaan opgespannen. In 
dit geval waren dat PM 7.C1 (p=21 pm.) en PM 7.A1 (p=O pm.). Bij bei
tel PM 7.Al wordt aangenomen dat er, t.o.v. de andere beitel, nagenoeg 
geen materiaal onder de beitel door gedeformeerd wordt. De minimale 
snedediepte bij deze beitel wordt dus gelijk gesteld aan nul. Deze 
beitel fungeert als het ware als referentie. Bij de andere beitel 
treedt er namelijk een minimale snedediepte ongelijk aan nul op. Door 
nu het verschil in groefdiepten te meten is de waarde van deze mini
male snedediepte te bepalen (zie figuur 3.10). De snedediepte bij deze 
proef was 10 pm. 

werkstuk 

__ --J! ,'-----

[beitel 2)-----~ 
(p=O) (p>O) 

fig.3.10 De simultaanproef. 

* type 2: snedediepteproef 

Deze proef heeft een tweeledige functie. Enerzijds is de invloed van de 
snedediepte op de minimale snedediepte te bepalen. Anderzijds wordt bij 
iedere snedediepte het krachtsignaal geregistreerd. 

De proef werd uitgevoerd met beitel PM 7.CI en de ingestelde snedediep
ten waren: 

van 1 tot 10 pm., oplopend met 1 pm. en verder 15, 20, 30, 40 en 50 pm. 

3.5 Resultaten 

Bij aIle proeven bleek er een trilling op te treden. Deze trilling was 
zichtbaar als een golfpatroon in omtrekrichting op de bodem van de ge
draaide groef. Als de snedediepte boven de 6 pm. kwam, werd de amplitude 
van deze trilling aanzienlijk groter. Bij verder toenemende snedediepte 
bleef deze constant. 
Met behulp van een Taly-surf apparaat is deze golving opgemeten. Bet re
sultaat van deze meting is weergegeven in fig.3.11. 
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Door de aanwezigheid van deze trilling is het niet mogelijk om exact de 
groefdiepte te bepalen. Vat de oorzaak van deze trilling is, is nog niet 
met zekerheid vastgesteld. Uit een neven-onderzoek bleek, dat bij varia
tie van de snijsnelheid, de grenswaarde van 6 ~m. onveranderd optrad. 
Toepassing van een stijver proefstuk gaf hetzelfde resultaat. 
Vat weI hielp, was het aanbrengen van vet tussen de beitelschacht en de 
beitelhouder. De trilling werd hierdoor aanzienlijk gedempt. 
Een stabielere opspanning van de beitel is dus gewenst (zie verder 
hoofdstuk 4, Conclusies en aanbevelingen). 

Uit figuur 3.11 is direkt de waarde van de amplitude van de trilling af 
te lezen. Deze bedraagt ongeveer 0.7 ~m. 

In combinatie met het toerental van de hoofdas is de frequentie van deze 
trilling te bepalen. 
Uit fig.3.11 voIgt voor de golflengte: 65,8 ~m. Op een omtrek van 194,6 
mm. geeft dit: 2957,9 golven/omw. 
Bij een omwentelingsfrequentie van 20.5 omw/sec voIgt voor de frequen
tie: 

f = 60,6 kHz. 

De eigenfrequentie van het ingespannen beiteltje in z-richting is onge
veer 290 KHz. 
Indien de hoofdas zuiver rond blijft lopen, zal de uitwijking van de 
beitel in z-richting ongeveer 90 ~m. moeten bedragen om de geconstateer
de waarde van de golfamplitude te kunnen realiseren. 

Er zal nog verder onderzoek gedaan dienen te worden om de juiste oorzaak 
van de optredende golving te kunnen bepalen. 
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De resultaten van enkele experimenten (Taly-surf metingen van de ge
draaide groeven) zijn te vinden in bijlage 3.2 (type 1) en bijlage 3.3 
(type 2). 
In bijlage 3.4 zijn de resultaten van de krachtmetingen weergegeven. 

Vat in het algemeen bij deze resultaten opvalt is : 

* dat het referentie-oppervlak (= het oppervlak van de dammen) in de 
meeste gevallen te ruw is om de groefdiepte met voldoende nauwkeurig
heid te kunnen bepalen. De proefstukken dienen dus beter voorbewerkt 
te worden. 

* dat de dambreedte groot genoeg gekozen is. De ene groef beinvloedt de 
andere niet. 

* dat het side-flow effect gering is. 

Simultaanproef (zie bijlage 3.2) 

Uit de resultaten is te zien, dat bij beitel PH 7.A1 (scherp) de hoofd
snijkant niet loodrecht op de beitelschacht staat. Bij sommige proeven 
zit de snijkant dan ook niet in zijn geheel in het materiaal. In combi
natie met het te ruwe referentievlak is de groefdiepte niet nauwkeurig 
op te meten. 

Snedediepteproeven (zie bijlage 3.3) 

Het name door het te ruw voorgedraaide referentie-oppervlak en een lich
te scheefstand van de snijkant zijn de resultaten niet nauwkeurig genoeg 
om te gebruiken als toetsing van het model. 

Krachtmetingen (zie bijlage 3.4) 

De gemeten waarden van de hoofdsnijkracht zijn als functie van de snede
diepte grafisch weergegeven in fig.3.12. 

Ben opvallende overeenkomst is te zien met gevonden grafieken uit de li
teratuur voor draaiproeven met grotere snedediepten en snijkantsradii 
(zie fig.3.13) [6]. 
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Na afloop van de proeven zijn er wederom S.E.M.-foto's van de gebruikte 
beitels gemaakt (zie fig.3.14 en 3 . 15). Uit deze foto's is te conclude
ren dat de beitels hun oorspronkelijke vorm goed behouden hebben en dat 
er dus weinig slijtage is opgetreden. 

fig.3.14 S.E.M.-foto van beitel PM 7.A1. 

fig.3.15 S.E .M . - foto van beitel PM 7.C1. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Hodelvorming 

Uit de resultaten van het huidige model worden de volgende conclusies 
getrokken: 

1. Er stroomt geen materiaal onder de beitel door. Dit houdt tevens in 
dat de minimale snedediepte gelijk aan nul is. 

2. Het totale vermogen voor de spaanvorming wordt te laag ingeschat. Dit 
voIgt uit figuur 4.1. In deze figuur is het totale vermogen P uitge
zet als functie van de snedediepte t 1. De lijn 'EXP' is bepaald uit 

de resultaten van de experimenten (krachtmetingen). De andere lijn is 
bepaald met de resultaten verkregen uit het model (zie ook bijlage 
4.1). 

1 
60 

P 4 
(J/S] 

20 

10 20 

EXP. 

MODEL 

30 40 50 

fig.4.1 Het totale verspaningsvermogen Pals functie van t 1• 

Indien in het software-programma het vermogen benodigd voor de spaan
vorming (P1, P2 en P4) met een factor 2.2 vermenigvuldigd wordt, ont-

staat figuur 4.2. Uit deze figuur blijkt dat het dus weI mogelijk is 
om een waarde voor ekrit te vinden die ongelijk aan nul is. 
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fig.4.2 Bet totale vermogen Pals functie van e. 

3. De optimale waarde van t 2, bepaald door (28), blz.23 , komt slecht 

overeen met reeds bekende praktijkgegevens. Naar aanleiding van deze 
gegevens is te verwachten dat de waarde van de afschuifhoek + in de 
ordegrootte van 20° zal zijn. Uitgaande van (28) vinden we voor de 
afschuifhoek ongeveer 45°. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt [17,18,19,20,21,22] dat het toch 
zeer aannemelijk is om te stellen dat de minimale snedediepte ongelijk 
aan nul is. 
VaarschijnIijk bestaat er een te groot verschil tussen de werkeIijke en 
de aangenomen situatie. AIle gedane aannamen dienen nogmaals aan een 
kritische blik onderworpen te worden. Dit leidt tot de volgende aanbeve
lingen. 

1. Onderzoek of de C-waarde inderdaad constant blijft bij zeer hoge de
formatiesnelheden. 

2. Een andere Manier om de optimale waarde van t2 te bepalen is door het 

leggen van een relatie tussen de normaal- en de afschuifkracht op het 
spaanvlak. Deze relatie is gebaseerd op het bestaan van een wrij
vingscoefficient ~ op het spaanvlak. De op deze wijze bepaalde waarde 
van t2 komt beter overeen met de praktijkgegevens (+ = 30°). Bet ver-

mogen neemt echter een lagere waarde aan (zie ook bijlage 4.2). Bet 
is dus zaak om nader te onderzoeken op welke wijze de optimale waarde 
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van t2 het beste bepaald kan worden en op welke wijze P2 het beste 

verdisconteerd kan worden. 

3. Door het bepalen van de elastische effecten kan nagegaan worden of 
het zinvol is om deze te verdisconteren in de vermogensberekeningen. 

4. Nagegaan dient te worden, wat de invloed is van het stevigingseffect. 

5. Verder is het de vraag of het principe van volumestroombalans juist 
is toegepast. In werkelijkheid kunnen de parameters een dusdanige 
grootte hebben, dat het niet meer geoorloofd is om microholten e.d. 
te verwaarlozen. Nader onderzoek zal dit uit moeten wijzen. 

6. Via de simulatie-programma's HARC en NIKE-2D kan mogelijk meer in
zieht in de spanningsverdeling en de contaetlengte op het spaanvlak 
verkregen worden. 

4.2 Experimenten 

4.2.1 Proefopstelling 

De conclusies met be trekking tot de proefopstelling Iuiden als voIgt: 

1. De nulpuntsbepaling kan niet nauwkeurig genoeg gebeuren. 

2. Bij het monteren van de opspaninrichting voor de proefstukken op de 
hoofdas wordt er een onbalans gelntroduceerd. 

3. Er treden trillingen op die verstorend werken. 

Naar aanleiding van deze conelusies worden de vo1gende aanbeve1ingen ge
daan: 

1. Om het nu1punt nauwkeuriger te kunnen bepalen, za1 een inrichting 
ontworpen dienen te worden, waarmee het mogelijk wordt om de hoofdas 
in aanzetrichting in iedere gewenste positie te fixeren. 

2. Er dient een ander ontwerp te komen voor het opspannen van de proef
stukken, zodat het mogelijk wordt om deze opspaninrichting centrisch 
op de hoofdas te monteren (bijv. het toepassen van een conus). 

3. De e1ectromotor is in de huidige situatie via rubbers verbonden met 
de draaibank. Beter zou zijn om deze motor op een apart frame te 
p1aatsen, los van de machine. De machine za1 dan Minder hinder onder
vinden van de, door de motor gegenereerde tri11ingen. 
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4. Verder is het nodig dat de pompunit aan een onderzoek onderworpen 
wordt, opdat voorkomen wordt dat er trillingen in de toevoerslang 
naar de hoofdas optreden. 

5. Om meer inzicht te verkrijgen in de trillingseigenschappen van bijv. 
de hoofdas, is het wellicht zinvol om de machine in de huidige confi
guratie aan een trillingsonderzoek (bijv. m.b.v. Modale Analyse) te 
onderwerpen. 

6. Er moet een betere beitelhouder ontworpen worden zodat het mogelijk 
wordt om de beitel stabieler in te spannen. In figuur 4.3 wordt een 
aanzet gegeven tot dit ontwerp. 

fig.4.3 Ontwerp van een stabielere beitelhouder. 

4.2.2 De proeven 

Voor wat betreft de resultaten van de proeven wordt het volgende gecon
cludeerd: 

1. Uit de verkregen groefmetingen is het niet mogelijk de minimale sne
dediepte op te meten. 

2. Uit het verloop van figuur 3.12 en 3.13 is te zien dat het toepassen 
van een schaalvergroting met betrekking tot de proeven toegestaan is. 
Oit heeft tot gevolg dat de experimenten eenvoudiger uit te voeren 
zijn. 
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3. Bet is wenselijk dat er meer inzicht in het toucheren verkregen 
wordt. 

4. Voor het opmeten van de snijkantsradius is de S.E.M.-methode de meest 
betrouwbare. Als vergelijkingsmeting kan men het beste gebruik maken 
van de rondloopmeting. 

5. Het is heden ten dage nog bijna onmogelijk om op zeer kleine schaal 
een van te voren gedefinieerde snijkantsradius aan de beitel te slij
pen. 

Deze conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen: 

1. Als soortgelijke proeven weer gedaan worden, moet er voor gezorgd 
worden dat de hoofdsnijkant loodrecht op de beitelschacht staat en 
dat de hele opstelling goed haaks uitgeklokt staat. 

2. Verder moet er van een aanzienlijk gladder referentie-oppervlak uit
gegaan worden. 

3. Door op een, door een ruwheidsmeting gedefinieerd referentie-opper
vlak te toucheren en daarna wederom van dit oppervlak een ruwheids
profiel te bepalen is het mogelijk meer inzicht in dit toucheerproces 
te verkrijgen. Onderzoek of het mogelijk is een ander toucheerproces 
te ontwikkelen. Men kan hierbij denken aan het tot stand brengen van 
een electrisch contact tussen de beitel en het werkstuk. 

4. In de berekening 
us benaderd door 
te voeren met 
een radius. Deze 
te maken. 

van de tertiaire deformatiezone is de snijkantsradi
rechte zijden. Voorgesteld wordt om experimenten uit 
beitels waar een schuine kant aan geslepen is i.p.v. 
beitels zijn in ieder geval eenvoudiger en sneller 

5. Het uitvoeren van quick-stop proeven zal leiden tot meer inzicht in 
de vorm van de dode-zone. 
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BIJLAGE 2.1 Bevijs volumebalans (par.2.2.4, blz.20). 

1 = V'sin(912) 

2 = VO'cost) Vo 
3 = VO'sint) 
4 = V'sin{a - 9/2) 

5 = V'cos{a - 9/2) 

Te bevijzen: 

Er geldt verder 

en 

VI = V'sin(9/2) 

N 

fig.B1 Aangenomen snelheidsveld. 

VO'sint) 
en (18): V = sin{a _ 9/2) 

Dit ingevuld in (B1) geeft: 

bijlage 2.1 

E 

(B1) 

sina • cos(9/2) 
LAB • tana . Vo = ( LAB·tana - LAB·tan(9/2) }. VO' sin(a _ 9/2) 
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Di t uitgewerkt: 

tan~ "" ( tan~ - tan(9/2) ) • sinf3 • cos(9/2) 
sine ~ - 9/2) 

Verder uitschrijven van deeltermen levert: 

tan~ - tan(912) 

Verder geld t : 

sinf3 sin(9/2) 
= cos~ - cos(9/2) = 

= sin~' cos(9/2) - sin(9/2) • cosf3 
cos~ • cos(912) 

sin(~ - 9/2) "" sin~ • cos(9/2) - sin(9/2) • cos~ • 

Dit ingevuld in (82) geeft: 

tan~ = [ sinf3' cos(9/2) - sin(912) • cosf3 ] . 
cos~ . cos(9/2) 

bijlage 2.1 

(82) 

s1nf3 • cos( 9/2) 
sin~ • cos(9/2) - sin(9/2) • cos~ • 

Na uitwerken voIgt: 

tan~ "" sinf3 "" tan~ 
cos~ 

Q.E.D. 
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BIJLAGE 2.2 Afleiding formule (21) (par.2.2.4, blz.21). 

P = 2'koV'L osin(e/2) OE OE 

Lao = P - p'cose 

Oit ingevuld in 

geeft: 

2'k'V'p'sine 'cos(e/2) + 2'k'V'(p - p'cos9 + LOE )'sin(9/2) -

Bet uitverken van het dubbel produkt onder het vortelteken geeft: 

2'k'V'p'sin9 'cos(9/2) + 2'k'V'p'sin(9/2) - 2ok'V'p'cos9 'sin(9/2) + 

2okoVoLOEosin(9/2) - 2'koVOoposine • 

Verder geld t : 

sin9 'cos(9/2) - cose 'sin(9/2) = sin(9 - 9/2) = sin(9/2) 

en 

Vo 
V=------~-...,..-"""!'-...,....".....,..".,.-= p'sin9 'sin(9/2) 

P - p·cos9 + LOE 
cos(912) -

v 'P - V 'p'cose + V 'L o 0 0 OE 
LOE ' cos ( 912 ) 

Oit ingevuld levert: 
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Verder geldt: 

9 1 - cos9 = 1 - cos(20 2) = 2osin 2 (9/2) • 

Dit invullen en verder uitschrijven levert: 

8·k·V ·p·sin3 (9/2) 4·k·V·L 'sin(9/2) 8·k·V 'p2'sin 3 (9/2) 
p = 0 o DE 0 

cos(9/2) + cos(e/2) + LDE ' cos(el2) 

4·k·V ·p·sin(9/2) 0 8·k·V .p2·sin 3 (9/2) 
0 

4·k·V ·p'sin(e/2) 0 
cos(9/2) + LDE'cos(el2) + cos(e/2) 

2·koVO·posin9o 

Gelijke termen bij elkaar geschreven geeft: 

p = 
8ok o VO

op'sin(e/2) °rt + sin 2 (e/2)} 

cos(912) - 2'k'V °p'sine + o 
4 o k'VO'sin(912) 

cos(912) 

+ 

(21) 
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BIJLAGE 2.3 Afleiding formule (25) (par.2.2.4, blz.22). 

Er geldt: 

sin9 = 2'sin(9/2) 'cos(e/2) • 

Dit ingevuld in (24) levert: 

8'k'VO'p'sin(e/2) 8'k'VO'p'sin 3 (e/2) 
p 3 = ---c'::"os-(':"":e=-:/:-::::2-=-)--- + ---c;;;"'o-s-:("'!"'e/-:-:2~)---

4'k'VO'p'sin(e/2) • cos 2 (e/2) 

cos(el2) 

16'k'VO'p'sin 2(e/2) 
+ ---c~o~s-:(~e/-:-:2~)----

k·V • p'sin(el2) 
P3 = ----..;~-o-s-:-(e~/':":2:-:-)-- • {8 + 8'sin 2 (el2) - 4'cos 2 (912) + 16'sin(e/2)} • 

Verder is 

en 

sin(e/2) = tan(e/2) 
cos(el2) 

cos 2 (e/2) = 1 - sin2(e/2) • 

Dit ingevuld geeft: 

P3 = 4·k·VO·p·tan(e/2) . { 1 + 3'sin2(e/2) + 4'sin(e/2) ). (25) 
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BIJLAGE 2.4 Listing software-programma (par.2.3, blz.24). 

Program PMODEL2 (input, output, out, outp); 

{ dit programma berekent totale vermogen } 
{ volgens model 2 als funetie van theta. } 
{ uitvoerfile outp.dat is invoerfile } 
{ voor TEKEN., sehuifspanning blok } 

Var m,n 
t,tO,t1,t2,tstart,deltat,tmax,P,a,b,e 
p1,p2,p3,p4,pi,k,VO,r,deltatg,tgmax,tg 
out, outp 

integer; 
real; 
real; 
text; 

bijlage 2.4 

xas, yas, t hel 
leg 

varying [30] of char; 
varying [30] of char; 

Begin 

rewri te( ou t) ; 
rewri te( outp); 

writeln('k (N/mm2) 1'); 
readln(input,k); 
k:=k*1000000.0; 

writeln('VO (m/s) ?'); 
readln(input,VO); 
VO:=VO; 

writeln('rho (mu) ?'); 
readln(input,r); 
r:=rIlOOOOOO.O; 

writeln('t1 (mu) 1'); 
readln(input,t1); 
t1:=t1/1000000.0; 

pi:=4*ArcTan(1.0); 
tstart:=O; 
t::tstart; 
deltatg:=0.1; 
deltat:=deltatg*pi/180; 

writeln('thetamax (graden) 1'); 
readln(input,tgmax); 
tmax:=tgmax*pi/180; 

m:=round(tgmax/deltatg)+1; 
n:=1; 
writeln(outp,n:3,m:3); 

writeln('tekst x-as 1'); 
readln(input,xas); 
writeln('tekst y-as 1'); 
readln(input,yas); 
writeln(outp,xas:30,yas:30); 



writeln('titel van de plot ?'); 
readln(input,titel); 
writeln(outp,titel:30); 

writeln('tekst bij lijn ?'); 
readln(input,leg); 
writeln(outp,leg:10); 

repeat 
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to:=tl-r*(l-cos(t»; 
t2:=sqrt(tO*(2*tO-tl»; 
pl:=k*VO*(t2+(tO**2)/t2); 
p2:=k*VO*tO*(1-tl/t2+tO/t2); 
a:=8*sin(t/2)*(1+«sin(t/2»**2»/cos(t/2); 
b:=2*sin(t); 
c:=(16*(sin(t/2»**2)/cos(t/2); 
p3:=k*VO*r*(a-b+c); 
p4:=k*VO*r*(1-sin(t»; 

P:=p1+p2+p3+p4; 

tg:=t*180/pi; 
writeln(outp,tg:15:5,P:15:5); 
t::::t+deltat; 

until t>tmax+O.5*deltat; 

close(out)i 
close(outp); 

end. 

bijlage 2.4 
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BIJLAGE 3.1 Materiaalgegevens Al T-633 (par.3.!, bIz.26). 

De gegevens zijn afkomstig van Philips-normblad UN-T 633. 

Aluminiumlegering AISiMgHn 100 HV 

Samenstelling 

C-waarde: 

k-waarde: 

E-modulus: 

Si: 0.7 - 1.3 % 

Hg: 0.6 - 1.2 % 

Hn: 0.4 - 1.0 % 

488 N/mm 2 

280 N/mm 2 

7E4 N/mm2 

bijlage 3.1 
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BIJLAGE 3.2 Resultaten proef, type 1, beitel PM 7.A1 (par.3.5, blz.35). 

I!' ... ~"+--'+"-f-~"'-'''''''''+-'-1 
~ -

BEITEL PM 7.A1 
(p=O lJm.) 

........ -.. I --

t- ~+-- .- -- ,=::1.:. __ -t_,-~-i i-- ----l--f-- - '--+-il-+--+-+---+--Y""-f--I--+--+-+-~I-+--+'--
- -I ~~~+--I--4·--+--'--~-""-f---+.,--I-T--~~--+-~-1 ..,. - -, --t- 0 j- t- i-- -- -+-1-+ ---+-
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Resultaten proef, type 1, beitel PH 7.C1 (par.3.5, blz.35) . 

._. 

. : .. 

r--t- BEITEL PH 7.C1 
(pa21 pm.) 

bijlage 3.2 
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BIJLAGE 3.3 Resultaten proef, type 2 (par.3.5, blz.35). 
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- . . - , 
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BIJLAGE 3.4 Resultaten krachtmetingen (par.3.5, blz.35). 

proefnummer snedediepte F v 
tl [lJm] [N] 

5 3 1.8 

6 4 2.0 

7 5 3.0 

8 6 4.1 

9 7 4.6 

10 8 5.0 

11 9 5.4 

12 10 6.3 

13 15 7.6 

14 20 9.2 

15 30 10.2 

16 40 12.2 

17 50 15.3 

Voorbeeld krachtmeting (proefnr.7, tl = 5 pm.) 

1 S.D. = 0.98 N. 
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BIJLAGE 4.1 Resultaten vermogensberekeningen (par.4.1, blz.38). 

snedediepte P per P model F p 
model v exp 

tl [\.1m] breedte [J/s1 [N} (Fv'VO) 
(fig.2.10) 

10 57000 11.4 6.3 25.1 

15 74000 14.8 7.6 30.4 

20 90000 18.0 9.2 36.7 

30 124000 24.8 10.2 40.8 

40 156500 31.3 12.2 48.6 

50 192000 38.4 15.3 61.2 
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BIJLAGE 4.2 Bepaling vermogen P2 en optimum t2 (par.4.1, blz.39), 

T 

-
--- F 

TO 

1 - VO"sin; 

2 - Vo 'cos; 
3 ::: V "sin; s 
4 = V 'cos; s 

fig.B2 Bepaling vermogen P2, 

Uit de volumestroombalans voIgt: 

V • sin; = V • cos. 0 s 

dus 

V - VO"tan; s 

en 

V 
to 

- V ---s - 0 t2 

Beitelvermogen ::: F " Vo • 

Gedissipeerd vermogen = primaire + secundaire zone ::: 

Oftewel: 

V 'k-t o( o 0 + V 0 lJ " F • s 



Hierui t voIgt: 

F ., 
k·( ti + to ) 

t2 - to')J 

- 60 -

Om de optimale waarde van t2 te vinden stellen we: 

3F 
-'l- = O. ut 2 

Dit geeft als resultaat 

bijlage 4.2 
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