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Errata:

Pag. I 23e regel van onder: snijsnelheid wordt gegeven in mm/s.
Dit moet zijn: m/s.

Pag. 2 ?6 e regel van boven: frequent.ie bij induktielassen moet
z i j n: 250 - 400. kH z .

Pag. 10 Tabel 5. In tweede riJ moet staan: stuks x 103 •

Pag. 20 ge regel van onder. 20 - 50 m/min. geldt voor het zagen
van s t a f ma t e ria a I .

Pag. 24 24 e regel van boven: Er moet staan: hoe de hoek ~
tussen de t~tale verspaningskracht F en de snijkracht Fseen maat voor de slijtage .•.. V

2ge regel van boven: (zie fig. 15 en 16, pag. 26 en 27)
14e regel van onder: (zie fig. 17 en 18, pag. 27 en 28)

Pag. 41 Ie regel van boven: Na eerste zin moet staan:
(zie fig. 32, pag. 44).
8e regel van boven: Er moet staan: figuren 30 en 31
( pag. 42 en 43).
6e regel van onder: De volgende alinea moet tussengevoegd
worden:
Er zijn ook enige proeven gedaan met andere buismaten om
de grootte van de toe te passen aanzet per tand te bepalen.
Bij deze proeven zijn geen metingen verricht. Er is verder
gebleken, dat bij de grotere buismaten (dikwandig) de tand
steek een rol gaat spelen in verband met het vollopen van
de tandtlolten.

Pa,:';. /14 F'iguur 3~~: Jc Jll..Lj;.J0rL!:~ vail de !<roudilell is links in de
figuur vail bov<::n llaar beneden als voIgt: 2, 1 en 3.

Pag. 60

Pag. 78
en79

Pag. 79

e12 regel van onder: Beter is; betere kwaliteit van de
zaagsnede dan toepassen van een golftand.

T (standtijd zaagblad) moet zijn Tmax.

ge regel van boven: s = zaagweg van een tand per omwenteling.
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1. SAMENVATTING............

De VBF (Verenigde Buizenfabrieken) heeft (hebben) zioh gespeoialiseerd in de
fabrikage van ~elaBte stalen buis. De buis wordt met sen bepaalde Iassnelheid
(60- 140 m/min) ala een eindloze buts kontinu gelast. Deze eindloze buls moet
gedeeld wor~en, hetgeen met een zogenaamde meelopende deelinriehting in-lijn
met de 'bu.isenlasmaehine geschiedt. De nu ontstane· lengten moeten eventueel in de
afkorterij afgekort worden op lengten, die door de klant gevraagd worden. Aan
de kwaliteit van de deelvlakken worden bepaalde eisen gesteld. De kwalite1t
hangt samen met de gekozen deelmethode.
Een goede, veel toegepaste deelmethode is het koudoirkelzagen. Een nadeel bier
van is de tamelijk lange deeltijd. Deze methode wordt momenteel gebruikt in de
afkorterijen. De kwaliteit van de zaagsnede kan onder bepaalde kondities goed
zijn.
Daarnaast komt het smeltcirkelzagen veel voor. De kwaliteit van de zaagsnede
is Minder goed, maar de"deeltijd is zeer kort. Deze methode wordt IlGlllenteel
toegepast op de Iasmachine (meelopend) om de eindloze bulB te delen in lengten
van ± 6 m (handelslengten).
Bovenstaande twee deelmethoden worden in dit afstudeerverslag aan een nader on
derzoek onderworpen. Dit met een tweeledige doelstelling:

- het optimaliseren van deze methoden in stationaire toestand
- het onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met deze methoden in-lijn (meela-

pend) een kwalitatief goede zaagsnede te leveren bij de h.tdige produktienor.
men.

Ten aanzien van het stationair koudcirkeIzagen is gekeken naar de invloed van
een aantal bernvloedbare variabelen op het proces. Deze variabelen·
zijn: de geometrie en de eigenschappen van het zaagblad, de snijsnelheid, de
aanzetsnelheid en de koelvloeistof. Aan de hand van literatuurstudie, eigen
proefnemingen, alsmede in de DIN-normen omvatte eisen ten aanzie.tl van de Za.&B
snedekwaliteit zijn een aantal konklusies getrokken.

- De belangrijkste procesparameter is de aanzet per tand a. Veor de VBF is een
a kleiner dan 0,06 mID interessante

- Een gunstige snijsnelheid ligt tussen 1,5 - 2,0 mm/sa

- Een zaagblad voorzien van een golftand met wisselvertanding met een steek van
3,2 -4,8 mm voldoet goed.

- Een goede aanzetsnelheid voIgt dan met bovenetaande gegevens uit:

va. a ~ t met t. tandateek, a. aanzet per tand en v. snijanelheid.

- Er dient een koelvloeistof toegepast te worden.

Veor het smeltcirkelzagen is eenzelfde prooedure gevolgd als bij koudoirkelzagen,
met dien verstande, dat het toepassen van een koelvloeistof buiten besohouwing
gelaten is. Bij dit proces moet een zaagblad voorzien van een woltstand met ••n
steek van 5 - 8 rom toegepast worden. Het beste reBultaat geeft een korte slag llIet
hoge aanzetkraoht (aanzetsnelheid groter dan 0,4 mls en een aanzetkracht groter
dan 1700 N) bij een snijsnelheid van 120 m/s.
Indien meelopend zagen exaot synchroon aan de buiasnelheid gebeurt, kan dit pro
ces gezien worden als stationair zagen. De eerder naar voren gekomen konklusies
zijn in dat geval ook geldig voor meelopend zagen.
Bij de huidige hoge produktiesnelheden kan echter de verspaningstijd een knelpunt
vormen in de gehele cyclustijd van de meelopende zaagwagen. Xeelopend koudeirkel
zagen kan als gevolg hiervan moeilijkheden geven. Het verlagen van de lassnelheid
geeft techn1sch gezien meer mogelijkheden. In hoeverre dit voor de VBF oak ekano
misch verantwoord is, is in dit onderzoek niet nagegaan. Meelopend smeltoirkelza
gen is door de kleinere verspaningstijd weI bij de huidige produktiesnelheden t08
pasbaar (de lassnelheid zou zelfs nog hoger kunnen zijn). Door een juis,e keuze
van de procesparameters kan aan de in de DIN-normen gestelde eisen worden vold&an.
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2. INLEIDING 

=====-=== 

De VHF (Verenigde Buizenfabrieken) hebben zich gespecialiseerd in de fabrikage 
van gelaste stalen buis. Ret bedrijf heeft vier vestigingen en weI in Arnhem, 
Blerick, Maastricht en Oosterhout. De VBF maakt gelaste buis, te verdelen in de 
groep dunwa.ndige buizen, vervaardigd uit gebeitst bandstaal (warm- en koudband) 
en de groep dikwandige buizen, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal. 
Dit bandstaal wordt aangevoerd in grote rollen met verschillende banddikte. De 
bandbreedte varieert tussen 0,8 m - 1,2 m, terwijl het gewicht per rol tussen de 
9 - 15 ton ligt. Vanuitde opslag worden deze rollen naar de bandsnijmachine 
(slitter) vervoerd, waar ze in banen gesneden worden op een breedte die nodig 
is om de standaard diameters (lasdiameters) buis te kunnen vervaardigen. 
Om het lassen van buis zoveel mogelijk kontinu te laten verlopen, worden eenaan
tal rollen bandstaal op een grote verzamelhaspel gewikkeld. Hierbij worden de 
uiteinden van twee rollen door middel van een stuiklas met elkaar verbonden. De 
lasmachine behoeft slechts stilgezet te worden als van verzamelhaspel gewisseld 
moet worden. Op een haspel zit 10 km - 15 km bandstaal. Ret gebruikmaken van een 
bandaccumulator is een ander bij de VBF in gebruik zijnd principe. Gedurende de 
tijd dat het stuiklassen van de bandeinden van de kleine rollen plaatsvindt, is 
voldoende band in de accumulator aanwezig om de lasmachine te kunnen Laten door
draaien. Bij deze methode behoeft de lasmachine dus niet meer stopgezet te wor
den. 
Van de aldus geproduceerde eindloze band worden zonodig de zijkanten geschaafd. 
Hiema loopt de band het vormgedeelte van de lasmachine binnen, waar in tenmin
ate 6 stappen (een atap be staat uit 2 vertikale en 2 horizontale walsen) de buisvorm 
aan de band wordt gegeven. De nu nog openstaande buts wordt op de lasplaats 
dichtgelast. Bij het lassen worden momenteel twee methoden toegepast: 

- Induktielassen (f -+ 250 Hz). 
Bij deze methode wordt de buis door een induktiespoel gevoerd. De hoge stroom
dichtheid, die aan het oppervlak van de bandkanten opgebouwd wordt (nSkin-ef
fekt"), verhit de ba.ndkanten tot 1400 a 1500oC. Door middel van lasrollen wor
den de bandkanten daarna tegen elkaar geperst waardoor een stuiklasverbinding 
ontstaat. 

- Weerstandslassen (r =±400 Hz). 
Door middel van een lasrol, die bestaat uit twee ten opzichte van elkaar geiso
leerde koperen schijven, wordt over de beide nog te lassen bandkanten een spa.n
ningsverschil aangebracht. De lasr.ol met de benodigde steunrollen zorgt tevens 
voor de lasdruk. De grote stroom, die ter plaatse van de lasrol loopt, doet de 
bandkanten verweken. Met de lasdruk samen leidt dit tot het ontstaan van een 
stuiklas. 

Ret gedeelte van de lasnaad, dat aan de buitenzijde van de buis ontstaat, wordt 
direkt na de lasplaats met behulp van een schaafbeitel verwijderd, waarna de buis 
gekoeld wordt. 
In de nu volgende kalibreersektie,. die bestaat uit 3 tot 4 stappen (ook hier be
staat een stap uit 2 vertikale en 2 horizontale walsen) , wordt de buis geredu
oeerd en gekalibreerd. Omdat bij deze koudreduktie versteviging optreedt zal tot 
maximaal 30~ in diameter gereduceerd kunnen worden. 
Indien nodig wordt de buis nu door een profileerinrichting (zogenaamde Turkse-kop) 
gevoerd, waar een gewenste profilering in twee of meer stappen aangebracht kan 
worden. 
Tenslotte wordt de buis door een richteenheid geleid, die zorgdraagt voor een 
reohte buis. De nog eindloze buis wordt nu met behulp van een meelopend deelmecha
nisme in stukken van + 6 m (zogenaamde handelslengten) gedeeld. Afhankelijkvande 
eisen, die met betrekking tot de kwaliteit van de bewerkingsvlakken door de klant 
gesteld worden, worden de handelslengten, hetzij direkt in rond- of zeskantvorm 
gebundeld, hetzij gevlakt of ontbraamd en daarna gebundeld. Een deel van het pak
ket wordt afgekort geleverd, dat wil zeggen de buizen worden op een door de klant 
bestelde lengte geleverd. Deze zogenaamde fix-lengten (VBF-jargon), varierend in 
lengte van 0,5 - 3,5 m worden momenteel in de aikorterij uit fabrikage-lengten 
(meervouden van de fix-lengten) gezaagd of gehakt. 

.. 
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3. PROBLEEMSTELLING EN OPDRACHTDEFINImtING__ __ ft_ •

Het buizenpakket, dat de VHF levert, dient aan speciale, door de klant gestelde
eisen met betrekking tot de lengte en de snedekwaliteit te voldoen. De snedekwa
liteit wordt bepaald door de deelmethode en de parameters die bij de betreffende
deelmethoden een rol spelen.
Momenteel worden bij de VHF als deelmethoden in de afkorterijen het koudcirkel
zagen en het dubbelslagshakken toegepast. De indruk bestaat echter dat op het ge
bied van koudcirkelzagen nog een aantal verbeteringen te bereiken zijn.
Bovendien bestaat de gedachte in de toekomst de buis direkt na de lasmachine te
bundelen en naar de klant te vervoeren. De vereiste kwaliteit moet dan op de las
machine bereikt worden. Doordat in dit geval het afkorten meelopend moet gebeuren,
moeten er speciale eisen aan de deelmethode gesteld worden (bijvoorbeeld een zeer
korte a,yclustijd).
Bovenstaande leidt tot de volgende algemene opdrachtdefini~ring:

Het instellen van een onderzoek naar een geschikte deelmethode voor het afkorten
van buis en het optimaliseren ervan en bovendien het onderzoeken in hoeverre deze
methode op de lasmachine (meelopend) toe te passen is, gezien de huidige produk
tienormen.-
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4. INVENTARISATIE.....,=---==

Momenteel wordt de eindloze bois op de lasmachine bij de VHF op twee manieren
gedeeld en wel met behulp van een meelopende enkelslagshakker of een meelopen
de cirkelzaag. Deze cirkelzagen zijn zogenaamde smeltzagen.
In de afkorterijen worden stationaire cirkelzaagmachines en dubbelslagshakkers
gebruikt. Bij een dubbelslagshakker wordt eerst door een horizontaal bewegend
mes het bovenste kapje van de buis geschaafd, waarna een vertikaal bewegend
mes de buis doorsnijdt (zie figuur 1, page 5). Op deze Manier wordt het ont
staan van een deukje in de buis &an de intreezi jde van het vertikaal bewegende
mes vermeden.
Voor de technische gegevens betreffende de momenteel in de produktielijn staan
de lasmaohines en deelmachines (zowel meelopend als stationair) zie tabel 1 en
2 op pagina 6 en 7. Bij deze twee figuren kunnen nog enige opmerkingen geplaatst

worden._ De lasmachines 70 en 80 zi jn lasmachines voor het lassen van dikwandige
buis.

- Op de lasmachines 30 en 32 wordt kontinuverzinkte buis geproduceerd.

Het kan in een later stadium belangrijk bliJKen enigszins inzicht te hebben in
zake de produktie van de VHF en de plaats waar de eventuele zwaartepunten liggen.
Hiertoe zijn een aantal overzichten gemaakt (de tabel 3 tim 6, pagina 8 tim 10)
wsarin de jaarproduktie van 1976 is opgenomen.

- Tabel 3 geeft een produktieoverzicht per lasgroep met onderscheid in rond en
profiel.

- Tabel 4 geeft een verdeling over de wanddikte per lasgroep.

- Tabel 5 geeft de afzet fix-lengten per lengtegroep.

- Tabel 6 geeft een overzicht van de afzet in prooenten van het totaal in tonnen.

Verder geeit figuur 2 op pagina 11 de ontwikkeling van de afdeling dunwandig weer.
Globaal gezien kunnen deze overzichten ook m.b.t. 1977 gebruikt worden.
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I
verticaal mes

horizontaa mes

1.

Principe van de dubbelslagshakker

FIGUlJR 1



TABEL 1.1
Produktiemoge1ijkheden

Kaohinenummer Lasvem~gen (kW) R • rond Kee10pend dee1meohanisme op
Buisdiameter Wanddikte (•• kVA) PR • profie1 1asmaohine(mm) (mm)

A.RNHEX

16 16••••••••50 0,8•••••••3 100 R Enke1s1agshakker
17 9,5••••••32 0,6••••••• 2 130 R Enke1s1agshakker
18 13••••••••35 0,6••••••• 2 100 R Enkelslagshakker

BLERICK

20 22•••••••• 75 0,8••••••• 2,5 100 R + PR Sme1tzaag
21 16•••••••• 38 0,8••••••• 2 60 R + PR KoudzaagI sme1tzaag

ooSTERHOUT

30 13•••••••• 32 0,8••••••• 2 160· R + PR Enke1s1agshakker
31 19•••••••• 38 0,8••••••• 2,5 120 R + PR Enke1s1agshakker / sme1tzaag
32 12••••••••38 0,8•••••••2 200 R + PR Enke1s1agshakker
70 89.......114 2••••••••• 5 350 R Sme1tzaag ~vliegende zaag~

Sme1tzaag niet meelopend

MAASTRICHT

40 16••••••••63 1•••••••••3 150 R + PR Smeltzaag
80 33••••••• 114 1,5•••••••6 250 R Sme1tzaag



--"ilmL~Q-----------"'6'-!vi!e~r~z!!!llli!!o!!h!!t~van!!!~d~e~s~i~a~t"l~o'!'na~i~r~e·af~k~o~r~t~ma~o:'1hi::":":n:"e~s:-:i:":n:-:di:e::-."':a:"::t;:';'k:':o:":r::t:":e:":ri:;"';j;:e=n:---------------
""-- E,e! !e!t!.~ni !!e! !~e!.e_t!O~!s~h! ieie!e!!s.:. _

Pro d u k tie m 0 g e 1 ij k h e den
Maohine

Bewo MZ 40
Spontan

Spontan

BLERICK

Bewo I en II
Bewo m

Bewo IV
Bewo V

OOSTERHOUT

Bewo 3
Bewo 4

Pines I
Pines ]I

Pines m
Pines IV

Buisdiameter
(mil)

max. 32
9,5•••••••••• 50

(met andere k1em
b10kjes tot 63)
10••••••••••••68

max. 35
max. 60

max. 60
10••••••••••••63,5

10••••••••••••63,5
10••••••••••••63,5

max. 38
max. 38
max. 38
max. 38

Atkort1engte
(mm)

850•••••••••6750
100•••••••••2000

300•••••••••2000

300•••••••••3000
150•••••••••3000

150••••••••• 7250
600•••••••••3500

600••••••••• 7500
600•••••••••3500
64•••••••••1800
64••••••••• 3000

idem
idem

Wanddikte
(mm)

max. 2,25
geen beperldng

0,8••••••••••2

max. 2
0,80••••••••• 3,00

0,80•••••••••3,00
0,80••••••••• 3,00

0,8••••••••••3
0,8•••••••••• 3

max. 1,65
max. 1,65
idem
idem

Buisvorm

Rond
Rond + vierkant

Rond + protie1

Rond + vierkant

}

Al1e protie1enmet
breedste zijde
~60 mm

Rond + profie1

Rond + profie1
Rond + profte1

Rond
Rond + protie1

idem
idem

Dee1meohanisme

Meervoudige koudzaag
Koudzaag

Koudzaag

Koudzaag
Koudzaag

Koudzaag
Koudzaag

Koudzaag
Koudzaag

Dubbelslagshakker
Dubbels1agshakker
Idem
Idem
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TABEL 3

Lasgroep I'DII Rond ~ Profiel ~

8 - 13 11,02 0,19 1,69
14 - 16 13,16 0,33 2,45
17 - 19 25,14 2,97 10,57
20 - 24 11,79 1,45 10,95
24 - 26 6,21 2,69 30,22
27 - 30 2,17 0,97 30,89
31,7- 32 1,82 5,60 75,47
34 - 36 1,22 0,65 34,76
38 0,99 3,62 78,52
40 - 42,5 0,90 0,58 39,19
43 - 45 0,98 0,95 49,22
47 - 48 0,57 0,96 62,75
50 - 51 0,58 1,02 63,75
53,4- 54 0,36 0,04 10
57 0,11 0,43 79,63
60 - 63,5 0,20 0,33 62,26

Percentage
van totale 77,22 22,78 22,78
produktie(km)

In de kolommen "rond" en "profiel" staat per lasgroep het per
centage 'Van de totale produktie van 1976 in kilometers (totale
produktie is 1~).

In de laatste kolom staat het percentage profiel per lasgroep
uitgezet, waarbij de produktie van een lasgroep op 100% gesteld
is.

Berekening laatste kolom voor lasgroep 8 - 13 mm:

(11,0~~8,19):Z:100%. 1,69%.



TABEL 4
r •

Prooentuele verd.eling over de versohillende wanddikten van de produktie van 1976
fe! !&!g!O!P_i! ~i!o~e!e.!:B.:. ~e_p.!:O~~t!e_p!r_1!;B§r,!8E !O~! !p_1201_g!B!e!d.:. __

LABGROEP WANDDIKTE mm
TOTAAL

mm .j. 0,6 0,75 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,25 1,50 1,60 1,75 2 2,2 2,25 2,50 3 ~

8 - 13 5,2 4,7 68,7 9,9 11,5 100
14 - 16 0,2 0,1 8,7 49,3 22,3 11,4 0,6 7,5 100
17 - 19 0,5 3,0 0,1 73,7 0,2 4,8 13,7 1,1 2,6 100
20 - 24 6,0 24,5 0,8 38,3 21,2 0,3 7,0 0,1 1,9 100
24 - 26 2,4 27,0 17,0 32,1 2,0 16,2 0,1 3,1 100
27 - 30 15,7 22,9 44,3 0,7 14,3 2,1 100
31,7- 32 16,4 23,4 34,3 5,5 17,6 0,4 1,6 0,7 100
34 - 36 9,2 29,6 32,7 1,4 20,7 2,3 4,6 100
38 - 38,1 13,6 19,7 27,7 1,6 31,7 2,6 3,1 100
40 - 42,5 4,3 26,2 35,7 0,9 26,6 4,0 2,3 100

43 - 45 4,1 9,2 44,6 5,0 30,1 0,4 3,9 2,7 100

47 - 48 1,3 4,6 65,8 2,2 18,7 3,3 1,1 3,1 100

50 - 51 13,6 5,2 26,6 0,6 39,8 0,5 8,2 8,5 100

53,5- 54 0,9 86,4 10,6 2,0 100

57 1,8 37,4 2,2 37,5 9,1 12,0 100
60 - 63,5 1,5 21,7 53,8 1,3 5,5 16,1 100



TABEL 5-.-

Lengte 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100 2400 2100 3000 8000
mm.

Stuks 554 6492 3400 1303 4088 6013 2349 1065 642 392 528

TABEL 6---
Verdeling van de afzet van 1916 in prooenten van totaal in tonnen
--------~------------------------

-"o

Rond handelslengte

Rond fix

Profiel handelslengte

Profiel fix

48,3

11,1

38,4

2,2
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Het delen van materiaal lean op verschillende manieren gedaan worden. Er kan
een onderscheid gemaakt worden in de volgende processen:

a. Verspaningsprocessen.
b. Wrijvingsprocessen.
c. Smeltprocessen.
d. Afschuifprocessen.
e. Overige processen.

Met betrekking tot bovenstaande processen kunnen per proces een aantal deelme
thoden genoemd worden. Voor een beschrijving van de hieronder genoemde deelme
thoden en enige voor- en nadelen wordt verwezen naar bijlage 1, pagina 70.

Ad. a. Als verspaningsprocessen worden hier genoemd:

- beugelzagen
- lintzagen
- koudcirkelzagen
- atsteken
- doorslijpen.

Ad b. Als wrijvingsprocessen kennen we:

-smeltlintzagen
- smeltcirke-lzagen
- frictiezagen.

Ad c. De belangrijkste smeltprocessen zijn:

- delen met behulp van laser
- sni J"branden
- plasmasni jden
- elektrisch lintboogzagen.

Ad d. Enige afschuifprocessen zijn:

- afrollen
- bakken
- knippen op een doom.

Ad. e. Overige processen:

- waterstraalsnijden
- ~duktief verhitten + stuktrekken.

- ----- Af'hatikelijIt vaii-de eisen,- die aai'l de deelmethode--en-het- te verdelen produkt-- ge-
steld worden, komen een of meer van bovenstaande methoden voor toepassing in
aamnerking•

5.2. !i-~!!.-!!!.e:t .:2.e.lr~i..!!6_t~~_d.!. .9.e~l!!!.e.lh2.d~

De door de VHF geproduoeerde buizen moeten voldoen aan de normen DIN 2393 en
DIN 2394. Deze normen stellen ten aanzien van de kwaliteit van de buis en snede:

a. de haaksheid van de snede moet binnen 10 gegarandeerd worden.

b. de maximale hoogte, van de braam, gerekend vanafde wand van de buis (bij een
naar binnenstaande braam de binnenwand en bij een naar buitenstaande braam de
buitenwand) in radiale richting, mag niet groter zijn dan 0,4 IDJD.
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c. de rechtheid van de buis moet liggen binnen 0,25% van de lengte.

d. de tole~tie op de buisdiameter moet kleiner zijn dan 0,15 mm.

e. de lengte-tole~tie voor fix-Iengten buis moet liggen binnen:
o- 1 mm bi j I < 500 DIll

0-2 11II bij 500 ~ I .-1500 mm
o- 5 mm bi j 1 ::::.. 1500 mm

met I -lengte van bUs.

De deelmethode op de lasmachine is slechts van belang voor de onder a. en b.
vermelde eisen. Eis c. heeft betrekking op de richteenheid, terwijl de kali
breersektie het voldoen aan eis d. bewerkstelligt. De besturing van de mee
lopende deelwagen ot de instelling van de afkortmachine in het geval de buis
in de atkorterij op fix-Iengte gemaakt wordt, bepaalt in hoeverre vold.aa.n
wordt aan eis e.
Voor het meelopend delen op de lasmachine kunnen nog enige eisen toegevoegd
worden, naaelijk:

- De deelmethode moet toepasbaar zijn voor aIle soorten buis, zowel rand als
profiel.

- De deeltijd moet erg klein zijn (+ 1 sec.), omdat de totale cyclustijd zo
klein mogelijk moet zijn in verband met de hoge lassnelheden (tot ongeveer
140 m/min) die toegepast worden.

- De standtijd van het gereedschap moet redelijk groot zijn (met ~6n gereed
schap moeten ongeveer 1500 buislengten geproduceerd kunnen worden) am te
vool'kOllen dat de laSJIachine vaak stilgezet moet worden.

- Om de tach noodzakelijke stilstandtijden zo kort mogelijk te houden, zijn
een kleine wissel- en insteltijd vereist•.

- De methode mag met erg gevoelig zijn voor storingen.

Met bovenstaande eisen zal men moeten komen tot een verantwoorde keuze van een
toepasbare deelmethode, waarbi j het overzicht van verschillende deelmethoden· van
pagina 12 als uitgangspunt dient.
!an de hand van de waarderingstabel op pagina 14 en 15 (tabel 7) is op te merken
dat de processen bakken, koudcirkelzagen en saleltcirkelzagen praktisch goed uit
voerbaar zijn. Deze drie methoden worden bij de VBF momenteel toegepast.
Bet hakken heeft als nadeel een deukje bij het intreden van het hakmes in de
buis. Een dubbelslagshakker (voor beschrij'Ving dubbelslagshakken zie bijlage 1,
pagina70,hakken) kent dit probleem niet, maar dit apparaat is meelopend erg
moeilijk toe te passen. Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied in de USA is veel
belovend.
Over het koudcirkelzagen kan opgemerkt worden, dat enerzijds deze methode een
balitatief goede zaagsnede levert en gemakkeli jk meelopend toe te passen is,
maar anderzijds de deeltijd Vrij groot is. Bierdoor wordt de cyclustijd bij mee
lopend zagen relatief lang <± 6 sec.) en blijft daardoor de maximale buissnel
heid, waarbij koudcirkelzagen mogelijk is, beperkt. Een deel van het onderzoek
is derhalve gericht op het optimaliseren van de deeltijd.
Bet smeltcirkelzagen daarentegen heeft een veel kortere deeltijd, doch de kwa-
litei t van de zaagsnede is slechter. Vooral braamvorming bij uittrede van het
zaagblad uit de buis treedt Ope Ook op dit punt zal worden onderzocht of verbete
ring te bereiken valt.
Bet onderzoek richt zich derhalve op:

- Bet verbeteren van de bij de VHF in bedrijf zijnde stationaire deelmethoden van
buis door middel van koudcirkelzagen en smeltcirkelzagen.

- Bet inpassen van de resultaten van een stationair uit te voeren zaagonderzoek
op het meelopend zagen op de lasmachines.



WAARDERINGSTABEL (VOOR VERKLARING ZIE PAGINA 15).

Kwaliteit Deeltijd Rond en Standtijd Storings- Wissel-+ in- Totaal
profiel gevoelig- steltijd

heid
w=6 W=5 w=4 W=3 W=2 W=l

Beugelzagen (3) 18 ( 1 ) 5 (4) 16 (4) 12 (4) 8 (4) 4 63
Lintzagen (4) 24 (2) 10 (4) 16 (3) 9 (4) 8 (3) 3 70 -

Koudcirkelzagen (4) 24 (3) 15 (4) 16 (4) 12 (4) 8 (4) 4 79
Hakken (2) 12 (4) 20 (4) 16 (4) 12 (4) 8 (4) 4 72
Afsteken (4) 24 (4) 20 ( 1 ) 4 (4) 12 (3) 6 (2) 2 68.
Slijpen (3) 18 (4) 20 (4) 16 (2) 6 (3) 6 (4) 4 70
Smeltlintzagen (2) 12 (4) 20 (4) 16 (3) 9 (3) 6 (3) 3 66
Smeltcirkelzagen (3) 18 (4) 20" (4) 16 (3) 9 (4) 8 (4) 4 75
Friktiezagen (2) 12 (4) 20 (4) 16 (3) 9 (4) 8 (3) 3 68-
Laser (3) 18 (2) 10 (4) 16 (4) 12 (2) 4 (2) 2 62

Snijbranden (2) 12 (2) 10 (4) 16 (4) 12 (3) ,6 (2) 2 58
Plasmasnijden (2) 12 (2) 10 (4) 16 (4) 12 (2) 4 (2) 2 56
Elek.lichtboogzagen (2) 12 (3) 15 (4) 16 (4) 12 (2) 4 (2) 2 61

Afrollen (4) 24 (4) 20 ( 1) 4 (4) 12 (3) 6 (2) 2 68
Waterstraalsnijden (4) 24 (2) 10 (4) 16 (4) 12 (3) 6 (2) 2 70
Knippen op een doorn (2) 12 (4) 20 (4) 16 (4) 12 (2) Ii (2) 2 66

Induktief verhitten +
stuk trekken (2) 12 (3) 15 (4) 16 (4) 12 (3) 6 (2) 2 63

TABEL 7
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VERKLARING WAARDERINGSTABEL.

Alle deelmethoden zijn beoordeeld op een aantal eigenschappen,

die in tabel 7 horizontaal uitgezet zijn. In toenemende mate

van belangrijkheid is aan deze eigenschappen een waarderings

cijfer (W) van 1 tim 6 toegekend.

Per deelmethode is een cijfer (tussen 1 en 4) toegekend, dat

aangeeft in hoeverre deze deelmethode aan de betreffende eigen

schap voldoet (voor de toekenning van het cijfer per eigenschap

zie verder op deze pagina). Dit cijfer (in tabel 7 tussen haak

jes), vermenigvuldigd met het waarderingscijfer, geeft het waar

deringsgetal per eigenschap. Alle waarderingsgetallen samen ge

ven een totaal beeld van de deelmethode.

Kwaliteit snede
oppervlak:

Deeltijd:

Rond + profiel:

Standtijd:

cijfer 4 als Ra <. 1"urn, braamhoogte h~ 0,4 mm
cijfer 3 als 1~Ra<3f.m, 0,4.=sh<1,5 mm
cijfer 2 als 3~Ra< 5 }lm, 1, 5=; h<. 3 mm
cijfer 1 als Rai!! 5 fLm, h~ 1,5 mm

cijfer 4 Tv < 1s
cijfer 3 1 EiTv < 2s
cijfer 2 2~ Tv < 3s
cijfer 1 Tv ~ 3s

cijfer 4 als rond en profiel gedeeld kan
worden, zo niet, dan cijfer 1.

cijfer 4 indien n s max> 2000
cijfer 3 indien 1500" n s max =:;. 2000
cijfer 2 indien 1000-=::" ns max ~ 1500
cijfer 1 indien ns max ~ 1000

met ns max = maximaal aantal zaagneden.

Storingsgevoelig
heid:

Wissel- + instel
tijd:

cijfer 4
cijfer 3
cijfer 2
cijfer 1

cijfer 4
cijfer 3
cijfer 2
cijfer 1

storingsongevoelig.
weinig storingsgevoeligheid.
redelijke storingsgevoeligheid.
erg storingsgevoelig.

kort
normaal
redelijk lang
zeer lang

Bovenstaande is afgeleid voor het delen van buis ¢ 25 x 2.
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Om misverstanden te voorkomen zullen eerst de definities van de beide te on
derzoeken deelmethoden gegeven worden.

Koudcirkelzagen:

Het delen van een werltstuk met een roterend zaagblad met vertanding bij lage
snijsnelheden « 5 m/s), waarbij het werkstukmatenaal koud. is.

Smeltcirkelzagen:

Het delen van een werkstuk met een roterend zaagblad met vertanding bij hoge
snijsnelheden (>80 m/s), waarbij het werkstukmateriaal koud is.
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6. KOUDCIRKELZAGEN----
6.1. Algemeen

Het koudoirkelzagen, waarvan de definitie in het vorige hoofdstuk (pag. 16)
gegeven iSi wordt in de industrie vrij algemeen toegepast. Bij dezedeelme
thode wordt gebruik gemaakt.van de volgende twee zaagbladtypen (fig.3, page
18) :

- enkelvoudig zaagblad, waarbij de tanden in het blad geslepen zijn.

- segmentzaagblad, waarbij de tanden in segmenten ingezet worden.

Het segmentzaagblad zal hier niet verder behandeld worden, aangezien dit ty
pe bij de VBF niet toegepast wordt. Deze zaagbladen worden namelijk pas eka
nomisoh interessant bij zaagbladdiameters van ongeveer 500 Mm. De bladdikte
is bij een diameter van 250 mm ongeveer 3 mm groter dan bij een enkelvoudig
zaagblad, waardoor de hoeveelheid te versPanen materiaal, en vanzelfsprekend
daarmee ook het benodigde motorvermogen toeneemt.

Om tot een goed beheerst zaagprooes te komen is het noodzakelijk de invloed
van de versohillende variabelen goed te kennen. Daze variabelen kunnen worden
onderverdeeld in twee groepen, nl. niet-beinvloedbare en bernvloedbare varia
belen. Als niet-bernvloedbare variabelen kunnen genoemd worden:

1e. Eigensohappen van het werkstukmateriaal.

2e. Vorm en atmetingen van het werkstuk.

3e. Stabiliteit van de maohine.

4e. Regelmogelijkheden aan de maohine.

Als beinvloedbare variabelen kunnen genoemd worden:

1e. Eigensohappen van het zaagblad: tandvorm, tandsteek, zaagbladdikte, dia
meter, zaagbladmateriaal.

2e. Besturing van de zaagbeweging: snijsnelheid, aanzetkraoht, aanzet per
tand.

3e. Koeling en smering.

4e. Slijpvoorsohriften.

5e. Ingangskontrole van de zaagbladen.

Uit bovenstaande blijkt dat heel wat variabelen het zaagprooes bernvloeden.
Een onderzoek naar de invloed van al deze variabelen is weinig zinvol. Het on
derzoek is namelijk gerioht op de produktie van de VBF, zodat een aantal vari
abelen vastliggen. Het belangrijkste zal zijn het onderzoeken van de invloed
van de bernvloedbare variabelen, uitgaande van een bepaald werkstuk (vorm,
atmeting en materiaal), een bepaalde maohine i.v.m. stabiliteit en bepaalde om
standigheden (VBF-omstandigheden) die tijdens het onderzoek niet veranderen.
Deze opzet is ook gevolgd.

6.2. De eigensohappen van het zgagblad

In [1] is door Barendregt een 11teratuurstudie verrioht naar de optimale vorm
en afmetingen van het zaagblad (zie fig. 4, page 19) voor het zagen van staal.
Kort samengevat komen daaruit de volgende konklusies naar voren:

- Uit figuur 5 (pag. 19) is af te leiden, dat voor het verkrijgen van een kleine
versPaningskraoht (= kraoht, die nodig is om bij een bepaalde aanzet per tand,
een spaan met een breedte van 1 mm te verwijderen) een spaanhoek (zie fig. 4,
page 19) groter dan 100 gunstig is.
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EnkelvQudig zaagblad

Segmentzaagbladen met ingezette tanden ( lit. [ 4] )

FIGUUR 3
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•Uit figuur 6 (pag.21) daarentegen blijkt dat de beste standtijd verkregen
wordt bi j een spaanhoek van ± 60 • Een spaanhoek van 70 - 90 kan op grond
hiervan aanbevolen worden.

- Ten aanzien van de vrijloophoeko(.(zie fig. 4, pag.19) kan opgemerkt worden,
dat bij een vrijloophoek groter dan 100 het mechanische vermogen niet ver
der afneemt (zie fig. 7, pag.21). De gunstigste standtijd wordt volgens fi
guur 8 (pag.22) bereikt bij een vrijloophoek van + 100 • Naar aanleiding van
bovenstaande lijkt een vrijloophoek van ± 100 aanbevelingswaardig.

- Bij een kleine steek (zie fig. 4, pag.19) bestaat het gevaar dat het zaag
blad volloopt (- spaan gaat in tandholte tussen wee tanden vastzitten).
Een grote steek heeft een nadelige invloed op de standtijd van het zaagblad.
In (1) wordt door Barendregt een steek van 3,2 tot 4,3 mm aanbevolen.

- Als tandvorm wordt aanbevolen een golftand met tanddiepte h.r" 0,42 x t en
tandholtestraal RT -O,3xt (zie figuur 4, pag.19).
Het toepassen van een spaandeler (zie fig: 9, pag.22) verdient ookvoorkeur.
Dit betekent, dat de breedte van de zaagsnede (is gelijk aan de maximale
breedte van het zaagblad bij de tanden) niet door ~~n zaagtand bewerkstelligd
wordt, doch door twee opeenvolgende tanden, die elkaar aanvu.llen. Hierdoor
worden de tanden minder zwaar belast bij gelijke aanzet per tand a. De invloed
van de spaandeler op de specifieke snijdruk k s (arbeid per volume-eenheid)
wordt weergegeven in figuur 10 (pag.23). Met het oog op het aanbrengen en in
stand houden (bijvoorbeeld bij naslijpen) van de spaandeler kan het best de
wisselvertanding toegepast worden.

- Als zaagbladmateriaal wordt HSS aanbevolen. Weliswaar leidt toepassen van
hardmetaal tot een veel grotere zaagprestatie (zie fig. 11, pag.23), doch een
primair vereiste is een erg stabiel proces, hetgeen op een zaagwagen niet ge
garandeerd lean worden.

Nog wel wordt hier opgemerkt dat het zaagblad enigszins verjongd geslepen dient
te worden. Dit betekent dat de zaagtand aan de bovenkant iets breder is dan &an

de voet (verschil is ongeveer 1 mm). Dit om aanlopen tegen de zijkanten van het
zaagblad te voorkomen.

6.3. Snijsnelheid en aanzetsnelheid

De snijsnelheid en de aanzetsnelheid zijn twee procesparameters die een erg gro
te invloed hebben op de zaagprestatie (zaagprestatie wordt gedefinieerd als de
hoeveelheid verspaand oppervlak per tijdseenheid, wa.a.rbij met hat verspaand opper
vlak het snedeoppervlak bedoeld wordt. De snedebreedte wordt buiten beschouwing
gelaten). Een grate zaagprestatie betekent een kleine verspaningstijd. Dit bete
kent echter dat het zaagblad zwaarder belast wordt, waardoor de standtijd beIn-
vloed kan worden. .,
Een gevolg van een zwaardere verspaning kan zijn het verslechteren van de opper
vlaktekwaliteit. Met het oog op bovenstaande is het daarom belangrijk op de hoog
te te zijn van de gevolgen van variaties in de procesparameters. Omtrent de snij
snelheid kan opgemerkt worden, dat bij hogere waarden de warmteontwikkeling aan
de zaagtand zal toenemen. Omdat bij hoge temperaturen het geharde HSS-staal kan
ontlaten, kan een hoge snijsnelheid de standtijd van het zaagblad nadelig beIn
vloeden. De maximale snijsnelheid is dan direkt afhankelijk van de ontlaattempe
ratuur van het zaagbladstaal. In de meeste gevallen wordt voor koudzagen een
snijsnelheid tussen 20 - 50 m/min aanbevolen. .
In bijlage 2 (pag.77) is een theoretisch onderzoek gedaan naar de invloed van de
snijsnelheid op de standtijd van het zaagblad •
•Als standtijd wordt bier gedefinieerd het aantal zaagsneden, geproduceerd in de
periode tussen het moment van inzetten van een nieuw of nageslepen blad en het
moment van uitnemen van het blad, indien di t laatste gebeurt, omdat het zaagblad
afgekeurd wordt tengevolge van het niet meer op aanvaa.rdbare wi jze vervaardigen
van produkten van de verlangde kwali tei t •..

(zie pag.24).
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Voor-en nasnijder wisselvertanding gleufvertanding

Hier staan drie veel toegepaste spaandelers afgebeeld. Telkens
zijn twee achter elkaar staande tanden getekend.

FIGUUR 9
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-Onder een zwaardere verspaning wordt verstaan een verspaning, waarbij bij
dezelfde zaagbladdikte de dwarsdoorsnede van de gevormde spaan grater is
(m.a.w. bij een gratere aanzet per tand).

Hieruit kunnen figuur 12 en 13 (pag.25) a£geleid worden, waarui t de invloed
van snelheidsverhoging bij gelijke aanzet per tand bliJKt (de standtijd
loopt terag bi j toenemende sni j snelheid). Aan de hand van de produktiegege
vens van de VBF is getraoht een verband tussen het moment van zaagblad wis
selen en de snijsnelheid oq. aanzetsnelheid a:f te leiden. De waarden vari1
ren eohter van 500 tot 1500 zaagsneden bi j eenzelfde sni jsnelheid en buisaf
meting. Dit is deels teng te voeren tot het moment van zaagblad wisselen.
Er besta.a.n geen ~~nduidige afspraken omtrent het moment van zaagblad wisse
len. Het bepalen van het moment waarop het blad versleten is, ka.nope~n san
tal versohillende manieren; het meten van:

- de breedte van het slijtagevlak
- de kolkdiepte
- de temperatuur aan de tand
- de sni j- en aanzetkraoht
.~ de oppervlakteruwheid van de snede
- de optredende trillingen.

Om de mate van slijtage aan een gereedsohap goed te kunnen kontroleren is het
noodzakelijk een grootheid, die met de slijtage verandert, kontinu te meten.
E~n van de weinige grootheden waarmee di t mogelijk is, is met de meting van
snij- en aanzetkraoht. In rrJ werdt uitgebreid aandaoht besteed aan het fei t
hoe de hoekrtussen de totale verspaningskraoht Fz een maat voor de slijtage
kan zijn (zie fig. 14, pag.26), en weI voor het draaiprooes. Bij wisselende

. snijsnelheid blijft de speoifieke snijdrak ks, d.w.z. de arbeid per eenheid
van volume, konstant, zolang de aanzet per tand, de tandvorm en de mate van
soherpte hetzelfde blijven (zie (2J ). Het bli~kt dat de aanzet- en sniJKraoht
enigszins &tnemen met toenemende snijsnelheid (zie fig. 15 en 16, pag.26), het
geen afgeleid is in r9J. De aanzetsnelheid bepaalt voor een groot gedeelte de
verspaningstijd oq. de deeltijd (tijd waarin een werkstuk doorgezaa.gd wordt)
van een bepaald werkstuk. Veel belangrijker is de variabele a (aanzet per tand).
Veor het oi~elzagenwordt a:

a- vaxt
v

(mm) •••••••••••• (1)

met Va - aanzetsnelheid
t .. tanclsteek
v .. snijsnelheid 1

m/ s )
mm)
m/s)

Een kleine aanzet per tand is gewenst om een snedeoppervlak met een kleine ruw
heid te krijgen (de fig. 17 en 18, pag.27). Bovendien is een kleine aanzet per
tand gunstig met betrekking tot de benodigde snijkraoht (zie fig. 19, pag.28).
De getalwaa.rden die in bovenstaande besohouwing en in de figuren gebruikt zijn,
zijn Diet representatief voor het zagen van buis, dooh het verloop van de figu
ren kan weI gebruikt worden om enigszins een inzioht te krijgen in de invloed
van de prooesvariabelen. !an de hand van enige proefnemingen zal in hoofdstuk
6.5. getraoht worden te komen tot ~enduidige uitspraken voor het zagen vanbuis.

6.4. Koeling en smering

Het toevoegen van een zogenaamde koelvloeistof is bij het koudoirkelzagen alge
meen gebruikelijk. Deze vloeistof wordt gerioht op het kontaktgebied tussen zaag
en werkstuk:.
Door het koelend effekt wordt de temperatuur van het gereeclsohap laag gehouden,
waardoor aansmelten wordt voorkomen. Da.a.rna.a.st heeft het koelmiddel een reinigen
de f'unktie.
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Het slijtagegetal als funktie van de snijsnelheid bij verschillende
aanzet per tand ( voor afleiding zie bijlage 2).Het slijtagegetal
wordt gedefinieerd als de tangens van de hoekp in figuur 1J en 22.
Deze hoek bepaalt de standtijd van het zaagblad.Een grotere hoek
(3 (dus een grote $) geeft een kortere standtijd.

"Y'\~

Figuur 12

- - -
a= 0,05 mm

---------a= O,O'"!> mm- -·-·-·-·-a= O,Ot mm- - - - -1 : v=O, 72 m/s - do

2:v= 1,07 m/s
3:v= 1 , 15 m/s
4:v= 1 ,72 m/s

I • I I'

aan tal zaagsneden " ~

De zaagkonstante als funktie van het aantal zaagsneden bij ver
schillende snijsnelheden en aanzetten per tand (voor afleiding
zie bijlage 2).Er geldt: Kt,:' .t.&.. e>.s • f'.s wordt gedurende het zagen

--f. • I::
groteI', waardoor I\c, tijdens het zagen afneemt(zie ook figuur 22).
Kc,1 is de begin-waarde voor een ongesleten blade Door 'tK~.. wordt
aangegeven wanneer het zaagblad ver~leten is. De waarde van n.
bij ~K~~ geeftde standtijd in maximaal aantal zaagsneden.

Figuur 13
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Zaagtand met de erop werkende krachten.
F~= aanzetkracht; F$= snijkracht; ~-= verspaningskracht.

FIGUUR 14
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De snijkracht als funktie van de snijsnelheid bij verschillende
aanzet per tand. Zowel aan de voorsnijder als de nasnijder
is gerneten (lit. [9] ).

FIGUUR 15
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De aanzetkracht als funktie van de snijsnelheid bij verschillende
aanzet per tand. Zowel aan de voorsnijder als de nasnijder
is gemeten (lit. C9] ).

FIGUUR 16
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Door Thompson en Taylor is een onderzoek verricht naar de invloed van een koel
vloeistot bij het beugelzagen (lit. [5J en [6J). Hieruit komen de volgende
konklusies naar voren:

- Uit tiguur 20a en 20b is at te lezen dat door toevoeging van een koelvloei
stot de ettektieve snijkonstante Ke toeneemt. De ettektieve snijkonstante is
een getalwaarde die aangeett hoeveel mm2 werkstukmateriaal, gerekend in het
vlak loodrecht op de richting van de snijsnelheid, verspaand kan worden met
een snijkracht van 1N, indien aIleen met het aantal in aangrijping zijnde tan
den (- aantal tanden dat zich tegelijkertijd in het werkstukmateriaal bevindt)
rekening gehouden wordt. Dit betekent, dat indien 6 tanden in aangrijping zijn,
berekend moet worden hoeveel mm2 materiaal door 6 tanden bij een snijkracht
van 1N verspaand wordt.
Ke is te berekenen met de tormule bij figuur 13 (pag.25). Door slijtagever
schijnselen aan het zaagblad verandert Ke tijdens het zagen bij gelijkblijven
de waarden van de procesparameters. De eftektieve snijkonstante kan als, graad
voor de slijtage van het zaagblad dienen (zie bijlage 2, pag.77).
Teruggaand naar de figuren 20a en 20b k:unnen we konkluderen, dat, door toevoe
ging van een koelmiddel, het zaagproces bij gelijkblijvende procesvariabelen
Minder kracht vraagt om 1 mm2 te verspanen. Het zaagproces zal dus rustiger
verlopen.
Bovenstaande konstatering kan volgens Thompson en Taylor als voIgt verklaard
worden.
Door toevoeging van een koelmiddel wordt hoogstwaarschijnlijk een verbetering
in smering bereikt, met het eerder genoemde gevolg. Figuur 20 heett betrekki.ng
op het geval dat een kleine hoeveelheid koelsmeermiddel gebruikt is.

- De invloed van de hoeveelheid koelvloeistot wordt kenbaar gemaakt in de tigu
ren 21a en 21b (pag.31).
Fig. 21a geef't aan, dat bij gelijkblijvende proceskondities de ettektieve snij
konstante Ke beinvloed kan worden door de hoeveelheid koelvloeistof te varie
ren. Het gunstigste punt wordt in deze tiguur bereikt bij ongeveer Q=- 1500
~~. a
De invloed van de hoeveelheid koelvloeistot op het slijtagegetal (~) wordt
weergegeven in fig. 21b (pag.31). . - _ _ ._._._._.. _
Het slijtagegetal wordt gedefinieeI"d ala deverandering van de effektieve snij
konstante als fUnktie van het aantal geproduceerde zaagsneden bij het zagen met
~'n en hetzelfde zaagblad onder gelijkblijvende proceskondities. In tiguur 22
wordt het slijtagegetal voorgesteld als de helling van de gratiek (de geteken-
de stand wordt positiet genomen).
Uit tiguur 21b is at te leiden dat, tot een bepaalde hoeveelheid, een toenemen
de koelvloeistofstroom een verlagend ettekt heeft op het slijtagegetal. Dit be
tekent dat de helling in tiguur 22 Minder steil wordt, zodat de standtijd van
het zaagblad groter wordt.
Figuur 21b kan verklaard worden door de overweging dat toevoeging van meer koel
vloeistof een grotere warmteatvoer aan de tand veroorzaakt, waardoor de tand
een Minder hoge temperatuur bereikt. Dit heeft een grotere weerstand tegen slij
tage tot gevolg.

- Door het toevoegen van een koelvloeiatot wordt een kleinere ruwheid bereikt
(zie tig. 23b, pag.33). Ook de hoeveelheid koelvloeiatot heeft invloed op de
ruwheid van de zaagsnede (zie tig. 23a, pag.33).

Bovenstaande theorie en bijbehorende grafieken hebben hoofdzakelijk betrekking
op het beugelzagen. Koudcirkelzagen vindt plaats bij ongeveer dezelfde anijsnel
heid en aanzet per tand. Het toepassen van een koelvloeistof zal in grove lijnen
bij het koudcirkelzagen dezeltde invloed hebben ala bij beugelzagen. Samenvattend
kan opgemerkt worden dat toepassen van een koelvloeistof bij beugelzagen sterke
aanbeveling verdient. Bij proetnemingen zal onderzocht worden wat de invloed van
een koelvloeistot bij koudcirkelzagen is.
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Figuur 21a: Hieruit blijkt de invloed van de hoeveelheid
koelvloeis tof op de zaagkons tante (Ii t. [6] ).
Figuur 21b: Deze figuur geeft de relatie tussen het slijtage
getal en de hoeveelheid koelvloeistof (lit. C. 6 J ).
Voor beide figuren geldt als werkstukmateriaal: En 44 E.
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1

1e slijtagefase
2e slijtagefase 3e slijtagefase

zen "eindpunt"

-~.ns

aantal zaagsneden

De za.a.gkonstante is hier als :f'unktie van het aantal zaagsneden
uitgezet. De 2e slijtagefase wordt als de belangrijkste gezien.
Ke 1 wordt nu. als beginpunt gekozen. Het punt waar de kromme de
lijn Ke • '2 Ke 1 sDijdt (van tevoren wordt vastgesteld wanneer
het zaagblad ala versleten beachouwd moet worden; ala Ke ·'}Ke1)
bepaalt namax (levensduur in aantal zaagsneden).



Figuur 2)ageeft de ruwheid van de zaagsnede als funktie van
de hoeveelheid toegevoegde koelvloeistof bij twee verschiIIende
!tandsteken.
Figuur 2)b geeft de ruwheid als funktie van de aanzet per ~and

met en zonder koelvloeis tof ( Ii t. [ 6] ).
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6.5. Proefnemingen

Naar aanleiding van het voorgaande is het belangrijk een onderzoek te doen naar
de invloed van de afhankelijke procesparameter snijsnelheid en de afgeleide
grootheid aanzetsnelheid op de voor ons belangrijke gegevens;kwaliteit van de
zaagsnede en verspaningstijd bij het delen van buis met een koudcirkelzaag. In
dien aangenomen wordt dat de synchronisatie van de buis en meelopende deelwagen
goed is, lean het meelopend zagen als een stationair proces beschouwd worden en
is het toegestaan de proeven op een stationaire machine te doen, hetgeen veel
minder problemen met zich meebrengt.
De proeven zijn gedaan op een Bewo CZ 275. Deze volautomatische koudcirkelzaag
machine beschikt, zoals hij bij de VHF staat, over een zaagmotor met twee toe
rentallen; namelijk 1000 omw./min. (p -1,99 kW) en 1500 omw./min. (p - 2,44 kW).
IBet een voer deze machine aanbevolen zaagbladdiameter van 315 mm, een snaarw1el
overbrenging van 1 (¢ 160 op ¢ 160) en een vertraging van 0,051 van de tandwiel
kast geeft dit de volgende twee mogelijkheden met betrekking tot de snijsnelheid:
Vi -0,84 m/s en v~ -1,25 m/s.
De aanzetbeweging wordt ~draulisch tot stand gebracht en de aanzetsnelheid is
kontinu regelbaar tussen 0 en 40 mise Voor een s1tuatieschets de fig. 24 (pagJ5)
De twee ter beschikking staande snijsnelheden zijn niet teereikend om de invloed
van de snijsnelheid op het zaagproces te bepalen. Door nu het snaarwiel (¢ 160)
dat op de ingaande as van de tandwielkast gemonteerd is te vervangen door snaar
wielen met een andere diameter (¢ 100 en ¢ 60) krijgen we de beschikking over
vier extra snijsnelheden enwel voor een zaagblad ¢ 315: V3 - 1,34 m/s, VIf" 2,02
mis, Vs - 2,25 mis, v, - 3,36 mise
Als aanzetsnelheden worden gekozen ~40 mm/s, R:: 25 mm/s, )i!ll:'12 mm/s.
Verder zijn bij de proeven een vijftal t,ypen zaagbladen gebruikt. Omdat de diame
ters van deze bladen niet allemaal hetzelfde zijn (het gevolg van een aantal ke
ren naslijpen) zullen de snijsnelheden enigszins van de bovenstaande afwijken.

De navolgende zaagbladen zijn beproefd:
- ¢ 269 x 2,5 x 40 (diameter x zaagbladdikte x asgatdiameter)

steele: 4,2 mm ; c( .100 ; cr- 80

hoge boogtand met wisselvertanding (zie fig. 25, pag.36)
v1-0,72 mls; v2,-1,07 m/s; v~.1,14 m/s; vJt.1,72 Mfs; vs·1,91 m/s;
v, .. 2,86 mise

- ¢ 271 x 2,5 x 40 o 0steek: 3,04 mm ; <t-13 -15
boogtand met wisselvertanding zoals nu gebruikt wordt (nageslepen)
v1 -O,72 m/s; vt,-1,08 m/s; va-1,15 m/s; vlj-1,74 m/s; vr;-1,93 m/s;
v, .. 2,89 mise

- ¢ 273 x 2,5 x 40
steek: 5,57 ; 0( .. 10

0
; cr- 80

hoge boogtand met wisselvertanding (zie fig. 25)
v1-0,73 m/s; v2.-1,09 m/s; v)-1,16 m/s; v&f-1,74 m/s; vs-1,94 m/s;
~ -2,91 mise

- p 283 x 2,5 x 40 0
steek: 5,95 mm ; 0( -10 ; /_ 80

vlakke boo~nd met wisselvertanding (zie fig. 25)
v1.0,77 mf.s; vt.-1,13 m/s; v~-1,21 m/s; v" ... 1,82 m/s; vs-2,02 m/s;
v, .. 3,02 mise

- ¢ 315 x 2,5 x 40 o 0
steek: 3,29 mm ; /-13 -15
boogtand met wisselvertanding (nieuw zaagblad zoals nu gebruikt wordt)
V1 -0,84 m/s; v,,-1 ,25 m/s; V3.1 ,34 m/s; Vlf. 2,02 m/s; Vs - 2,25 m/s;
v,... 3,36 mise

Voor ieder van bovenstaande zaagbladen is het beproevingsschema van fig. 26
(pag.36) doorgewerkt. Per beproevingstoestand van figuur 26 is gemeten:

- de druk in de voedingscilinder aan de onderkant van de zuiger als funktie van de
tijd m.b.v. een drukopnemer. Deze meetwaarden zijn op ponsband vastgelegd voor
verdere verwerking.
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tandwielkast

zaagblad

accumulator (gas
~ ~gevuld)

~ 0,75 1 15 atm

zaagmotor

..... Drukopnemer
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zaagmotor

zaagblad/g
Verplaatsings
opnemer.

Ether limited
Co-axial Displacement
Transducer
Serie:
PD 20 : 3"

zaagwip

werkdruk 50-60 atm

drukfilter + magneet

elektromotor
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regelpomp

60 1

Hydraulische aandrijving Bewo CZ 275 koudzaagmachine

FIGUUR 24
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vIakke boogtand

FIG'tlllR 25.

BEPROEVINGSTABEL PER ZAAGBLAD •

• [m s1
Snijsnelheid

T Vz: Vj v4 Vs v6[Ianze tsnelheid 1
mm/s1 t

v
a 1 = 40

v a
2 = 25

v
a

J = 12

Niet het gehele schema is per zaagbIad doorlopen , aangezien
dit teveel onnodige metingen geeft. In tabel 8 staan de resultaten
van de weI gemeten insteIIingen.

FIGUUR 26
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- de druk in de voedingscilinder aan de zuigerstangzi jde als funktie van de
tijd m.b.v. een drukopnemer. Ook deze meetwaarden zijn voor verdere verwer
king op ponsband vastgelegd.

- de verplaatsing van de zaagwip in de voedingsrichting als funktie van de
tijd m.b.v. een verplaatsingsopnemer. Deze meetwaarden zijn eveneens op
ponsband vastgelegd.

- de oppervlakteruwheid van de zaagsnede.

- de braamhoogte van de braam ter plaatse van de zaagsnede (zie fig. 27,pag.31).

Voor de plaats van de meetapparatuur zie figuur 24, pag.35.
De proeven zijn gedaan met een blanke buis met de afmeting ¢ 25 x 2 mm.

h: (braamhoogte)
Braamvorming bij koudzagen

6.6. Verwerking meetgegevens en konklusies

Met de meetwaarden, die op ponsband gezet zijn, zijn per zaagsnede twee grafie
ken samengesteld (fig. 28, pag.38).
In de bovenste grafiek staat de aanzetsnelheid als funktie van de tijd. Deze is
afgeleid uit de meetwaarden van de verplaatsing als funktie van de tijd (voor
komputerprogramma zie fig. 29, pag.39).
De tweede grafiek geeft de aanzetkracht als funktie van de tijd. Dit is in fei
te het verschil van de krachten uitgeoefend &an de boven- en onderkant vande
zuiger van de voedingscilinder (voor komputerprogramma zie fig. 29, page 39).
Uit deze grafiek kan ook de verspaningstijd bepaald worden. De twee grote pie
ken zijn de in- en ui ttrede van het zaagblad in en uit de buis. Zodra namelijk
het roterend zaagblad in zijn naar beneden gaande aanzetbeweging de buis raakt,
zal de weerstand in de aanzetrichting toenemen. Om de ingestelde aanzetsnelheid
te kunnen handhaven zal de aanzetkracht toenemen. Indien het zaagblad door de
wand is neemt deze weerstand at, hetgeen een kleinere aanzetkracht vraagt bij
gelijkblijvende aanzetsnelheid (zaagwegf wordt korter). Vlak voordat het zaag
blad uit de buis komt, stuit hij wederom op een wand, hetgeen de tweede piek in
figuur 28 verklaart. De verspaningstijd begint, zodra de aanzetkracht begint toe
te nemen en eindigt als de aanzetkracht zijn oorspronkelijke waarde voor het
eerst na de tweede top bereikt.
In tabel 8 (pag.40) zijn de meetwaarden met betrekking tot de ruwheid, braam
hoogte en verspaningstijd weergegeven. Deze gegevens zijn als funktie van a
weergegeven in figuur 30 en 31 (pag.42 en 43).
Ha de verwerking blek:en nog enkele aanvullende proeven noodzakelijk. Er zijn
enige proeven gedaan met andere buisafmetingen, di t in verband met de verspa
ningstijd.

• de zaagweg wordt gedefinieerd als dat gedeelte van de amtrek van het zaagblad
dat in kontakt is met het werkstuk.
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Zaagblad Snijsnelheid Aanzetsnel- Aanzet per Verspanings- Ruwheid Braamhoogte Braamhoogte
heid tand tijd

v(m/s) ~ (mm/s) a(mm) Tv (s) Ra (fom) ~(mm) ~{mm)

i0 269x2, 5X14° 0,72 20,5 0, 119 1,22 2 0,8 0,4
t=4,2 nun 0,72 18,4 0,107 1 ,36 1,9 0,6 °,"'3
Rage boog-
tand 0,72 7,7 0,045 3,24 1 0,5 0,2

° 0=8
0 1 ,07 20,8 0,082 1 ,2O 1 ,5 0,5 0,3jot.= 1° ;

1 , 11.j. 28,4 0,105 0,88 1 ,8 0,6 0,3
1 , 14 21,2 0,078 1 , 18 1 , 1 0,5 0,4 •
1 , 14 9,6 0,035 2,60 0,8 :

° 3 0, 1
1 ,72 28,4 0,069 0,88 1 ,2 0,5 ° I., '-'

1,72 22,9 0,056 1 ,09 1 0,4 .0,2
1 ,72 10,2 0,025 2,46 0,7 0,3 I), 1

</J 271 x2, 5X l fO
t= 3,Olf 0,72 20,5 0,087 1 ,22 1 ,2 0, !.j. 0, 1
Iboogtand 1 , 15 27,8 0,073 0,90 1 ,2 0,4 0,3
!d'-=1 3 O-1 So 1 , 13 22, 1 0,059 1 , 13 1 0,3 0,2

1 ,7
'
( 23, 1 0,040 1 ,08 0,9 0,3 0, 1

1,74 22,7 0,058 1 , 1O 0,8 0,2 -
¢ 273x2,5x40 0,73 27,8 0,212 0,9 2, 1 0,9 0,5
t= 5,57 0,73 21 ,9 0, 167 1 , 14 2 0,7 0,3
~oge boogtand 1 , 16 21,6 0,104 1 , 16 1 ,5 0,7 2,6
-=:100

; 1=8° 1, 16 18,5 0,089 1 ,35 1,4 0,6 0,4
1 ,74 18, 1 0,058 1,38 1 0,5 0,4

.Y' 283x2, Sx40 0,77 .20,8 0,161 1,20 2,3 0,8 0,6
t=5,95 0,77 9,5 0,073 2,62 1,25 0,7 0,4
vlakke boogt. 1 ,21 17,7 0,087 1 ,41 1 ,3 0,6 0,4
~=loo,4=8° 1,82 2Q,9 0,088 0,93 1 ,3 0,6 0,3

1,82 19,2 o,06J 1,30 1 0,4 0, 1

¢"3 15x2,5x40 0,84 21,7 0,085 1 , 15 1 , 25 0,5 0,2
t=3,29 0,8 Lr ,10, 1 0,039 2,48 2,25 0,3 0, 1
boogtand 1 , Jlr 22,5 0,055 1 , 1 1 11,25 0,5 0,3
1=1 30- 15° 1,34 20,2 0,049 1,24 8,75 0,3 0,4

2,02 20,3 0,033 1 ,23 9 0,4 0,2

r,
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Een standtijdonderzoek bleek ook waardevol. Bij di t laatste is gekeken naar
de invloed van de snijsnelheid op de standtijd van het zaagblad bij gelijke
aanzet per tand (± 0,05 mm).
Met betrekking tot het koudcirkelzagen van buis kunnen de volgende konklu
sies getrOkken worden.

- Kijkend naar de kwaliteit van de zaagsnede is de aanzet per tand a de be
langrijkste procesparameter. Dit kan direkt ai'gelezen worden ui t de figu
ren 30 en 31 (pag.43). Een kleinere aanzet per tand geeft een kleinere
ruwheid en b~oogte.

- De verspaningstijd wordt bepaald door de aanzetsnelheid en de diameter van
de buis, indien de aanzet per tand kleiner is dan ongeveer 0,08 mm.
Bij grotere aanzet per tand gaat dit niet helemaal meer op bij de gebruik
te proefopstelling. Doordat in di t laatste geval grotere verspaningskrach
ten optreden, loopt de aanzetsnelheid bij het in- en uittreden van de buis
iets terug. Het gevolg is een grotere verspaningstijd. Bij een machine die
een gratere aanzetkracht kan leveren zal bovenstaand verschijnsel bij een
grotere aanzet per tand optreden.

- De braamhoogte wordt bepaald door de grootte van de aanzetkracht. Bij een
grote aanzetkracht worden de laatste gedeelten I en]I van de wanddikte (fig.
27, pag.37), juist voordat het zaagblad door de wand heen is, omgebogen.

- De lengte van de zaagweg betnvloedt de warmteontwikkeling aan het zaagblad.
Bij het zagen van buts wordt de lengte van de zaagweg bepaald door de wand
dikte van de buts.
Bovendien zal de grootte van de aanzet per tand de warmteontwikkeling betn
vloeden. Een grote a geeft meer warmteontwikkeling dan een kleine at zodat
bij een buts met een grotere wanddikte een kleinere aanzet per tand de
voorkeur verdient.

- De standtijd van het zaagblad wordt kleiner bij toenemende snijsnelheid (in
dien deaanzet per tand konstant gehouden wordt). Dit is at te lezen ui t fi
guur 32 (pag.44). Hierin is de braamhoogte uitgezet als funletie van het aan
tal zaagsneden. Duidelijk is te zien dat bij een hogere snijsnelheid de
braamhoogte hi j een geringer aantal zaagsneden groter hegint te worden.

- Uit figuur 30 (pag.42) blijkt dat toepassen van een koelvloeistof erg de
voorkeur verdient voor het verkri jgen van een goede kwali tei t van de zaag
snede. Enkele meetwaarden wiJ'ken veel at van overeenkomstige metingen. Door
het ontbreken van een koelvloeistof loopt het zaagblad vol, waardoor de op
pervlaktekwaliteit van de zaagsnede en de standtijd van het zaagblad nadelig
betnvloed worden. .

6.7. Aanbevelingen

Voor het delen van buis met behulp van een koudcirkelzaag kunnen de volgende
aanbevelingen gedaa.n worden:

1. Gezien de eisen, die aan de kwaliteit van de zaagsnede gesteld worden (pag.
12), 10m nit figuur 30 en 31 (pag.43) afgelezen worden, dat bij het zagen
van een buis met afmetingen ¢ 25 x 2 maximaal een aanzet per tand gebruikt
mag worden van 0,04 mm.
Eerder is al opgemerkt, dat bij het zagen van een bais met een kleinere wand
dikte een grotere aanzet per tand toegepast 10m worden, terwijl toch een goe
de zaagsnede ontstaat.
Naar aanleiding van bovenstaande lean voor de aanzet per tand aanbevolen wor-

den: dikt °06wand e d ~ 1,5 mm ~ a =0,04-, mm
wanddikte 1,5 <: d <:2,5 IIlID -+ a =0,03 -0,04 mm
wanddikte d ~ 2,5 mm -+ a = 0,01 -0,03 mm.
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De ruwheid van het snede-oppervlak als funktie van de aanzet per tand. De vier punten die buiten
het aangegeven gebied liggen zijn proeven zonder koelvloeistef. Veer meetgegevens zie tabel 8
(pag. 40)

FIGUUR 10



7'
tJ
..l'

1
a t.()

tU
1-4
.0 ".jI:
Q)

>
0 C>.Q

.0

Q)

'tl o.t
I:

o.~tU
>
Q)....

0.$
0
0
.c: OJ,a
tU
S-i O..l • •• •.0

0.2

0.1 Proefbuis ¢ 25 x 2

0.01 0.02. o.o~ 0.0.. 0.0S" 0.0 ~ o.o~ o.e,3 0.10 o.tt 0.12. 4.120 0.1.. O.Ie:' 0.1& 0011- 0.1& 0.13 0.1.0 0.2.1 0.2.~ o.2.? 0.2...
aanzet per tand ... .. Q. C~~

De braamhoogte van de bovenbraam als funk tie van de aanzet per tand gemeten bij de proeven.
Voor de meetgegevens zie tabel 8 (pag. 40). De koelvloeistof heeft blijkbaar geen invloed
op 1\1'
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~. Zoals in paragra.a.f 6.6. reeds opgemerkt is, wordt de standtijd van een
zaagblad bij dezelfde aanzet per tand bepa.a.ld door de za.a.gweg en de snij
snelheid. Bij &&n en deze1fde wanddikte hoofdzake1ijk door de snijsne1
heid (zie figuur 32, pag.44).
Een snijsne1heid van 1,74 m/s geeft bij een a. 0,052 !DID een standtijd van
ongeveer 800 a. 1000 za.gingen. Bij a = 0,03 mm bedra.a.gt de standtijd onge
veer 1700 zagingen bij deze snijsnelheid. Omdat de wanddikteinvloed reeds
grotendeels opgevangen wordt door de keuze van een andere aanzet per tand
per wanddiktegroep kan een snijsne1heid geadviseerd worden van 1,5 a. 2m/s.

l. Het gunstigste is toepassen van een zaagb1ad voorzien van een golftand met
wisselvertanding en een steak tussen 3,2 mm en 4,8 mm.
Bij een k1einere steak bestaat het gevaar dat de spaan niet weg kan, wa.a.r
door het zaagblad za1 vo1lopen. Het vollopen van het zaagb1ad is afhanke
1ijk van de grootte van de spaan, ofwe1 van de aanzet per tand en de zaag
weg. Ditbetakent dat de buisafmetingen (diameter en wanddikte) de te kie
zen steek bepa1en. G1oba.a1 ge1dt:

wanddikte <2,5 mm t -==3,5 mm
wanddikte~2,5 mm 3,5 <tae:;4,8 mm.

Steek moet toenemen met toenemende buisdiameter en wanddikte.
Een grotere steek za1 een nadelige invloed hebben op de aanzetsnelheid.
Uitgaande van de onder 1 aanbevolen aanzet per tand, de onder ~ aanbevo1en
snijsne1heid en de formule Va x t

a= v '

b1ijkt dat een grote steek gekompenseerd moet worden door k1eine va. In ver
band met de verspaningstijd moet va zo groot moge1ijk zijn. Dit 1eidt dan
tot de eerder genoemde steek.
Een za.a.gb1ad met bovengenoemde eigensohappen wordt momenteel bij de VHF a1
gemeen toegepast. We1lioht ten overvloede wordt hier opgemerkt' dat, hoewel
door naslijpen het zaagblad een kleinere diameter krijgt en daardoor de
snijsne1heid doet afnmen, dit geen inv10ed heeft op de aanzet per tand,
aangezien de zaagbladen opkonstant aantal tanden nageslepen worden (en niet
op konstante steek). Snijsnelheid en steek zijn zodoende beide lineair af
hankelijk van de zaagbladdiameter, zodat hun quotient konstant blijft. Het
verdient dUB aanbeveling na te slijpen op konstant aantal tanden. Wel moet
er voor zorggedragen worden dat de steek niet kleiner wordt dan 3,2 Mm.

i. Indien gebruik gemaa.k:t wordt van bovenstaande aanbevelingen, wordt de aa.nzet-
snelheid bepaald door de formule a x v (/)

va ---r m s •

De verspaningstijd Tv wordt nu:
Du

T -v va (s)

met Tv· verspaningstijd (s)
Du - uitwendige buisdiameter (m)
va. aa.nzetsnelheid (m/s) •

.2.. Gezien paragraaf 6.4. en enige ervaringen bij de proefnemingen (zie af'wijken
de punten in fig. 30, page42) lijkt het toepassen van een koelvloeistof aan
te raden.

In de figuren 33, 34 en 35 (pag.46 tim 48) is bovenstaande nog eens in beeld ge
zeta Per wanddiktegroep is een figuur gema.a.kt. Na keuze van snijsnelheid en tand
steak kan direkt, bij de bewuste wanddikte, de aanzetsnelheid afgelezen worden.
In de linker figuur kan dan bij deze aanzetsnelheid en de buitendiameter van de
buis de verspaningstijd afgelezen worden.
Voor de VBF zouden deze aanbevelingen tot gevolg hebben dat de snijsnelheid van
enige maohines aangepast moet worden. In de meeste gevallen is dit met een ander
snaarwiel reeds te verwezenlijken. Op alle maohines dient wel een goed afleesbare
meter geplaatst te worden (debietmeter) om de aanzetsnelheid goed te kunnen in
stellen.
De mogelijkheden met betrekking tot in-lijn koudoirkelzagen worden in hoofdstuk
8 besproken.
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1. SMELTCIRKET'zAGEN

1.1. Algemeen

Het smeltcirkelzagen wordt beschouwd als een van de snelste en meest ekono
mische wijzen van delen voor vrijwel aIle staalsoorten. Voor austenitische
staalsoorten en voor gehard staal is het smeltzagen vrijwel de enige prak
tische methode naast het veel Minder ekonomische doorslijpen. Ook gietijzer
kan op deze wijze worden gedeeld 02J •
In vergelijking met het koudcirkelzagen is de snijsnelheid bij het smelt
cirkelzagen zeer groot (veelal~100 m/s). Een nadeel van deze methode is
het ontstaan van een smeltbraam (geheel andere braam dan bij koudcirkelza
gen) ter plaatse van het uittreden van het zaagblad uit het werkstuk gezien
in de richting van de aanzetbeweging (zie figuur 47, pag.62). Hierdoor wordt
bij het delen van gelegeerde stalen in mindere mate gebruik gemaakt van deze
methode. In de volgende paragrafen wordt, uitgaande van de opzet bij het
koudcirkelzagen, gekeken naar de invloed van de volgende afhankelijke pro
cesvariabelen op de deelmethode voor het zagen van stalen buis:

- de eigenschappen van het zaagblad
- snijsnelheid en aanzetsnelheid cq. aanzetkracht.

7.2. Eigenschappen van het zaagblad

Doordat smeltcirkelzagen bij zeer hoge snelheden (zowel snijsnelheid als aan
zetsnelheid) plaatsvindt, zal er tengevolge van de wrijving een grote tempe
ratuurontwikkeling optreden. Temperaturen van 900 tot 10000 C zijn hierbij geen
zeldzaamheid. Als gevolg hiervan moeten aan het zaagblad speciale eisen ge~

steld worden, met name aan de warmtegeleiding aan de top van de tand. Dit om
het zaagblad ter plaatse van het raakpunt met het werkstuk zo koel mogelijk te
houden. Omdat het smeltcirkelzagen weI degelijk een verspaningsproces is, wor
den ook hierdoor bepaalde eisen aan de tandvorm gesteld.
Een tandvorm, die, zowel theoretisch gezien (zie [12]) als in praktijk (zie[jO],
goed voldoet is de zogenaamde "wolfstand" (zie figuur 37, pag.50). VolgensD2]
vereisen wolfstanden verreweg de minste energie, waardoor ze algemeen aanbeve
ling verdienen.
Daar deze wolfstand toepasbaar is tot een zaagweg van 20 A 25 mm, kan hij zeer
goed gebruikt worden voor het delen van dunwandige buizen en profielen met een
maximale wanddikte van 10 Mm. Hierboven daalt de standtijd vrij snel en dienen
zaagbladen met een golftand toegepast te worden (zie [12]).
Spaandelers worden bij het smeltcirkelzagen niet toegepast, aangezien hierdoor
Minder warmte in het materiaal gebracht wordt (minder wrijving), hetgeen in te
genspraak is met het principe van smeltcirkelzagen (nl. het tengevolge van wrij
ving inbrengen van warmte ter plaatse van de zaagsnede). Ais gevolg hiervan zal
ook de standtijd van het zaegblad veel kleiner worden. Om dezelfde reden moet
afgezien worden van de toepassing van een koelvloeistof.
De invloed van de tandsteek op de verspaningstijd bij gelijke aanzetkracht is
voor stafmateriaal zichtbaar gemaakt in figuur 36, pag. 50. Ui t deze figuur kan
afgeleid worden, dat toepassen van een grotere tandsteek (280 tanden bij zaag
bladdiameter van 500 mm: t .. 5,6 mm) een kleinere verspaningstijd tot gevolg
heeft dan bij toepassen van een kleinere tandsteek (400 tanden bij zaagbladdia
meter van 513 mm: t - 4,03 mm). Een grotere tandsteek heeft tot gevolg dat de
tanden sterker en de tandholten groter gemaakt kunnen worden, zodat de spaan
gemakkeliJK weg kan en het zaagblad niet volloopt. In [10J wordt een tandsteek
aanbevolen van 7 mm bij smeltcirkelzagen van stafmateriaal met een wolfstand.
In 01] wordt een tandsteek groter of gelijk aan D/100 (D ... zaagbladdiameter) als
gunstig genoemd (als het zaagblad ~aar niet volloopt).
Afgezien van de invloed van de tandsteek op de standtijd van het zaagblad (deze
invloed komt niet ter spra.ke in de geraadpleegde literatuur) lijkt de volgende
konklusie gerechtvaardigd:
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wanddikte d ~ 2,5 mm -J> t - 4 a. 5 mID

wanddikte d > 2,5 mm -+ t - 7 a. 8 mm.

Bovenstaande indeling geldt globaal. De diameter van de te zagen buis
heeft ook invloed op de toe te passen steek. Een buis met een wanddik
te> 2,5 mm en een kleine diameter kan bi jvoorbeeld gezaagd worden met
een tandsteek van 5 A 6 mm.

De scherptetoestand van het zaagblad heeft bij een konstante aanzet
kracht invloed ap de verspaningstijd (zie figuur 38, pag.51). Algemeen
wordt aangenomen dat een zaagblad bot is op het moment dat 1/5 van de
tandhoogte weggesleten is (zie figuur 39, pag.51). Het is dus mogelijk
uit de verspaningstijd de scherptetoestand van het zaagb1ad at te 1ei
den, zodat op deze manierhetmoment vanzaa-gblad wtsselen-vaatgesteld
kan worden.
Met het oog op de tandslijtage is de dikte van het zaagblad niet van
grote invloed (lit [11J). Het benodigde motorvermogen wordt groter bi j

·grotere zaagbladdikte bij dezelfde proceskondities.
Het ontstaan van een braam (niet de vlag maar de overige bream op de
amtrak van de buis) wordt niet betnvloed door de zaagbladdikte (zie(11].
De hoogte van de vlag (zie figuur 47, pag.62) is nagenoeg gelijk aan de
zaagbladdikte.
Naar aanleiding van voorgaande is de opmerking gerechtvaardigd, dat de
zaagbladdikte in verband met de kwaliteit van de z&agsnede niet belang
rijk is. WeI moet voorkomen worden, dat het zaagblad als gevolg van een
te kleine dikte (kleine stijfheid) gaat fladderen. Een goede richtwaar
de is een zaagbladdikte van 0,7 tot 1,2~ van de zaagbladdiameter (zie
01]).

7.3. Snijsnelheid en aanzetsnelheid c.q. aanzetkracht

Bij het smeltzagen worden snijsnelheden toegepast van 80 tot 160 m/s.
In dit gebied heert de snijsnelheid geen invloed op het ontstaan van braam
of de grootte ervan [13J. Met betrekking tot het totaal verspaa.nd volume per
zaagblad (representatief voor de standtijd van een zaagblad) lijkt een snij
snelheid van 140 mls optimaal (fig. 40, pag.53). Barz en Oberwinter [11J
hebben evenals ~rtl [13J vastgesteld dat bij verschillende werkstukmateria
len en dezelfde aanzetkracht de bramen die ontstaan hetzeltde zijn. AIleen
de aanzetkracht heeft hierop invloed, enwel zodanig dat bij een gratere aan
zetk~cht de b~ kleiner wordt (het verloop is nagenoeg omgekeerd evenre-
dig). De vlag wordt bier verder buiten beschouwing ge1aten. .
Evenals bij koudcirkelzagen wordt bij smeltcirkelzagen bij eenzelfde buis
diameter de verspaningstijd bepaald door de aanzetsnelheid.
Oit de tiguren 36 en 38 (pag.50en51) is de invloed van de aanzetkracht op de
verspaningstijd at te leiden. Bij een grotere aanzetkraoht zal de aanzetsnel
heid gedurende het zagen minder teruglopen, zodat de verspaningstijd kleiner
wordt.
De aanzetsnelheid beinvloedt evenwel ook de ruwheid van het snedeoppervlak,
enwel zoaanig dat een lagere aanzetsnelheid een lagere ruwheidswaarde tot ge
volg heeft (bij va~100 mm/s wordt Ra.~ 2 J'1Il, bij va~400 mm./s wordt Ra.~4.....).
In B1] wordt weI opgemerkt dat bij een lagere aanzetsnelheid het snedeopper
vlak warmer wordt, zodat hierdoor de kwaliteit van de buiseinden nadeligbe
invloed wordt, D1t verschijnsel kan op deze plaats niet verkla.a.rd wordeD, -.ar
bij de proefnemingen zal hieraan speciale aandaoht besteed worden.
Bovenstaande kan ook geleidelijk ontstaan tijdens het bot worden van de zaag.
In dat geval daalt namelijk de aanzetsnelheid.
Een ander gevolg van het batter worden van de zaagtand is het groter worden
van de braam (zie (11) ). Het. blijkt eohter dat de bra.&ll, die ontataat ter
plaatse van het uittreden van het zaagblad uit het werkstuk, kleiner wordt,
indien een grotere aanzetkracht gebruikt wordt.
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Aanzicht van de preefepstelling veer het smeltzagen.
Links het zaaggedeelte, rechts het hydraulische ge
deelte.

Zaagblad met klembekken, waarin de te zagen buis ligt.

FIGUUR 42
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Algemeen kan over het smeltcirkelzagen opgemerkt worden, dat met toene
mende slijtagegraad van de smeltzaagtand, toenemende treksterkte van het
te delen werkstukmateriaal en toenemende zaagweg, de aanzetkracht ver
hoogd moet worden om de zaagprestatie konstant te houden (zie ~1]).
In het volgende hoofdstuk zullen enige proefnemingen besproken worden
waaruit moet blijken in hoeverre bovenstaande uitspraken toepasbaar zijn
op het zagen van bois.

7.4. Proefnemipgen

Het werd naar aanleiding van het voorga.ande zinvol geacht de invloed van
de procesvariabelen snijsnelheid, aanzetsnelheid en aanzetkracht ten aan
zien van het smeltcirkelzagen van buis aan een nader onderzoek te onder
werpen.
De proeven zijn gedaan op een zelfgebouwde zaagmachine (zie figuur 41 en
42, pag.54), wa.arva.n de zaagwip een reserve-exemplaar was van die van ma
chine 31. Voor de berekening van het hydraulisch aandrijfgedeelte zie bij
lage 3 (pag.82).
Door het toepassen van V-snaarschijven met verschillende diameters is de
snijsnelheid te varieren. De volgende snijsnelheden zijn gebruikt: 80 mis,
100 m/s en 120 m/s (niet bij 140 mis, omdat lit [13] nog niet bekend. was).
Doordat de druk in het hydraulisch circuit kontinu regelbaar is tussen 0
en 100 bar is de aanzetkracht te varieren. AIle proeven zijn gedaan bij
een vast ingestelde aanzetsnelheid van 0,4 m/s aan de aanzetcilinder, dwz.
ongeveer 0,65 m/s aan het zaagblad.
Bij lage drukken is de aanzetkracht te gering om een aanzetsnelheid van
0,64 m7s te bewerkstelligen. Zodoend.e is het mogelijk bij de vaste instel
ling van de aanzetsnelheid (in feite is dit een maximum begrenzing) door
variaties in de aanzetkracht, de aanzetsnelheid te varieren. De proeven
zijn gedaan met twee zaagbladen die uitsluitend een verschillende tandvorm
hadden.
~n zaagblad was namelijk uitgevoerd met een golftand, terwijl de andere
uitgevoerd was met een wolfstand. De steek bij beide zaagbladen bedroeg 5
mm en de zaagbladdikte was 2,5 Mm. Voor elk van de zaagbladen is het beproe
vingsschema van figuur 43, pag.56 doorlopen. Per beproevingstoestand van fi
gaur 43 is gemeten:

- de d.ruk in de voedingscilinder aan de onderkant van de zuiger als funktie
van de tijd met behulp van een drukopnemer. Deze meetwaarden zijn op pons
band vastgelegd voor verdere verwerking.

- de druk in de voedingscilinder aan de zuigerstangzijde als funktie van de
tijd met behulp van een drukopnemer. Ook deze meetwaarden zijn voor verde
re verwerking op ponsband vastgelegd.

- de verplaatsing van de zaagwip in de voedingsrichting als ftmktie van de
tijd met bebulp van een verplaatsingsopnemer. Deze meetwaarden zijn even
eens op ponsband vastgelegd.

- de braamhoogte.

- de verspaningstijd.

De meetapparatuur is op dezelfde wijze ingebouwd als bij het koudzagen (zie
figuur 24, pag.35).

7.5. Verwerking meetgegevens en konklusies

Met de meetwaarden die op ponsband gezet zijn, zijn wederom twee grafieken
samengesteld per zaagsnede (zie fig. 44, pag.57). Ook in deze figuur is in
de bovenste grafiek de aanzetsnelheid als funktie van de tijd uitgezet.
Deze is afgeleid uit de meetwaarden met betrekking tot de verplaatsing als

. funktie van de tijd (voor komputerprogramma de figuur 45, pag.58).
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snijsnelheid v [m/~---~ 80 100 120
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Beproevingsschema smeltzagen.

Voor elk te beproeven zaagblad is bovenstaand schema
doorlopen. De druk. p heerst in de aanzetcilinder.

FIGUUR 43
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Tabel 9:meetgegevens smeltcirkelzagen

Zaagblad druk snijsnelheid verspa- aanzet Oppervlakte kwalitei, ningstijd snelheid

.
p [bar] v rm/ s1 Tv[s] va [m/ s] Ruwheid blauw-wordin~

)20 xl..&'x 40 20 120 0, 151 0,17 0 0

t = 5mm )0 120 0,085 0,29 + +

olfstand 40 120 0,060 0,42 + +

50 120 0,065 0,38 + ++

20 100 0, 146 0,17 0 00

)0 100 0,085 0,29 0 0

40 100 0,065 0,38 + +
I
I

50 100 0,065 0,38 + ++

20 80 0,15 0,17 00 00

30 80 0,085 0,29 0 +

40 80 0,06 0,42 + 00

50 80 0,06 5 0,38 + 0

320 x1,S'x 40 20 120 0, 145 0,17 00 00

t = 5mm 30 120 0,085 0,29 00 0

plftand 40 120 0,06 0,42 0 00

50 120 0,06 0,42 00 0

20 100 0, 135 0, 19 00 00

30 100 0,09 0,28 00 00

40 100 0,06 0,42 ° 0

50 100 0,06 0,42 0 +

20 80 0, 175 0,14 00 0

)0 80 0,08 0," ° 00

40 80 0,08 0,31 0 +

50 80 0,06 0,42 + ++

++ = goed 0 = onvoldoende
+ = redelijk 00 = slecht
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In de onderste gratiek is de aanzetkracht als funktie van de tijd uitgezet.
Deze is bepaald uit de op ponsband gezette meetwaarden van de beide drukop
nemers. In trajekt 1 (figuur 44) staat het za.a.gblad in de bovenste stand
boven de buis. De drukkracht staat a.a.n de bovenzijde van de zuiger en wordt
in de onderste gratiek negatief weergegeven. Aan het eind van trajekt 1
wordt door een elektrisch signaal stuurschuif 1 (zie figuur 7, bijlage 3)
omgeschakeld. Bierdoor wordt de a.a.nzetkracht minder negatief. De aanzetsnel
heid blijft alsnog nul. Zodra de a.a.nzetkracht positief wordt (trajekt 2)
gaat de aanzetsnelheid toenemen, totdat de aanzetsnelheid de maximaal inge
stelde waarde bereikt heeft. Vanaf dit punt blijft de aanzetsnelheid nage
noeg konstant en neemt de aanzetkracht at. Op het moment dat het zaagblad de
buis raakt (trajekt 3) neemt de aanzetkracht toe en de aanzetsnelheid at. In
dit gebied treedt hetzelfde verschijnsel op als bij koudcirkelzagen.
Zodra het zaagblad door de wanddikte is wordt de aanzetsnelheid groter en de
aanzetkraoht kleiner. Zodra het zaagblad bij het uittreden wederom door de
wand moet (gezien in de richting van de a.a.nzetbeweging) ontstaat hetzelfde
beeld als bij het begin van trajekt 3. In trajekt 4 is het zaagblad door de
buts heen. De a.a.nzetkraoht neemt at en de aanzetsnelheid toe. Bij het begin
van trajekt 5 komt de zaagwip tegen een vaste aanslag. De aanzetsnelheid
wordt nul en de aanzetkracht marimaal. Trajekt 3 kan gezien worden als de
verspaningstijd. In tabel 9, pag.59 staat de verspaningstijd met de snijsnel
heid, aanzetsnelheid en aanzetkracht.
Keten van de ruwheid van het snedeoppervlak bleek niet representatief.
Het oppervlak vertoont gladde en ruwe plekken op willekeurige plaatsen, zodat
een 'enduidige waarde moeilijk te geven is. Naast elkaar leggen en vergelij
ken moet uitsluitsel geven omtrent de invloed van de onderzochte prooesvaria
belen op de oppervlakteruwheid.
Met betrekking tot het smeltcirkelzagen van buis kunnen op basis van tabel 9,
pag.59 en waarnemingen aan de buiseinden de volgende konklusies getrokken
worden:

- De verspaningstijd wordt hoofdzakelijk bepaald door de aanzetsnelheid.
De ingestelde aanzetsnelheid werd pas bereikt bij een aanzetkracht
=>1700 N. De snijsnelheid heeft geen invloed op de verspaningstijd.

- De oppervlakteruwheid is bij lage aanzetsnelheid hoger dan bij hogere
aanzetsnelheid, hetgeen de theorie van paragraaf 7.3. tegenspreekt.
Vergelijk hiervoor figuur 46 en 47 (pag.62).

- Het plaatselijk blauw worden van de zaagsnede door oververhitting neemt
at naarmate de aanzetsnelheid en de snijsnelheid. toenemen. Het beste
resultaat met betrekking hiertoe werd verkregen bij v= 120 m/s en va·
640 mm/s (buis ¢ 25 x 2). Vergelijk figuur 46 en 47.

- Toepassen van de wolfstand (zie fig. 37, pag.50) geeft een betere kwa
liteit van de zaagsnede.

- Het ontstaan van een grote smeltbraam bij het onderste punt van de buis
(zie fig. 47) blijkt willekeurig op te treden. De braam heeft in aIle
~evallen dezelfde vorm en heeft dezelfde hoogte als de zaagbladdikte
l2,5 mm). Deze braam zit vrij los en kan door een paar keer buigen ver
wijderd worden.
Behalve bovenstaande smeltbraam treedt ook braamvorming op over de bin
nen- en buitenomtrek van de buis.
De grootte van deze braam neemt af met toenemende aanzetsnelheid en
-kracht.

- Door de buis niet helemaal recht in te klemmen (zie fig. 48) ontstaat de
braam steeds aan dezelfde kant van de buis (pag. 63).
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Deze zelfde konklusies komen ook naar voren bij proeven met een andere
buisafmeting (~25 x 3,75). Bij dezelfde instelling van de procesvaria
belen is de zaagtijd iets groter. Door de aanzetkracht te verhogen is
de zaagtijd toch weer terug te brengen op 0,06 sec.

Resumerend kan met betrekking tot het stationair smeltcirkelzagen het
volgende opgemerkt worden:

- Pas een zaagblad met een wolfstand toe.

- Volgens Hartl, Wolf, Barz en Oberwinter (zie U1] en [1fj) is de opo-
timale sDijsnelheid ongeveer gelijk aan 140 m/s. Bij gebrek aan ande
re V-snaarschijven is bij de proeven Diet verder gega.a.n dan 120 m/s.
Er zit echter, wat betreft de kwaliteit van de snede, bij 120 m/s nog
een stijgende lijn in.

- Uit de proeven is gebleken dat een grote aanzetsnelheid de voorkeur
verdient. Het blauw worden van de zaagsnede wordt met toenemende aan
zetsnelheid beduidend minder. Bij de proeven is een maximale aanzet
snelheid gebruikt van 640 mm/seo. Door de aanzetsnelheid wordt ook de
verspaningstijd bePaald. Een aanzetsnelheid van 640 mm/sec. geeft bij
voldoende aanzetkracht (>1700 N) bij een buis van ~ 25 x 2 mm een ver
spaningstijd van 0,06 sec.

- De aanzetkracht moet vrij groot zijn. Enerzijds om de hoge aanzetsnel
heid te bereiken, anderzijds om het afnemen van de aanzetsnelheid ge
durende het zagen tot een, minimum te beperken.

- De braam die aan de onderkant ontstaat is Diet te vermijden. Nabewer
king zal dus nodig zijn.

Uit het voorga.a.nde blijkt dat het smeltzagen gedaan moet worden met een
korte, zeer kraohtige slag. Wellicht biedt dit perspektieven voor het
meelopend afkorten, hetgeen in het volgende hoofdstuk besproken wordt.
Het verdient weI aanbeveling een standtijdonderzoek in te stellen bij
verschillende sDijsnelheden" aanzetsnelheden en aanzetkrachten.
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Snede-oppervlak van een gezaagde buis (¢ 25 x 2) met zaag
blad voorzien van wolfstand. Proceskondit~: v = 100 m/s;
p = 50 bar; va = 0,63 m/s.

FIGUUR 46

Snede oppervlak van een gezaagde buis (¢ 25 x 2) met zaag
blad voorzien van wolfstand. Proceskondities: v = 100 m/s;
p = 20 bar; va = 0,36 m/s.

FIGUUR 47
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8. HEr MEELOPEND APKORTEN OP DE LASMACHINE...- ----------.-=-==--

8.1. Algemeen

Meelopend delen is bij een exacte synchronisatie van buis en zaagwagen het
zelfde proces als stationair delen, zodat hier ook, voor het verkrijgen van
een goede zaagsnede, de in de vorige hoofdstukken geplaatste opmerkingen van
toepassing zijn. De verspaningstijd zou evenwel een probleem kunnen vormen.
Het meelopend afkorten kan schematisch weergegeven worden als in figuur 49
(pag. 65). Indien de zaagwagen het startkommando krijgt gaat hij versnellen
tot de lassnelheid bereikt is. Benodigde tijd is T1 • Nu volgt een synchroni
satietijd (TI.) , waarna de buis gezaagd kan worden (Ta).Nu wordtde zaagwa
gen afgeremd tot hij snelheid 0 heeft (T~) en daarna weer in teruggaande
richting versneld tot de maximale snelheid bereikt is (Ts )' Deze maximale
snelheid wordt aangehouden (T,) tot de wagen afgeremd wordten terugkom~-in
de oorspronkelijke positie (T~). Het volgende startkommando kan nu gegeven
worden. De totale cyclustijd T.ot is nu l Tm t·
De minimaal af te korten lengte wordt nu llOiN .. T~ x VI met Vl -lassnelheid.

Indien de technische gegevens van de zaagwagen, alsmede de lassnelheid, de
at te korten buis en de bedlengte bekend zijn, kunnen T1 tim T'f berekend wor
den. Nu kan door Tut' te berekenen ll'lli.. uitgerekend worden. In bijlage 4 wordt
de totale berekeningsopzet besproken, zonder dat er getalleningevuld worden.
Het is ~u wellicht interessant het bovenstaande door te rekenen voor een be
staande machine. Hiervoor is genomen de nieuwe zaagwagen op machine 21 te
Blerick. Hiervan zijn de volgende gegevens bekend:

- maximaal toe te passen lassnelheid: Vl - 135 m/min.
- alle versnellingen en vertragingen: a" 9 miss.
- maximale snelheid in terugga.a.nde beweging: v"'.." - 180 m/min.
- bedlengte: 1... 3650 mm. .

Voor de verschillende lassnelheden zal nu berekend worden hoe groot de be
schikbare tijd is voor de neergaande slag, uitgaande van enkele aannamen die
in de praktijk toegepast worden. Verder zal de minimale af te korten lengte
berekend worden. Er wordt weI van uitgegaan dat de gehele bedlengte benut
wordt.

Voor T, k:an geschreven worden: VJ, -a. T, -+ T1 -n =1- s
met Vl" lassnelheid (m/s). a

De afgelegde weg is dan: s, -t a T..!&=t x 9 x (vtt =iXVl~'
Ditzelfde geldt voor T. en s~.

Voor de heengaande weg blijft nu nog over: s" +sJ =ls-(st +s.. )- 3,65o-txVll. (m)

Voor de synchronisatietijd T2,. wordt hier 0,1 s genomen (uit de praktijk).

-+ St - 0,1 x vI l' (m)
Dus: s) -3,650 - 9 vf - 0,1 VI (m)

Met andere woorden: TI =!A. .. 3.650 - ..1.
9

VI- 0,1.
VI VI

T3 is opgebouwd uit: TK~" tijd voor klem sluiten -+ 0,15 s (Bewo).
TH .. tijd voor zaag neer -+ wordt gevraagd.
TR • tijd voor zaag retour.

Door Bewo wordt opgegeven dat voor het zagen van
buis ¢20 x 1,5, met in- en uitloop van samen 10 mm,
gerekend moet worden met T" = 0,3 s. Dit omgerekend
voor ¢25 x 2 levert TA -0,42 S.

TKO - tijd voor klem openen ..... TKO - 0,05 s.



0\
\Jl

- ..... t [~]Bedlengte

3
140

'7 t

1 12.0 I
~

I
~ '00

I
~

I
io I
60 1

I
40

20

0

-.2.0

I=:
~-'io
ro

~ -60 $1-
ro
N

'"d -~O
OM
(J)

.G -100
r-l
(J)

I=:
(I) -1'2.0

-l4°

-,60
Schematische voorstelling van de beweging van de zaagwagen. De snelheid van de zaag
wagen staat uitgezet als funktie van de bedlengte. In bovenstaand geval geldt een
lassnelheid van 140 m/min en een terugloopsnelheid van 160 m/min.

FIGUUR _49



66

Voor het afkorten van buis ¢25 geldt dus:

T3" TH+O,62
-. TH .. T3 - 0,62

TJi_ 3,650 _...l-o, 1-0,62
VJ. 9

TH" la..2.5._u_ 0, 72
vI 9

Voor andere buisdiameters moet TR aangepast worden.

Bij een konstante maximale bedlengte zal de benodigde tijd bij aIle las
snelheden dezelfde zijn.

vmax l 1
Ts--- --s v. ( / )a 9 3 met max" terugloopsnelheid m s

de afgelegde weg wordt: Ss ..taT: ..tx~x9"O,5 m.

Dit geldt eveneens
Voor s£ geldt nu:

TMwordt nu:

voor Tl en sl.

s, .1B-(S5+S,.) -3,650-1,0-2,65 m.

m
L

_ s6 x 60 _ 2,6'5 x 60 °88
.1.0 vmax 180'" s.

Ttot - T, + Til + T1 + T£t + T5' + T" + T1

:aT. +Tt, +TJ +T., + 1,55

-:r+o, 1+3~'5 -i--o, 1+ 1,55+:r

.la.2.l + ::1. + 1 55 s
VI 9 '

VI2.
Imin=VI XTtot:a 3,65+T+ 1,55 VJ. m

In tabel 10 (pag.67) zijn TH en lmin berekend voor versohillende lassnelheden.

8.2. In-lijn koudoirkelzagen

Ret in-lijn koudoirkelzagen is erg aantrekkelijk, omdat hiermee een zeer goede
za.agsnede geproduoeerd kan worden. Nabewerking is dan overbodig. De vra.a.g .is
eohter of de ter besohikking staande oyolustijd voldoende is en of de minimale
afkortlengte voldoet. Het een en ander wordt wederom getoetst aan het in de vo
rige paragraaf aangehaalde voorbeeld.
Indien op maohine 21een buis met afmetingen ji125 x 2 gelast wordt, dan geldt
hiervoor als norm vI • 68 m/min. Uit tabel 10 kan afgelezen worden dat in dit
geval lmin =5,54 m en TH=2,37 s. Dit betekent, dat de handelslengte van 6 m bij
deze normsnelheid met behulp van de koudza.a.g gedeeld kan worden. Bij volledige
benutting van de bedlengte kan de handelsIengte geproduoeerd worden bij een ma
ximale lassnelheid van ongeveer 82 m/min. In dit geval is TH ongeveer 1,8 seoon
de (zie tabel 10).
Bij de kleinere buisafmetingen (Du. c:: 15 mm) lamnen hogere lassnelheden gebruikt
worden. De verspaningstijd wordt hierbij korter, hetgeen de mogelijkheid biedt
de~zaagwagen af te gaan remmen, zodra de klembek open is. Hierdoor hoeft niet
de gehele bedlengte gebruikt te worden, zodat bij hogere Iassnelheid tooh de
normale handelslengte geproduoeerd kan worden.
Met de resultaten van het totale onderzoek kan voor iedere maohine, indien de
teohnisohe gegevens bekend zijn, en iedere buisafmeting de minimaal at te kor
ten Iengte of de maximale lassnelheid berekend worden. Het verdient aanbeveling
dit te doen voor de koudza.a.g van maohine 21.
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Tabel 10

Lassnelheid Beschikbare tijd Minimale
neergaande slag afkortlengte

VI em/min] TH[S] lmin [m]

10 21,16 3,91

20 10, 19 4, 18

30 6,52 4,45

40 4,68 4,73

50 3,57 5,02

60 2,82 5,31

68 2,37 5,54

70 2,28 5,61

80 1 ,87 5,9 1

90 1 ,55 6,23

100 1 ,28 6,54

11O 1 ,07 6,87

120 0,88 7, 19

130 0,72 7,53

140 0,59 7,87

TH en Vi als funktie van de lassnelheid, bere
kend met de gegevens, welke bij aflevering mee
geleverd zijn (zie pag.64).
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Gekonkludeerd kan worden dat het theoretisch mogelijk is een buis
(J 25 x 2 mm met de huidige nonnsnelheid direkt na de lasmachine te bunde
len voorzover het gaat om handelslengten van 6 m. Niettemin blijft het
proces erg kritisch wat betreft de beschikbare tijd. Meer beschikbare
tijd kan verkregen worden door de lassnelheid te verlagen. Of dit eko
nomisch interessant is valt nog te bezien.

8.3. In-lijn smeltcirkelzagen

Aangezien smeltcirkelzagen beduidend minder tijd vergt dan koudcirkelza
gen is dit zonder meer in-lijn toe te passen.
Een klein rekensommetje, analoog aan dat in de vorige paragraaf, leert
ona, dat het mogelijk is handelslengten van buis ¢ 25 x 2 mm te produceren
bij een lassnelheid van 140 m/min. In dit geval zijn de berekende waa:r
den: Vl-140 m/min; lmin-5,96 m; Tv .O,08 s (aangenomen); benodigde bed
lengte (de zaagwagen wordt afgeremd zodra de klem open is): 2,69 m.

Een probleem hierbij blijft de braam die aan ~~n (of beide) uiteinde(n)
ontstaat. De mogelijkheid bestaat om de braam steeds aan dezelfde kant
van de buis te laten ontstaan door de buis ietwat scheef in te klemmen.
De haaksheid van de zaagsnede voldoet dan niet meer aan de eisen. Immers,
als de ene klem 1 mm hoger of lager staat dan de andere geeft dit als re
sultaat een afwijking van 30 tot 50 0p de haaksheid van de zaagsnede.
Toegestaan is slechts een afwijking van 10•
Een mogelijkheid om de braam aan ~~n kant van de buis te laten ontstaan is,
door tijdens het zagen de buis slechta aan ~~n kant in te klemmen. De braam
zal dan ontstaan bij het niet ingeklemde deel. Gezien in de bewegingsrich
ting van de buia lijkt het het gunstigst de buis net achter het zaagblad in
te klemmen. Hierdoor komt de braam altijd op dezelfde plaats op de ui twerp
baan te liggen (namelijk tegen de aanslag), ongeacht de buislengte. Door de
buis vanaf de uitwerpbaan over een dwarstransport te laten rollen, waaron
der zich ter plaatse van de braam een slijpbank bevindt, kan op betrekke
lijk eenvoudige wijzede braam vendjderd worden (zie fig. 50, pag.69).
Ook bij het smeltcirkelzagen is dan meteen na de lasmachine bundelen moge
liJ"k.
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~~IU&QIQIi:~ --
lijpband

Inrichting voor'het ontbramen van de buis

De braam die aan de buitenkant van de buis ontstaat komt
steeds op dezelfde plaats tegen de aanslag. Door de buis
over een dwarstransport te laten rollen kan door een on
derliggende slijpband de braam verwijderd worden.

FIGUUR 50
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BIJLAGE 1

Beugelzagen

Een langwerpig zaagblad dat is ingespannen in een beugel wordt heen en weer
bewogen door het te zagen werkstuk. E~n van de bewegingsrichtingen, meestal
de teruggaande slag, wordt gebruikt als verspanende slag, terwijl bij een
goede maohine de aanzet aIleen tijdens de verspanende slag gegeven wordt.
Bij deze methode is een goede kwaliteit van het bewerkte oppervlak te berei
ken, terwijl ook de gereedsohapskosten laag zijn. Bier tegenover staan een
lange deeltijd (> 4 s voor een buis ¢ 25% 2), omdat sleohts de helft van de
deeltijd verspaningstijd is en een vrij zware konstruktie van het werktuig.
De zaagprestatie*' is ook vrij laag (15 - 25 om2/min voor ongelegeerd bouwstaal
[15]). .

Lintzagen

Een lintzaag, die door rollen "ordt geleid, wordt door het werkstuk getrokken.
Dit is een kontinu verspaningsprooes. De kwaliteit van het bewerkte oppervlak
is bij deze methode hoog (weinig braamvorming en een glad oppervlak). De zaag
prestatie ligt bij dit proces hoger dan bij beugelzagen (50-90 cm2/min [15]
voor ongelegeerd bouwstaal).

ICoudcirkelzagen

Een roterend cirkelvormig zaagblad wordt door het te zagen werkstuk bewogen.
De snijsnelheid varieert meestal rond de 0,5 tot 1 mise Het meest gebruikelij
ke zaagbladmateriaal is HSS, doch er is een sterke tendens in de richting van
het toepassen van hardmetaal waar te nemen. Hierbij kan een zaagprestatie be
reikt worden die het drievoudige is van die van HSS-zaagbladen (zie fig. 1,
pagina 71).
ICarakteristieken van deze methode zijn een kontinu verspaning, een grate zaag
prestatie (70 -150 cm2/min, zie fig. 1 , pagina 71) een goede snedekwalitei t
en een eenvoudige machine. De deel tijd voor buis ¢ 25 x 2 varieert tussen 1,2
en 1,6 s.

Afsteken

Hierbij wordt de buis ingeklemd. Rond de inklemming kan een schijf roteren,
waarop radiaal verplaatsbare beitelhouders gemonteerd zijn. Via een mechanische
overbrenging kan aan de beitelhouders met daarin de beitels een instelbare, ra
diale aanzet per omwenteling worden gegeven, waardoor het werkstuk afgestoken
wordt. Door in ~~n van de beitelhouders een zijsnijbeitel te monteren kan men
de einden desgewenst afschuinen.
Een goed kontroleerbare oppervlaktekwaliteit van de snede is hiermee te berei
ken. De standtijd is groot (2000 afkortlengten bij ¢ 25 % 2). Nadelen zijn ech
ter een vrij grote insteltijd (man-intensief), aIleen te gebruiken voor ronde
buis en een relatief grote cyclustijd (3 A 4 s) •

•
Zaagprestatie is de hoeveelheid verspaand oppervlak: per tijdseenheid (cm2/min),
waarbij met het verspaand oppervlak het snedeoppervlak bedoeld wordt.
De snedebreedte wordt buiten beschouwing gelaten.
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v= 240 m/min

R.M.-zaagblad

p= JO kW
v= 180m/min

v= 155 in/min

p= 20 kW
v= 120m/min

p= 10kW

-=
e., e. ')..

aanzet per tand

Ret verspaande volume per tijdseenheid als funktie van de aanzet
per tand bij het zagen van 16 Mn Cr5 (lit. [J] ).

FIGUUR 1
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Doorslijpen

Hierbij wordt het werkstuk gedeeld door een dunne slijpschijf met vrij hoge
snijsnelheid (50 - 80 m/s) door het materiaal te drukken. De proceskondities
kunnen vrij veel varilren zonder direkt invloed te hebben op het proces. Al
leen dient gezorgd te worden voor een goede koeling en een goede stabiliteit,
daar anders de temperatuur zo hoog oploopt, dat er een smeltz6ne in het door
te sli jpen werkstuk optreedt, hetgeen de oppervlaktekwali teit van het werk
stuk en de standtijd van de slijpschijf nadelig betnvloedt.

Enige v~ordelen zijn:
- lage deeltijd (kleiner dan van koudcirkelzagen)
- goede snedekwaliteit
- eenvoudige machine.

Als nadelen kunnen genoemd worden:
- lage standtijd slijpschijven (fJ 25 % 2, 700 sneden)
- geen naslijpmogelijkheden
- eventueel smeltz8negevaar.

Smeltlintzagen

Hierbij wordt een lintzaag door het te delen werkstuk getrokken met een hoge
snelheid. De naam smeltlintzagen is eigenlijk niet juist en zou "hoge snel
heid lintzagen" moeten zijn.
Het verspaningsproces maakt hier plaats voor een wrijvingsproces, waarbij
door de wrijving wamte getnduceerd wordt, die het materiaal, dat in kontakt
koat met de tanden, doet verweken. Het stroperige materiaal wordt in dunne
laagjes van het basismateriaal afgewreven en meegenomen in de tandholten. De
uitvoeringsvorm van deze machine is identiek aan de nomale lintzaagmachine,
met dien verstande dat de machine zwaarder uitgevoerd is in verband met de
aanzienlijk hogere krachten en snijsnelheden. 2
Di t alles leidt tot een grote zaagprestatie (250 - 300 em /min) en een korte
cyclustijd « 1 sec voor fJ 25% 2). De mogelijkheid van het ontstaan van een
smeltbraam dient goed in het oog gehouden te worden.

Smeltcirkelzagen

Bij deze methode wordt een cirkelzaag, waarvan het zaagblad een hoog toeren
tal heeft (snijsnelheden van 80 -140 m/s), door het te delen werkstuk bewogen.
Het zaagbladmateriaal bestaat , in tegenstelling tot koudcirkelzaagbladen, uit
niet-gehard staal. De voordelen van deze methode zijn een korle dee~ti jd «
0,5 sec voor buis fJ 25% 2 IIUI.), een grote zaagprestatie (350 - 500 em /min) en
een eenvoudige machine. Hierlegenover staat dat er een kans bestaat op het
ontstaan van een smeltbraam. Bovendien moet de machine goed afgeschemd worden
in verband met de wegspringende, gloeiende spanen.

li'rictiezagen

Dit proces is vergelijkbaar met het smeltcirkelzagen. Afwijkend is het gebruik
van een tandloze schijf. Een groot voordeel van deze methode is dat het blad
niet aan een stand1;ijd gebonden is, maar meegaat tot de diameter te klein is.
Verdere voordelen zijn een korte deeltijd «0,5 sec bij buis fJ 25%2 DUD), een
eenvoudige machine en het ontbreken van slijpkosten. Een groot nadeel is de
slechte kwaliteit van het bewerkte oppervlak (vrij ruw oppervlak en een rede
lijke braam van + 0,5 tot 1 IDDl bij IJ 25% 2 mm).-
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Delen m.b.v. laser

Een laser bestaat uit een optische resonator, waarbinnen elektromagnetische
golven van een bepaalde golflengte dusdanig versterkt worden, dat men een
coherente elektromagnetische golvenbundel met een zeer hoge intensiteit ver
krijgt. Met behulp van deze bundel is het staal te smelten (eventueel met
toevoeren van C02 of 02),zodat het in principe mogelijk is staal te delen.
Als positieve punten komen bier naar voren een kleine verbittingszene, geen
koeling nodig en een redelijke kwaliteit van het bewerkte oppervlak. Nadeli
ge punten zijn: een hoge aanschafprijs, lange deeltijd (> 4 sec voor ¢ 25x 2
mm), logge en kwetsbare konstruktie (resonatorlengte is ongeveer 3 m).

Snijbranden

Door aan een door een autogene lasbrander verhit oppervlak extra zuurstoftoe
te voeren, verbrandt het ijzer, stijgt de temperatuur en smelt het staal.
Bet gesmolten staal wordt door de vlamdrnk weggeblazen. Door voor een goede
geleiding van de branderopening te zorgen is het mogelijk staal te delen. De
gereedschapskosten voor deze methode zijn laag, de snedekwaliteit is slecht,
de cyclustijd groot en er is een grote verhittings- c.q. smeltzene.

Plasmasni.jden

Door het toevoeren van elektrische energie aan een edelgas verkrijgt men ioni
satie van dat gas. Dit elektrisch geleidende gas wordt een plasma genoemd.
Door de keuze van anode en kathode kan men de plasmastroom een richting geven
en versnellen. Door deze stroom tegen een metaal te laten botsen komt de elek
trische energie in de vonn van thermische energie weer vrij en krijgt men
plaatselijk een zeer grote warmteontwikkeling (temperaturen van 20.oooOK zijn
hierbij mogelijk), die het werkstukmateriaal doet smelten. Om het gesmolten
materiaal te verwijderen moet men of de druk of de plasmastroom vergroten.
Voordelen van deze methode zijn lage gereedschapSkosten, redelijk snede-opper
vlak en kleine verhi ttingszene. Een nadeel is de betrekkelijk grote deeltijd
(plaatdikte 10 mm -+ snijsnelheid 10 mm/s).

Elektrisch lichtboogzagen

De installatie bestaat uit een snel roterend zaagblad (omtreksnelheid 120 m/s) ,
dat langzaam door het te delen werkstuk bewogen wordt. Op het zaagblad wordt
een hoge elektrische spanning aangebracht, die via het te delen werkstuk alge
voerd wordt. Zodoende zal op het aanrakingsoppervlak van zaagblad en buis vonk
verspaning optreden, terwijl het zaagblad zorgdraagt voor de afvoer van het vonk
verspaande materiaal. Bet zaagblad is over het algemeen voorzien van vertan
ding. Bet grote verschil met frictiezagen is dat het werkstukmateriaal in plaats
van door wrijving door een elektrische lichtboog verhit wordt. Met deze methode
is een betrekkel1jk kleine cyclustijd (+ 3 sec voor buis ¢ 25x 2 mm) te verweze
lijken. Nadelig zijn het afvoeren van de stroom via het werkstuk (isolatiepro
blemen), het ontstaan van smeltbramen en de vervuiling die deze methode in zich
heeft.

Afrollen

De methode is goed te vergel1jken met het afsteken, met dien verstande dat geen
gebruik gemaakt wordt van bei tels, doch van scherp gekante rollen, die met een
bepaalde aanzet per omwenteling in het werkstuk gedrukt worden. Voordelen zijn
een spaanloze bewerking, het feit dat rolsnelheid en aanzet per omwenteling niet
direkt van invloed zijn op de snedekwaliteit en de standtijd van het gereedschap
(± 2000 werkstukken ¢ 25x 2).
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Als nadelen komen hier naarvoren: aileen geschikt voor ronde werkstukken en
een naar binnen stsande braam.

Hakken

Deze deelmethode (zie figuur 2,pag. 75 ) berust op het principe van een guil
lotine. Het hakmes is wigvormig met een parabolisch verloop van de zijvlakken
(zie figuur 2, pag. 75). De dikte van het mes is vrijwel konstant. Bij een en
kelslagshakker ontstaat door de bewerking een deukje in de afgekorte doorsne
de, daar waar het mes het werkstukmateriaal binnengetreden is. Door het ge
bruiken van een dubbelslagshakker kan dit worden voorkomen en bli jft de uit
gangsvorm geheel behouden. Voor de werking van een dubbelslagshakker de fi
guur 2 , pagina 75 •
Voordelen zijn een zeer korte deeltijd (<::: 0,3 sec voor buls (J 25% 2 mm) en
geen braamvorming. Een nadeel is het deukje bij de enkelslagshakker.

Knippen of een doom

Het te delen werkstuk wordt zeer goed vormsluitend geklemd in een vaste en een
beweegbare inklemming (zie figuur 3 , pagina 76). Verder wordt een nauwpassen
de doom in het werkstuk geschoven (deze methode is alleen bruikbaar voor het
delen van holle werkstukken) tot aan de plaats waar het werkstuk gedeeld moet
worden. Door de beweegbare kleminrichting loodrecht op de buis te bewegen
wordt de buis afgeschoven. Voordelen zijn een korte deeltijd (+ 1,5 sec voor
bois (J 25 %2 mm) en een spaanloze bewerking. Een nadeel is dat-voor iedere af
meting van het werkstuk een andere doom gebruikt dient te worden. Bovendien
dienen de in- en uitwendige at'metingen san vrij nauwe toleranties te voldoen.
Een minstens zo belangrijk nadeel is, dat de bewerking alleen maar bij werk
stukken met een eindige lengte toegepast kan worden, omdat het werkstuk steeds
op de doom moet worden geschoven.

Waterstraalsnijden

Hierbij wordt water onder zeer hoge drttk (104-10~ar) via een spuitmond met
een zeer kleine opening, ter verkrijging van een zeer dunne waterstraal met
een hoge energiedichthei~tegenhet te delen werkstuk gespoten. Positieve pun
ten hierbij zijn een geringe gereedschapsslijtage en geen warmteontwikkeling in
de omgeving van de snede. Hiertegenover staan een minder goede kwalitei t van
het bewerkte oppervlak: (grote ruwheid, ± 3 - 5JVm), gevaar voor lekkage en eeit
machine diezeer stabiel moet zijn.

Induktief verMtten en stuktrekken

Op de plaats waar het werkstuk gedeeld moet worden, wordt om het werkstuk een
spoel aangebracht. Door hierdoor een wisselstroom te laten lopen wordt het werk
stuk op die plaats sterk "/ferhit. Door aan ~~n zijde het werkstuk in te klemmen
en aan de andere djde van de verhitte zene te trekken kan het werkstuk gedeeld
worden. Het bewerkte oppervlak heeft een slechte kwaliteit. De deeltijd van dit
proces is kort « 1 sec voor (J 25% 2).



75

I

,.

Principeslhets hakken

Bij enkelslagshakken is aIleen het neergaande mes 2
aanwezig.
Bij dUbbelslagshakken wordt eerst door mes 1 het
bovenste schilletje van de buis gehaald, waarna mes
2 de buis deelt.

FIGUUR 2
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Knippen op een doorn.

FIGUUR 3

buis

vaste klembek
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BIJLAGE 2.- ' ..-

Theoretisch onderzoek m.b.t. standtijden van zaagbladen bij koudcirkelzagen.

In [5J wordt nader ingegaan op de slijtageverschijnselen bij beugelzagen en
de verschillende procesparameters die hierop van invloed zijn.
Op de eerste plaats wordt opgemerkt, dat er een lineaire relatie bestaat tus
sen de gemiddelde aanzet per tand en de gemiddelde snijkracht per tand per
tandbreedte-eenheid. nit is aan de band van experimenten aangetoond.
nit leidt tot de formule:

?s.a/Ke •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1)

met a: ... gemiddelde aanzet per tand (mm)
f s • gemiddelde snijkracht per tand per tandbreedte-eenheid (N/~)
ICe - zaagkonstante (mm IN).

De gemiddelde snijkracht per tand per tandbreedte-eenheid is gelijk aan de ge
middelde snijkracht gedeeld door het aantal tanden in aangrijping en het resul
taat hiervan gedeeld door de tandbreedte. Ofwel in formulevorm:

-
fs. Fa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • (2)

(t) xB

met Fs • gemiddelde snijkracht*
s. zaagweg
t steek
B tandbreedte

!
N)
mm)
mm)

(mm)

lets anders·geschreven wordt dit:

- F xtfa. s .••••..•••••••••••••••••••••••••••••.•••••,..••••••.•.•••• (3)
Bxs

Indien uitgegaan wordt van de veronderstelling, dat er geen slijtage optreedt
aan de zaagtand, zal bij het zagen van een rechthoekig werkstuk met behulp van
een beugelzaagmachine f s een konstante waarde hebben. nit omdat aIle grootheden
rechts van het gelijkteken in (3) in dit geval konstanten zijn. Bij het delen
van buis met behulp van een cirkelzaagmachine kan als zeer goede benaderingL bij
dezelfde veronderstelling als in boyenstaand geval, aangenomen worden, dat Fs/s
een konstante is, waardoor wederom f s konstant is. In het geval van koudcirkel
zagen kan veor de aanzet per tand geschreven worden:

_ va xt
a-a- (mm) ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• (4)

v

met va'" aanzetsnelheid
v • snijsnelheid

(m/a)
(m/s)

De zaagkonstante ICe wordt nu als volgt gedefinieerd:

- 1f S=K;.a: • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (5)

Als gevol& van slijtageverschijnselen aan de zaagtand zal Fs toenemen, waar
door ook f s in de tijd toeneemt. Uit vergelijking (5) is af te leiden, dat ICe
in de tijd zal afnemen. Voor beugelzagen is dit verloop in figuur 1 (pag.78)
weergegeven.

itBij koudcirkelzagen is deze kracht de gemiddelde omtrekskracht.
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1

---~~~ "s
aantal zaagsneden

interessant

de standtijd.·

Een dergelijk verloop zal ook bij koudcirkelzagen optreden. Het
ste gedeelte is fase 2. D h lling dK.e ft . dik t·e e ~ gee een 1n a 1e voor

We zullen nu trachten :e uit te ~en in de verschillende procesparameters.
s

Uit figuur 1 is voor beugelzagen af te leiden:

( 1 - '1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (6)

met Ke1 - waarde van zaagkonstante voor ongesleten blad
ns ,. aantal slagen

llsmax • levensduur in aantal slagen
"2 -fmleti e van Ko bi j Dmax

Formule (6) is ook te gebruiken voor koudcirkelzagen indien we definieren:

ns • aantal zaagsneden
nsmax • levensduur (-standtijd) in aantal zaagsneden.

Verder definieren we:

nsmax ·" x T •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • (1)

(1-tz) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (8)

met ., -1 I verspaningstijd (1/s)
T -standtijd zaagblad (s) (som van de tijdendatzaagbladinaan

raking is met werkstuk).
Vergelijking (7) ingevuld in (6) geeft:

dKe Ke1-.-dna 'txT

Ook kan geschreven worden:

•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• (9)

met Du. - uitwendige buisdiameter (m)
• dKe

Let Ope De helling~ wordt in de getekende stand positief genomen.
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Voor de aanzetsnelheid kan geschreven worden:

a xv ( )va-~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10

Verder geldt:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (11)

met Tc - werkelijke tijd dat een tand in aanraking is met
het werkstuk (s)

A .. kontakttijdratio (Tclr) <: 1

De grootheid A is als volgt te bepalen:

A zaagweg s (12).. omtrek zaagblad -'iT'D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

waarin D.. diameter zaagblad (mm)

Vergelijking (9), (10), (11) en (12) ingevuld in (8) geeft voor Tc :

m .. ICe, • s. (1 -~). Du • t ( 13)4C dK- - -- ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
e

~.a.v .1T. D
s

Verder zal nu onderzocht worden wat de invloed is van de snijsnelheid op de
standtijd van het zaagblad.
Voor de bepaling van de standtijd van beitels bij een draaibank heeft Colding
een driedimensionale standtijdformule opgesteld, die hier aangepast zal worden
voor het koudcirkelzagen.
Colding stelt:

2 ( (b/2) ( )ce.. To • q ... C v. To • q) • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 14

waarin 0(.. konstante
C.. konstante van Colding
v .. snijsnelheid
b .. slijtage-index van Colding
q .. spaanequivalent.

Indien vergelijking (13) ingevuld wordt in vergelijking (14). krijgen we:

1-IJb/2D
2 (Ke1 • s • (1-tz) • Du. t) (b/2)

C(.. q. dK
e

.. C. (v.q) ••••••••••••••• ( 15)
_. a • v. '1T. D
~

dK
Uit deze vergelijking kan dne (de helling in figuur 1) berekend worden als
:fUnktie van de s
snijsnelheid v. Indien we dit doen geeft dit als resultaat:

dXe . Ke1 • s • Du. • t • (1-tt) ( 16)
dii;- (.2) 1/( 1-b!2) 1/ [1-(b/2f11"(b/2)-2T7'r1-(b!2T1 ". D\CiC .v U.qL: :.Ill. ~.a ••

In [5J wordt het spaanequivalent q gedefinieerd als "the ratio of the length of
the cutting edge engaged with the workpiece to the cross-sectional area of the
undeformed chip".
In [16 J wordt een equivalente spaandikte he gedefinieerd als ,':het oppervlak van
de onvervormde spaan gedeeld door de equivalente spaanbreedte. De equivalente
spaanbreedte be is de breedte van de spaan, gemeten langs de gehele aktieve snij
kant (dit is afgeleid in D6J voor een draaibeitel).
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Er kan nu opgemerkt worden dat geldt:

q-~ ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• (17)

Voor het zagen kan voor he geschreven worden:

he.a~B = a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (18)

met a. aanzet per tand
B- tandbreedte

(mm)
(mm)

(18) ingevuld in (17) geeft:

qat (19)

Vergelijking (19) ingevuld in vergelijking (16) geeft:

dICe Ke1. a • Du. t • (1-tz) C 1/[(b/2)-~ 1/ [(b/2)_1] {~b/2)-~/[1-(b/2)] -1t
dii;- 'IT .D .(.r:) • v • a ••••

•••• ••••• •(20)

Vergelijking (20) kan ook ala volgt genoteerd worden:

~ _ Co • v 1/[(b/2)-1I • a{[(b/2)-~ / [1 - (b/2~} - 1 ••••••••••••••••••••• (21)
s

_ Ke1 • s • Du.. t • (1-I?)(£.) 1/ ~b/2) - ~
met Co v. D Ott

Bij het zagen van buis kan het best voor de za.a.gweg s 2 maal de wanddikte van
de buis ingevuld worden.
In figuur 2 en 3 (pag.81) is vergelijking (21) verwerkt voer verschillende
snijsnelheden en aanzetten per tand. dK
Uit figuur 2 blijkt de afhankelijkheid van dne als funktie van de snijsnelheid
v bij verschillende aanzet per tand a. s
In figuur 3 is at te lezen hoe de standtijd van het zaagblad terugloopt met
toenemende snijsnelheid bij verschillende aanzet per tand a.
In [5] wordt voor werkstukmateriaal 0,6% Carbonstaal gegeven dat bij zage~
met een koelvloeistof geldt:

""""

[2 - (b/2U /[(b/2) - ~ a 1,7263

Figuur 2 en 3 kwmen nu getekend worden.
In figuur 3 is voor het gemak voor het tekenen Co - 10 genomen.
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Ret slijtagegetal als funktie van de snijsnelheid b~j verschillende
aanzet per tand ( voor afleiding zie bijlage 2).Het slijtagegetal
wordt gedefinieerd als de tangens van de hoekp in figuur 13 en 22.
Deze hoek bepaalt de standtijd van het zaagblad.Een grotere hoek
(3 (dus een grate ~) geeft een kartere standtijd.

al'l.:i

-- -do-
0,05 mm

0,03 mm
0,01 mm-

---------a=
-·-·-·-·-a=

______a=

1:v=0,72 mls
2:v= 1,07 mls

1 , 15 ml s
1 ,72 m/s

-----

I • 1 I'

aan tal zaagsneden • ~

De zaagkanstante als Iunktie van het aantal zaagsneden bij ver
schillende snijsnelheden en aanzetten per tand (voor afleiding
zie bijlage 2) .Er geldt: Kc.~ 0.. B.s. F.s wordt gedurende het zagen

..-flo • l::
grater, waardoor Ke,. tijdens het zagen afneemt(zie oOk figuur 22).
Kc" is de begin-waarde voar een ongesleten blade Door 'tKe... wordt
aangegeven wanneer het zaagblad versleten is. De waarde van Ils.
bij '2. Kf.:L geeft de standtijd, in maximaal aantal zaagsneden.

Fi lU' ':l._ i£!I.._1II.
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Berekening ~ydraulisch gedeelte smeltzaagopstelling

De eerste belangrijke grootheid is de massatraagheid van de komplete zaag
wip (met zaagas en motor) ten opzichte van de rotatie-as. In figuur 1 (pag.
83) is de zaagwip getekend zonder motor en zaagas. De berekening van de
massatraagheid t.o.v. het rotatiepunt wordt gesplitst in drie delen:

~. Berekening massatraagheid vereenvoudigde zaagwip

~. Berekening massatraagheid van zaagas met alle onderdelen er. op gemonteerd
plus het huis

~. Berekening massatraagheid motor t.o.v. rotatiepunt.

Ada-
Om de zaagwip gemakkelijker voor berekening toegankelijk te maken wordt fi
guur 1 geschematiseerd in figuur 2 weergegeven.

:z.--o

401:: ,",oS

~
COl

~ I.,. ..
~..

R

Fi :ur 2_ !J% _

Te berekenen: J a •

2 2J a -Jz +m.g +me

J z -Jz1-J z2

met J z1 - mssatraagheidsmoment massieve staat met buitenafmetingen.

J z2 - massatra.a.gheidsmoment massieve staaf met binnenafmetingen.

Ji1,2 =-:rn- m1,2 (k1,22 +u1,22) kg m
2

(zie figuur 3).

k

"'"""-- ·_2. 1~



93-

-+-- '-~Httt
I

, ,

,
I

I

I

i
~I
~j
<----.,"1

- - ; "'"----.
,----- --! ~'--------..,
, I

I ,

: ~
1 ,: \
I I- -------

--~l!I'tjh~~~_1ttt----1

~ ,
I --1- ---
I I

l i

- C---+lf-+- :--''-1

"6rf
~'

e
8-

l,-e

,
J

,J
101....,

--_... _.
- - - _ _._-l-~-,---

_1

---t
J

c'J •

I

.. ~--- ...- -



84

Met de hieronder staa.nde gegevens kunnen J Z1 en J z2 berekend worden.

k1-0,810 m

u1-0,090 m

01=0,170 m

k2=0,794 m

u2 -0,074 m

02 -0,154 m

78 5 102 kgm2x u1 x 01 x , x

x 0,81 x 0,09 x 0,17 x 78,5 x 102

1 (2 2)J z1 -12 k 1 +u1 x k 1

-12 (0,81
2

+0,092)

2.. 5,38 kgm •

1( 2 2) 2J z2 -12 k2 +u2 x k2 x u2 x 78,5 x 10

-12 (0,7942
+0,074

2
) x 0,794 x 0,074 x 0,154 x 78,5 x 10

2

_ 3,76 kgm2.

2
J z .. J z 1 - J z2 - 1,62 kgm •

Nu wordt de te berekenen massatraagheid:
2 2J a =Jz +mg +me m-massa zaagwip .. 26 kg

g-0,038 m
e -0,045 m.

~ J a -1,62 + 26 x (0,038)2 + 26 (0,045)2
_ 1,71 kgm2

Adb-
De Massa van de zaagas met lagers, vliegwiel, zaagblad, slagmoeren en
lmis wordt gesteld op 10 kg. De massa wordt gekoncentreerd gedacht in
een cilinder met straal ra - 45 DUD en middellijn MM (zie figuur 4).

o ISO

M---.~ .
t
l.to
1

• R

'-,--------

!.i&UBt_!

J m-tma r a
2

III 1-. 10 x (0,045)2 _ 0,01 kgm2

J a .. 0,01 + ma x (0,443) 2 + IDa. x (0,045) 2

- 0,01 + 10 x (0,443) 2 + 10 x (0,045) 2
_ 1,99 kgm2



De Massa van de motor DIm wordt geschat op 15 kg en gekoncentreerd ge
dacht op een lijn die ligtop een afstand van 214 mm van de rotatie
lijn RR(zie figunr 5). We kunnen dus schrijven:

De totale massatraagheid wordt nu:

J a ... 0,69 + 1,99 + 1,71 ... 4,39 kgm2

Berekening voedingscilinder

8&

Fi :ur 6
-~---

Bij het smeltcirkelzagen worden in de praktijk hoge aanzetsnelheden
gebruikt, waarbij ala maximale waarde 0,4 m/s genoemd wordt.
Het zaagblad moet dicht bij het werkstuk geplaatst worden. We nemen
hier aan 10 Mm. Over die afstand moet de aanzetsnelheid opgelopen
zijn van ° tot 0,4 m/s.
Het bovenstaande heeft betrekking op de 8ituatie bij de za.aga.s.
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Bij de voedingseilinder moet dus

vama.x'"i~ x 0,4" 0,25 mls
Verder geldt:

gelden (figuur 5):

.lQQ.
Se =48lfx 10 - 6, 15 DIm.

Vv
~ ...Ta
T ...ll

a Vv

~-~~ ~

2
l-t~Ta ... tvvTa ...

m 2 x 6, 15 x 1(1"'3 0 049
·a - 0,25 -, sec.

vv 0,25 I 2a.v -;P;:- 0,049 - 5, 1 m sec •

. • a.v 5,1
nit geeft voor de hoek:versnellJ.ng: \.\l ... -;- ... 300 x 10-3 ... 16,9 rad/sec

2
•

Ret te leveren moment wordt nu: M-JaxW= 4,39x 16,9 ... 74,38 Nm•

De door de oilinder te leveren kraoht wordt nu:

F ... ! ... 74.38 ... 248 N.
a r 300 x 10-3

Uitgaande van een redelijke cilinder met een zuigerdiameter van 25 DIm

geeft dit voor de druk:

2~ x4 I 2p=- 2 _ - 0,5 N mm ... 5 bar.
25 xu

Deze d.ru.k is voor geen enkele oilinder met zuigerdiameter van 25 DIm een
probleem. We nemen nu als voedingscilinder een cilinder met:

zuigerdiameter: 25 mm
slag : 100 mm (max. werkstukdiameter is 70 mm)
druk : max. 100 bar
snelheid : vma,x'" 0,4 m/s.

De druk en de snelheid moeten kontinu regelba.a.r zijn.

Berekening klemcilinder

De klemcilinder hoeft uitsluitend een kracht te leveren. De snelheid is
anbelangrijk bij de proefop~telling. Er is voor de klemcilinder dan ook
eenzelfde soort eilinder gebruikt als voer de voeding, echter zonder dem
ping aan bodem en stangzijde. De d.ruk moet kontinu instelba.ar zijn.

Berekening pomp

Aangezien klemeilinder en voedingseilinder altijd na elka.a.r werken en
nooit gelijktijdig moet de pomp berekend worden op de grootste gevra.agde
volume-stroom. Dit is bij de voedingscilinder:

Zuigeroppervla.k: 490,8 mm2

Snelheid : 0,25 mls
Volume-stroom wordt: 490,8 x 10-6 xO,25 = 122,7 x 10-6m3Is

Omgerekend in andere eenheden wordt dit: 122,7x 10-6x 103x 60=7,36 l/min

Een geschikte pomp wordt nu: Pompkapaeiteit ±. 11 l/min bij 90 bar
Max. pompdruk: 100 bar.

Voor bydra.u1isch schema zie figuur 7, pag.87.
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Hydraulisch schema proefopstelling smeltzagen

FIGUUR 7
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BIJLAGE 4
·n

Berekening aan cyclus van meelopend zagen

Zoals reeds eerder opgemerkt, kan de beweging van de meelopende zaag
wagen voorgesteld worden door figuur 1, pag.89. Voor iedere zaagwagen
kan deze figuur er anders uitzien, omdat de versnellingen, vertra
gingen en terugloopsnelheden per machine anders kunnen zijn. In deze
bi jIage zal getracht worden de gehele beweging van de zaagwagen in
fonnulevonn te berekenen.

s1 .. t a1 T1
2

(1) ingevnld in (2) geeft:

Vl
2

s1-- m2a1

• ••••••••••••••••• (1)

•••••••••••••••••• (2)

•••••••••••••••••• (3)

met: VI .. Iassnelheid (m/s)
a1 - versnelling heengaande beweging (m/s

2
)

T1 .. aanloopti jd ( s)
s1 .. afgelegde weg tijdens versnellen (m)

••.•..••••.••..•.• (4)

met: T2" synchronisatietijd (s) deze. is machineafhankelijk.
s2" afgelegde weg tijdens synchroniseren (m).

De tijd T3 kan opgebouwd gedacht worden uit:

Tv .. verspaningstijd
TKD .. tijd voor klemmen sluiten
TKo .. tijd voor klemmen openen

Tr - Du. + si + Su .. tijd om zaagwip omhoog te bewegen.
Vo

met: Du'" ui twendi ge diameter van de buis (m)
si - aanloopweg (m)

dit is de afstand tussen het zaagblad en de buis, indien
het zaagblad in de bovenste ruststand verkeert.

Su .. ui tloopweg (m)
dit is de afstand, die het zaagblad aflegt, gerekend vanaf
het punt dat het blad door de buis is en het punt waarop de
aanzetbeweging van richting omkeert.

vo" retoursnelheid zaagwip (m/s)

s· + au
J. .. tijd nodig voor aanloop- en ui tloopweg bij een aanzetsnel-

va heid van va m/s.
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lassnelheid van 140 m/min en een terugloopsnelheid van 160 m/min.
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Samengevat geldt:

8i + 8U Du. + 6i + 8U
T3- Tv+ + 'IKO+ 'lKD+ •••••••••••••••••• (5)Va Vo

(T +
8i + 8U Du. + 8i + 8U ) ( )

83 ... vl v + TKO + Tl{D + • • • • • • • • • • • • • • •• 6Va Vo

met:

•••••••••••••••••• (1)

.•••.•.•••••••••••. (8)

a4" vert raging heenga.a.nde beweging (m/8
2

)
T4" vertraging8tijd (8)
84" afgelegde weg tijden8 vertragen (m)

••••••••••••••••• (12)

••••••••••••••••• (11)

Voor de totaal in de heengaande beweging afgelegde weg moet gelden:

81 + s2 + s3 + s4 :Ei~. (~ ... bedlengte em]) •••••••••••••••••• (9)

Dus: 2 2V1 V1 si + Su Du + si + au
2a1 + 2a4 + vl x T2 + vl (Ty + Va + TKO + Tl{D + Vo ).EilB

ofwel:

2 1 1 ( ai + au Du + si + Su
vl ( 2a1 + 2a4) +v1 Ty +T2 + va. +TKO+Tl{D+ V

o
)~ lB ••• (10)

Hiervoor kan opgeschreven worden:

T5 -!!!!as
viax

en s5-2aS

met: T5 .. versnellingstijd in terugga.a.nde beweging (s)
Ss - afgelegde weg tijdens versnellen in terugga.a.nde beweging (m)

vmax -maximale 8nelheid in terugga.a.nde beweging (m/a)

Eerst moet trajekt 1 berekend worden, ,alvorens iets over trajekt 6 gezegd
kan worden.

• •••••••••••••••• (13)

••••••••••••••••• (14)

met: T1- vertragingstijd in terugga.a.nde beweging (8)
81- afgelegde weg tijden8 vertragen in teruggaande beweging (m)
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Trajekt 6- - ---
Trajekt 6 i8 afhankelijk van de afgelegde weg in de heengaande bewe
ging. In formulevorm geldt:

86- 81 +82+ 83+ 84-(SS+S7)

T6- 81 +82+ 63+ S4-(85+ S7)
Vmax

••••••••••••••••• (15)

••••••••••••••••• (16)

Bovenstaande geldt aIleen als de zaagwagen in de teruggaande beweging
daadwerkeli jk vmax haalt, ofweI indien:

~ax ~ax (
61 + s2 + 83 + s4~ 2aS + 2a7 ••••• • • ••• • ••• • •• 17)

Voor di t geval zal de berekening verder gevolgd worden.

De minimaal a:f te korten Iengte wordt nu:

lmin - VI x Ttot
ofweI:

••••••••••••••••• (18)

Door in vergelijking (18) vergelijking (1), (S), (7), (11), (13) en
(16) in te vullen krijgen we:

f V1. 6i + 8U Du + si + Su VI
lmin-VIta:j+T2 +Tv + va +TKO+TKD + va +i4+

vmax Vmax s1 + 82 + 83 + 64 - (s5 + s7) }+ -+-+ (19)
as a7 vmax

Nu kunnen in vergelijking (19) nog de vergeIijkingen (3), (4), (6),
(8), (12) en (14) ingevuld worden. Dit geeft na enig rekenwerk:

Nu voIgt de berekening indien de zaagwagen in zi jn teruggaande beweging
niet vmax bereikt. Dit kamt voor indien:

.~ ...~~ vlma.x vffiax

81 + 82 + 83 + 84 < 2a.S + 2a7

Ook in dit geval geldt vergelijking (18). AIleen TS en T7 zijn nag
onbekend. Er geldt:

en

as TS - a7 T7
immers Vs - a.S TS

Vs - v7

••••••••••••••••• (21)

••••••••••••••••• (22)
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Uit (21) vo1gt: T5-i;T7

Verge1ijking (23) ingevu1d in (22) geeft:

::L. 2 a7T7
s1 + s2 + s3 + s4 - 2805 T1 + 2

s1 + s2 + s3 + s4
ofwe1: T7 - ¥(~ + l') -

••••••••••••••••• (23)

••••••••••••••••• (24)

••••••••••••••••• (26)

S1 + s2 + 83 + s4
-+ T7 -

!1(!:1+ 1)
2 805

Verge1ijking (3), (4), (6) en (8) ingevuld in (24) geeft:

V12 . Si + Su Du + 8i + Su V12

T
2a1+T~v1+V1(Tv+ va +TKD+TKO + Vo )+ 2a Cf"7=/,'---------------------....,;;-------- (25)

Voor de minimaal af te korten 1engte ge1dt:

.. v1 x (T1 +T2 +T3 +T4 +T5+T7)

Vergelijking (1), (5), (7), (11), (13), (23) en (25) ingevu1d in
(26) geeft na enig rekenwerk:

2 1 1 { si + 8u Du. + si + Su .
!min - v1 (- +-) + v1 T2 + Tv + + 'IKo + '1JcD + +801 804 Va Vo

Samenvattend kan opgemerkt worden dat in deze bijlage een vergelijking af
geleid i8 voor de minimaal af te korten 1engte op een 1asmachine met een
zaagwagen. Hierbij is aangenomen dat de zaagwagen afgeremd wordt zodra de
k1embekken open zijn. In het kort kan de rekenmethode a1s vo1gt weergegeven
worden. Stel: berekend moet worden, hoe groot ~in za1 zi jn bi j het vervaar
digen van een bepaa1de buis met een bepaa1de 1assnelheid op een bepaa1de ma
chine. In di t geva1 zijn a11e machinegegevens bekend. Verder loopt de bere
kening a1s volgt:

- Bepaa1 T1 (voor koudzagen k:a.n gebruik gemaakt worden van figu.ur 33 tim 35,
pag.46 tim 48, tarwij1 voor sme1tzagen Tv berekend kan worden).

- Bepaa1 s1, s2, s3 en s4 en kijk of aan verge1ijking (9) vo1daan wordt. Zo-
niet dan za1 de 1assne1heid lager gekozen moeten worden.

- Vervo1gens moet gekeken worden of vergelijking (17) van toepassing is•.

- Is di t we1 het geva1 dan geldt vergeli jking (20).

- Is dit niet het geva1 dan geldt verge1ijking (27).

- Bereken ~in.
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Symbool Omschrijving

a aanzet per tand

a gemiddelde aanzet per tand

a 1 versnelling

a4 vertraging

a5 versnelling

a7 vertraging

ay versnelling

A kontakttijdratio

Dimensie

L

L

LT-2

LT-2

LT-2

LT-2

LT-2

Eenheid

mm

mm

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

B

be

tandbreedte

equivalente spaanbreedte

L

L

mm

mm

b slijtage-index van Colding

C konstante van Colding

Co konstante

c

d

e

breedte

wanddikte van de buts

uitwendige buisdiameter

inwendige buisdiameter

zaagbladdiameter

afstand

verspaningskracht

snijkracht

gemiddelde snijkracht

gemiddelde snijkracht per tand per tandbreed
te-eenheid

aanzetkracht

afstand

tandhoogte

braamhoogte

L

L

L

L

L

L

MLT-2

MLT-2

MLT-2

MT-2

L

L

L

m

mm

m

m

mm

m

N

N

N

N/mm

N

m

mm

mm
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Dimensie Eenheid

he equi.valente spaandikte L rom

J a massatraagheidsmoment ML2 kgm2

J z massatraagheidsmoment MI,2 kgm2

Ke zaagkonstante M-1LT-2 mm2/N

dKe slijtagegetal X-1LT-2 mm2/Nan;

Ke 1 wa.arde van za.a.gkonstante M-1LT-2 mm2/N

k lengte L m

Its specifieke snijdruk MI,-1T-2 N/mm2

lmin minimaal a.f te korten lengte L m

IB bedlengte L m

1 lengte L m

l{ moment ML2T-2 Nm

ma massa za.a.ga.s M kg

DIm massa motor M kg

m ma.ssa M kg

nsmax standtijd zaagblad in a.a.ntal slagen

Ils a.a.ntal slagen

n toerental T-1 omw/mn

druk -1 -2 N/mm2p XL T

P vermogen MI,2T-3 kif

Q vloeistof'stroom VT-1 ml/min

spaanequivalent L-1 -1q mm

ra straa.l za.a.ga.s L m

r m afstand L m

r stra.a.l L m

Itt tandholtestra.al L mm

Ra ruwheid L ~

s za.agweg L mm
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Dimensie Eenheid

s1 afstand L m

s2 afstand L m

83 afstand L m

84 afstand L m

85 afstand L m

s6 afstand L m

87 af8tand L m

8i aanloopweg L m

Su uitloopweg L m

Sc slag cilinder L m

t tandsteek L DUn

Ts aantal zaagsneden

Tv verspa.ningstijd T s

T""o-x standtijd zaagblad T 8

TC werkelijke tijd tand in werkstuk T s

Ttot totale cyclustijd T s

Ta tijd T s

T1 versnellingstijd T s

T2 synohronisatietijd T s

T3 zaagtijd cq gelijklooptijd T s

T4 vertragingstijd T s

T5 versnellingstijd T s

T6 tijd dat zaagwagen maximale terugloopsnel- T s
heid heeft

T7 vertragingstijd T s

Ta tijd zaagwip neer T s

TIt tijd zaagwip retour T s

TKO tijd voor openen klembek T s

Tra> tijd voor sluiten klembek T s

u hoogte L m
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