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Samenvatting 

Dit onderzoek is gericht op het fijnverspanen, en kan worden opgesplitst in drie delen. 

Bet eerste deel behandelt de meetmethode van de machinC7 instellingen en de snijkrachten. 

Deze machinC7 instellingen zijn de snedediepte, de aanzet en de snijsnelheid. Er wordt 

gekeken naar de werkwijze van de machinC7 ins telling en naar de nauwkeurigheid van de 

meetmethode. 

Bet blijkt dat de meetmethoden nauwkeurig genoeg zijn. Wat betreft de machine

instellingen zijn er echter twee problemen. 

Bet instellen van de snedediepte was erg onbetrouwbaar. Bet blijkt dat de werkelijke 

snedediepte niet overeen komt met de ingestelde. Achteraf is wel te controleren hoe 

groot de ins telling was door de spanen te wegen. 

De aanzetbeweging is niet constant, maar fluctueert over de lengte van het werkstuk. 

De maximale afwijking bedraagt ongeveer 40%. 

In het tweede deel worden snijkrachts- metingen aan de machine uitgevoerd. De resultaten 

worden getoetst aan een verspaningsmodel. Er blijken enkele afwijkingen ten opzichte van 

het model op te treden. Deze zijn te wijten aan de slijtage van de beitel, de afronding van 

de snijkant van de beitel en verkeerde materiaalgegevens over het werkstukmateriaal. 

Bet derde deel gaat in op de trilling die in de snijkrachten optreedt. Deze trilling 

beinvloedt de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk en de bewerkingsnauwkeurigheid. Er 

wordt nagegaan van welke machinC7 instellingen de trilling afhankelijk is. Bet blijkt dat de 

oorzaak van de trilling moet worden gezocht in de hoofdspindel en de aandrijfsnaren. De 

exacte oorzaak van de trilling kon niet worden bepaald. 
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1 Inleidig 

Fijnverspanen is een verspaningstechniek die zieh kenmerkt door een zeer hoge 

nauwkeurigheid. Op het moment bedraagt de haalbare bewerkingsnauwkeurigheid 0,1 pm 
bij een oppervlakteruwheid (Rt) van 0,1 pm tot 0,01 pm. 

Bij het fijnverspanen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van diamant beitels. 

Gezien de bewerkingsnauwkeurigheid en de snedediepte (5 pm - 50 pm) is diamant het 

enige materiaal waar een voldoende seherpe snijkant aan is te slijpen. 

Er is een trend naar een nog hogere nauwkeurigheid. Dit wordt veroorzaakt door: 

een verregaande miniaturisatie. 

een vraag naar produkten die nog betrouwbaarder zijn. 

De bewerkingsnauwkeurigheid wordt beinvloed door de kwaliteit van de fijnverspa.a.n

machine en door de machine- instellingen tijdens het verspanen. 

Eigenschappen en effecten, die de bewerkingsnauwkeurigheid van de machine beinvloeden, 

zijn: 

het dynamisch gedrag van het machineframe. 

de temperatuurverschillen in de machine. 

trillingen vanuit de machine en vanuit de omgeving. 

stij£heid en loopnauwkeurigheid van de spindel en de lagering. 

Door constructieve veranderingen zijn deze invloeden te verminderen, men stuit eehter op 

grenzen. Enerzijds zijn de a£metingen van component en aan grenzen gebonden, anderzijds 

kunnen de kosten zeer hoog worden. 

Bet is ook mogelijk met behulp van de machine- instellingen de bewerkingsnauwkeurigheid 

te beinvloeden. Deze instellingen zijn onder andere de snijsnelheid, de snedediepte en de 

aanzet. 

Voor de juiste instellingen is een goed inzieht in het fijnverspaanproces noodzakelijk. 

Hiervoor moet men modellen opstellen. Deze modellen houden zieh voomamelijk bezig met 

de snijkrachten. Bet is noodzakelijk om de snijkrachten en de machineinstellingen 

nauwkeurig te kunnen meten om de modellen te kunnen toetsen. Voor het behalen van de 

maximale bewerkingsnauwkeurigheid moeten de machine- instellingen ook nauwkeurig 

kunnen worden ingesteld. 
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Hoofdstuk: 1 in dit onderzoek gaat in op het meten van de machine-instellingen en de 

snijkrachten. De meetmethode wordt beschreven en er wordt een indicatie van de haalbare 

meetnauwkeurigheid gegeven. Tevens wordt de werkwijze van de machine- instelling 

beschreven. 

Hoofdstuk: 2 behande1t een aantal experimenten waarin de beite1krachten worden gemeten 

tijdens het verspanen. De resultaten worden verge1eken met een verspaningmodel dat door 

Dautzenberg e.a. aan de Techische Unversiteit Eindhoven is ontwikkeld. 

De experimenten worden uitgevoerd op een fijnverspaanmachine die door Philips eFT is 

ontwikke1d en gebouwd [Lit. 1]. De hoofdspil is hydrostatisch gelagerd. De aanzetbeweging 

wordt hydraulisch uitgevoerd. De dwarsslede is voorzien van een hydraulische cilinder die 

de dwarsbeweging uitvoert. Hoofdspil en dwarsslede staan gescheiden van elkaar in en bed 

van olie. Door deze olie worden temperatuursverschillen in de machine zo klein mogelijk 

gehouden. Het bed staat op vier rubber paten. 

Aan de achterzijde van de hoofdspil bevindt zich een poelie. Vana! een elektromotor, die 

gescheiden staat van het frame van de machine, lopen rubber snaren over deze poelie om de 

spindel aan de drijven. 

Tijdens de experimenten in hoofdstuk 2 bleek dat de krachten niet constant waren, maar 

een trilling vertoonden. Deze trilling werkt nadelig op de bewerkingsnauwkeUIigheid en op 

de oppervlaktekwaliteit van het produkt. In hoofdstuk 4 wordt de trilling nader 

onderzocht. Hierbij is geprobeerd de herkomst van de trilling te achterhalen. Dit is gedaan 

door de machine- instellingen te varleren en de invloed op de trilling te bepalen. Er wordt 

naast de invloed van machine-- instellingen ook gekeken naar de invloed van de 

sn&arspanning en het aantal snaren. 
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2 Meetmethoden 

2.1 Snijkrachten 

Voor het meten van de krachten die op de beitel werken wordt gebruik gemaakt van een 

drie- komponenten dynamometer. Deze dynamometer is in staat om in drie orthogonale 

richtingen de krachten te meten. 

In de dynamometer bevinden zich een aantal kwartsplaatjes. In deze plaatjes treedt het 

zogenaamde pH~zo- elektrische effect op: wanneer op een kwarts- kristal een kracht wordt 

uitgeoefend, zal er op twee tegenover elkaar liggende zijden van het kristal een 

ladingsverschil ontstaan. De grootte van dit ladingsverschil is evenredig met de kracht. Een 

drie- komponenten dynamometer bevat drie kristallen, elk kristal is verantwoorde1ijk voor 

een richting. 

In een ladingsversterker wordt het ladingsverschil, uitgedrukt in Coulomb per Newton, 

omgezet in een e1ektrische spanning, uitgedrukt in Volt per Newton. Bet verloop van deze 

spanning in de tijd wordt weergegeven op papier met behulp van een driekanaals 

XY - schrijver. 

werkstuk 

fig 1: Geometrische weerga'/Je '/Jan het gegroefde werkstuk. 

Een voordeel van de piezo- elektrische krachtmeting is een hoge stijfheid van de 

dynamometer. De vervormingen ten gevolge van een opgelegde kracht zijn zeer klein. Bij 

het fijnverspanen is dit zeer belangrijk omdat de exacte positie van het gereedschap ten 

opzichte van het werkstuk moet zijn gewaarborgd. 
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Een nadeel is echter dat er geen statische krachtmetingen mogelijk zijn. Dit komt doordat 

de inwendige weerstand van de elektrische komponenten niet oneindig groot is. Er zal dus 

altijd lading wegvloeien van de kristallen en het meetsignaal beinvloeden. Daarom is het 

werkstuk voorzien van groeven (zie figuur 1), zodat een dynamisehe meting moge1ijk is. 

Een tweede probleem is de drift in de ladingsversterker. Door temperatuurseffecten 

fluctueert het uitgangssignaal van de versterker in de tijd, onafhankelijk van de grootte van 

het meetsignaal. Voor dit probleem kan door het toepassen van een gegroefd werkstuk 

gecorrigeerd worden. 

Wanneer de dynamometer is ingebouwd, moet deze worden geijkt. Weliswaar is de 

dynamometer reeds door de fabrikant geijkt, in ingebouwde toestand veranderen de 

gevoeligheden van de kristallen enigzins. Daarnaast is de eel voor veel grotere krachten 

onwikkeld. Bij het fijnverspanen is de grootte van de optredende krachten maximaal 

ca. 1 N, terwiJ1 het meetbereik van de dynamometer O· 2500 N bedraagt. 

De ijking is uitgevoerd voor twee uitsteeklengten van de beitel, 15 mm en 25 mm. Ten 

gevolge van de verschillende uitsteeklengte bij ge1ijke belasting verschilt het uitganssignaal 

van de ladingsversterker 0.5 %. Dit effect wordt verwaarloosd. 

Bij de ijking worden met behulp van gewichten krachten op de beitelhouder uitgeoefend. 

Deze krachten moeten aangrijpen op de plaats waar zieh de beitelpunt bevindt. 

Figuur 2 toont de ijkdiagrammen. In de diagrammen staat tevens hoe groot de gevoeligheid 

en de ingestelde versterkingsfactor van de ladingsversterker zijn. 

In de Z- riehting (zie figuur 3) worden de gewichten op de beitel geplaatst. De beitelhouder 

moet hierbij goed horizontaal staan. De ijking vindt plaats met belastingen van dezelfde 

grootte orde als bij het fijnverspanen. 

In de X- en y. richting worden de krachten van de gewichten doorgeleid via een nylon 

draad van 0.2 mm dik die over een gelagerde schijf loopt. De aangebrachte krachten zijn 

hier groter dan bij de z· riehting. Door wrijving en onbalans in de gelagerde schijf konden 

geen kleinere gewichten toegepast worden. 
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fig 2: ljkdiagrammen van de dynamometer voor de X-I Y- en Z-richting hij 

een gevoeligheid T.S. en een versterkingsfactor Sc. 
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Gevoeligheid van de dynamometer: 

X- richting: 

y- richting: 

Z- richting: 

8,13 pC/N 

8,22 pC/N 

3,70 pC/N 

~~ 
~-------r------~I-r~1 

IL-------,---// 

I 

x 

" z 

fig 3: Definitie van de orthogonale richtingen 

Daarnaast zijn er overspraakmetingen verricht. Wanneer men aIleen in de X- richting een 

kracht op de dynamometer uitoefent, zullen ook de kristallen voor de Y- en Z- richting 

lading afgeven. Dit effect treedt ook op voor de Y- en Z- ricting en wordt overspraak 

genoemd. 

De grootste overspraakwaarden zijn gevonden voor: Z -+ Y, X -+ Y en Y -+ Z. Deze 

waarden lagen tussen 2% en 4%. 

Bij de overspraakmetingen moeten eehter enkele vraagtekens worden gezet. Een kraeht die 

via het nylonkoord woordt aangebracht, moet exact in de riehting van een orthogonaIe as 

liggen. Dat wil zeggen dat de beitelhouder t.O.V. de schijf exact op de juiste hoogte moet 

liggen en plan parallel aan het de nylonkoord. In de bestaande opstelling was dit niet 

voldoende mogelijk. Daarom worden de overspraakwaarden gebruikt die door de fabrikant 

zijn opgegeven. Deze zijn zo klein dat ze verwaarloosd worden. 
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Bij het bepalen van de totale nauwkeurigheid van de krachtmeting moet men met drie 

aspecten rekening houden: 

De nauwkeurigheid van de component en (dynamometer, versterker en schrijver). 

De meetfout veroorzaakt door het verwaarlozen van de overspraak. 

De afleesfout veroorzaakt door het handmatig opmeten van de geregistreerde krachten. 

De grootste foutenbronnen zijn de overspraak en het handmatig meten. pe afwijking ten 

gevolge van de overspraak is moeilijk in te sehatten omdat deze afhankelijk is van de 

grootte van de meetsignalen. De afwijking in het ene meetsignaal wordt veroorzaakt door 

een ander meetsignaal. 

De afwijking ten gevolge van het handmatig meten is experiment eel bepaald. Hiertoe zijn 

een tiental metingen op eenzelfde registratie uitgevoerd. De standaarddeviatie bedroeg 

omgeveer 0,05 mm. Bij een betrouwbaarheid van 96% is het nauwkeurigheidsinterval dan 

2: 0,1 mm. 

Bij een afstand van 1 em op papier is dus een nauwkeurigheid van 2% haalbaar. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de totale nauwkeurigheid van de krachtmetingen 4% 

bedraagt. Dit is een schatting. 

Gebrnikte apparatuur: 

Dynamometer: 

Ladingsversterkers: 

XY- schrijver: 

Merk Kistler, type 9251 A 

lineariteit: 2: 1 % 
overspraak: < 1,16 % 

Merk Kistler, type 5007 

Nauwkeurigheid: :i: 1 % van de volle schaal 

Merk YEW, type 3066 

Nauwkeurigheid: 2: 0,25 % van de volle schaal. 
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2.2 Snedediepte 

De beitelhouder wordt samen met de dynamometer gemonteerd op de dwarsslede. Ten 

opzichte van de dwarsslede is de beitel te verplaatsen met behulp van een instelschroef. 

Hierdoor is een ins telling van de snedediepte mogelijk. 

De verplaatsing van de beitel wordt gecontroleerd met behulp van een mikrokator die 

tijdens het instellen op de dwarsslede wordt geplaatst. De mikrokator heeft een resolutie 

van 1 J.LIfl. 

In principe zou men de positie van de beitel dus op 1 J.LIfl nauwkeurig moeten kunnen 

instellen. In de praktijk blijkt echter dat de werkelijke snedediepte sterk kan afwijken. 

Tijdens de eerste experimenten viel op dat er tussen de afzonderlijke metingen verschillen 

optraden in de massa van de spanen, ondanks het feit dat aile instellingen gelijk waren. 

Daarom is gecontroleerd hoe groot de werkelijke snedediepte is in relatie tot de ingestelde 

waarde. 

Dit is gedaan door haIverwege een experiment te stoppen met verspanen en daarna het 

oppervlak van het werkstuk op te meten. Met name na het toucheren treden afwijkingen op 

die kunnen oplopen tot 200%. Hiervoor is nog geen duidelijke verklaring. Er is weI een 

vermoeden dat de beitelhouder de boosdoener is. 

Daarom is gekozen voor een andere methode. De positie van de beitel wordt nog steeds 

ingesteld met behulp van de mikrokator, maar tijdens het experiment worden aile spanen 

opgevangen. Deze spanen worden gewogen. Met behulp van de soortelijke massa van het 

werkstukmateriaal, de diameter van het werkstuk en de afgelegde verspaningsweg kan de 

snedediepte worden berekend. 

De totale nauwkeurigheid van de weegmethode is afhankelijk van de volgende factoren: 

De spanen worden opgevangen op een vel papier. Het is moeilijk om aile spanen op te 

vangen. Er kunnen spanen naast het papier vaIlen of op de beitelhouder terecht komen. 

Er wordt geschat dat hierdoor de afwijking in de meting maximaaI 2 % bedraagt. Deze 

schatting is gemaakt door visueel de opgevangen hoeveelheid spanen te vergelijken met 

de hoeveelheid spanen die zich op de beitelhouder bevindt. 

De spanen worden opgeborgen in papieren zakjes. Deze zijn van tevoren gewogen. 

Samen met de span en worden ze een tweede keer gewogen. Ten gevolge van o.a. 

verschillen in vochtigheidsgraad in de lucht, kan de massa van deze zakjes veranderen. 

Het is dus belangrijk dat de zakjes vlak voor en na de experimenten worden gewogen. 
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Desondanks kan de massa van de zakjes ca. 10 mg varieren. Bij een spaanmassa van 500 

mg (dit is gangbaar) is de afwijking dan 2%. 
De nauwkeurigheid van de balans en van de schuifmaat (voor het met en van de 

diameter en de verspaningsweg). Vergeleken met de twee vorige factoren zijn deze 

afwijkingen te verwaarlozen. 

Samenvattend kan de totale nauwkeurigheid van de weegmethode worden geschat op 4%. 

2.3 Aa.nzet 

De aanzet wordt gerealiseerd door de hoofdspinde1 in en uit te schuiven (hydraulisch). De 

snelheid van deze beweging wordt ingesteld door het veranderen van een hydraulische 

weerstand. Bij een draaiende motor wordt de tijd gemeten die nodig is om een bepaalde 

afstand af te leggen. Met behulp van het toerental van de spindel kan dan de aanzet 

worden berekend. 

Het is de bedoeling dat de aanzet over de lengte van het werkstuk constant is. Dit blijkt 

niet zo te zijn, de aanzet neemt af. Wanneer in de eerste groef de aanzet 10 f..lID is kan deze 

in de laatste groef 40% zijn gedaald. Bij hogere waarden voor de aanzet wordt de afwijking 

minder. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de spindel, door geometrische fouten 

(waarschijnlijk coniciteit) varieren de inwendige hydraulische weerstanden. 

Omdat in het werkstuk groeven zijn aangebracht, kan per groef de aanzet worden gemeten. 

De variatie van de aanzet per groef is dan ongeveer 8 %. Op deze manier kan toch een 

betrouwbare waarde voor de aanzet worden gevonden. Aangezien voor een groef de 

gemiddelde aanzet wordt gemeten bedraagt de nauwkeurigheid % 4 %. 

2.4 Snijsnelheid 

De elektromotor die de spindel aandrijft bevat een tachometer die aan een digitale uitlezing 

is gekoppeld. Met behulp van de overbrengverhouding tussen motor en spindel kan het 

toerental van de spindel worden berekend. De overbrengverhouding bedraagt 1,1 en is met 

een nauwkeurigheid van ca. 1 % bepaald. 

Tijdens het verspanen varieert het toerental ca. 0,2 %. 
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3 Snijkrachten 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden een viertal snijkrachtsmetingen gepresenteerd. Deze metingen zijn 

uitgevoerd voor 2 snijsnelheden en verschillende aanzetten en snedebreedtes. 

De resultaten worden vergeleken met het verspaningsmodel dat door Dautzenberg e.a. 

[Lit. 2, 4] aan de T.U. Eindhoven is ontwikkeld. 

Voor dit model is gekozen omdat uit verschillende proeven [Lit. 1, 2] is gebleken dat 

hiermee het fijnverspaanproces goed is te beschrijven. 

In paragraaf 3.2 zal globaal worden ingegaan op dit model. In paragraaf 3.3 worden de 

metingen gepresenteerd, die in paragraaf 3.4 worden geevalueerd. 

3.2 Model van Dautzenberg 

De belangrijkste aannamen die gelden bij dit model zijn: 

Het verspaningsproces wordt orthogonaal beschreven. 

Het materiaal gedraagt zich volgens de constitutieve vergelijking van Ludwik/Nadal. 

met a : effectieve spanning 

-f : effectieve rek 

C : karakteristieke deformatieweerstand van het werkstukmateriaal 

n: verstevigingsexponent van het werkstukmateriaal 

De vorming van de spaan wordt gemodelleerd volgens figuur 4. In de spaan zijn twee 

deformatiezones te onderscheiden. In zone 1 vindt er alleen een verandering in de 

richting van de materiaalstroom plaats. Hierbij verandert de spaan niet van dikte. 

In zone 2 wordt de spaan gestuikt tot de uiteindelijke spaandikte, doordat er wrijving 

optreedt tussen de spaan en het spaanvlak van de beitel. 
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Ret toegevoerde vermogen wordt volledig gebruikt voor de deformatie in zone 1 en 

zone 2. 

zone 2 

zone 1 

v .. / 

fig 4: Weergave van de vorming van de spaan bij het model van Dautzenberg 

Ret model levert onder andere een wiskundige relatie tussen de dimensieloze snijkracht 
* * (F v) en wrijvingskracht (F w)· 

* F 
Fv 

v - C A . 
* F 

Fw 
w - C A . 

met A: spaanoppervlak 

Ret verband tussen de krachten is afhanke1ijk van het aantal afschuifvlakken (n) dat in 

zone 1 wordt gedefinieerd. De resultaten voor n=l en n=oo zijn: 
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* * 1 2 2 n+1 
Fv - Fw + n+l - {?J - tan (T.-fil)} (n=l) 

* * 1 2 n+l 
F = F + -{~} v w n+l 2-.J3 (n=oo) 

met "1: spaanhoek 

De resultaten voor een ander aantal afschuifvlakken liggen altijd tussen deze twee extrema. 

In tegenstelling tot de meeste verspaanprocessen is bet fijnverspanen niet- ortbogonaaL Bij 

het fijnverspanen wordt alleen de neusradius gebruikt als snijkant. De spaandoorsnede ziet 

er (sterk overdreven) uit als in figuur 5. 

In plaats van het spaanoppervlak A, wordt het equivalente spaanoppervlak Ae gebruikt. 

Voor de afleiding van het equivalente spaanoppervlak wordt verwezen naar biJ1age A. In 

deze bijlage wordt tevens een uitdrukking voor de equivalente spaanbreedte en de 

equivalente spaandikte afgeleid. 

I 
1 

R I 

~ 
!~ 
I 

fig 5: Vorm van de spaan bij het fijnverspanen. 
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3.3 Experimenten 

De figuren 6 tim 9 geven de result at en van de experimenten. Rierin staat verticaal de 

dimensieloze snijkracht uitgezet tegen horizontaal de dimensieloze wrijvingskracht. Ook de 

theoretische waarden volgens het model van Dautzenberg staan weergegeven. 

Als werkstukmateriaal is Aluminium en Messing gebruikt. Riervan zijn de gegevens, 

verkregen uit een trekproef met ~ = ca. 10- 3 sec-I: 

Aluminium, AlMgSiO.8: 

spec. spanning 

verst. exponent 

Messing, CuZn40Pb3: 

spec. spanning 

verst. exponent 

C = 485 N/mm2 

n = 0,15 

C = 750 N/mm2 

n = 0,30 

Er wordt begonnen met een lage snedediepte (5 J,LID), die dan elke keer wordt verhoogd. 

Door het verhogen van de snedediepte neemt er een 'vers' stuk snijkant aan het 

verspaanproces deel. Hierdoor wordt getracht om het aandeel in de totale snijkracht ten 

gevolge van slijtage van de beitel zo klein mogelijk te houden. 

Bij fig 6 en 7 is de weegmethode voor de bepaling van de snedediepte nog niet toegepast. 

Vanaf het moment dat deze werd toegepast is aileen nog messing verspaand. Hiervoor zijn 

twee redenen: 

Ret toepassen van de weegmethode voor aluminium is te bewerkelijk. Aluminium 

wordt namelijk gesmeerd met petroleum. Ret opvangen van de spaan is zeer moeilijk 

omdat de petroleum met perslucht wordt verneveld op de beitel. Bovendien moeten de 

opgevangen spanen v66r het wegen gewassen en gedroogd worden, dit is erg lastig. 

Uit experiment en [Lo- A- Foe] is gebleken dat de slijtagesnelheid bij het verspanen van 

aluminium ca. drie maal hoger is dan bij messing. Om beitels te sparen worden eerst 

experimenten op messing uitgevoerd. 
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fig 6: Aluminium, snijsnelheid 8 mis, 

neusradius 0,5 mm, aanzet 5 - 12 J.Lm, 
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fig 7: Messing, snijsnelheid 8 m/s 

neusradius 0,5 mm, aanzet 5 - 12 J.Lm, 

snedediepte 5 - 20 J.Lm 
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fig 9: Messing, snijsnelheid 5 m/s 

neusradius 0,2 mm, aanzet 5 - 12 J.Lm, 

snedediepte 5 - 20 J.Lm. 
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3.4 Discussie 

Bij het beschouwen van de vier figuren blijken de meetresultaten redelijk in de buurt 

van de theoretische lijn te liggen. Er is echter sprake van een afwijking ten opzichte 

van de theoretische lijn en er is sprake van een spreiding in de metingen. Voor aIle 

figuren geldt dat er afwijkingen kunnen optreden doordat de aanzet niet constant is. 

Bij figuur 6 en figuur 7 is de weegmethode niet toegepast, hierdoor kunnen er {outen 

ontstaan in de berekening van de spaandoorsnede en dus in de dimensieloze krachten. 

In beide figuren vallen twee metingen linksonder op die los liggen van de overige 

metingen. Dit zijn de metingen wt de allereerste gang die door de beitel is gemaakt. 

Voor de eerste gang moet eerst getoucheerd worden. Zoals in paragraaf 2.3 reeds is 

vermeld kunnen er vooral na het toucheren grote fouten bij de instelling van de 

snedediepte ontstaan, wat de meting onnauwkeurig maakt. 

Opvallend is dat de meetresultaten van messing (figuur 7) beter op een lijn liggen en 

parallel aan de theoretische waarde. Een verklaring hiervoor moet gezocht worden in 

de hogere slijtagesnelheid bij aluminium dan bij messing, waardoor de afwijkingen bij 

aluminium groter zijn. 

Bij figuur 8 en figuur 9 is de weegmethode weI toegepast. De resultaten lijken iets 

dichter bij het model te komen, maar er is nog steeds een spreiding die 

hoogstwaarschijnlijk is te wijten aan de beitelslijtage. 

Na het toucheren komt het regelmatig voor dat de snedebreedte veel groter is dan 

verwacht. Bij een nieuwe beitel wil dat zeggen dat meteen een relatief groot gedeelte 

van de snijkant slijt. De overige metingen met die beitel worden hierdoor 

onnau w keuriger. 

Vergeleken met de resultaten van Lo- A- Foe blijken de krachten groter te zijn (1,5 tot 

2 mw). Ook blijkt dat het krachtsignaal een trilling bevat met een frequentie van 

ongeveer 2 Hz. Bij Lo- A- Foe is deze trilling eveneens geconstateerd, maar hierbij bleek 

de amplitude kleiner te zijn. 
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Hoogstwaarschijnlijk is er een verband tussen de trilling en de slijtagesnelheid van de 

beitel waardoor ook de krachten groter worden. 

Bij de metingen is uitgegaan van een karakteristieke deformatieweerstand en een 

verst evigi ngsexponent die gemeten zijn bij kamertemperatuur en bij een lage 

reksnelheid. Bij fijnverspanen treden echter hogere temparaturen en veel hogere 

reksnelheden (~ = ca. 106 sec-I) op. De consequentie hiervan is dat de waarden voor 

de materiaaleigenschappen niet correct zijn.Door een andere waarde te kiezen wordt de 

afwijking ten opzichte van de theoretische lijn verminderd. 

Het toepassen van een beitel met een andere neusradius blijkt geen effect te hebben op 

de meetresultaten. 

Dit is niet verwonderlijk, een verandering van de beitelradius heeft slechts welmg 

invloed op het equivalente spaanoppervlak (mits geldt dat: neusradius»snedediepte). 

Voorbeeld (aanzet = 5 IJID/omw, snedediepte = 10 IJID): 

Beitelradius 0,2 mm: Ae = 49,974 IJID 2 

Beitelradius 0,5 mm: Ae = 49,9896 1JID2 

Dit is slechts een afwijking van 0,03 %. 

Een laatste factor die de afwijking kan beinvloeden, is de afronding van de snijkant. 

Ook een diamantbeitel is niet oneindig scherp, er zal altijd een zekere afronding zijn. 

Ais tolerantiegrens wordt voor de beite! een afronding van 0,2 Ji-m opgegeven. 

Bij een aanzet van 5 IJID/omw, een snedediepte van 10 IJID en een neusradius van 

0,2 mm geldt dat de equivalente spaandikte 0,76 IJID bedraagt. Vergeleken met de 

spaandikte (deze is op te vatten als de gemiddelde snedediepte, loodrecht gemeten op 

de snijkant) is een afronding van 0,2 IJID aanzienlijk. 

Ten gevolge van deze afronding kan een afwijking van 15% in het krachtsignaal 

optreden [Lit. 11. 
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4 Trillingen 

4.1 Inleiding 

In het vorige hooldstuk is reeds geconstateerd dat het krachtsignaal een trilling bevat. Deze 

trilling heeIt een frequentie van ongeveer 2 Hz. De dubbele amplitude van de trilling 

bedraagt gemiddeld 20% van het krachtsignaal. 

Het gevolg van deze trilling is dat de oppervlaktekwaliteit van het gesneden vlak erg slecht 

is. Bij ruwheidsmetingen blijkt dat het oppervlak een golving vertoont met een amplitude 

van ca. 0,6 J.Lm en een golflengte van ca. 90 J.Lffi ( bij een snedediepte van 10 J.Lffi). 
Verder bestaat er een sterk vermoeden dat de trilling ook invloed heeft op de 

slijtagesnelheid van de beitel. 

Om deze twee redenen wordt een onderzoek verricht naar de herkomst van deze trilling. 

Voor de herkomst van de trilling zijn er drie mogelijkheden: 

vanuit het verspaningsproces 

vanuit het machinelrame 

vanuit de aandrijving 

Dat de trilling aIkomstig is uit het verspaningsproces is zeer onwaarschijnlijk. Een 

frequentie van 2 Hz is daarvoor veel te laag. 

Wat betreft het machineframe is er door Lo- A- Foe een modale analyse uitgevoerd [Lit. 1]. 

Daarbij werden een veertiental eigentrillingen gevonden. De zes laagste eigenfrequenties 

zijn: 

Mode nr. Freq. (Hz) 

1 3,10 

2 4,93 

3 9,83 

4 13,31 

5 21,85 

6 87,50 
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De frequentie van onze trilling is nog lager dan de laagste eigenfrequentie van het 

machineframe. De oorzaak moet dus ook niet in het frame worden gezocht. 

Hoogstwaarschijnlijk is dus de aandrijving van de machine de bron van de trilling. 

Er wordt geprobeerd om met behulp van een aantal experimenten de herkomst van de 

trilling te bepalen. Bij deze experiment en is de invloed van de volgende factoren op de 

frequentie en de amplitude van de trilling onderzocht: 

aanzet 

snijsnelheid 

snedebreedte 

spanning in de aandrijfsnaren 

aantal aandrijfsnaren 

De strategie is om een factor te vaneren, terwijl de overige factoren constant worden 

gehouden. AIleen bij de snijsnelheid werkt dit niet. Wordt de snijsnelheid gevarieerd 

( d. W.z. het toerental v /d hoofdspil wordt gevarieerd), dan zal - omdat de aanzetsnelheid 

v/d hoofdspil constant is - de aanzet meevarieren. De invloed van de snijsnelheid moet dus 

geevalueerd worden in combinatie met de invloed van de aanzet. 

4.2 Experimenten 

De figuren 10 tim 14 tonen de result at en van de experimenten. Hierin staan de frequentie 

en de golflengte van de trilling uitgezet op de linkeras. De grootte van de trilling (dubbele 

amplitude) wordt gerelateerd aan de grootte van de snijkracht en staat procentueel uitgezet 

op de rechteras. Bij alle experimenten wordt alleen de trilling van de hoofdsnijkracht 

gemeten. 
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Bij figuur 13 staan bij de horizon tale as geen gegevens. Over de snaarspanning zijn 

namelijk geen kwantitatieve gegevens bekend. Voor dit onderzoek is alleen het effect van 

een verandering in de snaarspanning interessant. Uitgezonderd van het feit dat de 

snaarspanning voldoende hoog moet zijn om slippen te voorkomen, speelt de hoogte van de 

spanning voor de experimenten geen rol. 

Bij het bepalen van de invloed van het aantal snaren (:6.guur 14) is d~ afstand tussen 

spindel en motor constant gehouden. De consequentie hiervan is dat door het toevoegen van 

een snaar de tot ale snaarspanning wordt verhoogd. 

Alle experimenten (behalve bij figuur 14) zijn uitgevoerd met twee snaren. 
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4.3 Discussie 

Variatie van de snedebreedte blijkt geen invloed te hebben op de frequentie en de 

amplitude van de trilling. 

Variatie van de snijsnelheid blijkt invloed te hebben op de frequentie van de trilling. 

Deze invloed wordt met veroorzaakt door variatie van de aanzet, figuur 10 laat zien 

dat de frequentie constant blijft. 

Aangezien de golflengte constant blijft, verandert de frequentie evenredig met het 

toerental van de spindel. Dit duidt erop dat de trilling afkomstig moet zijn uit de 

draaiende delen van de machine. 

Door het verhogen van de aanzet neemt de amplitude van de trilling af. Waarschijnlijk 

komt dit doordat de stijfheid van de combinatie gereedschap/werkstuk groter is bij een 

hogere aanzet. Dit zou dus betekenen dat de spindel bij de trilling betrokken is. 

Bij het verhogen van de snaarspanning neemt de frequentie van de trilling enigzins toe. 

De oorzaak van de trilling ligt dus ook bij de snaren en/of de belasting die door de 

snaren op de spindel worden uitgevoerd. 

De sprong in het frequentieverloop heef! te maken met de manier waarop de 

experimenten zijn uitgevoerd. De linker vijf metingen komen uit een andere serie 

experimenten dan de rechter vijf. 

Door het verhogen van het aantal snaren neemt de frequentie van de trilling toe. Dit 

komt doordat de totale snaarspanning hoger is bij een groter aantal snaren. 

Resumerend kan het volgende gezegd worden: 

Wat betreft de herkomst van de trilling kan gezegd worden dat de spindel en de spanning 

van de snaren ermee te maken hebben. Over wat er precies gebeurt tijdens het verspanen 

kan nog slechts gespeculeerd worden. 

Een mogelijkheid is dat het doorbuigen van de spindel door de belasting van de snaren een 

trilling veroorzaakt tijdens het draaien. 

Om meer te kunnen zeggen over de trilling is het echter noodzakelijk dat de bewegingen 

van de spindel tijdens het verspanen moeten worden onderzocht. 
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5 Conclusies en suggesties 

5.1 Conclusies 

Het meten van de krachten, de snedebreedte, de aanzet en het toerental kan met een 

voldoende nauwkeurigheid gebeuren. 

Bij het instellen van de snedebreedte treden afwijk:ingen op, vooral na het toucheren. 

Bij het meten van de snijkrachten treden afwijk:ingen op ten opzichte van het model. 

Oorzaken hiervoor zijn: 

de slijtage van de beitel 

het niet constant zijn van de aanzet 

de materiaaleigenschappen kloppen niet 

de monding van de snijkant 

Bij het verspanen treedt er een trilling op die waarschijnlijk te wijten is aan de spindel 

en de snaren. Dit heeft consequenties voor de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk en 

hoogstwaarschijnlijk ook voor de slijtage van de beitel. 

5.2 Suggesties 

Het is noodzakelijk dat de aanzet over de gehele lengte van het werkstuk constant 

wordt gemaakt. Hierdoor worden de metingen meer betrouwbaar. Dit zal niet 

eenvoudig zijn omdat de aanzetvariatie het gevolg is van geometrische fouten in de 

spindel. 
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Er moet onderzoek worden verricht naar de oorzaak van de afwijkingen in de 

snedebreedte. Bet is weliswaar zo dat de snedebreedte achteraf te controleren is met de 

weegmethode, in veel gevailen is echter een nauwkeurige instelling noodzakelijk, omdat 

bijv: 

smering wordt toegepast. 

perslucht wordt toegepast om de beitel schoon te houden 

na het toucheren bijkt dat de snedebreedte veel groter is dan men had verwacht. 

Hierdoor zal de snijkant van de beitel over een groot stuk slijten. Dit beinvloedt 

de nauwkeurigheid van de rest van de experimenten met die beitel. 

De beweging van de spindel tijdens het verspanen moet nader onderzocht worden. 

Biertoe moet op verschillende plaatsen op de spindel gemeten worden, zodat ook een 

nauwkeurig beeld van de vormverandering (bijv. doorbuiging) wordt verkregen. Met 

dit resultaat zou het mogelijk kunnen zijn dat de optredende trilling is te verklaren. 
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Bijlage A 

Bepaling van het equivalente spaanoppervlu, de equivalente spaanbreedte en de 

equivalente spaandikte bij het fijnverspanen. 

In tegenstelling tot het orthogonaal verspanen, waar de spaandoorsnede (bij benadering) 

rechthoekig is, is bij het fijnverspanen de doorsnede gekromd en langwerpig. 

Voor de bepaling van het oppervlak van de doorsnede bij het fijnverspanen kan dus niet 

klakkeloos de aanzet met de snedebreedte worden vermenigvuldigd. 

Hieronder voIgt een afleiding voor het equivalente spaanoppervlak, de equivalente 

spaanbreedte en de equivalente spaandikte. 

Equivalente spaanoppervlak (Ae) 

a 

r-a 

A1 

I A2 
I r 
I 
I 
I 
I 
Ixo 

S S/2 

jiguur A.1: Geometrische gegevens voor het bepalen van het equivalente 
spaanoppervlak bij het jijnverspanen. 

28 



Al = f'j" -x'dx - (, - aJ.( ~ + j " - (,-a), J 
Xo 

A2 = f'j" -(x-s)' dx - (, - aJ-( - ; + j" - (,-a), 
Xl 

Xo = - j r2 - (r- a)2 

Xl = Xo + s = s - jr-r-2-_-(r-_-a)-2 

X2 = 8/2 

Bepaling van A( 

f' j " - x' dx = [~- j" - x' - ~ -arcsin ~ t' 
Xo Xo 

[ 
s j S2 r 2 . s ] - 4' r2 - "4 +"2 . arCSIn (2r) 

- [- i·j r2 - (r-a)2.j r2 - r2 + (r-a)2 + ~ . arcsin (- } .j r2 - (r-a)2)] 

s j S2 r2 . s 1 j Al - 4' r2 - "4 + "2 . arCSIn (2r) + 2" (r- a)· r2 - (r- a)2 

- ~ . arcsin (- } .j r2 - (r-a)2) - (r-a)'(~+ j r2 - (r-a)2) 

S j S2 r 2 • S S 1 j = 4' r2 - "4 +"2 . arCSIn (2r) - (r- a)· (2' + 2" r2 - (r- a)2 ) 

r 2 . 1 j - "2 . arCSIn (- r' r2 - (r-a)2) 
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f'j r' - (x-sJ'dx = [¥- .j r' - (x-sF + r; ·arcsin (x~s) t' 
Xl Xl 

- [- i . j r2 - f + q- . arcsin (-~) ] 

- [- ~ .j r2 - (r-a)2.j r2 - r2 + (r-a)2 + q- . arcsin (- t .j r2 - (r-a)2) J 

s j S2 r 2 • s 1 j A2 - - 4"' r2 - '4 + 2" ·arCSIn (-2r) + '2" .(r- a). r2 - (r- a)2 

r 2 . 1 j s j - 2".arcsIn(- r' r2 - (r-a)2)- (r-a)·(- '2"+ r 2 - (r-a)2) 

S j S2 r 2 . S S 1 j - - 4"' r 2 - '4 + 2" -arCSIn (-2r) + (r-a)-('2"- '2"' r2 - (r-a)2) 

r2 . ( 1 j - 2".arcsIn - r' r2 - (r-a)2) 

Bepaling van Ae: 

want - (r-a).(~+~.jr2 - (r-a)2)- (r-a).(~- ~.jr2 - (r-a)2) - -(r-a).g 

arcsin (- ~) = - arcsin (~) 

Wordt de uitkomst van de for mule voor Ae vergeleken met het produkt van de snedediepte 

en de aanzet, dan blijkt dat er weinig afwijking is. Bijvoorbeeld bij een snedediepte (a) van 
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10 f,.Lm, een aanzet (s) van 10 f..LID/omw en een neusradius van 0,2 mm geldt dat: 

Ae = 99,7916 f..LID2 

a . s = 100 

De afwijking is slecht 0,2 %. Ook bij andere waarden voor snedediepte, aanzet en 

neusradius geldt dat de afwijking van deze orde grootte is. 

Equivalente spaanbreedte (be) en equivalente spaandikte (he) 

a 

5/2 

r-a 

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

figuur A.2: Geometrische gegevens voor het bepalen van de equivalente spaanbreedte. 

be = (1' + 6).r = r . ( arccos (r~ a) + arcsin (2r) ) 

Nu is ook de equivalente spaandikte te bepalen: 
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