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1 INLEIDING 

Bij hat gebruik van een kolomboormachine is het vaak handig om gebruik te maken 

van een boorklem. Dit gereedschap wordt gebruikt om het te boren produkt in te 

klemmen zodat het tijdens het boren op zijn plaats blijft. Dit verhoogt de 

nauwkeurigheid en de veiligheid. Er zijn al veel soorten en maten boorklemmen op 

de markt. Het doel van deze opdracht is nu om een zo eenvoudig mogelijk ontwerp 

te maken ten behoeve van kleine series. Het dient vervaardigd te kunnen worden 

op universele produktiemachines zodat gietstukken vermeden moeten worden. 
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2 ONTWERPPROCES 

2.1 Orientatie 

2.1.1 Projectstrategie 

De projectstrategie is een methode om het ontwerpproces beheersbaar te houden 

qua tijd (en geld). Hierbij wordt het totale ontwerpproces opgesplitst in de volgende 

deelprocessen: 

Orientatie proces (0) 

Plan proces (P) 

Uitvoering proces (U) 

Deze deelprocessen zijn op hun beurt ook weer op te delen op dezelfde manier. 

Hieronder voigt een globale planning voor deze opdracht. In bijlage 2 is het 

ontwerpproces in een flow-chart weergegeven. 

Planning 

o 

P 0 

p 

u 

U 

Steekvragen 

Literatuur 

Mogelijkheden 

Kiezen 

Specificeren 

Berekenen 

Tekenen 

10 uur 

15 uur 

45 uur 

40 uur 

40 uur 

50 uur 

100 uur 

-----------
T otaal 300 uur 
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2.1.2 Eisenpakket 

8ij het opstellen van het eisenpakket wordt een onderscheid gemaakt tussen eisen 

ten aanzien van de functie en capaciteit en eisen ten aanzien van de wisselwerking 

met de omgeving. Daarnaast zijn de eisen opgesplitst in categorie A en 8, waarbij 

de A-eisen vaste eisen zijn die onvoorwaardelijk moeten worden vervuld en de 8-

eisen zijn variabel; ze moeten zo goed mogelijk vervuld worden in comprornis met 

andere eisen. 

Eisen t.a.v. functie en capaciteit 

- Klemlengte 200 a 250 mm 

- Klembreedte 70 a 80 mm 

- Geschikt v~~r boren in vol materiaal tot 4>10 mm 

- Evenwijdige inklemming 

Eisen t.a.v. wisselwerking met de omgeving 

- Met spierkracht te bedienen 

- Veilig in gebruik 

- Maakbaar op universele produktiemiddelen 

- Weinig tot geen onderhoud nodig 

- Roestbestendig 

- Eenvoudige constructie 

- Lage kostprijs 

- Robuust 

- Eenvoudig te bedienen 

- Gewicht en afmetingen beperkt houden 

A 

A 

A 

8 

A 

A 

A 

A 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
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2.2 Plan 

2.2.1 Functie analyse 

De hoofdfunctie van de boorklem luidt als voigt: Het fixeren van een te boren 

voorwerp. 

Om tot een optimaal ontwerp te komen is het zinvol deze hoofdfunctie op te delen 

in een aantal deelfuncties. Voor het ontwerp van de boorklem zijn de volgende 

deelfuncties onderscheiden: 

Klemkracht, de manier waarop de klemkracht geleverd wordt. 

Beweglng, het bewegen van de klemmende delen. 

Flxatle, de fixatie van de klemmende delen. 

Geleldlng, de geleiding van de klemmende delen. 

2.2.2 Morfologisch schema 

Deze deelfuncties kunnen door verschillende componenten worden vervuld. In 

onderstaand morfologisch schema (figuur 1) zijn een aantal mogelijkheden 

samengebracht. 
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kLEMkRAlHT 

BEW£GINt1 

F/XATIE 

GELEJDING 
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MATI~CH 

5(HUIF 

Z.ELF
RE.MNEND 

ROI-t..AGE.R5 

Figuur 1. Morfologisch schema. 
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In principe zijn er 400 verschillende combinaties mogelijk. Deze zijn echter niet 

allemaal werkelijk uitvoerbaar. Daarnaast is er een aantal mogelijkheden waarvan 

al snel duidelijk is dat ze niet voldoen. Zo valt bij de keuze voor de geleiding het 

scharnierprincipe a1 omdat een evenwijdige inklemming niet met een eenvoudige 

constructie te realiseren is. Het gebruik van rol- of luchtlagers is onnodig en dus te 

duur. 

Bij de oplossingen voor het leveren van de klemkracht valt de keuze al snel op 

spierkracht. Het magnetisch klemmen voldoet niet omdat niet aile materialen 

magnetiseerbaar zijn. Een constructie met een hydraulische of pneumatische 

cylinder is niet geschikt omdat oliedruk of perslucht niet overal beschikbaar is. Een 

electromotor is veel te duur en overbodig bij daze toepassing. 
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Om voor de overblijvende deelfuncties de optimale oplossing te komen is het nodig 

om gecombineerde deeloplossingen te vergelijken. Zo zijn in het morfologisch 

schema van figuur 1, 5 combinaties aangegeven die de moeite waard zijn om 

verder 1e bekijken. Deze 5 alternatieven zijn geschetst in figuur 2. 

Figuur 2. Alternatieven boorklem. 

2.~fJ 

22IJ 

Het eerste alternatief is de vertrouwde klem met een schroefspindel. Deze is 

zelfremmend waardoor geen extra maatregelen am te fixeren nodig zijn. Een ander 

voordeel van dit alternatief is de eenvoud van de constructie. Er zijn maar weinig 

onderdelen nodig. 

Bij alternatief 2 wordt de klembeweging gerealiseerd met een stangenmechanisme. 

Bij klemmen duw je dit mechanisme door een dood punt zodat de klem gefixeerd 

is. Om dit dode punt te verplaatsen is een extra constructie met een schroefspindel 

nodig. Ook zul je iets moeten inbouwen am de klem te lassen. Een voordeel van 

dit alternatief is dat je gelijksoortige produkten snel kunt in- en uitspannen. 
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Bij alternatief 2 kun je in plaats van de spindelconstructie om de klemplaats te 

verstellen ook gebruik maken van het pal- of schrankmechanisme. Oit zijn 

respectievelijk alternatief 2b en 2c. 

Bij het laatste alternatief is de snelspanmogelijkheid ook aanwezig. De 

klembeweging wordt hier verzorgd door een hefboom met een excenternok. Om de 

klempositie te verplaatsen is hier gekozen voor een simpele schuif die gefixeerd 

wordt door een andere excenternok. Een voordeel van dit alternatief ten opzichte 

van alternatief 2 is dat de instelling van de klempositie eenvoudiger is. Oit 

alternatief zou helemaal de moeite waard zijn als beide nokken met dezelfde 

hefboom in een beweging te klemmen zouden zijn. 

2.2.3 Vergelijking alternatieven 

Om nu tot de juiste keuze van het beste alternatief te komen worden de 

verschillende alternatieven met elkaar vergeleken aan de hand van de volgende 

beoordelingscriteria die voortkomen uit de eisen: 

1 Robuustheid, de klem moet tegen een stootje kunnen. 

2 KostpriJs, de fabricagekosten, vooral bepaald door het aantal onderdelen. 

3 Bedieningsgemak, de bediening moet eenvoudig en eenduidig zijn. 

4 Afmetingen, hoe kleiner en lichter, hoe beter. 

Om een weegfactor aan deze criteria toe te kennen worden ze nu paarsgewijs met 

elkaar verge Ie ken. 
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Tabel 1. Vergelijking criteria. 

Cr = Criterium 

Cr1 

Cr1 -

Cr2 0 

Cr3 1 

Cr4 1 

Totaal 
I 

2 
I 

Gewicht 
I 

30 
I 

Cr2 

1 

-

1 

1 

3 

40 

9 

Cr3 Cr4 

0 0 

0 0 

- 0 

1 -

I 
1 

I 
0 

I 

I 
20 

I 
10 

I 

Nu is het mogelijk de verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen. Voor 

ieder criterium krijgen ze punten lopend van 1 tot 5 (1 is zeer slecht, 5 is zeer 

goed). Deze punten worden vermenigvuldigd met de bijbehorende weegfactor. 

T abel 2. Afweging alternatieven. 

A = Alternatief Cr = Criterium gew = gewogen 

EJ Cr1 gew 
I 

Cr2 
I 

gew 
II 

Cr3 
I 

gew 
II 

Cr4 
I 

gew 
I 

A1 4 120 i 5 200 2 40 3 30 

A2a 3 90 3 120 3 60 2 20 

! 

A2b 2 60 3 120 4 80 2 20 

A2c 3 90 3 120 4 80 2 20 

A3 3 90 3 120 5 100 3 30 

Door nu het totaal per alternatief te berekenen voigt het onderstaande resultaat. 
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Tabel 3. Resultaat afweging alternatieven. 

A = Alternatief 

I 
Alternatief 

II 
Punten 

I 
Gewogen 

A1 14 390 
i 

A2a 11 290 

A2b 11 280 

A2c 12 310 

A3 14 340 

10 

I 

Het bHjkt dat alternatief 1 en 3 met een gelijk aantal punten eindigen, maar dat 

alternatief 1 na weging als beste uit de bus komt vanwege zijn eenvoudige 

constructie met daardoor een lage kostprijs. 

2.2.4 Werkingsprlncipe 

In figuur 3 zijn van het gekozen alternatief 2 verschillende werkingsprincipes 

weergegeven. 

1 H}unwmwu[UJ 

Figuur 3. Werkingsprincipes boorklem. 

Mogelijkheid 1 gaat uit van vaste spindel waarover de losse bek zich verplaatst. 

Mogelijkheid 2 daarentegen heeft een meebewegende spindel. Bij mogelijkheid 1 

heb je het voordeel dat de spindel minder zwaar belast wordt en dus lichter kan 

worden uitgevoerd. Daarnaast is het geheel compacter doordat de spindel op zijn 

plaats blijft. Het grate nadeel van deze mogelijkheid is echter dat de spindel zich in 
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de boorbaan bevindt waardoor je hem makkelijk beschadigt. Dit zou je kunnen 

voorkomen door de spindel te verplaatsen uit het midden maar hierdoor ontstaat 

scheeftrekking bij het inklemmen en een verhoogde kans op schranken. De 

voorkeur gaat dus uit naar werkingsprincipe 2. 

2.3 Uitvoering 

Nu het voorontwerp vastligt kan begonnen worden met de definitieve uitwerking 

van de verschi lIende onderdelen. Hier wordt vooral gelet op de fabricagemethode 

omdat deze een groot deel van de uiteindelijke kosten bepaalt. 

2.3.1 Vlakgeleiding 

V~~r de vorm van de vlakgeleiding zijn verschillende mogelijkheden aangegeven in 

figuur 4. 

Figuur 4. Vlakgeleidingen. 

De voorkeur gaat in eerste instantie uit naar vorm 4 omdat deze niet statisch 

overbepaald is. Omdat een recht oplegvlak voor het in te klemmen produkt 

noodzakelijk is lijkt vorm 5 beter te voldoen. Maar de uiteindelijke keuze valt op 

vorm 2 omdat deze maar weinig overbepaald is en toch een stuk robuuster. De 

zwaluwstaart van vorm 3 komt in principe op hetzelfde neer maar is een stuk 

duurder en hier onnodig. 
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2.3.2 Frame 

Het frame van de klem bestaat uit de twee staven van de vlakgeleiding samen met 

twee blokken; de vaste bek en de spindelhouder. V~~r de vervaardiging hiervan 

zijn verschillende mogelijkheden: 

Verspanen uit massief materiaal 

Geleidingen en blokken verbinden door middel van bouten 

Geleidingen en blokken verbinden door middel van lassen 

Verspanen uit massief materiaal is te duur. V~~r de verbinding van losse staven en 

blokken is lassen het meest geschikt. De lasconstructie zal een stuk stijver zijn dan 

die met bouten. Bovendien beperk je het aantal bewerkingen (boren, tappen, 

schroeven) zodat de lasconstructie ook goedkoper uit zal vallen. 

De plaats van de geleidingsstaven ten opzichte van de blokken is van be lang met 

betrekking tot de voor- en nabewerkingen van de lassen. Door de staven onder de 

blokken te plaatsen is het niet nodig enige voorbewerking uit te voeren (zie figuur 

5). Met acht eenvoudige hoeklassen is het frame in elkaar te zetten. Het is nu wei 

nodig een baan uit de geleiding te frezen om plaats te geven aan een borgplaatje 

dat de losse bek op zijn plaats houdt. 

fl/j rlllI Ill, 

Figuur 5. Frame. 
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In figuur 6 is een overzicht gegeven van de nabewerkingen aan het frame. De 

meeste zijn bedoeld om aan de vormtoleranties (zie paragraaf 2.3.5) te voldoen. 

Opspanning geleidingsstaven boven: 

a Banen voor borgplaatje 

b Binnenzijde van geleidingen 

Opspanning blokken boven: 

c Buitenzijde van blokken en staven 

b Binnenzijde van blokken 

e Bovenzijde van geleidingen 

f Schuin afkanten hoek 

":=;;f!;. --- ---_-_-_ 

Figuur 6. Nabewerkingen frame. 

2.3.3 Spindel 

Voor de schroefdraad op de spindel voldoet trapeziumdraad beter dan normale 

metrische draad. Door de kleinere tophoek treedt er minder wrijving op. Daarom is 

trapeziumdraad is bij uitstek geschikt als bewegingsschroefdraad. 
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V~~r de verbinding van de spindel met de losse bek zijn drie verschillende 

oplossingen in overweging genomen (zie figuur 7): 

1 Twee pennetjes vallen in een groef van de spindelkop. 

2 De spindelkop valt in een T-gleuf in een extra plaatje. 

3 De spindelkop valt in een T-gleuf in de losse bek zelf. 

,-, 
: • 

,~'\. 
I \ 

• I I I 
\ I 

~ .... ... _/ ~ 
f 
I 
I 
I 

Figuur 7. Verbinding spindel met losse bek. 

De keuze valt hier op mogelijkheid 3 omdat deze geen extra onderdelen vereist, 

eenvoudig losneembaar en robuust is. De T -gleuf in de losse bek is te 

vervaardigen met een T-frees. 
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2.3.4 Materiaalkeuze 

Rekening houdend met de 8-eis van een roestvrije constructie zijn staalsoorten 

met een verhoogde weerstand tegen atmosferische corrosie toegepast. Het frame 

en de losse bek worden vervaardigd uit het goed lasbare en harde Fe 510 01 KI, 

de spindel uit het goed verspaanbare x 10 Cr Ni S 18 9. V~~r het borgplaatje en 

de knevel zijn geen specifieke eigenschappen van belang en wordt Fe 360 B KI 

gebruikt. Ais extra bescherming tegen corrosie worden de verschillende onderdelen 

elektrolytisch verzinkt. De knevelknoppen tenslotte zijn inkooponderdelen waar 

vanwege de afmetingen v~~r de kunststof (Duroplast FS 31) uitvoering is gekozen 

(zie bijlage 5). 

2.3.5 Vormtoleranties 

Om ervoor te zorgen dat de Josse bek tussen de geleidingen kan verschuiven 

zonder vast te lopen zijn aan diverse vlakken van de geleidingen en losse bek 

vormtoleranties voor haaksheid en evenwijdigheid toegekend. Ook het gat met 

schroefdraad in de spindelhouder is op haaksheid getolereerd. 
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6 juli 1993 

Het onderwerp is een boorklem welke gebruikt kan worden voor handboormachines met 
bijbehorende boorstandaard. 

Opdracht 
De opdracht omvat het ontwerpen van een boorklem waarbij rekening wordt gehouden 
met de volgende aspecten: 

het ontwerp t.b.v. kleine series; 
lage kosten; 

- hoge mate van eenvoud; 
maakbaar met de universele produktiemachines zoals die bij de vakgroep WP A aanwe
zig zijn; 

- laseonstrueties dienen in de Fale-eel gerealiseerd te kunnen worden. 

Het ontwerp dient te worden uitgevoerd m.b.v. het UGll-CAD-systeem en dient samen
stellings-en detailtekeningen te omvatten. 

Verslag etc: 
Bij de secretaresse verkrijgbaar: 
1. Richtiijnen afstuderen bij de oIlderwiJ~'grot!p "Produktit!illiddelen" 
2. Het memorandum "Afstuderen in de Produktietechnologie en Automatisering" 
3. Wat moet waar en hoe in het verslag?" door drs. P. Westendorp. 



Boorklem 

BIJLAGE 2 Projectstrateg ie 

r------
I Orientatieproces 

I 
I 

, 
L_ 

I ngangsspecificaties planproces I 

__________ J 
-----, 

Voorstel met argumenten 

I 

L __ =------< 
,--------
I Uitvoering 

_____ 1 -, 
I 
I 
I 
I 
I 

20 



Boorklem 21 

BIJLAGE 3 Berekeningen 

Maximale klemkracht 

In literatuur [6] is de volgende formule voor de maximale aanzetkracht (Fa,max) 

volgens Victor/Spur afgeleid: 

Fa, ma x = D C -f' 5 IN ( "t) ) (1 -y) . k vi . 1 = 5 0 5 3 N 

Waarbij: diameter boor D = 10 mm 

aanzet s = 0.26 mm 

tophoek boor gamma = 600 

Voor 42 CrMo 4: 

exponent (1-y) = 0,75 

specifieke aanzetkracht (kv1.1) = 2600 N 

Deze waarde voIgt dus bij het zeer harde 42 CrMo 4. V~~r het meer gebruikelijke 

5t50 is dit al bijna gehalveerd tot 2680 N. Bij gebruik in de hobbysfeer is dit al een 

erg hoge waarde. Bij de rest van de berekening wordt dan ook deze waarde 

gebruikt. Om deze aanzetkracht te kunnen leveren moet het te boren voorwerp met 

een even grote wrijvingskracht op zijn plaats gehouden worden. Daar er twee 

wrijvingsvlakken zijn geldt voor de ta leveren klemkracht (FJ: 

Figuur 8. 
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Waarbij: 

F = f' w = f' a , m.a x = 3 > 4 * 1 0 3 N 
k -r 2 ·f 

wrijvingscoeffient f = 0,4 

Victor/Spur hebben voar de maximale snijkracht (Fs max) ook een formule afgeleid: 

F s,max '" 2 'Sl~ (1) .( ~'SIN C 'X) ) (1-Z)'k 51.1-1378 N 

Waarbij: 

Voor 8t50: 

diameter boor 0 = 10 mm 

aanzet s = 0.26 mm 

tophoek boor gamma = 60° 

exponent (1-z) = 0,85 

specifieke aanzetkracht (ks1.1) = 2120 N 

22 

Het maximale moment dat door de klem opgevangen moet worden is dan deze 

Fs,max vermenigvuldigd met de straal van de boor; Mt= 1378 N * 5 mm = 6,89 Nm. 

De te leveren klemkracht (FJ voigt dan uit: 

fw. d 

Figuur 9. 
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Waarbij: wrijvingscoefficient f = 0,4 

diameter te boren voorwerp d = 15 mm 

Het blijkt dus dat de klemkracht nodig voor het opvangen van de maximale 

aanzetkracht maatgevend is. 

Benodigd aandraaimoment 

In literatuur [3] is een formule gegeven voor het benodigde aandraaimoment (M) bij 

een schroefspindel: 

Waarbij: spoed p = 3 mm 

wrijvingscoefficient f = 0,14 

flankdiameter d2 = 12,5 mm 

Gem. diameter oplegvlak Dm = Y2 * (10,5 + 5) = 7,75 mm 

Bij een knevellengte van 50 mm is er dus een handkracht nodig van 6,94 Nm I 

0,05 m = 139 N, wat zeker toelaatbaar is. 
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Buiging frame 

r--Fk F",- ~ 

(I. 

,........ 

~ 

Figuur 10. 

Buigend moment Mb = Fk * a = 3,4 * 103 N * 27,5 mm = 93 Nm. 

Figuur 11. 

V~~r de berekening van de door dit buigend moment veroorzaakte zakking (f) en 

hoekverdraaiing aan de uiteinden (fi) wordt de klem gemodelleerd als een vast 

ingeklemde staaf met een buigend moment op het uiteinde: 

Waarbij: bUiglengte I = 112,5 mm 

elasticiteitsmodulus E = 200 .... 109 N/m2 

kwadratisch oppervlaktemoment I = 11,2 * 10-9 m4 
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Dit oppervlaktemoment is twee maar het appervraktemoment van een geleidigsstaaf 

van 20 mm breed en 15 mm breed: 

I ... 2 - b -h 3 _ 2 . 2 0 * 1 0 -3· t 1 5 * 1 0 -3 ) 3 = 11 ; 2 * 1 0 -9 m 4 
12 2 

Deze waarden zijn allebei acceptabel in deze situatie. 

Buiging knevel 

De knevel wordt ook op buiging belast. Oak hier worden de maximale zakking (f) 

en hoekverdraaiing (fi) berekend door de knevel te modelleren als een vast 

ingeklemde staaf met de belasting op het uiteinde. 

F f 

Figuur 12. 

Waarbij: 

1 ! 

In= F -1 2 =15 *10 -3 rad 
'1-' 2 'E-I 

handkracht F = 139 N 

knevellengte 1= 50 mm 
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elasticiteitsmodulus E = 200 * 109 N/m2 

kwadratisch oppervlaktemoment I = 5,95 * 10-11 m4 

I = 1L -d 4 + 1L' ( 5 > 9 *10 -3) 4 =5 95 *10 -11 m 4 
64 64 > 

Ook deze waarden zijn acceptabel. 

Spindel 

Knik 

26 

Omdat de spindel een vrij grote drukkracht moet kunnen weerstaan is het nodig 

deze op knik te berekenen. 

Het kleinste traagheidsmoment van de spindel (lmin) is: 

1L·d 4 10 4 I min = 64 =5 > 97 *10 - m 

Waarbij: kerndiameter d = 10,5 * 10-3 m 

De staafdoorsnede van de spindel (~) is: 

A p ""{l'd 2 =86 > 6mm 2 

Daaruit voigt de kleinste traagheidsstraal (imin): 

i . =~in =2 62 *10 -3m mln A ' 
p 
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De slankheid van de spindel is nu: 

Waarbij: 

A.= 1 K ",60 } 9 6 
~ min 

kniklengte Ik = 160 * 10-3 m 

Het is nu mogeJijk de benodigde staafdoorsnede (A» te berekenen: 

Waarbij: 

A > 1 } ~ 'w'r k , max =28 } 17 111111 2 
p Re 

knikcoefficient omega = 1 ,34 

(voigt uit de slankheid en materiaalsoort (lit [10])) 

vloeigrens Re = 240 N/mm2 

Met een staafdoorsnede van 86,6 mm2 is ruimschoots aan deze eis voldaan. 

Torsie 

27 

De bij het maximale aandraaimoment optredende torsie in de spindel wordt 

gegeven door: 

Waarbij: 

11'1 'Pt= G.I =o} 012 rad 
p 

aandraaimoment M = 6,94 Nm 

torsielengte I = 160 mm 

glijdingsmodulus G = 7,5 * 1010 N/m2 

G = ./!.,' == 7 5 * 10 10 N / 111 2 2 . ( 1 +V) > 

Waarbij: elasticiteitsmodulus E = 200 * 109 N/m2 

constante van Poisson = 0,33 
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polair oppervlaktemoment Ip = 1 ,19 ." 1 0-9 m4 

I p = ft . cJ. 4 "" 1 > 1 9 * 1 0 -9 III 4 

Waarbij: kerndiameter d = 10,5 * 10-3 m 

Deze hoekverdraaiing is aanvaardbaar voor deze toepassing. 

Afschuiving 

De spanningsdoorsnede (Fs) van de spindel is als voigt te berekenen: 

Waarbij: kerndiameter d1 = 10,5 mm 

flankdiameter d2 = 12,5 mm 

De als gevolg van de maximale drukkrach1 optredende spanning is nu: 

F jf ma x = 3 2 > 7 3 N / IIlIIl 2 
s 

28 

Uit literatuur [3] blijkt dat metrische schroefdraad M12 van kwaliteitsklasse 8.8 

bestand is tegen een afschuifspanning van 54 * 10 3 N/mm2
• Hiervan uitgaande is 

het aanneembaar dat de hier optredende spanning voor de toegepaste 

trapeziumdraad Tr 14 * 3 geen probleem vormt. 
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Lassen 

De lassen waarmee het frame in elkaar gezet is moeten ook bestand zijn tegen de 

maximale klemkracht. De hierdoor veroorzaakte schuifspanning per las voigt uit: 

Waarbij: 

't = F k , Ina x _ 9 ~ 4 N / In.In. 2 4 ,1 'a 

lengte las I = 30 mm 

keeldoorsnede a = 3 mm 

Omdat dit de enige optredende belasting is voigt de vergelijkspanning eenvoudig 

uit: 

Waarbij: materiaalafhankelijke factor 13 = 0,7 

normaalspanning () = 0 N/mm2 

De toelaatbare vergelijkspanning bij een keeldoorsnede van 3 mm is 140 N/mm2, 

De lassen zijn dus ruimschoots sterk genoeg. 
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BIJLAGE 4 Overzicht tekeningen 

Hieronder voigt een overzicht van de tekeningen met de tekeningnummers zoals ze 

zijn opgeslagen in het UG-II CAD-systeem. 

WB-208-00 Samenstellingstekening 

WB-208-01 Mono knevel 

WB-208-02 Mono spindel 

WB-208-03-00 Samenstellingstekening frame 

WB-208-03-01 Bewerkingstekening frame 

WB-208-03-02 Lastekening frame 

WB-208-03-03 Mono blok 

WB-208-03-04 Mono Geleidingsstaaf 

WB-208-04 Mono losse bek 

WB-208-05 Mono borgplaatje 
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BIJLAGE 5 Inkooponderdelen 

I~ • GANTER I OOW,lifII 

Kunslstoff 

Kugelknopfe 

Form C mit Gewinde. ohne Buchse 
Form E mit Gewindebuchse 

AusfOhrung 
Kunststoff (KU) 
Duroplast FS 31 

schwarz oder rot (All 
AT an Bestellbezeichnung 
::mhiingen 

entgratet und poliert 

Buchse (Form E) 
Stahl oder Messing (MS) 
MS an Bestellbezeichnung 
anhiingen 

Hinweis 
Kugelknopfe DIN 319 in den GrOBen 30 und 
35. sowie die Gewinde der Form C Reihe 2 sind 
auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen 

Kugelknopfe zum Aufschlagen: 
DIN 319 Form l und M Seite 44 
GN319.1 Seite45 
Gtiffstangen mit Kugelknopf 
GN310 Seite56 

DIN 319 
i¢ 3QJwau 

EntiOftungsnul 

Form KN mit Sackloch H11 

Bestellbeispiel 
Kugelknopf 
DIN 319-KU-25-M6-C 

I I I I I 

31 
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BIJLAGE 6 Stuklijst 

2 2 bELlIOINt? Fe 5100lKI 11t18-208-PJ (}If 
I 2 8LOJ( Fe SIt) OIl(} W6-1tJ!f~ OJ 

WB-108-O: -00 I 

2N 2 1/f/6V-'8(;>VT IIENI21t1 lf~x5 

IN 2 I<.06ClKNOP DIIROP/A3TFJ3, DIN 319 07TObA(V1ERJ-CO ~.6. 
5 I BOR.GPLAAT.J£ Fe 360 B 1<1 1J8·20a·()5 
'J 1 LOS5E 8E.1< Fe. 5101)/ x/ W8-10lJ{}IJ 
.3 I LA:55Tt/K 1,18-208-03 
2 I SPINDEL xlO(,Ni 5189 W8-208-02. 
1 1 KNEVEJ.. Fe 5608 /(1 WB"108-01 

stuk. aan- for- benaming materiaal ' ,iP. norm. of opmerking 
nr. tal maat tek nr. 

TOLERANTIES VlGS NEN 2365 PROJECTIE BENAMING 

b.v.8±O,15 8 ~~~g~ ao·10'±30" AM BOORKLEI1 

PASSINGEN VlGS N 802 I RUWHEIDSWAARDEN VlGS NEN 630 AANTAL J MATERIAAl 

tlB Faculteit SCHAAL DATUM TEKENINGNR. 

Groep 
GET.: H.il'f. """'AM£1lN WB- 208-()() A4 

Technische Universiteit Eindhoven GEe.: WlJZIGING I I I I I I 
• 

\ 
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BIJLAGE 7 Tekeningen 



r 1 
< < 

-< , 
< 
LlJ 
o 
LlJ 
Z 
Ul 
a: 
o 
o o 

o 
o , 



Scherpe konten breken 
Niet aangegeven toleranties 
+- 0,2 resp, +- 1 deg 

Lfl 
o . 

00 

OJ 

Lfl 

~ '& 

I ~.--_ ------lI3-
t 1 

----
--

He---5 

+005 
6 0 

r--------- 98 ± 1 

TOLERANTiES VLGS NEN 2365 

~30'IO' 1:30" 

b.~. S to.Ot e :~:~! LX 

PROJECTIE BENAUING 

~ I:8JKNEV£L 

PASSIN6EN VL.6S N802 RUWHE:IOSWMRDEN VLBS NENS30 DATUM 9--16--93 MATER1"f\L Fe 360 B KI 

~ SCHML I: 1 TEKENINGNR" 

tUi I..J focu I te it' Werkl:;u i gbouwkunde 1----------1 WB - 208 - 0 1 
U GrOQP: 181 f--GE_T_"_'_H_" J_"_"'..,." _V_AN_A_6E_EL_EN-+ ____ --r--.-_,---..,..--,-.......j ~ 181 

------~--------------~~~~~~~mfu~_ GEC. : WIJZIGING MNTAl. I 



00 (Yl I 

00 lD X 
I . 

0 .r 
lD 

I 
I 

- Scherpe kanben breken 
Niet aangegeven tolerancies 
+- 0,2 resp. +- 1 deg 

¢ 6 

F +0.1 'I 
3 0

0 

--II-- 1 x 45 deg 

1----1-- j j 

I 
4 - 0.1 

I

. It--.. ----193 ±1------/ 

~---------------------------215 ±1----------------------------~ 

~OU1RMlr I ES Vl.BS foE" 236!1 PIIO.iECnE 6I!N""ING 

..... ~ • "!.~i • :!::: 
.L1:: ........ ~ 181 SPINDEL 

PASS1_" lIl.I!g NeQZ 1RV\IIHE1OSIfMAOeN Vl.9S _0 DAlllM 9- -111--93 I ""~£RJML X 10 Cr Ni 

f'oculliel\:;l Werkt:uisbouwkunde 
SCHAAL til TEKENINGNR. 

Gr-04p1 II GCT.,4.J_\l. Vj>N JlIl«\.EN WB-208-02 

5 

t~ 
TeOhnisOhe Unlversi~ei~ Eindhoven Gl;C •• I MIOIM. I WIJW.\NI1I I 1 I I I 

18 9 

I8IIil1 





o 
- Lassen a 3 mm 
- Niet oangegeven toleranties 

+- 0,2 resp. +- 1 deg 

I 
I 

I 

- - - --

r 
- --

"J / I "- / 
- '- - -

20 :to.S I· I ~ 
-

I 

I - - - - - ....., -
1 
I 

250 ± 1 
PflOJECT I E SEt/MAINS 

(81 (81 LAS~TUK 

t t:':::l. ,ocvl\:eit, Werk.tu i,gbouwkunde 

V Groep' 18 
Techn~sckQ Unlversi~e,tr Eindhoven 

SC!i#'fIL I I 1 TEKENINGNR. 

i-G-E'T-.• ,..-.... - ... -. -VIIN-;\Il-I!EL-Ef/-I we - 208 - 03 - 02 IV'! 

1----~------r-----~~~4~m 
GEt' •• 



3 
It! 

Scherpe konten breken 
Niet aangegeven to!eranties 
+- 0,2 resp. +- 1 deg 

I 
I 

I 

I 
- - - T - --

I 

I 

~310~ 

I 

r I 

I 

+ 0 
<;t 

- - - - - - - f-

l I 

I 

I-
I 

80 

PROJECT! E 6£NAMJ NG 

lZl [gJ BLOK 

PASS(N6EN VU3S N90zIRUWHEIDswMRDEN VLGS NEN630 DATUM 9--21--93 I MATERiML Fe 5[0 01 K [ 

t~ 
F ocu I t.e i t; ~ Werk tu i gbouwkunde 

Groepl 181 

Technische Universiteit Eindhoven 

SCHML t : 1 TEKEN1NGNR. 

i-(3-E-T-. :-H-. J-.-M .-V"-N-,,-e-EE-L-EN--I W B - 208 03 - 03 fVI 
~--__ r-----4-----~~~~~~ 

GEC. I I MNTAL I WIJZ1G1NG I III 1_ L-_--' 



Sche konten breken 
Niet oongegeven toleronties 
+- 0,2 re +-] deg 

If) + 

"""'----------- 250 ± 1 

TOLERANilES VLG5 NEN 2365 PROJECTIE BENAMING 

~SOqO' 1::30-

b.~. 8.t0.(l1 e:~:g: ~ 
~ ~ GELEIDINGSSTAAf 

PASSINGEN VLGS N802 AUWHEIDSWMRDEN VLGS 1'1£1'1630 DATUM 9--2)--93 MATERIML Fe 510 OJ KJ 

SCHML l : 1 TEKEN1NGNR. 

WB-20B-03-04 G~T.'H.J.M. VAN ABErLEN ~~ 
--~------~----~~~~~~~ t~ 

Focult;e;t;l Werkt-uigbouwkunde 

6roep: ~ 

Tecnnische Universiteit Eindhoven AANihL I WIJZIGING 



- Sch~rpe kanten breken 
- Niet aangegeven toleranties 

+- 0.2 resp. +- 1 deg 

2~9 
0 

-0. I 

7.5 
+0.2 
a 

tlOORSNEOE A-A 

0) 
N 

~ 
(D 

f 

22 -g.05~ 
t----40~ 

+0.2 
5.3 a 

+0.1 
2.6 a 

1------80 ------1 

0 

% 
~40 

PROJECT! e: Bau.1oI1 m 

I8J I8J lOSS E BEK 

N 
o 
00 
+ 

N o 

tc Focoltait. W ... ..-kl;;uisboywkunde 

V Groepc B 

SCHML l:l TEKENINGNR. 

f-S-El-'-H.-.. -... -. -v-.,.-,.-ee-ELE-N-I WB -208 04 IV'! 

r---~------+_----~~~~~~ 
iechnisch~ Unive..-sil;;eil;; Eindhoven ee:~.; A~NrJ\L ! WIJ;!!GlNG 



Scherpe kanten breken 
- Niet aongegeven toleranties 

+- 0 9 2 resp. + 1 deg 

!-~I -1--; _I 
1f.-28~ 

O(j)ORSNEOE A-A 

+0.2 
o 

: 
~ 14 

PRO.JECT IE 6ENAMING TOLERANTIES VLGS NEN 2365 

~~O'IO' .30" 

b ... ~ e £O.Ot e :g:~~ ~ [g] IZI BORGPLAATJE 

PI\SSlN6EN VL65 N8QZ RUWHElDSWMROEN VLGS NEN63Q DATUM 9- -16--93 MATERIAl'lL Fe 360 

tC17 Focvl!>e; t ~ Werktu i gbouwkunde 

Groepl 181 

Technische Universiteit Eindhoven 

SCHAM. 1 : 1 TEKEN\N6NR. 
1-

6
-

E
-
T
-, -:H-.-..J-.~-.-V-A-N-A-a-Ee:-L-EN--i WB - 208 - 05 I'V1 

r-----~----~----~~~~~~~ 
GEC. , AANTAL ! WIJZIGING 
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