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sa menvatti ng 

Om tot een bepaalde keuze voor wat betreft de snijsnel
heden en de aanzetten te komen, werd een oriënterend on
derzoek verricht. 
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rapport nr. 0122 blz. 2 van 5 blz. 

.. 

Oriënterend onderzoek. 

G·een koeling. Boordiameter y5 14 mm. 
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Procesconditie 1 • . 

n = 400 omw/min 

a = 0,12 mm/omw 
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werkp laatlteehn lek 

) 1400 gaten (42 m) 
) grote vrijloopvlakslijtage en een weinig 
) kolkslijtage op spaanvlak. 

500 
15 

aantal gaten 1000 .-. 
30 gatlengte in m 

~ 

1 00 
aantal gaten ... 30 gatlengte in m 

l·iaximale vrijloopvlak
slijtage ruim 0,7 mm. 
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Proceaconditie 2. 

n = 630 omw/min 

a = 0,20 mm/omw 
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werkplaatstechn lek 

blz. 3 van 5 blz. 

) 418 gaten 
) weinig vrijloopvlakalijtage (~0,3 mm) 
) geleiderandslijtage zichtbaar. 
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500 ~ aantal gaten 
1,50 gatlengte in 
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1,50 gatlengte in 
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rapport nr. 0122 blz. 4 van 5 blz. 

Procesconditie 3. 

) 57 gaten n = 800 omw/min 

a = 0,25 mm/omw 
) de boor was na afloop zwaar beschadigd ten ge
) volge van neuspuntslijtage. 
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100 aantal gate~ 
3 gatlengte in m 
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100 aantal gaten 
~ gatlengte 1.n m 

Procesconditie 4. 

n = 800 omw/min 

a = 0,32 mm/omw 

) 2 gaten 
) 
) 

Boor zwaar beschadigd. 

Aanzetkracht snel oplopend tot 950 kgf 

Moment snel oplopénd tot 780 kgfcm 
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Procesconditie 2. 

n = 1000 omw/min ) 

0,25 mm/omw 
) 

a = ) 

Boor zwaàr beschadigd. 

Aanzetkracht snel oplopend 

~lomel"t snel oplopend 

tot 

tot 

> 1600 kgf 

560 kgfcm. 

blz. 5 van 5 blz. 

i 

Uit het voorgaande blijkt dat procesconditie 1 te licht is (proeven 

te langdurig), terwijl condities 4 en 5 te zwaar zijn (v~~l zwaar

der dan in de industrie gebruikelijk). Uit de tussenliggende toeren

tallen en aanzetten werden die gekozen, die op de te gebruiken ma

chine (Hettner) voorhanden waren. 

Voor de toerentallen: 500; 630 en 800. 

Voor de aanzetten: 0,16; 0,20 en 0,25. 
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· METING GEOMETRIE I 

DATUM. 28":6-1962 

GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR: .. 
WERXPLllTSMICROSCOOP: ft 0010 

VRIJSLIJPBOEK MEETAPPARAAT: 

PutrrBOEX: 119°25' 

VRIJSLIJPB<lm: 9°40' 

BOORLENGTE 'J' 

ZIELDIAME'tER : 

HARDHEID Re 150: 1 1 
""l2~--------

PROCES NR. : Oriënterend onderzoek 

BOOR NR. : A 1 

OPMERKINGEN : . tprllc ~J CoHdt"tn- t 

VRIJSLIJPHOEK GEMET EI ï P EEN 
DIAMETER VAN 13 mm. 

Rap .1 22 
Bijl . 1 



. METI1ll GEOMETRIE: 
, 

DJ.TUMs z.cI--~ -, 1. 

GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR~ 

WERIOPLAATSMICROSCOOP: \ft 0010 

VRIJSLIJPHOEK MEETAPPARAAT: 

6 22 · , . 

7 92 

PUNTBOEII 119~25' 
VRIJSLIJPBom : . 10

0 

BOORLENGTE I 

ZIELDIA.METER: 

'~ 

7 t91 . 

IWU>BEID Re 1501 ,1' ..,.z+t..-.oi-----

PROCES NR.: Oriënterend onderzoe 

BOOR NR. : A 4-

VRIJSLIJPHOEK GEMETEL OP EEN 
DIAMETER VAN 13 mm • . 

P.a l., . 122 
Bijl . 3 








