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De opzet en volgorde der uit te voeren combinatieswerd 
statistisch bepaald teneinde de invloed van diverse fact~
ren op de gebruiksduur na te gaan. 
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Gebruiksduurcriterium van boren. 

St~ti5tische beschouwing. 

De levensduur varieert door de volgende oorzaken: 

1. toeval1ige afwijkingen. 

2. verschillen tussen boren - index k .. 

3. verac:hillen t.r:;.v. de aanzet index j. 

It. verschillen t.g.v. de toerentallen - index i. 

AIle verschillen zijn aaelecte steekproev~n uit de bijbehorende 

popula ties.-

Staat i.~.v. een index-letter een punt, dan is over die index ga

middeld: 

a. = Wi 01 l. 

b
j = w

j
02 

ck = wk 0'3 

dijk = wijkO'O.o 

Voor de eerete serie boorproeven worden drie boren gebruikt. Net 

een van deze boren wordt bij een toerental en een aanzet negen le

vensduurproeven gadann ter bepaling van °
0
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Hieruit 

18. Ala 

met 

X + -
2e. Hat 

J)it 

werkplaatltechnl6k 

S (X _X)2 

1:: 
n X X . • 8 '" , gem 

n=1 

volgen twee concluaies: 

nog aen proef onderdezelfde eonditiea gadaan wOl'dt, kan 

99.7 % zekerheid verwacht worden dat daze in het gebied 

3 0-0 Itgt. 

gemiddelde X is een benadering~an het populatie-gemiddelde. 

populatie-gemiddelde list met ?9,7 % zekerheid binnen de 
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grenzen :. 

Voor het bepalen van de andere invloeden wordt een serie proeven 

gedaan vlg. het schema op blz. 3. 
In een rij zit het verschil tussen de boren en de toevallige af

wijkingen: 
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2 (Xijk ... X .. ) 
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Het gemiddelde van een rij is X .. 
1J. 

Elk blok geeft informatie over verschillen t.g.v. de aanzet. 

(x .. 
l.J. - X )2 ] i •• 

3 = 

2 

~ 
+ 3 • 

2 

Op dezelfde manier geldt voor de verschillen tussen de blokken, 

waarin alleen de toerentallen varieren: 

E (X. 
J.: •• 

2 

i = toerental 

j = aa.nzet 

k = bool':' 

. .. a 2 
2 

+-
3 

_ = vOlgorde bij het boren (m.b.v. verloting vastgesteld) •. 
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