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Inleiding. 

De verslagen van de 2e semester-Taylorproef van het afgelopen jaar 
waren over het algemeen zeeronbevredigend en vergden, ondanks 
het vele werk, dat de student er al aan had besteed, veel tijd van 
de staf voar bespreking en oorrectia. Tavena moest worden overge
gaan op een nieuwe partij gietijzer, waarvoor vooraf de bewerkbaar
heid diende te worden gecontroleerd. 
Dit rapport is daarom tweedelig: het eerate deel bevat een verant
woording van de opzet van een voorstel voor aen nieuwe instructie; 
het tweede deel bevat gegevens betreffende de uitrusting voor en de 
resultaten van de Taylorproef. 

A. Instructie Taylorproef. 

Bij hat opstellen van de Taylorproef is uitgegaan Van de volgende 
aannamen: 
1. Het is bij een proef noodzakelijk vooraf te bepalen hoe wat 

moet worden gedaan. Het constateren achteraf wat verkeerd 
is geweest mag niet achterwege blijven, maar een plan moet i 
elke uitvoeraer maken. 

2. Het maken van een proefopzet v~~r deze proef geeft meer gele
.genheid zich vertrouwd te maken met de stof dan het verVlerken 
van de waarnemingsresultaten. 

3. Het is nuttig, dat de student eens kennis maakt met de vaak 
lastigste fase van het onderzoek: de voorbereiding. 

4. Bij afwezigheid van uniforme richtlijnen voor het maken van 
verslagen, kan dit het baste worden geleerd door het maken -
aanvankelijk invullen - van waarnemingsrapporten, welke de 
student noodzaken binnen een ter beschikking staalld Kader 
alle noodzakelijke gegevens te vermelden. 
Een voorbedrukt tormulier - dat niet ideaal is voor alle 
proeven - zal de student en de staf onnodig werk besparen. 

5. Alleen door een goede voorbereiding van de proef zal de stu
dent ervaren,welke gegevens noodzakelijk zijn en derhalve 
in het rapport moeten worden vermeld. Indien de student een 
eigen rapport indient, blijft de instructie en de proet even 
\vaardevol. 

Een voorstel voor de instructie is als bijlage 1 opgenornen. 

B. Resultaten Taylorproef. 

1. De bewerkbaarheidsgrootheden V60 en y zijn ,~paald op een 
bank met continu regelbaar toerental (AI DR 200 US en Exp). 
Figuur 1 en 3. Daarbij bleek dat de hardmetaalkwaliteitSH 
de voorkeur verdient boven een H-kwaliteit, omdat bij een H
soort de punt reeds bezweek bij geringe slijtage van het vrij
loopvlak. 
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2. Deze waarden zijn gedeeltelijk gecontroleerd op een draaibank 
die voor de propaedeuse wordt gebruikt. (Celtic 14 nr. 1) Fig. 
2 en 3. Het blijkt niet, dat op een Celtic significant afwij
kende resultaten zullen optreden. 

3. Getracht is de proef uit te voeren met wegwerpplaatjes (Bij
lage 2). Door trillen als gevolg van de grote neusradius (1,2 
mm) kunnen deze proeven met deze kleine spaandoorsnede (2xO,1 
mm2 ) niet op een Celtic worden gedaan. Er is weI enig ver
schil tussen de machines onderling, maar trillen is nauwelijks 
te vermijden. 

4. Ook de hardmetaalsoort H20 is op de Celtic beproefd. De alij
tage is betrekkelijk weinig afwijkend van die van de SH-kwa
liteit. Deze laatste soort heaft de voorkeur, omdat 
1. de H20-soort gevoeliger is voor slijtage aan de neus, waar

door ~ote vrijloopvlakslijtages niet bij alle snelheden 
kunnen worden bereikt. 

2. er vermoeclelijk meer last worden ondervonden van een 'opge
bouwde snijkant dan bij de SH kwaliteit. 

5. Bij lage snelheden en geringe slijtages treedt ook bij de SH
soort een opgebouwde snijkant Ope Dan zijn deze kleine slij
tages moeilijk meetbaar. Dit betekent, dat bij draaien met 
een snelheid welke ongeveer gelijk is aan de verwachte V

60
l 

1. de eerate meetpunten moeilijk te bepalen zijn. 
2. de slijtagegrafiek een sprong of knik kan vertonen t zodra 

door grotere slijtage de opgebouwde snijkant verdwijnt. 
3. de gebruiksduur, behorende bij deze snelheid aanzienlijk 

kan afwijken van de Taylorrelatie. 
6. 0El1lerking. 

De hardheid Van het gietijzer wordt door de student zelf 
. gemeten. Een structuurfoto zal hem worden uitgereikt. 
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;ret nut van. het gebrui.k van wegwerpplaatj es bij de propaedeuse;" 
Ta:r.lor.proeven. 

Vergeleken worden de wegY/erpplaatj es 

193,4 - 1223 TBP 122 U3 - SH 

met de beitel Gamma x - SR, beide van Coromant. 

1. Kostengegevens. 
a. wegwerpplaatje. 

aantal snijkanten 3 
materiaalkosten per plaatje f 3,55 
kosten per suijkant f 1,20 

b. gamma x - SHe 

materiaalkosten per staat f 15,--
aantal malen dat een staafje naar schatting kan worden 
geslepen 29 x. 
materiaalkosten per snijkant f 0,50 

2. Kostenvergelijking. 

Indien de slijpkosten 5 gulden per snijkant bedragen dan is er 
kostenevenwicht als 

1,20 = 0,50 + s 
s = 0,70 

Als het uurtarief op f 10,-- wordt geschat, dan moeten voor een 
kostenevenwicht per uur 10 = 14 vrijloopvlakken met radius en 
7 spaanvlakken kunnen Q70 worden geslepen, aannemend, dat 
bij de geringe slijtage welke optreedt het in 5~6 der gevallen 
voldoende za.l zijn aIleen het vrijlo<?pvlak te slijpen. Deze 
produktie is nog niet mogelijk. 

3. Voor- en nadelen. 

a. wegwerpplaatjes. 
voordelen: - goedkoop 

- goed aanleggen van het plaatje en daardoor ge
ringe spreiding in de werkhoeken a.an het gereed
schap. 

- geringe spreiding in de geometrie. 
- altijd beschikbaar. 

nadelen : - grote neusradius 
- geometrie kan niet worden gewijzigd. 

Opmerking: Sintronic biedt aan met zeer korte levertermijn 
pla,a.tj es met elke gewenste geometrie te leveren. 
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b. Gamma - x beitels. 
voordelen: - de geometrie kan naar believen worden be

paa~d en gewijzigd. 
nadelen : - iets duurder. 

- de werkhoeken zijn niet zo goed gewaarborgd 
ala bij de wegwerpplaatjes. 

- grotere spreiding in de geometrie in eigen
slijperij • 

... het alijpen van de neusradius is voorlopig 
nog lastig. 

4. Spreiding Gamma - x - beitels. 

De spreiding van elijpen, inklemmen van het staafje en het 
meten van de spaanhoek aan een fase van 1 rom breed heeft een 
standaardafwijking: 

0: +6". + 6' = 0,40 

s 1 m 

Het meten met behulp van het Wego-Patent-apparaat is nauw
keurig 

In bovenstaand geval is de nauwkeurigheid uit te drukken in 

~ = 0,2
0 

m 

zodat op een spreiding in de hoeken moet worden gerekend van 

Dit is voor de propaedeuae proeven weI toelaatbaar. 

5. Conclusie: 

Het werken met Gamma - x - beitels in het propaedeuse-labo
ratorium heert voorlopig de voorkeur, mits het slijpen van 
beitels wordt gerationaliseerd. 
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