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ID dit rapport wordt een •• thode aanbeTolen 
yoor het meten van de verbreding yan de 
apaae in de r1chting evenwijdig aan d. I 
hoofdanijkant. Toepassing van een .erkpla~ta~ 
me.tmicroscoop geeft waarachijnlijk de aeeatl 
betrouwbare meetresultaten. I 
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rapport nr.160 blz.2 van 3 biz. 

Yoor ?erdieping yan het inzicht in.het ?erapani ... procea 18 reprodu
ceerbare aetia&Yan de deformaties een pri •• ire eia. 
Tot au toe was relati.! weinig aandacht b.at.ed aau het .eten yan de 
spaanyerbreding. 
In een eumaier. proef i8 
beste gemeten kan worden 

nagegaan, op welke wijze de.e yerbr.ding b.t , 
yoor h.t geyal yan zuiYer orthogonaal draaie.~ 
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Gegeye.syan de proef. 

Draaibaak AI, 15 pk. 
Draaien op buia, ... t. c '5 
U1twendige d1aaeter 124 am 
S.ij •• elhei4 1,64';. 
Litelmateriaal: Hardaetaal S 2, Coroaant 
I.eqte bui. 66_ 
Iaspanle .. t. ( zacht. klauw •• > 20 _. 
Beitel: B • 0, K • 0, S = +6°. 
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~5 Fig. 1. Buis als gebru yoor ~,-.. tiDg 
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A: gat met aessing pen 

B: gat zonder .. saing pen 

V60r d. proe! werd d. buis afgedraaid op de gewe..-t. aned.41ept.. In 
de buiswand was axiaal een gat met messing pen e. een open gat g.boor4~ 
met een diamet.r van + 0,5 x de 8nedediepte. Zi. fiC. 1. 
Bet bl.ek. dat in de s~e. bet gat zond.r pea ni.t .e.r terug te 

4S vinden was. Bet gat met ~D was wel terug te y1.den. ne m •• trek 

so 

d1 _ dO Il,. d'O van bet gat met pen was echter ?.r~ .1.,l1t te aete. 

door4Wt het messiag sich oyer e.n vrij groGt oppervlak uit •••• rd •• 
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rl1DII)D'f nr. 160 biz. 3 van '3 biz. 

Bovendien is het twijfelachtig of de detormatiein het aidden van de 
apasn maatgevend is voor de gemiddelde detormatie der g,hel •• paan. 
Deze over.egingen maken het ainder gewenat. de meting van het gat 
.et pea ala ~3-bepaling te gebruiken. 

De moeilijkheid bij het meten Tan de totale spaanbreedte is. dat z1eh 
aan de randen vrij grote bramen be.inden1 terwijl de doorsDedt ongeTe~r 
is ala in fig. 2 aangegeven.Meting met micrometer geett daardoor ate'4a 

Fig. 2; Spaandooranede bij 

orthogonaal draaien. 

Fig. ~. Meting van de apaan

verbreding. 

werkplaatstechnJek 

onjuiste uitkoasten. i 
Ala me.at aanTaardbare ' 
oplossing is geke.en e •• 
meting met eeD werkplaata- i 

meetaicroscoop. waarbij 
een in lengtericht1ag 
taaelijk vlak stukje spa .. 
met de bolle kant (At t1.1~ 
naar bene den wor4t gelegd 
en de afatand tu •• d. 
brasaranden (d

1
) wor4t 

gemete •• (fig.' ) 
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