
 

Vervorming tafel van kotterbank bij opspanning van werkstuk

Citation for published version (APA):
Hoevelaak, van, W. (1963). Vervorming tafel van kotterbank bij opspanning van werkstuk. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol.
WT0059). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1963

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/c72930b1-5c2a-46a2-8814-c0dee5e69400


technische hogeschool eindhoven 
laboratotium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek 

rapport van de sectie: Werkplaatstechniek 

titel: 
Vervorming tafel van kotterbank bij opspanning van 
w-erkstuk. 

auteuds): 

w. van Hoevelaak 

~----------------------------------------------~------------------~ 

secti e I ei der: Drs. J. Koning. 

hoogletaar: 

samenvatting 

Onderzoek n~ar de vervorming die een tafel van een .kotter
bankondervindt, wanneer een werkstuk opgespannen wordt. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van meetklokken, die op de 
tafel geplaatst de vervorming weergaven. 
Uit deze metingen bleek dat aan de rand va·n de tafel een 
deformatie.optrad van 0,07 mm met een onnauwkeur,igheid van 
t 0,015 mm. . 
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Doel: 

Met meten van vervorming van tafelvlak door aantrekking met span
middelen. 

Gemeten met: 

1. 6 meetklokken Carl l'1ahr afl. 0,01 mm. 

2. het werkstuk is een geslepen blok stalil1 327 x 95 x 95.mm. 
gewicht 22,5 kg. 

6 3. spanmiddelen: T moeren 32 x 32 x 12 rom., draadstang M1 en 
spanplaten 200 x 40 rom. 

4.een torsie-momentsleutel. 

Opstelling: 

Uitgegaan werd van een vlakplaat waarop de te meten kotterbank
tafel geplaatst werd. 
Het werkstuk werd met de lange zijdegelijk,met de buitenkant van 
de tafel opgespannen en met behulp van een torsie-mom'entsleutel 
aangetrokk.en. 
De plaats van de spanplaten was steeds 35 rom vanaf het einde van 
het werkstuk. (zie fig. 2). 
Vanaf de vlaktafel werden aan weerszijden van hat werkstuk een 
meetklok geplaatst (nr. 1 en 2 in fig. 1) en twee tegen de zijde 
van het werkstuk dat op 'het tafelbla.d stond, en wel op 90 rom 
boven het tafelvlak (nr~ 3 en 4 in fig. 1). 

fig. I fig. I-I 

vooraanzicht bovenaanzicht 

Werkwij ze: " 

1. De meetklokken werdenbij ontspannen spanplaten ingesteld op 
1pO mm. < 

'2. He,t werkstuk werd gespannen met 12 kg.m. en daarna de stand van 
'de klokken, afgelezen. Zo werd de gehele omtrek gecontroleerd. 
, ( 

3. Om te controleren dat de tafel zichniet t.o.v. de vlakplaat 
verdraaide, .werden 2 meetklokken aangebracht tegen de zijde 
tegenover welke gemeten werd. . 

Nauwkeurigheid: 

De metingen werden verricht met een.nauwkeurigheid van + 0,015 mm. 
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De letters stellen de, positie voor op het tafelblad. 

Waarnemin~en: 

20 - - ~ 

positie A.E=150mm.F=0 B.E=490mm..1i'=0 Ce E=150mm.F=0 
gespennen met 12 kg.m. 

klok 1 -0,05 mm klok 1 -0,03 rum 'klok 1 -0 04 I, mm 
II 2 -0,04 II " 2 -0,04 II " 2 -0,03 " 

2S " 'l: +0,07 II II 3 ,+0,07 " II 3 +0,09 11 
I- ./ 

" 4 .+0,07 " " 4 ·+0,08 II 11 4 +0,07 II 

- +-
positie At .E=150.F=-125 ,B' .E=490.F=125 C I .E=150 ' 

30 - gespannen met 12 kg.m. 

klok 1 -0,04 mm klok 1 -6.02 mm klok 1 -0,02 mm 
If 2 -0,03 " II 2 -0,03 II " 2 -0,04 " 
II 3 +0,03 II !I 3 +0,01;511 ,II 3 '+0,015" 
1/ 4 +0,03 " II 4 +0,015" II 4 ,+0,015Ii 

3S -
+- -positie D.E=150.F=0 E.E=490.F=0 F.E=150.F=0 

gespannen met 12 kg.m. 

401- klok 1 -0,045mm klok 1 -0,0,3 mm klok 1 -,0.03 mm 
11 2 -0,03 " 'II 2 -0,03 " II 2 -0,04 " 
II 3 +0,07 " II 3 +0,07 n. If 3 +0,07 " 
II 4 +0,07 II " 4 +0,06 n II 4 +0,07 II 

45 - .... -positie D I .E=150 .F=1 E t .E=490 .F=125' F' .E::::150.F=125 
gespannen me.t 12 kg.m. 

klok 1 -0,06 mm klok 1 -0,03 l'l,tD1 klok 1 -O,035mm 
II 2 -0,04 II " 2 -0,035" " 2 -0,055 11 

so I- " 3 +0,035 11 11 3 +0,03 " " 3 +0,04 II 

11 4 +0,03 " " l+ +0,02 " 11 4 +0,025" 
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positie G.E:::80.F=o 
gespannen met 12 kg.m. 

klok 1 +O,005mm 
" 2 -0,01 " 
" 3 +0,01 !I 

tI 4 +0,015" 

<-
positie L.E=80.F:::O 
gespannen met 12 kg.m. 

klok 1 0,00 rom 
II 2 -0,01 II 

II 3 +0,01 !I 

II 4 +0,015" 

werkplaat.technlek 

... 
H.E=600.F=0 K.E=80.F=0 

klok 1 0,00 mm klok 1 0,00 rom 
II 2 -0,01 " II 2 -0,015" 
t! 3 +0,01 " II 3 +0,02 II 

" 4 +0,01 " II 4 +0,015" 

-. 
l'-i.E=600.F=0 N.E=80.F=O 

klok 1 ,0,00 mm klok 1 0,00 rom 
II 2 -0,02 II If 2 -0,01 II 

!I 3 +0,02 II 11 3 +0,02 " 
II 4 +0,03 II t! 4 +0,015 11 

----------_ ........ _-

technische hogeschool eindhoven 


