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somenvotting 
In d1t rapport wordt be.echreven de moge11dk
held tet het meten van'de "Glattungstlefe val 
.en oppervlak met een,volgens het pr1nc1pe val 
de Solex-meter werkend. pneumat1sch meetlnat~ 

" ment. 

"ognose 

In verbanp met de vraag of een dergelljke 
ruwheldam.ter gesch1kt is voor gebruik in de 
werkplaata worden voor--en nadelen van de me
thode en de verkregen informatie bekeken. 
Voor de ultvoeringsvormen van deze pneumat1-
acbe oppervlakmeetapparatuur wordt verwezen 
naar de op blz. 5 genoemde lltteratuur. 
GreDslaagTerschijnselen zijn niet van invloed 
op de meting.(zie appendix blz.8) 

Alvorens een ultspraak te aoen over de han
teerbaarheid van sen pneumat1sche ruwheidame
tar 1n de werkplaats cienen enkele controle
metlngen verrlcht te worden. Een programma 
veor deze controle wordt op pag.6 en 7 voor~e. 
steld. 
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Het maten Tan oppervlakteruwheld velgens 
een pneumatlsche meetmethode. 

-, 

I. INLEIDING. 
Na.at de prakt18ch welnlg brulkbare optlaChe 1natrumenten en de 
meeatal ze.r dure electronlache ta.terapparatuur worden tegenw.ord1S 
ruwhe1dameter. ep de markt gebracht. waarvan de werklng 14ent1ek 1. 
met de ln de lengte metlng veel gebrulkte Solex-meter. De hante.rbaar
held en de prlj. van deze apparaten zlJn zodanlg dat ze, mlt. 4e 
nauwkeurlgheld en het Icheldend Termogen voldoende blljken te ZlJD t 
veor het gebrulk ln de werkplaats,' ter vervanglng van de TergellJkende 
MYlngernagel" methode, ge.chlkt zlJn. 

II. U ITVOKRINGSVORM. 
De algemene ultveerlngsvorm ls 
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getekend ln flguur I. 
Hlerep zljn vele varlanten yer· 
vaard1gd door e.a. de Polen. 
MierzeJewskl en Peak.w.k1 t en 4e 
Schotten Graneek en Wunsch. 
~ deze Tarl.tlea be.taan in heotd
zaak hlerln dat de drua..tlng deor 
mlddel van waterkelemheoste verTan
gen wordt door een mano_tier et 
een membraan drukmeter. 

- -. 
Voor allen echter geldt dat sebrulk 
gemaakt wordt Van de formule, -...::=-.-

H - =:--- r---- -=-~ -J,. h = • (lJ. 
1 + 6 2 / _t;) (~ ) - - !-- -~ 
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(Bedenk dat h en H everdrukken zljri; 
welae for mule u1t de wet van Pol
leul1le voorkomt. en waarln: 
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Plg.l •.. Algemene u1tvoer1ngs- (8oortellJke warmte) 
vorm van ~e pneuma- . Gebruikt wordt dus de tormultP 
tlach. ruwheldameter. h • H (2). 

. 1+52762 
D.ar de lngangsdruk H en de toevoerepenlng Tan de drukkamer G constant 
gehouden werdt re.p. constant 18, ls .h een maat voor de ultstreomepe
nlng S, welke mede arhanke11jk lp van de oppervlakteru¥be1d. 
De moe1l1jkheld echter llgt nlet 1n het apparaat. waarvan alle ultvoe
rlngen wel brulkbaar z1Jn, doch1n de constructle van de taster. 
De vraag ls n.l. hoe 'moet deze taster geconstrueerd worden opd&t lnder
daad de ruwheld Tan het oppervlak een maat ls voor de ultstroomopeD1~. 
en zo dlt al magellJk 18 welke eenhe1d van ruwheld wordt dan gemetonl 

lII.~ONSTRUCTLi VAN D~ TASTER. 
, Ar moet blj het meten van oen oppervlak rekenl~ gehouden werden met 

3 soorten.arwljklngen Van de ldeale Torm n.l. 
1. de vormtouten; 
2. de gOlT1ng; 
3. de ruwheld met van 1 naar 3 arnemende eolflengte 1nd1en van per10. 
dl.ke routen sprake ls. 

Meestal ls het mogelljk de taster ze kleln te construeren dat vora
routen nlet meegemeten Worden, doch or de 1nvloed van de selvlng op de 
ruwheldsmetlng Termeden kan worden ls arhanke11jk Tan de goltlengte 
van doze 8olv1ng. (zle rlg. 2& en 2b ). 
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'ig.2. Talter en oppervlak. 
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Du1del1Jk 1& dat 1n het aerate Se. 
val i~.rdaad da "gli\tungltlata" 
hw-l!L :r t (x)dx semeten werdt, 
terwiJl in het tw.ede geTal de 
solv1ng .en dersellJke reI Ipeelt 
dat het nl.t meseliJk i8 te voor
Ipellen wat er DU gemeten wordt. 
De meelte achr1Jvera ever d1t OD
derwerp enderkennen d1t bazw.ar 
w.l, en trachten dit d.or een pal· 
lende conatructie van de talter 
te endervangen. D1t 11 u1teraard 
slechta 1n bepaalde ate _sa11JlG 

daar bahalve van de geltlengte van de golving da aanpaas1ng.moga11Jk
held van de taster aan het oppervlak ook van de amplltude ~an de gel
v 1~ afhangt. 
Anderazln& 1s het natuurllJk ook de vraag of deze scheldlng van gol
Ving met klelne golflengte en ruwheld ln de praktlJk weI van balang 
18. Het 18 bevendlen nlet mogelljk eendu1dig te detlni'ren wanne.r 
golvlng overgaat ln ruwheld en omgekeerd. 
Ten elnae de atand en vorm van de taster zoveel mogellJk aan het op
pervlak aan te passen zljn velerlel methoden gev.lgd. Er moet .chter, 
om het voornaamste voordeel van de pneumatllche methode, het inteSre. 
rende karakter, te onderatrepen voor .en voldoend grote me.tlengte L 
gezorgd worden, hetgeen ln eerste instantle ln strlJd 11 met de ell 
voor aanpaselng van de taster aan het oppervlak, daar de taster een 
vrlj grote dlameter zou krlJgen. ~aerzeJewakl loate d1t acceptabel ep 
door de meetlljn ale ee~ roset over het taster oppervlak ta leggen. Op 
dle manter bereikte hiJ~een taster-d1ameter Tan 5 mm, een meetlengte L 

'II , . 
P1g.3. Talter .... lg.n. 

M1erz.J.wski. 

Tan 63 mm. 
Tenelnde nog een verbeterde aanpaas1ng'te 
krlJgen aan de vorm van bet oppervlak werd 
de taster ult rubber vervaardlgd en het 
meetvlak van 0,1 mm dlk metaalfolie hi.rop 
geplakt. 
Met d1t syateem ls ook met.n van cl11n4ri
ache vlakken mogelijk. Hoe greot met de 
door bem geconetrueerde taater de lnvlo.d 
van de golv1ng ep het meetr •• ultaat: 

hw = GV H -1. ;\, .... rm.ldt Mlerz.Je"ek1 
niet. 1: li 

-. of--1. ~ ... rl g.lezen 

c1h • 
diiw 

11 maxlmaal voer: 
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dh 
dhw.dG 

.. 
• -2H ••• 

"'.or G -! s. 
'5 G 

due G • hW.L. 

Het Is dua m.gellJk de aanspreekgevoellgheld diir 1n het toepa •• 1DB-
gebled zo groet moge11Jk te klezen, waar de meter het mee.t g.bru1kt 
werdt. 
B.em b.v. dat G = hw.L. b1j hw = lO)Am. en H = 1000 m ~o d~ wordt 
v.or de aanspr.ekgevoe11gheld het volgende verba~ gev.n4en: 
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F1g.5. Aanspreekgevoellgheld. 

---- ---------------

Ult flg.5 bllJkt dat ale de open1ng G ze gekozen wordt dat de &an
spreekgevoell~he1d b1J hw = lO~ m max1maal Is, deze ovor oen vrIJ 
groot gebled (van hw = 2 : 4o~m)een brulkbare grootte heett. 

De overbreng1ng 18 uit onderataande fIguur teijzlen.(aerekend .e~ d. 
boven aangenomen waarden ul t de formule h = t~12 -t 1. ) 

Door een schaalverde11ng volgens deze waarden aan te brengen moet het 
mogellJk z1Jn de "glattungatlefe" hw dIrect uit de met1ng at t. lezen. 

-- ......... 

.... ......... 
"

" ' .... 

----. ----- -- '. 
o ~ ________ ~ ________ ~ ________ + _________ +I ________ -4I __ 

..,... ---"'".-Auf ~,.,.. 

F1g.6. Overbrenglngs-verhoud1ng. 

Het Is u1teraard nlet noodzakellJk h1er te werken met •• n apparaat 
waarb1J de looomm ~. van een waterkolom wordt argelezen. Dezeltae 
redenering Is van toepass1ng als de constante toeveer druk H .p 
andere wIJze verzekerd wordt en te druk h van een manometer woreSt 
atgelezen. 
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IV •. INVLOED VAN DB PROFIELVq9i OP DE MATING. 
De protielvGrm h.ett geen lnvl.ed GP de meting van de "glittUDg8. 
tlete" hW. lamer. ge.-ten werQt tn relte het ultatr •• m-eppervlak . 
en gereglatr.erd un worden de "glattungatiere" hw. d •• r g.brullt 
te maken van de rel_t1e S : hw.L •. 
or dit u1tstroom-eppervlak nu gevormd wordt doer een aantal 4rie. 
hoeken,alnul.en otabaolu.te s1nussen doet nlet terzake. (zl. tls.1). 

1.. 

fit 

Flg.7. B~3 gellJke S gellJke hw. 

W11 men eehter lnformatle hebben over de "Rautlefe" R. dan g.ett 
deze methode geen eenduldlg antwoord. De "Rallt.lereu is lndor4 •• d pro
flel afhankelljk. 
Aan de hand van 4e met d. pn.umatlsche methode gem.ten waarde kan 
dUB geen ultspraak gedaan worden over de vorm van proflei. 
Cok lJken tegen de veel gebrulkte C L A waarde Ii onafhankollJk van 
de protlelvGrm nlet mogellJk. In onder.taande tekenlD§ werden tw •• 
gelljk grote dooratroom-open1ngen. dua met dezelfde glattunga'l.t." 
doch veraehl1lende prot1elvorm vergaleken •. 

Flg.8. Verge11jk1ng "glattungstlefe tJ en "ca" waarde van de 
ruwhe1d. 

Om dua dlreete lnformatle te verkrlJgen over de "OLA"waard. or d. 
"Rautlefe" van het gemeten oppervlak, zal de pneumatlsche _ter in 
afhankelljkheld van het oppervlak proflel dlenen te wordent selJk~. 
D1t on gebeuren do()r, ultgaande van een volkomen gladde lJkplaat. 
een reeks platen van bekende "CLAtt or "R" waarde vervaardlgd vel
gena een bepaalde bewerklngsmethode met het pneumatlache apparaa' 
to meten en zodoende een 1Jkschaal te bepalen voor dle bepaalde 
bewerklng. (en het gobru1kte gereedsehapl. 

CONCLUSIE. 
In het voorgaande bleek de be8proken pneumatllehe ruWheldsmeter 
,ele voordelen te bez1tten. Een objeet1eve, rlcht1ng •• nafhankellJke 
metlng wordt gedaan en de gevoellghe1d van de meter is 1n het ____ , 
8ebrulkte gebled voldoende. Bovendlen zlJn deor verschl1lend. f1,. .. t. 
("repan, Slgma Instrument Co Lt.d) goed hanteerbare apparat..n "15.n 
relatler gerlng. prlJa op de markt gebracht. Vaarvan de gevoellghe14 
1natelbaar ls. 
Enkele blJzond.re belangr1Jke vragen b11Jven echier b •• taan. 
1. H •• ls, blJ d. e.mmercl.~e apparaten, de meetnauwkeurlgheld t lD 
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belde bekende apparaten ls geen gebrulk gemaakt van 4_ door Mier
zeJewakl ontworPen taster. Wel wordt een ruobertaater .. , .en 
meetvlak van meta.lfoll. gebrulkt. Bee deze taster eCh\.r reag .. rt 
op de golvlpg vanhet opper~lak Is ni.t bekend. 
Voor het Aer.epan .8al eppe'vlak 'e.t.apparaat w.rat een .. et.ge
bled van R :: 1 t.t 2.)J.. m met een onbekende nauwkeurlsheld ePSOgev.n 

2. Is de Informatle hw (glattungstlere) voldoende ? Z. n1.t., .... b11Jkt 
de ~anteerbaarheld te zljn,lndlen v.er elke verachl1lende bewer· 
klngam.thode e~n IJklng moet worden ultg.voerd en e.n IJktabel aan~ 
w_zlg moet z1Jn ? Wordt de procedure dan tech weer n1et te 1ng •• 
w1kkeld om anel 1n .enw.rkplaat. gebru1kt te worden ? Eon el. 1. 
n.l. <lat met behulp van d.ze ruwh.ldsmeter gewerkt .et k1.mn.n 
werd.n met r ••• ·l. ruwheldsgetall.n. van welke aard dan • .ok, _ So
doend. t. concureren met de v.el gebrulkt. "vlngernagel" .. thede. 
Dat dlt apparaat groter. nauwkeurlgheld bledt dan deze .. thod. 
11J_t g.en tw1jrel, gezlen de ov.rbr.nglng en geyoellgh.14.~.kt.-
rlatl.ken. ' 

Vooratel: 

Voorge.teld wcrdt het Aer.pan iflass1 eppervlakt.atapparaat enise dasen 
op zlcht t. vragen, en te onderwerpen aan de op pag.6 en 7 v.orge. 
stelde controle • 
Aan de hand van de resultaten van deze control. kan tot een eventuale 
aanachat van het apparaat worden overgegaan. 
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Gearaal~e eppervlakken. 

~ 

. 

-

.tand B 

Beltelz HK plaa.tJe. Normaal nummer nader te bepale7.l. 
Materlaal St.C 45 Sn1Jsnelhe1d 2,5 m/.ec • 

. "13&nk. A. I.. Mltrenlc 4042. 

Hankin.tel11ng. Te meten ••••• 
W •. W. Stand Perth.-o ..... t,er 

~x* 
A • S d N. 

mm/emw •. 11m .. lIDl. emw/aec. 1im( p.a) 
L V LV L L l.. V 

II III II III II III II 111 

~ ~l~ 1 :,24 .,06 0,06 0,.2 ~oor £! 23ge 
2 It 0,06 alle en 
3 ,13 o,.~ 0.01 aan ~ '1195 
4 0,.07 zet .111m 

5 8(13 .~2 .,., 0,1 
en 

~~~ 1 •• 48 0,16 .L!! 
50 1 2 0,32 mm 

~ ~l~ 1 1,2 0,4 
2 0.8 0,27 

~){ .i- 1 2,6 •• 65 0.87 0.23 
~ 3. 2 1,7 0,67 

3 1.5 0,50 0,11; 
. ~ 8 temd v •• r-

, 

I 
I lJ klng van de··· 
I 
I 

. 
••••••• Ruwheidsgrootheden. 

Perth.-o- meter Pneum.meter. 

.R (,wall c(pl!l ) hmC,t..m) \: 
L I V L V L V 

II III II III II III II III II III II III 

Deze tabel 4 x. 
bJ.le aanzetton xi x~ 

. 
.. -

I 
I 

·.pneumatische I 
I ruwheidsmeter. 
I 

Symb91en: W.W.twisselwielen. d: diameter WerKBtuk V : vlakdraaien. 
a :aanzet. hm: glattungstlel'e. 
~) stand handels v /h R RautleI'e. 
~) voedingamechanlsme.C : CLA ruwhelaswaarde. 
S :anededlepteL: I:.a.n9draa1en. 
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· Teatvoorstel voor Pneumatlsche Ruwheldsmeter. 
Geslepen oppervlakken:a11een vlake11jpen wa~t de 1nvloed V/d 
rond1ng bllJkt u1t de gedr~a1de oppervlakken. 
Bank: Blohm asF 6. Steen Norton Mat.StC45 
Werkstuk afmet1ngen 35x25x6mm • 

.. 
BanJt1n. tell ing. r. meten Ruwheldagrootneaen wet 

Perth. -.-meter. 

.,; ~1:1" 

ache Ruw
he1da_ter 

Yw d Vs D hm R a 
m/min. ;um/s1ag mise c. "am/a lag ;t'- iii }l m )'" IJ. 

1 
5 5 

I. 
1 

10 5 
10 

1 

m1n. 
20 

1400x 
dsteen 

o. 

15 5 
10 

1 
20 5 

10 

---+-----=:r----t---------t-------I~--+----+---+_-----+l----

25 
~~--l-

5 
10 

SYmbolenl Vw: ta!'elsne1held. 
d : dlepteaanzet. 
Ve: steenanelheld. 
D : dwarsaanzet. 
hm: glattungstiefe. 
R :. Rautlefe. 
C : CLA ruwheldswaarde • 
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APPENDIX. 

Dat grenalaagverachlJna.len blj het stromen van do luoht do.r do ope
nlngen tuas.~ de taster en het te meten oppervlak geen a1gn1tlcante 
lnvloed op de metlng Tan de glattungatlere h.bben bllJkt ult de yol
gende benad.rende b.rekenlng: . 

In d. meetbu18 heerst .en overdruk h. De gemld
deld. ultstroomsnelheld kan dan m.b.v. d. wet 
van Bernoulll berekena worden. 

D h ,: _2 ~:2 2 H 
1t. c. 28' e.~. h - 7· 1 -t-s2/G! • 

Neem .an oat d.
2

mete2 op zlJn gr.ot.te g.v •• l1gheld 
ls arg_steld (S : G ) blJ R = 5)v1l. 
Een blj het aer.pan Massl aRparaat gebru1kt. aan-
81ultaruk 18 H a 1,.5 kgt/cr. 
VerSnelllll8 van a.zwaart.kracht g a 961 ~ •• c~~~ 
Soortelljk g.wlcht van lucht d'". 1,226. 1. kgt/WI'I 

t 
__ ".S Kin.matleche vlec.slt.lt: '\.I •• ,14 om2/ •• 0. 

, 'I', .. ~. ' 

a2
• 1.~.~1 -6 • 1,2.109 cm2/sec2 , a = 3,46.1.4 om/s.c. 

1, 2 .1. 
In h.t ln de flguur getekende'stroombulsje h.ett d. 1uchtstrom1ng .en 
R.ynoldawaarde Re. d.c/v • ••.• OOS.3t46,l,4 • 124 • 

• ,1 
De stromlng en grenel.ag ~ljn dus 1amlnalr (ems1agwaarden naar turbu
lent r.ap.He • 20e. en Re- 3 •••••• ) en de dlkte,van de gr.ns1ats kan 

,berekena worden met 6 • .....!.- • .!..al _. ,. •• 9 mm., (x ls d. longt. van 
VRe 11,1 

het atroombulsJo = de bre.dte van de meetrand van d. taat.r). 
Aangezl.n de, grene1aag zlch vanat de t.genover e1kaar 11ggeDde ~and.n 
apbeuwt meet rekenlng gehouden worden dat d. grenslaagetromlng •• n 
two.maa1 zo grot. a1s de berekende dlkte ln beslag neemt,du.".18 am, 
Daar de bulsdlameter ',0.5 mm ls, kan hler moel11jk van een grena1.ag 
ge.proken word.~ daar de hela stromlng gre~laagstr.mlng 18. 
Ult de formule e = £S. ~ 2 b11jkt dat C max1maal een raot..r 2 

d' 1tS /G, . ' 
grater kan worden dan de bovenberekende waarde en wel blJ zeer kle1n. 
ruwhed.n. Wordt echter een ruwheld R = l~m gemeten blJ de gog.von In
stelllng ~an het apparaat dan ls de factor d toch doorslagg.voDd Teor 
de Reyneldswaarde: 

4 2 deze 18 dan n.l. Re= .,.~1.3,46.1 •• 'I";iiJ ~ 48. 
0,14 

waarult volgt b. 0,1 ,..,.8,.14. 
. 1 ~ 

Wordt een epperv1ak met ruwheld R c 2.~m gemeten dan wordt de Reyn,lda. 
waarde 4/3.124,* 165 en ~ •• ,1/12,8-:% o,e08 BUD, du. nog nageno.g d. 
gehele atroombu18 bestaat ult grenslaagstromlng. . 

Vermeld d1ent te worden dat deze beachouwlng ln felt. alleen blJ zeer 
hoge sne1heden gehouden mag worden, en due h1er zeker niet exact 18. 


