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LAIORATORIUM YOGR MEatAHIsatE TlOIMOLOael 
IN WERKPLAATSTICHtUEK 

SAMINVAmNG VAN liN RAPPORT UlT DE SICTII. 3 
Bijzondere toepassing van het "Oberflachenprufgerat" volgens 

TITIL. Prof. Schmaltz. 

AARD VAN HIT ONDIRZOIEK. I u.o.c. 531.717.537: 621.91.071.004.6 

Dieptelijnen-bepaling van een slijtagekolk. 

SAMINVATTING. 

WT - II 
1004/3/3 

Een meetmethode voor een slijtagekolk wordt beschreven, waardoor .en di.pte
lijnenkaart wordt verkregen. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van het "Oberflachenprufgerat II volgens Prof. 
Schmaltz en een meetklok met een afleesnauwkeurigheid van een duizendst • .m. 
De methode is voor incidenteel gebruik geschikt. Voor routineonderzoek 
vrij tij drovend. 
Van een middelgrote kolk kan in 6 a 8 uur een dieptelijnenkaart gemaakt wor
den, met intervallen van 0,01 Mm. 

PRDGNOSI YOGR VERDER ONDERZOIK. 

HODGLERAAR. Prof. dr. P.C. Veenstra 

IICTlILEIDElh Drs. N.A.L. Touwen 

LlTlRATUUR. Gebrauchsanweisung Oberflachenpriifgera t 
nach Prof. Schmaltz 
Druckschriften-Nr. 24-G460-1 

ONDERZOEK NO. 

OAT. RAPPORT. 9-8-' 60 

OAT. AMYANG. 

V.'" ONDERZOIK 

AMT. ILADZlJDIN. 3 

.JLAGElh dieptelijnenkaart 
(bIz. 4.) 
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BLL 1. 

RAPPORT UIT DE SECTIE: 3 DATUM: 9-8-1960. 

BijzoDdere toepassing YO het "Oberflachenpnfprat" 
TITELI yolge.s Prof. Scualts. ONDERZOEK NO I 1'" 
AuteURS, drs. N.A.L. Tou.eD BIJLAGENI 

U.D.C.I 

, 

DiepteLijae. bepal1ng van ee. alijtagekelk. 

Bet toeatel VaD Schaalts is opgebou.d uit de yolgende grotere .... r
dele. : a) eeD gietijzeren voetstuk aet kruistafel, b) een vertical. 
kolo. .et schroetdraad voor grove hoogteiDstelling e. c) een ar .... tGt. 
waaraan .. n optisch gadeelte aet eeD geleiding voor fijne hoogteregeliag. 
Bet eptiache gedeelte bestaat uit een belichting81nrichtlng e ....... t
.icro.coop, waarVaD de optieche a8seD loodrecht op elkaar staas e •••• 
hoek van 450 aet de vert~aal Baken. . 

Op een horizontaal gedeelte yan het bove.vlal YaD het optische se4.e~t. 
18 een .eetklok .et een afleesnauwkeurigheid Yan een duizendate .. 
(Co.pac Geneve D 19544) lngesteld o. de verticale beweginge. te kaDaen 
.eten (fig.1). Een plaatvoraige lichtbundel wordt door de belicktinga
inrichting op het te .eten oppervlak ge~orpe. en wordt, daar invalah •• k 
ea hoek van terugkaatsing gelijk zijn (45 ), door d, aeet.icrOicoop we.r 
opgevangen (fig.2 ea 3). 

Wan.eer het optische gedeelte vaD het toestel van Schaalts aaar be.eden 
gedraaid wordt, verplaatst het beeld van de lichtbundel (een lichtba •• ) 
zieh, door a. .eetaicroscoop gezien, naar de onderkant van hetce-: 
zichtsveld. De bovenrand Yan de lichtbaDd 18 scherp, _dat" ... 'ate ..... 
~.p het boveavlak Yan de plaatvor.ige lichtbundel ingeste14 is. 

De kruiadraden ia het oculair Yan de .eetmicroacoop wordea parallel 
glsteld .et de bewegiDgarichtinge. Yan de kruiatafel door het oculair 
in sija ,eheel te yerdraaien en daarna vast te sette •• 
De kaop aa. het .culair wordt alleen bij de ins telling gebrulkt .. 4. 
kruiadradea Baar het aidde. van het gesichtsYe14 te versohuive •• 

Bij deze _eetproef worden dieptelijnen van een kolk,oDtstaaa~.a geyolge 
van slljtage aaD het apaanylak Yaneen draaibeitel,opge.eten. Ala proet
object 18 een Yierkant beitelplaatje 8M S4 genoaeD. 
Ge.oe.d beitelplaatje 18 hiertoe zo op de kruistafel geplaatat, dat de 
zijkanten a .. eDyall •• met de bewegingsrichtingen va. de kruist.tel. 
Door het'opt18ohe gedeelte op en neer te draaien wordt de lichtband ZO 

Yerachoven, dat de .~herpe bOYeDrand samenYalt .et de horizon tale kr.1a
draad (fig.4). 

Op de .eetklck is de stand van het optiaohe gedeelte af te 1eze.. V .... 
deze stand wordt yoor de verdere a.tinge. uitgegaaa. 
Ter plaatse vaD de kolk valt de scherpe boyenraad van de 11ch'band aiet 
.eer aaaeD .et de horizentale kruisdraad (fig.5). • 
Het coordinateDatel.el aangepast asa de bewegingariehtingen is ala ~ 
flguur 6 aa.gegeyeD. 
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Het sDijpuat Yan de bOTenrand der lichtband met de hori.ontale kraisdraad 
wordt door aiddel Tan de kruistafelstelschroet die bU de be.egi.g in de 
X-richting behoort, in het saijpunt der kruisdraden gebracht. De bijbeho
rende stand Tan beide kruistatelstelschroeye. wordt afgel.zen •• geno
t.erd (fig.7). De atl.esaauwkeurigheid Tan de kruistatelatelschroeyea 
is .en honderdste ... De kruistatelbe.eging in de Y-ri~hting •• rdt .. 
de 0,25 .. Yersteld. De bijbehorende X-waarde. worden op de zo3uiat ,.
schreyen wijze b.paald. De diepte wordt ingeateld .et behulp TaD d •• eet. 
klok, uitgaande Yan d. in het bove~~taap'~e~mde ,tand, di. op de 
tekening als nulniTea. gena.en i8.~~;f ~~ O,D/~ 

B~ de 1netelling Yan ee. bepaalde diepte ~n da waarneaingen als Tolgt 
verkrege.. De lichtband is over een zakere atstand Yer.choTen. De hori-
zontale kruiadraad anijdt in het alge.ene geyal het kolkbeeld in de ' 
lichtband in twee punten. Deze punten worden ook ala in het yoorgaaade 
.beschreyen bepaald. 
Op deze -Uze zijn de waarneaingen op de journaalbladen J 0503 t/. J 0508 
vernegen. 

Zie yo or de dieptelijnenkaart de bijbehorende tekening. 

Alge.ene 0R!erkinsen. 
De dieptelijnen bepaling Yan ee. slijtage kolk op de zojuist besohreYen 
-Use is een tijdroyende geschiedenia. 
De .etingen benodigd Toor een dwareprotiel Yan deze grootte kuDnen in 
ongeTeer tien minutea gedaan worden. 
Voer ee. dieptelijnenkaart als deze. die uit 2. protielen best .. ,. aoet 
aen •• t een aeettijd TaD ainiaaal vier uur Toor de waarneainge. al reke
Ding honden. Rierbij is aangenoaen dat de werking Tan de apparatuur 
bekend is en het te aeten beitelplaatje op de juiate ~z. op de kruis
tatel is geplaatst. Dan yolgt nog het uitzetten Tan de aeetgegevens in 
een grafiek, waar ongeveer evewr .. 1 tijd aee geaoeid is. 
Voor een inoidenteel oontrole onderzoek naar de vora van een slijtagekolk 
kan deze werkwijze gebruikt worden. Voor routine-onderzoek naar de yora
yerandering van een slijtagekolk tijdens het draaiproces is.zij te tijdroyend. 

drs. H.A.L. TouweD. 
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