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Inleidi.E1.t:.. 

De vier belangrijkste eisen die gesteld worden door gebruikers van 

boren hebben betrekking op: 

a) De boorsnelheid, d.i •. het aantal gaten of het aantal meters 

gatlengtedat per tijdseenheid geboord wordt. 

b) De gebruiksduur gewoonlijk uitgedrukt inhet aantal meters 

gatlengte dat geboord wordt tUssen twee opeenvolgende slijpingen 

van de boor. 

e) De nauwkeurigheid van de geboorde gate~. 

d) Het rendement van het boorproces, ook wei genoemd de verspanings

capaciteit. 

V~~r de verspaanbaarheid vanmaterialen bij het boren, de zgn~ boor-
1 . 

baarheid, zijn de volgende zaken van belang: 

1) De geb~uiksduur van de hoor; 

2) De optredende snijkrachten en/of het energieverbruik; 

3) De spaanvorming en de spaanafvoer; 

4) De maatnauwkeurigheid en de oppervlakteruwheid van de geboorde 

gaten. 

V~~r wat betreft bovenstaande zaken zullen we ons beperken tot een be

schouwing over de gebru~ksduur van de booi. 

Een fundamenteel probleem daarbij is het vinden van een eeriduidig en 

juist cfiterium ter bepaling van deze gebruiksduur. Een beschouwing 

over de oorzaken ten gevolge waarvaneen boor kan bezwijken, is nut

tig'bij het-kiezen van een dergelijk criterium. 

Op de eerste plaats zal nu een overzicht gegeven lV.orden van de bij 

diverse proeven toegepaste gebruiksduurcri teria .. 
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1 Overzicht van de bij het boren toegepaste gebruikaduurcriteria .. 

Een criterium, wel gebruikt door fabrikanten van boren ia de totale 

ongeschiktheidvan de boor o~ deze nog verder te gebruiken. Dit cri

terium heeft de volgende bezwaren: 

1) Er moet worden doorgegaan met boren totdat de slijtage aan de 

boor veel groter is dan die welke in de industrie normaal voor

komt; 

2) Om de boor binnen een redelijke tijd en na gebruik van een be

perkte hoeveelheid 'materiaal te laten bezwijken, moeten de ver

spaningscondities veel zwaarder gekozen worden dan die, welke 

normaal in de industria voorkomen. 

Om bovenstaande redenen moeten de reaultaten die uit deze experimen

ten worden yerkregen met denodige reaerves worden bezien e 

Varley heeft proeven gedaan met het boren van gietijzeren hij atelt 

dat het einde van de gebruiksduur bereikt is op het moment, dat de 

boor gaat Itgillen".Hij' deed proeven onder,verschillende conditiea 

en verkreeg resultaten die vrij goed correleer4en,ma!lr onderzoekingen 

hebben aangetoond dat het hier gebruikte criterium niet erg eenduidig 

is, doch sterk ~fhangt van de persoonlijke interpretatie van het woord 

"gillen" .. 

Benedict en Patkay bepaalden hun gebruiksduurcriterium aan de hand van 

m~b.v. dynamometers opgenomen boormoment en aanzetkracht. 

Benedict zette aanzetkracht.t'm moment uit tegen de geboorde gatlengte 

en ~telde ~at de boor aan heteinde van zijn levensduur was, indien 

boormoment en boordruk beide plotseling sterk toenamen ala gevolg van 

de slijtage (zie fig. 1). 

1 

Totale gatlengte .. 
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Patkay deed iets dergelijks bij een onderzoek naar de boorbaarheid 

van gelegeerde staalsoorten (zie artikel 13), maar bepaalde het einde 

van de gebruiksduur uitsluitend aan de hand van een plotselinge toe

name van de aanzetkracht. Er is echter geen wezenlijk verschil met het 

criterium van Benedict, daarbij de proeven die door Patkay zijn ver

richt een plotselinge toename van de aanzetkracht altijd samenging met 

een toename van het boormoment. 

V~~r wat betreft de door Schlesinger gebruikte criteria spreke~ de 

diverse literatuuropgaven elkaar tegen. 

Volgens M. Kronenberg neemt Schlesinger een toename van 10 tot 15 % 
van het voor het boren vereiste vermogen, bij ge,lijktijdig "gillen" 

van de boor als criterium voor de gebruiksduur (zie artikel 18). 

D.F .. Galloway en I.S, Morton schrijven in hun boek: "Practical dril

ling tests"Jdat Schlesinger 15 % toename te weinig vindt i.v.m. toeval

lige fluctuaties in het door de electromotor opgenomen vermogen, en 

daarom het criterium voor het boren van staal stelde op 30 % vermogens

toename. 

In een publicat·ie van Schlesinger zelf in Werksta ttstechnik van 1928 

(zie artikel 17). zegt hij dat als kenmerk v~~r het bot worden van de 

boor, d.w.z. als begrenzing van de gebruiksduur, het tijdstip van vol

komen beschadiging der neuspunten genomen moet worden, waarbij als een

duidige meetbare grootheid de boorkrachten gebruikt kunnen worden. 

Dit komt ook overeen met hetgeen is gepubliceerd in het boek: "Die 

Werkzeugmaschinen" (zie artikel 16). 

Lezensetter deed proeven op nodulair gietijzer ter bepaling van optimale 

boorcondities en ter bepaling van de gebruiksduur van boren van verschil

lend fabrikaat (zie artikel 14). 

Als criterium gebruikte hij de snelle toename van het moment en stelde 

dit vast door de stroomsterkte van de boormotor te meten. 

D.F. Galloway en I.S. Morton nemen als criterium v~~r het boren van 

staal een plotselinge en snelle toename van het boormoment en voor het 

boren van gietijzereen toename van het door de electromoter opgenomen 

vermogen van 20 %. 
Hoe zij gekomen zijn tot deze keuze is beschreven op blz~ 12 tim 17. 
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Bij een onderzoek naar de gebruiksduur van snelstalen spiraalboren, 

uitgevoerd door Prof. ir. P. Landberg, werd een toename van aanzet

kracht en/of boormoment van 20 %als criterium gebruikt bij het boren 

van staal (zie artikel 3). 

J.N. Klaver en J.G. Wessels hebben ditzeIfde criterium gebruikt bij 

een onderzoek naar de eigenschappen van diverse aanslijpvormen bij 

het boren van gietijzer (zie artikel 2). 

Bij een door Wallichs en Beutel uitgevoerd zeer groot onderzoek naar 

de boorbaarhei<i van gietstaal (zie artikel 8'en 9), werd de toe name 

van de boorkrachten als maatgevende grootheid voor het einde van de 
-

gebruiksduur genomen, en weI zeer waarschijnlijk de plotselinge snelle 

toename van het boormoment. 

Bij een ondEtrzoek naar de meest gunstige boorpuntvormen bij het boren 

van gietijzer (zie artikel 10), wordt het in sterke mate "bot" worden 

Van de boor, de zg. "abstumpfung" zelf als criterium genoemd. Uit het 

artikel blijkt niet duidelijk hoe dit "abstumpfen" tijdens het boren 

wordt waargenomen. 

Opitz en Jansen hebben de boorbaarheid van enkele ongeleerde staal

soorten onderzocht (zie artikel 11) en bepaalden dat het einde van de 

gebruiksduur nauwkeurig kon worden vastgesteld, zowel aan de hand van 

de optredende snijkrachten, als door het geluid ("sillen") van de boor. 

Rohde heert deverspaanbaarheid van roestvrije en hittebestendige staal

soorten onderzocht en als criterium voor de gebruiksduurhet onbruik

baar zijn van de snijkanten genomen (zie artikel 15). Als" direct waar

neembare grootheid noemt hij de toename van' de boorkrach ten en het ge

lijktijdige "gillen" van de boor. 

Polzin heert vergelijkende pro even gedaan ter bepaling van de invloed 

van enkele boorvloeistoffen op de gebruiksduur van boren (zie artikel 

6). Indien het door de electromotor opgenomen vermogen een van te voren 

vastgestelde waarde overschreed, werd het proces beeindigd. 

Menzel vergeleek de gebruiksduur van enkele op speciale wijze aange

slepen boren (zieartikel 4). Bij het boren van staal nam hij als cri-
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teriumde zg. "Blankbremsungll , di t is het (sne1) bot worden t. g. v. 

temperatuurstoename. 

Bij het boren van gietijzer koos hij als criterium 20 % toename.van. 

het door de electromotor opgenomen vermogen. 

Brezina, Johnson, Kennedy en Harrotte.hebben voor "The Cleveland Twist 

Drill COli in Ohio proeven gedaan op gelegeerde staalsoorten met op bij

zondere wijze geslepen boren (zie artikel 5), waarbij het absolute ge

bruiksduurcriterium werd genomen .. Onder absoluut criterium wordt hier 

verstaan het volkomen onbruikbaar worden van de boor tengevolge van 

breuk, afsmelten, plotselinge afstomping. etc.' 

Pahlitzsch heeft proeven gedaan op staal om de invloed van de uitspan

lengte van'boren op de gebruiksduur te bepalen. Als gebruiksduurcrite
i 

rium werd genomen het "gillen" van de boor. 

Schropp heert een onderzoek gedaan naar de boorbaarheid van verschil

lende gietijzersoortenmet boren die waren aangeslepen volgens de zg. 

"Guszsonderanschliff tl (ziear.tikel 12). Als criterium gold he t zg .. 

"abstumpfen" van de boor, maar als direct waarneembare grootheid werd 

genomen het "gillen" van de boor, en in sommige gevallen een momerit

toename van 60 %. 

Schallbroch geeft een onderscheid tussen het absolute bezwijkpunt als 

criterium en het relatieve bezwijkpunt alscriterium (zie hoofdstuk II). 

waarmee wordt bedoeld het geheel resp. gedeeltelijk onge~chikt zijn 

van·de boor- om ermee verder te boren. 

Hij noemt hetabsolute criterium hetbruikbaarste, waarschijnlijk i.v.m. 

de eenduidigheid, en zegt dat als waarneemba~e grootheden de toename 

van de boorkrachten en het "gillen" van de boor gebruikt kan worden. 
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II Ben beschouwing over deoorzaken ten gevolge waarvan een boor kan 

bezwijken en het bijbehorende krachtenverloop. 

Br kan een volgende indeling gemaakt worden in twee hoofdgroepen; 

A) Een boor kan volkomen ongeschikt worden voor verder gebruik t.g.v. 

breuk of zeer snel toenemende slijtage. Een dergelijk verschijnsel 

kan als absoluut criterium worden gebruikt. 

B) Een boor kan een geleidelijk toenemende slijtage vertonen, dus een 

geleidelijk aan Minder mate van bruikbaarheid. Dit wordt weI genoemd 

te zijn een relatief criterium. 

A. Absoluut criterium." 

Naast b~euk kunnen de volgende slijtagevormen genoemd worden, die 

aIle kuhnen leiden tot volledige onbruikbaarheid. 
j 

1. Neuspuntslijtage. 

Dit is de meest ,voorkomende vorm van absolute slijtage. Boor

moment eerst, en daarna de aanzetkracht. nemen zeer plotseling 

en snel toe. De aanzetkracht geeft heteind van de gebruiksduur 

aan. 

1 
~ 
~ 
() 

ro 
J.4 
~ 

....,~ 

t:: (j,) 
\I) N 
S ~ 
o ro :z::< 

/ 
~----~----M-o-m-e-n-t----------------------·~ 

Aanzetkracht 

~-------------------------------------------Totale gatlengte 

2. Slijtage aan de geleideranden. 

... 

'Het boormoment neemt oorspronkelijk geleidelijk, maar op een ge .. 

geven moment plotseling zeer sterk toe~ (Zie artikel 9) 
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Deze vorm van slijtage ~St indien zij optreedt zeer ernstig. 

daar de boor danbeschadigd word t o,vel' een lengte die overeen

komt met de volle gatdiepte. Het boormomentgeeft het eind van 

de gebruikeduur aan. 

1 
Aanzetkracht 

Moment 

Totale gatlengte .. 
3. Slijtage aan de dwarssnijkanten. 

Di t ge'eft een oorapronkelijk geleidelijk toenemende boordruk, 

welke op het laatst weer plotseling anel toeneemt~ 

Deze laatste vorm van slijtage treedt aIleen op indien de boor 

niet aan de gestelde "normale" eisen voldoet .. 

1 
Aanzetkracht 

Totale gatleng~e ... 
Opgemerkt dient te worden dat in ·de voorgaande gevallen (1t/m 

,3). wil tenminste van een absoluut criterium sprake zijn t door

'gegaan moet worden met boren totdat boormoment en/of boordruk 

zeer snel toenemen. Dit is dan namelijk het gevolg van zeer 

snel,toenemende slijtage, die op zijnbeurt altijd het gevolg 

is van de plaatselijk zeer snel oplopende temperatuur van de 

boor. 

O~ dit gebied zijn uitgebreide proeven gedaan op gelegeerd con

structiestaal door St. Patkay (zie hiervoor artikel 13); 



rapport nr~0120 - 8 -

De gebruiksduur-snijsnelheidsrelatie en de VL=2000 waarde kunnen 

voor al die verspaningscondities worden gebruikt, waarbij een ab

soluut bezwijkpunt, dus volkomen bezwijken van neuspunten en/of 

geleideranden en/of dwarssnijkanten, optreedt. Dit is voora1 het 

geval bij het boren van staal, gietstaal, gietijzer en brons, in

dien de snijsnelheid groot genoeg is genomen. In al deze gevallen 

is de temE.ratuu~ bepal~nd voor het bezwijken van de boor. 

Met de VL=2000 waarde wordt bedoeld die snijsnelheid' waarmee, voor

dat de boor opnieuw beJ:!.oeft te worden geslepen. in totaal 2000 mm 

gatlengte k~n worden geboord. Deze waarde· b~ijkt vrij goed overeen 

te komen met de bij draaien internationa~l toegepaste VT=60 waarde8 

Zie ook artikel 8 t 10, 12 en 13 • 

. B. Relatief~driterium. 

Hiermee worden naast de vrijloopvlakslijtage de onder (1), (2) en 

(3) genoemde slijtagevormen bedoeld, waarbij echter een plotselinge 

en snelle toename van beide boorkrachten achterwege blijft. Deze 

slijtagevormen treden vooral op indien de temperatuur voldoende 

laag blijft, dus bi-j lage snijsnelheden en/of voldoende koeling .. 

Het betreft hier, in tegenstelling tot het onder A genoemde, vooral 

mechanische slijtage. Deze slijtagevorm komt ook voor bij het boren 

van aluminium met snelstalen boren en van gietijzer. met boren van 

hardmetaal .. 

De slijtagebreedte kan hier ingeval het vrijloopvlakslijtage be

treft, een maat zijn voor de gebruiksduur van het gereedschap. Zie 

hiervoor ook artikel 1. 

Opm~: lIier wordt niet vermeld !!!!:!. de slijtage gemeten moet worden 

en ook niet welke breedte bijv. als maat aangehouden kan wor

den. 
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III De invloed van bijzondere aanslijpvormen van de boorpunt op de 

. gebruiksduur. 

Het afschuinen of afronden van de neuspunten van een boor is reeds 

vaak bepleit i.v.m. de verlenging vande gebruiksduur t.g.v. een be

tere warmteafvoer en Lv.m. de nauwkeurigheid van de geboorde gaten. 

Benedict vond bij boorproeven op gietiJzer dat de gebruiksduur 4 tot 8 

maal 20 groot werd indien de neuspunten werden afgerond,en Wallichs 

(zie artikel nr. 10) vond iets· dergelijks bij het afschuinen van "de 

neuspunten. Het afsehuinen heaft t.o.v. het afronden het voordeel 
I 

dat het. machinaal kangebeuren. 

Bij het boren van staal werd door speciale slij~vormen geen verbete

ring gevonden. 

i 

Wallichs en Mendelson hebben een vergelijke~d onderzoek verricht naar 

de gebruiksduur van op" verschillende wijze aangeslepen boren bijhet 

boren van gietijzer (zie artike110) .. De boren met kegelvormig afge

slepen neuspunten staken gunstig af tegen de andere aanslijpvormen. 

Klaver en Wessels deden hetzelfde met weer andere aanslijpvormen en 

kwamen tot de conclusie dat de boor met dubbelkegelaanslijping (zie 

artikel 2 fig. 2) gunstig afstak tegen de andere aanslijpvormen. 

Uit een door Gunter Menzel verrieht onderzoek oij .het borenvan giet

ijzer en staal, bleek dat de levenaduur van" de dubbelkegelvormi.g en 

de volgena methode Klemm (iie artikel 4) aangeslepen boor, beide aan

zieillijk grater is dan die van de Hnormaal" aangeslepen boor. 

Proeven uitgevoerd door Prof. Landberg (zie artikel 3), die tot doel 

hadden bij het boren van staal de gebruiksduur van boren met de zgn. 

Oliver punt te·vergelijken met die van "normaal" aangeslepen boren, 

gaven geensignificantverschil. 

De invloed.van enkele zeer merkwaardige aanslijpvormen op de gebruika

duur bij het boren van gelegeerd staal is onde~zocht door Brezina. 

Johnson, Kennedy en Marrotte en weergegeven in- tabelvorm in artikel .5. 
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IV De bruikbaarheid van diverse gekozen criteria. 

Benediet, Schlesinger en Patkay poogden de gebruiksduur te schatten 

aan de hand van het boormoment, de aanzetkracht en het door de elec

tromotorvan de boormachine opgenomen electrische vermogen, of een com

binatie van deze grootheden~ Deze methoden zijn grondig onderzocht. 

De eenvoudigste methode bestaat uit het meten van het door de elec

tromotor opgenomen vermogen m.b.v. een Wattmeter, waarbij het einde 

van de levensduur samengaat met een van te voren vastgestelde toename 

van het vermogen, bijv. 10 a 15 % van het vermogen, dat nodig is bij 

het boren met een "scherpe" boor. Schlesinger verwierp deze methode 

daar volgens hem de normale fluctuaties in het.door de motor opgenomen 

vermogen t.g.v. varia ties in de verliezen en in het te boren materiaal 

gemakkelijk deze 15 % kunnen overtreffen (zie artikel 17). Later ge

bruikte hij dit criterium toch nog in gewijzigde vorm voor hetboren 

van staal. Rierbij ging hij door met boren tot een vermogenstoename 

van ongeveer 30 %. Het boren veroorzaakte dan veel lawaai en er werd 

met het boorproces gestopt op het moment dat de boor begon te "gillen". 

Deze twee verschijnselen traden meestal ongeveer tegel~K OPe Daar ech

ter, zoals reeds gezegdthet "gillen" of "piepen" van de boor niet een

duidig is, terwijl de vermogenstoename min of meer onbetrouwbaar is, 

wordt deze methode niet aanbevolen. Mogelijk kan op deze wijze nog suc

ses worden verkregen indien geboord wordt met een machine 

met weinig verliezen en onder ongeveer vollast conditie. 

Patkay (zie.artikel 13 Kronenberg en SehallbroGh) gebruikte a18 crite

rium de plotselinge snelle toename van de aanzetkracht en sehree! 

deze toe aan neuspunt en geleiderandslijtage.· De toename. van het boor-. . , 

moment is volgens Kronenberg niet aIleen een gevolg van de slijtage, 

maar ook van de sleehtere spaanafvoer, en ala zodanig minde'r gesehikt 

ala criterium. 

Proev~ni uitgevoerd door D.P. Galloway en 1.5. Morton hebben aangetoond, 

dat er grote verschillen zijn in het verloop van boormoment en aanzet

kraeht als functie van het aantal geboorde gaten of de totaal geboorde 

gatlengte.' Dit verloop hangt in het algemeen af van het geboorde mate

riaal en van de boorsnelheid en uit de bestudering van dit verloop 

kunnen waardevolle. gegevens worden verkregen met be trekking tot het 

bepalen-van de gebruiksduur van boren. 
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De boorproeven werden uitgevoerd met reap. "hoge", "middelmatige" en 

"normale" boorsnelheid. Het gcreedschapmateriaal bestond uit versc-hil

lende soorten snelstaal en er werd gekoeld met diverse soorten koel-

vloeistof. 
Als boordiameter werd in alle gevallen 5/8" (15,9 mm) genomen. Onder 

de "normale" boorsnelheden worden hier de boorsnelheden verstaan, zo

als deze door de fabrikanten van boren aan de gebruikers wordt aanbe

volen. Het te boren materiaal v~~r "assenstaal". 

A. Versnelde proeven. 

De boorkarakteristieken vertonen aan het begineen matige en reeds 

vrij snel daarna een sterke toename. Aan het einde van de proef was 

de boor vrij ernstig beschadigd aaa geleideranden en neuspunten. 

fMomant 

Aanzetkracht 

Aantal geboorde gaten .. 

BD Hatig versnelde proeven. 

Boorsnelheid 

Snijsnelheid 

Aanzet 

Weinig koeling 

427 mm/min. 

38 m/min 

0,51 mm/omw 

Na een oorspronkelijk toenemen van het boormoment·over een kort 

stuk, een geleidelijke daling daarvan over een relatief grote leng

te en op het einde weer een plotselinge .sterke toename. 
d~e • 

Een betrekkelijk con·stante aanzetkrachtYop het einde, maar later dan 

het mome-nt, ook opl·oopt .. Gestopt werd daar, waar duidelijk bleek da.t 

het moment aan de laatste "stijging" toe was • 

. Booruiterlijk: iets. slijtage aan de hoofdsnijkant en weglopen van 

de dwarssnijkant. 

1 
/ __ ~~M_o_m_e_n_t ________ ~~' 

Aanzetkracht / 
,'---------' 

Aantal geboorde gaten .. 

Boorsnelheid 

Snijsnelheid 

~anzet 

Ruime koeling 

270 mm/min 

38 m /min 

0,36 mm/omw 
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c. Proeven met "normale" boorsnelheden. 

Ook hier een karakteristiek die vrij goed overeenkomt met die, welke 

gevonden werdbij de "matig" versnelde proeven, nl. eerst een gelei

delijke toename van het moment, daarna een geleidelijke daling en 

tot slot weer·een vrij plotselinge snelle toename. 

De aanzetkracht, evenals onder ~, .betrekkelijk constant en op het 

einde ook oplopend, maar later danhet moment. 

Booruiterlijk hetzelfde als onder B8 

I 
. Moment 

~ r .CI 
C) 

I'll 
~ 

..!t: \ ~+:I 

Aanzetkracht 
$:l II) 
II) ~ 
a $:l 
o as ::a:<!l i 

Aantsl geboorde gaten 

Boorsnelheid 

Aanzet 

Ruime koeling 

... 

206 mm/mi! 

.29 'm Imi! 

0.36 mm/om1l 

Om san te tonen dat op deze wijze de werkelijke gebruiksduur gevonden 

wordt, werd verder geboord t totdst de boor ZWaar beschadigd was. Dit 

leverde nog negen extra gaten, dus een te verwaarlozen aantal t.o.v. 

de reeds geboorde410 gaten. 

Deze laatste beschadiging betrof vooral de netispunten van de boor en 

kan als oorzaak genoemdworden voor hettoenemen van de aanzetkracht, 

terwijl het duidelijk is dat het moment een goede aanwijzing geeft om

trent de .'inormale" slijtage" 

Conclusies •. 

Het is na het voorgaande duidelijk, dat het. slijtage mechanisme van 

de boor verandert met de verspaningscondities, zodat de zgn. versnelde 

proeven niet geschikt zijn v~~r het bepalen vS.n de prestatie (gebruiks

duur) van de boor bij normale snelheden en aanzetten. Met de onder .!! 

genoemdemethode kunnen goede resultaten worden verkregen t daar zowel 

het krachtenverloop als het slijtagebeeld goede overeenkomsten vertoont 

met de onde~ £genoemde methode~ Het voordeel van ~e onder.!! genoemde 

methode t.o.v. die welke onder C genoemd wordt, ligt in het veel be

perkter gebruik van materiaal en tijd~ 
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Interpretatie van het verloop van de momentenlijn uit de "matig ver

snelde" proeven. 

Het belangrijkste verschijnsel is bier de geleidelijke daling tot een 

minimale waarde en de daaropvolgende plotselinge stijging. Vooral de 

geleidelijke afname van het moment lijkt onwaarschijnlijk, want deze 

daling leidt tot de conclusie dat voor een boor die reeds merkbaar ge

sleten is, Minder vermogen voor de verspaning nodig is dan bij gebruik 

van een scberpe boor. 

Een aannemelijke verklaring hiervoor is de volgende: 

Een snelstalen boor die bij normale snelheden wordt gebruikt slijt, 

en een (groot) deel van deze slijtage heeft plaats aan de spaanvlak

ken, zodat kratervorming ontstaat met als gevolg groter spaanhoeken. 

Daar toename van de spaanhoek een ~ermindering ~an aanzetkracht en mo

ment tot gevolg heeft, zal dus deze kratervorming de neiging van de 

aanzetkracht toe te nemen t.g.v. de toenemende vrijloopvlakslijtage t 
i . 

tegenwerken en het moment sterk doen afnemen dan dit toeneemt t.g.v. 

neuspuntslijtage en slijtage aan de hoofdsnijkanten. 

Dientengevolge is het pas aanzienlijk later dat het moment begint toe 

te nemen, en dit toenemen is dan vaak het gevolg van uitbreken van de 

hoofdsnijkanten in de buurt van de neuspunten. 

Indien de proeven bij hogere snelheden worden uitgevoerd, is dit even-

wicht verstoord en zal de slijtage aan de neus-

punten het moment eventueel sterker doen toenemen, dan dat dit moment 

afneemt t.g.v. de kratervorming. In dat geval zal deze momentenlijn 

dus eerder stijgen. 

Indien tens.1otte met zeerhoge snelheden geboord wordt, is er geen tijd 

voor kratervorming en verloopt de slijtage aan de geleideranden t de 

neuspunten, de hoofdsnijkant etc. zo snel, dat moment en druk beiden 

zeer snel toenemen. 

Vergelijking van de resultaten die werden gevonden door Galloway en 

Horton met.die van Patka:r. 

De door Patkaygevonden moment en aanzetkracht karakteristieken verto

nen veel gelijkenis met die, welke Galloway en Morton verkregen bij 

uitvoering van de zgn. versnelde boorproeven. De verklaring hiervan is 

te vinden in het feit dat de proeven van Fatkay met zeer hoge snijsnel

beden werden ui tgevoerd., n1. snijsnelheden in St 60 van 40 tot 90 m/min 

Uit de resultaten, verkregen bij deze hoge snijsnelheden. 
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extrapoleerde hij de te verwachten levensduur van de boor bij ".oor-· 

maal" gebruik .. Hij veronderstelde dus, dat het slijtagemechanisme bij 

deze hoge snelheden hetzelfde zou zijn als bij normale snelheden, een 

veronderstelling die zoals g~bleken is, niet juist is. 

Het boren van gietijzere 

Het boren van gietijzer gaf in alle gevallen een momentenlijn, die ge

leidelijk progressief stijgend verliep als functie van het aantal ge

boorde gaten. De aanzetkracht bleef nagenoeg constante 

1 
~ 
.Q 
u 
cd 
Sot 

.!t: 
~~ 
Q CD 
Q) N 
S s:: 

Aanzetkracht 

Oed 
;:E:<l! 

~------~~~~--~------~----~----Aantalgeboorde gaten .. 
Een criterium, zoals aangenomen bij het boren van staal~ was hier dus 

niet te vinden. De enige mogelijkheid was.· om hier~en bepaalde toe

name van het moment t.O.V8 het beginmoment te kiezen als bepalende 

.factor. 

Als criterium werd genomen 20 % toename van het boormoment, daar dit 

een slijtagebeeld bleek te geven dat:onge~eer overeenkomt met de slij

tage die in de industrie nog toelaatbaar is. 

Conclusies. 

V~~r wat betreft gietijzer lijkt 20 % momentstoename wel een bruik

baar criterium .. 

Bij staal ligt de zaak veel moeilijker, daar de verschillende onder

zoekers sterk van elkaar afwijkende criteria hebben gebruikt. 

Het door Galloway en Morton gegeven criterium lijkt op het eerstege

zicht wel eenduidig en jUist. Proeven in het laboratorium voor werk

plaatstechriiek aan de T.H. in Eindhoven hebben echter aangetoond dat 

bij vold6end~ lage snijsnelheid de aanzetkracht bepalerid is voor de 

gebruiksduur, t~rwijl aanzetkracht en boormoment beiden geleidelijk 

progressief toenemen, ten gevolge van de dan optredende vrijlo.opvlak

slijtage. 
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Bij hogere snijsnelheden was het veeleer het "gillen" van de boor, 

dat aanleiding gaf tot beeindigen van het boorproc·es • dan de grootte 

van aanzetkracht of boormoment. 

Wel kwamen op het laatst piekmomenten voor. doch ook daze werden al

tijd gesignaleerd door het "gillen" van de boor. 

Als derde belangrijke bepalende grootheid voor de gebruiksduur kan ge ... 

noemd worden de slijtage aan de geleideranden, waardoor de boor ver-

. keerd om conisch wordt. en wel over de gehele gatdiepte. Hier kan een 

bepaalde diametervermindering op een bepaalde afstand van de neuspunt 

(bijv. 1 mm) als criterium genomen worden. Ten slotte bij hoge snelhe

den en slechte koeling, kan de boor vrij plo~seling en wel om de neus

punten, sterk in temperatuur toenemen en aldaar a.h.w. wegsmelten. 

Uit het voorgaande volgt dus dat elk van deze ve.rschijnselenzich bij 

een bepaald proces t afhankelijk ~an de verspaningscondities, k~n voor

doen en het lijkt zinvol om als criterium te nemen d!t verschijnsel 
; 

van deze vier, dat zich het eerstv06rdoet. Het zal dan nodig zijn om 

voor de toename van de. aanzetkracht en voor de diame~er vermindering, 

arbitraire waarden te kiezen. Bij de aanzetkrachtstoename is dat niet 

zo moeilijk,daar deze op het laatst bijzonder sterk toeneemt. 
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Uittreksel van de artikelen die be trekking hebben op gebruiksduur

criteria bij het boren~ 

In dit hoofdstuk wordt van elk hiervoor in aanmerking komend artikel 

een kort uittreksel gegeven waaruit zo mogelijk blijkt: 

1) Onder welke condities en w'elke materialen werden verspaand .. 

2) Hoe de keuze van een bepaald slijtagecriterium tot stand is geko

men (arbitrair, of b~rustend op fysische grondslagen)$ 

3) de invloed van bijzondere aanslijpvormen. 

A. Vrijloopvlakslijtage. 

Artikel nr .. -1. 

In dit artikel w6rdt een beschouwing gegeven over de 

problemen welke zich bijhet boren met hardmetaal als snijmateriaal 

kunnen voordoen. 

In enkeli tabellen en grafieken wordt voor diverse materialen aan

gegeven het te kiezen gereedschapsmateriaal, benevens de boorgeome

trie en de verspaningscondities. 

Soms worden gunstige resultaten verkregen door de boor iets sf"te 

schuinen waar het cylindrische deel ()vergaat in de hoofdsnijkanten .. 

B. Boormoment en aanzetkracht. 

Artikel nr. 2. 

De invloed van de boorpuntvorm op bet boormoment, de aanzetkracht 

en de standtijd, wordt bezien.bij het boren van gietijzer (HB = 
= 200 kgf/mm2 ). 

Geen koeling" Boordiameter·8,5 mme Boorlengte 110 - 120 mm. Boor

frequent~e: 7 a 8 gaten/minuut • gatdiepte = 2 x de boordiameter 

gekozen. 

Boorpu.ntvormen: 

fig. 1 

120' / ,. 
i 

fig. 2 

/; 

fig .. 3 

I 
i-·--~ 

fig. 4 

Cri~erium voor de gebruiksduur: 20 % stijging van het boor.moment 
of de aanzetkracht t.o.v. de oorspronkelijke waarde. 
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Uit,dit artikel blijkt niet hoe de keuze van dit criterium tot 

stand is gekomen. 

WeI merkt de schrijver op dat de toename van moment en aanzetkracht 

steeds vrij plotseling gebeur~. 

Boorpunt 2 gaf de gunstigste (grootste) gebruiksduur. 

Boorpunt 1 gaf de ongunstigste (kleinste) gebruiksduur. 

Artikel nr. 3. 
Het eerste deel van dit artikel heert betrekking op het <gebruik en 

de behandelingvan snelstalen spiraalboren in drie<Nederlandse fa

brieken. Hierbij zijn geen gebruiksduur verschijnselen ter sprake< 

gekomen. 

Het tweede deel van dit artikel heeft betrekking op proeven die ge

daan zijn in het laboratorium voor Werkplaatstechniek aan de T.H. 

in Delft. Het betreft hier o.a. proeven ter bepaling van degebruiks

duur, en/gesteld wordt dat: 

"De prestatie van <borenwordt bepaald door de gebruiksduur, d.i. het 

aantal geboorde gaten zonder dat een ontoelaatbare afstomping i~ op

getreden". 

Hierbijis aangenomen dat de grens van de gebruiksduur bereikt wordt 

als de aanzetkracht<en/ofhet boormoment ~O % groter geworden zijn 

dan bij de nog ongesleten, maar ingelopen boor. Alhoewel deze toe

name in verscheidene gevallen geleidelijk plaats heaft, ziet men 

deze meestal op het einde vrij plotseting optreden hetgeen een 

duidelijk gemarkeerd punt geeft. 

Te horen materiaal: St 60-70. Er wordt gekoeld. 

Opgernerkt wordt dat sterk versnelde proeven geen betrouwbare resul

ta ten < geven en dat verspaningscondi ties die algemeen ~<als "normaal" 

gelden, te veel tijd en materiaal kosten. 

Om deze redenen is de middenweg gekozen in de vorm van matig ver

snelde proeven. Uit het artikel blijkt dat als~criterium voor het 

on(toelaatbaar) afstompen , genomen is een toename van 20 % van aanzet· 

kracht en/of boormoment t.o.v. het begin. 

Dit gebruiksduurcriterium (reeds eerder gebruikt door D. Galloway) 

is gekozen omda t de andere verschijnselen'. die ook op het einde van 

de gebruiksduur Y/ezen (slijtagebeeld, schreeuwen, trillen van de 

boor, toename van het door de electromotor opgenoroen vermogen), 

veel moeilijker te meten resp. minder eenduidig zijn. 

De gebruiksdu~r is ook gemeten bij op speciale wijze aangeslepen 

boorpunten. 
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Vergeleken z~Jn de normaal aangeslepen boor (kegel _120
0

) met de 

boor met Oliver pun< (puntvlakken in dubbel gekromd vlak t.g. waar

van o.a. de dwarssnijkant korter wordt). 

Resultaat: geen significant verschil in gebruiksduur. Vergelijking 

in de gebruiksduur van ntet en weI aangepunte boren gaf een signi

ficant verschil ten,gunste van de weI aangepunte boor. 

Proeven op St 60-70; D = 8,5 mm. m = 1500 omw/min. Gatdiepte 2 D -

koeling'. 

ArtikeJ: nr. 8. 

Aan een part'ij gietstaal, met treksterkte varierend van 38 tot 

60 kgf/mm2 trekv8stheid, werd met snelstalen spiraalboren van de

zelfde kwaliteit en samenstelling de boorbaarheid van het gietstaal 

bepaald. Als kenmerk. van de boorbaarheid we'rd in de eerate plaa ts 

gebruikt de snijsnelheid VL=2000' d.i. de snijsnelheid die een to

tale standlengte van 2000 mm toelaat. 

U~t de proefresultaten volgden kwantitatief de invloed van de hard

heid, de chemische samenstelling en de warmtebehandelingen die het 

te boren materi'aal hadden ondergaan, benevens de invloed van sme

ring en koeling. 

Deze resultaten zijn in grafiekvorm in het artikel weergegeven. 

Procescondities: Blinde gaten, diameter 22 mm; koeling en smering. 

Als standlengte ,criterium wordt genoemd het "Ausgeben", waarmee 

waarschijn~ijk wordt ~edoeld een in sterke mate toenemende slijtage. 

Het ItAusgeben" begint meestal bij de neuspunten en is duidelijk 

zichtbaar aan de boor zelf, evenals aan boormoment en boordruk. 

Deze blijken op het moment van ttAusgeben" piekvormig toe te nemen. 

Uit hat artikel is op te'maken dat moment en boordruk als criterium 

zijn gekozen, daar deze grootheden gemakkelijk waarneembaar zijn en 

duidelijk weergeven wanaeer de slijtage ~an de boor ernstige vormen 

gaat aannemen. 

Opm.: Deze slijtage,vormt het eigenlijke criterium, maar is als maat 

bijzonder moeilijk hanteerbaar. 

Artikel nr. 2-
Het in dit artikel beschreven onderzoek had tot doel de voor de in

dustrie belangrijke problemen bij'het boren te onderzoeken en richt

lijnen te geven voor het doelmatig gebruik van apiraalboren. De in

vloed van de vrijslijphoek, het ~anpunten en het inkorten van de boor, 

de boordiameter en de gatdiepte van ,de enkele boring op de boorkrach~ 

ten en de standlengte, wordt bezien. De resultaten zijn aIle in gra-
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fiekvorm weergegeven. 

Het in artikel 8 b~chreven onderzoek vormt een deelvan dit on-, 

derzoek. 

Het krachtenv-e·rloop v,ertoont ongevee'r h'e tzelfde beela als dat twa t 

werd gevonden door Patkay. (Zie artikel 13 en ook 

H.Schallbroch - Bohrarb~it und Bohrmaschine). 

In volgorde van belangrijkheid kunneri alsslijtagevormen genoemd 

worden: neuspuntslijtage, geleiderandslijtage en dwa·rssnijkantslij

tage" 

Omtrent'de geleiderandslijtage kan als aanvulling op hetgeen in bo

vengenoemd wel"k (zie plz.135) is vermeldt. het volgende worden aan-

gehaald: Deze slijtagevorm wordt gekenmerkt door oorspronkelijk ge

leidelijke toename van het boormoment; terwijl de aanzetkracht na

genoeg constant blijft. Op het laatst neemthet boormoment plotse

ling zeer sterk toe (piekmoment). Zie fig •. ' 

Tijd ".. 

Deze vorm van slijtage kan op twee manieren tot stand komen en 

als voIgt verlopen: 

A.. Kleine materiaaldeel tj~s lassen vast op de gelfdderand en verho

gen de wrijving tuss~n gatwand en geleiderand~ Het gevolg is tem

peratuurstoename van de geleiderand, sneller slijt~ge. enz. 

Is de geleide'rand eenmaal aangetast, danverloopt verder aanlas

sen en slijtage vee 1 snelter. 

Be De geleideranden slijten t.g;v. de wri'jving, met de wand gelijk

matig af, zodat de boor kegelvormig wordt (aan'de neuspunten dun

ner). Het gevolg is a.h.w. vastklemmen 1n het gat, dus sterk ver

hoogde wrijving. Deze,laatste slijtagevorm is nauwelijks met het 

blota oog zichtbaar, maar heert reeds een duidelijke invloed op 

het moment, welke laatste zoals reeds genoemd na een inleidende 

beschadiging plotseling sterk opl~opt (piekmoment). 

Verder boren heeft dan tot gevolgdat. de geleiderand over de ge

hele gatlengte wordt vernield. 
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AIle proeven werden gedaan op gietstaal (zie artikel 8). Geboord 

werd met boren van ;erschillende diameter en lengten. terwijl di

verse koelvloeistoffen werden gebruikt. 

Het bot worden van de boor kon slechts indirect worden bepaald. De 

toename van de boorkrachten vormen een duidelijk kenmerk voor het 
I 

begin van beschadiging (slijtage) aan de snijkanten. 

Het vermo~en is minder geschikt als kenmerk. daar verhoging van de 

aanzetkracht nauwelijks in het benodigd boorvermogen tot uiting 

komt. 

In <;lit onderzoek worden drie verschillende aanpuntvormen en een 

niet aangepunte boor vergeleken voor watbetreft de kraehten en 

de standlengte .. 

Het aanpunten heeft een gunstige invloed op de standlengte en de 
• aanzetkracht en weinig invloed op het boormoment. 

De verminderde aanzetkracht is een gevolg van het verkorten van de 

dwarssnijkant, de betere spaanafvoer en spaanvorming is een gevolg 

van het feit, dat de spaanhoek naar de ziel toe niet ongunstig ver

loopt. 

Artikel nr. 10. 

Het in dit artikel beschreven onderzoek had tot doel.om door spe

ciale boorpuntvormen te komen tot grotere toelaatbare snijsnelhe

den VL=2000 bij het boren van gietijzer. Voor wat betreft de uit

voering van· de proef Kan verwezen worden naar hetgeen vermeld is 

in artikel Dr. 9. In.tegenstelling tot het boren van gietstaal, 

trad hier alleen.neuspuntsli"jtage op. Er werd droog geboord. 

Als speciale aanslijpvormen werden genomen: 

1) Boorpunt'met achtergeslepen vlakken. (fig. 1) 

2) Bo'!rpunt met afgeslepen, neuspunten.. (fig .. 2) 

3) Boorpunt met combinatie (1) en (2) .. 

Rier blijkt ook weer'uit het artikel dat eigenlijk het bot worden 

(abstumpfung) als kriterium is gesteld. 

Minder duidelijk dan uit artikel' 9. is uit ditartikel op te maken, 

of sIs waar te nemen grootheid voor deze "abstumpfung" de krachten 

zijn genomen. 
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fig. 1 fig .. 2 

De onder 1 genoemde aanslijpvorm·gaf slechts een kleine verbete

ringvoor de toelaatbare snijsnelheid VL=2000' de onder 2 en 3 ge

noemde aansl{jpvormen gaven een toename van V L=.2000 to 35 % t.o .. v .. 

de "normaal" gealepen boor .. 

Artikelnr.~ 11. 

Dit artikel betreft een onderzoek naar de verapaanbaarheid (boor

baarheid) v~n ongelegeerde staalsoorten~ Hierbij werden 6 verachil

lende·ongelegeerde staalaoorten onderzocht, waarvan elke soort resp. 

in normaal gegloeide en zacht gegloeide toestand. Bij all~ proeven 

werd koelvloeistof gebruikt. 

Het "Ausgebepunkt" werd vaatgesteld a.d.h. vande "snijkrachten en 

het~eluid ("gillen"). 

Uit dit artikel blijkt dat niet zozeer de structuurverschillen del' 

materialen ala wel de Brinellhardheid bep~lend is voor de anijsnel

heid VL=2000 van de boor. Op dubbel logarithmisch papier geeft de 

VL=2000 - HB relatie eenzelfde rechte vaor de gelijksoortige mate

rialen. 

Vernoemenswaard zijn .ook de resultaten die verkregen zijn"met ver

snelde proeven, het zgn. "Kurzprufverfahren". 

Begonnen wordt met een lage snijsnelheid (10 m/min). Na een bepaald 
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aantal gaten (hier 'An genomen) wordt telkens dq snijsnelheid 

met een bepaalde ,cO"nstante waarde vergroot. Hiermee wordt doorge

gaan totdat het slijtagecriterium is bereikt. V~~r deze staalsoor

ten bleek op deze wijze een nagenoeg constante verhouding te be

staan tussen de snijsnellieid VL=2000 bij normale boorproeven en 

die welke bereikt werd bij versnelde boorproeven. 

De restilt'aten van het onderzoek zijn op duidelijke wijze in gra

fiek- en tabelvorm weergegeven e 

Artikel nr. -12. 

Zie ook onderhet criterium "gillen". 

V~~r het boren van gietijzer met HB < 130 kgf/min bleek het gil 

criterium niet te voldoen. Aldaar werd een momentstoename van 

60 % gekozen als kenmerk v60r het einde van de geb~uik~duur. 

Artikel nr. 13. 

Di t artikel heeft be trekking op. de boorbaarheid van zes met chroom 

en nikkel gelegeerde constructiestalen, waaronder VCN 15 en 35 en 

ECN 35. 

D~ proeven werden u~tgevoerd met tlnormaal" geslepen spiraalboren 

met een diameter van 22mm en bij normale koeling. 

Er werden uitsluitend blinde gaten geboord met diepte = 2 D. 

Bepaald werden o.a. de snijsnelheid-standlengte relaties en de in

vloed van de spiraalhoek daarop. 

Als maatstaf vo6r het be~indigen van d~ proeven werd genomen het 

totaal onbruikbaar zijn van de boor om deze nog verder te gebrui-

'ken. 

Als criterium voor dit onbruikbaar zijn van de boor werd genomen 

het i!loment dat de aanzetkracht plotseling en zeer sterk toenam. Dit 

bleek altijd sarnen te gaan met sterke neuspuntslijtage. 

In dit artikel w.ordt een grondige interpretatie gegeven van de ver

sch~llende vormen van het kr~chten-gatlengte verloop., 

Schlesinger heeft aangetoond dat er werkelijk niet verder geboord 

kan worden ind~en een ernstige vorm van neuspuntslijtage optreedt. 

AIle andere slijtagevormen, zoals geleiderandslijtage, vrijloopvlak

slijtage, kratervorming, etc •• maken de boo,r niet ongeschikt deze 

nog te gebruiken, daar ze nooit in zo ernstige mate voorkomen dan 

neuspuntslijtage. Daar bo~endien_deze neuspuntslijtage, die vaak 
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plotseling begint en snel toeneemt, de aanzetkracht ook plotse

ling laat toenemen~n een meestal scherp gedefinieerd punt, is 

deze aanzetkracht een zeer bruikbaar criterium. 

Artikel nr. 15. 
Betreft een onderzo~k naar de verspaanbaarheid van roestvrije en 

hittebestendige staalsoorten d.m.v. draaien, boren en draadsnij

den. Geboord werden gaten met diameter varierend van 8 tot 12 mm., 

zowel blinde als doorlopende gaten, en met koeling. 

Maatgevend voor de verspaanbaarheid is hier de gebruiksduur, of 

liever de st-andlengte van de boor. Als oorzaak van het bezwijken 

van de boor .~rdt ongeveer hetzelfde opge¢erkt als reeds genoemd 

door Schallbrock. 

Boormoment, aanzetkracht en evehtueel het ffgillen" van de boor 

zijn ale criterium genomen~ daar deze grootheden tijdene het boor

proces waarneembaar zijn, dit in tegenstelling tot de slijtage zelf. 

Boormoment en aanzetkracht word~n ale waarneembaar criterium v~~r 

de gebruiksduur genoemd, terwijl opgemerkt wordt dat meestal bij 

het bereiken'van- het bezwijkpunt, de boor begint te "gillen". 

Meestal bleek het bezwijken eengevolg te zijn van neuspuntslij

tage. 

Artikel nr. 17. 

In dit artikel worden chronologisch de van 1902 tot 1928 gebruikte 

crite~ia tel' bepaling van de boorbaarheid van staal gegeven. 

c. Vermogen. 

Artikel nr .. 6. 

In dit artikel wordt aan de hand van het slijtage fenomeen (tem

peratuurslijtage - mechanieche slijtage) eengoed in~icht gegeven 

betreffende het,doel van boorvloeistof (koelen, smeren en de wis

selwerking daartussen). 

De schrijver zegt waarom hij verwacht dat molybdeendisulfide als 

boorvloeistof goed zal voldoen. en de resultatenvan vergelijkende 

boorproeven met resp~ mineraalolie, twee verschillende concentra

ties van molybdeendisulfide in water en met molybdeendisulfide 

voorbehandelde boren zijn in grafiekvorm weergegeven. 
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" Als te bewerken materiaal werd staal ST C 45 gebruikt. Om de in

vloed,vsn het doorkomenvan de boor te elimineren, werden, blinde 

gaten geboord met e~n diameter van 12 mm en een diepte van 30 mm. 

Als criterium werd het door de electromotor opgenomen vermogen ge

nomen. Indien dit vermogen een bepaalde, van te voren vastgestelde 

waarde t overschreed; ward het proces beiindigd. 

uii dit a~tikel blijkt niet duidelijk waarom dit criterium gekozen 

wer,d, maar de mogelijkheid bestaat dat de keuze verband houdt met 

het automatisch beeindigen van het proces~ 

Artikel nr. 4. 

Verspanen van gietijzer~ 

Zie hiervoor het onder D genoemde. 

Artikel nr. 18. 

Van onder verschillende omstandighe'den geslepen boren wordtde in

vloed bezien van verschillende slijphoeken op de gebruiksduur bij 

het 'boren van staal. 

Als gebruiksQuurcriterium is aangenomen een toename van het opge-
'. , 

nomen vermogen van 10 tot 15 %. Opgemerkt wordt, dat dit steeds sa-

mengaat'met het zgn .. "gillen" van de boor. 

D. Absoluut bezwijkpunt. 

Artikel nr'. 4. 

De gebruiksduur van spiraalboren; aangeslepen volgens de methode 

"Klemm" (fig. 1); de dubbelkegelaanslijping (fig. 2) en'de nor-
o ' 

maal aangeslepen boor (kegel. tophoek 118), worden onderling ver-

geleken. 

Geboard werd: ge.alst staal C 60 en gietijzer~ met boren met ver~ 

schillende diameters (1§. 15,5. 20, 25 en 20.3 mm). Bij het staai

boren werd gekoeld, gietijzer werd droog geboord., 

Als gebruiksduurcriterium v~~r staal werd genomen de zgn. "Blank

bremsung". Daarnaast werd de vrijloopvlakslijtage en de slijtage 

aan het spaanvlak (kolkvorming)' gemeten~ ':Voor 'gietijzer werd als 

criterium genomen 20 % toename.van het .door de electromotor opge

nomen vermogen. In dit artikel zijnde proefresultaten in tabel

vorm opgenomen. 
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Bij "Blankbremsung" krijgt het bewerkte oppervlak plotseling een 

zeer glad aanzien. De temperatuur loopt sterk op en de neuspunten 

slijten ,weg in zeerkorte tijd. 

In dit artikel is wel opgemerkt waarom een bepaald criterium niet 

werd genomen. Ret bijstaal gekozen cri'terium, hetwelk kennelijk 

nogal eenduidige. resultaten gaf, was bij gietijzer niet te gebrui

ken. De verklaring is als voIgt: 

Bij gietijzer ontstaat geen kolkslijtage, zodatde aan de hoofdsnij

kant ontwikkelde warmte goed afgevoerd kan blijven worden. Er ont-

. staa t dus geen "Blankpremsung" zoals bij het boren van staal. 

Hier werd dan ook een ander criterium gekozen zoals genoemd in het 

overzicht. 

Boren vS.n staal: 

De dubbelkegelvormig aangeslepen boor (fig. 2) heaft een iets gro

tere 'gebruiksduur dan de. volgens methode. "Klemm" (fig. 1) aangesle

pen boor, en van beide is de gebruiksduur 3 a 4 x zo groot dan die 

van de normaal aang~slepen boor. 

Boren van gietijzer: 

Geen significant verschil tussen gebruiksduur van beide speciaal 

aangeslepen boren, maar van beide is de gebruiksduur ongeveer 3 x 

zo groot als die van de normaal aangeslepen boor. 
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E. Absoluut bezwijkpunt. 

Artikel nr. 5. 
In dit artikel worden in tabelvorm de resultaten gegeven van ge

bruiksduurproeven V8.n snelstalen en hardmetalen boren. De boren 

zijn a'llen op speciale manieren geslepen (aangepunt) en de resul

taten he,bben ui tslui tend be trekking op het boren van de gelegeerde 

staalsoorten, in de Engelse literatuur bekend staande als resp.: 

Udimet 700i Rene 41; SAE 4340 en Thermold J. (Dit laatste is een 

hittebestand gereedschapsmateriaal). 

AIle proeven zijn uitgevoerd met boren met een diameter van 1/4" 

en de gatdie'pten bedroeg 1/2". Er werd gekoeld. 

Met het'boren 'met snelstalen boor werd doprgegaan tot zij absoluut 

bezweken - breuk, afsmelten - plotselinge afstomping, enz. Bij 

hardmetalen boren was dit het moment aat de snijkanten begonnen 

uit te breken. 

De gebruikte puntvormen bij de spiraalboren zijn: De Split-Point 

(fig. 1); de Undercut-Notch (fig. 2) en de High-Tensile Notch 

(fig. 3). 

®'It' -_,_:j/~ . ~ ---
I"~ 

'I, 

fig. 1 fig. 2 fig. 3 

Ten behbeve van het onderzoek werd besloten dat het absolute be

zwijkpunt een beter criterium zou vormen dan een zekere mate van 

slijtage, daar een dergelijk criterium het onderling vergelijken 

van de verschillende boortypen reeler (eenduidiger) zbu maken. 

De invloed van de verschillende aanslijpvormen op de gebruiksduur 

blijkt uitde in dit artikel gagaven tabellen. 



apport nr.0120 - 27 -

F. "Gillen". 

Artikel nr. 7,* 
Naeen theoretische'beschouwing over de betekenis van de uitspan

lengte van spiraalboren,:worden de resultaten van boorproeven ver

meld. Bij deze boorproevenworden de boren ingespannen in de boor-
. 

houder van flMuckenhaupt", die de trapsgewijze verandering van de 

uitspanlengte mogelijk maakt. 

Met afnemande uitspanlengte blijkt bij toenemende statische en dyna

mische stijfheid ook·de standlengte (gebruiksduur) toe te nemen. Het 

verband tussen de standweglengte en de uitspanlengte.. blijkt lineair 

te zijn" 

De proeven zijn genomen met snelstalen spiraalboren met een diameter 

van 15 mm. Te verspanen materiaal: St 50. Bij het boren werd gekoeld 

met een koelvloeistof. Als criterium voor het einde van de standweg 

werd het zgn. IIgillen" van de boor genomen. Ditging meestal samen 

met plotselinge toename van het boormoment en het bezwijken van de 

hoofdsnijkant. 

Opm.: Ook,het boormoment werd gemeten. 

Het bleek, dat de staridweglengte als functie van 50 % boor

momenttoename 'ook een lineair verloop gaf., maar een ander dan 

het bovengenoemde. 

Uit dit artikel blijkt niet hoe de keuze van dit criterium tot 

stand gekomen is. 

Artikel Dr. 12. 

Betreft een dissartatie vandipl. ing. H. Schropp. over een onderzoek 

naar'de verspaanbaarhei~ van zeven gietijzersoorten d.m.v. boren, 

de zgn. boorbaarheid. 

AIle proeven werden uitgevoerd met boren met een diameter van 10 mm. 

en erwerddroog geboord. 

De boren waren aangeslepen volg~ns de zgn. "Guszsonderanschliff" .. 

Dit is een slijpmethode waarbij de vrijloopvlakken zijn achterge

slepen en de neuspunten schuin zijn weggehaald. 

Voorde diverse soorten gietijzer·werden de standlengte-snijsnel

heid (L-V) relatie opgenomen en aan de hand daarvan de VL=2000 

waarden bepaald. 
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Alswezenlijk criterium werd gebruikt de zgn. "Abstumpfung", dus 

het b~t wordenvan~e boor en weI het zodanig bot worden, dat niet 

meer verder kart wor~en geboord. V~~r de gietijzersoortenmet een 
..., 

hardheid volgens Brinell H.B. groter dan 130 kgf/mm c
• werd het be-

reiken van dit punt duidelijk aangegeven door hat "gillen" van de 

boor •. Bij een soort ·onderzo.cht gietijzer met HB = 93 kgf/mm2 , bleek 

de slijtage veel geleidelijker toe·te nemen enwerd ook geen "gillen" 

gehoor~.~oor deze· soort .e~d een momentstoename van 60 % als bepa

lend voor de gebruiksduUr genomen. De slijtage van de boor bleek . 
dan ongeveergelijk te zijn aan deslijtage die in de andere geval

len werd gec~nstateerd. 

Schropphee!t dit criteriumgekozen in navolging van Schlesinger, 

die volgens hem vastgesteld heaft, dat voor de verspaanbaarheid al

leen door ·een zgn& "Abstumpfversuch" een bruikbare maatata! wordt 

gevonderi. Een belangrijk punt is hierbij volgens Schlesinger. dat 

dan de proeven IIversneld" kunnen worden uitgevoerd. 
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Appendix 2 

Snijsnelheid, gebruiksduur en standlengte. 

Bijboren is het handiger om met standlengte dan met standtijd te 

rekenen. 

De standlengte wordt als voigt gedefinieerd: 

De standlengte is de t9tale gatlengte die met een bepaalde boor onder 

bepaalde verspaningse.ondi ties is gemaakt, totdat het slijtageeri terium 

is bereikt. 

Totale gatlengte = som alle afzonderlijke gatlengtes. 

Experimenteel is aanget60nd dat tussen snijsnelheid en gatlengte bij 

boren'een soortgelijk verband .bestaat als tussen snijsnelheid en stand

tijd bij draaien~ Zie hiervoor de resultaten. van de standlengteproeven, 

uitgevoerd door Patkay (artikel 13). 

Op dubbellogarithmisehe.sehaal uitgezet geeft 'dit verband een rechte 

lijn, zodat we kunnen schrijven: 

met: 

Met 

en 

L 

een hader te bepalen 
constante, indien ge
reedschapmateriaal en 
spaangeometrie vast
liggen. 

= de totale .standlengte 
inmm. 

v = de snijsnelheid'in 
m/min. 

z = een nader te bepalen 
constante. 

= cot a. 

TL 
L 

= . a.n 

1000 v n = n.D 
z 

----"---~"' ....... _-

Snijsnelheid in m/min (log) 

TL = totale gebruiksduur in min. 

a = aanzet in mm/omw. 

n = omwentelingsfrequentie in min .. 

z+1 (1'000 a) D boordiameter in Mm. geeft dit: .TL 
z = 'CL 

= v n D 

-..L z 1 

ofwel: v TL 
z+1 (1000 a)z+1 CL 

z+1 
= n D 

Substitutie van -L = Y leidt tot de betrekking: 
z+1 0 

Yo 
1 

Yo 
CL 

z+1 ( 'II D v TL = a) . 1000 

-1 
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Het rechterlid is onafhankelijk van v en TL. 

1 
z+1 1t D Yo 

Noemen we CL ('000 -a) = CT, dan leidt dit tot een be trekking, 

analoog aan de Taylorrela·tie bij draaien, nl: 

Iv 
Yo 

CT I TL· = 
, 

Onderstaande grafieken a tIm c gevende resultaten van gebruiksduur-. 

proev~n, door Patkay. uitgevoerd op verschillende staalsoorten en in 

de tabel"'zijn enkele belangrij'ke, uit de grafieken berekende waarden 

opgenomen. 

AIle proeven zijn uitgevoerd met een boor. met diameter = 22 mm. 

TIit.de tabel volgt: 

De y~ exponent bij boren ligt tussen 0,158 en 0 , 0565 . 
De Y exponent bij draaien ligt tussen 0,270 en 0.08. 

. -
Een belangrijke conclusie kan hieruit worden getrokken, nl.: 

Het verband tUBsen gehruiksduur en. snijsnel~~id bij boren is een ge-

o lijksoortig exponentieel verband als da t, welk geld t bij draaien 9 maar 

de standtijd bij boren is aanzienlijk sterker afhankelijk van de snij

srielheid dan dat dit bij draaien het,geval is. 

• Voor de tabel, zie: Grundzuge der Zerspanungsleh!e, band 2, bIz. 294. 
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In grafiek: 

boren 

Snijsnelheid v ... 
Deze ,conclusie is beve.stigd door Rohde (zie artikel 15), die proeven 

heeft gedaan op zeer goed en zeer slecht verspaanbaar materiaal (zie 

hiervoor grafiek d) 
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Appendix 2 

De snijkrachten ale criterium voor de verspaanbaarheid van 

materialen. 

Indien soortgelijke mater.ialen geboord worden, blijkt een relatie 

te bestaan tussen d~ VL=2000 waarde en de optredende boorkrachten. 

De daarbij gevonden spreidingen zijn echter zeer groot, tot 40 %, 
zodat het· niet is as.n te. bevelen de grootte dar snijkrachten als 

criterium te gebruiken i.p.v. de reeds genoemde slijtagecriterie. 

WeI is het aan te bevelen ~e boorkrachten tijdens het boren te me

ten, dear hat verloop van deze krachten inzicht ken geven in de 

verspaanbaarheid van qet materiaal (zie artikel 10 en 12). 

Opm .. : In onderstaande grafieken is de VL=2000 waarde gegeven als 

functie van de boordiameter, de treksterkte van het geboorde 

materiaal, de aanzet en de gatdiepte resp. voor staal, giet

staal en gietijzer. 

.. 

Ii4hz,~ /A f(, ~ (/I'''I'd'/",,.,,. Y'r,f·~N" ~"i'..,I,. 9J(
d/d'/l'P I:~ b_"'/J,..: j 
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Art. 
nr. 
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2. 

" . 
Artikelen 

"Het .boren met hardmetalen.gereedschappen". 

I'Metaalbewerking"; £2. (1959.08.20) nr. 4 

lIBoorpuntvormenvoor gietijzer" .. 

"Metaa~b~werking"; 26 (1961.01.19) nr .. 15. 

J.N.~ Klaver en J.G. Wessels. 

3.. "Gebruik en behandeling van snelstalen spiraalborEm" .. 
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"M e taal be-we rkingft Q (1959.10.15) nre 8. 

" ~ (1959.10.29) nr. ,,9 .. 
II ,g.2, (1959.11.12) nr. 10. 
It. -a (,1959. 12 •10) ·nr. 12" 

ofwel: . 

Publicatie nr. 70 van T.N.O. Metaalins·tituut. 

Prof. ira P. Landberg. 

4. Standzeitversuche mit Sonder~nschliffen an Spiralbohrern unte~ - - , 

Berucksicl:i.tigung del' Bohrmethode "Klemm". 

HFertigungstechnik und Betriebl~; .2. (1959) nr. 12. 

lng. Gunter Nenzel, K.D.T. 

5. Drilling high-strength materials. 

"Tool Engineer";!:2:. (1960.04) nr. 4. 

E.A. Brezina; R. Johnson; H.G •. KennedYi N.W. Marrotte. 

6. Der Einflusz 'vonHolybdandisulfid auf den Standweg von Spiral

bohrern. 

"Werkstatt und Betrieb!l; 2.2. (1960) Heft 11. 

Dipl. Ing. G .. Polzino 

7. Einflusz der Auskraglange von Spiralbohrern auf den Standweg. 

"Werkstattstechnik"; 2 (1961) heft 9. 

Prof. Dr. Ini. G; Pahlitzsch. 

8. Die Zerspanbarkeit des Stahlgusses in-Bohrvorgang. 

"Die Giesserei"; 12. (1932.06.24). 

Prof~ A. Wallichs und Dipl. Ing. H. Beutel. 

9. Zerspanbarkeitsuntersuchungen mit Spiralbohrern. 

Spiralbohrer und Zerspanba:r:keit beim.Bohren von Stahlguss.· 

"Bericht uber betriebswissenschaftliche Arbeitenu,. 

Band 8 V.D.L Verlag, Berlin 19~Z" 

Prof. A. Wallichs und Dipl. Ing. H. Beutel. 
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Art. 
nr. 

Artikelen 

10. Zerspanbarkeitsuntersuchungen mit Spiralbohrern. 

Die Bohrba.rkei t des Gusseise.ns .. 

Berichte uber betriebswissenschaftliche Arbeiten. 

Band 8 V.D.I. Verlag, Berlin 1932. 

Prof~ A. Wallichs und Dipl. Ing. W. Mendelson. 

11. Bohrbarkeitsuntersuchungenan unlegierten Stahlen~ 

Archiv fur das Ei~enhuttenwesen. 

"Band 11 (1937-1938) Heft 8. 

H. Opitz und Hubert Jansen .. 

12. Bohrzerspanbarkeit von Gusseisen. 

Dissertatie vori Dipl. Ing~ H. Schropp_ 

Technische Hochschule te Munchen 1933. 

13. Bearbeitbarkeit, Bohrarbeit una Spiralbohrer. 

"Werkstattstechnik"; 1928":1929" 

St. Patkay. '. 

14. Zerspanung'sun tersuchungen can spharoli thischem 

Gusseisen mit Schnellstahl-Spiralbohrern. 

"Der Maschinenmarkt" 1955 fir. 87-88. 

Prof. Dr. lng. W. Ley~nsetter. 

15. Zerspanbarkeit hocnwarrnfester und nichtrostender Werkstoffe 

beirn Drehen, Bohren und Gewindebohren. 

Berichtaus dem Laboratorium fur Werkzeugmaschinen und 

Betriebslehre der T.H.Aachen. ' 

Industrie-Anzeiger, Essen 1958 nr. 71. 

Dipl. Ing. H. Rohde. 

16. Overdruk uit het volgende boek: 

"Die Werkzeugmaschinen II. 

Grundlagen, Berechnung und Konstruktion von 

G. Schlesinger (1936). 
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Art" Artikelen 
nr. • 

17. Der Bohrversui::h als Kennzeichert der Bearbeitbarkeit der Hetalle. 

Die Entwicklungsgeschichte von 1902-1928. 
Werkstattstechnik 1928 Heft 24. 
Ge Schlesinger. 

18. Die .wi·rtschaftliche Ausnutzung des Spiralbohr'ers .. 

Schweiz. Technische Zeitschrift 1938 nr. 35. 
Prof. Dr. Ing~ G. ,Schlesinger. 
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