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Een programma van onderzoek.
I. Doel van het onderzoek.
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Ret uiteindelijke doel van het onderzoek 18 het interpretere.
van de alijtagefenoaenen v~ het anijdend geree4aoka~. ea .eer
in het bijzonder de kratervorming in het apaaavlak, ala e ••
te.peratuur-effect •
Daar deze kratervoraing een drie-di.enalonaal vera.hij . .el 18.
zal ook het temperatuurveld in het gereedachap in drie dlae.ale.
moete. worden ond.rzocht.
II. Principlele opzet van het oaderzoek.

Het moet a priori technisch ala uitgealot.n worden bea.houw4
het in.endise van een beitel zodanig met therao-ele. .nt . . te
bezette., dat een representatief beeld van de temperatuur.erdeling in die beitel kan worde• •erkregen.
Daarom zal dit be.ld moeten worden .erkregea uit e •• ooab1aatie
van :
1. de temperatuurverdeling op de beitelvlakke•• e. in he' bijzonder die op het spaanvlak,
2. de temperatuur op een eakel punt - of op enkale puate. in het inwendige van de beitel.
Eenkoppeling van deze beide geeevena kan tot stand word. . sebracht met behulp van e •• analogi.-procedure, zoala 1& de el..trolytische trog is g.materialieeerd.
De gang van zaken is zodoeade
1. de temperatuurverdeling'in het spaanvlak: wordt bepaal4
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2. de temperatuur in eon punt in het inwendige van de b.ite1
wordt bepaald.
Door dit laatste punt wordt het reterentieylak gelegd. sodat
het beeld in dat vlak is
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3. de gegevens worden met behulp van de eleotrolyti8che tr.,.

verwerkt.
Daartoe worden de puntpote.tialen T1 t T2 • 1'3 - -- - - - --aangebracht.
'-,
In eerste benadering wordt verondersteld. dat he' Yr1jloopYlak
de unit9rme temperatuur T bezit en de beitel•• baoht •• , ..p ....
tuur
In de 8.Ilaloge 0 opstelliag worden de.e t ..,...t....
gerepre"eateerd door metaalstrippen .et de pote.tia1e. If• • •
In de trog i8 dan een potentiaalverdeling t. met_ yaa ••
yo1gende 800rt :

'f,... •

'f' ••
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Het is nu niet waarschijnlijk dat de ge.eten tempera'''' ~
van het thermo-ele.ent direct in dit beeld past,
dat dit punt inderdaad op de ieotherm T ligt.
De procedure moet dan ook zijn dat de • •• etaonde Yan 4.
trog op het punt dat de waarde Te mott opleTere. . .rdt iD...~~.
waarna de potentialen Tan To en
To zodaDig word. . gereg.l« bij de reeds a priori ingestelde Terdeling T1 • T2 • T) ••••• -

a.a... •

..r:
ac
ac

dat in het bedoelde punt de potentiaal T. wordt bereikt.
Deze wijze van doen geeit althans een eerste ord. correcti•
voor de randeffecten.

I:::I

4. Met behoud van de thane verkregen instelling w.rdt d.
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temperatuurverdeling in het r.terenti.Tlak g••• t •••
Met beho~d
van dezelfde instelling T • T t.)
, 0 .
wordt een andere ruimtelijke verdeling
T1 , T2 , T3
~angebracht. corresponderend. met ... ADder
0

•••

vlak van doorsnede - evenwijdig aan het eerst gek••••.
referentie Tlak.
Herhaling van deze proc.d~re leidt tot een Yol18dig ~eeld . . .
de interne temperatuurverdeling in het beitel-liehaam.
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III. De beE!lin van de tem eratuurverdelin 0
.etho ea .ot
Het 1.1 :~:± ->p di t ogenblik opportuun een twee
de bepaling van (2-dimeasional.) t ..peratuurverdelias*a alt
te .erken.
De ene is een fotografi8ohe methode, de andere e .....11.41C .....·.
• lectroni8oh•• Beideberusten echter op .«azelfd. ~,. I
4e kwantitatieve meting van de infra-rood 8tra1i., . .~ 4...
het te be8tuderen oppervlak wordt ge.mitt ••rd.
Bij de fotografisch. werkwijze wordt deze hoe~eel~• •,.ali . .
gem.ten uit de zwarting die in de totografi8c .... _led.. cia pgenereerd. bij de eleotronisohe aetag is de eterleta 'I'D he,..
.
aodulerend signa.a.l ('" de helderheidsTerd.ling) b e . t.el~. .
oircuit. waarbij .en bijzondere op....bui8 ( orth1••• ) wordt
toegepast, een maat ~'r de straling.
De koppe1ing van deze hoeTe.lheid .traliag •• , de ' ..........
Tan het .mitterende punt of vlalt, blij ft e4m ao.Uijb ...II.o
Het vel"band is theoretisch alleen dan volle41c ~'ta.l.f te
geven indien de straler een zwart 1icbaam ia (clue l.1I4t.a4.
atra1ing de wet Tan P1anok vo1gt) •• het verb. .4 t . . . . . . .
zwarting en de ontvangen atralin, van de g.bruikt.,....,.tlto-. .
emulsie, reap. de responsie-karakterestiek Taa h.t ~.oa.
.
b.kend is.
De .e.st Toor ae hand liggende .erkwij ze is clan ook;.' . . ~
atelling te Dou.en. Enerzijda moet ~iJ de •• opstellt., . .
opperv1akte-te.peratuur Tan het eaitter.n4e 11chaaa . , &118
plaatsen goed bekendzijn, anderzijda aoet de ~.1a-OOelf. .~t
de juist. waarde hebben. Bij onder.oek van barcla.tal. 1J..t~
dient dan ook het emissi.-lichaam van de ijkopstell1ag .tt .....
• etaal t. word~n vervaardigd.

1. de fotografiache methode.
Wannear tijdens een verapaningsproo•• (draaie.) 4• •ee4iac w.r4'
onderbroken. is het mogelijk o. 1& eeD l"ichtiDg loe4reOb' ., __•
spaaaTlak van d. beite1 .en fotocrafisch. opaaae . . . . . . .,....
v1ak te TerYaardigen zonder. dat h.t zicht bele,..e" .ora ......
d. aflopende spaan.
Iadien geachikte optiek wordttoegepast enI.R.-...lal. war..
gebru1kt geett de opnam. een bee1d van de ...i44e14. .t~.li"" .
latenaiteit van ieder punt van h.t apaaD~lak
het ,~...
vel"loop 4at benodigd is voor de opJlUle (beliohti_t1j4) •.

,.durea'.
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Met behulp van een micro!otometer (deas1to•• ter) taa ~t,y...
loop van d. zwarting in de doorsneden 1,2,' ••••• word. . Se.eten.
H.t registrogram dat uit de bepalingen resulte.rt he.ft d•.
yolgende gedaante

..
.'

Uit d.ze registrogrammea is d. absorptie en due d•••~.
in ieder punt van de door.neden 1.2,3 •.••• t. bepal. . . .
dus te oorreleren.et de straliDgsdichthe1d in het .err..~
derende puat .an het spaaDvlak.
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Indien nu bij de opname de ijkopatelling .ede word' ..fetograteerd is het in principe aogelijk op directe wij.e ..,
een temperatuur'Yerdeling te concluderen.
Op het registrogram verschijnt dan mede ••• curve ~ ••t .
verband geert tUBsen een bekende teaperatuurverd.liaS (~
electriach gemeten) .n de zwarting die het ge'Yolg 1. . . . . . . .,
daze verdeling gakoppelde stralingsverdalingo .
Het totale registrogram 'Yoor een dooranede i8 daB :
•

10
t)\)

~""''''
....

~""~

2. de ijkopstellins.
-Ii> ,~,,~
De ijkopstelling bestaat in de grand uit Diet mear dan a . .
staat van g.scbikt materiaal. walke ataaf .an de en. Bijde
'Yerwarmd wordt en aan de andere zijde gekoelel. De t_,.ra_v-·
vardaling welke hierdoor ontat4at wordt ge.eten .et . . . .erie .
van thermo-ele.entan. Deze meting Tindt plaats door .. ~1.
van thermokoppels. ar te tasten met een teletooDkie.ar ••0&1.
uit het schama van fig. 7 blijkt. Het 18 door de.e wij . . . . .
handelen Diet noodzakelijk oa op het zieh il'uItellea .... • ••
stationaire verdeling te wachten. B1~ iedere 0 . . . .t.11. . . . .
de kiessehakelaar wordt een temperatuurverdeliDg ala ...
stappeDkromme volgans fig. 8 geregistreerd.
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Markering van het tijdsverloop van de fotogratlsche
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opaame maakt •• n betrouwbare lnterpolatie .,.an de g-.iddelie
temperatuurverdellng gedurend. die opu. .e mogelijk. ladies
de cyclustijd van de schakelaar kort genoes 18.
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3. de electronische methode.
Bij de toepassing van de elect~onische meetmethode 18 4.
grondslag van de gedachtengang dat een teleTisiebee14 opga.
bouwd is uit beeldlijnen. De beeldindruk koat tot staD4 doar
de elec~rone.straal welke een beel4lija beschrijft ta ••aul.rea
op een wijze welke correspondeert met 4. straliagaverd_liaS
welke de opname camera in dezelfde beeldlijn antvangt.
De yerdeling van de modulatiediepte lange een beeldl1jn ~
dUB toegevoegd aan een helderheidsTerdel1ng lapgs d1e._1t4e
bealdlijn in het object. Dez~ beeldlijn kan een VaD d. dooreneden 1 t 2,3, ••• volgens fig. 4 zijn. Zodoende i. op direat.
~jze een electronisch signaal toegevoegd aan een straliaca. verde ling •
- De uitwerking van de meetmethode verschilt princ1p1ae1 at.t
sterk van de fotografische methodetzij het dan dat d. tu......
stap van het fotometre~en verval1en kan en het we111cht aogel1~
is om een totale 2-dimensionale temperatuurverdel1ng 1a . . .
enkelvoudig proces te registreren.
De electronische sec tie van de groep .al in deze nader u1t~
werkte Toorste11en doen.

v.

Alge.ene

opmerk1ngen~

1. Zoals duide1ijk is wordt met deze method en vaa p,r...trie

'.n,

Diet de temperatuurverdeling tijdeae het proce. . . . .
maar wel een geaidde1de verdeling gedurende ... t134a,er1e4.
welke zeer kort na het onderbreken Van de snede bellat.
Door echter het begin van deze periode 1.2.3,4 .........4. .
na dat onderbreken te doen aanvaDgen, en de daa optredeDde
temperatuurverdelingen te bepalen. 18 het .ell1cht . .geliJk
een axtrapolatie naar de tijd t=o, dus d• •erk.l1jk. sttwatte
t1jdens het proces, te wagen.
2. Aangenomen is dat het dee1 van het Trijloopvlak dat 1a aaaraking 1• •et het werkstuk de uniforme temperatU8rvTo 'e.it.
Zond.r twijfel zal echter ook h1er TaD een te.peratuwr•••4elial
sprue zijn. Bij verfijrdng van de aethod1ek zal eli.t ... aUt
van nader onderzoek di.nen te zijn.

WT - R

TECHNISCHE HOGESCHOOl EINDHOVEN

~b. /2...

I.ABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE
EN WERKPlAATSTECHNIEK

RAPPORT UIT DE SECTIEI

TITELI

9

2 - verspaningsonderzoek

De bepaliDg Yan d. temperatuurTerdaling iD snijdend
geraadschap.

AUTEURSI

SlI.

Pro!. dr. P. C. V.enstrao

ONDERZOEK 10101

1QOII.

.

BlJLAGEN.

3. Zodra de kolkalijtage anige omvaag heett aans.........t
r.kening word.n gehouden met een wijzig1ac ia d. ..taa1. .
karakt.rietiek yan h.t oppe~lak. Deze zaak ver.ia' nadere
studie.
Evenzo moet de geo.etrie van d. opstell1ng van 4. ,.at••
T1 • T2 , •••• in d• • lectrolytisch. trog aan d. Di.... ait. .~ie
word.n aangepast.
Het is belangw.kkend na te g&aD .f zond.r d ••• o~••ot1.·~·
ziealijk. daviati. van da gem.'•• waard•• Te TaD 4. L. .~
T optr.edt. Wellicht zelts is d.ze d..1&ti. een ..., .oar ..
e .
.
.
optr.d.nd. kolkalijtag.o
4. Het an.l .n accur~at ••ten Tan d. kolka11jtage laac8 .....trisoh••• g ver.iat aog nader. at.di.. E•••etiaC ••, bebal,
van het Schaalz alero.coop i. r •• ds uitg..erkt. (drs. ~o....
M.A.L e , int.rn rapport WT-R 1004/3/) dd o ,.8 v 60). »....., ....
18 zeer tijdrOyeDd. selt. iD die mat. dat hier g• .,... . . . . .,
word.n van e.n praotisoh onbruikbar•••rkwij ••• W81 18 ..
meting geschikt voor iDeid••tele 1jk1nge. en ooatro1e ...
andere te ontwikkele. .ethodiek•••
5. ne glas •• optisch. stelsela w.lke word.. toeg.past ia Ie
oamera's anijd.n het .tteetie! bruikbare 101tl..... SIble.
aaar d. langgolvi,. sijd. sterk at. »it b.tekeat 4&.
soheidend .,.ermogen in d. gebieden van lager. teaperatvea
8Del atne.t.
1I.t i& daaroa t. ovenegen 0., iaelieD d•••thod_ ld.~ ......
bDderzoek i. het. experimentel•••rk per.peotie••n ~1jz.ate
bied•• , over te gean op speciale !.R. opt1.k .f
apie..lopt1ekQ
.
6. Zodra een betrouwbare .. etmethode 18 oatwikk.14. wora, he'
iateressant om de temperatuurverdeling Diet uit81UiteD4 t.
corr.lereD met de kolkslijtage welke onder gef1xee.4e 00"
dit1.& van bewerking optre~dt.
Het is dan ook ge.enat na te gaan of d. pri.Julir. teapera""'.
verdeling gecorreleerd is •• t zuiv.r t.ohaologi..he gele.ena~
zous materiaaleigenschappen, ger.edschap.1ge..ohapPft
(aateriaalaoort) en snijsnelheid.
Hat streveD is dan uiteraard om - so de kolkal1~ta.. ~
daad vooral op temperatuuret!ecte. berust - u1t de.. t.~
logisch. gegeYens d. mate van kolkalijtage t. kaDa. . . . . . .
spell.D.
.'

h.'
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