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titel: len voorstudie Vaal" het ont"e!"t'en vat. eer, dvnamometer 
ter b.paling van het statiscn ~n dync~isch gedrag van 
epiraalboren met een diameter van O,~ - 1,0 ~n • . 

c:auteur(.): 
P.J.C. Tops 
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.. ctiel.ide..: ir. L.A.H. van 3ergen . 
hoogleraar: prof". ir. C. de ,eer 

sQmenvotting 

In deze voor6tudie is getr~ctt de ccnstr~~teur voldoende ge
gevens t. verstrekken om het cor:struc tieve deel val: de op
dr.cht "bet construeren van eer. boordvnamometer voor boren 

• v 

.. an 0,1 tot 1,0 mm diameter", uit te :n',H:~en voeren. 
Daartoe werd in de aerste plaats orier:terend literatuuron
derzOttk .. erricht. waarnl'l. een s_taat van e::'sen werd o:pgesteld, 
.uraan elk meetinstrurnent en i:-. het bi.jzor.der ear: dynamo
•• ter aoet voldoen. 
In het .erdere verloop Van deze s:ud:e _ p:e\racht om deze 
staat .... n eieen nauwkeuriger t", !o:rmlllerell. d.w.z. "1001" zo
.er ft.04lig te yoorzien .an nUlt1.erieke waarden. ;)aar een d.eel 
........ ...,rieke wllarder: niet nit de 1i terat.,;.tl!' volp-de 
.. oM ai.t analytisch t. bepal-e:~ ~a.$, we:-den hiervoor ex
.. rta.atan uitgeyoerd. 
M.t ~p yan de o~ de:;!! )';-: ,j~€ V~ r·~·r~ -e:-' !'lu'Jlerie}:'!r "'~':).rdi:~ 
aijm r.i.ehtlijD'ltn ... erlBt!'~:'-t ",c()~'~e lr.,fHlze 11M ail!' tl':h-;;-~:'~L~%

ate cOHtructie-element."" v~r;_e -).'-na.lf'0;>;,-;':er •• ot slot :-::'11 
de gttg ••• 11IJ Toor he': o!ltw"n'~;'j_ ':~-;r_ r],," r"-~~mo",e,t"tr in h~t 
art ......... t. 

proenoa· 
G.enik It&kewde vall de gltyevens ui t d: t rai->'!",)rt wor·:Jt een 
MIl .. g S-••• kt ilet het ont'jlffH'~flH; VBr'. genoemae ctYl1"l.mom-eter. 

biz. 1 van 67blz. 

rapport or. 010 'j 

codering: 

1· •• 4 

trefwoord: 

boord:.rnamo
meter 

-------------j 

datum: 

" .tun i ~ 96 4 

nantal biz. 67 

I--~----.----~ 

geschikt voor 

publicotie in: 



5t-

rapport nr. 0101 

De dyn.aaOIMt.l" aoet ~hikt aijn oa de ~tle .,. _ .... 

krachtn ~ti. Oyt",MO h:1j bet borea .. t "1'l boor .all """"r '1:i~~r~ 
1.0 _ .. a.1.rWa1:aal 0,1 .. diaMter •• t .e1 ...... ~ .. 

te bepal_. 

ca .. de ••• is t4 •• ld .. ia bet YOl!'''' aocJd ..... U~l 
1Q I- tlet t .. p"Jlu'inptJ .... 1k _t vo1"11(1. IP""* ai". ~1 .... -. 

15 I-

kl..iee tt:ra..eaat.. 'u .,treden bij het bone ••• ..t.. .... 0,,1 .. 

al ... '.r aoeten oak ~ kr.chte. die het seyoll .1ja ............ 

YO pt. .... t ... 4i..f;_"1" van 1,0 .. ~t .. ba ••••• ;1 •• 

Dtt iDCr_ntele ~ •• ll"eid yoor d. te .. t .. groft_i .... t ",.' 

doesa". sroet .1~ •• 
n. 81.rentHQ ••• t1. IIOet &0 ho.c zija clat .. opt,...... b'-'. 
tNt YcJ.4oe"e DA._kftr1~1d ~tetl JaatuMtn ...... . 

:0. .. .aera1j4ee beItn-1M..t.:tAg .,all de k.nctlt ......... Jt1eia .... ". 

zijn. 

2S t- :n. ~oater MIMi ijkbaar aiJ.. ao lIOtIelijk ... 1 - ........ .. 

clip wij.e. 

aa.at d. hier ge!t~ .1tIen _1 de 41'nae_ur -.......... -. 

30 r-- &alL de .i.eft 4i. 8&11 elk Jleetinlltr'Wlleat geate14 wo ...... ~., 

kl.iae .... pr.ekomg • .,oeligheid. r.~.duo .. r~1.. ..,. ... tiI-. 
h..i.el yoor a.dere 'u .. t. met.. grootM1d. _ •• 

351-

,~ , 

501-

, 
werlcplaat.technlek technlsche Itogeedlool .tItO .. ,.: 
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II. Liter4tuuratudi •• 

De .erricht. lite.atauretudie had tot 40.11 
...... te ffI!l&l'1 of re." •• boordyn ..... t.r .0 .. tit to.paam_

sebied ... ontwlkkeld., die aan VOO!"IIC_cs.. • .ta.rs yo1 ..... 

- iasicht te yerschaffen in de cODatrQOtie .a~ reed. oe~l" 
en to.gepaete boordYna.1loll.eten. t. - - •• 11 iDU1lk t. ~ •• Il .an de grootte ..... 0. optr .... u. b .......... 
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II·, Constructie. 

In 1959 1. door R.A. Schmidt en B.B. Mukhia .oor V.N. II ... 

twee componenten bcordyaamometer ontwikkeld, die ge80hikt 18 

voor boren van 0,22 tot 1,~ mm d1aaeter. De dyuaaoaeter ~t .. t 

in principe nit .en dunwandige stalen koker, het Y.rvo~i."· 

lichaa., waarop rekatrookje. zijn &angebracht. De rekatrODk~ 

cijn via een brQgsch$keIing op een meetversterker aause-lotea. 

De brug wordt gevoed met wiaeelstrocm. 

De werking ia al. voIgt: Belaating van bet elaetisoh lie .... 
geett vervor.in~ yan h.t .lastiach lichaas. nit le1dt tot ... r
standBverandering V~ de rekstrookjes, hetg .. n een ... t 18 van 

de .ervorming van de koker, dua een maat voor de op de ~r 

uitgeoerende krachten (aanzetkracht en .ament). 

De gw~vene van deze dynamometer luiden ala volgt: 

ar •• tingen van de koker: lengte = 26 -diUleter 12 _ (seachat ) 

w&nddikte = 0,1.m 

... teriaal van de koker: st65G (0,62 .. 0,70 % 0; 0,90 - 1.20 , ... 

m~chinekwaliteit. Gehard He a 42~. 

Stijfhe1d in longitudin.le richting: 2. 104 kgf/ca 

~orsi.at1jfh.id: ? (onbeke.d) 

Zige.fr.qHntie: longitudinaal: 1200 .ec-1 

torai.: 

Ongevoelig vaor het niet op de juiste pl.at. aangrij,.n va ... 
kr&cht. De .eder.1jdae beinvloeding tus .. n a&nzetkracht ..... 

'Ient 'bedraagt o~ .... e:r 3 ~;. 

Het literatuurOBderzoek leverde verder DOg eeD aanzienliSk .. A

t.l van de m •• at uiteenlopende soorteD dynamometer. OPt ecllt.r 

allen geconstru •• rd voor hat meten van v •• l groter. boorkraeh

ten dan di. t welke optreden bij gebruik vaD e.n boortje ... 0.1 

tot 1,0 mm diameter. 

werkplaat.technlek 
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1I-2 Socrkrao~t.D, 

V .t~. Fe41ae.,. ell A.X. Sincl t .hch~.k ... Is.'ib.aele._r 11-1,.. . 

nGat. ay .... _.t.r gebruiltt ill coaa'binati ... t eft 'ow ,.. t.!.. 
Toor h.t bora TO st45 an .. sins LS6,...".. Zlj .... 4_ at .. 
'boorkracaten .tert .,ar1 .. :I"o" .. t 
.) .e uij ••• llMti. (tOflr.l'1t.l) 

b) de "nMt 

c) de ptaiapte. 

Voo!" bet bO:Peil vaD' Si42 .. t •• nboor YaIl _ 0,'" "1'''' ......... 
atadele waartt_ ,..,oaGell: 

"'-
Toerental: 2000 ..... 12000 omw/min (}-19 11/&1.) 

n •• 

Aan_t : 0,0018 .. /oaw 
Gatdi8"pta: .... « 

Aa:nMt · O,OC)1 - 0,003 aa/omw · 1300 0\00 
ToeHl'1tal: 1500 oaw/aiD. (11.8 _/ain) ~ .l 
Gtt.iUepte: 4 d '500 

.s,o 

GatUe;Et,= 2 d- 6 d. aooo ~ 
ToeJ"e'fttal: 7500 .-/nn (11,8 _Inn) , • AaJUMtt · 0,002 -; .. 2~ 1500 · 
Bet boreD ....... taal:- ,., aet .. n boor l"U 0,5 mm ... ft"" , 

aanaetuacht 1:500 .... 3500 ,t - groot.te 'tMt. ... t.I ......... .. 

450 -1500 gtam - grootste a.r.tatle t.C ....... t-

41ept •• 
V oor ... sing .. rd geYOilden: 

uns.tkraeh t 900 - 4800 gf } U.DMt aaDaianlijk p.'" t 
booracaent 250 -1500 gflUll n1. 0,018 awl...... . 

\ " ... 

Di.pl. iDS- 11. x.e.char h •• tt in ,962 yoor h.t ttlqi1ta\ fir. \ItIfk.

.eupuchiHa tier T.H. in Dr .. den" •• n onelers.,. •• rrtollt ...,. 

d. kracbtea 41. optreden bij het borea. 

Hlj 1a hierbij .itgegaaa Van het expoaentiele .... 1; 

2, 7 -& 
K ::: C S D 1v 1 , 

werkplaat.technlek 
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... arin: • S r::-•• 
. d 

D = F .. V ::y. 

I( -= boormoaent 1D kef-. 
P = aansetkracht in kgf. 

C1 e. C2 z1jn aateriaal-conatanten • 

• = aanz.t in ..;~ eft 8* = 1 .. /0 ... 

d. := boor4i ... ter tD _ en d· :: 1 _. 

" :: 8.1j8.e1 __ 1. in a/mtn en Y- = 1 ./aia. 

'~ , 

~ .. 

De expo ... ten 

exper1llellt.el 

4.Jt. -32 

x, 7 .. s, bene ... eu de .. t.rialal-cOllll ........... . 
, ..... ' T,! 

_,..14. yoor ad.rata ... _ coatit1.: 
_ pkoeld 

•• G,05 - 0,4 -.laa. .at.riaal: St52 • "S · ,a -.rAla
.. • 5 -,,';aia en.letalen borea 

blind. gatan: .. teli •• 2 z ~_ •. 

1Iij die.. ,.....,.y ..... ret sebruik gemaakt yu ... tluta..tte",,1-••. · T • . , . . 
polI •• t.n boord7_aeter in de Te081118011. !..-cbeo1 ....... 

111 tabel 11-2-1 aijll de alda.ar eltperiM.'e.l ..,..1_ ~ 
, . . .. : :;"t.: 

Naevus d4 re__ "rUer ui t d. literatal" 1NlIDIB_ ...,....; .... ... , . 

uit experiae.t •• 
Oil T H Ak •• • • 7. ; •. 

1[1 0,8, 0,05 -o,~ 
~"-" 

.. 
0,64. 0,60 O,&> . . 

x2 -
1, 1.89 1 ,~8 .. 2,15 ttI'.'t_ 
12 1,1' 0,10 - 1.,40 ' . . . 

·1 
... .' , 

, ~<' . 
0,14 - ....... IItM.····· 

"2 
'" 

C1 '.18 -
~ 61,' .. .. t. .......... 

..' 

, . 
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Dit geeft de formul •• voor momeDt en aaazetkracAt: 

M z 5,18 So,a, D 1,89 V-O,14 kgfca 

p :: 61,5 80,64 D1 ,13 V-O,14 kg! 

Deze forllUlea ge4ixtrap()leerd naar de op biz. 4 g"""ikte -....., 

t •• eten: 

d = 0,' _ . 

• =- 0,001 - 0,(0) -./omw 

v = 11,8 ./nn , 

ge.ft: 

M::: ,0 - 80 gila 

P :: 235 - 470 gf 

Gebruik van de.uit de verspaningal •• r bekende_foraul.: 

's 1-£ 
p :: 

Cka • (0/,) • F e 11-2 ... , 
y 

, 

en M :: P._d, "!!latin: 1I-2.Jt 

F y = hoof den i jkracbt 

M • boo1"ll0lHnt 

d :;. afatand tU83ec aangrijpingapuaten .Nl de 

hoofdenijkrachten 

G =- spaanelankheid 

F :: apaandoorsnede 

en :: apecifieke anijkracht bij G ::; 1 

f 
8 

en ga ::: materiaal#constanten 

werlcplaatltechnlek technlsch. hog.school elncIIoven 
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t. ,. 0,20 

5 I- g. :I: 0,16 
" , 

Cka 
2 

• 2,0 kgt!_ • 

10 I-

d :=: 0,35 D. 

Ia.d1en AU geboord wcu-dt a. t .. n aanz.t Taft 0,002 ..;~ ... let 
15 I-

30-

311-

501-

'1 ~ 0,25. 0,001 :=: 0,25.10-3 .. 2 

G.z 01l:Z =: 1,0. 
0.001 

Subst1tutie in boveDstaande formules geert da.: 

I M :11: 60 gfmm 

1--' 

werkploatstechrale" 

, 



'1-

un-

15 I-

251-

351-

a-

50-

rapport nr. 0101 

II., Conclua1. •• 

Utt het lit.ratuurond.rzoek bleek Diet dat r.eds .. n boor.,. .... 
meter yoor het hier bedo.lde tcepaaa1agagebi.d 18 ........... ~ 

Om de door Schaidt 8n riukkin geeonetnuterCl. (lyDUlcae •• , aos .... 

yoeliger te maken i8 h4t nodig dat: 

- de wanddikte kleiner gekos.n wordt. Dit atult op tabri .... -

techniseh. moe11ijkheden. 

- de di.alteter kle1ner gekos.n wordt. Di t ge.tt oK f.b~ 

teekniEeh. probl ... n. 
, 

- i.p.v. ataal, •• n al~minium legeriAg ala aateriaal .oer bet 
vervormLaca11eha.a g.kozen wordt. Dit ~ft ••• t ......... 

de .gavoeligheid .. t een faktor ,. 

- 1.p.v. Ohaae ... ratandrekstrookje., haltc.l.i4e.re"t~ 

gebruiken. welke laatste onge".er 6.5 x geToel1I'Vai3 ...... 

tel' het a.ad •• l hebben dat ze ze.er t •• ,.ratuu.rgeyMUc 813-
en ongeachikt '1001' atatisehe _t1n~a. De OIltwiJlbllas ... 

d.ze halfgelei4eTrekstrookjes ia .enter nog in •• lle ..... 

Voor W1llt betrett de boorkre.ehten· .. rUn Yl"ij eterk uw.al.,_.· 
.aarden «."onden, waarb1j de door Fedyae .... Sln&l'*bebl"- ... 

"oadezt uachten aansienlijk hoger lagen un di.a .. 1U Mr .... 4 . . 
.ard .... t de foraule. 11-2-1 t/. II-2-4. 
Op groad van d.· •• grct. verechilla" is het niet •• r&JIt ....... _ 

de.e rcralll.. te g-ebruikec voor het bereken.. \'&11 .. Ir.raotl ... 

die op aullen tr~ b1j het bOr8n •• t 4i ... tera YaD 0.' re.p. 
1,0 _. Daar .'Ye!'llMl des. kracht.a toch bij befi&4eriDg ...... 

Iloeten a1jl1 011 de d.,-nawollleter .. t de jtd.at • .,. ... oeli..1Mi4 _ 

het goad. me.tb4tNik te kUllften eODatrare. t 1. het a04111 __ t 

behulp Vall .en experiment de •• kracht.n t. bep.l ••• 

- werlcplaat.technlek 
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III. Experiment ... oor het heeleD .... D het toeoJl!!si.Rpbied !! ft M
v0811, •• 14: 
De.ar uit cia 11teratuurstudie niet IHt .4m redelljb betrOltWbaar

heid is gebleken hoe groet de optradende Kracht.. s1jft bl~ be, 

boren met ee1'l boor ... an 0," tot 1 ,0 mm diameter, "I'd ~let.D 

lang. exptr1mentele .eg deze gegevens te .... 1' .... 1 ... Hie~ 

.as hat onelerataude Ilcodzakelijk: 

- ontwerpen van kracht.eters voor aanzetkraoht eD aoaeat. 
- ijken van deze k~schtmeter •• 

- bepaling Ya» a. .eelerzijdae beInvloeding van de kraobtea. 

- bepaling ... an de lineairlteit, de gevoelign.id en ~t toe,..-

ainpgebied.. 

- ultvoering Tan d. metingen. 

- .am.n .... ttlng v.n da .eetresultaten. 

werkplaatltechnlek technlache hogeschool .......,.. 
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III-1 Optw.rE •• ft de kraghtm.ters. 

De kracht •• tera moeaten &an de volgend •• ieen .01.0..: 

- d. coaatructt •• ~ •• t eenvoudig &1ja. 

- het toepa.aillglSb1treilt lIoeat binnen .en «root geltiri ~-

baar zijn, daar het vereiate meetgebied vrijwel onbekea4 .... 

- de krachtmetera moesten ijkbaar zijD. 

- de vereiete nauwkeurigheid lag Diet hoag; ongey .. r 20 .... 

nauwuurigheid was nO$ w.1 toela.tbaar. 

, i 
i 

- er werden geen d],namieche .iaen aan des. kracht_ten pet.14. i 

Aan bo .... nstaa.nd •• is8n werd voldaaJl door gebruik te makea 'Y •• 

8en tweezijdig ingekl.ade balk ale elastisch .... r.or.t ... -.l~' 

en de doorbuiging t.g.v. de te meten kracht te bepal.a a.b.y. 
inducti .... e opnemer8 Tr1t waarvan d. iapedantie wordt ~.Ia.loe. 

door Tariatie. in .en luchtspleetbreedte. Door d •• _ o~ra la 
een brugachak.ling t. plaat.en (Hottinger ... tbrwg) ... arin Do-

vendian dtt aigtl&al wordt versterkt, wordt .en zeer .... 11sl' 

•• etinstrument verkregen met een vrij groot .. ether.ik. U. oqa. 

atructte werd e.nvoudig gehouden door .oor aaazetkracht en ao

lHnt aparte krachtmeters te maun, waarbij .,. ... oor weN .~!'p 

dat 4 •• laatische balk vooral geyoelig was .oar 4. te .. t .. 
grooth8id. 

Figull.r III-1-1 pert een principeachats '1'&11 .. COllstruti ... 

de echakeling ... an de proefopatelling die gebraikt .-r4 900r be., 

bepalen van de gem1ddelde waarde van de aanz_tkraeht. 

Opa •• er 1 ia ingeateld op een lucht.pleet Lo. Varleti .. in d ... 

luchtsplNt zijn •• n roast yoor de aans.tkracht p •• 

Opne.r 2 i. sodaaig iag ... teld dat de brv.g ia • .". .. 1cJat fa. .... 

.... die. die.t o~.r 2 TOOI' de teaperatll1lrc_1HU._tiAt. .. ....... 

stijftaei4 ftJt d. 'balk-C :: 270 kgf/ell a 27 Illf-a. Ia ..... atia I 

i8 d ...... "rat1jfhei4 bank.nd, terwijl ook cSe oat ............ .. 

• a. 4a aaazetkrachtaeter i8 bijgeyoecd. 

werlcplaatltHhnl.1c technlSCM hogescltoo1 eIndIloven 
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elaetisohe 
balk 

fi5Uur 111-1-1 

P = aanzetkraeht a 

opnell'ler 1 

Principe aanze'tkr::tctltrneter. 

" 

2 

I...-_________ ---...e. ' \\1' I 
I 

L------------________ ~ ___ ~3 

figuur 1II-1-2 

Principe momentmeter. 

KW-S. 

Hottinger 
meetbrug 

PAlU,. 
Mnputt
achrij •• r 
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rigu.ur 1Il-1-2 g.eett •• n priacipeaebets vall tie coat...,.i ..... ...,; , ' 
de "au.ling .an d4t proetopatelU.qtie pbnikt .... ,..-, ... ,:: 

Depal.a Tan d. ~d"l4e waarde Tan IMt .~.. ~ .,.'M" ,1 . .:, ~ .. 
en 2 aija be!.«. All iapat.ld 01' des.lfd. l.cll* •• l •• ~ .. ~t~ ~.~, 
Varlati .. in clez. luhta,l.ten aljD "Il .... t Toorll.t ~1.'.*:':' 
Dooriat de opt ... ", differentie.l guchllkeld a1jll, 1I,1.sa:e$a', .... ' , . 

pToel1g TOOI' ,.-,.ratullNYari.t:fAfl (atta .. _.,. .. , ... ..-

beid. tegelljk ftrieert) ell oolt TCor ra41 •• lJI:racht .... _ ••.. t.& 
1 ••••• tit laatat. we1 l100dsakelljk dat .. ","IS ."I.I*,~ , ' 

zijD pplaatat t.o~y. het n.eekaaiacAe Ilia .. ". .! 

De I"lactipte pluta 'f'oor de.e oprae_n, ........... piMta -- . 
" door-buigiD •• all U balk t.g.T. hat --.t II ut 8Z'.-.t'1a,. 
i.e berekAtnd in appeHiz 2, e.enal.a ... "l"IItijfaei4' CIP ...... ' 

plaata t.g.v. het JDOMDt H. Dese bedraagt C =- 302 qt-'.," , 
,02 ,f_/Ita. Bo.,en41en ie is .ppellt!i. 2 de oat .. I")tt~ .. 

de IlOIt.eIlt .. ter OppnOM!!. 

dqct1 ••• opa ...... Tr1. 

Kl.1ute ... tbeHik: 100. 

Brugw .... t.mmiAg 1n % bij Yolle 

dinpepuuliq. 

In eukelyoudige acbakeling geldt: 

. ;:. 

bij Lo =: 0,' _.. L. 0," .. (a1e fig. ,., IlaHl.d.41.,> , 

A B :: 0,18 ~ E #II 0,005 % peft. r ••• yo11 •• 1~.· 

. 0,005 " ~ 0.99' 0 .. "I. 6 10·' 1l £ - • ,1..1 II .-It • _ •• "'~'" . 

0,18 

zoct.t 4u ,.ldt: 

Volle 11i tala, bij .A L II! 3, ~ Ill. 
IadieD volle uitalac a 100 achaaldeleAl 

afl ... b&ar 1 acbaald •• l S OtO~ •• 

In ditf'erentiu.l echakeli.ng 1. d1t .yet ... l1ft .. U· bUn 

6L < 1/5 Lo. 

wwkploot_twhnlek 
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1II-2 IJkiBl Tan de kracht •• tere. 

III-~-1 Aaftsetkraeht-tter. 

De .... n •• tkracht .. t.r ... rd geijkt cIoor gebruUt ta aakea-..... 

ijkte gewiehtan. De uit.lag van de Renter de Rottiager ... t~rac 

geschakelde Philips eeftpuntschrijY.r "I'd ala ... t ....... yoor 

de opgebraehte kracht. 

Ret ijkgebied "ero bepe.ald door enk.1. gatan Yaft ree,. 0,1 a. 
1,0 IJ!Il te bONn. De aaximaal t~l •• tbara kracht .ard alay.l_. 

bepa..ald: , 

Mb :::; 1/8 P.l. 

No 2 
Vb ::: W ::: 187 ,5 qf/cm 

b 

I\, == lIan-a! but,.. IM ••• t 

in 4a ala.tische ,~ 

P :: aa ... tkracat 
I :a I.act. YU 4& Mlk 

Wb = .... r.taadaaoae.t tee .. 
buigi..a«. 

Met a-b ::: 0; 2 "" 25 ltgf/nal p .. f't dlt "001" ch _XiMa) toelaatbar. 
t 

kracht P: 

ne ijkre.u1taten I'.ijn ".er~gel'.n in ap,.adiz III, en _1: 

yoor een kraeht l'an 0 - 3 kg! bij lucht.pl.at L • 0,4 ~ o 
yoor .en kracht van 0 - 15 kg! bij luchtapl .. t Lo • '.1 ... 

111-2-2 Meaenimeter. 

n. .OHat_ter .. erd geijkt door gebruik te .ak •• Yal 0 .... . 

kracht.etars in .en opatel1iag 1'.041. in figuur 111-2-1 18 .... -
ge~.,..n. Ook hier .. erd de uitalag van de aehter 4. Botti ... r 

meetbrug ~.a~h"'14. Philips eenpaatechrijYer ala .. at ...... . 

Toor het opgebrachte moment, waarbij ?oor bet ..... t ....... wer. 

de dOOr de Core. IUln~.'.'YeIl kraeh t .... 1 tie hefbe:a •• em YU kat 

hulpstuk (50 a). 

Ret ijkgebied werd op dezelfde wijae bepaald ala bij de 13K1a& 
Tan de aanzetkre.chtuter. 

werlcplaotltechnlek technlsch. hog.school eindhoven 
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G"b ;: i- :: 150 M kg-f/om
2 

b 

Met t7b ;: 00,2 = 25 ~f/mm2 peft .lit 

-'f'O()r het maximaa.l toelaatbare 1IIa.ellt K: 

1IIz. ,6Y1ft 611111z. 

H :: .-.i •. 1 "wiptIt 

IlC8IIIR 1. .. 0a.1k 

W1b III: ...... .......... 

t .... nt81118. 

l)e ijkre.ultatH tlijn weergege" ... ia appendix III, .. _1: 

yoor .en moment van 0 tot 1500 Ct.m bij luchteple.t ~o • 0,1 .. 
yoor •• n m~t Taa 0 tot 8000 «f .. bij luchta,leet L •• 0,4 ... 

De in.,lo",d Tan "1'1 aanzetkrach t op de __ eat_ter .... t.a ... l ... 
vs.n ",en moaent QP cle alulcet1uaeht_ter wercl 1Ul~ ...... .... 

d. io.,.lo.d YaD ... ra4i.alkraebt op bei4e .. tara. 

Hierbij bl •• k het volgen .. : 

De 18y1084 Ta. een reai.l. kraoht up d ...... tkraeht .. ter i8 ... 

geao., <mIDeetb.ar klein. D. iayl"d op d •• ORDu..t.er 18 ...... , ... 

loo.o ... r klein. t. meken door de opa ... rt1 op ~ juat •. pla." ia 

te atell.n, d ••• a. op gelijlte afstanden nn net "mec!aa.Di.8oh. Ida

den ll van de e1.atiache balk. 

De invloed van het mo.ent op de aanaetkracht .. ter ~ ........ loaa

baar klein. 

De inv10ed "an cia aanzetkraeht op da mOlMlltaeter 1a aiet t. ...... 

• aarlosen. In •• n «rafiek in appehdiX III t. bet achlj.-.r. ao-
m&nt ala functie van eeft op de moaentmeter ..... br.cht ...... ,-

kracht uttgeset. Rieruit blijkt dat gemiddeld het .,..te ..... t 
.et aug.v •• r 15 % moat worden vergroot om de • .rkeli~ --.rd. 

t. krijgen. 

werkplaatltechnlek 
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I1I-3 Lineairiteit, E!va.ligheid en toe~6.i!l.l!bied !fD .. !r!f!l
metera. 

Gevoelisste stand : Luchtspleetbreedte 0,1 am. 

100 gf ~ volle uitslag ftCorder = 100 achaal", 

delen. 

Gevoeligh.1d 1 schaald .. l/,f. 
Lineair. 

Afleeson,nallnruurigheid recorder: 1 aohulue • 

. Ong.vo.ligate stand: Luehtspleetbr.-dte 1,' ... 

Mount •• ter. 

Gevo.ligate atand 

M •• tbereik onSeveer 15 kgf • yell. -toelAIc 
recorder. 

Niet lineair. 

Afle.aonnauwke"righeid reeorMr: .. aoa.a.tl-.:". 

: Luchtspleetbre.dt. 0,1 ... 

500 gfmm ~ volle u1talag7ecor4er • 100 

schaaldelen. 

Gevoeligheid 0,2 sehaaldeel/g'''. 

Afleesonnauwkeurigheid recorder: 1 sohaal .... 

Ongevoeligate atand: Lucht8ple.tbre.dte 0,4 ... 

werlcplGat.technlek 
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1I1-4 ApE!ratuur, sere.48ehai en materfaal, 

Voar de uitYo.rias Yan het experiment .. r4 on4er.t ..... a,..~

tuur g.bruikt. 

Kracht .. tere - .1. 111-1 tim 111-,. 

Booraachine - tabrikaat:Ucima. 
type : F. Roaa .. tatelbOOl"l!lach1". 

10!- .1 
..... t.lingefrequ •• t1 •• :50 --- 300... • 

15 I-

25'-

lOr-

H!-

50-

Dr&a«COlt ... t.eratert.r:- fabr1&aat: Botti ... r. , 
type: !:"Is/6lf-51 41'h8101t , mz. 
G. nr.: 513.0,. 
F. nr.: 5597. 

teapuataehr1j.er - tabrikaat: Phili,.. 
t,..,.: PRe 

Snelatalen boren - fabrikaat: Titex-pl ••• 

«.ftormali ••• rd: DIN 1899 A. 

•• rswaarde schacht. 

d:.UlIIeter: .an 0 .. 1 _ set 0,1 - OfIclj ••• .t~ 
in diameter tot 1,0 ... 

Materia.l - sr60/1Q. 
c11ilu_re ¢ 8,0 _. hoo« 6,0 _ .. yoorai ..... _. 

radial. gleu! Tan 2 x 2 ma. 

werkplaatltechnlek technlsc:he h .... chooI ..........,. 
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111-5 Uityoeri9i yan het aXE.rim.nt. 

Bij ct... boorproeva.n ... rd ge •• rkt .. t aD1janelltea_ ..... 10 ten 
15 m/m1D, daar dtt yolgene de literatuur ,.bruik.11~''''~

hed.1l aijD yoor klein. boren. Daar op .e gebruikte boo .. otd .• 

alechta een eindig aantal oawent.licsarreq~ •• t1.. 1aat.l-.ar 
"W •• • t •• rd hieruit een keuft gemaakt. TaMl 111·5-1 pelt .... 

..... rncht Yan e.a. aa:atlll lIogelijkhe4e., terw1jl boYimU_ i.e 

aangeg.ven .. lke aaijsnelheden c.q ..... nt.l1nsatr.q ... ti ... o.r 

d. diverae boordi~ter8 .erden gekosen. 

~-::::;;:r. ill 1fln 211 ,C./\ 100 67 ,111'\ di ... te ac.-1 r-___ / __ vv _____________ JV ____________________ 7W __ ~ 

in ... snijaa.alh.id in II/mi.D,. 

0, ., 

0,2 

0,3 
0,4 

0,' 
0,6 
O,? 
0,8 
0,9 
1,0 

t!lbel 111 .. '-1 

.5,65 
11.30 

16,95 

... 
• 

8,20 

112 , 28 1 
16,35 

8,48 
11,:50 

14,12 

16,95 

. 

--
11,,0 

1,,20 

~5t10 

16,95 

-

-
8,8S 

10,'0 

11,'5 
12,64 

... 

.. 
--.. 
... 

De lIIocelljlt.heid tot automa tischa !lan.at .... a1et ... ~tc ...... , 
d. aans.tb ..... ging .. t 4. hand gege.ee ... rei. 
Per boordiaseter, m.t 0,1 .. oplopend vu 0,1 _ tot.1,O"_ ...... 

begonnen set .en zo klein mogelijk.e flaUNt, tie _t ......... 

goed mogelijk ... rd constant gehouden. Sen •• kleia .. ,.11~ 

aaaset bet.kent hier .en aanzet waarbij aog .paneD •• rd.~ ~ 
nOMn. Door 4 •• aan •• t per gat te vergl'oten, .. .-4 ... edJrala .... 

ten het punt bereikt wllaro-p de boor brake Bet ~ ....... , ... 

gaande proc.. werd bepalend geko •• n yoor de aax18aal optre4aDd6 

krachten bij boren met een diameter van 0,1 tot 0,9 ... 

werlcplaot.technlek 
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Vaar boren met een ~roter. diamet.r ward niet •• er bet ...... 4. 

breuk.cl'iteriWl toeppast, dear bij d ••• relatier gt"Ote .. e cU._
tere wordt e.angeno .. ,n dat niet de boorbr.uk, _&1" 4. aU.,t..
bepal.nd ie voor de ge bruikaduur. Bij deze bonn "I'd _ ... _, 

vergr.ot tot 0,02 mil ~r omwenteling, wa.anOGr .ea. aaa.*.II:r..at 

nodig bleek te zijn Tan Gag.v.er " kg!. 

Bij het bapalen van d. g6midde1de &an •• t.n.l~.id per .-..at.li., 
p.tr gat werd gebruik geml!lakt van d. belE.ada papiertraDllpol"wMl

heid van d. r.oor~r, d. gitboorde gatdi.pte 8nde .... atell ...... 

frequentie van de hoofds~i1. De paiertraDsportaaelb.14 TaB .. 

recorder b.dJ"~g !tOO :II: ,0 = 12000 lUI per uur ~ ~ _ per ........ 

De geboorde gatdiepte werd bepaald uit de I.ngt. v.n .. ~twk .. 

boor _paraat. reap. in !Jam.mg •• telde toeataad. VOGI" de ~ ... 

dela •• anz.tan.Iheid per omwe,nteling ,.r ~.t ,.14t .a: 

- 12.l 
a = 'nx , waarin: 

-• = geaiddelde aa.n.etane1heid in mm per om.ant.liD,_ 

y ::c: gatdiepte. 

:II: = u1 t h.t registrogram opgeaeten tranaportle,ngte per .... 
-1 n c omwentelingsfrequentie Tan de hoofdapil in .ec • 

werkplaatstechn 1.1e 
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o -
111-6 Meetresultaten. 

In tabel 111-6-1 zijn de waargenomen krachten en aoaent.a ala 

f'uncti • yan de boordiameter en met bijbehorende aanMt ..... pa-
i-• tr •• rd. 

boor- P a!inset M a .. nat 
diameter • ptti.". in gf in mm/omw in gtma in _/0IMt 

f- in lU1 1Q 

max. 0.' }OO 1/3000 100 1/1500 

min. . "l00 1/5000 100 1/'000 
- max. 0,2 500 1/1000 1;0 "'/800 15 

min. 200 1/2000 70 0 

max. 0,3 1900 1/200 180 1/360 
- m.iD. 900 1/570 100 1/1000 

Dlax. 0,4 2400 1/200 1+,0 1/150 4 1 , _1 

!'IIin. 900 1/600 260 1/150 de .i .. 'ite" 
25 f-

max. 0,5 3000 1/200 1000 1/120 

min. 1~OO 1/360 ,20 1/200 

mf1JC. 0,6 5100 1/140 1500 1/65 -30 
min. 2800 1/200 .iHlO 1/100 

max. 0,7 7400 1/100 2900 1/50 

min. 2500 1/200 1300 1/70 -
max. 0,8 10500 1/60 3500 1/50 
min. 3500 1/100 1100 1/70 

- max. 0,9 13000 1/50 5000 1/50 

min. 5:XIO 1/100 2300 1/65 :; x" 
max. 1 ,0 12000 1 7000 1/45 di .. et.r 

'- min. 5000 1/100 2000 1/55 

babel III-6-1 

In de figuur II 1-6-1 zijn de boorkrachten .1. funette yan de 
f-

boordiameter uitgezet. Bet verb;:;.nd van de maxiaal •• n .1niM.le 
50 

krach~en lijkt weI exponentJeel. Cpmerkelijk ie dat Yen kle1 .. r 

.-
werkplaatltechnlek technische hog.school eindhaven 
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wordende boordiametere het moment niet naar nul gaat. aaar na

dart tot een bepaa.ld. constante waard.. Naarechijnlijk .oet d:1t 

toegeschreven worden aan de wrijving ysn de seleiderandeft Y&n 

de boor met de gatwand. Inderdaad bl •• k oak dat bij boreD .. t 

.en boortje van 0,2 mm het moment, indien geeD aaneet .. r4 ..

gaven, DOg ongeveer 70 gfmm bedroe,_ 

In de figuur I11-6-2 zijn deze waarden uit~e.et 0' dubb.l loca
rithmisch papi.r en blijk~n. dan vrij goed op een rechte te 11g

gen, afgezien vande wa3rden cie behcren bij de kleinst. dia

meter. 

Uit deze waarnemingen kan gesteld worden, dat deze .eer goed 

aan81uite~ bij de boorkrachten die door Fe4y •• va en SiDal' 

ahchi.koY ex~rim.nt.el werden bepaald YO or een boor .. an 0,.5 -

diueter. 

technlsche hogeschool ........ 
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III-? Concluai.a! 
, , 

Op grond .an yoorgaande waarn.mins-n kan ... tseete14 wor'" dat 
yoor "a~~ betreft het toepaseingaber.1k en de ,Ht,e.Ml!:Set4 • 

de dynamo •• ter aan de .olcende ei.en aoet .o14oe~ 

Aanzetltracht. 

Toepueinga'bereik: 0 ... 15000 gf. 

dU Iner .. entele gevoe+.igheid bij 100 gf: dG • ., echaal4e.l/10 Sf. 

Moment. 

au Incrementel. gevoeligheid bij 70 gfllBt d.G C 1 echaald •• l/10'p'.-. 

werlcplaatstecMI.k 
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IV. Eis.nfrequantie •• 

IV-1 Intereaeante freque,.tiee. 

In bet sy.teem boor en boormach:i.l'ut kUDllen eel1 qlltal triUt...,. 

frequentiea ontstaan. 

Voor watbetreft de vrije trillingen kunaen warden ....... , 

- vrije torai.trilling van de boor. 

- vrije longitudinale trilling van de boor. 

- vrije buigingatrilling van de boor. 

Voar wat betr.ft de ~edwong.n trillingen kan worden o ..... r.kt. 

dat boor en boormachine, indien onder oAgunat1se oaataa~ 

wordt ge.erkt, in •• n zelt-exiterena trilli ... laIu •• pralir:lta. 

Ten.lotte kunn.n de omwentelingsfrequenti .. van d. koot~11 

ala aogelijke exitatiefrequentie. tungeren. 

w.,kplaatltechnlek 
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1V-2 Torai_trilling van de boor. 

De vors van oen apiraalboor Ieent zich niet beat vooreen ,.h .. l 

analytiach. berek.ning V9n de onder IV-1 genoead. e1gea.treqaea
ties. We b.perken one voorlopig tot de toraietrillin .. n. 

Voor .en ey-stee •• et e'n vrijheidagra.cI, b •• tunele lIit een .. 1U.3t 
.et een ... aatraagheidsmoment I en oen .... al0 •• e1aat1aohe .. 

met een stijfheid CT tegen hoekverdraai:l:al (sie figuur 1V-2-1), 

geldtYoor de eige~fre~uonti. van d. torsietrilli .. : 

-{-i 
. 

c...>o '~ ;I - 1 
.fz: ... 

- - -
~ 
~ 

figuur 1V-2-1. 

Voor eon eenzijdig ingeklellde eylindrische at .. , ae' ...... -

traagheidsmoaent I en een stijfheid CT tegen hoekYerdraailq 

(zio !1guur IV-2-2), geldt yoor d. eigenfr.quentie. yea de tor-

sietrililngen: 

~ 
'.,. J K!~ ~ (Un 11: 

n I ~ 
~ 

-
waarin: 

~ 
n :::: de orde van de trilling ~ :/ 
K = (n+i) n :::: fCn)-

figuur IV-2-2 

- Zie: "Mechanical Vibrations" van Den Hart 0,_ 

werlcplaat.techn !ele 
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. .,,' . ';;:. :J';. > 

w. oaderatellen dat ook voor een boor geleit, eat •• e1,,~~ , 

quentie van de torsietrilling eenzelf~ f\ulctie 18".:::: ".ti:ti~t .. ·' 
heid tegen torsi. CT en het ma.ssatraagiteidsmo.eut It. .~.~.~,"" 
met een andere constante dan bij een cilindl"i5che.~ •. ';' '';;'" 

Vaor de laagate eigenfrequentie geldt dan: 

GVo ~ K. ~ ••• t K - eOllBtante 

c~ = torai •• ti3fheid 
4 

I = muse. traape1d.a11-..t t .... Y. ..: 

rotatis-as. 
. :,' 

Verg.lijkelJ .e de laagate ,eigellfreqae.ti" ... tw ............. :' 

ongelijke lengten en ongelijke di ... ter., "'1" .. t S*1l~. 
. ", '\ ' -

noraaaldooranede1'J. . en dezelfde apiraalhoek, cSaa _1 pleS'" 

reapectievelijk betrekking hebben op boer 1 

Uit ... ara •• ia~1l di_ zijn verricht ti .. :Il.t 
"LaboratoriWl yoor Werkplaatstechnielt" ia pb1 .... _,,:' ... _ 

..... r.tijfhecl.ll, tapa toraia an af'me.U .. ,..1l ..... 'bOna _1 .... "~ ~ 
" -. 

bepaald gebiad. onderstaanda •• rhou4tag b .. taat: 

set D = boordta.eter 

1 :; g.apira11aMn. ltOorlAtl,..: .'.-
t· .~ ~ ,," 

't,'c' 

Proetre81l1taten \lit het boek 'VaD KrOlM"berg·' ... ft. ",J'," .... ': 
basd. -..r .. t •• n tets andere waarde yan a. al. • ~ )., •. 

weplaatltechftlek 
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Gebruiken .ij bet gemiddelde van dese e.po.e.twa.r« .. , "', .. 1.~ 

Voor gelijkvormige dooreneden ai'll bovendiel1 .-leen: 

Uit het voorgaande volgt dan yoor de ... erboudias .el' ~~ 
tie. van de torai.trilling.n: . 

Een _rkwa&rdige zaak i8 hier dat d. di~tera •• Mlijk ..-

1'01 ... r apel •• 1. de verhouding del' eiCenfreqaea,t ... 

Met behulp .an op experimentele .1j.e ia bet Labor.tort ... ... 
I.Yerkplaatatechniek bepaalde stijfhedft tepa torai. Ya.D ...... . 

•• roD voor een boor lIet een diameter TU 1'" _ ..... 'tIIOI'l __ e 

van het gespirali •• erde deel van 75 ma, afhaakeliJk yan ..... 1-
di .... t.r. d. in ta~l IV ... 2-1 staande e1,.afreq .. nti •• YU .. 

torai.trilling en .~n de longitudiAale trilliac b.r~e"r 

aiel 
diameter 

in _ 

Normaal 

2,2; 

1,67 
0,68 

fo torsie 
-1 in .ec 

5180 
5420 

5050 

4800 

ta~l IV-2-1 

werlcplaotltechn I.k 

fO longitu
dinaa!1 

in .ec 

12700 

11800 

10250 

9250 

Diameter: 14 am. 
Boorlengt. geepirali8eerGe dee1: 
75 -. Overgangapbi.«: 20' _ .)0 Z 
zo atij f ala o ... ri.ge ... 1 ..... 
de boor. 

I 
j 

I 
i 
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De boorlengtel'1 .an het .upiraIt ... r" ... 1 YIIA .. 'be'" .... 

0,.1 am tot 1,0 _ 4i.aJI,eter, lopea ••• O,~ - 81J .w.. ...... 
boor tot ",85 _ bij de grootete b~. Vall .. J.a.ac'8*-~ 
,.eat1.. yea ae torai.trl11ia~a .i.dec .. deal 

f 0 • S180. & · 9,5. 105 &eO-
1 

•• to. ,780. ~ • 0,9. 1o',aec-1 

Ia werkelijkbel. aulle. de eigeatreq ... tl ......... ~ .... 
~ 

hog'W ligpft da 4e hler o.reken~ aardetl, 1.y." -..:. f., tat . 
4e aield,1kte ••• a ... kle1ne boren relatler cr-ter ~ .... \ .... :> 
Ya. b ..... _t ... I!'otere d.1aaeter. Ter .. eraldeUJId. .. ~ 

'" :~: 

ataaa. "1"100., 1a taMl IV-2-2. 

D1aaeter boor Zi.ldikt. Zlel cliJRe:. 

b_ in _ tiueter 

1_,0 2,2 0,1S 

1,0 0,24 0,24 

0" 0,13 0,26 

0,1 

tabel If-2-2 
". j 

; 



1Q r-

15 I-

25-

30-

351-

rapport nr. 0101 

IV-3 LQng~tudinale- en buigingatrillina_ 

Voor wat betreft 'de frequenties van de lOllgit".1nal.tril11 .... 

geldt .en analoge redenering als de voors-and., .aaruit _lijkt 
d.at deze frequentt .. ongeveer een futor t •• e hoser liSp_ ... 

de frequentie. van de torsietrilling. 

De buigingstrilling wordt verder niet b.aieD, daar e.eraijda 4e 

gegevene ontbreken om de buigingafrequ.ntiea te berekenen, .... r

zijds de kana op b.igingetrilling bijzoader klein 18. 

werlcplaatltechnlelc techniac:he hogeschool .......... 
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Iv-4 Zelfexiterende trillingen. 

Op experimentele 'wijze werden enkele freQuenties van zelfexite

rende trillingen bepaald. Het experiment bestond uit het boren 

van zeer ondiepe gaten (gatdiepte ongeveer v n dwareenijkant 

tot neuspunt) met een omwentelingsfre uentie van 300 eec- 1 en 

een zeer kleine aanzet. Op d ze wijze lukte het vrij oed 0 de 

boor in trilling te doen geraken, hetgeen durende het boor ro-

ces goed acoustisch aarneemb.ar wa • Dit ex ari ent uit e-

voerd et boren et .en di tar v n 1,0 en 0,5 • 
De figuren Iv-4-1 en IV-4-2 gaven een b.ald Y <1a bod aen 

op deze .ij~ 

gu.ur ward de ach rptedi 

de tweede !iguur op het 

figuur 

r 1,0 

negatie! vergroting 4 , 6 x. 

frequenti. .30 x 300 = 9000. 

werkplaat.technlek 

t ' Yan' 1,0 

pte 

ond ret 

1 10 
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n 

De fi uren IV-4-3 n I - 4- 4 ev n n beeld v n d bo. T n en 

o"p dez board gat ¥ it 0,5 • 
Co' hie r Be er tedie t op Ter nde hoo te i g at Id 

t tr~l~in patroon is hi er veel moeilijker t. zien, maar t ch 

no~ vrij duidel ijk a n ezi • 

!i.guur I ' - If- 3 fi guur IV-4-lf 

0,5 
ver roting 97 , 8 x . 

'ntie 50 3 0 = A5000 . 

n 

e slott ge ft f _ ~ur 

IV - 4- 5 d v n eeo 

.. rb· j ge D 

tr~ll: en erden waar-

!locen . 

eter 0 ,5 
x . 

werkplaatatechnlek technische hogeschool eindhoven 
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Bestudering van de Genoer:J.:~e feta's leidt tot de vGlgende cQnclu

,.1. .. : 

_ uit :net aantal groevel'l vo:';~t. dat de boor V!! 1" .. '! ,0 mm ?;etrild 
-1 Hett .. t een fret,juenti evan ongeveer 30 X 300 :::: 9000 sec • 

De boor van 0,5 rnm trild~ r'let eeu frer:uentie van ongeveer 

50 X 300 = 15000 sec -~'. 
a- .. - ... kleillere baordiameter en hoorlen;,rte leidt tot hog-ere tril

liDgafreouentie, maar een kle:r;er trillin<':s8.0'Olituoe. 

,. t-

.. -
1Ir-

Behalve de tot nu toe l~erek,er.de e:1 expe:-inenteel hH)aalde tril

liogefrequenties best!\Rt oak rOil; de ktlns dat ae boor wordt aan

geatoten met de om\ven tel'~n =7/5£'re '~ue"::t ie van de hoafdspil. 

Of iJulerdaad het syete(.!l'l Goer en boormachine in deze frequent-ie 

Al pan trillen zal hier nip. t nader worden onder7,ocht, maar 

.. 1 Iloet bij het ont','1er'O reke:!i.:.ne gehoude:-J worden :::let de moee

lijkheid van voorkomen. 

In figuur IV-4.S is het onectru:n van ::.nte:cessante frequenties 

op logari thmisch papier weer{~eceve!l • 

werlcplaatiMChnlek technische hogeschool eindhoven 
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IV·5 G,bied waarbinnen de eie;enfrer;uer:ti.e vt'\.n de dynamometer moet 

MQlen .. 

Bit .. drag VaD .en ... sa-veer systeem met een graad van vrijheid, 

;4at •• rdt aans-stoten door een hermonische kracht (zie figuur 

IY-5-1}P = P C08 W t kan worden beschreven door de volgende 
, " 0 
ttftereat1aal vergelijking: 

aX + (1 + ex lIII P coswt. IV-5-1 o 

• III au ... yan het b.",.gende syst.em. 

'. * ••• ratijfheid. 
:f .. deapingsfaktor. 

' ••• erplaatsing in de richting van 

de kJ"acht. 

)t. X t l • 

m. 

figuur lV-5-1 

. Wij acbrijyen de differentiaalvergelijking complex en zullen la

ter het reele deel Van de ?articuliere oploseing bezien. 

IV-5-2 

Wij atal1en Yoor de oploBsing: 

z = i . eiwt 
t ,met i = een eOr.Jplexe grootheid. 

Subatltutie in IV-5-2 geeft dan: 

p - 0 • • 'IIJ 
, 

o - + irw 
IV-5-3 

1I.,s 

p 
, . It.tat ::: 1- = atatieche uitll'ij:dng t.g.v. de kracht Po· 

GJo -v';! ~ eigenfrequentie bij resonantie. 

= V = di •• nsielcze freiuentie. 

technische hogeschool eindhoven 
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. ~ 
q= ~ = opslingerfaktor bij reeonantie. 

Iv-S-4 

4. amplitud.verhouding geldt dan: 

i,,-:.J" V(1-Jf /. (~d IY-5-5 

:~,Xa grafiek geeft dit onderetaande verband tU8sen 
-,-". .." 

~~: x 
~.tat 

en V
1

' met ale parameter de opelingerfaktor bij 

. Ii-I 
reaonantie • 

t 

, .. t toepae.ingsgebied van de dynamometer ligt links van de reao

~.ie ... treque!lti. ()) = 1). 

1." P-oott'. van 41 t toepassingsgeb ied hangt af Van de verlangde 

".'aavwkeurigheid en van de opelingerfaktor van het systeem. 

: ..• ,'!.dien _ij een dynami8che afwijking Van de gemeten groothei<! 

" ... , % t .... ta .. n, dan kan voor het geval q = oneindig (geen dft

toepa8singegebied ala voIgt worden berekend: 
, ' 

(~.:.J = 

technische hogeschool eindhoven 
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V= 0,22 

W ~ 0,22"-' o 

f < 0,22 r o 
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11-5-6 

EeI1 op deze wijze geeonstruecrde dyn~mometer Flet een eip:enfre-
-1 qllentie f 0 heeft dus een toepa,s5:ingegebied V'in 0 tot 0,22 f osee 

lie Jtunnen oolt zeJ!gen dat a15 de hoo~ste frequentie VRn de krachta

.ariatie die we nog op 5 nauwkeurig willen weten f is, de max 
ei .. ntrequentie van de dynamometer moet voldoen aan: 

t '4 5 ! 0 7 , max 1V-5-7 

Ben beschouwing van figuur ~V-4-6 leert, dat wil men met de dyna

.0000ter de ~achten en krClchtsv'"riatiee meten met de alda.'lr ge

aoeade frequenties, de eigenfreruentie van de dynamometer weI 

er! hoop: moet zijn, nl. otlf'eveer tenminste At,S. '1,2. 106.5,4. 

10 .~-1. Indien het niet mo~elijk blijkt te zijn om de dyna

aa.et.r .et een zeer hoze eigenfrequentie en toch een voldoende 

«rote g •• oeligheid te construeren, zal de eigenfrequentie lager 

geko.en .oeten worden. Ret is d~n zaak om de eigenrre~uentie 

1l1et te dicht bij een der in fi;:;'lur Iv-4-6 genoemde frequentie8 

te ld.e.el1, daar in dat geval ee~: veel te grote kr~c;: taalllpli tude 

wordt g ... ten , nl. maxima"l de opslingerfaktor van de kring te 

hoo,. Z1j ou bijvoorbeeld ~~~even dat f1 en f2 met f1 < f2 fre-

q •• atl •• zijn Y&.O krachtsvtliri"l;.;ies waarbij geldt da,,;; de eigen

frequenti. van de dynamometer nog weI ~ 4,5 f~ genomen kan .or-
: 

4.n. aaar Diet ~ 4,5 f 2 -

ate11en .ij de eis, dat de uitslag van de dynamometer niet meer 

daB 5 % t. groot mag worden. due groter dan overeenkomt .et de 

kraehtsUlpli tude t dan voIgt uj. t 

(".:.Y = 
1 2 

2. 2 (. 1,05 , 
(1·V) ~ 

dat 

sodat d. frequent!e V;!!ln de dynamometer moet liggen in het gebied: 

technische hogeschool eindhoven 
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IV-5-8 

Tel" yerduidelijking geett fi!';Ul11" :V -5-3 de ui terste wa.3rden die 

de eigenfrequentie van de dynamometer mag hebben. 

iI I 

I-
tiguur rV-5-3 

I 

--I--
I 
I 

1-' ~ . 

De hier getekende resonantiekrommen liggen bij gegeven f1 en f2 

&. Yer mog.elijk uit elkaar. 

Ret sebied waarbinnen de resonantiefrequentie van de dynamometer 

_ij geseyen grenafrequenties f1 en f2 moet liggen, werd hier be

rekeJld yoacr een dyna..IIlometer zonder dempinR:, dus met een oneindig 

,rote opal1ftgerfaktor ~. In werkelijkheid zal er wel een zekere 

.... pillg aanyezig zijn, zodat de o!,slingerfaktor eindig blijft. 

Bekenen wij dan met een q ws-'lI"'cie > ~, hetgeen ze~r aanvaardbaar 

18, dan wordt het gebied waartinnen f moet liggen groter, zodat o 
llet gerechtvaardir';d is de onder IV gr:noemde waarden &8.0 te 

"cIerl. 
Bet ia oak mogelijk de eis te 6:e11en dat de uitsla~ van de dyna

... ter niet •• er dan 5 ;b mag af'.'I1ijken Van de waarde die overeen

lteat .. t de .&rkelijke krachtsamplitude. In d~t geval blijft de 

oai.rgrMl8 van de toelaatbare eigenfrecuentie zoals berekend in 

IV-5-Bt maar de bovenerens v,:,n dit gebied wordt aa.rzienlijk lacer 

technische hogeschool eindhoven 
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.•. ,U1' de e18: {x i )2 = --~---.2 _, ~ 0,05
2, volgt dan: 

....... . atat (1-y )£: 

IV-5-9 

...... t .. t IV-5-7 «eldt: 

14-,5 " ~ fo ~ 0,22 '21 IV-5-10 

'Il!it:lpllr IV-5-4 zijn de ui terste waarden die toelaatbaar zijn, 

.. ersese ••• door de bijbenorende resonantiekromMeZl zo •• r mege-

. U3k 1l1t elltaar te tekenen. 

1, I 
r "t 

,'tl"~ IV-5-4 

technisch. hog. school eindhoven 
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eft·lusies, 

~· .. beh\tlp van reap. de formules 1"1-5-8 ~n IV-5-10 zijn de gren

.. .s~,~,~~;~~:~\,'t';;"':'kre-k.nd waarbinnen de eigenfrequenties van de dynamometer 
, . ,.A· " ~.:~:~-~-::;:;i;; '~>: ~ < ,·;·~~.~:i-.:', 
~'~;.1,"~;>i1' :l'!','Ji, • .-:ll •• JlMten liggen. 
, .- ~~-. " ~ ~ <"':~ j~~:,~' >,:~:: ',}~' . - - . 

;); ... ~~r~~;:,:", ...... ult.t.n van de.ze berekeningen zijn in tabel Iv-6-1 w.er
j ' •. :-:' >~: ~;":~: :' 'C', .' 

\:~~:r~;t/\':f •• ~_ .• n in figuur Iv ... 6-1 op enkellogari thmisch l>apier uitgezet 

··,)~~iA!t.leH figuur stel t het gearceerde deel het gabied voor waar

;';'~';~;,·/~~~a 4e eigenfrequentie van de dynamo.eter niet mag 1iggen. 
~ , ~ _:f: -, ~: " .. I ' , 

, <;':'''~ zal duidelijk zijn d,'lt de eigenfrequentie in een bepaald ge-

. :,uHi 110 hoog Jlogelijk gekozen moet worden. 
, f • . 

Z.i, Mo •• nt Aanzetkracht ,. 

t ain 
. f f f r f 

" min .1 max max max max 
f· . ~ 

'~".5 I, )l~ , 
It 0,7 12 :: 0,22 f2 ::::: 4,5 1', ::::: 0,7 f2 "" 0,22 f2 

'/ c

C 

1,'50 6.300 1.QgO 1.350 6.300 1.980 
, c. 60.750 63.000 19.800 60.750 126.000 39.600 " 

,c~~~! : •• '215.000 0:;:) C<::I' 5.400.000 C-o C? 
cc ' 

" ' ........ t."ahnttk technlsch. hog. school eindhoven 
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v; V.rS!lijking Van mogelijke meetmet~oden. 

lNohten kunnen niet rechtatreeks, maar moeten indirect gemeten 

.. o~,n. De mogelijkheden zijn: 

• d. te meten kracht maakt evenwicht met een andere bekende ... 
. kracht. 

- in de krachtstroom is een elastisch vervormingslichaam opge

aa..n, .aarvan de rek die t.g.v. de te meten kracht ontstaat, 

.ordt bepaald. We hebben dan te maken met een rekmeter. 

- in de Krachtatroom is een elastisch vervormingalichaam opge.aa.., .. aryan de verplaatsing in een bepaalde punt. die t.g.v. 

4e te .eten kracht ontataat, wordt bepaald. In d1t gev&! heb

Den •• t. _&ken met een verplaatsingameter. 

:De •• r8t~noemde meetmethode is voor dynamische metingen ni.t 

.ers praktisch en zal hier verder niet meer worden beschouwd. 

Iadien yoigena een der ovr;rise geno.mde methoden .orat ge.eten, 

18 hat gahele meetmechanisme volgen. het blokschema van tiguur 

.y"", voor te atellen. 

.bINI; h7'1/c,Iu he. 

· ... ,.T l .... h,l.: 
8i~K. 

I , 
IfII"s~/scn 
;"'J1V"JIW~sllcJ. 

1 

"I'«hler. 

1 

PPlZe'tt"t!'r. 

1 
JIi' ;.rl*t!!"If" /: 

L 
Vlt.5U,:/-
'i1SIN~ 

1 
I'~(f~/"t!'t!"· 
41PJIiI(itHf 

figuur V-1 

Door de wisselwerking tussen gereed

schap en werkstuk ontstaan d. krach

ten. Deze krachten vervor.en het elas 

tisch lichaa&, .aardoor de opnemer 

op de juiste wijze beinvloed .ordt. 

~et door de opnemer afgegeven 8ig

na~l wordt zo Dodig in •• n electriaoh 

signaal omgezet en versterkt, waarna 

dit signaal zichtbaar wordt op een 

uitslaginstrument. 

Bij dynamische metingen is een regia-

treerapparatuur a18 eindf ... 

meestal weI noodzakelijk. 

technlsche hogeschool eindhoven 
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De constructie van de dynamometer wordt in hoofdttas.k bepaalrl door i 

- de plaats van de dynamometer in het mechanisme. 

- 4e soort opn ... r die gebruikt wordt. 

- 4e vora van het elastische lichaam .. 

'-1 " plaata van de dynamometer in het mechanisme. 

Er aijn twe. Dloge1ijkheden: 

- de dynamometer wordt geplaatst tussen de hoofdspi1 en de boor. 

Ret u1tgangesignaal moet dan via a1eepriDgen en borstels afge-

nom.D worden. Zalfe bij gebruik van zilver-grafiet borstela op 

zil.ere. aleepringen moet nog gerekend worden op een ruis van 

10~r.k. hetgeen voar deze gevoelige metingen ontoelaatbaar 

hoog 1a. 

- de dynamometer wordt geplaatst tussen de boor en de tafel van 

de aachine. De constructie kan dan aanmerkelijk eenvoudiger 

worden. Een nadeel is echter dat nu de eigenfrequentie van de 

dynamometer mede bepaald wordt door de massa van hette boren 

werk8tu.k .. Dit nadeel is niet zo erg greet 'fechter, daar het 

niet bezwaarlijk is om de werkstukken identiek en vrij klein 

• ;... te aalten, terwijI de mBsaaverandering gedurende het boren 1".1&

tiel klein is. De t~eede methode verdient den ook de vearkeur .. 

•• _ ' .. 2 Rt 0n_er• 

411-

iI" .1~D. vrij 1'eel ornH!e)"lI die alIa in principe te gebruiken 

stjn yoor het meten van rek of verplaatsing. In een artikel van 

Dr. ID.,. Rohrbach· is een zeer goed beknopt systematisch over

aiotat C.~.vfll. Va.n de spannings- en remethad.n. lIla.rin de .. ella

aiach.···, optiaehe, rontgenogratische en e1ectrische lIIeetprinci

pea ....... en aijn. 

Bet blijkt dat voor een dynamometer waaraee met grote gevoelig

keid vr1j snelle veranderingen ~n de kracht moeten worden geme

t •• , alleen de electrische Meetmethodes voldoen. Er blijtt dan 

... de keuze tUBsen rekstrookjes en inducti.ve opnemers. 

• Die wichtigaten Verfahrer.. del" S?annungs- und Dehnungs-messung, 
Dr. In~. Rohrbach. 
Manuakript-~~1ng. 21 :ovember .960. 
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!let .lutiach vervormingslichaam. 

la principe ie voor het aeten van een Kracht elk ela8tisch 

l1o~.. ala yerVoraing61ichaam te gebruiken • 

.. la n ... geeoutrueerde dynamometers treffen we ringen, cil1n

"rw, balkeD, platen. schijven. membramen, etc. ala vervormillgs

It........ De te kie&en vorm hanet in hoofdzaak af van de volgende 

t~t."llt 
.... et _ .. tal krachtscomponenten dat gemeten moet worden. 

,.' .. ,. ... oeligh.id en de w.derzijdse b.Invloeding. 

_ het type opn ... r dat gebruikt wordt. 

'ocr het ge ... al t ... co.ponenten gemeten mo.ten worden, nl. de 

...... tkracht en het aoaent, leent de eilinder zleh het beat, in-

41eft .. bpuik geaa .. kt wordt van rekstrookjes, terwijl de balk-

y ... Donndien geed kan worden gehru.ikt in cOflhinatie met 1n-

4qet1eve ... erplaatsingaopnemers. 

, \ . 
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v-~ Jakele constructiee • • 

V-4-1 ""ulreltetrookje-o'P dunwandige ei1inder. 

Ze1f. indien wij de cilincier ZO slap mogelijk maken en meerdere 

akt1e .. rekatrookjes gebruiken, blijkt dat de dynamometer de 

veH1.te gevo.1igheid van 10 gflllll'!/schaaideel voor w.!l: betreft 

de aoaeatm.ting niet haalt. 

Bij 4. aee.t gebruikte rekstrookapparatuur (Hottin~.r meetbrug, 

1oaoacillograaf) geldt: 

5O/rek :; volle schaal = ~ JO sc;ul.aldelen 

1 achaaldeel = t~ rek, dUB 

-6 Emn = yrek = t. 10 rek. 

Ad rWI £-7"=2'« HD 

M D E = 1+;r ' 
l. = 4- p 

W 2J. 
P 

met 

= op dynamometer uitgeoefend moment. 

a 10 mm = diameter v~n de cilinder. 

cilinder. 

IMw 
x. 

I I 

S-'i @: 
I~I 
I I I 

1 I : 
"/. r / / / " 1(/ " "" '/" 

f'iguur '1-4-1 

= 0,1 am = wanddikte van de 
') = «lijdingamodulue = 8. 10~ 

2 kgf/ca voor staal. 

I m polair traagheidsmoment ~ 
p 

- 3 (,", -2 4 
-.;:- 7r D CJ = -4 71- 1 0 pn. 

Dit geeft voor het minimum moment: 

M 
w = 

4g1 E . 3 
P m1n = 4 - 2 f D • 10 kg-fem = 1 0 g mm. 

Iadien vier aktieve strookjes in de brug worden geschakeld, is 

de .. voeligheid nog veel te cering, nl. 1 sohaaldeel per 30 gfmm. 

'~-2 Ifltl!le!derrekatrockje op dunwandige cilinder. 

Beth~lfgeleiderrekstrookje heeft een K-faktor die 6'; x zo groot 

i. dan die van het metaelrekstrookje. Voor wat betreft de gevoe

ligheid zijn er dan ook geen nroblemen meer. ir zijn echter wel 

.alit.le andere bezwaren, die het wer}:en met halfgeleiderrekstrook

je. peperken, nl.: 

wwkplaatstechnlek technisc:he hogeschool eindhoven 
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- in het rekgebied tussen -';OO?/ rek en +6°07rek verloopt de 

relatieve weerstandsveranderinG niet lineair met de rek • De 

K-faktor is dUB geen constant getal. 

- de K-faktor is vrij sterk temperatuurRafhankelijk. 

- nulpuntsarift, due niet erg stablel • 

• •• inig eryaring met haIf~eleiderrekstrookjes. 

'-4-3 Metaelrekatrookje op inseklemde baI~_. 

• 

Stel een tweezijdig ingeklemde balk vnn 100 mm lengte en een 

noraaal doorsnede van 2 mm breed x 4 mm hoog. (zie figuur 

V-4-3-1) • 

W 
1 

0,2. ° 42 3 M;P 
= 'b- :: O,0054crn .. xx , 

~ 1 ? o 0'21"' 3 ~ w :: t;. 0,4. 0,2-- :: , ,u ( en • V ~ yy x- -X 
(;" Mb V ~ £= % i :: :vi- '/. 

IY 

figuur V-lt-3-1 
1 1 

~.'.T. de aanzetkracht: ~'b =: ~ ~1 
'c' 

1 ., 0 1 ,,-3 '" 'l :::-;:: 1'{. I j. L • t "-- ro ~(gfcm_ 

~ zevoel~gheid = 2 8chaaldelen per 10 gf 

1.'.g.y. het moment: lIb :: Il 

.', gevoelighe:,d : 1/3 8cha.aloeel per 10 g!mm 

Indian t+ akt i, eve rekstroc:\:jes worden gel1om~n: 

gevoeli€,he:i d .~ 1 Bchaaldeel per 1;) ~fml!'. 

~" construct:i.e voldoet C:lS in eerste i.netE'!ltie wel voor wat 

betrett de sevoeligheid • 

~----------------------------------------------------------------------------.--
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'f~ Ip4uctieve opnemer en ingeklemce balk. 

~lj d ... eat gebruikte apparatuur voar inductieve opnemere 

(Bottiager meetbrug, lueoscillagraaf) geldt: 

*~ •• volle schaal = 100 echaaldelen 

1 echae.ld •• l ; 1 /200~ m. 

Joer de •• ltd. balk als onder /-4-3 geldt: 

Ixx 0,2. 'II 10-3 4 
:;: ::: em xx 

.1, 4 
I ., 0,1. W ::: 2,7. :0 .,. C~ • 
77 " G I ? 1 ()6 1()-3 

~.g ••• d. aanzetkracht: C = 192 <: xx ::: 192. - 1 • 1 J •• ~ • 403 kg! 
1/ 103 cm 

p ::: 10 gf = 10.2 
kgf 

f 
F 10.2 ... 

1/~m ::: ';::;' = ~ em ::: 
v 1+03 

gevoeligheid:50 schanldelen '!)er 10 gf. 

... II; • J'~ I . T.,.y,_ het moment: C = 216 ~yy tar plaatse van de maximal • 
1-

doorbuiging 

2 ~ 06 -.... 0.4 
C ::: 216. J ,.1 .C:.'.1 

::: 1220 kgfcm/cm 
102 

H ::: 10 gfmm :::: 10.3 kgfcm 

f 
M 10.3 ... 

1/122~ III :: -. 1220 em 
C 

gevoe1igheid ~ 2 schaaldelen ner 10 gimm. 

Ook h.~ ayateem van de inductieve opnemer ~t de ingeklemde 

balk. ia da. pvo.lig genoeg • 

technlsche hogeschool eindhoven 
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Y-5 CgDCIWlie •• 

... De dynamometer wordt .-;e..-,la;;;.',;st tUGsen het gereedschap en de 

tat.l .. an de boormachine. 

- A18 .. erTormine-slichllar:: kan een priemat~6che ataa£' dienst doen. 

Protiel en materiaal worden bij het ontwerpen nader bezien • 

... Ala opnemer lean zo"';el de :Lrduc tieve o:r'nemer als het metaal 

:re1t8trookje cli.nat Qoe~. if:lke vaG deze t"ee het best. gekozen 

an worden, wordt bij :let ontwerp no~ r,ader bezien. 

technische hogeschool eindhoven 
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VI Ge't!",ena yoor het ontwerp van de dynl'lrrometer .. 

Een .... l'lYatting val'" de in de v()org'3.ancie hoofdst'lE..ken herekende 

ell experimenteel bep,..,lde ,c;-egevens luicit als \'olgt: 

- Vocr het meten van de 8',r;zetl-:r'tcht: 

T01lp8.saingsbereik: 0 - 1 gf. 
Illcr .... ntele gevoeli,~heid bi~ 100 gf: au -" 1 schaaldeel per 10g 

dg " 
Eigenfrequentie: 13.'50 < f < :~300 (;980) eec-·. 

o 
60750 < fo..( 126000 

- Voor het meten van het '.;ome:lt: 

Toepasl5ingsbereik: 0 - ~,QOCOSfr.L"!l. 

-1 
sec • 

du 
Inorementale gevoeligheid bi: '70 gfllt!.n: :::"1 I3cha'lldeel per 10 

df " 
Eigel'lfrequentie: 1350 ~ f < o 

60750 < f < o 

~3CO (1980) sec-'. 

sec 
A -

gfr!lll 

... In de ta.laatbare Itebied~n moet o.e eigenfre'luentie ZO il')OF': 

aog61ijk g-enolUen worden. 

- Een t .. ezijdi;~ ingel>.:lemcle l1rismatiscl:.e st,-,f V":.TI aluminium 

lesering kan gebruikt wo!"'.ie~ als elasthch ve!"vormin:~131ieha!?m. 

De af_tingen en het g'ur:.st te 1"rofiel worden bj.j he+: ontwerp 

bezien. 

- Ala o:pne1!ers kunnen ger'!"uiil:t .Norden met:l1en rek[, :rookjes of 

iDductieve opneCiere. ::i ~ het ontwer,? zal :",·.aer worden bezien 

welke van deze twee de vooI'iceur verdient .. 

~--------------------------~--------------------------------------------------~ 
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Nppln C P101 biz. 51 van 67 biz. 

Agenclix I. 

Stljth.eid van een tweezijrlig inr:eKlemde balk met in het midden 

Bog .en extra massa m • 
o 

. .A.t1Ietingen ven de balk: 10 x 2 rem? doorsnede en 100 mm lengte. 

"f 

Belaating: in het midden en in de richting van de kleinste veer

stijfheid. 

St!.1fheid tegen doorbuiging in het midden t.g.v. de aanzetkracht. 

P Ya'/ 

)M 
'hP 

Ya~ 'h.'P ~ (11) _ F /2. (1/4)3 1 P13 

) N, 
I~;;- - 3EI ::: 3B4 E'I 

PlJ 
f~(il)= f 

1 
::: 

192 IT" max 

'J,"P 

.Met :& ;: 2.1_ 10
6 

kgf'/cm2 

t 1 bh3 1 1 ul"l ") 3 1 4-• 1I ::: 12- • ,"- ::: 1500 ca 
" 1 :; 
.v ::: "13'0 ell • 

1 • 10 cm. 

C • 269 kgf/cm = 26,9 gfjJ<m 
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rapport nr. 0101 biz. 54 van 67 biz. 

AppeodJ.x II. 

B.ereaaing van d~ stij!:'heid varJ de opetell ing: die gebruikt wordt 

YOGr het bepalen Van het gemiGdelde moment bij het boren. 

Ge4acht wordt aan ee::1 t1.leezijdi,: ingeklemde s:rip Met een coor

..... yan 8 X 1 m11"2 en een Jer..:-:te vlin '!OO IDr'. De doorbt;ir.rire: 

wordt geMten op de pllilJi t3 wa~ r deze maxima 91 is. 

1) a.paling van de 'Olaats v:,n Ir.:~xjmall" doorbui::"ini"'. 

Uit (1) en (2) voIgt: p ::: 
"7 \<. 

2': 
,::: 1 

x 
,.Mj) (tLXJ)H' 

)C r1, Mx lI' 

L x x :r-

... [,' x - .'! 
X 

. 
1';1 h

1
X :)lx l' + 

met " r = en 

1. 

+ 

J ~ ..... 

? 2 1- Ll 
... 4.:J1 

- 9 14 (1 ) 

,2 ?' Al -....... 
~+~+ 

L ,'~.... .. .. :. J.. 

- :n + 217 :z -;.; 
"1 

p r, .. r 
X 

H = li' - ,·(I-x) '" x I 

+Fx 
2 'j P ::: 0 c::: 

x 

= ;;M g"IIt!t ait 
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- .< 2) Veerstij ~eid tar rlaatse x 
!f, 1. 

o 

I 

~/ ?ChJ) 
~ X,/ I Y(2/31) = ;.;,- - "'/3 ~l 

'- ~ T\ 
) Hl'fsl) 

"1 

~ 
, 

M ;' . - .. 1; 

~ l r~ 
;' ~-·(.2/31) - 2 1 • 

'- " I.,' 7, 

1\' ( < 1 \2 :; • 1 ." ? :";'t~/ijl)./ • ". r.~ -t~; ( ;) /;1 )- 1 ~'" 

i(2/'1) = ! J ) 
+ --- - r- -2:~I c '1 I .' 

10 

/ ",:I 
""- 1 Fr F' ?"b :; 

21S - \.> - -~'T 
f:4.4. "'" -.. 

15 

... 
-

•• t E :; 2,1 • 10" kg:/e;r: 

!- 1 4 _7 
C!'l3 tc~fcr.l 302 gfmm I z em - .1 Q .J 

,~ 

:::: 302 -- = 15600 
-, • '-' c·m ~m 

1 :; 10 em 

!-
Bij .en momentveriatie VC'.l' _1!}OC' S' frn1!l i~e(' ::": di t 

H 
•• 11 doorbuiging ~!" " ,'J-ym e 1 " 

v('<,n 

30 -

r--

-

I-

, 

50 i-
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reppwt IV. 0101 biz. 58 van 67 biz. 

IJkre8ultaten van de krach tr'lt~ters voor aanzetkrach t en moment. 

Aa1lzetkracht: 0 - 1 k<f} 1.1 --
0 3 kg! 

0 -
0 - 7 kgf} , 

-" --
0 15 kgf 

0 -
'MOlient : 0 - 500 gfmm} 

o - 1000 

o - 1500 

o - 8000 

F:fnur; 

1, 
o 

gfmm} :'0 

0,4 trJ'l1 

.., ~ 

I , r rom 

- 0,1 Il'!.ln 

'J,4 nun 

De invloed vall de aanzetkr')C::t. O'~ de :~.oment~"lter • 
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U. Liachner. K.D.T. 

nrehsa.eat und Axialkraft bei~ Bohren mit 3piralbohrern. 

Maaohil!enbauteohnik 11 (1962) Heft 4, bh;. 223-229 • 

. H.H. neil!. 

Richt ...... fur dell Leistungsbedarf beiDl T'ohren, Senken, Reiben 
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Pol7te.hnieeh tijdschrif't 26- 6-63 blz. 5928-597a. 

" 635&-640 ... 

., - 9-63 
II 940a-9468.. 
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Samenvatting. 

1 Eisen .a.raan de te ontwer~en dynamometer moet voldoen. 

II L1teratuurstudie. 

11-1 Construetie. 

11-2 Boorkrachten. 

11 ... 3 COl1cIuaiea. 

III Ezperiaent vocr het bel'a1en v.;In net toepsa'Jingsgebied en 

4e ~voeligheid. 

I11-1' Ont •• rp van de kraciitmeters. 

1II-2 IJking Tan de krac~. 'meters. 

1II-2-, Aan&etkrachtmeter. 

I1I-2-2 Momentmeter. 

, 111 ... 2-, Wederzijdse beinvloerling. 

111-, Lineariteit, gevofl!li;t;heid en toepas~ing6gebied van 

de krachtmttters. 

111-4 Appara,tuur, gereedschau en materiaal. 

III-5 UltToering van het exper~ment. 

111-6 Meet'resultaten 
111-7 Coneluaiea 

IV Eicentrequenties. 

v 

IV-1 Interessante frequenties. 

IV-2 Torsietrilling van de boor. 

IV-' Longitudinale en buifinest~illing van de coor. 

IV-4 Zelf-exit.rende tril:ircgen. 

IV-5 Gebied waarbinnen de ei~enfrequentie van de 

dynamometer moet lig:t:'en. 

IV-6 C01'1clusi.s .. 

Ver~lijking van enkele meetmethoden. 

V-1 De plaats Tan de dynamometer in hat mech~nisme. 

V -2 De opnemer. 

V-3 Het elastisch vervor~ineslichaam • 

bIz 
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bIz. 

V-4 Eakele constructies. 

V-~ .. 1 MetaalrekRtrookje OP dunwandige cilinder. 46 
V-4-2 Ha.lf~leid.rstrookje 0'0 dunwandige oili!~der. 46 

V-4-3 Metaalreketrookje OD i~F.eklerode balk. 

V-4-4 Induct!eve opnemers en ingekle~de balk. 

V-5 CODclllsies. 

VI nege •• ft. voor het ontwerp 

Appendix I. 

V':" de dynamometer .. 
• 

V.erst1jfheid van de ae.!,jzeti:r~Jchtmeter. 

Orlt .. erptekening van de _~anzet:::::--3chtmeter. 

A.ppeadix II. 

~ .. r~tijfheid v~n de momentmeter. 

Ontwer'tekenilig Van de n~olIientr:1eter 

A. ppendix I I I • 

IJltreaultaten van de a8:l7..e~kracht- en momentmete!'. 
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