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Samenvatting

In dit afstudeerverslag wordt de ontwikkeling van een standaard

hardheidsmeter voor Hardheid Rockwell C beschreven. Met deze hard
heidsmeter kunnen hardheidsstandaarden met een zeer lage onzeker

heid gekalibreerd worden. De standaardhardheidsmeter is ontwikkeld
voor het Van Swinden Laboratorium van het Nederlands meetinstituut.

Voor de hardheidsmeter is een nieuw eigen concept ontwikkeld. Bij dit

concept wordt de verplaatsing tussen het indringlichaam en het

hardheidsblok aangebracht door een actuator. De indringkracht en de
indringsnelheid worden beide gemeten. Door terugkoppeling kunnen de

indringkracht en de indringsnelheid geregeld worden. Dit concept biedt

vele voordelen ten opzichte van conventionele hardheidsmeters.

Er is een ontwerp* gemaakt wat gebaseerd is op dit concept. De actuator
wordt gevormd door twee tandradpompjes die olie in een drukcilinder
pompen. Een tandradpomp heeft een klein slagvolume, hiermee wordt de
indringkracht geregeld. De andere tandradpomp heeft een groter

slagvolume. Met deze tandradpomp wordt de indringsnelheid geregeld.
De indringkracht wordt gemeten met drie rekstrookkrachtopnemers terwijl

de indringdiepte wordt gemeten door twee inductieve verplaatsings

opnemers. Voor de rechtgeleiding tussen het hardheidsblok en het

indringlichaam wordt gebruik gemaakt van een elastische rechtgeleiding.
Deze rechtgeleiding is wrijvingsloos en de beweging van de geleiding is
zeer rechtlijnig.

Van de hardheidsmeter is een onzekerheidsanalyse gemaakt. Hieruit
blijkt dat de onzekerheid(2s) van de hardheidsmeter gelijk is aan 0,12

HRC. Dit is ongeveer de helft van de onzekerheidseis(2s) die gesteld is

in de opdrachtsomschrijving.

* Het ontwerp van de hardheidsmeter die in dit verslag beschreven is, blijft eigendom van

de Technische Universiteit Eindhoven.
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1. Inleiding

Deze afstudeeropdracht is tot stand gekomen ten gevolge van bestaande
contacten tussen de sectie Precision Engineering van de Technische
Universiteit Eindhoven en het Nederlands Meetinstituut - Van Swinden
Laboratorium (NMi-VSL), afdeling geometrische metingen. De afdeling
geometrische metingen houdt zich bezig met het ontwikkelen en beheren
van geometrische standaarden. Tevens worden kalibraties voor derden
verricht.

Binnen de afdeling geometrische metingen valt ook het beheer van de
Nederlandse hardheidsstandaard voor Hardheid Rockwell C (HRC). Ten
opzichte van internationaal geldende eisen is de nauwkeurigheid van het
aanwezige hardheidsmeetinstrument te laag. Enkele aanpassingen aan
het instrument hebben nog onvoldoende verbetering opgeleverd. Ais
gevolg hiervan is deze afstudeeropdracht ontstaan. De afstudeeropdracht
is binnen het NMi uitgevoerd.

1.1 Hardheidsmeten

De hardheid van een metaal wordt gedefinieerd als de weerstand tegen
blijvende vervorming door plaatselijke indrukking. De hardheid geeft een
indruk over de sterkte en de weerstand tegen abrasieve slijtage van een
bepaald materiaal. Een hardheidsmeting is snel uit te voeren en door de
kleine afmeting van de indrukking levert deze meetmethode slechts een
kleine beschadiging van het testobject (product) op. Hierdoor wordt in de
industrie veel gebruik gemaakt van deze meetmethode. De
hardheidsmeting wordt o.a. gebruikt voor:

• Controle van een productieproces of een warmtebehandeling
• Beoordeling van de kwaliteit van een materiaal of onderdeel
• Bepaling van de weerstand van een materiaal tegen abrasieve slijtage
• Beoordeling van de homogeniteit van een partij materiaal

Voor het bepalen van de hardheid van metalen wordt meestal een
hardheidsmeting volgens Brinell, Vickers of Rockwell gebruikt. De
hardheidsmeting volgens Brinell en Vickers worden in deze paragraaf
behandeld. De hardheidsmeting volgens Rockwell wordt uitvoeriger
behandeld in paragraaf 1.2.
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Hardheidsmeting vo/gens Brinell

Een stalen of hardmetalen kogel met een diameter van 1-10 mm wordt
met een gespecificeerde kracht (9,81-29.412 N) in het materiaal gedrukt.
Na het wegnemen van de belasting wordt de diameter van de
overgebleven indrukking gemeten. De hardheidwaarde volgens Brinell is
evenredig met de verhouding tussen de beproevingsbelasting en de
oppervlakte van de indrukking. Voor de hardheidswaarde geldt formule
1.1.

De indringkracht werd vroeger uitgedrukt in kgf, waardoor een voorfactor
van 0,102 is ontstaan (1 kgf = 1/(gravitatieconstante) * 1 N). Ais de
hardheidsmeting is verricht met een stalen kogel dan is eenheid van de
hardheid HBS. Bij een hardmetalen kogel is de eenheid HBW. De
hardheidsmeting volgens Brinell is, vanwege de grote kogeldiameter,
vooral geschikt voor zachte metalen met grote kri$tallen of een grote
ruwheid. Een voorbeeld hiervan is grijs gietijzer.

Hardheidsmeting vo/gens Vickers

De hardheidsmeting volgens Vickers verloopt hetzelfde als de
hardheidsmeting volgens Brinell, maar bij Vickers wordt een ander
indringlichaam gebruikt. Dit indringlichaam is een diamanten piramide
met vlakken onder 136 0

• De hardheidwaarde volgens Vickers is, evenals
de hardheidsmeting volgens Brinell, evenredig met de verhouding tussen
de beproevingsbelasting en de oppervlakte van de indrukking. Voor de
hardheidswaarde volgens Vickers geldt formule 1.2.

Met de hardheidsmeting volgens Vickers kan de hardheid van zachte en
harde materialen in een oplopende schaal gemeten worden. Door de
kleine indrukking is de beschadiging van het testobject klein~r dan bij een
hardheidsmeting volgens Brinel!.

1-2



1.2 Hardheidsmeten volgens Rockwell

De hardheidsmeting volgens Rockwell verschilt wezenlijk van de
hardheidsmetingen volgens Brinell en Vickers. Bij Rockwell wordt de
hardheidswaarde berekend uit de indringdiepte. Dit is aanzienlijk minder
tijdrovend dan het bepalen van de afmetingen van de indrukking op het
bovenvlak van het hardheidsblok. Hierdoor wordt de hardheidsmeting
volgens Rockwell veel gebruikt in de industrie. Het principe voor een
hardheidsmeting volgens Rockwell verloopt zoals in figuur 1.1 is
weergegeven:

~IQI!

F

4 --- [----- --- ------
---------~------------------------- -------- -

I-t--
I

~I

Oppervlak van het testmateriaal

100
H

E
E

N
0-
-

i
I
i---- --0
I

Figuur 1.1 Principe van een hardheidsmeting volgens Rockwell

De hardheidsmeting volgens Rockwell kan verdeeld worden in 4 stappen:

I Het indringlichaam maakt geen contact met het testmateriaal.

II Op het indringlichaam wordt een gedefinieerde primaire kracht Fo

aangebracht. De indringdiepte is nu gelijk aan ho.

III Op het indringlichaam wordt een gedefinieerde totale kracht F0 + ~

aangebracht. De indringdiepte is gelijk aan ho + h1•

IV Op het indringlichaam wordt weer een gedefinieerde primaire kracht Fo

aangebracht. De indringdiepte is nu gelijk aan ho + e.
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Door plastische deformatie, ten gevolge van de indrukking, is de

indrukdiepte tijdens stap IV groter dan de indrukdiepte tijdens stap II. Uit

dit verschil wordt de hardheidswaarde berekend. Voor de hardheids
waarde geldt formule 1.3:

Er bestaan verschillende varianten van de hardheidsmeting volgens

Rockwell. Deze varianten verschillen onder andere in het type indring

lichaam, de primaire kracht, de totale kracht, het grondgetal en de grootte

van een schaaldeel van het indringdiepteverschil. De verschillende

varianten worden aangeduid met letters. Welke variant het meest

geschikt is voor een bepaalde hardheidsmeting hangt af van de hardheid
en structuur van het materiaal en van de dikte van het proefstuk. De

meest gebruikte Rockwell-variant is Rockwell C. De hardheidsmeting

volgens Rockwell C is door verschillende organisaties in normen vast

gelegd. Voorbeelden van normen die betrekking hebben op HRC zijn:

• ASTM

• DIN

• JIS
• ISO

• OIML

E18-84, E18-89a

50103 deel 1,2 en 3

B 7726, B 7730

674,716,6508

SP19, SR4

Het t\lMi gebruikt de Europese normen die opgesteld zijn door de

European Committee for Standarization (CEN). Oit is een samen

werkingsverband van nationale normalisatie-instituten van 18 Europese

landen. De volgende normen zijn van toepassing op het meten van HRC.

• EN 10004-1

• EN 10004-2

• EN 10004-3

1 - 4

Beproeving volgens Rockwell (schalen A - B - C - 0 

E - F - G - H - K).
Verificatie van meettoestellen voor hardheidsmeting

volgens Rockwell (schalen A - B - C - 0 - E - F - G 

H - K).
Kalibratie van standaardblokken bestemd voor meet

toestellen voor hardheidsmeting volgens Rockwell

(schalen A - B - C - 0 - E - F - G - H - K).



De hardheidsmeting volgens Rockwell C wordt vastgelegd door de

parameters die zijn weergegeven in tabel 1.1. Deze parameters zijn af

komstig uit de EN-normen.

...........- .;.;.;.:...;.:;:.:.;.:......... . . :.:.;.;.;.;.;.;.:.:.:.;.:::;:.:.:.:." :::;: :;:;:::::~{{ ::::;:::::::::::::; ;:;::;:::::;::::::

m:::a~r~bg~~~mgtf6gyglg~t'i~B99~W~n:~:::::::»::::::::\::::}::::::'::::::::::::

Grondgetal (-)

Toepassingsgebied

Schaaldeel (m)

Primaire kracht (N)

Totale kracht (N)

Tijdsduur primaire kracht (s)

Tijdsduur totale kracht (s)

Indringlichaam

100

20 tot 70 HRC

98.07

1471

1 - 10

1 - 3*

3 - 6**

12 - 15***

Diamanten kegel met

tophoek 120 0

afrondingsstraal 0,2 mm

tabel1.1
* testmateriaal zonder tijdsafhankelijke plastische vervorming

** testmateriaal met matige tijdsafhankelijke plastische vervorming

*** testmateriaal met sterke tijdsafhankelijke plastische vervorming

1.3 Opdrachtsomschijving

Het doel van de afstudeeropdracht is te komen tot het ontwerp van een

standaardhardheidsmeter volgens Rockwell C met een totale onzeker
heid(2s) van maximaal 0,2 eenheden Rockwell C. De hardheidsmeting

vindt plaats op standaard hardheidstestblokken. In het ontwerpen van de

standaardhardheidsmeter komen de volgende aspecten aan de orde:

• De krachtgeneratie. De indringkracht moet constant gehouden worden

op gespecificeerde krachten van 98,07 en 1471 N.

• De indringdieptemeting. De indringdiepte moet met een nader te be

palen onzekerheid gemeten worden.
• De rechtgeleiding van de het indringlichaam ten opzichte van het test

object.

• Het indringbeweging. Deze beweging vindt met een gecontroleerde
snelheid plaats.
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1.4 Opbouw van het verslag

Het verslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de
ontwikkeling van de standaardhardheidsmeter beschreven. In het tweede

deel staan bijlagen en tekeningen van de hardheidsmeter. De opbouw

van het eerste deel is hieronder beschreven.

Hoofdstuk 2 Eerst wordt de hardheidsmeting volgens Rockwell C
beschreven. De hardheidsmeting wordt gesplitst in drie

processen. Hierna worden twee mathematische functies

bepaald, waarmee een hardheidsmeting beschreven kan
worden. De constanten van deze functies worden bepaald
aan de hand van praktijkmetingen.

Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk wordt een algemene onzekerheidsanalyse

van een hardheidsmeter opgesteld. Hierna wordt bekeken
op welke manieren de standaardhardheidsmeter ge

verifieerd kan worden. Aan de hand van de normen en de

onzekerheidsanalyse worden de specificaties voor het ont

werp opgesteld.

Hoofdstuk 4 De concepten van een conventionele en een 'deadweight'

hardheidsmeter worden geanalyseerd. Omdat deze hard

heidsmeters een groot aantal nadelen hebben, is een

nieuw concept opgesteld. Hierna zijn een aantal ontwerp

en ontwikkeld die gebaseerd zijn op het nieuwe concept.

Van aile ontwerpen zijn de sterke en de zwakke punten

geanalyseerd.

Hoofdstuk 5 Het laatste ontwerp uit hoofdstuk 4 wordt in dit hoofdstuk
verder uitgewerkt. Het ontwerp wordt opgedeeld in ver

schillende modules, met ieder een specifieke functie. Deze

modules worden tot in detail ontworpen.

Hoofdstuk 6 In dit hoofdstuk wordt de onzekerheid van de nieuwe

hardheidsmeter berekend aan de hand van de onzeker

heidsanalyse die is opgesteld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 7 De conclusies van het afstudeerverslag worden in dit

hoofdstuk beschreven.
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2. Beschrijving van de

hardheidsmeting

Het doel van dit hoofdstuk is het verkrijgen van inzicht in de hardheids
meting volgens Rockwell C. In paragraaf 2.1 wordt een algemene
beschrijving van de hardheidsmeting gegeven. Vervolgens worden het
indringproces en het terugveerproces van de hardheidsmeting volgens
Rockwell C beschreven. De constanten. die van belang zijn voor de
beschrijving van de hardheidsmeting. worden bepaald uit praktijkhard
heidsmetingen.

2.1 Aigemene beschrijving

Van een hardheidsmeting is een grafiek gemaakt. waarin de indringdiepte
tegen de tijd is uitgezet. Deze grafiek is afgebeeld in figuur 2.1. De
grafiek voigt uit de hardheidsmeting volgens Rockwell C die in paragraaf
1.2 is beschreven.

I I II III IV V VI VII
I

I

i
I

~

/1

4.5

4

3.5

I 3
(I,).......
Q

~ 25
OJ
c
{j 2
c

15

0.5

5 10 15 20
tijd [5]

25 30 35 40

Figuur 2.1
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In de grafiek zijn 3 verschillende processen te onderscheiden:

• Het indringproces. Bij dit proces, wat plaats vindt in tijdsdeel I en III,
neemt de indringdiepte toe. Tijdens het indringproces treedt elastische
en plastische vervorming in het hardheidsblok op. Uit het verschil
tussen de indringdiepte, voor en na het aanbrengen van de totale
kracht (tijdsdeel III en VI), wordt de hardheidswaarde berekend. In
figuur 2.1 is dit indringdiepteverschil gelijk aan 1,6*10-4 m, wat overeen
komt met 20 HRC (zie formule 1.3). Het indringdiepteverschil ontstaat
door plastische vervorming die aileen tijdens het indringproces plaats
vindt. Het indringproces heeft daarom grote invloed op de gemeten
hardheidswaarde. In paragraaf 2.2 wordt het indringproces beschre
Yen.

• Het proces, waarbij de indringkracht constant is. Dit proces vindt
plaats in tijdsdeel II, IV, VI. Door kruip in het hardheidsblok verandert
de indringdiepte. Omdat de grootte van deze indringdiepteverandering
klein is, wordt dit proces niet beschreven.

• Het terugveerproces. Bij dit proces, wat plaats vindt in tijdsdeel V en
VII, neemt de indringdiepte af. Tijdens het terugveerproces zal de
elastische vervorming die ontstaan is gedurende het indringproces,
verdwijnen. Het terugveerproces wordt beschreven in paragraaf 2.3.

2.2 Indringproces

In deze paragraaf wordt het indringproces bij een HRC-meting beschre
Yen. Het resultaat van de beschrijving is een mathematische functie voor
de indringkracht afhankelijk van de indringdiepte. Bij de beschrijving
wordt gebruik gemaakt van formules uit [1]. De indrukking van een conus
in het hardheidsblok is in figuur 2.2 afgebeeld.

Figuur 2.2
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Voor de indringkracht geldt formule 2.1.

Het verband dat bij een conus bestaat tussen Ag en x is gegeven in
formule 2.2.

Voor het verband tussen de vloeispanning van het materiaal van het
hardheidsblok en de geprojecteerde indringspanning geldt formule 2.3.

Voor het verband tussen de geprojecteerde indringspanning en de vloei
spanning van het materiaal van het hardheidsblok geldt tevens formule
2.4. Deze formule is afgeleid in [1].
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In deze afleiding zijn de volgende aannamen gedaan:

• Er is sprake van elastische-plastische vervorming.
• Het materiaal vervormt in radiale richting. Volgens deze aanname

worden er aan het oppervlak van het hardheidsblok geen uitstulpingen

gevormd.

• De plastische vervorming verloopt perfect plastisch.

Door formule 2.1, 2.2 en 2.3 in te vullen in formule 2.4 ontstaat een ver

gelijking voor de indringkracht.

In deze vergelijking valt op dat het verband tussen de indringkracht en de
indringdiepte kwadratisch is. Tussen de indringkracht en de gereduceer
de elasticiteitsmodulus bestaat een rechtevenredig verband. Voor dF/dx
geldt formule 2.6.

dF/dx neemt rechtevenredig met de indringdiepte toe. dF/dx wordt als
stijfheid van het contact tussen het indringlichaam en het hardheidsblok

beschouwd. Dit is niet geheel correct, omdat een deel van de vervorming

van het hardheidsblok plastisch is. Hierdoor is de werkelijke contact

stijfheid hoger. Het verband dat bestaat tussen de contactstijfheid en de

indringkracht kan gevonden worden door invullen van formule 2.5 in

formule 2.6. Dit verband is gegeven in formule 2.7. De contactstijfheid

blijkt evenredig te zijn met IF en I~.
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2.3 Terugveerproces

Het terugveerproces verschilt van het indringproces, omdat bij het
terugveerproces aileen elastische vervorming van het hardheidsblok
optreedt. Voor het terugveerproces geldt formule 2.8. Deze formule is
afgeleid uit [1].

Door formule 2.1, 2.2 en 2.3 in te vullen in formule 2.8 ontstaat een ver
gelijking voor de indringkracht bij het terugveerproces.

Het verband tussen de indringkracht en indringdiepte is kwadratisch. De
indringkracht hangt aileen af van de gereduceerde elasticiteitsmodulus
en tophoek van de conus. De indringkracht hangt niet af van de con
stante c (zie formule 2.3). Voor de contactstijfheid geldt formule 2.10.

Uit formule 2.6, 2.7, 2.9 en 2.10 blijkt dat het indringproces en het
terugveerproces met gelijksoortige formules beschreven kunnen worden.

2.4 Praktijkmetingen

De indringconstante Kj hangt af van de constante c (zie formule 2.3). De
constante c is afhankelijk van de geometrie van het indringlichaam, de
wrijvingscoefficient van het contactoppervlak en de structuur van het
materiaal van het hardheidsblok. Hierdoor kan de grootte van c moeilijk
afgeleid worden. Daarom zijn een aantal hardheidsmetingen verricht, om
de grootte van de indringconstante ~ en de terugveerconstante KIte
bepalen. De hardheidsmetingen zijn uitgevoerd op hardheidsblokken met
een hardheid van 20, 40 en 60 HRC.
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2.4.1 Hardhei8smetingen

De hardheidsmetingen zijn verricht met de huidige standaardhardheids

meter van het NMi. Bij de constante krachten van 0, 98,07 en 1471 N is

de indringdiepte gemeten. De uitkomsten van deze metingen zijn weer

gegeven in de kracht - indringdiepte grafiek van figuur 2.3.

10"44 xr-- -. ...-- --,

o meetpunt
> toenemende indringkracht
< afnemende indringkracht

3

2.5

verschil ~s..- -;:::::: :::=:-
----~-"'..---

~ ~--- --- -'"~ 60 HRS ::::::::· ·

:; 2 /,,/':_ ~_;::.f~:~:::=:=:::::::::;;:::::>-_··
1.5 0 .. ······ / .

..... // .
l' G..···············

}T, .
13"

0.5 ((..,

3.5

°OIll--------SO.LO-------10....L..O-O------1500

F[N]

Figuur 2.3 Kracht - indringdiepte grafiek

De maximale indringdiepte die wordt bereikt bij 1500 N met 20 HRC, is

gelijk aan 390 IJm. Bij een bepaalde indringkracht is, de indringdiepte bij

een toenemende indringkracht kleiner, dan de indringdiepte bij een

afnemende indringkracht (zie grafiek 2.3). De oorzaak hiervan is dat bij

een toenemende kracht naast elastische vervorming ook plastische

vervorming optreedt.

De grootte van de indringconstante ~ en de terugveerconstante K t is met

behulp van de meetpunten uit grafiek van figuur 2.3 berekend. De

indringconstante en de terugveerconstante hangen af van de hardheid

van het hardheidsblok. De berekende waarden van de indringconstante

en de terugveerconstante zijn voor 20, 40 en 60 HRC in tabel 2.1

weergegeven.
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20 9,8*10 9 4,9*10 10

40 1,5*10 10 6,0*10 10

60 2,4*10 10 7,4*10 10

tabel2.1

In figuur 2.4 is de contactstijfheid afhankelijk van de toe- en afnemende
indrukkracht voor hardheden van 20, 40 en 60 HRC weergegeven. De

grafiek is getekend met behulp van formule 2.7 en 2.10 en tabel 2.1.
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Figuur 2.4 Contactstijfheid afhankelijk van de indringkracht

Uit de grafiek wordt het volgende geconcludeerd:

• Met dezelfde indringkracht, is de contactstijfheid bij het terugveer
proces groter dan bij het indringproces.

• De contactstijfheid van hardheidsblokken met een hoge hardheid is
groter, dan van hardheidsblokken met een lage hardheid.

• Bij de primaire kracht (98,07 N) ligt de contactstijfheid tussen
2*10 6 en 7*10 6 N/m.

• Bij de totale kracht (1471 N) Iigt de contactstijfheid tussen 7*10 6 en
2*10 7 I\1/m.
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3. Meetonzekerheid en

specificaties

De onzekerheid(2s) van de hardheidsmeter mag maximaal 0,2 eenheden
Rockwell C bedragen. Voor het bepalen van de onzekerheid is een
onzekerheidsanalyse gemaakt. In paragraaf 3.2 wordt beschreven wat de
verificatiemogelijkheden van een standaardhardheidsmeter zijn. Met be
hulp van de normen en de onzekerheidsanalyse kunnen de specificaties
van het ontwerp worden opgesteld. De specificaties worden behandeld in
paragraaf 3.3.

3.1 Onzekerheidsanalyse

Met behulp van een onzekerheidsanalyse die is opgesteld volgens [2],
kan de totale onzekerheid van een hardheidsmeter worden berekend. De
onzekerheid kan worden berekend door de gevoeligheid vast te stellen
van de diverse parameters die invloed hebben op de Rockwell C waarde.
Uit de norm volgen de onderstaande parameters die mogelijk van invloed
zijn:

• Primaire kracht (Fp)
Totale kracht (Ft )

• Afrondingsstraal van het indringlichaam (r)
• Tophoek van het indringlichaam (a)
• Tijdsduur waarin de primaire kracht constant wordt gehouden (tp)

• Tijdsduur waarin de totale kracht constant wordt gehouden (tt)
• Meting van het indringdiepteverschil (e)
• Materiaalparameters (M). Hieronder vallen bijvoorbeeld de

elasticiteitsmodulus en de vloeispanning van het hardheidsblok.

Daarnaast is door [3] vastgesteld dat de eindsnelheid van het indring
proces ook invloed heeft op de hardheidswaarde. In de norm is voor de
eindsnelheid geen tolerantie vastgesteld. De hardheidswaarde kan, af
hankelijk van de bovenstaande parameters, beschreven worden met
formule 3.1.
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De hardheidswaarde mag aileen afhangen van de materiaalparameters.
Afwijkingen van de overige parameters zorgen voor een ongewenste af

wijking van de hardheidswaarde. De ongewenste afwijkingen van de
parameters kunnen verdeeld worden in een type-A en een type-B dee\.

Het type-A deel kan statistisch bepaald worden. Dit deeI is door herhaling
van een bepaalde meting vast te stellen. Het type-B deel is op andere
wijze vast te stellen, bijvoorbeeld door kalibratie. Bij de geometrische
afwijkingen van het indringlichaam zal het type-A deel van de afwijking
zeer klein zijn, omdat de afmetingen van het indringlichaam vrijwel con

stant zijn.

Als van een bepaalde grootheid aileen de grootte van de afwijking
bekend is dan geldt formule 3.2, voor de variantie van de grootheid. In
deze formule, die afkomstig is uit [2], wordt uitgegaan van een recht

hoekige verdeling.

Volgens [2] geldt formule 3.3 voor de totale variantie van de hardheids

waarde ten gevolge van de variantie van een bepaalde grootheid

Voor onzekerheid(2s) van een bepaalde grootheid geldt formule 3.4.
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De vergelijking totale onzekerheid(2s) van de hardheidswaarde wordt
beschreven door formule 3.5.

De numerieke grootte van de gevoeligheid van de verschillende para
meters op de hardheidwaarde volgens Rockwell C (BHR/BP) is bepaald
door [3]. De gevoeligheid van deze parameters is voor drie verschillende
hardheden in tabel 3.1 weergegeven.

;.:.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;. ;.;;.;...;.:.:.;.:.:.::: :-:; :-:;:-:;:::::::;::-:::: :.:;::::: :". ::::::::::::::;:;:::::;::::::::::::::::::::::: :.:.:.; :.::.::..:.::.'.:.'.:.'.:.'.'.'.'.'.',',',','..".,'.'.':'..,'.""".',','.'.','.,.'..::;:;:;:::;::;:;:;:;:;:;::;:
m{rrrrrrfrrrmrrrrrfr~:r::: .:.:.:.:.: .; HR:1l1ff':':':': .

•.,',',.,'.,.,.:.,•.,',•.,',•.,',•.,',':•. ,'.,','.,.,•.,.,'.,',•.,',•.,.,·.,','.,·,·.,',•.,·.2'.·.·'0.·.',':-·.·'2".'.·.":"5.'.·,·,'.,':·H'.·.',·,·.'.'.·.~.'.',','.··..·:0'.·.·:':':·.:. .,•.,•••.••.••.••.,•.••••.,.,•.,•.•"••.,°4.",..':,O:'.·•..·,·,'.·".,'.'.•,.·,'u•. '.·.·,•.·..·='.,·.,·,.•..•,·H'..·',.·:·.'..•.~·..•·,••.·.·.·.·.O.·.·:.:·.•.•. :·•.••.·i··.. ,'...·.·':·:·i::·/'.,..·.}?~ ~ ~··$Pt$?·.BfF~P··:::·· •••
Primaire kracht 98,07 N 0,12 HRC/N 0,07 HRC/N 0,05 HRC/N

Totale kracht 1471 N -0,04 HRC/N -0,03 HRC/N -0,02 HRC/N

Tophoek indringlichaam 120 0 1,30 HRCI 0 0,80 HRCI 0 0,4 HRCI 0

Afrondingsstraal 0,2mm 15 HRC/mm 30 HRC/mm 50 HRC/mm

indringlichaam

Tijdsduur primaire kracht 5s 0,00 HRC/s 0,00 HRC/s 0,00 HRC/s

Tijdsduur totale kracht 5s -0,07 HRC/s -0,04 HRC/s -0,03 HRC/s

Eindsnelheid 30 IJm/s -0,02 HRC/lJm/s 0,00 HRC/lJm/s 0,03 HRC/lJm/s

Indringdiepteverschil 160/120/100 IJm -0,5 HRC/lJm] -D,S HRC/lJm -D,S HRC/lJm

tabel3.1

Het effect van de afwijking van de meting van het indringdiepteverschil

op de hardheidswaarde is berekend door het differentieren van formule
1.3. Effecten van de andere parameters op de hardheidswaarde zijn
experimenteel vastgesteld. Het effect van de primaire en de totale kracht
op de hardheidswaarde kan ook op een andere manier worden vast
gesteld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de hypothese van Brinel!.
Volgens Brinell wordt de hardheid van een materiaal bepaald door de
verhouding tussen de indringkracht en het oppervlak van de indrukking
(zie formule 1.1).
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Met de gegevens van tabel 3.1 kan een onzekerheidsanalyse gemaakt

worden. Tabel 3.2 geeft een indruk van de totale onzekerheid(2s) in HRC

van een standaardhardheidsmeter die voldoet aan norm EN 10 004-3. De

afwijkingen van de parameters van de standaardhardheidsmeter zijn af

komstig uit de norm. De variantie van de parameters is berekend met

formule 3.2. De totale onzekerheid is berekend met formule 3.4 en 3.5.

pififfi~titR:~: ,.,.,·,~,.,:,.,.".,A,..,:,.,:,.,:.•.r.•.•..•.w:··i.•.J.'.'·.•·.k·...•...iO.•.·.·.'.·.·.9.'.'.'.'.'.•.•.•.'.8.•.•..•.·.•.....' :.••.'..:.•...~. M~r!~6ii~i'·;.'. ~'.' :•.:•.•...,..,.,.:•.~,.~•.~:.:,.,·::::,:::ohi~kijth~'i'd(2g)(HRG)):::):))':~':~'::::::::::~
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Primaire 0,2 N

kracht

Totale 1,5 N

kracht

Tophoek ~1 c

indringlichaam

Afrondings- 0,005 mm

straal indring-

Jichaam

Tijdsduur 4,55

primaire kracht

Tijdsduur 1,5 5

totale kracht

Eind- 20 IJm/s*

snelheid

Indringdiepte- 0,2 IJm

verschil

1,33*10 -2 N2

3,33*10-3 02

8,33*10.6 mm2

6,7552

0,7552

133 (IJm/s)2

0,04 HRC

0,07 HRC

0,15HRC

0,09 HRC

0,00 HRC

0,12 HRC

0,46 HRC

0,12 HRC

0,02 HRC

0,05 HRC

0,09 HRC

0,17 HRC

0,00 HRC

0,07 HRC

0,00 HRC

0,12 HRC

0,01 HRC

0,05 HRC

0,05 HRC

0,29 HRC

0,00 HRC

0,02 HRC

0,69 HRC

0,12 HRC

.·;J'bi~iij6Ht¢k.¢rh¢i~(~~)••• ·.·: .•·::',iQl~$HR99.;g1HRq·· ··.··.. P)!r§fflR9.:·.·•••••
tabel3.2

* In de norm zijn geen toleranties voor eindsnelheid gegeven. Deze tolerantie van

5tandaardhardheidsmeters is bepaald door [4].

Een standaardhardheidsmeter die voldoet aan EN 10 004-3 kan een

onzekerheid(2s) gehaald worden die ligt tussen 0,24 en 0,76 HRC. De

eindsnelheid blijkt een zeer grote invloed te hebben op de totale

onzekerheid. VerdeI' hebben de afwijking van de afmetingen van het

indringlichaam en de afwijking van de indringdiepteverschilmeting hebben

veel invloed op de onzekerheid. De onzekerheid, ten gevolge van de

afwijking van de tijdsduur van de primaire kracht, is verwaarloosbaar.
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3.2 Verificatie van een standaard

hardheidsmeter

De onzekerheid van de nieuwe standaardhardheidsmeter moet een

voudig te bepalen zijn. Voor het bepalen van de onzekerheid bestaan

twee verificatiemethoden. De eerste methode is directe verificatie. Deze

methode wordt behandeld in paragraaf 3.2.1. De tweede methode is

verificatie met behulp van een ringvergelijking. Deze methode wordt be

schreven in paragraaf 3.2.2.

3.2.1 Directe verificatie

Met directe verificatie wordt bepaald of de afwijking van een onderdeel

van de standaardhardheidsmeter binnen de gestelde toleranties vall. De

verificatie van onderdelen moet herleidbaar zijn naar de kracht- lengte- of

tijdstandaard. Aile onderdelen die invloed hebben op de parameters uit

paragraaf 3.1 komen in aanmerking voor directe verificatie. Voorbeelden

van onderdelen zijn:

• De krachtgenerator

• Het indringlichaam

• De indringdiepteverschilmeting

3.2.2 Verificatie met behulp van een ringvergelijking

Standaardhardheidsmeters zijn niet herleidbaar naar een hogere hard

heidsstandaard. Hierdoor bestaat aileen de mogelijkheid om standaard

hardheidsmeters met elkaar te vergelijken. Een dergelijke vergelijking

wordt een ringvergelijking genoemd. Voor een ringvergelijking bestaan

twee mogelijkheden:

• ledere standaardhardheidsmeter meet dezelfde serie hardheids

blokken. Bij deze hardheidsmetingen gebuikt iedere standaard

hardheidsmeter zijn eigen indringlichaam. Uit de gemeten hardheids

waarde van aile deelnemende standaardhardheidsmeters wordt het

gemiddelde bepaald. Vervolgens wordt van iedere hardheidsmeter de

afwijking tot de gemiddelde hardheidswaarde bepaald. 20 wordt een

indicatie verkregen van de kwaliteit van iedere hardheidsmeter.
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• De serie hardheidsblokken kan door iedere standaardhardheidsmeter
gemeten worden met hetzelfde indringlichaam. Hierdoor hebben
maatafwijkingen van het indringlichaam geen invloed op de het
verschil tussen de gemeten hardheidswaarde en de gemiddelde

hardheidswaarde.

In figuur 3.1 zijn de resultaten van de OIML ringvergelijking voor HRC van
1984 weergegeven. De hardheidsmetingen zijn, met verschillende
indringlichamen, volgens de normen voor HRC verricht. De tijdsduur
waarin de kracht constant gehouden wordt, de indringsnelheid en de
bijbehorende toleranties zijn afkomstig uit de normen voor HRC.

1.0

0.5
o
~
:c
g> 0.0
32

i -0.5

70605040
HRC

3020

-1.0 .J--+---1----+---+-l--+--.:;::::~~==+:::::;~

10

l-'MGC ... GB .USA ~D +AUS *A

Figuur 3.1 OIML ringvergelijking van 1984. In de grafiek zijn slechts enkele
deelnemers weergegeven.

De grafiek uit figuur 3.1 laat zien dat het verschil in de gemeten
hardheidswaarde tussen -1,0 en +0,7 HRC Iigt. De grote verschillen zijn
enerzijds te verklaren door de onnauwkeurigheid van de standaard
hardheidsmeters, anderzijds door grote toleranties en onvolledigheid van
de normen voor HRC.

3-6



3.3 Specificaties

De totale onzekerheid(2s) van de hardheidsmeter, ten gevolge van de

type-A en type-B afwijkingen, moet volgens de opdrachtsomschrijving
kleiner zijn dan 0,2 HRC. Op basis van de maximale totale onzekerheid

en de normen voor HRC zijn de specificaties van de nieuwe standaard
hardheidsmeter opgesteld. De specificaties zijn verdeeld in algemene

specificaties en in specificaties van de maximale afwijking van de para
meters die beschreven zijn in paragraaf 3.1.

3.3.1 Aigemene specificaties

In deze paragraaf worden de algemene specificaties beschreven. De
algemene specificaties hebben geen directe invloed op de totale on

zekerheid van de hardheidsmeter.

Totale ontwerp

• De verschillende onderdelen van de hardheidsmeter dienen goed
verifieerbaar te zijn. Voorbeelden van onderdelen die geverifieerd

moeten worden, zijn het indringlichaam en de krachtgenerator.

• De hardheidsmeter moet geschikt zijn voor het meten van hardheids
blokken met een dikte tussen 5 en 15 mm. De maximale diameter is

65 mm. Binnen deze afmetingen vallen 95 % van de standaard
hardheidsblokken.

Krachten

• De indringkracht dient zonder fluctuaties aangebracht te worden.

Krachtfluctuaties kunnen invloed hebben op het vervormingsgedrag

van het materiaal van het hardheidsblok.

Geleiding

• De grootte van de slag van de geleiding is gelijk aan de slag die
gemaakt wordt tjjdens de indrukking, plus de ruimte die benodigd is

om het hardheidsblok te verschuiven. Uit figuur 2.3 voigt dat de slag

die gemaakt wordt tijdens het indrukken maximaal 400 ~m is. Met een
slag van de geleiding van 2 mm, blijft 1,6 mm speling over voor het
verschuiven van het hardheidsblok.
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Tiidsverloop

• De duur van het tijdsinterval, waarin de totale kracht constant
gehouden wordt, moet instelbaar zijn. Voor een materiaal met tijds

afhankelijk plastisch gedrag wordt een ander tijdsinterval aange
houden, dan voor materialen zonder tijdsafhankelijk plastisch gedrag
(zie tabel 1.1). Dit is beschreven in de norm EN 10004-1 7.5.

Indringsnelheid

• In norm EN 10004-3 wordt een verschil gemaakt tussen een type A

en type B standaardhardheidsmeter.

Type A

TypeS

Bij dit type standaardhardheidsmeter moet de indring

kracht in een tijdsduur van 2 tot met 8 s vergroot worden
van de primaire tot de totale indringkracht. Bij 20 en 60

HRC is het verschil tussen de indringdiepte tijdens de
primaire en de totale kracht gelijk aan 300 resp. 200 IJm.

Dit is afgelezen uit figuur 2.3. De gemiddelde indring

snelheid Iigt dus tussen 150 en 25 IJm/s.

Bij dit type standaardhardheidsmeter moet de indring

snelheid een constante waarde hebben tussen 5 en 20

IJm/s.

Het bovenstaande bewijst dat de norm niet eenduidig is over de
indringsnelheid. Daarom wordt aangenomen dat de indringsnelheid
van de nieuwe hardheidsmeter traploos moet kunnen varieren tussen

oen 100 IJm/s.

3.3.2 Specificaties van de maximale afwijking van de

parameters

De totale onzekerheid van de hardheidsmeter hangt af van de afwijking

van de parameters uit paragraaf 3.1. In tabel 3.2 is de totale onzekerheid
berekend met behulp van de parameterafwijkingen die volgen uit de
normen voor HRC. Bij 60-65 HRC is deze totale onzekerheid(2s) gelijk
aan 0,76 HRC. Dit is 3,8 maal zo groot als de onzekerheid(2s) van 0,2

HRC die in de opdrachtsomschrijving gevraagd is. De parameteraf

wijkingen van het nieuwe ontwerp moeten dus lager zijn dan de

afwijkingen uit de normen voor HRC. In tabel 3.3 zijn de maximale
afwijkingen van de parameters van de nieuwe hardheidsmeter gegeven.
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0,02 HRC 0,01 HRC 0,01 HRC

0,02 HRC 0,02 HRC 0,01 HRC

0,08 HRC 0,05 HRC 0,02 HRC

0,04 HRC 0,09 HRC 0,14 HRC

0,00 HRC 0,00 HRC 0,00 HRC

0,04 HRC 0,02 HRC 0,02 HRC

Primaire kracht 0,2 N

Totale kracht 1,5 N

Tophoek 0,1 c

indringlichaam

Afrondingsstraal 0,005 mm
indringlichaam

Tijdsduur primaire 4,5 s
kracht

Tijdsduur totale 1,5 s
kracht-
Eindsnelheid 20 IJm/s

Indringdiepte 0,21Jm
verschil

0,04 HRC 0,02 HRC 0,01 HRC 0 ++ 0,15 N

0,07 HRC 0,05 HRC 0,05 HRC + ++ 0,5 N

0,15 HRC 0,09 HRC 0,05 HRC ++ 0 0,05 0

0,09 HRC 0,17 HRC 0,29 HRC +++ 0 0,0025 mm

0,00 HRC 0,00 HRC 0,00 HRC 0 +++ 4,5 s

0,12 HRC 0,07 HRC 0,02 HRC ++ +++ 0,5 s

0,46 HRC 0,00 HRC 0,69 HRC ++++ +++ 2IJm/s

0,12 HRC 0,12 HRC 0,12 HRC ++ + 0,1 IJm

0,05 HRC

0,06 HRC

0,00 HRC

0,06 HRC

0,07 HRC

0,06 HRC

tabel3.3

*

.*.*

berekend met formule 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en tabel 3.1
gebaseerd op de onzekerheid(2s) ten gevolge van de parameterafwijking uit de norm voor 20, 40 en 60 HRC
realiseerbaarheid van het verkleinen van de parameterafwijking, gebaseerd op de huidige stand der techniek
gebaseerd op de gewenste verbetering en de realiseerbare verbetering



De nieuwe maximale parameterafwijkingen zijn gebaseerd op de ge

wenste verbetering en op de realiseerbaarheid van de gewenste ver
betering. De totale onzekerheid(2s) is met, de nieuwe maximale
parameterafwijkingen, kleiner dan 0,2 HRC. De maximale parameter

afwijkingen vormen een goed uitgangspunt voor het ontwikkelen van een
nieuwe hardheidsmeter.
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4. Ontwerp van de
hardheidsmeter

In de eerste paragraaf wordt een concept voor het ontwerp van de hard

heidsmeter gemaakt. Vervolgens worden vijf ontwerpen beschreven die

gebaseerd zijn op dit concept. Van ieder ontwerp worden de sterke en de

zwakke punten geanalyseerd. Het definitieve ontwerp wordt gepresen

teerd in paragraaf 4.2.6. In hoofdstuk 5 wordt dit definitieve ontwerp

verder uitgewerkt.

4.1 Concept van de standaardhardheidsmeter

In deze paragraaf worden de concepten van een conventionele en een

deadweight hardheidsmeter geanalyseerd. Deze concepten blijken een

aantal grote nadelen te hebben. Daarom wordt in paragraaf 4.1.3 een

nieuw eigen concept van een hardheidsmeter gepresenteerd.

4.1.1 Conventionele standaardhardheidsmeter

Deze hardheidsmeter is in figuur 4.1 afgebeeld. De indringkracht wordt bij

deze hardheidsmeter aangebracht met behulp van een massa. Deze

massa levert de indringkracht via een hefboom. De indringdiepte wordt

gemeten door een inductieve verplaatsingsopnemer die tussen het frame

en de rechtgeleiding is bevestigd. Het oplegvlak kan in hoogte versteld

worden met een schroefspindel, waardoor hardheidsblokken met ver

schillende dikte gemeten kunnen worden. Voor de geleiding van het

indringlichaam ten opzichte van het hardheidsblok wordt een bladveer

parallelgeleiding gebruikt. Een oliedemper zorgt voor de regeling van de

indringsnelheid. Voor de conventionele hardheidsmeter geldt de volgende

bewegingsvergelijking:

4 - 1



Voor de indringsnelheid geldt formule 4.2.

Uit deze formule blijkt dat de indringsnelheid afhangt van de indring

diepte. De indringdiepte verandert tijdens het indringproces, waardoor de
indringsnelheid niet constant is.

I:::::::::-51-5_60_0::===:-~

,ll-----=----
.(j) 1 .Indringlichaam

2 Oplegvlak

3 Hefboom

4 Lengtemeting

5 Gewichtheffer

6 Verstelveer

7 Massa

8 Oliedemper

Figuur 4.1
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Een conventionele hardheidsmeter heeft een aantal grote nadelen.

• Door het gebruik van een oliedemper is de indringsnelheid tijdens het

indringproces niet constant.

• Conventionele hardheidsmeters zijn niet flexibel. De indringsnelheid

kan niet ingesteld worden. De grootte van de indringkracht kan slechts

ingesteld worden door het veranderen van de massa.

• De beweging van de bladveerparallelgeleiding is niet rechtlijnig omdat

er een zakking ontstaat ten gevolge van uitwijking van de geleiding [7].
• Een schroefspindel is geen goede ondersteunillg van het hardheids

blok. Ten gevolge van belasting van de schroefspindel kan hysterese

ontstaan, wat resulteert in een meetfout van de indringdiepte.

4.1.2 Deadweight standaardhardheidsmeter

Deadweight hardheidsmeters leveren op dit moment de hoogste nauw

keurigheid. De primaire en de totale indringkracht wordt bij deze hard

heidsmeters direct (d.w.z. zonder overbrenging) op het indringlichaam

aangebracht door een kleine en een grote massa. Deze massa wordt

deadweight genoemd. In figuur 4.2 is een deadweight hardheidsmeter

afgebeeld. Bij deze standaardhardheidsmeter wordt de indringdiepte

gemeten door een lasermeetsysteem. De primaire kracht wordt aan

gebracht door de totale massa die bestaat uit het bovenjuk, de indring

lichaamhouder en het indringlichaam. De totale kracht wordt aangebracht

met behulp van de het onderjuk en het deadweight. Drie krachtopnemers

die onder het hardheidsblok zijn geplaatst, meten de indringkracht.

Voordat de totale belasting wordt aangebracht, rust het onderjuk op een

hydraulische cilinder. Ais deze cilinder leeg stroomt dan zal het onderjuk

aan het bovenjuk komen te hangen. De snelheid waarmee het indring

lichaam in het hardheidsblok dringt, hangt af van de snelheid waarmee

de hydraulische cilinder leeg stroomt. De stroomsnelheid wordt geregeld

met vier elektromagnetische ventielen.

Een deadweight hardheidsmeter heeft de volgende nadelen:

• De indringsnelheid van een deadweight hardheidsmeter is slecht te

regelen. De Italiaanse deadweight standaardhardheidsmeter heeft een

snelheidsafwijking van 2 IJm/s bij een indringsnelheid van 30 IJm/s. De

afwijking is dus 6,7 %. Het snelheidsregelsysteem met de elektro

magnetische ventielen schiet dus duidelijk te kort.
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• Deadweight standaardhardheidsmeters zijn niet f1exibel. De grootte
van de indringkracht en de indringsnelheid kunnen moeilijk of niet
ingesteld worden.

• De beste deadweight standaardhardheidsmeters zijn duur, door
toepassing van een lasermeetsysteem en een complexe besturing.

Onderjuk
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Hydraulische cilinder
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Photo

receiver

Inkomende

Figuur4.2 Deadweight hardheidsmeter

4.1.3 Hardheidsmeter met kracht- en snelheidsturing

Om de nadelen van de conventionele en de deadweight hardheidsmeter
te omzeilen, wordt de hardheidsmeter ontworpen op basis van een
geheel nieuw eigen concept. In figuur 4.3 is het concept van een
hardheidsmeter met kracht- en snelheidssturing afgebeeld. De
indringkracht wordt aangebracht met een actuator. De indringkracht en
de indringdiepte worden beide gemeten. Uit de indringdiepte kan de
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indringsnelheid worden afgeleid. De indringsnelheid en de indringkracht
worden beide teruggekoppeld. Zo ontstaat een regeling voor de indring
snelheid en de indringkracht.
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Formule 4.3 Hardheidsmeter met kracht- en snelheidsturing.

Het nieuwe concept heeft de volgende voordelen:

• Door terugkoppeling kan de indringsnelheid aanzienlijk beter constant
gehouden worden.

• De indringkracht, indringsnelheid en tijdsintervallen kunnen eenvoudig
veranderd worden. Hierdoor is de hardheidsmeter, naast voor
Rockwell C, ook geschikt voor aile andere varianten van de Rockwell
meting. De hardheidsmeter kan tevens indrukkingen maken voor
hardheidsmetingen volgens Brinell, Vickers en Knoop.

• De indringkracht en de indringsnelheid kunnen tijdens de hardheids
meting worden afgelezen, waardoor fouten in het kracht- en snelheid
verloop direct herkenbaar zijn. Kleine fouten in de kracht en de
snelheid kunnen met correctiefactoren weggewerkt worden.

• Door de kleine massatraagheid van een actuator is de indringsnelheid
van de hardheidsmeter volgens het nieuwe concept aanzienlijk een
voudiger te regelen dan de indringsnelheid van de deadweight
standaardhardheidsmeter.

Een hardheidsmeter met kracht en snelheidssturing biedt dus vele voor
delen ten opzichte van de conventionele en de deadweight hardheids
meter. Het ontwerp van de hardheidsmeter gaat daarom uit van het
nieuwe concept.
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4.2 Van concept naar ontwerp

In deze paragraaf worden vijf ontwerpen van een hardheidsmeter
beschreven, die gebaseerd zijn op het nieuwe concept uit de vorige
paragraaf. Na de presentatie van ieder ontwerp worden de sterke en de
zwakke punten geanalyseerd. In paragraaf 4.2.5 wordt het definitieve
ontwerp beschreven.

4.2.1 Ontwerp met voicecoil aandrijving

Dit ontwerp is afgebeeld in figuur 4.4. Een voicecoil is een spoel die zich
in een magnetisch veld bevindt. Ais er stroom door de spoel gevoerd
wordt, dan ontstaat een Lorentzkracht. Voor de Lorentzkracht geldt
formule 4.3.

Met Iv = 3[A] , B = 0,33 [T], ~ = 100 [m] voigt dat de Lorentzkracht gelijk is
aan 100 N. Het is mogelijk om een voicecoil te ontwerpen met een slag
van 50 mm en een maximale kracht van 100 N [5].

De voicecoil kan gebruikt worden als aandrijving van de hardheidsmeter.
Uit de specificaties voigt dat voor de hardheidsmeter is een totale
indringkracht nodig van 1500 N bij een slag van 2 mm. Hierdoor is
tussen de voicecoil en het indringlichaam een overbrenging nodig met
een overbrengingsverhouding van 1:15. Met deze overbrengingsver
houding wordt de grootte van de slag van de voicecoil gelijk aan 30 mm.
Voor de overbrenging wordt een hefboom gebruikt met een korte arm van
50 mm en een lange arm van 750 mm. De draaipunten van de hefboom
worden gevormd door meskantscharnieren.

Voor de geleiding van het indringlichaam ten opzichte van het hardheids
blok wordt een elastische rechtgeleiding met zes gevouwen bladveren
gebruikt, die beschreven is in [7]. Het hardheidsblok Iigt op de geleiding,
en het indringlichaam is aan de vaste wereld bevestigd.

Door een lasermeetsysteem wordt de indringdiepte gemeten. De laser
meet de uitwijking van de geleiding ten opzichte van de vaste wereld. Met
een lasermeetsysteem kan een nauwkeurigheid bereikt worden van 0,01
IJm.
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De indringkracht wordt afgeleid uit de stroom door de voicecoil en de
uitwijking van de geleiding die gemeten wordt door het lasermeet

systeem. Voor de indringkracht geldt formule 4.4.

Sterke punten

• De elastische geleiding met zes gevouwen bladveren is zeer recht
lijnig. Dit is aangetoond in [6].

• De nauwkeurigheid van het lengtemeetsysteem is aanzienlijk beter
dan de nauwkeurigheid die in de specificaties gevraagd wordt.

• De aandrijving heeft een lage massatraagheid, waardoor de indring
beweging snel gestart en gestopt kan worden. Hierdoor kan de
tijdsduur, waarin de totale kracht constant is, nauwkeurig ingesteld

worden.

Zwakke punten

• De fabricage van de elastische rechtgeleiding is relatief moeilijk,
omdat de elastische rechtgeleiding een 3D-draadvonkstuk is.

• Het framepunten die weergegeven zijn als vaste wereld liggen ver uit
elkaar, waardoor het frame groot zal zijn.

• Een lasermeetsysteem is duur in vergelijking met andere lengtemeet
systemen.

• De indringkracht is afhankelijk van de stroom door de spoel en de uit

wijking van de geleiding. Nauwkeurige meting van de indringkracht is

hierdoor ingewikkeld.
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4.2.2 Ontwerp met twee dubbele parallelgeleidingen

In het ontwerp met de voicecoil aandrijving is een rechtgeleiding met zes
gevouwen bladveren gebruikt, voor de geleiding van het hardheidsblok
ten opzichte van het indringlichaam. Omdat de fabricage van deze recht
geleiding relatief moeilijk is, wordt in het nieuwe ontwerp (zie figuur 4.5)
een ander type rechtgeleiding gebruikt. Dit is de dubbele paralle/

geleiding die beschreven wordt in [7]. Een dubbele parallelgeleiding die

bestaat uit twee gestapelde enkele parallelgeleidingen, is een exacte
rechtgeleiding.

Het ontwerp is opgebouwd uit een drie stalen blokken, met een dikte van
50 mm, waarin uitsparingen zijn gemaakt door draadvonkbewerkingen.
Deze draadvonkbewerkingen kunnen uitgevoerd worden in een vlak,
waardoor er s/echts een opspanning nodig is.

De indringdiepte wordt gemeten door een inductieve verplaatsings

opnemer (TESA GT 21 HP), waarvan de maximale afwijking 0,1 IJm is.
De verplaatsingsopnemer, die star verbonden is met het indringlichaam,
meet aan de onderkant van het hardheidsblok.

De indringkracht wordt gemeten door een rekstrookkrachtopnemer (HBM

C3H3). Bij belasting zal deze krachtopnemer, naast een zakking in de
belastingsrichting, ook een zjjwaartse verplaatsing vertonen. Om te voor

komen dat deze zijwaartse verplaatsing invloed heeft op de hardheids
meting, is tussen de krachtopnemer en het hardheidsblok een dubbele
parallelgeleiding geplaatst.

De indringkracht wordt aangebracht door een lineaire actuator in

combinatie met een aantal hefbomen. De lineaire actuator is een motor
met spindel (NEWPORT VP 70.40) die een kracht kan leveren van 200

N bij 20 mm/s, met een positioneernauwkeurigheid van 10 IJm. De over
brenging bestaat uit een normale hefboom, gecombineerd met een knie

hefboom. Deze hefbomen scharnieren op rollen, waardoor de wrijving

nihil is. Via twee trekstangen wordt de kracht van de hefbomen over

gebracht naar het indringlichaam. Voor de geleiding van het indring
lichaam wordt een dubbele parallelgeleiding gebruikt.
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Sterke punten

• Het signaal van de krachtopnemer kan gebruikt worden voor de
krachtregelkring.

• De inductieve verplaatsingsopnemer is relatief goedkoop. De lengte
wordt precies in Iijn met het indringlichaam gemeten (in Abbe), waar

door geen meetfouten ontstaan doordat de geleidingen ten opzichte
van elkaar kantelen.

• De afwijking van de inductieve verplaatsingsopnemer is gelijk aan de

afwijking van 0,1 IJm die in de specificaties gevraagd wordt.

• Het signaal van de inductieve verplaatsingsopnemer kan gebruikt
worden voor een snelheidsregeling. Hierdoor kan de snelheid nauw

keurig geregeld worden.

• De aandrijving heeft een (age massatraagheid, waardoor de indring
beweging snel gestart en gestopt kan worden. Hierdoor kan de tijds
duur waarin de totale kracht constant is, nauwkeurig ingesteld worden.

• Door de kleine overbrengingsverhouding is de aandrijfstijfheid hoog

Zwakke punten

• De rollen in de overbrenging kunnen verschuiven.

• De zakking van de krachtopnemer is gedurende belasten niet
rechtlijnig, waardoor een extra geleiding tussen het hardheidsblok en

de krachtopnemer nodig is.

• De maximale afwijking van de krachtopnemer, afkomstig uit de
specificaties, is 0,25 N. Dit is groter dan de maximale afwijking van de

primaire kracht van 0,15 N die in de specificaties gevraagd is.
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4.2.3 Ontwerp met excenteroverbrenging

Met een excenteroverbrenging die in figuur 4.6 afgebeeld is, kan een

zeer kleine overbrengingsverhouding verkregen worden. Voor de over
brengingsverhouding geldt formule 4.5.

De maximale slag van het excenter is gelijk aan 2e. Voor een kleine

overbrengingsverhouding moet e klein en r groot zijn. Met ee =2 mm, ra =
75 mm en -rr/4 < 8 < rr/4 voigt dat 0,019 < ie < 0,027. Het excenter wordt

via een wormwie/overbrenging aangedreven door een stappenmotor (PI

C-599.00) met 1000 stappen/omw.

Voor de geleiding van het indringlichaam, ten opzichte van het hardheids

blok, wordt een elastische rechtgeleiding met zes gefreesde bladveren

gebruikt. De rechtgeleiding bestaat uit twee schijven met ieder drie

gefreesde bladveren, een binnenbuis en een buitenbuis. Het ontwerp van

de rechtgeleiding is zo gemaakt dat deze gefabriceerd kan worden door
draai- en freesbewerkingen.

De grootte van de indringkracht wordt gemeten door een torsieringkracht

opnemer (SCHENK RT 0.15). Deze krachtopnemer heeft een maximale

afwijking van 0,25 N. Door een symmetrische constructie heeft deze

krachtopnemer bij belasting minder last van een zijdelingse verplaatsing
dan de krachtopnemer (HBM C3H3) van het vorige ontwerp.

De indringdiepte wordt gemeten met twee inductieve verplaatsings

opnemers die aan beide zijden van het indringlichaam zijn geplaatst.

Deze meetmethode wordt ook in de huidige hardheidsmeter van het NMi

toegepast. Door de opstelling van de verplaatsingsopnemers hebben

kantelingen van het indringlichaam, ten opzichte van het hardheidsblok,

geen invloed op de gemeten indringdiepte. Er wordt dus in Abbe ge
meten.

Het dikteverschil van de verschillende typen hardheidsblokken wordt
opgevangen door een opvulplaat die onder het hardheidsblok geplaatst
wordt.
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Sterke punten

• De aandrijving is eenvoudig, stijf, spelingvrij en heeft een grote over
brengingsverhouding, waardoor een kleine motor kan worden gebruikt.

• Het type rechtgeleiding is nauwkeurig, zoals is aangetoond in [6].

Fabricage van de rechtgeleiding is relatief eenvoudig, omdat draad

vonkbewerkingen zijn niet nodig.
• Het frame is stijf en de fabricage is eenvoudig.

• Door gebruik van twee inductieve verplaatsingsopnemers ontstaat
geen afwijking in de lengtemeting ten gevolge van kantelingen.

• De afwijking van de inductieve verplaatsingsopnemer is gelijk aan de
afwijking van 0,1 IJm die in de specificaties gevraagd wordt.

• Het signaal van de krachtopnemer kan gebruikt worden voor de
krachtregelkring.

• Het signaal van de inductieve verplaatsingsopnemer kan gebruikt
worden voor een snelheidsregeling. Hierdoor kan de indringsnelheid

nauwkeurig geregeld worden.

• De aandrijving heeft een lage massatraagheid, waardoor de indring
beweging snel gestart en gestopt kan worden. Hierdoor kan de
tijdsduur, waarin de totale kracht constant is, nauwkeurig ingesteld

worden.

• Door de kleine overbrengingsverhouding is de aandrijfstijfheid hoog.

Zwakke punten

• Het hardheidsblok is niet goed zichtbaar, waardoor het hardheidsblok
moeilijk te positioneren is.

• De zijdelingse beweging van de krachtopnemer is nog steeds te groot.
Volgens de fabrikant is de zijdelingse beweging over de volle belasting

gelijk aan 30 IJm. Dit is groot in vergelijking met de totale indringdiepte

van 390 IJm.

• De maximale afwijking van de krachtopnemer is volgens de

specificaties gelijk aan 0,25 N. Dit is groter dan de maximale afwijking

van de primaire kracht van 0,15 N die in de specificaties gevraagd is.
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4.2.4 Ontwerp met magneetaandrijving

In dit ontwerp, dat afgebeeld is in figuur 4.7, wordt een elektromagneet

gebruikt voor het opwekken van de indringkracht. Voor de aantrekkings

kracht van een elektromagneet geldt formule 4.6 [9].

Met Am =0,007 m2
, 1m=1 A, N =2000 en z =3 mm voigt dat de magneet

kracht gelijk is aan 1950 N. Aan de bovenstaande afmetingen blijkt een
elektromagneet met een buitendiameter van 180 mm (BINDER 10320-18

25B) te voldoen. Voor de aantrekkingskracht is een vermogen van 50 W
nodig. Voor de stijfheid van de elektromagneet geldt formule 4.7.

z, Am en lJo hebben altijd een positieve waarde, waardoor de stijfheid van

de elektromagneet altijd een negatieve waarde heeft. Een aandrijf

systeem met een elektromagneet is door deze negatieve stijfheid in

principe instabiel. Het aandrijfsysteem kan stabiel gemaakt worden door

er een positieve stijfheid aan toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld de veer

stijfheid van het indringproces of van de rechtgeleiding zijn. Ook kan deze
stijfheid afkomstig zijn uit een positie- of krachtregelkring. Dit is vergelijk

baar met de regeling van een magnetisch lager.

De indringkracht wordt gemeten door drie rekstrookkrachtopnemers

(REVERE BSP 50 H3). Deze krachtopnemers worden zo gepositioneerd

dat er geen kantelingen en zijdelingse verplaatsingen ontstaan ten ge
volge van het aanbrengen van de indringkracht. Dit wordt in paragraaf
5.2 aangetoond.
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In paragraaf 6.2 wordt aangetoond dat de totale afwijking van de kracht
opnemers gelijk is aan 0,15 N. Dit is even groot als de maximale afwijking

die in de specificaties gevraagd is. Verificatie van de krachtopnemers is
eenvoudig omdat de krachtopnemers van de hardheidsmeter kunnen

worden losgekoppeld.

De indringdiepte wordt gemeten met twee inductieve verplaatsings

opnemers die aan beide zijden van het indringlichaam zijn geplaatst.

Door de opstelling van de verplaatsingsopnemers hebben kantelingen

van het indringlichaam ten opzichte van het hardheidsblok geen invloed

op de gemeten indringdiepte.

De indringkracht wordt via een apart krachtframe naar de magneet

doorgeleid. Hierdoor heeft de indringkracht geen invloed op de ver

vorming van elastische rechtgeleiding.

Er is speciale aandacht besteed aan de ergonomische aspecten van de

hardheidsmeter. Het indringlichaam en het hardheidsblok zijn goed zicht

baar. Het hardheidsblok is vanaf drie kanten bereikbaar. Hierdoor kan het

hardheidsblok goed gepositioneerd worden.

Sterke punten

• Door het gebruik van een elektromagneet ontstaat een robuuste
aandrijving. In de aandrijving van de hardheidsmeter is geen wrijving

aanwezig. waardoor geen slijtage kan optreden.
• De kracht wordt via een apart frame naar de magneet doorgeleid,

waardoor de indringkracht geen invloed op de vervorming van de
elastische rechtgeleiding.

• De uitrekking van de krachtopnemers zorgt niet voor een zijdelingse
verplaatsing van het indringlichaam.

• De krachtopnemers kunnen losgekoppeld worden van de hardheids

meter, waardoor de krachtopnemers eenvoudig geverifieerd kunnen
worden.

• Het frame is stijf en de fabricage is eenvoudig.

• Het hardheidsblok is goed zichtbaar en goed bereikbaar. Hierdoor kan

het hardheidsblok goed gepositioneerd worden.
• Het type rechtgeleiding is nauwkeurig, zoals is aangetoond in [6].

Fabricage van de rechtgeleiding is relatief eenvoudig..

• Door gebruik van twee inductieve verplaatsingsopnemers ontstaat
geen afwijking in de lengtemeting ten gevolge van kantelingen.

• De afwijking van de inductieve verplaatsingsopnemer is gelijk aan de
afwijking van 0,1 IJm die in de specificaties gevraagd wordt.
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• De kracht wordt gemeten met een krachtopnemer waardoor terug

koppeling eenvoudig is.

• Het signaal van de inductieve verplaatsingsopnemer kan gebruikt
worden voor een snelheidsregeling. Hierdoor kan de snelheid nauw
keurig geregeld worden.

• De aandrijving heeft een lage massatraagheid, waardoor de indring
beweging snel gestart en gestopt kan worden. De tijdsduur waarin de
totale kracht constant is, kan hierdoor nauwkeurjg ingesteld worden.

• De afwijking van de krachtopnemers is 0,15 N. Dit is gelijk aan de

afwijking die in de opdrachtsomschrijving gevraagd wordt.

Zwak punt

• De negatieve stijfheid van de magneet zorgt ervoor dat een relatief

snelle regeling moet worden gebruikt.
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4.2.5 Ontwerp met hydraulische aandrijving

De hydraulische aandrijving die in figuur 4.9 is afgebeeld, bestaat uit een

drukcilinder, een kleine tandradpomp en een grote tandradpomp. De

grotere tandradpomp heeft een relatief groot slagvolume, waardoor

voldoende indringsnelheid behaald wordt. Door het zeer kleine slag
volume van de kleine tandradpomp kan de indringkracht met hoge

resolutie aangebracht kan worden. De tandradpompen zijn direct aan de

motoren met encoders gekoppeld, waardoor een spelingsvrije aandrijving

ontstaat. Met de regelkaart, waarmee de motoren aangestuurd worden,
kunnen de hoek en hoeksnelheid van de motoren precies worden

ingesteld.

F

II
I I rYI(,tc,( met encoder

y

reservOir

drukcilinder

Figuur 4.9 Hydraulische aandrijving

De drukcilinder (zie figuur 4.10) die onder de elastische rechtgeleiding

geplaatst is, wordt afgedicht door een rolmembraan. Omdat het rolmem

braan over de wand van de drukcilinder afrolt, is de wrijving van deze

afdichting zeer klein. Het rolmembraan wordt door een bevestigingsplaat

op zijn plaats gehouden.

Het ontwerp met de hydraulische aandrijving is ontworpen in ver
schillende modules. Deze modules kunnen tijdens het uitwerken van het

ontwerp, onafhankelijk van elkaar gewijzigd worden. Ais het ontwerp

gerealiseerd is dan kunnen de modules, indien noodzakelijk, afzonderlijk
aangepast worden.

De hardheidsmeter kan door de instrumentmakerij van het NMi gemaakt

worden. Het grootste deel van de onderdelen van de hardheidsmeter kan

gedraaid of gefreesd worden. Er zijn slechts enkele onderdelen met
vlakken die geslepen moeten worden.
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De indringkracht wordt gemeten door drie rekstrookkrachtopnemers

(Revere BSP 50 H3). Deze krachtopnemers worden zo gepositioneerd

dat er geen kantelingen en zijdelingse verplaatsingen ontstaan ten ge

volge van het aanbrengen van de indringkracht. Dit wordt in paragraaf

5.2 aangetoond.

In paragraaf 6.2 wordt aangetoond dat de totale afwijking van de kracht

opnemers gelijk is aan 0,15 N. Dit is even groot als de maximale afwijking

die in de specificaties gevraagd is. Verificatie van de krachtopnemers is

eenvoudig, omdat de krachtopnemers van de hardheidsmeter kunnen

worden losgekoppeld.

De indringdiepte wordt gemeten met twee inductieve verplaatsings

opnemers die aan beide zijden van het indringlichaam zijn geplaatst.

Door de opstelling van de verplaatsingsopnemers hebben kantelingen

van het indringlichaam ten opzichte van het hardheidsblok geen invloed

op de gemeten indringdiepte.

De meetkop en de bevestigingsring met de krachtopnemers kunnen een

voudig van de hardheidsmeter worden afgenomen. De meetinstrumenten

kunnen hierdoor afzonderlijk geverifieerd worden.

De dikte van de hardheidsblokken varieert tussen 5 en 15 mm. Dit dikte

verschil wordt opgevangen door een opvulplaat die op de geleiding is

geplaatst. Met tien verschillende opvulplaaten kunnen aile hardheidsblok

ken met een dikte tussen 5 en 15 mm gemeten worden. De dikte van de

opvulplaten loopt op van 25 tot 35 mm. Bij het verwisselen van de

opvulplaten, worden door de bevestigingsring en de krachtopnemers van

de hardheidsmeter afgenomen.

De centrale ring van de hardheidsmeter is met drie rubberen trillings

dempers aan de vaste wereld bevestigd. Door het gebruik van

trillingsdempers, is de hardheidsmeter passief geYsoleerd voor trillingen

van de vaste wereld. De stijfheid van iedere trillingsdemper (ERIKS type

M7 hardheid B) is gelijk aan van 3*104 N/m.

Aileen de krachtopnemers en de meetkop steken boven het tafelblad uit.

Ais bevestigingsring met de krachtopnemers van de machine wordt

losgenomen, dan zijn aileen de centrale ring en de adapterplaat

zichtbaar. Een labyrintafdichting zorgt ervoor dat er geen verontreinig

ingen bij de drukcilinder en de geleiding kunnen komen.

Dit ontwerp bestaat, in tegenstelling tot de vorige ontwerpen, uit dikke

buiselemeten. Deze dikke buiselementen zijn eenvoudiger te fabriceren

dan dunne buiselementen.
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Sterke punten

• De regeling van de indringsnelheid en indringkracht is eenvoudig,
omdat de aandrijving stabiel en stijf is.

• De aandrijving heeft een lage massatraagheid, waardoor de indring
beweging snel gestart en gestopt kan worden. Hierdoor kan de tijds

duur waarin de totale kracht constant is, nauwkeurig ingesteld worden.

• De uitrekking van de krachtopnemers zorgt niet voor een zijdelingse
verplaatsing van het indringlichaam.

• De krachtopnemers kunnen losgekoppeld worden van de hardheids
meter waardoor de krachtopnemers eenvoudig geverifieerd kunnen
worden.

• Het frame dat bestaat uit buiselementen is stijf en de fabricage is
eenvoudig.

• Het hardheidsblok is goed zichtbaar en goed bereikbaar. Hierdoor kan
het hardheidsblok goed gepositioneerd worden.

• Het type rechtgeleiding is nauwkeurig, zoals is aangetoond in [6].
Fabricage van de rechtgeleiding is relatief eenvoudig.

• Door gebruik van twee inductieve verplaatsingsopnemers ontstaat
geen afwijking in de lengtemeting ten gevolge van kantelingen.

• De afwijking van de inductieve verplaatsingsopnemer is gelijk aan de

afwijking van 0,1 IJm die in de specificaties gevraagd wordt.

• Het signaal van de inductieve verplaatsingsopnemer kan gebruikt
worden voor een snelheidsregeling. Hierdoor kan de snelheid nauw

keurig geregeld worden.

• De kracht wordt gemeten met een krachtopnemer waardoor terug
koppeling eenvoudig is.

• De afwijking van de krachtopnemers is 0,15 N. Dit is gelijk aan de
afwijking die in de opdrachtsomschrijving gevraagd wordt.

Er zijn geen noemenswaardige zwakke punten. Dit ontwerp kan voldoen

aan aile specificaties die in paragraaf 3.3 zijn weergegeven. Tevens is de

fabricage van de hardheidsmeter relatief eenvoudig. Daarom wordt dit

ontwerp in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt.
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5. Uitwerking van het

antwerp

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp met de hydraulische aandrjjving verder

uitgewerkt. Het ontwerp is opgebouwd uit de modules die in figuur 5.1
zijn weergegeven. In paragraaf 5.1 tot met 5.7 worden deze modules

afzonderlijk behandeld.

krochtopnel"lel~ 5 ------j-,-_+_

r'leetkop -------f.,..--j--j=-!.

elQstische
I'echtgeleiding

d( ukcilincler' ---I~._.--,-----

I'lee 1: vel~ S tel' k er

besturing

Motoren

en

tondrodpOMpen

Figuur 5.1 Het antwerp van de hardheidsmeter

In samenwerking met de instrumentmakerij zijn de samenstellingen en
onderdelentekeningen van het ontwerp gemaakt. Deze tekeningen zijn

opgenomen in deel II.
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5.1 Meetkop

In figuur 5.2 is de meetkop afgebeeld. De indringdiepte wordt gemeten

met twee inductieve verplaatsingsopnemers. Het indringlichaam is tussen

de inductieve verplaatsingsopnemers bevestigd. In paragraaf 5.1.1 en
5.1.2 worden het indringlichaam en de inductieve verplaatsingsopnemers
beschreven.
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Figuur 5.2 De meetkop

De meetkop is met drie bouten aan de krachtopnemers bevestigd. De

inductieve verplaatsingsopnemers zijn in de hoogte instelbaar, waardoor

indringlichamen met verschillende lengten kunnen worden gebruikt. Het

indringlichaam kan uit de meetkop verwisseld worden door het losdraaien
van de bevestigingsbout.
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5.1.1 Indringlichaam

De afmetingen van het indringlichaam voor HRC zijn gestandariseerd. In

figuur 5.3, afkomstig uit DIN 51 224, is het indringlichaam voor HRC
afgebeeld. De bevestiging van het indringlichaam, zoals is weergegeven
in figuur 5.3, wordt vaak gebruikt. Door de indringkracht wordt het
indring~ichaam met vlak C tegen het oplegvlak B van de hardheidsmeter
gedrukt. Deze bevestiging garandeert echter niet dat vlak C, voor het
aanbrengen van de indringkracht, tegen het oplegvlak B van de machine

ligt. Bij het aanbrengen van de indringkracht ligt het indringlichaam dus
niet gedefinieerd vast.

I <0005 A

Schitt _______

I IiI!illJJ
Kegeli(hSe~~

Figuur 5.3 Indringlichaam veer HRC met de gebruikelijke bevestiging

Er bestaan oak indringlichamen die bevestigd kunnen worden met de
schraefdraad ap de achterzijde. Deze indringlichamen worden gebruikt bij
het MPA in Duitsland. Door de schroefdraadverbinding is een constructief
nette bevestiging van het indringlichaam mogelijk. Deze bevestiging is in
figuur 5.4 weergegeven.

veer-

Meetkop

inclr- ingl icho 0 M
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Het indringlichaam wordt door een veer op de meetkop getrokken. De

veer zorgt voor een aantrekkracht van 100 N. De bevestigingsmethode

met de veer heeft geen last van kruip en is hysteresevrij.
Een alternatieve bevestigingsmethode is het lijmen van het indring

Iichaam op de meetkop. Ook deze verbinding is kruip- en hysteresevrij.
Het nadeel van lijmen is dat het indringlichaam niet losneembaar is.

5.1.2 Inductieve verplaatsingsopnemers

Voor de lengtemeting wordt gebruik gemaakt van twee inductieve
verplaatsingsopnemers, die aan beide zijde op gelijke afstand van het

indringlichaam zijn bevestigd. De plaatsing van de inductieve opnemers

is afgebeeld in figuur 5.5. De indringdiepte van het indringlichaam is gelijk

aan het gemiddelde van de verplaatsing die door beide inductieve op
nemers gemeten wordt. Met deze opstelling is er geen sprake van een

Abbefout. Hetgeen inhoudt dat kantelingen van het hardheidsblok, ten

opzichte van de hartlijn van het indringlichaam, geen invloed hebben op

de gemeten indringdiepte.

11
I

Figuur 5.5 Plaatsing van de inductieve opnemers

Er is gekozen voor de inductieve verplaatsingsopnemer GT 21 HP van

TESA. Deze opnemer is afgebeeld in figuur 5.6. De belangrijkste

specificaties zijn weergeven in tabel 5.1 [11].
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Afmetingen (L*0) 92 * 8 mm

Range ± 0,2 mm

Reproduceerbaarheid 0,01 IJm

Omkeerafwijking 0,01 IJm

Afwijking over de gehele range
-200:;; L:;; 200 j..lm

0,07 + 4*10'4 * L IJm

Gevoeligheid 73,75 mVN/mm

tabel5.1

;nkleMMing Met zoogsnecle

De boutinklemming. Bij deze inklemming wordt een puntbelasting op
de buitenwand van de inductieve verplaatsingopnemers aangebracht,

waardoor de buitenwand zal vervormen. Hierdoor ontstaat meer
wrijving in de kogelgeleiding.

• De inklemming met een zaagsnede. De inductieve opnemer zit met
een losse passing in het gat van de inklemming. Dit gat zal onrond
worden bij het aandraaien van de klembout. Deze onrondheid zorgt

voor vervorming van de buitenwand van de inductieve opnemer.

De tasterstift in de opnemer wordt geleidt door een kogelgeleiding. De

wrijving van de kogelgeleiding zorgt voor hysterese, waardoor een meet
afwijking ontstaat. De wrijving in de kogelgeleiding wordt vergroot door

vervorming van de dunne buitenwand van de inductieve verplaatsings

opnemer. De volgende inklemmingen, die afgebeeld zijn in figuur 5.6,

zijn gebruikelijk voor inductieve verplaatsingsopnemers.

Kogelgeleiding

Figuur 5.6 Principe van inductieve opnemers
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Uit het voorgaande blijkt dat gebruikelijke inklemmingen niet voldoen.

Daarom is een nieuwe inklemming ontworpen, die in figuur 5.7 is afge

beeld.

lao tveer

Figuur 5.7 Nieuw ontworpen inklemming

De inductieve opnemer wordt bij deze inklemming verstijfd met een bus

die om de buitenwand van de opnemer is gelijmd. Op de bus bevinden

zich twee randen. Hiermee wordt de bus opgelegd op twee asjes. Een

plaatveer zorgt voor een gedefinieerde voorspankracht van de contacten.

De grootte van de voorspankracht is constant, omdat de stijfheid van

plaatveer laag is.

Vervorming van de bus (mm)Figuur 5.8
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De vervorming van de bus is berekend met de Eindige Elementen
Methode (EEM) ALGOR [12]. Op ieder contact staat een voorspankracht

van 5 N. In figuur 5.8 is de vervorming van de bus afgebeeld.
Ten gevolge van de voorspankracht treden vervormingen op van

maximaal 0,3 I-Jm. Dit is even groot als de minimaal haalbare diameter

toleratie van de kogels van de geleiding. Deze inklemmingsmethode

heeft dus een verwaarloosbare invloed op de wrijving van de kogellager

geleiding.

Ten gevolge van de indringkracht ontstaan spanningen in de meetkop.

Deze spanningen kunnen microslip veroorzaken in de tasterinklemming.
Dit zorgt voor een afwijking van de lengtemeting.

am te voorkomen dat spanningen in de tasterinklemming ontstaan, door

het aanbrengen van de indringkracht, zijn er twee zaagsneden in de

meetkop gemaakt. Elke zaagsnede zorgt ervoor dat de tasterinklemming
gescheiden wordt van bevestigingspunt van het indringlichaam. Hierdoor

worden er geen spanningen van het indringlichaam naar de taster
inklemming overgedragen. Dit is aangetoond met een EEM-berekening

die uitgevoerd is in ALGOR [12]. Het resultaat van deze berekening is
afgebeeld in figuur 5.9.

F·I

Figuur 5.9 Spanningen in de meetkop (N/mm 2
)

Op de meetkop staat een indringkracht van 1500 N. Zoals uit de figuur

blijkt, zijn de spanningen in de omgeving van de tasterinklemming
verwaarloosbaar klein.
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5.2 Krachtopnemers

Drie krachtopnemers meten de indringkracht. Ais krachtopnemers

worden S-vorm rekstrookopnemers gebruikt. Gekozen is voor drie
krachtopnemers van REVERE, type BSP H3, met een bereik tot 500 N. In

figuur 5.10 is een BSP-krachtopnemer afgebeeld.

Figuur 5.10 Revere krachtopnemer SSP H3, 500 N

De belangrijkste specificaties van de krachtopnemer zijn in tabel 5.2
weergegeven [13].

Afmetingen (L*B*H) 63 * 23,9 * 84,3 mm

Range °tot 500 N

Stijfheid 2,5*10 6 N/m

Nominale weerstand 3500

Gevoeligheid 2mVN

Reproduceerbaarheid ~ ± 0,05 N

Afwijking t.g.v. kruip ~ ± 0,0225 N

(20-30 minuten)

Totale afwijking ~ ± 0,085 N

tabel5.2

De drie krachtopnemers worden parallel geschakeld. Voor het parallel

schakelen bestaan speciale kastjes, bijvoorbeeld VKK 20 van HBM.
Bij volle belasting (500 N) is de uitrekking van de krachtopnemer 0,2 mm.

Naast de vervorming in de lengterichting ontstaat ook een zijdelingse

verplaatsing. Ais de uitrekking 0,2 mm is, dan resulteert dit in een zjjde

Iingse verplaatsing van 1 IJm. Dit is berekend met een EEM-pakket [8].
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5.2.1 Opstelling van de krachtopnemers

Het indringlichaam mag aileen in z-richting verplaatsen bij het aan

brengen van de indringkracht. Ais een BSP-krachtopnemer belast wordt

dan ontstaat een zijdelingse verplaatsing van 1 IJm. Deze verplaatsing
mag niet resulteren in een verplaatsing van het indringlichaam in het x-y

vlak. Dit wordt gerealiseerd met de constructie die is afgebeeld in figuur
5.11. Door de opstelling van de krachtopnemers wordt de zijdelingse
krachtopnemerverplaatsing verhinderd. Hierdoor zal het indringlichaam
niet verplaatsen.

De belasting, ten gevolge van de indringkracht, is voor aile kracht

opnemers is even groot. Ais de stijfheid van aile opnemers hetzelfde is

dan zal de uitrekking in verticale richting van aile opnemers gelijk zijn. Het
indringlichaam zal dan niet om de x- en de y-as roteren.

2ij() 0 n z ich t

1----------
I

,L

boveneco.nZicht

Figuur 5.11 Opstelling van de krachtopnemers

Ten gevolge van productietoleranties kan de stijfheid van de kracht
opnemers echter met 5 % varieren. Met een even grote belasting zal een

krachtopnemers met een lage stijfheid meer uitrekken, dan een kracht

opnemer met een hoge stijfheid. Door de afwijking van de stijfheid

ontstaat een rotatieafwijking om de x- en de y-as van 145 wad. Dit is
berekend in bijlage B I. Deze rotatieafwijking kan voorkomen worden door

een krachtopnemer met een lage stijfheid radiaal naar buiten te schuiven.

Hierdoor zal de kracht op deze krachtopnemer relatief minder groot zijn.

De straal kan zo ingesteld worden, dat uitrekking van de opnemer gelijk is
aan de uitrekking van de andere opnemers. Bij een stijfheidsafwijking van

5 % is een stelbereik van 8 mm nodig om de rotatieafwijking te
corrigeren. Voor een maximale rotatieafwijking van 10 wad is een instel

nauwkeurigheid van 0,5 mm nodig. Dit is berekend in bijlage I.
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Voor een nauwkeurige krachtmeting is het nodig dat de krachtopnemers

aileen in de lengterichting worden belast. Dit is het geval als de kracht

verdeler spanningsvrij is bevestigd ten opzichte van de bevestigingsring.

Een voorbeeld van een spanningsvrije bevestiging is afgebeeld in figuur

5.12. Deze bevestiging is beschreven in [7]. ledere ingesnoerde bladveer
is stijf in axiale en tangentiale richting. Door de ingesnoerde bladveer

worden dus twee vrijheidsgraden vastgelegd. Door drie ingesnoerde
bladveren worden zes vrijheidsgraden vastgelegd. Er is dus sprake van

een statisch bepaalde bevestiging. Bij een statisch bepaalde bevestiging

kunnen geen grote spanningen door montage of door uitzetting ontstaan.

7----------
H;,-,

r" -1.. _

-'-

Figuur 5.12 Spanningsvrije bevestiging

Het is dus gewenst dat een krachtopnemer twee vrijheidsgraden kan
vastleggen, Dit zijn de vrijheidsgraden in de axiale en de tangentiale
richting. In figuur 5.13 is een constructie afgebeeld die hieraan voldoet.

\
I

Figuur 5.13 Constructie van een krachtopnemer

De bevestigingsplaat draagt zes vrijheidsgraden over aan de krachtop

nemer. Het blok dat op de krachtopnemer bevestigd is, draagt drie

vrijheidsgraden over (x,z, Ry). Door de oplegging van de ronding op het

platte vlak wordt Ry vrijgelaten. De gehele constructie draag hierdoor
aileen de vrijheidsgraad in x en z richting over.
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5.3 Uitlezing van de krachtopnemers en

inductieve verplaatsingsopnemers

Voor de inductieve opnemers en de krachtopnemers is een voedings
signaal en een uitlezing van het meetsignaal nodig. Hiervoor wordt het
MGC Measuring Amplifier System van HBM gebruikt. Met deze meet

versterker, die in figuur 5.14 is afgebeeld, kunnen verschillende sensoren
tegelijkertijd worden uitgelezen. De meetversterker is leverbaar met ver

schillende typen insteekkaarten die in de behuizing van de meetverster
ker worden geplaatst.

32 deVICeS max.RS232C

6

JP_c Il r-RS_485_/4_2_2-'-1
large
distances
« l000m)

Figuur 5.14 MGC Measurement Amplifier System van HBM

In de meetversterker voor de hardheidsmeter worden de volgende in
steekkaarten gebruikt:

• MC 30. Deze insteekkaart levert voedingssignaal aan de kracht
opnemers. Het meetsignaal van de krachtopnemers wordt door deze
insteekkaart uitgelezen.

• MC 55-56. De inductieve verplaatsingsopnemers worden gevoed en
uitgelezen door deze insteekkaart.

• PI 12. Deze insteekkaart zorgt voor de uitvoer van meetwaarden naar
een computer via een IEEE 488 bus. Via deze bus kunnen 150
meetwaarden per seconde worden verstuurd.
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5.4 Elastische rechtgeleiding

De uitwijking van dit type rechtgeleiding ontstaat door elastische

vervorming van zes gefreesde bladveren. Hierdoor is de beweging van

de rechtgeleiding is wrijvingsloos, hysteresevrij en zeer rechtlijnig [6]. Bij

de juiste afmetingen is de radiale stijfheid van de geleiding 100 keer zo

hoog als de axiale stijfheid. In figuur 5.15 is een rechtgeleiding met zes

gefreesde bladveren afgebeeld.

schijf met drie gefreesde
bladveren

buitenbuis

Figuur 5.15 Rechtgeleiding

De elastische rechtgeleiding is opgebouwd uit twee schijven met ieder

drie gefreesde bladveren, een binnenbuis en een buitenbuis. De recht

geleiding wordt gemaakt van aluminium 51 ST. De schijven met de

gefreesde bladveren zijn zo ontworpen dat voor fabricage aileen frees

een draaibewerkingen nodig zijn, waardoor produktie van de elastische

rechtgeleiding relatief eenvoudig is.
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5.4.1 Stijfheid van de rechtgeleiding

Eerst wordt de stijfheid van de gefreesde bladveer berekend die in
figuur 5.16 is weergegeven. Voor de rechtgeleiding zijn aileen de
stijfheden in de x- en z-richting van belang. De gefreesde bladveer is
stijf in de x-richting en slap in de z-richting. De stijfheden in de x- en de
z-richting zijn berekend met een Eindige Elementen Methode ( ALGOR
[15] ). De berekening wordt beschreven in bijlage B II. Bij de gekozen
afmetingen is de stijfheid in de stijve x-richting gelijk aan 7,14*10 6 N/m.
De stijfheid in de slappe z-richting is gelijk aan 9,2*10 3 N/m. De
verhouding tussen deze stijfheden is 776.

Ftot =10 N
,6 =vaste inklemming
o = inklemming met

x en z vrij

Figuur 5.16 Een gefreesde bladveer

In figuur 5.17 is een vervormde bladveer weergegeven. De vergelijk
spanning in de bladveer is bepaald volgens de Von Misis-spannings
hypothese. In bijlage II is berekend dat ~ maximale vergelijkspanning,
bij een uitwijking van 1,1 mm van A in de z-richting, gelijk is aan 90
N/mm 2

. De vloeispanning van aluminium 51 ST is gelijk aan 200
N/mm2

. Dit is ruim twee maal zo hoog als de maximale vergelijkspan
ning.

10 N

L

A

1.08738
1.00iU
0.93110
0.85296
0.7748.:1
0.69868
0.618&4
0.54.04.l
0.48227
0.a8418
0.80599
0.23785
0.14971
0.071&7
-0.0066

Figuur5.17
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Met behulp van een schijf met drie gefreesde bladveren worden twee
translatievrijheidsgraden en een rotatievrijheidsgraad stijf vastgelegd.
Dit heeft tot gevolg dat axiale rotatie van binnenbuis door de twee
schijven twee keer wordt vastgelegd, waardoor is er sprake van een
overbepaaldheid. Deze overbepaaldheid kan weggenomen worden
door een gefreesde bladveer weg te nemen, of door de binnenbuis te
vervangen door een torsieslap profiel. Toch wordt dit niet gedaan. Door
het wegnemen van een gefreesde bladveer valt de symmetrie weg.
Hierdoor ontstaan afwijkingen in rechtheid van de geleidingsbeweging.
Voor de eenvoud van de constructie wordt gebruik gemaakt van de
binnenbuis. Door een goede montagevolgorde, kunnen de materiaal
spanningen ten gevolge van de overbepaaldheid beperkt blijven. Voor

de stijfheden van de rechtgeleiding, ter hoogte van een schijf, geldt
formule 5.1. Deze vergelijkingen zijn afgeleid in bijlage II.

Met C y-bladveer = 9,2*10 3 N/m en C z-bladveer = 7,14*10 6 N/m voigt dat
C 9 aXlaal =5,5*10 4 N/m en C 9 radlaal =1,2*10 7 N/m. De verhouding

tussen C 9 radlaal en C 9 aXlaal is gelijk aan 218.
De kantelstijfheid van de geleiding wordt groter bij een langere
binnenbuis. In het ontwerp is voor de lengte van de binnenbuis 300 mm

genomen. Het materiaal van de buis is aluminium 51 ST. Voor de

stijfheid van de binnenbuis in de axiale richting geldt:

Ais geldt E b =6,8*10 10 N/m 2, A b =7,07*10 -4 m2
, L b =0,3 m, dan

voigt C 9 = 1,6*10 8 N/m.
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5.4.2 Fabricage van de rechtgeleiding

Bij het ontwerp van de rechtgeleiding is veel aandacht besteed aan de
maakbaarheid. De binnen- en de buitenbuis kunnen op een draaibank
gefabriceerd worden. Voor de schijven met ieder drie gefreesde
bladveren die gemaakt worden met draai- en freesbewerkingen, is de

fabricagevolgorde aangegeven in figuur 5.18. Door deze fabricage
methode ontstaat een rechtgeleiding die snel en relatief goedkoop ge
produceerd kan worden.

Figuur 5.18 Fabricagevolgorde
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5.5 Drukcilinder

De indringkracht wordt aangebracht door een drukcilinder. Ais vloeistof
wordt hydrauliekolie gebruikt. De hydrauliekolie blijft, bij het demonteren
van de drukcilinder van de hardheidsmeter, in de drukcilinder aanwezig.
De drukcilinder wordt afgedicht door een rolmembraan wat afroIt tussen
de zuiger- en de cilinderwand. Door het afrollen is de wrijving van deze
afdichting zeer klein. Het rolmembraan is gemaakt van vezel versterkt
rubber. Een bevestigingsplaat zorgt ervoor dat het rolmembraan op zijn
plaats blijft.

zuiger- cilincler- speling

olie bevestigingsploot

Figuur 5.19 Drukcilinder

De slag die de zuiger in de drukcilinder kan maken is begrensd. Hierdoor
kan de maximale toelaatbare slag van de elastische rechtgeleiding niet
overschreden worden. De zuiger heeft een groot oppervlak, waardoor de
stijfheid van de drukcilinder hoog is. Voor de maximale druk die in de
drukcilinder bereikt wordt geldt formule 5.3.

Met Fe =1500 N, r z =0,075 m voigt P e =8,5*10 4 N/m 2 (0,85 bar). Dit is
10 maal zo laag als de maximale toelaatbare druk van het membraan.
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De totale stijfheid van de drukcilinder is opgebouwd uit de stijfheid van de

olie en de stijfheid van het rolmembraan. Voor de totale stijfheid geldt

formule 5.4.

Stijfheid van olie

Tussen het olievolume en de oliedruk bestaat volgens [9] het volgende

verband:

Voor de druk en volume geldt formule 5.6.

De stijfheid van de olie kan berekend worden door formule 5.6 en formule

5.5 in te vullen.

De stijfheid van de olie neemt kwadratisch met de oppervlakte van de

zuiger toe. Bij een groter volume neemt de stijfheid van de olie af. Ais
geldt r:l. =7*10-10 m 2/N A =1 77*10 -2 m 2 V =1 57*10 -4 m 3 dan voigtIJ , e'l 1

Co = 2,9*10 9 N/m.
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Stijfheid van het rolmembraan

Aileen het deeI van het rolmembraan wat niet door de wand ondersteund

wordt, heeft invloed op stijfheid van de drukcilinder. Dit deel heeft de

vorm van een halve buisdoorsnede. Voor de radiusverandering van een

buis, ten gevolge van een inwendige druk geldt formule 5.8 [10].

Voor de volumeverandering ten gevolge van de radiusverandering geldt

formule 5.9.

De stijfheid van het rolmembraan wordt berekend met formules 5.5, 5.6

en 5.9.

MetE =4*10 6N/m 2 t =8*10 -4 m r =0075m R=2*10 -3 m voigtr , r 1 Z' 1 1

dat de stijfheid van het rolmembraan gelijk is aan 8,4*10 7 N/m. De totale

stijfheid van de drukcilinder die berekend wordt door het invullen van for
mule 5.4, is gelijk aan 8,2*10 7 N/m.
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5.6 Pompen en motoren

In de aandrijving worden twee tandradpompen met verschillende slag

volumes gebruikt. De tandradpomp met het grotere slagvolume wordt

gebruikt voor het aanbrengen van de indringsnelheid. Met de tandrad

pomp met het kleine slagvolume kan de indringkracht nauwkeurig worden

geregeld. Seide tandradpompen worden aangedreven door een elektro

motoren met encoder. De elektromotoren zijn hierdoor goed te regelen,

omdat de rotatiehoek en de hoeksnelheid van de motoren bekend zijn.

Voor het aanbrengen van de indringsnelheid, wordt de DC-motor C

128.50 van Physik Instrumente gebruikt, in combinatie met de tandrad

pomp H-07002-12 van Cole Parmer. De belangrijkste specificaties van

deze motor en tandradpomp zijn in tabel 5.4 en 5.5 weergegeven.

Slagvolume

Maximaal toerental

Maximaal drukverschil

9,2*10.8 m 31 omw

9000 omw/min

3,4*10 5 N/m 2

tabel5.3

In paragraaf 5.5 is berekend dat de maximaal optredende druk gelijk is

aan 8,5*10 4 N/m 2 • Uit tabel 5.3 blijkt dat de tandradpomp is geschikt om

dit drukverschil te veroorzaken.

Vermogen

Maximaal toerental

Massatraagheid

Aanloopkoppel

Helling Moment-toerental curve

Encoder

6W

5000 omw/min

1,2*10'6 kgm 2

0,05 Nm

1*10.5 Nm/(omw/min)

2000 strepen/omw

tabel5.4

Voor het regelen van de indringkracht wordt de DC-motor C-124.50 van

Physik Instrumente in combinatie met de tandradpomp H-07002-25 van

Cole Parmer gebruikt. De specificaties van de pomp en de motor zijn

weergegeven in tabel 5.5 en 5.6.
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Slagvolume

Maximaal toerental

Maximaal drukverschil

1,7*10 -8 m 3/ omw

9000 omw/min

3,4*10 5 N/m 2

tabel5.5

Vermogen

Maximaal toerental

Massatraagheid

Aanloopkoppel

Helling Moment-toerental curve

Encoder

2W

8000 omw/min

1,9*10.7 kgm 2

0,015 Nm

1,8*10 -6 Nm/(omw/min)

2000 strepen/omw

tabel5.6

In paragraaf 5.8 wordt met een simulatieprogramma bepaald welke

toerentallen en aandrijfmomenten van de motoren gevraagd worden.

De resolutie waarmee de indringkracht kan worden aangebracht, hangt af

van de grootte van de indringkracht en van de hardheid van het hard

heidsblok. In bijlage III is de resolutie van de aandrijfcombinatie bere

kend. De grafiek in figuur 5.20 is afkomstig uit deze bijlage.

resolutie
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o01 ~

0008
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Figuur 5.20
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De tandradpompen worden standaard geleverd met de magnetische
koppeling die is afgebeeld in figuur 5.21. Dit type koppeling heeft het

voordeel dat er geen afdichting nodig is. Een ander voordeel is dat aan
de uitlijning van de tandradpomp, ten opzichte van de motoras, geen

hoge eisen worden gesteld.

Slalische .fdlchting

Figuur 5.21 Tandradpomp met een magnetische koppeling

De stijfheid van een magnetische koppeling is echter niet groot. Dit zorgt

voor slechte dynamische eigenschappen van de aandrijving. De tandrad
pompen worden daarom aangepast. De as van de tandradpomp wordt
via een elastische koppeling aan de motoras bevestigd. Hierdoor ontstaat

een stijve verbinding tussen de elektromotor en de tandradpomp. De stijf

heid van elastische koppelingen die geschikt zijn voor de gebruikte
motoren is 50 Nm/rad.

5.6.1 Aansturing van de motoren

Voor het aansturen van beide elektromotoren wordt dezelfde motor
controller gebruikt. Dit is de C-842.20 twee kanaals DC-motorcontroller

van Physik Instrumente. De controller is uitgevoerd als PC-insteekkaart.

De motorcontroller die afgebeeld is in figuur 5.22, kan de encoders van

beide DC-motoren uitlezen.

Eddress Setting

Figuur 5.22
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De kleine motor vraagt een maximaal vermogen van 2 W. Het maximale
benodigde vermogen voor de grotere elektromotor is 6 W. De motor
controller kan 6 W per kanaal leveren. Seide motoren kunnen dus direct
op de motorcontroller worden aangesloten. De motorcontroller kan met

de volgende software worden aangestuurd:

• Turbo-Pascal, Borland-Pascal

• C, C++
• QBasic 4.5
• DLL Libraries
• LabVIEW

5.7 Besturing

Voor het verrichten van de een hardheidsmeting is een besturing nodig
die onderstaande stadia doorloopt. Deze stadia volgen uit de hardheids

meting die in paragraaf 2.1 beschreven is.

• De indringsnelheid moet constant gehouden worden, totdat de
indringkracht gelijk is aan 98,07 N.

• De indringkracht moet gedurende een bepaalde tijdsduur constant
worden gehouden op 98,07 N.

• De indringsnelheid moet constant gehouden worden, totdat de

indringkracht gelijk is aan 1471 N.
• De indringkracht moet gedurende een bepaalde tijdsduur constant

worden gehouden op 1471 N.
• De indringsnelheid moet constant gehouden worden, totdat de

indringkracht gelijk is aan 98,07 N.

• De indringkracht moet gedurende een bepaalde tijdsduur constant
worden gehouden op 98,07 N.

• De indringsnelheid moet constant worden gehouden, totdat de afstand
tussen het indringlichaam en het hardheidsblok gelijk is aan 1 mm.

Voor de besturing wordt een computer gebruikt, waarop de motor
controller en de meetversterker worden aangesloten. In figuur 5.23 is de
besturing schematisch weergegeven. De drie krachtopnemers (KI, KII,
Kl II) zijn parallel geschakeld (parallel I). De inductieve verplaatsings
opnemers (L1, L11) zijn eveneens parallel geschakeld (parallel II). Het
signaal van de krachtopnemers en de verplaatsingsopnemers wordt ver
sterkt door de meetversterker. De meetwaarden, afkomstig van de meet

versterker, worden ingelezen door de computer. Hier worden de meet
waarden verwerkt. De computer zorgt vervolgens voor het aansturen van
de motorcontroller.
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Het computerprogramma voor de besturing kan geschreven worden in de
programeertalen Pascal of C. Er bestaan ook programma's waarin de
besturing gebruiksvriendelijk kan worden opgebouwd uit standaard
elementen. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn LabVIEW en
HP VEE.
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Figuur 5.23 Besturing van de hardheidsmeter

5.8 Regeling

Voor de besturing van de hardheidsmeter zijn twee regelkringen nodig.
De eerste kring regelt de indringsnelheid die aangebracht wordt met de
6W-motor. De tweede kring regelt de indringkracht die constant wordt ge
houden door de 2W-motor.
Voor beide regelingkringen wordt een proportionele regelaar gebruikt. De
versterkingsfactor van de regelingen kan tijdens het regelen gevarieerd
worden. Door de versterkingsfactor van een regelkring gelijk te maken
aan 0, kan de regelkring uitgeschakeld worden. Op deze wijze kan of de
indringsnelheid of de indringkracht geregeld worden.
Ais de schakeling tussen de regelkringen abrupt verloopt dan kunnen
hogere resonantiefrequenties aangestoten worden. Dit kan voorkomen
worden door bij schakelen de ene verstekingsfactor geleidelijk te laten
afnemen, en de andere versterkingsfactor geleidelijk te laten toenemen.
In de grafiek van figuur 5.24 is het verloop van de snelheid- en de
krachtversterkingsfactor weergegeven, als er geschakeld wordt van een
snelheid- naar een krachtregeling.
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Versterkingsfactoren
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Figuur 5.24 Verloop van de versterkingsfactoren

De snelheidversterkingsfactor blijft constant totdat de indringkracht bijna
gelijk is aan de gewenste indringkracht. Hierna neemt de verstekings
factor volgens een sinus af. De krachtversterkingsfactor neemt volgens
een sinus toe. Ais de gewenste indringkracht bijna bereikt is, dan blijft de
versterkingsfactor constant.

5.8.1 Simulatie van de regeling

De hiervoor beschreven regeling is gesimuleerd met het programma
20SIM [14]. De simulatie geeft inzicht over de afwijkingen van de indring

kracht en de indringsnelheid van de hardheidsmeter gedurende een hard
heidsmeting.

In 20SIM kunnen systemen worden gesimuleerd met behulp van
bondgraaf-elementen, die worden beschreven met een rekenkundig
model. In deze rekenkundige modellen kunnen differentiaalvergelijkingen

worden gebruikt. De elementen worden verbonden met signaalpijlen

(--+ )of vermogenspijlen ( ----r ). Het programma 20SIM be-
staat uit de volgende onderdelen:

• De Graph Editor. Hierin wordt het simulatiemodel met de bondgraaf

elementen en de verbindingspijlen getekend.

• De Equation Editor. Hierin worden de verschillende bondgraaf

elementen op programeerniveau beschreven. Er kan gebruik gemaakt

worden van een aantal elementen die standaard in het programma
aanwezig zijn.
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• De Simulator. Hierin wordt de simulatie verricht, op basis van een
numerieke integratiemethode, bijvoorbeeld Runge-Kutta of Euler. Voor
het simuleren worden de parameters, stapgrootte en beginvoor
waarden ingegeven. De resultaten van de simulatie worden in
grafieken weergegeven.

Het simulatiemodel van de hardheidsmeter met regeling is afgebeeld in
figuur 5.25. Het model is in een aantal blokken verdeeld. Deze blokken
worden afzonderlijk beschreven. In bijlage IV wordt meer informatie ge
geven over de zelf geprogrammeerde elementen, en over de parameters
van het simulatiemodel.

Figuur 5.25 Simulatiemodel van de hardheidsmeter met regeling
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Hardheidsmeter

De grote en de kleine tandradpomp leveren een vermogensstroom aan
de hardheidsmeter in de vorm van een druk en een volumestroom.
Deze vermogensstroom staat in verbinding met een hydraulische
stijfheid (C_hydrauliek) waarmee de stijfheid van de oliecilinder ge
modelleerd wordt. Door een transformator (TF) wordt druk omgezet in
kracht, en volumestroom omgezet in snelheid. De kracht en de snelheid
vormen samen een vermogensstroom die in verbinding staat met de
volgende elementen:

• De massa van de geleiding (m_geleiding)
• De stijfheid van de bladveren (c_geleiding).
• De massa van de krachtverdeler (m_krachtopnemers)
• De stijfheid van de krachtopnemers (c_krachtopnemers)
• De hardheidsmeting. De hardheidsmeting wordt beschreven met

behulp van formule 5.11.

Meetversterkers

De meetversterkers ontvangen de indringkracht en de indringdiepte via
signaalpijlen van de hardheidsmeting. De meetversterkers zijn gemodel
leerd als een eerste orde systeem met meetruis op de signaal-ingang.
Het submodel van een meetversterker is in figuur 5.26 weergegeven.

Figuur 5.26 Model van een meetversterker

De amplitude van het randomsignaal (witte ruis) en de tijdconstante van
het eerste orde systeem worden als paramaters ingegeven. De ver

sterkingsfactor K van het systeem is gelijk aan 1.
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Regeling

De regelaar ontvangt de positie (indringdiepte) en indringkrachtsignaal
van de meetversterkers. Het gemeten positiesignaal wordt afgetrokken

van het gewenste positiesignaal, waardoor een errorsignaal ontstaat. Dit

errorsignaal wordt proportioneel versterkt. De versterkingsfactor is

afhankelijk van de gemeten indringkracht en de gewenste constante
indringkracht (F_max). Het verloop van de versterkingsfactor is, af
hankelijk van de indringkracht, in figuur 5.24 weergegeven. Het versterkte

errorsignaal is de ingang van de stroombron voor de 6W-motor. Het

gemeten krachtsignaal wordt afgetrokken van de gewenste constante
indringkracht, waardoor eveneens een errorsignaal ontstaat. De kracht

versterkingsfactor wordt op gelijke wijze als de positieversterkingsfactor

bepaald. Het versterkte krachterrorsignaal is het ingangssignaal voor de

stroombron van de 2W-motor.

Motoren

Uit de stroombron komt een vermogenstroom die bestaat uit een
elektrische spanning en een stroom. Door een gyrator wordt de elek

trische vermogensstroom omgezet in een mechanisch toerental en een
moment. De mechanische vermogensstroom staat in verbinding met een

massatraagheid en een rotatiedemping.

Tandradpompen

Door de tandradpompen wordt de mechanische vermogensstroom

omgezet in een hydraulische vermogensstroom. Een tandradpomp wordt

beschreven met formule 5.12.
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5.8.2 Simulatie van het aanbrengen van de primaire

kracht

Het aanbrengen van de primaire kracht is gesimuleerd. De indring

snelheid gelijk aan 50 IJm/s en de constante kracht is gelijk aan 98,07 N.
De indringkracht en de indringsnelheid zijn in grafieken tegen de tijd uit

gezet. Deze grafieken zijn afgebeeld in figuur 5.27 en 5.28.

Fbe=rn'-'-'17---'.ex='--------------~==:::;::==:;::=========1100 A

indringkracht (N)

60HRC

I
40HRC

Figuur 5.27 Grafiek van de indringkracht (N) uitgezet tegen de tijd (s). De krachtregeling houdt de
indringkracht constant op 98,07 N.

De indringkracht neemt toe totdat de primaire indringkracht (98,07 N)

wordt bereikt. De indringsnelheid wordt constant gehouden op 50 IJm/s.
In het vlakke deel (0 tot 2 s) van de grafiek is er geen contact tussen het
hardheidsblok en het indringlichaam. Als het hardheidsblok en het

indringlichaam elkaar raken (2 s) dan ontstaat er geen piek in het indring
krachtverloop.
De indringkracht wordt zonder krachtfluctuaties aangebracht. Er is geen

sprake van 'overshoot' als de primaire kracht bereikt is. De afwijking van

de indringkracht is na 5s gelijk aan 0,05 N.
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In de grafiek van figuur 5.28 is de indringsnelheid uitgezet tegen de tijd. De

indringsnelheid moet constant blijven (501..lm/s) totdat de indringkracht gelijk is
aan 98,07 N.

5
tijd (s)

bernv17 - exp98

A

I I

60HRC \ 40HRC 20HRC

I

"- ~OA
o

0.0001 A

indringsnelheid (mls)

Figuur 5.28 Grafiek van de indringsnelheid (m/s) uitgezet tegen de tijd (5).

Voor het tijdstip t = 25 is er geen contact tussen het hardheidsblok en het

indringlichaam. Het plotselinge contact tussen het hardheidsblok en het
indringlichaam veroorzaakt een piek in het snelheidsverloop. Uit figuur 5.27 blijkt
dat de piek in het snelheidsverloop niet resulteert in een piek in het indring

krachtsverloop.

Uit figuur 5.28 blijkt dat de indringsnelheid wordt gestart in 0,05 5 en gestopt in

0,2 s. Tijdens het indringproces blijft de indringsnelheid binnen 0,25 I..Im/s

constant. De rimpeling op de indringsnelheid, tijdens het indringproces, ontstaat

door de ruis op het signaal van de inductieve verplaatsingsopnemers.
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5.8.3 Simulatie van het aanbrengen van de totale kracht

Het aanbrengen van de totale kracht (1471 N) wordt in deze paragraaf

gesimuleerd. De indringsnelheid wordt constant gehouden op 50 IJm/s. Er

zijn grafieken gemaakt van de indringkracht, indringsnelheid en van de

hoeksnelheid en momenten van de DC-motoren. In de onderstaande

grafiek is de indringkracht uitgezet tegen de tijd.

r

/
I

/ I

/ 40 HR~/ 20 HRC

/

t
b<trny17 • exe1471

o A~~="""-__~_~__~__~_~__~_~__~_----:-::I

o lijd (5) 10

indringkrachl (N)

Figuur 5.29 Grafiek van de indringkracht (N) uitgezet tegen de tijd (5). De krachtregeling houdt de
indringkracht constant op 1471 N.

Bij het aanbrengen van de indringkracht wordt de indringsnelheid

constant gehouden op 50 IJm/s. De totale indringkracht wordt in 5 tot 8 s

zonder krachtfluctuaties aangebracht. Er is geen sprake van overshoot.

Bij 10 s is de afwijking van de gewenste totale kracht (1471 N) gelijk aan

0,5 N.
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In de onderstaande grafiek is de indringsnelheid uitgezet tegen de tijd. De
indringsnelheid blijft 50 J..Im/s totdat de totale indringkracht (1471 N)
bereikt wordt.

10
tijd (s)

bernv17 ~ exol 471

I

f\A

60HRC 40HRC 20HRC

,,

\ I. tOA
o

0.0001 A

indringsnelheid (mls)

Figuur 5.30 Grafiek van de indringsnelheid ( m/s) uitgezet tegen de tijd (s). De 60 HRC-lijn daalt het
eerst, hierna volgen 40 en 20 HRC-lijn.

In de grafiek van figuur 5.30 is de indringsnelheid uitgezet tegen de tijd.
De indringsnelheid stijgt binnen 0,05 s. De grootte van de overshoot is

gelijk aan 5 J..Im/s. Vervolgens blijft de indringsnelheid binnen 1 J..Im/s

constant voor 60 HRC, binnen 0,6 J..Im/s voor 40 HRC en binnen 0,4 J..Im/s
voor 20 HRC. De indringsnelheid wordt gestopt in 0,2 s voor 60 en 40
HRC, en 0,3 s voor 20 HRC.
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In de grafiek van figuur 5.31 zijn de motortoerentallen van de 6W en de
2W motor uitgezet tegen de tijd. De indringsnelheid blijft constant (50

IJm/s) totdat de totale kracht 1471 N bereikt wordt.

bern 17 - ex 1471

hoeksnelheid (rad/s)

OA
o

o

6W

2W

tijd (s)

2W

6W

2W
B

10

Figuur 5.31 Grafieken met de hoeksnelheid ( rad/s) uitgezet tegen de tijd (s) voor de 6W motor (Iijn
A) en de 2W motor (lijn B) bij 20 HRC.

In de grafiek van figuur 5.31 is de hoeksnelheid van de 6W motor (Iijn A)
en de 2W motor (Iijn B) uitgezet tegen de tijd. De 6W motor zorgt voor

het aanbrengen van de indringsnelheid totdat de gewenste totale kracht

bereikt wordt. Daarna zorgt de 2W motor voor het constant houden van
de indringkracht. De maximale hoeksnelheden van de 6W motor en de
2W motor zijn 150 rad/s resp. 60 rad/s. Deze hoeksnelheden zijn kleiner

dan de maximale hoeksnelheden van de DC-motoren die 524 rad/s (5000
omw/min) en 834 rad/s (8000 omw/min) bedragen (zie tabel 5.4 en 5.6).
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moment (Nm)

0.025 A
0.025

In figuur 3.2 zijn de momenten op de motorassen van de 6W en de 2W

motoren uitgezet tegen de tijd. De indringsnelheid blijft constant totdat de
totale indringkracht bereikt is.

berny17 - exp1471

6W

6W

OA
o

o
2W

tijd (s)

2W

B

6W

2W
10

Figuur 5.32 Grafieken van het moment op de motoras (N/m) uitgezet tegen de tijd (s) voor de 6W
motor (lijn A) en de 2W motor (Iijn B). De hardheidsmeting is verricht bij 20 HRC.

De grafiek van de motorasmomenten verloopt hetzelfde als de grafiek

van de hoeksnelheden van de motoren. De oorzaak hiervan is de

visceuze demping van de tandradpompen. De gevraagde momenten van
de 6W en de 2W motor zijn maximaal 0,0175 resp. 0,0075 Nm. Voor het
maximale moment dat door een motor geleverd kan worden, geldt

formule 5.13.

Voor·de 6W motor voigt met n=150 rad/s, dMJdn =1*10 -5 Nm/(omw/min)

en Ma = 0,05 N/m (zie figuur 5.31 en tabel 5.4), dat het maximale

leverbare moment gelijk is aan 0,035 Nm.
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Voor de 2W motor voigt met n=60 rad/s, dMm/dn =1,8*10-5 Nm/(omw/min)

en Ma=0,05 N/m (zie figuur 5.31 en tabel 5.4), dat het maximale lever

bare moment gelijk is aan 0,014 Nm. Beide motoren kunnen het gevraag
de moment dus leveren.

5.8.4 COl1clusies uit de 20SIM simulatie

In deze paragraaf worden conclusies uit de 20SIM simulatie gegeven.

Aanbrengen van de primaire kracht

• De indringsnelheid blijft binnen 0,25 IJm/s constant voor 20,40 en
60HRC.

• Wanneer het indringlichaam in contact komt met het hardheidsblok,
ontstaat een piek in het snelheidsverloop. In het indringkrachtverloop

is geen sprake van een piek.
• De primaire kracht wordt aangebracht zonder krachtfluctuaties of

overshoot.

• Op 5 s na het starten van de indringsnelheid is de afwijking van de
gewenste indringkracht gelijk aan 0,05 N.

Aanbrengen van de totale kracht

• De indringsnelheid blijft constant binnen 1 IJm/s voor 60 HRC, 0,6

IJm/s voor 40 HRC en 0,4 IJm/s voor 20 HRC.

• De indringsnelheid wordt gestart in 0,05 s.
• De indringsnelheid wordt gestopt in 0,2 s voor 40 en 60 HRC en 0,3 5

voor 20 HRC.

• Het aanbrengen van de indringkracht duur 5 tot 8 s bij een nominaIe

indringsnelheid van 50 IJm/s.

• De totale kracht wordt zonder krachtfluctuaties of overshoot aan
gebracht.

• Op 10 s na het starten van de indringsnelheid is de afwijking van de
gewenste indringkracht gelijk aan 0,5 N.

Motoren

• De 2W motor en de 6W motor kunnen de gevraagde momenten en de
toertallen aan.
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6. Onzekerheidsanalyse

In dit hoofdstuk wordt de meetonzekerheid van de ontworpen hardheids

meter bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meetonzekerheids
analyse van paragraaf 3.1. In paragraaf 6.1 tot met 6.5 wordt de onzeker

heid(2s) van de parameterafwijkingen bepaald. Hierna wordt de totale

meetonzekerheid(2s) van de hardheidsmeter berekend.

6.1 Onzekerheid(2s) van de indringdiepte

De onzekerheid(2s) van de indringdieptemeting is afhankelijk van de

afwijking van de inductieve verplaatsingsopnemers, de afwijking ten ge

volge van thermische vervorming en de afwijking ten gevolge van het
aanbrengen van de indringkracht.

Afwijking van de inductieve verplaatsingsopnemers

De indringdiepte wordt gemeten met twee inductieve verplaatsings

opnemers. De afwijking van een inductieve opnemer (TESA GT 21 HP)

wordt berekend met formule 6.1 [11]. Deze formule is geldig voor -200 ~

L:s; 200 I-Im.

De meetafstand is bij een hardheidsmeting gelijk aan het indringdiepte

verschil. De afwijking van de lengtemeting hangt af van de hardheids

waarde, omdat de hardheidswaarde berekend wordt uit het indringdiepte

verschil (formule 1.3). De onzekerheid(2s) van de hardheidswaarde van
een inductieve opnemer kan berekend worden met de formule 3.2 en 3.4.
De indringdiepte wordt gemeten met twee inductieve opnemers. Gesteld
wordt dat de afwijking van de inductieve verplaatsingsopnemers onaf

hankelijk is. Voor de onzekerheid(2s) van de inductieve opnemers geldt
dan formule 6.2.
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In tabel 6.1 is de onzekerheid(2s) van de verplaatsingsopnemers be

rekend voor 20, 40 en 60 HRC.

Indringdiepteverschil 160 IJm 120 IJm 80 IJm

Afwijking een opnemer O,134 IJm O,118IJm 0,1021Jm

Onzekerheid(2s) €len opnemer O, 15 IJm O,1 4 IJm O,12IJm

Onzekerheid(2s) twee 0,11 IJm O,098 IJm O,084 IJm

opnemers
tabel6.1

Uit de tabel blijkt dat de onzekerheid(2s), ten gevolge van de afwijking
van de inductieve verplaatsingsopnemers, kleiner is dan 0,11 IJm. Als de

hardheid hoger is, dan wordt de onzekerheid kleiner.

Afwijking door thermische vervorming

Tijdens een hardheidsmeting wordt de positie, voor en na het aan

brengen van de totale kracht, gemeten. De hardheidswaarde wordt

berekend uit het verschil van deze posities. Gedurende de hardheids
meting kan een afwijking in het positieverschil ontstaan, ten gevolge van

thermische vervorming in de positiemeetkring. De grootte van de af

wijking deze is echter verwaarloosbaar. Hiervoor bestaan twee redenen.

Ten eerste is de temperatuurverandering is tijdens de hardheidsmeting

klein, omdat een hardheidsmeting maximaal 30 s duurt. Ten tweede zijn

de thermische lengtes van de positiemeetkring klein.
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Afwijking door aanbrengen van de indringkracht

Het indringdiepteverschil wordt gemeten, voor en na het aanbrengen van
de totale kracht. De metingen vinden beide plaats bij de primaire kracht

(98,07 N). Omdat de indringdiepte bij dezelfde kracht wordt gemeten, zal

de elastische vervorming van de constructie hetzelfde zijn. De afwijking
door het aanbrengen van de kracht is daardoor verwaarloosbaar klein.

Totale onzekerheid van de lengtemeting

De afwijking door het aanbrengen van de indringkracht en de afwijking
door thermische vervorming zijn verwaarloosbaar klein. De totale on
zekerheid(2s) ten gevolge van de afwijking van de indringdiepteverschil
meting is daardoor gelijk aan de onzekerheid(2s) van de inductieve
verplaatsingsopnemers die gegeven is in tabel 6.1.
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6.2 Onzekerheid(2s) van de indringkracht

De primaire en de totale kracht moeten nauwkeurig worden aangebracht.

Deze krachten worden aangebracht met behulp van een krachtregeling.
De regeling zorgt voor een afwijking van de krachtoplegging, zoals is

aangetoond in paragraaf 5.8. De inductieve verplaatsingsopnemers druk

ken met een tastkracht op het hardheidsblok. De variatie van de taster

kracht kan voor een afwijking van de indringkracht zorgen. Vloertrillingen
kunnen ook invloed hebben op de indringkracht.

Afwiiking van de krachtopnemers

In figuur 6.1 is een grafiek afgebeeld, waarin het uitgangssignaal (S) van

de krachtopnemer, is uitgezet tegen de belasting (L). De afwijking van

een krachtopnemer wordt gekarakteriseerd door de Combined Error (C)

die in de grafiek van figuur 6.1 is aangegeven.

Umits of the
tolerance band

Characteristic
with decreasing

CI) load
Cii
c:
0)

en

LoadL-

Figuur 6.1 Grafiek met de Combined Error

De Combined Error van een SSP 50 H3 krachtopnemer is ~ 0.017 % van

het totale meetbereik [13]. De grootte van het totale meetbereik van een

krachtopnemer is 500 N, waardoor de Combined Error gelijk is aan 0,085

N. Volgens formule 3.2 en 3.4 is de onzekerheid(2s) van een kracht

opnemer gelijk aan 0,098 N (rechthoekige verdeling). Gesteld wordt dat

de afwijkingen van de drie krachtopnemers onafhankelijk zijn. De totale

onzekerheid(2s) kan dan berekend worden met formule 6.3.
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Met een combined error van 0,085 N per opnemer voigt dat de

onzekerheid(2s) van drie krachtopnemers gelijk is aan 0,17 N. De

Combined Error van de krachtopnemers zal tijdens gebruik kleiner zijn

dan 0,017 % van het totale meetbereik. Dit heeft de onderstaande

redenen.

• De krachtopnemer wordt gebruikt in een temperatuurstabiele om

geving. Hierdoor zijn afwijkingen ten gevolge van de omgevings

temperatuur klein.

• De belastingsvolgorde van de krachtmeting is altijd hetzelfde. Hiermee

kan rekening gehouden worden bij het kalibreren van de kracht

opnemers.

Afwiiking van de regeling

Uit de simulatie die beschreven is in paragraaf 5.8, is het volgende ge

concludeerd:

De afwijking ten gevolge van de regeling, waarmee de primaire

indringkracht wordt aangebracht, is gelijk aan 0,05 N.

• De afwijking ten gevolge van de regeling, waarmee de totale indring

kracht wordt aangebracht, is gelijk aan D,S N.

Afwiiking door de tasterkracht van de inductieve verplaatsingsopnemers

De inductieve verplaatsingsopnemers drukken ieder met een nominaIe

tasterkracht van 0,63 N op het hardheidsblok. Deze kracht wordt aan
gebracht met een veer die zich in de inductieve verplaatsingsopnemer
bevindt. De veerconstante van deze veer is 75 N/m. Ais de uitwjjking van

de taster verandert, dan verandert ook de tasterkracht. In de tabel 6.2 is
de afwijking van de tasterkracht van de twee tasters weergegeven.

6-5



De indringdiepte is afgelezen uit figuur 2.6. Voor de afwijking van de
tasterkracht kan eenvoudig gecorrigeerd worden, omdat de uitwijking van

de verplaatsingsopnemers bekend is.

in#t!H.gkr~§ht::ii::ii:iiiii.:::..::·ii·. :::ii;%.·:!:·.•...:!..::•...:!.:•.:!:..:::::•....:•...:•....:.::::•...::.•.:::•....:!::.•.:•.:•...::.•..:.•1::..:.:..:1 :1
4
.•1:.1(.••.:..•.:•.·..•O:.•.f:••.: ..:;45.•..:w:•..:•..:•.••..•.••.·•...·.•..i.•.·..J.•.•.•..:•.k..::.::•.:.:· .•Hi.·.•:.•:.•...n.·..:•.·:

R
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98,07 N

1471 N

0,03 N

0,06 N

0,02 N

0,05 N

0,02 N

0,04 N

tabel6.2

Afwiiking ten gevolge van vloertrillingen

In bijlage V is de invloed van de vloertrillingen op een hardheidsmeting
van 60 HRC bepaald. Dit is gedaan met behulp van een dynamisch
model dat gemaakt is in MATLAB for WINDOWS [16]. Uit de berekening

en voigt dat de amplitude van de indringkracht ten gevolge van vloer

trillingen bij 98,07 N gelijk is aan 0,0017 1\1. Bij 1471 N is de amplitude
van de indringkracht gelijk aan 0,0035 N.

Totale onzekerheid(2s) van de krachtoplegging

Met formule 3.2 en 3.4 kan de onzekerheid(2s) van de verschillende deel

afwijkingen berekend worden. Omdat de deelafwijkingen onafhankelijk
zijn, mogen de onzekerheden(2s) statistisch opgeteld worden. In tabel
6.3 zijn de deelafwijkingen en de onzekerheden(2s) weergegeven. Met de
onzekerheden(2s) is de totale onzekerheid(2s) ten gevolge van de kracht
berekend.

Krachtopnemers 0,17 N 0,17 N

Regeling 0,05 N 0,06 N 0,5 N 0,58 N

Inductieve opnemers 0,021 0,035 N 0,041 0,069 N

0,03 N 0,06 N

Vloertrillingen 0,0017 N 0,0020 N 0,0035 N 0,0040 N

tabel6.3
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6.3 Onzekerheid(2s) ten gevolge van de
geometrieafwijkingen van het
indringlichaam

De afwijkingen van de geometrie van het indringlichaam hebben veel in
vloed hebben op de onzekerheid(2s) van de hardheidsmeting. Dit is
gebleken uit tabel 3.2. Hierdoor moet gebruik gemaakt worden van
indringlichamen met de kleinst mogelijke productietoleraties. Er zijn
indringlichamen verkrijgbaar met een maximale hoekafwijking van ±
0,05° en een maximale afwijking van de afrondingsstraal van ± 0,005
mm. In tabel 6.4 zijn de onzekerheden(2s) ten gevolge van deze
geometrieafwijkingen weergegeven. De onzekerheden(2s) zijn bereken
met behulp van formule 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5.

Tophoek
indringlichaam

Afrondingsstraal
indringlichaam

0,05 c

0,005 mm

8,33*10 -402 0,08 HRC 0,05 HRC

8,33*10 -6 mm2 0,09 HRC 0,17 HRC

0,02 HRC

0,28 HRC

:::::::::::::::':;:;:;:;:;;:;:;:;:;:.:;:;:;:;:;:;=;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::.::.:;:::;::':::':::::~~~~~~~:~:~:~: ~;~:~:;:~:i:~:~:: ;.;.. ;.
,:::::::::::::::::::':::::::::::':':::::::':':::::::.::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; : ;.:.:.: ;.:.:.:.:.; :.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.: .

tabel6.4

De totale onzekerheid(2s) door de afwijkingen van de geometrie van het
indringlichaam is bij 60-65 HRC gelijk aan 0,28 HRC. Dit is hoger dan de

maximale totale onzekerheid(2s) van 0,2 HRC.

Door meting van de grootte van de geometrieafwijkingen van het indring
lichaam kan de onzekerheid verlaagd worden. Met de geometrie
afwijkingen kan een correctiefactor voor het indringlichaam berekend
worden. Voor de correctiefactor geldt formule 6.4.

6-7



De grootte van de invloed van de afrondingsstraal en de tophoek op de

hardheidswaarde is weergegeven in tabel 3.1. Voor de onzekerheid(2s)
van de correctiefactor geldt formule 6.5, waarbij aangenomen is dat de
afwijking van de meting van de afrondingsstraal en de tophoek on

afhankelijk zijn [2].

Het Nederlands Meetinstituut kan de afrondingsstraal meten met een
onzekerheid(2s) gelijk aan 1 IJm [15]. De onzekerheid(2s) van de meting

van de tophoek is gelijk aan 0,06 0 [15]. Met behulp van formule 3.4 en
6.4 is de onzekerheid(2s) van de berekend voor 20, 40 en 60 HRC. De
onzekerheid(2s) is in tabel 6.5 weergegeven.

Onzekerheid (2s)

Correctiefactor

0,093 HRC 0,078 HRC 0,074 HRC

tabel6.5

Tijdens hardheidsmetingen treedt slijtage op van het indringlichaam.

Hierdoor moeten de geometrieafwijkingen van indringlichaam regelmatig

bepaald worden. De praktijk zal uitwijzen met welke frequentie dit nodig
is.

6.4 Onzekerheid(2s) van de indringsnelheid

De afwijking van de indringsnelheid is bepaald met het simulatiemodel uit
paragraaf 5.8. De afwijkingen en de onzekerheden(2s), berekend met

formule 3.2 en 3.4, zijn in tabel 6.6 weergegeven.

Afwijking

Onzekerheid(2s)

0,4 IJm/s

0,46 IJm/S

0,61Jm/s

0,691Jm/s

1,0 IJm/s

1,2 IJm/s

tabel6.6

De snelheidafwijkingen zijn ruim 20 keer zo klein als de afwijking van de

norm-standaardhardheidsmeter (zie tabel 3.2).
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6.5 Onzekerheid(2s) van de tijdsduur

Aileen de onzekerheid(2s) van de tijdsduur, waarin de totale indringkracht

constant wordt gehouden, heeft invloed op de hardheidswaarde. In de
onderstaande tabel zijn de afwijkingen en de onzekerheden(2s) van de

tijdsduur weergegeven voor 20, 40 en 60 HRC. De afwijkingen van de

tijdsduur zijn afkomstig van de simulatie van paragraaf 5.8. Met behulp
van formule 3.2 en 3.4 zijn de onzekerheden(2s) berekend. Bij de be
rekening van de variantie is uitgegaan van een rechthoekige verdeling.

Afwijking

Onzekerheid(2s)

0,35 s

0,40s

O,25s

0,29 s

0,25 s

0,29 s

tabel6.7

6.6 Berekening van de tatale anzekerheid(2s)

Op basis van de bovenstaande onzekerheden(2s) van de parameters
kan de totale onzekerheid(2s) van de hardheidsmeter berekend worden.
Voor de onzekerheid(2s) van de hardheidswaarde ten gevolge van de
onzekerheid(2s) van een bepaalde parameter geldt formule 6.6.
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De aHR/ap-factoren zijn gegeven in tabel 3.1. In de onderstaande tabel is
de totale onzekerheid(2s) is berekend met correctie voor de afwijking van

de afrondingsstraal en de tophoek van het indringlichaam.

::::.;~~110~0~;:i:;:ii::;.".••..•.•'..•.••..•..•...••.11.••.•1.•.•..1..••.••.••..•.1•.
1

•.••.••.•..•.••.2..•.•.••.o.·•.• •.• •.••.·.~.• •.••.k.··.•.•.··.!.5.•.••.••.••.••.••.H.••.••.• •.• ••.··.e.··.• ·.• •.••.·•.c..•.".··.••.••.·•.·•.•·.z.••.••.4.••.
e
.•.I.o.••..••.

k
.••.'4.:•.••.••.r.:.··.:.s..I.r.••.•.••.h.••.H.· •.•.••.•.•

e
.·•.R.· •.•.••.••.i.c.·•.d.•.••.••.•..(.•..•. 2.••.e.· •.••.•:.$.. ~.·•...••.).&.••.••.••.•.•.•.••.$.••..•.•.•.•.•.••.B.•.•.••.•.•.·.R.·•.•.c.••.•.•.·•.••..•. !.·.! ...••i•• i.~nl~~!.I~~!~I~I~ ••jljllj.I.!.I::.i.:••·11••·.11·1111.•

..........~fi§ ..tt.RG:.~A'i4~HR9§9§.§.t!R$.:.··:.:·.· ••:

Primaire kracht 0,18 N 0,18 N 0,18 N O,02HRC 0,01 HRC O,01HRC>

Totale kracht 0,61 N 0,61 0,61 N 0,02 HRC 0,02 HRC O,01HRC

Tijdsduur totale kracht 0,35 s O,25s 0,25 s O,03HRC 0,01 HRc; O,OfHRC

Eindsnelheid 0,4 IJm/s 0,61Jm/s 1,0 IJm/s 0,01 HRC 0,00 HRC 0,03HRC

Indringdiepteverschil 0,11 IJm 0,0981Jm 0,084 1Jm 0,07 HRC 0,06 HRC O,041·i~C

Correctiefactor 0,08 HRC 0,06 HRC 0,06 HRC

.m§.t~I~§hi~k.~th~I~(~~)P;~1HRqP.q~HR99;QT:HRq:.
tabel6.8

Uit de tabel valt het volgende op:

• Het ontwerp voldoet aan de onzekerheidseis(2s) uit de opdrachts
omschrijving. De totale onzekerheid(2s) bij 20-25, 40-45 en 60-65
HRC gelijk aan resp. 0,11 , 0,09 en 0,07 HRC. Deze onzeker
heden(2s) zijn ongeveer twee maal zo klein als de onzekerheid(2s) die
in de opdrachtsomschrijving gevraagd is.

• De totale onzekerheid(2s) wordt veroorzaakt door de onzeker
heden(2s) van de correctiefactor en de indringdiepteverschilmeting.

• De onzekerheid(2s) van de eindsnelheid nauwelijks invloed op de
totale onzekerheid(2s). Dit is een grote verbetering ten opzichte van
de norm-standaardhardheidsmeter (zie tabel 3.2).
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7. Conclusies

Er is een standaardhardheidsmeter ontworpen voor hardheidsmetingen
volgens Rockwell C. De standaardhardheidsmeter is ontworpen volgens

een nieuw concept. Dit concept biedt veeI voordelen en extra mogelijk
heden ten opzichte van het concept van conventionele standaard
hardheidsmeters. Van het nieuwe concept is een uitgewerkt ontwerp
gemaakt. Van het ontwerp zijn samenstellings- en onderdelentekeningen

gemaakt. De hardheidsmeter wordt in samenwerking met de instrument

makerij van NMi-VSL gerealiseerd.

De indringkracht wordt aangebracht met een hydraulische overbrenging.

Deze hydraulische overbrenging bestaat uit twee tandradpompen en een

drukcilinder die wordt afgedicht met een rolmembraan. De hydraulische

overbrenging is hysteresevrij. De massatraagheid van de aandrijving is
zeer klein. De drukcilinder staat direct in verbinding met de twee

tandradpompen. Met de ene tandradpomp die een zeer klein slagvolume
heeft, wordt de indringkracht geregeld. De resolutie waarmee de kracht

kan worden aangebracht is 0,01 N. De andere tandradpomp, met een
groter slagvolume, zorgt ervoor dat de indringsnelheid groot genoeg is.

Voor het meten van de indringkracht worden drie rekstrookkracht

opnemers gebruikt. De maximale afwijking van de primaire en de totale

indringkracht is 0,15 N. De indringdiepte wordt gemeten met twee in
ductieve verplaatsingsopnemers. De maximale afwijking van de indring

diepteverschilmeting is 0, 1 ~m. De krachtopnemers en de inductieve

opnemers zijn probleemloos te demonteren. Daardoor kunnen ze gemak
kelijk afzonderlijk gekalibreerd worden.

Er wordt gebruikt gemaakt van een elastische rechtgeleiding met

gefreesde bladveren. Deze rechtgeleiding is wrijvingsloos, hysteresevrij
en beweging van de geleiding is zeer rechtlijnig. De geleiding kan ge

maakt worden met draai- en freesbewerkingen. Tijdens het indringproces

zijn de kantelingen en zijdelingse verplaatsing van het indringlichaam

zeer klein. Dit is het resultaat van een goede opstelling van de kracht
opnemers en een goede keuze van het type geleiding.
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De indringsnelheid en de indringkracht worden gestuurd door een terug

gekoppelde regeling. De indringsnelheid wordt door deze regeling con

stant gehouden binnen 1 I-lm/s, de primaire indringkracht binnen 0,05 N
en de totale kracht wordt binnen 0,5 N. De tijdsduur waarin de kracht

constant gehouden wordt, kan met een maximale afwijking van 0,35 s

worden ingesteld.

De afwijking van de afrondingsstraal en de tophoek hebben veel invloed
op de totale onzekerheid van de hardheidsmeter. Ais de grootte van de
geometrie-afwijkingen bekend is dan kan correctiefactor voor deze

afwijkingen berekend worden. Hierdoor wordt de onzekerheid(2s) van de
hardheidswaarde, ten gevolge van de geometrie-afwijkingen, verlaagd

van 0,28 HRC naar 0,06 HRC (bij 60 HRC nominaal).

De totale onzekerheid(2s) van de nieuwe hardheidsmeter is twee keer zo
klein als de onzekerheidseis(2s) uit de opdrachtsomschrijving van 0,2
HRC. Met correctie voor de geometrie-afwijkingen is de totale onzeker

heid gelijk aan 0,11 HRC bij hardheden tussen 20 en 25 HRC, 0,10 HRC

tussen 40 en 45 HRC, en 0,09 HRC tussen 60 en 65 HRC.

De indringsnelheid en de indringkracht worden gemeten gedurende de

gehele hardheidsmeting. Van iedere hardheidsmeting kunnen afwijkingen

in het kracht- of snelheidsverloop direct gesignaleerd worden.

De indringsnelheid, indringkracht en de tijdsintervallen zijn eenvoudig te

veranderen, waardoor het instrument erg veelzijdig is. De standaard

hardheidsmeter is naast voor Rockwell C, ook geschikt voor aile andere
varianten van de Rockwellmeting. De hardheidsmeter kan tevens indruk

kingen maken voor hardheidsmetingen volgens Brinell, Vickers en
Knoop.

De fabricage van de hardheidsmeter is relatief eenvoudig. Het grootste

deel van de onderdelen van de hardheidsmeter kan gedraaid of gefreesd

worden. Voor enkele onderdelen zijn slijpbewerkingen nodig.
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Bijlage I

Door stijfheidsvariatie van de krachtopnemers zal de meetkop roteren in

het horizontale vlak. De grootte van deze rotatie wordt berekend in
paragraaf 1.1. De rotatie kan gecorrigeerd worden door de
krachtopnemers op verschillende stralen ten opzichte van de meetkop te
plaatsen. In paragraaf 1.2 wordt berekend hoe groot het stelbereik van de

krachtopnemers moet zijn voor de correctie. Het verband dat bestaat
tussen de plaastingsnauwkeurigheid van de krachtopnemers en de

rotatieafwijking wordt bepaald in 1.3.

1.1 Berekening van de rotatie van de meetkop ten

gevolge van stijfheidsafwijkingen van de kracht

opnemers.

De nominale stijfheid van een krachtopnemer, die gelijk is aan 2,5*10 6

N/m, kan maximaal 5 % afwijken. De stijfheid van de krachtopnemer Iigt

dus tussen 2,375*10 6 en 2,625*1 (j5 N/m. In figuur 1.1 zijn de drie

krachtopnemers afgebeeld.

CY.,

---f:;::::=:========---.-c--\V-
F1 F2

t

l;~'"'
x

Figuur 1.1
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ex rotatie rad

F1 kracht op krachtopnemer 1 N

F2 kracht op krachtopnemer 2 N

dr afwijking van de straal van de m
krachtopnemer

u1 uitwijking van krachtopnemer 1 m

u2 uitwijking van krachtopnemer 2 m

cmln minimale stijfheid (0,95 * cnom ) 2,375*10 6 N/m

cmax maximale stijfheid (1,05 * cnom ) 2,625*10 6 N/m

cnom nominale stijfheid 2,5*10 6 N/m

Ft totale kracht 1500 N

r straal van de krachtopnemers 0,08 m

De rotatie van de meetkop wordt berekend met de stijfheid van opnemer

1 die gelijk is aan cmln , de stijfheid van opnemer 2 die gelijk is aan <max I

en de stijfheid van opnemer 3 die gelijk is aan cnom • De krachten F1 en F2

volgen uit het krachtenevenwicht in de verticale richting en het

momentenevenwicht. Voor F1 en F2 geldt formule 1.1 :

De rotatie van de meetkop hangt af van de verticale translatie van

opnemer 1 en 2 (U1 en U2) en de afstand tussen de opnemers. De rotatie
wordt berekend in de formules 1.2 en 1.3.
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Ais de krachtopnemers op een gelijke straal geplaatst zijn dan geldt dr=O.

De grootte van de verticale translaties van opnemer 1 en 2, en de rotatie

van de meetkop voigt na invullen van de bovenstaande formules.

u, = 2,1053*10 -4 m

u2 = 1,9048 *10 -4 m
0= 1,45*10 -4 rad

1.2 Benodigde stelbereik voor rotatiecorrectie

Voor geen rotatie (0 = 0) moet gelden U, = ~. U, en ~ zijn beschreven

in formule 1.2. De grootte van het stelbereik voigt uit formule 1.4.

Na invullen van formule 1.4 voigt dat dr=O,008 m.
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1.3 Verband tussen de kantelafwjjking en de instel

resolutie van de straal van de krachtopnemers

Voor de kanteling van de meetkop geldt formule 1.4. Wanneer deze

formule gedifferentieerd wordt naar de instelgrootte (dr) dan voigt hieruit

het verband tussen de kantelafwijking en de instelresolutie (da/d(dr)).

Voor da/d(dr) geldt formule 1.5.

Met dr=O voigt na invullen dat da/d(dr) = 0,019. Ais wordt ingesteld met

een afwijking van 0,5 mm, dan is de kantelafwijking gelijk aan 10 wad.
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Bijlage II

In deze bijlage wordt de stijfheid van de elastische rechtgeleiding met zes

gefreesde bladveren berekend. Eerst wordt de stijfheid van een bladveer

berekend. Vervolgens wordt de stijfheid van een schijf met drie gefreesde

bladveren bepaald. Met de stijfheden van de schijf wordt de totale

stijfheid van de rechtgeleiding berekend.

II. 1 Stijfheid van een bladveer

In de onderstaande figuur is een bladveer afgebeeld.

De blac:lveer is met f:J. aan de vaste wereld bevestigd. Met 0 zit de

bladveer aan de geleiding vast. Hierdoor zijn in 0 rotaties om de y en z

as niet mogelijk. De translatiestijfheid van de bladveer in de stijve x

richting en de slappe z-richting zijn berekend met behulp van een Eindige

Elementen Methode. Het pakket was gebruikt is heet ALGOR. In figuur

11.2 is het EEM model van de bladveer weergegeven.

Ftot =10 N
a. = vaste inklemmlng
o = inklemming met

x en z vrij

Figuur 11.1

II - 1

EEM-model van de gefreesde bladveer



In figuur 11.2 zijn de verplaatsingen van de gefreesde bladveer in de z

richting weergegeven voor Ftot =10 N.
10 N

L

A

1.08738
1.00924
0.93110
0.85296
0.774082
0.69668
0.61864
0.540041
0.46227
0.38413
0.30~99

0.2:1785
0.14971
0.01167
-0.0066

Figuur 11.2 Verplaatsing in de z-richting van de gefreesde bladveer [m].

De grootste vervorming vindt plaats in de dunne delen van de gefreesde

bladveer. Bij een kracht van 10 N treedt een uitwijking in de z-richting op

van 1,09 mm. De stijfheid in de z-richting is dus 9,2*10 3 N/m.

In figuur 11.3 zijn de verplaatsingen van de gefreesde bladveer in de x

richting weergegeven. Op de bladveer staat een belasting van 10 N in de

x-richting.

A =vasle inklemming

= inklemming met
o xvrij

0.001'10
0.00130
0.00120
0.001 10
O.lIOIOO
9.0e-0'i
8.0e-Q'i
1.Oe-0'i
6.0e-0'i
5.0e-0'i
'i.Oe-O'i
3.0e-0'i
2Jle-O'i
I.Oe-OY
[]

Figuur 11.3 Vervorming van een gefreesde bladveer in de x-richting

De gefreesde bladveer vervormt 0,0014 mm. De stijfheid van de bladveer

is dus gelijk aan 7,14*10 6 N/m.

De verhouding tussen de stijve en de slappe stijfheid van de bladveer is
gelijk aan 776
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De spanningen voor Ftot =10 N zijn weergegeven in figuur 11.4. Uit deze

figuur wordt duidelijk dat de spanningen geconcentreerd zijn in de dunne

delen van de gefreesde bladveer. De maximale vergelijkspanning die

optreedt is 90 N/m2
.

10 N

Detail A L

113.042
104,.971
96.8997
88.8182
80.7566
n.6851
64.6135
58.5420
48.4704
40.8989
82.3274
24.2558
16.1843
8.11278
O.0412S

Figuur 11.4 Spanningen in de gefreesde bladveer [N/m 2
]

Detail A van de gefreesde bladveer is weergegeven in figuur 11.5. In dit

deel van de gefreesde bladveer zijn de spanningen het hoogst.

Figuur 11.5
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Spanningen in detail A

IlS.04:1
104.971
96.8997
88.8282
80.7556
n.6861
84.6136
58.5420
48.4704
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32.3274
24.2668
16.1U3
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Detail B van de gefreesde bladveer is weergegeven in figuur 11.6.

113.042
104..971
96.11997
88.8282
80.7566
n.6861
64.6136
511.5420
48.4704
40.8989
32.3274
24.2668
16.1843
8.11278
0.04128

L

Figuur 11.6 Spanningen in detail B (N/m 2)

11.2 Stijfheid van de geleiding

In een schijf zijn drie bladveren gefreesd. In figuur 11.7 is een schijf

afgebeeld. De stijfheden zijn in de figuur aangegeven.

Cz

Figuur 11.7
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Voor de stijfheid van een schijf, met drie gefreesde bladveren, in de x- en
de z-richting geldt formule 11.1.

In de gehele geleiding zitten twee schijven met ieder drie bladveren. Voor

de stijfheid van de gehele geleiding geldt formule 11.2. Hierbij wordt de
stijfheid ter hoogte van een schijf bekeken.
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Bijlage III

De 2W motor zorgt voor het constant houden van de indringkracht. In

deze bijlage wordt de resolutie bepaald, waarmee de indringkracht

aangebracht kan worden. Deze resolutie hangt onder andere at van de

indringkracht en van de hardheid van het hardheidsblok.

111.1 Veermodel van de aandrijving

Het veermodel van de aandrijving is in tiguur 111.1 afgebeeld.

X=X2-Xl

X2

Xl

K2

~
~C4

C3

C2

Cl

Figuur 11I.1
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:

<P hoekverdraaiing van de ingaande as rad

K1 stijfheid van de motor en regeling 2 Nm/rad

K2 stijfheid van de koppeling 50 Nm/rad

overbrengingsverhouding m/rad

C1 stijfheid van de drukcilinder 8,2*107 N/m

C2 stijfheid van de binnenbuis 1,6*108 N/m

C3 stijfheid het contact (hardheidsmeting) 2/(K*Fi) N/m

C4 stijfheid van de krachtopnemers 7,5*106 N/m

F, indringkracht N

x indringdiepte m

K constante (zie paragraaf 2.3) N/m2

Voor de totale stijfheid geldt formule 111.1.

Voor de indringkracht geldt formule 111.2.

Voor de overbrengingsverhouding geldt :
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111.2 Resolutie van de indringkracht

Voor de resolutie van de indringkracht geldt formule 111.4.

De tandradpomp H-07002-32 van Cole Parmer heeft een slagvolume van

1,7*10-a rrr /omw. Het oppervlak van de drukcilinder is gelijk aan 0,0177

m2
. Voor de overbrengingsverhouding is dus gelijk aan 1,5*10-7 m/omw.

De motor C-124.50 van PI heeft een encoder met een uitlezing van 2000

delen/omw. Dit komt overeen met 0,00314 rad/deel. In de grafiek van

figuur 111.2 is de resolutie van de indringkracht, afhankelijk van de totale

kracht weergegeven.

resolutie
o.o12,---------.--------,-----------,

0.01

0008

°0':------------=c50~0------1-:-:0':-:00,----------7":!1500

F[N]

Figuur 11I.2
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en de hardheid van het materiaal



Bijlage IV

In deze bijlage worden de modelparameters van het 20SIM-model uit

hoofdstuk 5 gegeven" Ook worden de programma's van de zelfgemaakte
bondgraaf-elementen uit de EquationEditor.

IV.1 Modelparameters

20-sim Experiment Description
===================================================================

Model:

Experiment:

Date:

Time:

Version:

Parameters:

berny17

exp1471

03124/96

14:34:56

PC Version 1.0

===================================================================

m_krachtopnemers"i1

m_geleiding" i1

3

4

[kg]

[kg]

massa van de meetkop

massa van de ge/eiding

J2W"i1

J6W"i1

drukcilinder' n

2.2e-7 [kgm2j

1.2e-6 [kgm2j

65

massatraagheid van de 2W motor

massatraagheid van de 6W motor

overbrengingsverhouding van de
drukcilinder

tandradpomp_klein"slagvolume 1.7e-8 [m3/omwj s/agvolume van de kleine tandrad
pomp

tandradpomp_klein"n_vol

tandradpomp_klein' n_mech

0.8 [-J

0.8 [-j

1e-4 [Nms/rad]

volumetrisch rendement van de
kleine tandradpomp

mechanisch rendement van de
kleine tandradpomp

dempingsconstante van de kleine
tandradpomp

tandradpomp_groofslagvolume 9.2e-8 [m3/omwj

IV - 1

s/agvolume van de grote tandrad
pomp



tandradpomp_groof n_vol 0.8 [-]

tandradpomp_groof n_mech 0.8 [-]

tandradpomp_groofd_pomp 1e-4 [Nms/rad]

volumetrisch rendement van de
grote tandradpomp

mechanisch rendement van de
grote tandradpomp

dempingsconstante van de grote
tandradpomp

c_krachtopnemers' c1

c_geleiding' c1

c_hydrauliek' c1

hardheidsmeting' c

hardheidsmeting'd

1.3e-7 [mIN]

2.7e-5 [mIN]

2e-10 [m 5/N]

9.8e9 [N/m 2
]

1000 [Ns/m]

1/gezamelijke stijfheid van de drie
krachtopnemers

1/stijfheid van de geleiding

1/hydaulische stijfheid

indringlterugveer constante

dempingsconstante

hardheidsmeting'spleet o

o

[m]

[m/s]

beginspleet tussen hardheidsblok
en indringlichaam

snelheid van de vaste wereld

positieverloop'slope

positieverloop'tO

2Wmotor'r

6Wmotor'r

R2WR

R6WR

1471 [N]

5e-5 [m/s]

o [s]

0.01 [Nm/A]

0.06 [Nm/A]

1e-6 [Nms/rad]

1e-6 [N ms/rad]

0.5 [-]

0.997 [-]

1.01 [-]

50000 [-]

0.97 [-]

constante indringkracht

constante indringsnelheid

begintijdstip hardheidsmeting

motorconstante van de 2W motor

motorconstante van de 6W motor

dempingsconstante van de 2W
motor

dempingsconstante van de 6W
motor

versterkingsfacor van de kracht
regelkring

vanaf O. 997*F_max begin toename
van de kracht-versterkingsfactor

vanaf 1.01*F_max is de kracht
verstrekingsfactor gelijk aan K

versterkingsfacor van de positie
regelkring

vanaf O.97*F_max begin afname
van de positie-versterkingsfactor)

lengtemeting'tau'd 0.005 [1 Is]

lengtemeting' randgen_1' ampl 1e-08 [m]
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vanaf 1*F_max is de kracht
verstrekingsfactor gelijk aan 0

tijdconstante van de meetversterker
voor de lengtemeting

gemiddelde amplitude van de ruis



krachtmeting'tau'd 0.005 [1/s]

van de /engtemeting

tijdconstante van de meetversterker
voor de /engtemeting

krachtmeting' randgen_1' ampl 0.01 [N]

Initial Conditions:

gemidde/de amplitude van de ruis
van de /engtemeting

===================================================================

m_krachtopnemers'state 0

m_geleiding'state 0

J2W'state 0

J6W'state 0

c_krachtopnemers'state 0

c_geleiding' state 0

c_hydrauliek'state 0

hardheidsmeting'state 0

lengtemeting' int1' state 0

krachtmeting' int1 'state 0

Run Specifications:
===================================================================

Integration Method

Start Time

Finish Time

Step Size

IV - 3

Runge-Kutta-4

o

10

0,0005



IV.2 Model van de hardheidsmeter

class hrdheid version 1

# Hardheidsmeting
# Owner: B.JA Stommen

interface
ports:p
orientation restrictions

fixed in p
causality restrictions

fixed effort p
outputs: real outp

realoutp1
parameters

real c
real d
real spleet

variables
real state

equations
state =int(pJ)
p.e =if(state>spleet) then (c*(state-spleet)"2+d*pJ) else 0
outp =p.e
outp1 =state

IV.3 Model van de tandradpomp

class tandrad version 1

# Tandwielpomp met rendement
# Owner: Bernard Stommen

interface
ports: mech, hyd
orientation restrictions

fixed out hyd
fixed in mech

causality restrictions
fixed effort mech
fixed flow hyd

parameters
real slagvolume

real n_vol
real n_mech
real d_pomp

equations
mech.e =slagvolume/(2*(3.14)) * hyd.e / n_mech+d_pomp*mechJ
hydJ =slagvolume/(2*(3.14)) * mechJ *n_vol
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IVA Model van de positieversterkingsfactor

class K_pos version 1

# Versterkingsfactor van de positieregelkring
# Owner: S.JA Stommen

interface
inputs: real error

real force
real con

outputs: real outp
parameters

real K
real a
real b

equations
outp = K*(if (force«a*con)) then (error) else (if (force<b*con) then

(errorl2*(1 +cos«force-a*con)*3.14/«b-a)*con)))) else 0))

IV.5 Model van de krachtversterkingsfactor

class K_force version 1

# Versterkingsfactor van de krachtregelkring
# Owner: S.JA Stommen

interface
inputs: real error

real force
real con

outputs: real outp
parameters

real K
real a
real b

equations
outp = K*(if (force>(b*con)) then (error) else (if (force>a*con) then

(errorl2*(1-(cos«force-b*con))*3.14/«b-a)*con)))) else 0))
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Bijlage V

V.1 Invloed van vloertrillingen op de indringkracht

Vloertrillingen kunnen overgedragen worden aan de massa's in de
hardheidsmeter. Trilling de massa's van de hardheidsmeter veroorzaken
variatie van de indringkracht. Voor het bepalen van de grootte van de

indringkrachtvariatie, is een dynamisch model gemaakt.

In figuur V.1 is het dynamisch model van de hardheidsmeter weer
gegeven. De ingang U, is de vaste wereld. De berekening is gemaakt

met behulp van MATLAB for WINDOWS. Het MATLAB programma is

weergegeven in paragraaf V.2. De massa's van het model zijn in tabel
V.1 weergegeven. In tabel V.2 zjjn de stijfheden weergegeven.

Figuur V.1

v - 1

Dynamisch model van de hardheidsmeter



M, hardheidsmeter zonder bewegende 15 kg
delen

M2 zuiger 2 kg

M3 oplegvlak 2 kg

M4 meetkop en krachtopnemers 3 kg
tabel V.1

trillingsdempers

olie

binnenbuis

......::.:::::;:.... :.. :~f::::·:::·
:-:.;.;.:.:.;.:.:.:.::;::.:.:.; .

9*104 N/m

8,2*107 N/m

1,6*108 N/m

contact van de hardheidsmeting

krachtopnemers

N/m

7,5*106 N/m
tabel V.2

Voor het model gelden de volgende bewegingsvergelijkingen:

De bewegingsvergelijkingen kunnen beschreven worden met de

volgende differentiaalvergelijking:

De toestandsvergelijking X is gedefinieerd als:
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A en B zijn de systeemmatrices van de differentiaalvergelijking. De

uitgang van het model wordt bepaald met behulp van formule VA.

In figuur V.2 en V.3 zijn de grafieken van de overdracht weergegeven

voor 20, 40 en 60 HRC. Figuur V.2 geldt voor een indringkracht van 100
Nt figuur V.3 geldt voor 1500 N.

Bodediagram vaste wereld naar indringlichaam voor 20. 40. 60 HRC
10" .----~~-.---.--...,r__~~.......,-~~........,-~~........,-~~,...,...,--~~~

10·1O'--~~~l---~~--.......J'-----~~.........J_~~.........J_~~'--'-'-"-_'--'-~""'"

1~ 1if 1~ 1if 1~ 1~ 1if
Frequentie [Hz]

FiguurV.2

V-3

Bodediagram voor 20, 40 en 60 HRC en een indringkracht van

98,07 N.



Bodediagram vaste wereld naar indringlichaam voor 20, 40,60 HRC
10" .--~~...,...,...,,,--~~~-.r-~""""~,,,,,-~~~,,,,,,~~~"""'~~"""""""'"'I

1O.'O"-:-~~~"-:-~~""""""..L.-~~~,-,-,-:-~--,--,~-,-,-,-:~~~ .............:-,~""""""""""
10" 100 10' 102 103 10' 10

5

Frequentie [Hz]

FiguurV.3 Bodediagram voor 20, 40 en 60 HRC en een indringkracht van
1471 N.

Door [6] is de amplitude van de vloertrilling van het meetlaboratorium

van het NMi voor 0 tot 250 Hz bepaald. In de grafieken in figuur V.5 is de

amplitude van de trillingen, afhankelijk van de frequentie, weergegeven.

Trillingsmeting

2.5

2

FiguurV.5

V-4

Trillingen op de laboratoriumvloer



Voor de amplitude van de indringkracht geldt formule V.5.

In figuur V.6 is de amplitude van de indringkracht bij verschillende
frequenties weergegeven bij een indringkracht van 98,07 N.

Bodediagram vaste wereld naar Indnnglichaam voor 20, 40. 60 HRC
10.2 r--~~.",..,r--~~TTTTT-~~""""'-~~""""'-~~""""'-~~""""

10·14L-~~~L.-~~..........J'-~~"""""_~~"""""-,----~~.........J.-,-----,----,-.....................J
10" 10° 10' 102 103 104

10~

Frequentie [Hz]

FiguurV.6 Amplitude van de indringkracht bij 98,07 N

Bij 10 Hz is de amplitude van de indringkracht gelijk aan 0,0017 N.
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In figuur V.7 is de amplitude van de indringkracht bij verschillende

frequenties weergegeven bij een indringkracht van 1471 N.

Bodediagram vaste wereid naar indringlichaam voor 20. 40. 60 HRC
10.2 .--~~~.--~~.....,.."r--~~""""'-~~""""""-~~TTTTf-~~"""'"

1O·14L-~~~L-~~...........J_~~L.U..LI-,----~~L.U..LI-,----~~u..uJ.-,----~~-........J
10" 10° 10' 102 103 10' 10

e

Frequentie [Hz]

FiguurV.7 Indringkrachtamplitude bij 1471 N

Bij 10Hz is de amplitude van de indringkracht gelijk aan 0,0035 N.

V.2 MATLAB programma

In deze paragraaf is het MATLAB programma weergegeven, waarmee
de berekeningen uit de vorige paragraaf gemaakt zijn.

clear
cle, elg

%massamatrix

M=[15223];

%stijfheidsmatriees vaar 20, 40 en 60 HRC bij een indringkracht van 98,07 N

C1=[ge4 8.2e71.6e8 2e6 7.5e6);
C2=[ge4 8.2e7 1.6e8 2.3e6 7.5e6];
C3=[ge4 8.2e71.6e8 3.1e6 7.5e6);

%systeemmatrixA1 vaar20 HRC bij 98,07 N

A 1=zeras(8);
A 1(2, 1)=-(C1 (1 )+C1 (2)+C1 (5))/M(1);
A 1(2,3)=C1 (2)/M(1);
A 1(2,7)=C1(5)/M(1);
A1 (4, 1)=C1 (2)/M(2);
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A 1(4,3)=-(C1 (2)+C1 (3»/M(2);
A 1(4,5)=C1 (3)/M(2);
A 1(6,3)=C1 (3)/M(3);
A 1(6,5)=-(C1 (3)+C1 (4»/M(3);
A1 (6,7)=C1(4)/M(3);
A1(8,1 )=C1 (5)/M(4);
A 1(8,5)=C1 (4)/M(4);
A 1(8,7)=-(C1 (4)+C1 (5»/M(4);

A1(1,2)=1;
A1(3,4)=1;
A1(S,6)=1;
A1(7,8)=1;

%systeemmatrix A2 voor 40 HRC bij 98,07 N

A2=zeros(8);
A2(2,1 )=-(C2(1 )+C2(2)+C2(S»/M(1);
A2(2,3)=C2(2)/M(1 );
A2(2,7)=C2(5)/M(1);
A2(4,1 )=C2(2)/M(2);
A2(4,3)=-(C2(2)+C2(3»/M(2);
A2(4,5)=C2(3)/M(2);
A2(6,3)=C2(3)/M(3);
A2(6,5)=-(C2(3)+C2(4»/M(3);
A2(6,7)=C2(4)/M(3);
A2(8,1 )=C2(5)/M(4);
A2(8,5)=C2(4)/M(4);
A2(8,7)=-(C2(4)+C2(5»/M(4);

A2(1 ,2)=1;
A2(3,4)=1 ;
A2(S,6)=1;
A2(7,8)=1;

%systeemmatrix A3 voor 60 HRC bij 98,07 N

A3=zeros(8);
A3(2,1 )=-(C3(1 )+C3(2)+C3(5»/M(1);
A3(2,3)=C3(2)/M(1 );
A3(2,7)=C3(5)/M(1 );
A3(4,1 )=C3(2)/M(2);
A3(4,3)=-(C3(2)+C3(3»/M(2);
A3(4,5)=C3(3)/M(2);
A3(6,3)=C3(3)/M(3);
A3(6,5)=-(C3(3)+C3(4»/M(3);
A3(6,7)=C3(4)/M(3);
A3(8,1 )=C3(5)/M(4);
A3(8,5)=C3(4)/M(4);
A3(8,7)=-(C3(4)+C3(5»/M(4);

A3(1,2)=1;
A3(3,4)=1;
A3(5,6)=1 ;
A3(7,8)=1;

%systeemmatrix B

B=[O;O;O;O;O;O;O;O];
B(2,1 )=C1 (1 )/M(1);

%systeemmatrix C

C=[O 0 0 0 0 0 0 0];
C(1 ,5)=1;
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C(1 ,7)=-1;

%systeemmatrix D

D=[O];

%bodediagram voor 20, 40 en 60 HRC bij 98,07 N

w=logspace(0,5);
[mag1 ,phase1]=bode(A1 ,B,C,D,1,w);
[mag2,phase2]=bode(A2,B,C,D,1,w);
[mag3,phase3]=bode(A3,B,C,D,1,w);
loglog(w/(2*pi),mag1,w/(2*pi),mag2,w/(2*pi), mag3),xlabel('Frequentie
[Hz]'),ylabel('Overdracht'),title('Bodediagram vaste wereld naar indringlichaam voor 20, 40,
60 HRC');

%vloertrillingen afhankelijk van de frequentie

T=1 e-6*[0 0.002 0.005 0.01 0.020.050.1 0.2 0.5 1 22.7 1.90.70.50.350.250.20.15
0.1 0.050.0250.0150.0120.01 0.0050.0030.0020.001 0.00080.00070.00070.0006
0.00060.00060.00050.0005 0.0005 0.00050.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003
0.00030.00030.00030.00020.00020.0002];

%amplitude van de indringkracht bij 20, 40 en 60 HRC ten gevolge van de vloertrilling

F1 =C1 (4)*mag1 '.*T;
F2=C2(4)*mag2'.*T;
F3=C3(4)*mag3'.*T

loglog(w/(2*pi),F1,w/(2*pi), F2,w/(2*pi), F3),xlabel('Frequentie
[Hz]'),ylabel('lndringkracht'),title('Bodediagram vaste wereld naar indringlichaam voor 20,
40, 60 HRC');
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Stuklijst

De onderdelen van de hardheidsmeter zijn verdeeld in fabricage

onderdelen, kooponderdelen en randaparatuur. Van iedere onderdelen
groep is een stuklijst opgesteld.

Stuknummer Aantal Benaming Materiaal Tekening

1 1 Krachtverdeler Aluminium 51st M1
2 3 Krachtopnemerblok Aluminium 51st M2
3 1 Meetkop RVS M3
4 1 Voorspanbout RVS M4
5 2 Veerspanblok Aluminium 51st M4
6 2 Veerplaat RVS M5
7 2 Beschermbus RVS M5
8 1 Opvulplaat RVS M6
9 1 Bevestigingsring Aluminium 51st M6
10 1 Adapterschijf RVS M7
11 1 Centrale ring Aluminium 51st M8
12 1 Bladveerschijf boven Aluminium 51st M9
13 1 Centrale draadeind RVS M10
14 3 Kleine trekstang RVS M10
15 1 Buitenbuis Aluminium 51st M11
16 1 Binnenbuis Aluminium 51st M12
17 1 Bladveerschjjf onder Aluminium 51st M13
18 1 Cilinderring Aluminium 51st M14
19 3 Bevestigingsdraadeind RVS M15
20 1 Cilinderschijf Aluminium 51st M15
21 1 Bevestigingsplaat Aluminium 51st M16
22 1 Onderschi"f Aluminium 51st M17



Stuknummer Aantal Benaming Producent Type

K1

K2

1

3

Drukveer 0=10.67,
L1=9.17,d=1.6
Krachtopnemer

Amatec

Revere
Transducers
Europe

C0420-063-0500S

BSP 50 kg H3

K3 4
K4 2
K5 1
K6 3

K7 1

K8 1

K9 1
I

K10 1
K11 1

Kartelknop
Inductieve opnemers
Indringlichaam
Rubberen
trillingsdempers
Rolmembraan

2W DC-motor

6W DC-motor

Tandradpomp klein
Tandradoomo aroot

Tesa

Eriks

Freudenberg
Simrit BV.
Physik
Instrumente
Physik
Instrumente
Cole Parmer
Cole Parmer

GT 21 HP

MT, M7, hardheid B

BFA 150/140-30,
Simrit 50 NBR 253
C-124.50

C-128.50

H-07002-32
H-07002-12

Stuknummer Aantal Benaming Producent

1 Meetversterker HBM MGC
2 HBM MC55
3 HBM MC 55 S6
4 HBM PI12
5 Parallelschakelkast HBM VKK20
6 PC
7 Besturingssoftware LabVIEW National Instruments
8 Motorcontroller Ph sik Instrumente C-842
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