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1. ~: 

Het doel is t on met behulp van de hier ontwikkelde methode 
langs geometrische weg een maat voor de vol1.lrl.eslijtage te 
vinden, waarmede de radioactiviteits metingen te vergelijken 
zijn. 
De radioactiviteitsrnetin;en worden t.z.t. uitgevoerd aan pons
doppen en strookmateriaal. 

1.1. Hat pOllSGereedschar bestaat uit: 
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rapportnr. 0149 blz.4 van20 biz. I 

1.2. De slijtage verschijnselen die gemeten worden, zijn: 

1 • 

SNIl OER 
2. 

:4 ~ 3. 

4 
4. 

a ~ 

PIG 1 

Zie ook rapport nr. 65. dd. 25 maart 1964 
"Oriente rend Stampslijta["e onderzoek" 

Nantelslijtage 
snijder 

Kopvlakslijtage 
snijder 

Cilinderslijtage 
snijplaat 

Bovenvlakslijtage 
snijplaat 

door Drs. N.A.L. Touwen. 

2. Staat van eisen: 

1. De metine::e:i. l!lOeten t.z.t. uit(;evoerd worden aan radioactief 
gereedSC!lap, (radioactivi teit ca. 4 mC), de methode moet dus 
met t n minimaal aantal omstellir:.:en van het gereedschap op 
afstand uitvoerbaar zijn. 

2. De slijta;:;e moet op verscllillende plaatsen aan de omtrek van 
het Sereedschap geneten worde;) Otl het slijtar;e verloop langs 
de omtrek vast te stellen. 

3. De posi tionerinp van de meetplao. tsen !lOet reproduceerbaar 
uitgevc erd kunnen worderl OLl de voortgang van he t slij tage
proces ter plaa tse tel:unnen vo1 2;en. 

4. Aangezien de te verwachtcn maximale slijtage van het mantel
oppervlaL van de snijder, in de orde [;rootte li:st van 4 mg: • 
dient de meetnauwkeuri;:;heid hoo te zijn en de onzekerheid in 
de volumeslijtase meting klein. 

3. De Neetapparatuur; 

Voor de orien terende metin,::;en werd de vol:~ende apparatuur gebruikt: 

1. Perth-O-Heter type Universal Sir nr. 111-73 lab.nr. ·./T J005 

2. Record.er Philips type l)R 2210 1 .. -21 lab.nr •. iT 2039 

3. Opspaninrichtingen voor snijcter aan snijderhouder en snijplaat 
aan snijplaathouder. 

r------------------------------------
werkplaatstecnnlek technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr. biz. 5 van20 biz. 

Besprekinv van de apparatuur. 

3.1. Perth-U-meter 

De Perth-a-meter is een ruwheidsmeetapparaat. Bij dit meet
systeem wordt het oppervlak mecnanisch afgetast door een 
naald met diamanten punt <radius ca. 5 p.m.,tophoek "-900 

t 

meetdruk 0,8 mN). 
De vertic ale bewegingen van de taster worden omgezet in een 
electrisch si;.:;naal, dat des::;ewenst kan worden gere,:::istreerd. 
Normaal behoort bij de Perth-(,-meter een 25 pm tastsysteem. 
Het is eehter voorgescl"lreven, dat als de te meten oppervlak.ken 
een t;rotere tltop-tot-dal ll waarde ~1ebben dan 10 pm, noet 
worden overger::aan op eel: 250 pm tastsysteem. 
De te verwacLten slijtace ligt in de oJ;'de grootte van 25 pm, 
daaroln zijn bij deze orie tere!lde metin:;e:'l de taster HT 250/3 
en FT 250 toee;epast. k)eze tasters verhogen het meetbereik 10x. 
maar de:;evoelisheid wordt 10 x kleiner, als dat van de 25 pm 
tasters. 
De verticale vergrotingerc die :!let bovensenoemde tasters moge
lijk zijn, worden nu 100 x; 400 x; 1000 x; 4000 x. 

De horizontale vergrotinc~ han.·t af van de verhoudinlS tussen 
de aftastsnelheid van de taster en de papiersnelheid van de 
recorder~ 

De aftastsnel:::ed1n op de Pe:~th-C-:::leter instelbaar t zijn 600; 
60 en 6 pm.sec.- • 
De papiers~elheden van de recorder zijn 0,111; 0.444; 0,833 
en 3,333 mm.sec.-1 • 

3.2. :aec order en Verzwa}-J;;:er 

Voor ref~istratie wordt ;,iet de bij de Perth-O-:neter behorende 
Perth-O-:~raph gebruikt, r:Iaar een Philips recorder t daar deze 
een grotere papierbreedte heeft. 
De recorder is aaUsel)ast ac,", ~,e t signaal van de Perth-O-meter 
met behulp van een verzwa;~ker (ca. 50 x). 

3.3. De Opspaninrichtincen 

In fi?:uur 3 en 4 zijn de ;:'ebrclikte opspanim·ic[ltin.':~en, waarmee 
de snijder en snijplaat in de cewenste aftastpositie sebracht 
worden, schematisch weerGe~even. 

werkplaatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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biz. 6 van20 blz.i 

IN"NAPt'1aCH"NI5 Me 

SNtJ OaR.HOUOEfl SNllOEA. TI.K I - 19 

T!IoC.IIO'i-IS 
TA!!>i'EP. FT ::ISO 

'!iTeUN PEN 

""0 ell VOOR 

FIG.S 

Opstelling; ten behoeve van de mantelslijtage meting aFLl d\~ 
snijder volgens de beschrijvende. 

technische hogeschool eindhoven 
-~- ~-----------...... ---------------



5 

10 

I 
15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

4 

~EFE'-'ENT~e. paN 
o p~ I!.TFt,.O\;\KI!.N 

5 N' a.R~paR. 

T ilK "0'1-15 

FiG 3A 
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.t< ........ ",...-

Opstellins 900 gedraaid voor kopvlakslijtage meting aan 
de snijd~r in de richtinc van de straal. 

i--------------+------~-~--~~-
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"lit :-NA P M EC.HAN I'M E 

FIG Lt 

Opstellinz..: ten behoeve van 'oovenvla~=slijtage meting aan 
de snijplaat in de riC!ltin:_: van de straal. 
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F JG itA 

Opstelling 90° gedraaid ten behoeve van cilinderslijtage 
meting aan de snijplaat langs de beschrijvende. 
De snijplaathouder is omgekeerd aDn~';ezien de taster 
HT 250/3 in de borin0 geleid noet worden. 

werkplaatstechni.k technische hogeschool eindhoven 
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Details van de metinc aan de snijder. 

M ANTE L~\'I.)TAGaMl.TING KO P v L.A K "LIJTAcal.- M aTIN. 

o Pc. 'TILO 

SNllJ)E.R.\'k:)\.IDEP. \.l KGROE YEN 
TEKIiOLt-IS 

i 
~I 

FIG 5 FIG 5A 

PETAl L UlT FlG. '3; De.TAIL UlT FIG SA 

Details van de metil1:~ aan de snijplaat. 

DETAIL un FIG 'i 

FIG 6 

werkplaatstechnlek 
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C.l "-'N OEP.~LIJTAGE· METINa. 

DETAIL UIT FIG itA 

FIG SA 

technische hogeschool eindhoven 
__ ~ ___ ~ ____ ~ ..... ___________ ---.J 



o 

5 

lQ 

15 

20 

25 

30 

35 

45 

50 

rnnlr\lVt nr. 0149 biz. 11 van 20 biz. 

De snijder en de snijplaa t t ieder in hun homler t kunnen 
me~ behulp van een insnarmechanisme om de 300 resp. om de 
15 verdraaid worden. aier~oor kan in 12 res9. 24 standen 
aan de omtrek het slijta~eprofiel afgetast worden. 

Voor het aftasten van ~let ma.;;teloppervlak van de snijder. 
met behulp van taster FT 2~Ot is het zeer wenselijk dat 
de besc:lrijvende van de sn . er in :1St verlengde van de 
besci',rij vende van Ce referen tiepen komt te liCe;en. 
Hiertoe zijn de 4 }-o,'ella'ers, \'la.o.r de s:lijc'erh.ouder met 
snijder, op rust, met behulp van een excentriek instelbaar. 

De hier geschetste opspaninrichtin:;en zijn prototypen, 
waarr.tee in een proefopzet r:et :Liet ,:,;eaktiveerd S'ereedschap 
geex::;erimenteerd zal worden. 
,:'j.an de :land van bereikte resultater.. zullen de definitieve 
ops.!:Janinricl:.tin,er.. varder ont\'!i;~l~eld worden. 

'~'-'~-"-'--'---------l 

werkplaatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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0149 blz.12 van 20 biz. 

De orienterende netinsep. 

De orienterende metincen werde uitgevoerd aan een niet 
gesleten snijder en snijrinc en werden op verschillende 
tijdstippen gedaan. Dit laatste ou de reproduceerbaarheid 
van de r:1eetmethode te kunnen controleren. 

De in bijlace I ver}:re.c:en ,:;e:c;evens t verwerkt vol;:;ens de in 
4.1. aan,~'e:'even procedure, zijn vat. he t manteloppervlal: van 
de snijder. 
De [!etin:~ van de andere drie 81ijta.,,~e vormen is niet we zen
lijk anders. 

4.1. ,Procedure voor de verwerkinC van de metin;:.:en. 

Doel: Het doel van cieze procechre is on het slijtage varloop 
van he t sereedsc;.aJ') in de verschillende opeen'volsende 
stampp:::'oeven, in numeriel;:e Vlaarden uit te ciruJu-;:en. 

Om tot numeriel:e waarden te .l\:.Oi:1en wcrdt L'edac~1t de volgende 
procedure te vol:en: 

1e. Het re,~i8t,ceren in aIle benoc1igde aftaststanden van, het 
ongesleten [;'ereeusc;1ap n. ".'1. eercier beschreven appara
tuur. 

2e. Het re{;istreren vaL he t r:esle ten ~;ereedsc hap op dezelfde 
~.vijze • 

3e. =tet verselijken van de traties van onr;esleten en 
cesleten Gereedsc!a van ~ezelfde aftaststa&d, door deze 
op elkaar op een lic~tbal( te le-;,;::en. 

De afnane van het t:ereec'isc;-:ap is nu direct zichtbaar en kan 
b.v. door planimetreren.J';:wantitatief vastce1eG'd worden. 

Twee voorwaarden, nodi:::: vo or :let nauwkeurig op elkaar leggen 
van de rebistraties zijn: 

1e. Van het gereedschap moet een gedeelte dat niet aan slijtage 
onderhevig is, mee af~etast worden. 

2e. In dit x;edeelte noeten ~,;arkeringspunten b.v. in de vorm 
van g:roefjes, aanWGz' zlJn. 
Toecepast als markerincspun en zijn ~~oefjes die op 
onderlin:;e afsta;H~ van ca. 0,5 nun lib'gen. 

Een r~~istratie die aan daze eisen voldoet,is geschetst in 
fi,c;uur 7. 

werkplaatstec:hn lek technische hogeschool eindhoven 
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VEp.,WAL~T£ 

SLI.\T AGE.\.ENCTI! 

G fIIO£ F.u! S 

Dlep C;ASpN 
7 

F"JG ., 

4.1.1. Bij net op- of aflopen van ~le t oppervlak van het gereedschap 
door de tasternaald, ceeft (ic re!sistratie niet de werkelijke 
vorm van het gereedsclap weer, aancezien de tastradius, de 
tophoek van de taster en de afrondinGsstraal van de snijkant 
van he t r;ereedschap, de vorm var. de recistra tie mede bepalen. 
(fig. Sa, b, c). 

I . 
r--------+------~ 

PAP"'R· I 
III \ c. ~'T1WG 

.CI.E.N "1!.f\T~KALE aEW'e.c,'ri" 
VAN DE rA'5.T I!f\NAAL.O. 

F'tG 9 A 

werkplaotstechn iek 

\tU.nv.NT VA"" HE.'"T (aREEDSGHAP 

OM~G. 

. DS. A.I!.C.op.,oeA. .. e,.SC.\·UUlPT EEIil 

L Il tt 0 N.O'E." l."i'a. 

FIG 9 B 
------------------1 
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P-i &~FItONg.NGS~,."AA\.. VAM 08 
__ .. CJ,NIJKANT VAN. H.ET 

___ G..E P-S E DSC HA-,P--,-. ______ _ 

F\ 'l.. RAD'''''''' VAN. os. TAs.TI.R 
fJI.,. .. ~~\."\IE TOPHOaK VA"'-'O:...fi.::o-. __ 

TAS."E~. 

~/~:-H~LVE TOP HOE)( VA NOE 
TA. $T-';.R,y_E~T &.~e-," C ,._.G:~~_ 

kORrZOf'tTAl..1i E.N VE~Tl""4"'E 

V EA.<:i. It,OTIIIl,.EN. 

R 1 .~~_J3_ 2. ..c:>~ R E co R.D~~~~Pl&'~-·'-'" 
OOk T.G.V. Ve.RGROiING,E.N ---.--___ . _____ . ______ •. ---C. __ _ 

VERTEKEN D. _ .. _----- -- -.---.-----~--------

Om nu voor de verdere verwer~:in~; de afzetaste. d00rsneden van 
b. v. mantelorpervla1~ en kopvla1<:. van de snij der t met elkaar in 
verband te kunnen bren.':en, wordt 'J"J.::uit het flhoekpuntll van het 
gereedschap eer. lijn cedac:lt Ol1(ier Lf1(..s. (fi.~uur 9). 

MANTELOPP!RVl.A" 

SNlJOEl 

~y 
KOPV'-A~ 

- - . 

lJ KG; 11'0' F.l~ 

FIG 9 

werkp laatstechn I.k 
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lijn moet uitgezet worden op de registratie vanuit het 
Ilhoekpunt" met inachtneming van de vercrotin:~en t lijn "C". 
(figuur 10). 

e.P.(i."OTING VEP-TlKAAL J.. OPP. 

VM '&. VE.RCp.oT'NG HOP.I ZONTAAL,1/ oPP. 

F t G \0 

4.2. De in ;1et v60rgaD.nde ue!l,;eduil;e procedwre kan als volg;t 
samenccvat en geconcretiseerd worden. 

A. 1. De registratie va:: ;let :ciet cesleten gereedsc:lap van 
alle aftastata~den. 

werkplaatstec:hntek 

2. Vanuit :1et "hoek"Ount'! 'Ian r]e reGistrat~.e, de lijn "CI! 
~nder Lc(2 uitz:t~en (~.1.1. fig'uur 10). 
em het oppervla,: (,at Ceplanirr:etreerd moet worden te 
becrenzen, wordt: 

3. Aan het bef,'in van de II te ref;is treren 1eni.;te II de lijn 
"a" getrokl(en (fi~'uu:r 11). 

4. Onder de re~;istratie een lijn °b" 3etrokken, op een zo 
~roLe afsta~0 va~af Ge re~istratie dat de maximale te 
verlllachten afna;,~\:; no binnen :1et oppervln> valt (figuur 11) 

5. Om he t planimetrere;, te ver;er::.akJ:::eIijket:, word teen 
cemiddelde kror.ll,;e r,:etro:J:en door ~:et cere;,;istreerde 
profiel. 

6. iIet oppervlak tu~)sen eze u~ctro};:.l<:err krO:.-~rle en de lijnen 
a, b en c karl Geplanitletrd~rd worden. 

technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr. C149 biz. 16 van20 biz. 

... ----------"110{ 

. FIG 11 

taceprofie1 na eer: bepaold acmtal 
ponsgereedsc,.ap. 

2. D01: hier een t:et:liddelde }:ro:luc tre1-}:e:1 deor :'1et ~~erer;istreerde 
slijtagebeeld. t.b.v •. ~et p1e.nimetreren. 

3. ~oor de registraties v~ niet ~esleten en ten oppervlak 
op elkaar op sen licttbal: te le-.:ce"', wordt - door uit te e;aan 
van de ijkGroefjes en het niet c:esleten gedeelte va.1 net ge
reedschap - de slijtaZ;B i!1 de e,'etell doorsnede van het Gereed
schap direct zichtbaar. 

4. :tiu kan men hat ll[lOekpunt'l va:: ~_et on. ,-eslete::, t;ereeCiscnap over
brenan op de reeistra tie va:: :e ~ Gesletet.. ,~ereedsc:jap en 
vanuit di t tll.oekpunt'l de 1i'::n C tre::}-en, 001:: de 1ijnen a en b 
l:unnen nu (;etro}:Y~en worden. 

5. Het orper'lla!: tussen de r>? -istratie en de overge,:,ol:ten 1ijnen 
a, b en c, ~an door p1unimetrere~ bepaald worden. 

Q. 

werkplaatstechniek 
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rapportnr. C149 biz. 17 van 20 blz.i 

C. 1. Door aftre':ken van :.et 8erst8 OP1)ervlak, zie 4.2. At en 
het tv/eede oppervlal":, zie 4.2. 3, en delen door het product 
van de ~lOrizon:t;ale en vertikale vergrotiw;en geeft de 
slijtage in rome.. van het :,"ereedsc in de beschouwde 
doorsnede (zie bijla;-;e I). 

2. De bescireven procedure wordt zoals eerder vermeld, gevolgd 
voor ee:-, aantal posities Van het gereedsc:-,ap. 
De oppe rvlakteslijtase kan 511 .::;rafie}:: ui t :;ezet worden als 
func tie van de ?loeY: 0 - 360 • Door planimetreren kan hieruit 
de gemiddelde slij ver::rei~en worden en vermenigvuldigd 
met 2. TI" R geeft het volume. 

(R = straal van de snij derpe:, of straal van de snijring). 

In de verkrecen Gec;evens val, d.e orienterende metin[,:en, is 
de cer:liddelde slij door bereker,in;;:: i;evonden. 

3. Verme~isvuldit~en van lie t "E'!'dcl6.elde slijtasevolume met het 
soortelijk g0wic:lt, g;eeft "et :::;e":ichtsverlies van het ge
reeCiscllap na een bepaald aantal sla~:en. 

4.3. Het is in principe ook mo'slij:: (1e voru vau. het on~:esleten 
gereedsc~lap door .;ebruik va:::. de lie", tba~: in de re~;istratie van 
het gesletel: [i;ereedsc~"ap te te .cenen. 
De slij ta,:;e l:an Ilan dirac t door planinetreren Gevonden \'1orden. 
De Ele thode onder 4.2. besc:,reverr he~ft ,ec: ter het vooro.eel dat 
door herhalinc;. van de L;etin"e~:,,~;=-l:elijker de neetonzekerheid 
kan r:orde:: bepaald. 
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5. Foutendiscussie e!l Resul taat 

De totale onzeLerheid van de besc~revell meet::1ethode hangt af 
van: 

1. De e nscl:appell van Ge :,'ebruikte tasters. 

2. De verdere ei;e 
de Perth-O-1eter. 

va.n :h~ t electroniscll c;edeelte van 

3. De e llappen van r<::corc.er en verzwa~:>er. 

4. De onzel:er!:1eid van let planif:1etrerer;.. 

Zoals vcrmeld in 4. zijn de oY'ienterer~cle ~,-etin[;en uitGevoerd 
op ongeslete' GereedscLap. 
A priori f:1Oet uit de l;letin en - verner::t vo1.:ens de beschreven 
procedure - iletze1f,le lJitkome;,. 
Eet is ect: tel' aan te ne:::'<':11, dat even tuele verschillen te inter
preteren zijn als meetom:e\er'."id. 
~e in bijla~e I uitcewe~tee'0veLs zijn vrut het mantelopper-
vIal: van <.ie snij del'. . 
Hieruit blijkt, .dat het 'slijta 'e7erloop van ~et ;jereedschap 
met een onzel'_erheid var, 70.10-3 m;;r. bepaald 1:a.n worden. 
Aangeziell de maximale slijtai:e niet bekend is, kan over de 
relatieve onzekerheid eeen uitspraa~ cedaan worden. 

I 
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rapport nr. 01.19 blz.19 van 20 biz. 
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De verwerkte ll'egevens VAn h~t ;nantAlonpervlak van de snijder V' 

berekening van de meatonzekerheid,zoals v~rkregen uit de ori 

l'1etine;'en. 

(Type Un:iversal S 4. :ro 1473. Lab.no ','.''1 0005) 

Meetbereik: 25 

Tastsnelheid: 6 

FT 250 

pm 
-1 r m• sec 

Heco~der. :'hilips (l'ype FR 2210 A-n. Lab.noV'f 2516) 

Meetbereik: 0-500 mV 
-1 ?apiersnelheid: O,8~3 mm.sec 

Va.a.rtf rei:i st r,=,. t ippapier ,s-eplanim('treerde oppervl£lkkcn, verkregen 

O' 

J • ~~ • 1-)-1'}65\ i) 1- ',- J q(; r; \ II) 26-3-1965 

'lId 
2 ') 2 

Sb.tl.d .in mm opr ~ in !t.~; OpP. in mm 

snl,ider 

0
0 

'- 1.60 22G60 21840 

90
0 ;, ,80 ?2;'SO 21780 

180 0 " ~560 .'2400 :::'20?0 

270 0 :: .'.00 222f)O ;~ 22AO 
.. 

Opp.!(em. . '.:)0 :~ ~'!;.lO 21780 

x -x min S_JIlax ~O() 250 vn " 

., 
t... '-1 an ;)- ;; ~.(1 "~:m 

q~~P~ iding in het gemiddelde. v herr.. ~, J~ 

Aangezien de slijt8ee berekend wordt uit h",'I. v"r'schil van .twee 

oppervlak:ken,en t:let betrouwbRarheid Vii!,: q)';~t geeft cit: 

"~- ... ".--""---" ... ~----"""""--------i 

werkplaatstechn i.k technische hogeschool eindhoven 
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0149 biz. 20 van 20 biz. 

? 
S,=2.5 .V2 ~ 2.11~.V2 • 325 rnm~ 

J. gem 

Na celing door het nroduct van de Vprgrotingen rlorizontaal en 

Ver tikae.l t word t verkr~gen de spreidint: in de oppervla.k te ner 

d0..,;r6~.d€r: S2 

4 ~l '25 2 S ~ , 2,32.10.4 em 2= 'V.'R -IOOOo.ldC: 'V· 10000 ! 5% 
+ 

Vn'" 140-

Omger~kAnd naar volume, betekent dit een spreiding in het volume:S, 
-4 ..,., 3 / 5

3
",s2.TT:n .. 2,32.10 .11.10= 0,0073 mm D-dia.m. y d sn~ider. 

Gerel8,teerd aan het g-ewicht: S 4 

SA.S3.(~.G ,"d ).a ~t0073.~,7= C,~7 mp • 
4 • sn" ar 

Ma t. Styrie. 77') 

3
4 

is d'? spreidin€: in de g-ewichtsafname t.!,'.'" sl;jtage in een 

enkelH metinr. 

Dc ve7'cik,l", ver.,,,,:~'o:.ine is met behulp va.n d.e b;i de PeI"tr,-·)-:,~eter 

behorandc ltommel-~]l~blokjes van 01 }Am e:, )t; pm gecont'rol-·erd. 

De horizontale vergroting is geHkt m.b.v. de groefjes. die in het 

manteloppervlak van de sn~ider aangebracht z:.'n,en T.aarvan de onder

lings afstand remeten is re.b.v. hAt Universeel Meetmicroscoop,met 

een meatcnzekerheid van: 0,003 ~m. (Zid meetrapport ~ 039) 

In bovenstaande berekening z~in de snreidir;,·;en van de Vergrotingen 

(TIorizontaal en Vertikaal),van de Sn~derdiameter en van hat B.O. 

van hat snijderml'lteriaal,niet opg'enomen,aan,~ezien deze ean geringe 

invloed(ca. ) hebLt",rt op de uit 'i~ld"ltke .:ir:·eidin~, bepaald uit 

daze metingen. 

werkplaatstec:hn iek technische hogeschool eindhoven 


	Voorblad
	Inhoudsopgave 
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Bijlagen

