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INLEIDING. 

Het doel van deze schol ingspertode was het verruimen van de blik en het 

opdoen van nieuwe kennis en ervaring, welke noodzakelijk was om binnen de 

Afdeling der Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool te Eindhov~n 

over te gaan van de vakgroep Materlaalkunde naar de vakgroep Product ie

technologie. 

Teneinde dit te verwezenl ijken werd aan ondergetekende de mogelljkheid 

geboden om gedurende ~~n jaar elders werkzaam te zijn. Dit jaar was ver

deeld in 2 perioden met beide een verschillende standplaats: 

• September 1978 - december 1978. 
Department of Mechanical Engineering, 

McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. 

• Februari 1979 - jul i 1979. 

Centre for Technology, Philips, Eindhoven. 

Dit rapport Is geschreven om degenen, die aan deze overplaatsing hebben 

meegewerkt een indruk te geven, wat er in die tljd gebeurt Is. 

Tenslotte wil ondergetekende al diegenen bedanken, die het mogelijk ge

maakt hebben hem deze unleke kans te bleden. 
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DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, McMASTER UN'lVERSITY, HAMILTON, CANADA. 

PERIODE september 1978 - december 1978. 

In deze periode werkte hij bij Prof.dr. J. Tlusty in het laboratorium voor 

"Machine Tools and Metal Cutting" van het "Department of Mechanical 

Engineering". Gedurende deze periode nam hij deel aan een graduate course: 

"Theory of Metal Cutting and Machine Toolsil. Deze cursus werd gevolgd door 

mensen uit de industrie en door studenten, die voor hun Master- of voor 

hun Ph D-degree studeerden. In deze cursus werd geen gebruik gemaakt van 

boeken maar van recente tijdschriftenartikelen. Tijdens deze cursus diende 

de student een aantal computerprogramma's te maken o.a. over het simuleren 

van het gedrag van numeriek bestuurde machines. Het college werd afgesloten 

met een schriftelijke test. Verder werkte hij aan een project genaamd: 

Het meten van de "Direct Inner Cutting Coefficient" met behulp van de Kals

methode. Hiervoor bouwde en ijkte hij de noodzakelijke apparatuur en deed 

hij de vereiste metingen. De metingen alsmede de hiervoor benodigde theorie 

werden vastgelegd in een Metalworking Research Group Report (nr. 131) 

(bijlage A.). Dit project werd door ondergetekende gestart en is na zijn 

vertrek voortgezet door een "Master" student a1s thesis opdracht. Het 

project was voorgesteld door de IISc ientific Technical Committee" van de 

groep "Machine Tools" van de IICentre International Researche de Production ll 

(afgekort CIRP; een internationale organisatie van erkende productietechno

logen). De resultaten van dit onderzoek werden ook gebracht in een lezing 

voor genoemde groep, welke in januari 1979 te Parijs plaatsvond. 

Verder heeft hij tijdens deze peri ode meegewerkt aan een eindstudieopdracht, 

die een verbetering van de dynamische eigenschappen van een kleine frees

machine tot doel had. Voor deze werkzaamheden had hij regelmatig contact 

met een Ph.D student. 

De werkzaamheden uit dit laboratorium werden vertraagd doordat regelmatig de 

onderzoek opstellingen dienden te worden afgebroken, omdat een belangrijk 

deel van het machinepark nodig was voor de praktika, die tweemaal per week 

werden gegeven. Wat ook sterk opviel waren de onbegrensde werktijden, waar

van lntensief gebrulk gemaakt werd. Het geheel werd als zeer leerzaam er

varen, omdat alles - letterl ijks alles - door hem zelf diende te gebeuren. 
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Gedurende deze periode bracht hij tevens een bezoek aan: 

* M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) 

Hier voerde hij diverse gesprekken met vooraanstaande mensen werkzaam 

op het gebied van slijpen en slijtage. 

* University of Rhode Island. 

Hier bracht hij een bezoek aan en had een bespreking met een groep, welke 

door verschillende afdelingen heenl iep en zich bezig hield met model len 

voor het beschrijven van het slijpproces van brosse materialen. Deze 

universiteit bezocht hij op uitnodlging van de genoemde groep in totaal 

twee keer. 

* General Motors, Detroit. 

Oit is het hart van General Motors. Hier vinden hun nieuwe ontwikkelingen 

plaats. Hij bracht hier een bezoek aan de:"Malnufaoturing Development". Men 

was in deze groep druk bezig met de problemen rond de verwerking van 

1 ichte materialen. dat verband hield met het verlagen van het wagengewicht. 

Ook werd een bezoek gebracht aan de workshop, waar aIle zelf ontwikkelde 

produktiemachines werden getest. Verder werd een bezoek gebracht aan de 

"Computer Aided Design Grouptl. Wat opviel was de enorme kennis, die men 

bezat op de meest uiteenlopende gebieden en die men doelbewust binnens 

kame rs hie I d. 

* General Electric, Warren. 

In deze "plant" van General Electric vond de produktie plaats van de 

t'carbide tools", waarbij de grondstoffen als poeders werden aangevoerd. 

* Ge:neral Electric, Worthington. 

Hier werden de synthetische diamanten en het borazon gemaakt, welke 

onder meer gebruikt worden als snijmaterialen bij het verspanen. De 

plaats, waar de ovens voor het maken van de diamant en de borazon ston

den, was niet voor hem toegankelijk. 

* Metcut Cincinnati. 

Dit is een data center op het gebied van de produktietechniek, dat 

enerzijds aIle data op dit gebled verzameld en anderzijds op zeer grote 

schaal de ontbrekende data systematisch zelf meet. Hier kan een fabriek, 

die met produktieproblemen op het gebled van b.v. verspanende bewerking 

worstelt, "know-how" kopen. 
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Tijdens zijn verbl ijf in Canada kocht hij een t\\lintigtal boeken, welke 

als basis dienen voor zijn werk in de produktietechnologie. 

Voor zijn werk tijdens zijn verbl ijf in Canada kreeg hij eenschrijven 

welke onder bijlage B. is opgenomen. 
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CENTRE FOR TECHNOLOGY (eFT), PHILIPS TE EINDHOVEN 

PERIODE februari 1979 - jul i 1979. 

Doel van het verb1 ijf bij Philips was een indruk te krijgen hoe het verspanen 

gebeurt in een bedrijf beginnende bij de enkelstuksfabricage en eindigend 

bij de massafabricage. 

Om dit te verwezenl ijken heeft hij: 

* een twintigtal fabrieken binnen en buiten Nederland bezocht (bijlage C.), 

* diverse werkbesprekingen over produktieproblemen bijgewoond zowel binnen 

als buiten het eFT, 

* om een indruk te krijgen hoe een dergel ijke organisatie werkt heeft hij 

enkele verspaningsproeven uitgevoerd in de maehinefabriek te Acht. Van 

het verspaand materiaal heeft hij enkele lichtmikroskopische en raster

elektronenmikroskopische opnamen laten maken. Hierbij leerde hij kennen 

hoe binnen Philips de diverse diensten kunnen worden ingesehakeld. 

Verder heeft hij tijdens zijn verbl ijf kontakt gehad met de man, die een 

hydrostatisch gelagerd bankje ontwikkeld heeft dat in de toekomst hoogst

waarschijnl ijk gebruikt gaat worden voor het verspanen van produkten, waar

aan zeer hoge eisen, wat maatnauwkeurigheid en oppervlakteafwerking betreft, 

worden gesteld. 

Uit de diverse gesprekken en bezoeken werd duideJijk dat het verspanings

proces, wat de massaproduktie betreft, op grond van kostenoverwegingen aan 

de ene kant terrein meet prijs geven aan het omvormen, maar aan de andere 

kant nieuwe gebieden er bijkrijgt. Deze gebieden liggen veelal op het 

terrein van nauwkeurige produkten met zeer geringe toleranties. Oeze vragen 

een betere kennis en beheersing van het verspaningsproces. Oit strekt zich 

niet aIleen uit naar het proces, maar ook naar de machines, de gereedschap

pen, de te verspanen materialen en de snijvloeistoffen. 

Een ander versehijnsel, wat in de loop van de laatste jaren steeds sterker 

zijn invloed doet gelden, in de toename van de montagekosten en de produktie

kosten. De vergaande meehanisering alsmede het meer toepassen van snelle en 

goedkope omvormproeessen hebben de kosten van de onderdelen sterk geredu

ceerd, zodat de montagekosten in extreme gevallen zelfs 90% van de fabrieage

kosten van een produkt uitmaken. 
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Dit verschijnsel is er de oorzaak van, dat de ontwikkeling van de construc

ties zich gaat richten op het maken van onderdelen, waarin meerdere functie

elementen zijn ondergebracht. De hierdoor ontstane reduktie in montagekos

ten kan, indien nodig, gedeeltel ijk aangewend worden om produktiemethoden, 

die relatief duur zijn maar een grote gecompliceerdheid van het produkt toe 

laten, een nieuwe levenskans te bieden. Deze laatste stroming werkt tegen

gesteld aan de voorheen genoemde. Voorbeelden van dit alles waren in veel

voud in de diverse fabrieken aanwezig. Een schrijven, bijgevoegd in bijJage 

D., herinnert aan dit verblijf. 
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NAWOORD. 

Het was een voorrecht dit alles te kunnen meemaken. Enerzijds het funtio

neren van onderwijs en onderzoek in de U.S.A. en Canada, waarbij tevens 

daar een stuk onderzoekwerk verricht kon worden. Ancerzijds zien hoe het 

produktieproces in de praktijk gebeurt. Hierbij het voorrecht genietend 

om in een concern als Phil ips met zijn uitgebreide skala van mogeJ ijkheden 

te mogen rondkijken en werken. 

Het is een ervaring, die niet in getallen is uit te drukken en waarvan de 

werking zich veelal ongemerkt nu maar ook in de toekomst zal tonen. 
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Detennlnation of the Imaginary Part of the Direct Inner 

Dynamic Cutting Coefficient with the Kals Method 

by 

* ** J.H. Dautzenberg , J. Tlusty 

1. Introduction 

In general it is knO\vn that in cutting chatter is an important problem 

especially \vhen we are interested to optimize our cutting conditions. An 

analysis of the chatter phenomenon shows, that the imaginary part of the 

direct inner dynrunic cutting coefficient (= ReKdi= damping coefficient of the 

cutting process times the angle velocity of the vibration) of the chip forma

tion process at the various cutting velocities and cutting depth conditions is 

one of the most important magnitudes [1], In the past a lot of 'work has been 

done in this field. In CIRP a comparative work was started to detennine this 

magnitude for different kinds of materials under different test conditions. The 

most common used method to determine the DCFC (= d}narnic cutting force coefficient) 

is a rather complicated one and can contain many potential error sources. The 

possibility to make errors clear when the differences are considered in values 

of tile Re kdi on the same material and the same cutting conditions measured by 

the different laboratories (Figure 1). These differences have lead to the idea 

to try and measure \vi th the following distinction. The method to be used now is 

a sin~ler one. (Kals method [2]). The next chapter will shortly deal with this 

Kal s method. 

2. Kal s t-lethod 

1110 Kals method is based on the phenomenon that during cutting the process 

adds clamping and stiffness to t)le system. This added drunping and stiffness can be 

obtained by subtracting the stiffness and damping during and'before cutting. If 

Produc tion Engineering. Department Mechanical Engineering, Technical 
University Eindhoven, The Netherlands. 

** McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. 
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the stiffness respectively damping during cutting is kc and Cc and before 

cutting (that means the lathe is in that case idling or is cutting with cut 

depth zero) k respectively c, so is the process-stiffness kp respectively the 

process damping I..p : 
k = k - k p c (2.1) 

c =c -c (2.2) p c 

For measuring these magnitudes a rig is used [Figure 2] which has a natural 

frequency w., mass m and damping ratio E; before cutting and wc' m and ~ during 

cutting. For a vibration system of one degree of freedom it holds in general 

[3] : 
mw 2 

k = 
l-E;2 

2E; mw 
c = 2 

il -E; 

FO'nIlulas (2.1) (2.2) (2.3) and (2.4) give 

mJ c 
k = P 1 _E;2 -

c 

(2.3) 

(2.4) 

for the different conditions 

(2.5) 

(2.6) 

The specific process stiffness (= k. = real part of the direct inner dynamic 
1 

cutting coefficient = Re kdi) respectively specific process damping ( = ~i) are 

defined by k 
k. = b1 = Re kd . 1 . 1 

(2.7) 

c 1m kdi 
ci = t! =cvc 

(2.8) 

with b = \~idth of cut and 1m kdi = Imaginary part of the direct inner dynamic 

cutting coefficient. 

2 



1he derived equations differ from these of Kals [2]. Kals used an additional 

equation 
(2.9) 

wi th bg = cutwidth on the threshold of stability and Rn is the rnaximlD11 

negative real part of the transfer function of the machine tool. That means 

that with the Kals method the experiments are carried out on the threshold of 

stability. The advantage of the last method is that Kals needs for computation 

3 

of 'i and ki only to measure wo' t;o' b and we' lvhile this method needs additionally 

to measure E;c' 

3. E~erimental set up. 

The rig used (Figure 2) has only one mode parallel to the normal force of 

the cutting process. Hitting this rig before (during idling) and during cutting 

the displacement of the rig in the time is measured, The displacement is measured 

with displacement pickup (IV/O .01 inch). The displacement signal in the time 

is recorded in a solid state memory (in this case it was the memory of the Fourier 

Analyzer with a known time base) or USing a U.V. recorder with time base indica

tion. Because there was a lot of noise on the displacement signal, a low pass 

filter was also used between the displacement pickup and the recorder(l) .' From 

this displacement signal the frequency wand the damping ratio are determined. 

Because the damping of the process is very different under various cutting condi

tions, there was the possibility to use different dampers with different damping 

ratio. Table 1 shows the different dynamical properties of the rig with and wi th

out dampers. For measuring the static displacement of the rig during cutting we 

record the signal of the displacement pickup before and during cutting with a U.V. 

recorder. 1his is necessary to compute the real depth of cut. 

After some tests the mass of the rig was ,changed from 8,6 to 6.5 kg. This 

was necessary because the own frequency of the workpiece (= 170 Hz) was near the 

frequency of the rig and influenced for this reason in a bad way the displacement 

(1) This f i1 ter did not influence the ampli tude of the vibration with frequency 
wand w • 

C 



signal (Table 1) 

Aiiferent from the original pl'oposed rig constl'Uction was the 

attachment of the hammer and the hanuner. They both were removed, 

because they disturbed the displacement signal. So the rig was hit with a 

hammer by hand. By using a force pickup on the hammer (200 lb/Volt) and 

recording the signal from the impact of the hammer together with the displace

ment signal of the displacement pickup in the memory of the fourier analyzer. 

by dividing the Fourier Transform of both signals the transfer-function is 

obtained. 

For reducing the time of cut there was a written program for the Fourier 

Analyzer, \vhich makes it possible to take the displacement signals of the 

process one after another and to process them after the test one after another. 

For preventing the regeneration effect during the cutting tests, the 

workpiece 'vas provided wi th a square thread. The pitch was 4.5 nm. I t was 

cut wi th a tool of 2:mrn wiu tho The rig was used on a lathe. 

4. Test Results 

It was found that the damping ratio of the rig was not linear. It depends 

on the amplitudes, that means from the force impact (Figure 3). In this 

figure you see two lines. One (= ;3) is the Jreasured damping ratio for 

the first three waves, the other for the first six waves after hitting 

the rig. The measurements were made with a new rig (third one) without 

cutting and with thick rubber dampers. The properties of this rig have 

to be better as the two rigs before, which were used for the measurements 

during cutting. 

In Table 2 and 3 you find the different Jreasured results for cutting steel 

4340. The res t resul ts \-\ere made for two different tool materials 

4 



(carbide and H.S.S. tool) by different cutting velocities. The values 

of Re kdl and 1m kdi computed from these measurements are fmmd 

in Figures 4 and 5. In Table 2 a swrmary of the magnitudes is given. 

1ne stiffness of the rig (mass 8.6 kg) with thin rubber dampers was deter-

mined in two different ways. First derived from the transfer function 

(k = 23. 6 ~ 0.6 * 106 ~; k = 2~ D' where D '" diameter of the circle lvhich 

you get by representing the transfer function in the complex plane) . 

Second from the mass and measured frequency (k = 21.7 + 1.4 * 106 ~). 

Both cases without cutting. 

5. Discussion 

'* 

Consideration of equation (2.5) and (2.7) together with the magnitude of 

their variables in Table 2 and 3 shows that the two parts in equation (2~5) 

are nearly the same. That means first that the magnitude of the Re kdi is 

unreliable and second that you in this case never may neglect the 

denominator in (2.5). 

Consideration of equation (2.6) and (2.8) shows that the measurement of 

the damping ratio with and without cutting is the most important one for 

'* calculation of 1m kdi • Figure 3 shows that this damping ratio in a very 

strong way depends from the ampli tudes (tha t means from the magni tude of 

the force impact). It \vould therefore be much better to use the rubber 

dampers only in the case that you expect no, a negative or a little positive 

damping. 

The magnitude of the amplitudes is also limited. Consider the surface of 

a h'aveness workpiece. The slope of this waveness wi th wavelength and 

amplitudes A in n is [4]: 

or with 

* = 2~ A cos 21T ~ (5.1) 

v 
A = -

\) 
(5.2) 

For a rig with rubber dampers. 
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lhe maximum slope is 

V :: cutting speed 

A 2n 
v 

~ == A 2n 'V ax v 

X 
'V cos 2n r (5.3) 

(5.4) 

If ~ for cutting is larger as the' relief angle of the tool, the 

tool rubs the cutting surface and enlarges in this way the damping 

ratio. 'Dds happens already for a tool with a relief angle of 80 

for an amplitude of 30 l.ffil, \J == 250 Hz and a cutting velocity of 

0.33 m/s. 

The measurement of the damping ratio as well as the frequency 

(removing the noise) can be improved by using an electronic bandfilter . 
. 

By reclamping the rig on the lath. you always, measure, a different 

frequency wt thout cutting. For this reason you have to measure the 

frequency without cutting for every test series. 

'6 
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r THE RIG FLECTION OF TESTS 

Is-I] [10" l! ] 5 Ns t 11m] [nun] [m/s] [kg] [10 --;j 
[Urn] 2 m2 N m 

R 

~ 25-29 0.2 0.25 thin 8.6 H.S.S. 18.5 6 253+3 0.1678 5.8 10.2 - + 
0.027 

2 23-24 0.2 0.25 thick 8.6 H.S.S. 20 4 - 0.1257 
99.6+46 + 1.4 6.5 

0.019 

0.1486 
+ 3.2 8.7 3 22-32 0.2 0.25 thick 8.6 H.S.S. 20 8 tl02.1+5.1 0.028 

237.6 0.174 4 11-42 0.2 0.25 thick 6.5 H.S.S. 9.5 12 + + 1.06 11.0* 
3:-0 0.011 

5 26-31 0.2 0.50 thin 8.6 H.S.S. 18.5 4 'rl4 7 .4+4 • 7 0.0978 
~3 2.0 + 

0.020 

';237.9 0.188 
5 25-43 0.2 0.50 thick 6.5 H.S.S .. 10 7 + + 1.4 12.2* 

5.5 0.031 

249.4 0.0605 
i 14-16 0.1 0.50 thick 6.5 Carbide 4.3 8 + + 7.7 2.3 

4,9 0.0049 
; 250.1 0.146 

8 14-21 0.2 0.75 thick 6.5 H.S.S. 9.5 4 + + 6.9 9.4* 
6.8 0.034 

-. ....... ' -. 
249.2 0.0588 

15-20 0.1 1.0 thick 6.5 Carbide 4 5 + + 7.6 2.1 9 
2.0 0.0073 - t--

0 33 0.2 1.0 thick 6.5 H.S.S. 12.2 1 248 0.134 5.6 8.3* 

243.6 0.0456 
+ + 4.6 0.96 1 12-20 0.1 2.0 thick 6.5 Carbide 5 7 4.2 0.0024 

-r-_ ... ~ -



TABLE 1: 1hc Properties of the Different Perfonnances of the Rig 

- I- I v6 
I 

DAHPER MASS OF THE I ~3 = DAMPING "3 == FREQUENCY S6 = DAt'1PING = FREQUENCY 
RIG RATIO (s-l] RATIO [s-l] 

[kg] I I 
I 

I Without 8.6 - 206 - - I j 

! ! 
I 

I 
I 
I Thick Dampers 8.6 0.0520 198.3 - -
! 
I Thin Dampers 8.6 0.076 252.4 - - I I 
I i . i I 

I 
Without Dampers ! Without Low 6.5 0.0235 239.9 0.0215 238.2 
Pass Filter ! 

I 

I Without Dampers ! f 
With 6.5 0.0203 239.9 0.0203 I 238.7 

I 
Low Pass Filter i \ 

Thick Dampers 
With 6.5 0.0349 234.3 0.0435 229.7 
Low Pass Filter 

1 
I 

Thin Dampers I 
With 6.5 0.0775 310.1 I - - i I Low Pass Fil ter 

! 
I , 



The Frequency for the Different Tests Without Cutting 

TABLE 3 

-TEST NR. AHPLITUDO ~. 
3 v3 NUMBER 

[ l-lm] [s-l] OF TESTS 

1;5 26-32 0.0789 + 0.0087 247.3 + 5.1 -

2;3 17-29 0.0520 + 0.0036 198.3 ± 3.2 

4;6;8;10 14-24 0.0342 + 0.0012 239.0 + 2.1 - -

7;9;11 14-18 0.0349 + 0.0008 234.3+1.0 -

A~~LITUDE = the average of the amplitude of the first wave length 
after the hit 

SPEED = cutting velocity 

H.S.S. = High Speed Steel 

Carbide '" Carbide tool 

Static deflection = The average of the deflection caused by the normal force 
during cut ting 

The average frequency' of the three first wavelength after the 
hit. 

= TIle average of the damping ratio of the three first wavelength 
after the hit. 

= Specific process stiffness. 

= Specific process damping coefficient. 

6 

3 

8 

8 

I 

I 

I 
I 
! 

I 
I 

i 
I 
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BIJLAGE B. 

McMASTER UNIVERSITY 
HAMI L TON, ONTAR 10, CANADA. LaS 4L 7 

Professor A.C .lI. Van der Wolf, 
Mechanical Engineering, 
W-HOOG, 
Technical University Eindhoven, 
Eindhoven, Netherlands. 

Dear Professor Van der Wolf: 

December 19, 1978 

J{e: Dr. J .H. Dautzenberg 

At the end of Dr. uautzenberg's stay in my laboratory I would like 
to thank you for having sent him here. He was a great help to our 
activities and did a good job and we all enjoyed his presence. I trust 
that also on his part, it was a good experience for him. Briefly recap
itulating his activities: 

He stayed in the Department of Mechanical Engineering as a Visiting 
Research Engineer through the months September to December 1978 and was 
active in the Machine Tool and Metal Cutting laboratory, under my super
vision. 

He worked on a project on Establishing a MJdified "KalsH Method for 
Measuring Damping in the Cutting Process. Essentially this consists of 
determining the imaginary inner modulation cutting force coefficient from 
tile difference of decay rates in and out of cut while turning in a non
regenerative way (as distinct from the original Kals method). 

He built corresponding test rigs for two lathes, calibrated them and 
carried out a series of experiments. For processing the signals he tried 
both the direct recording as well as the use of a Fourier Analyzer. The 
work was successful and yielded very reasonable results for a rrulge of 
cutting conditions on 4340 stee1. He st.tm1arized his work in a report: 
Metalworking Research Group Report No. 131, "Determination of the Imaginary 
Part of the Direct Inner Dynamic Cutting Coefficient wi th the Kals Method". 

He participated also actively in my graduate course "Theory of Metal 
Cutting and Machine Tools". He made several trips visiting various research 
laboratories and universities in the USA. He was also involved in dis
cussions with my doctoral students about their research projects. 

He was extremely cooperative, hardworking, reli Ie and methodical in 
his work. It was a pleasure to have him here. 

JT:lf 

Yours sincerely, 

Dr. J. Tlusty, 
Professor. 



BIJLAGE C. 

- ! -

1. Phi 1 ips - Nijmegen. 

Produktie van I.C. 

2. Phil ips - Drachten. 

Hier is de produktie van scheerkoppen te zien. Dit produkt wordt voor

gevormd door ponzen, daarna vespaand, gezaagd en uiteindelijk op maat 

geslepen. 

3. Beeldbuizen - Eindhoven. 

Het maken van beeldbuizen. Diskussies bijgewoond en deelgenomen aan 

gesprekken aangaande veren, die er toe dienen het masker van een T.V. 

buls onder aIle bedrijfsomstandigheden op konstante afstand van het 

scherm te houden. 

4. E.L.A. - Breda. 

Het produceren van microfoons. 

5. Glasfabriek - Eindhoven. 

De afdeling, die hier ondermeer bezocht is, houdt zich bezig met de 

ontwikkeling en produktie van glazen spiegeltjes en lenzen, die 

ondermeer nodig zijn in lasers. Verder werd ook de produktieafdeling 

bezocht, waar het gJas in de verlangde vorm en afwerking gefreesd, 

gezaagd, geslepen en gepolijst wordt. 

6. Johan de Wit - Dordrecht. 

Massa-produktie van motoren. Hier wordt veel draai- en perswerk verricht 

o.a. voor de buizen van motoren alswel voor hun asjes. Een type van deze 

motoren wordt ingebouwd in de nieuwe VCR 2000. Deze onderdelen hebben 

een naam vanwege hun geringe toleranties. 

7. Keramische fabriek - Eindhoven. 

Produktie Van keramische komponenten voor o.a. kernen van tranforma

toren van in poedervorm aangevoerde grondstoffen. 

8. Natuurkundig laboratorium - Waalre. 

Hier heeft hij twee groepen bezocht: 

- Groep Broese van Groenou; deze houdt zich bezig met de fundamentele 

aspekten van het krasproces als voorloper van het slijpproces. 
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- Groep Verspanen; deze houdt zich ondermeer bezig met het fijn 

verspanen. 

9. Medical Systems - Best. 

Hier worden apparaten ontworpen en gebouwd, die voor medische doeleinden 

dienen en derhalve aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen. De drie grote 

afdelingen (diagnose, theraple, bewaklng) werken nlet zozeer In hetge

bied van de massafabrlcage, maar in hat gebied van de enkelstuksfabricage 

of de kleine series. De processen zljn dan ook hier minder uitgekiend. 

Immers de kosten om deze te verbeteren zijn hier hoger dan de besparingen, 

die men ermee bereikt. 

10. Philips - Terneuzen. 

Hier vindt de produktie plaats van kleine lampjes b.v. flitslampjes, 

kerstboomlampjes etc. Hier zijn veel automaten te zien met 16 stations, 

welke nodig zijn voor de diverse bewerkingen. 

11. Bandgerate - Wenen. 

Typische onderdelenfabriek, waarin werk van hoge kwaliteit geleverd dient 

te worden. Hier vinden veel verspanende bewerkingen met zeer kleine 

toleranties (videocassetterecorder VCR 2000) plaats. Hier zou een goede 

kennis van het verspaanproces te gelde gemaakt kunnen worden. 

12. Fernsehgerate - Wenen. 

Vooral een montagefabriek van de VCR 1700. Naast deze montage vindt hier . 

ook een nabewerking van een verspaand produkt plaats. De hierbij gevraag

de toleranties zijn ook klein. Wat opviel was de behoorlijke ervaring 

die hier reeds was opgebouwd bij het verspanen van produkten met zeer 

kleine toleranties. 

13. Vitriet - Middelburg. 

Produktie van lampvoeten en aanverwante artikelen. Hierwordt iets aan 

geluiddemping bij omvormen gedaan. 

14. Volt - Tilburg. 

Hier zijn veel bedrijfsmechanisatie machines te zien; sommige worden 

m.b.v. microprocessoren bestuurd. Hier laat men zien hoe het probleem 

van verschil1ende bewerkingstljden In een pruktieproces kan worden 

opgelost. 
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15. GI fabriek - Eindhoven. 

Hier worden de stempels en matrijzen gemaakt voor de massaproduktie 

van kleine produkten. Hier zijn een keur van verspaningsmachines te 

bewonderen. 

16. Gil fabriek - Eindhoven. 

Het maken van de mallen van de T.V. schermen voor de glasfabriek. Hier 

worden veel zware verspaningsmachines gebruikt. 

17. M fabriek - Eindhoven. 

Hier worden komplete produktieunits gebouwd b.v. ballonpersfabrieken. 

Hier is een keur van met de hand en numeriek bestuurde machines te 

zien. 

18. Machinefabriek - Acht. 

Hier is ondermeer de produktie van kleine series te zien zoals elect~o

nenmikroscopen. 

19. P.M.F. - Eindhoven. 

Hier vinden massaprodukties met zeer grote stuktallen plaats (b.v. meer 

dan 10.000.000.000). 

20. Werkzeugmachinenlabor - Technische Universitat - Aken. 

Het bezoek gold meer als een kennismaking met ~~n van de grootste ver

spaningslaboratoria in West-Duitsland. Er werd hier met diverse promo

vendi gesproken over de verschi 1lende verspaningsproblemen, die ze voor 

hun dissertatie bewerkten. Verder heeft hij hier een kort verslag ge

geven van zijn belevenissen op onderzoekgebied van het afgelopen jaar. 

Dit was voor een groep van ca. 30 eindstudenten. 
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BIJLAGE D. 

PHILIPS 

atd. dept. ahUret. zelchen 

Centre for Technology 
CTB 82.152 

datum. date 

1979.09.19 

It is a great pleasure to introduce Dr. J.H. Dautzenberg member 
of the department of Mechanical Engineering, Eindhoven University 
of Technology, who successfully carried out a research project 
to the Centre for Technology from 1979.03.05 to 1979.07.03. 

The objects of study were the phenomena which occurs in chipping 
products. In these products a extremely high precision is re
quired (<:. 1 urn). 
The machined 'urfaces have to be like a mirror. 
We asked Dr. J.H. Dautzenberg to do research in this very dif
ficult problem. 

The project was handled efficiently. The results have been 
valuable to us and as a result of this work further projects in 
this field has been and will be initiated. 

Wishing him all the best, 

p.o. N.V. Philips· Gloeilampenfabrieken 

Ir. F. DOQrschot 
Division Head 

Handelsreglster Eindhoven no. 1910 

telegr.: PhllIpa Eindhoven 
telex: 51121 PHTC NL 
tel.centr.le nat. (040) 19 1111 
tel.zentr. exch. Int. + 3140191111 


