
 

Het toucheren als controlemiddel van geschraapte vlakken

Citation for published version (APA):
Duyse, van, H. L. M., Leyendeckers, P. H., & Koning, J. (1962). Het toucheren als controlemiddel van
geschraapte vlakken. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en
werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol. WT0037). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1962

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/788d314e-9f18-4385-91df-a9ca845320ec


T ECH NISCHE HOGESCHOOL EINDH OVEN 

LABORATORIUM VOOR MEotANISOtE TEotNOLOGlE 
EN WERKPLAATSTECHNIEK 

WT - SI 

WT 0037 

SAMENVATTING VAN EEN RAPPORT UI T DE SECTIE. Werkplaatateehniek - MeettechDiek 

TITEL. Hat toucheren ala controle.iddel van ge.chraapte vlakken 

AARD VAN HET ONDERZOEK. 

Ondersoek van de toucheermethode 

SAM EN VATTING, Meting van de Torm van een geaebraapt oppervlak en Terge~g .et 
hel door toucheren Terkregen kleurbaeld. 

Bet kleurbe.ldblijkt goed met de boogtemetiDg te korre.poDderen. 
Toppen ,nemen kleuratof .aD tot 1,5~. vaDat het hoogtepuat. 
Figuren 2 en 3 geven hoogtekaart en touc~eerbeeld Teor een oppervlak. 
In een appendix (pag. 10 tim 13) zijn nog twe. hoogtekaarten en 
toucheerbeelden opgenemen, die niet voor publicatie bedoeld sijn. 

PROGNOSE VOOR VERDER ONDERZOEK, 

HOOGLERMR, 

SECTI EL EI DER. 

MEDEWERK ERS, 

LITERATUUR, 

Nader onderzoek naar de ruwheid in verband met de yorm (het 
begrip golTing). 

Prof.dr P.C'.'Veenatra 

Dra. J .Kollin~ 

H.L.M.van Du,.e en P.B.Le1endekker. 

ONDERZOEK NO, 

DAT. RAPPORT, 

DAT. AANVANG, 

v.tI. ONDERZOEK 

22-8-'62 

ANlT. BLADZlJDEN , 9 +' 4 

BUL AG EN , -

PUBLlCATIE IN, Metaalbewerking. 
________________________________________________________ 0 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 



TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

lABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOlOGIE 
EN WERKPlAATSTECHNIEK 

WT - 0037 

Bll. 1. 

~APPORT UIT DE SECTI E I Werkp1aat e techniek DATUM: 22-8-'62 

rlTEl I Het toucheren a1s contro1emiddel van geechr.apt e Y1akk. ~ ONOERZOEK NO, 

'lJTEURS, H.L.M.van DU1.e, P.H.Lelendekkers en J .Koning BlJlAGEN: 

i.D.C.: 

In de prakt~ van de werkplaats is het toucheren waarachljnlijk we1 de 

meeat gebruikte methode om de kwa1iteit van geschraapte opperv1akken te 

beoordelen. Meer in het bljzonder geldt dit voor v1akplaten en voor ge

leidingsv1akken aan gereedschapsmachines, zowel blj de fabr ikage ala da 

reviaie daaryan •. Bij deze w.rkwijze worden steeds twee Y1akken, .aarvan 

het ene met kleurstof is bedekt, over e1kaar geeehoven; het kleurpatroon, 

dat daarbij op het andere v1ak ontstaat, wordt gebruikt a1. maatstaf voor 

de kwa1iteit van dit 1aatete vlak. 

Men gaat hierblj uit van de veronderete11ing dat al1een de hoogge1agen 

gedee1ten van het v1ak met de kleuretof in aanraking komen , waardoor men 

een goede informatie zou verkrljgen over de 1iggin" de vorm en de grootte 

van deze gedeelten. Men kan zich echter afvragen in hoeverre de kleuratof 

ook de da1en in het oppervlak vult en zodoende tot een verkeerde indruk 

over de opp~rvlaktegeBte1dheid van het werkstuk aanleiding geeft. 

Om te trachten hi.rover zekerheid te verkrijgen is op ini t1at1ef van 

Prof.ir.C.de Beer een onderzoek ingeste1d, waarblj van enkele g.schraapte 

oppervlakken de vorm nauwkeurig werd gemeten. De verkregen r esultaten 

werden vervolgens vergeleken met het door toucheren verkregen beeld. Vit 

deze metingen, die in het volgende nader worden beschreven, b1ijkt dat 

i nderdaad de toppen gekleurd worden en dat deze ook kleurstof aann .. en als 

ze een onder1ing hoogteverschil van ca.. 1 JoL a vertonen. Voorts dat de .. top

pen kleUJ'atof aannemen tot ca. 1,5". vanaf het hoogste punt. Tenalotte i.e 

enige 1nformatie verkrege'n over de praktische bruikbaarheid yan een dr1e

tal kleurstoffen. 

Mee tobject. 

De ~etingen zljn Yerricht aan een gietijzeren p1aatje waarvan drie gedeelten, 

ieder groot ca. ~O x ~O mm2, op verechillende manieren geschraapt waren en 

we1 respectieve1jjk f ijngescbraapt, "f1nish"-geechraapt in twee - onderling 

loodrechte - richtingen en "finish"-geBchraapt in drie richtingen. Het e.g. 
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"tin1sh"-schrapen wordt in de praktijk vaak t oegepas t tene1nde een 

regelmatiger en daardoor eathet1scher oppervlak te ver~gen, waar

aan men bovend1e~ betere smer1ngse1genschappen toescbrijtt. AaDgez1en 

de aanwes1gheid van relatief hoge punten bu1ten het voor de aetingen 

gebruikte gedeelte aanleid1ng IOU kunnen geven tot een onju1at 

toucheerbeeld, daar dan de hoge punten in het gemet en gedeelte mogel~ 

niet geraakt zouden worden, werd het niet-gemeten gedeelte 1et. lager 

weg-geschraapt. 

Meting van de hoogtever8chillen. 

Het object werd geplaat8t op een kruistatel die met behulp van m1cro

meterschroeven in twee - onderling loodrechte - richtingen verplaatat 

kon worden. Hierdoor kon ieder gewenat punt met behulp van het boven 

de'kru1stafel opgestalde meet1nstrument gemeten worden. Ret meetin

strument, een z.g. 1nductieve opnemer van het fabrikaat Perthen, 18 

verbonden met de daarbij behorende elektronische apparatuur waarop 

een wijzer1nstrument de boogteverschillen aangeeft. Bovendien wordt 

een gelijkspanning argegeven, eveDredig aan deze hoogteverschlllen. 

Om de u1twerking van de meetresultaten te vergemakkelijken werd de •• 

gelijkspanning toegevoegd aan een reg1strerend instrument (Philips 

type PR.2220A). Daar dit instrument een z.g. X-Y-schrijver 1. werd de 

verplaatsing in een ' richt1ng van de kruistafel met behulp van 8en 

variabele weerstand, door een staaldraadje aan de tatel gekoppeld, 

eveneens in een elektrisch signaal omgezet en aan deze 6chrijver 

toegevoegd. Hierdoor verkrijgt men een registrat1e van de boogtever

schillen tegen de tafelverplaatsing, waarbij een bepaalde plaats op 

het reg1strat1epapier steeds met een bepaalde positie van de kruia

tatel korre.pondeert. Door met behulp van de tweede micrometerschroet 

het object over een bekende af8tand te verschuiven en de reg1stratie 

langs elektr1sche weg een evenredige afstand te verleggen verkrijgt 

men een reeks reg1atraties waarvan de onderlinge pos1tie overeen

komt met de door het meet1nstrument t.o.v. het werkstuk gevolgde 

banen. 

1ig.1 is een reproduct1e van een gedeelte van zoln reg1s trat1e. 
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Keuze van de t .. tkogel; nomenclatuur. 

Bet is de bedoeling de gemeten oppervlakteTorm te vergelijken met 

het door toucheren verkregen kleurpatroon. Dit kleurpatroon wordt 

gewoonl~ met het blote oog waargenomen, de afstand va n d. kleur

stof-Tlakken bedraagt omstreeka 5a. (een afstand Tan 5-. corres

pondeert met 25 raakpunt.n per Tierkante inch). 

We kunnen~t ook so forauleren dat w. geinteresseerd zijn in .en 

opperTlaktestructuur met een golflengte Tan ca. 5 .m, en dat fijner. 

structuren in het opperTlak To.or het beschreyen onderzoek Tan se

cundair belang zijn . . 
Het is duidelljk dat de yoor ruwheidsmeting gebruikelijke fijne taat-

naald met een afrondingastraal Tan ca. 5 I.L • Toor de beschreven .e

tingen niet zeer geschikt is daar de .eetr.aultaten door oTerbodige 

details te onoTerzichtelijk zouden worden. Daarentegen bleek een 

kogel Tan een straal Tan 1 am een geachikte registratie op te leTe

rene Weliswaar zijn hier nog overbodige deta~s aanwezig, maar de •• 

veroorzaken b~ de uitwerking geen last. 

Tenslotte kan men zich afTragen welke naam men aan de gemeten 

structuur dient te geven. Indien we te rade gaan b~ d« .. rm NER630 
dan blijkt dat het zeker geen ruwheid is, aangezien' deze aora yoor 

het beachr~ven geTal een basislengte Tan 1,2 .. Toorschrijft. Dit 

komt er op neer dat oppervlakteTormen met een golflengte Tan eDkele 

malen deze basialengte, dus Tan ca. 2,5 all, nie t tot de "echte" 

ruwheid bijdragen. De Toor het toucheerpatroon Terantwoordelijke 

vormen moeten dus tot de golTing worden gerekend . 

Hoostekaart. 

De verkregen hoogte-registratie. zijn doorsneden Tan het opperTlak 

door een aantal-onderling even~ige - Tlakken t l oodrecht op dat 

opperTlak. Hieruit werden hoogtekaarten samengesteld , waarbij lijnen 

werden getrokken door punten met dezelfde hoogte. Deze hoogtelijnen 

zljn due de doorsnijdingen met een aantal - onderling eTenwljdige -

Tlakken, evenwijdig aan het gemeten oppervlak. Terwijl echter in het 
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eerste geval kleine afwljkingen in de stand van het dooranijdings

vlak geen grote invloed hebben op de' vorm van de hoogteregiatra-

tie (systematisehe fout van de tweede orde) , heeft dit in bet 

tweede geval een zeer groot effect. Dit geldt eveneens voor fouten 

in vertikale sill van de geleidingen van de ~1atarel . Teneinde de.e 

foutenbronnen te elimineren werd op het oppervl ak een plan parallele 

glasplaat gelegd. Door het bovenvlak van deze glasplaat te meten en 

de meetresultaten van de eerder beschreven metingen af te trekken, 

werden deze metingen herleid op een "nulvlak" dat de hoogate toppen 

raakt. De geleiding van de kruistafel is uiteraard niet volmaakt. 

De meting met behulp van de planparallele glaaplaat gaf daardoor 

gebogen lijnen als registratie. Door een mal te vervaardigen in de 

vorm van deze gebogen lijnen en daarmede de overige registratiea uit 

te meten, werden deze laatste geoar.rigeerd voor de fouten van de kruil 

tafel. De boogtekaarten werden getekend op een schaal 10 : 1, de 

hoogtelijnen werden getrokken (voor hoogteverachillen van 1, reap. 

0,5" m. 

In 1'ig.2 is zo'n hoogtekaart weergegeven. 

Toucheerbeeld. 

Bet oppervlak werd op de gebruikelijke Manier getoucheerd op een 

vlakplaat. Boewel het beeld natuurlijk zender meer zicbtbaar ia, 

werd het - om de vergelijking met de hoogtekaart te vergemakkelijken -

met behulp van een pro!ielprojector 10 x vergroot. Door de keuze 

van ~e schaal van de hoogtekaarten konden deze direct op het pro

jectiescherm gelegd en met het toucheerpatroon v.rgeleken worden. 

Bet geprojecteerde beeld werd echter ook vastgelegd door op bet 

projectievlak van de projector een vel fotografisch papier te leg

gen. Bet blijkt dat de belichting van het oppervlak enige zorg v.r

eist. De gebru1kte projector (Isoma 108B) heeft daartoe tw.e moge

lijkheden, n.l. de gebruikelijk., met scheef invall end licht, waarb~ 

gebruik wordt gemaakt van twee naast het obj ectie! aangebrachte 

spiegels en voorts een inrichting waarbij een half-doorlatende 

spiegel wordt toegepast waardoor de belichting loodrecht op het 

oppervlak plaats vindt. Met dit tweede systeem wordt een goed beeld 
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verkregen daar de hoogste gedeelten, die evenwijdig aan het opper

vlak liggen, het licht terugkaatsen. Bij de belichting met scheef

invallende bundels weerkaatsen gedee1ten die toevalli! een gunatige 

stand ten opzichte van de lichtbundela hebben. Hierdoor wordt uiter

aard geen goede indruk van de vorm Tan het opperTlak Terkregen. Dit 

blijkt duidel1jk uit de schijnbaar willekeurige ligging Tan de door 

het toucheren gekleurde gedeelten in dit - overicena zeer kontraat

rijke - beeld. 

Kleurstotten. laa gdikte. vlaltpl •• t. ' 

Voor het toucheren stonden drie Terschillende kleurstof fen ter be

~ch1kking: Berlijns blauw, dodekop en een rode vert van onbekende 

samenstelling, voor toucheerdoeleinden in de handel gebracht. De 

twee eerstgenoemde stotten zijn ijzerTerbindingen en zljn voor het gebru~ 

met olie tot een goed ameerbare pasta gemengd. 

De laagdikte werd zeer globaal bepaald door weging van de op .en be

paald gedeelte Tan de Tlakp1aat aangebrachte hoeveelheid Tan de 

kleurstot. Door een laagje kleurstot op een eindmaatTlak aan te 

brengen kon met behulp van een interferentieapparaat eTeneene .en 

indruk van de laagdikte worden verkregen. Voor het toucheren werden 

twee verschillende Tlakplaten gebruikt, verTaardigd reap. Tan giet

ijzer en van graniet. 

Resultaten. 

a) HoogteTerschi11en. De uitkomsten van de metingen zijn - zoals ook 

te verwachten is - verechillend voor de drie onderzochte opper

vlakken. Bij het tijngesc~aapte oppervlak is het hoogteverschll 

van top tot da1 ca. 3~m. Bij de in twee, resp. in drie richtingen 

"tin1.sh"-geschraapte oppervlakken b1jjken de hoogteTers~hUlen iet. 

groter te zijn, n.l. 4 tot 5 ~ m. 

b) Toucheerbeeld . Het toucheerbeeld blijkt goed overeen te ko.en met 

de hoogtekaart . In tiguur 3 is een Tan de op de profielprojector 

verkregen toto 's tezamen met de daaropgelegde hoogtekaart 
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gereproduceerd . Het blijkt dat de kleurstof op de hoogste ge

deelten bij het toucheren kan worden weggewreven tot op ca. 0,5 

I.l m van het hoogste punt. deze gedeel ten zjjn op de foto' s licht 

gekleurd. Daaromheen 18 een met kleurstof bedekte zone - op de 

foto's donker - die zich uitstrekt van ca. 0,5 tot ca. 1,5 I.l

vanaf de top gerekend. 

c) Kleurstof, vlakplaat. Uit de Terkregen toucheerbeelden bleak dat 

ode aoard van de kleurstof geen merkbare invloed heeft . Wjj geven 

derhalTe om practische redenen de To~rkeur aan Berl~ blauw: 

de kleurstof is duidelijk te zien, laat zich gemakkel~ verwljde

ren, het toucheren gaat soepel en gemakkelijk. De laagdikte kon 

uiteraard slechts globaal bepaald worden, zowel op de Tlakplaat 

als o~e~ind.maat oppervlak bleek dece ca. 0,31.lm te zijn. De keuze 

van de Tlakplaat bleek geen wezenlijke inTloed te hebben op de 

vorm van het toucheerbeeld. Het is echter duidelijk dat de gol

ving van het vlakplaatoppervlak de oorzaak is dat - &Oal. in de 

inleiding is vermeld - ook toppen gekleurd worden die ca. 1 I.l

lager zjjn dan de hoogste toppen. 

Betrouwbaarhe id van de metingen. 

In het algemeen kan men de onnauwkeurigheid van een meting bepalen 

door controlemetingen, tezamen met een anal~8e Tan de 

meting. In het besproken geval kandat op eenvoudige wjjze gebeuren 

door een zorgvuldige Tergelijking Tan de hoogtekaart en het toucheer

beald, aangezien daardoor een groot aantal metingen onderling verge

laken wordt. Het bljjkt dat de onnauwkeurigheid Tan de metingen 0,51.l1~ 

niet te boven gaat. 

Verantwoording. 

De beschreven metingen zjjn in hoofdzaak uitgevoerd door de twee eer

ste ondergetekenden, als tentamenopdracht voor het ingenieur.examen 

aan deze hogeschool. Hulp werd onder meer ontTangen van de Heer 

F.Zuurveen, die de meetopstelling bouwde en van de Heer B.J.T.d. 

Meulen, die de definitieve hoogtekaarten tekende. 
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rig.,. roto van het toucheerbeeld, tezamen met de hoogt ekaart. (in drie 
richtingen "finish"-geschraapt oppervlak. 
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Hoogtekaart van een fljngeschraapt oppervlak. 
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app. 

Foto van het toucheerbeeld, tesamen aet de hoogtekaart, yan een fijn
geschraapt oppervlak. 
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app. 

Foto van het toucheerbeeld, teeamen met de hoogtekaart, van e8n in 
twee richtingen "finish"-geschraapt oppervlak . 


