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GEERDIKTE SYMBOLElj • 

KB = Kolbreedte C=spaankontaktlengte) 

VI = VrUloopvlakslttagebreedte 
V~*= Voorgeslepen vrtloopvlakslttagebreedte 

"va* Toename van de voorr::es1epen vri."loopvlak

slttagebreedte t~dens verspanen 
s := Aanzet 

a = Snedediepte 
v Sni,isnelheid 
T ::: Beitelpunttemperatuur. b~,: versnanen 

T*= Beitelpunttemneratuur, gekorrigeerd naar 

aanzet- en sntsnelheidfluktuaties. 
T*·= Beitelpunttemperatuur, gekorrigeerd naar 

aanzet- & snUsnelheidfluktuaties en naar 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 
(mm/omw) 
(mm) 

(m/sec) 
( "C) 

( "C) 

b"eitelschacht- & werkstuktemperatuur C·C) 
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PROGNOSE EN OFDi~ACHT. 

Prognose. 
Ti.idens het stabie1 'V"eronderste1de verspaningsnroces' (na. ! L min. ) 
neemt de puntteulDeratuur van !,et heite1p1aat,je toe. Zie Fig 1. 
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lJeze toename zou 01 of geclce1te1ijk veroorzaakt kunnen 

worden door de toename van Ge vri'loopv1aksl\jtagebreedte 

t ve inr~srroces • 

.. 
Opdracht. 
Bet ui tvoeren van een onderzoek nafr de inv10ed van de vrij-

loopvl sli.it ebreedte (VB) op ue temperatuur van sntikant 

beitel err) ti.idens het versnaningsproces. 



5. 

PROE~\OPZBT ~ 

1. Algemeen. 
Met beitelnlaatjes die een ~lnstmati~ aangehrachte vr~loop
~laksljJtagebreedte en"geen kolk ~ezitten, wordt in het labora
torium voor bei telsljitaR:eonder?;oe}~, "rersnaand aan een 
rlraaihank m.b.-v. ean teJTlPeratuurmeetbeitel. De temperatuur
metin~ wordt volgens het tbermo{onnel-nrincipe uitgevoerd, 
waarhjJ ite bei tel en het werkstuk een gedeel te VOrmen yan het 
thermokoupel-cirouit, ~n waarb~ het kontaktvlak van beitel en 
werkstuk ~dn van de twee lassen voorstelt. Zie hiervoor 
rannort WT no. 0072. 
De verkre~en thermo-spanning wordt gemeten met een digitale 
voltffieter en door een "rlata-lo~Rer" op ponshand geregistreerd 
voor autOfl1atische verwerkin~ itoor de kOTnnuter. De verkregen 
therrno-snannin~en 7.:iin I"i. b. v. iiktabe lIen of iikkarakteristie ken 
te vertalen in temoeraturen. 

2. Het \rervaardigen van hf'>itelolaatjes met yooreeslenen 
vr~loopvlakslCtaee. 

!1e1hQd~ !: 
De rei telplaatjes worden Met de hand o,rer de slj,ipmachine
tafel'(welke onder de gewenste hoek geolaatst is), tegen 
de roterende sli~p~chj5f gedrukt. Zo zljn de voorgeslepen vr~1-
loop,rlakken van plaa.tje 1 tim 5 tot stand gek01'llen. 
Nadelen bti neze sl1.ipm~th~de 7,i.~n: . 
II Het geslepen vlak is vri,i ruw (sljipkre.ssen). 
21 De slUtage ronn de beitelnunt is nauwelUks voor te 

l 

31 De hoek, waaronner fiet beitelnlaatje bi"~ verepanen is 
ingespannen is,niet precies de7,elfde, als de hoek van 
de sl1.;ptafel. 

, . 

M,ethQc1!t ~: 

De plaatjes 6 tim 12 z~;n peslepen door het werkstuk zelf, 
waarbi.~ de olaatjes inp:esnannen worrten in de?:el f'de hei tel
houder waarmee de exnpri~enten worden uttpevoerd. Eerst 
wordt er gedurende 2 ~ 3 Rekon~en verspaand, er is dan 
n~lwel~ks kolksl~taRe. Daarna wor1t de aanzet stopgezet, 
waarbi.~ l1et bettelplaatje teR:en het roterende werketuk ge
drukt bljjf't onder de werking van een voorspanlcracht. Deze 
kracht wordt verwezenlUkt door een massa aan een koord, 

• 
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• 
dat aan het aanzetwiel gewikkcld is. Ret is gebleken dat 
de p:e1"epi etreerde vrSjloopvlaftemnera tuur een ind i katie is 

voor de slijtagesnelhe1d van het vrtlloopvlak. 
Bij methode B ziin de nadelen vall methode A niet asnwezig. 

Ben nadeel b1.i methode B is echter dat de plaatjes als gevolg 

van de hierbij zeIt ongewekte trillingen in de houder kunnen , 
draaien, was.rdoor'if;t; VQor te ali/pen vr~noonvlaksl1.'t~zone 

konisch en hierm~de ninder ~oed gedefinieerd wordt. 

3. Kritische heschouwingen: 

Ale de invloed van een parameter (VB *' in d it ondezoek) op 

een fenomeen (T) van een proces (versnaningsproces}·wordt 

onderzocht, dan is een eerste vereiste, dat de invloed van 

~andere parameters (o.a. aaJ"tzet t rmedediepte, en1jsnelheid, 

kolksli.1tap:e, werkstuk- en "karnertemneratuur) ot) dat fenomeen 

(T) rninstens een o1"de van g1"ootte kleiner is, dan de invIoed 

van de te onder~oeken parameter (VB*). 
In dit onderzoek mag een willekeurige parameter weI een 

systematische afw11king veroorzaken, orndat de absolute getal

waarde van de gerneten ternpe1"atuur niet interessant is. De 

afwiiking zal de T-VB* karaktpristtek slechts vertikaal doen 

verschuiven. 

De kol ~breed te J\B (?lie fig. 2) neemt toe t~'dens het vel"spanen. 

De invloed hiervan op de temppratuurtoename van het heitel

plaatje'wordt ~e~liMineerd door twee faKtoren: 

1/ Er wordt versnaand m~t nlaatjes die een, voor iedere sn~

kant verAchi liende VB* hebh~n en waarbj.1 aange'Tangen wordt 

met een maagdeli~k Anaa'1vlak. ( KB :;: 0). 

2/ Er wordt Met ieder~ sni.jkant ef"n vaste tjjdsduur (2 minuten) 

versnaand. 

Hierdoor zal b!.i vers1')aningsnrop'1'en van gelj.jke tijdsduur en 

uiteraard Met geli,ike a, s en v, een equivalente kolkbreedte 

optreden, en zal r.e invloed van de kolks15jtage on T syste
rna tisch 7,l~n • 
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V~~r de v~rsc~111ende 'experimenten bestaan er fluktuaties 
m.b.t. de norninaal ingestelde waarden in aan~et (s) en sn~. 
snelheid (v). Met b~trekkinp; hiertoe itan eftn temperatuur
matrix (tahel 1) beschouwd wortlen, waaruit de inv10ed van 
de variaties in aanzet en snDsnelheid op de verspaninestem
peratuur kan worden afgeltl!id. De matrix A geeft de gemeten 
tempera turen weer i-'li f;!egeven l~ond it iee van v en s. De waar
genomen verschillen in de rneetwaarden van T, bU overigens 
dezelfde kondities, maar b~ verschillende beitelplaatjes , 
is moge1~k te verklaren uit het feit dat verschil1ende bei
te1plaatje~ ook verschillend van samenstelling z~n. Hier
door kan een sllsternati8ch verschil in de gerneten thermos'Oan
ningen veroorzaakt worden. !11et behutp van- de matrix A ku~!l.en 
korrekties d oorp,evoerd word'en, gebaseerd op de aanname, dat 
de verschillend~ heitelnlaatjes b~ dezelfde verspanings-

I . 

~ondities ( v=2,5 m/s en 8=0,30 mm/omw ) eenzelfde tempera-
tuur (T) he~itten. Wf!lke ternneratnurwaarde als referentie 
p::e,nonen wordt is niet int~ressant. Vanwege de realiteit is 
een beiteltempera.:tuur penomen van 777,50 DC bi,i ,,=2,5 m/s 
en 13=0,;0 mm/omw, welke de ~PMidoelde wa~rd~ vertegenwoordigt 
vat plaatje 2 onder de zojuist ~enoernde verspanin~skon~ities. 
T~ ~n Tv ~j.ln de invloerisp:etallen van res'O .. de aa.n~et en d!!' 
sn':snelheid op de "ersnaninA:ster.:lT)~ratullr rond fle versnanings
kondities v=2,5 m/s e~ s=0,30 mn!oMw. 
De r:.aximale verande::ringen in aan?:et en sn~jsnelheid ti,idens 
~e m~tinRen bedroegen resp. (n,~n2-0,2Qq) mm/omw en(2,510-
2t4~7) ro/s. 1)e invloed van de fluktuaties van s en v 01' de 

" veranderin~ 'in T bedraap:t dus naximaal rui!Jl 5 c. Er is dus 
een handbreedte van 5 "(: t'1j de verkref!en tern-peratuurmetingen • 

.. 
Verandering in. de ternneratuur van de beitelschacht beinv10edt 
de temperatuurmeting doordat de koude las van het thermo
konnel de temperatuui van,de schacht heeft. De heitelschacht
ternneratuur varieert van 23~~ t/m 28~ ge~ien over aIle ex
perimenten, doch v~rieert dezp slechts 3 ~raden 'Oer beitel
nlaatje. 
Ook za1 de t~mneratuur ~ran het werkstuk v66r verspaning van 
in'Tloed z~.in op de th~rmol{o'Onel-s1')anning ( EMK-o'Oorengst). 
De ternperatuur van he-t werkst11k v66r het bef:in der experi
mentfl'fl variee!"t van 2; "c t/m 3q or: Rezien over a11e exveri
menten; per beitelp1aatje is de variatie slechts 6 graden. 
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9. 

De invloed van de verandering van de schacht- en werkstuk
tenperatuur On de versnaningstemperatuu~ is in dit onderzoek 
niet onderzoek niet 'Olfde-raocht, maar a8n~enomen W'ordt, d~t 
deze invloed nagenoeg li~eair is. en de grootte heert van 
de fluktuaties van de schacht- en werkstuktemperatuur, met 
dien verstande dat een toename van de schachttemperatuur een 
afnal"le van geliike grootte, en een tOl"mame van ,de werkstuk

temneratuur een. toename van geli:ke grootte in de RMK-opbrengAt 
veroorzaakt. 

Een sommatie van onnauwkeuripheden van de nroefonzetting, 
waarvan verondersteld wordt. dat hun invloed op T orde(n) 
kleiner ?:~in nan lie invloed ,ran de veranderin~ vl!1n V1J* op T: 

1/ Het aflezen van de" 'In". 
2/ Het meten van de werkstukteMppratuur en schachttemperatuur. 
3/ Ret meten van de werkstukdiameter. 
4/ Ret transformeren van. EMK na~r °C. 
5/ Inhomogeniteit van het beitelnlaat:;e en werkstuk. 

MEJ-;THESUiJTATEN. 

De verkregen resultaten leFgen ~een eenduidip verband tussen 
de verspaning'stemperatllar en rie 'joor~eRlepen vrijloopvlak
sli.:tage. Zie grafiek lA(heitelplaatje no. 1 tim 5), waar-

.. 'l~ 

bi i de verkregen meetu'.lnten niet gekorrip:eerd zUn 01' fluktu
aties in aanzet-Rnijsnelheid en schacht-werkstuktemperatuur. 
Zo oak grafiek'2A, welke de resultaten van de Met 1!I . .,thode B 

voorgeelepen b~jtelulaatjes weerfeeft. De gTsfieken 1B en 
2B z~~n tot stand ge1{ornen M~t behulp van res'!'. tabel 2 en 
ta.bel 3. Er is dUB ~ekorrip:~erd op at'w~ikinp,'en van de ~
middelde aanzet en de eemidd~lde sn!.isnelheid o,rer de meet
t~d t.o.v. de nominale aanzet (0,30 mm/oMw) en de nOMinale 
sni.jenelheid (2,5 m/s). 
~eze korrektie ~eeft geen noemenswBardige verandering van 
de grafie~en, die het verbano moeten leg~en tussen de ver
spaninp,-stemperatuur en de vr!.iloopvlaksl~~tagebre.,dte. 
De grafieken IC, en 2G zj5n ontstaan,ui t resp. grafieken IB . 

en 2B, door korrektie op de schacht- en werketuktemneratuur . 
toe te passen. Zie hiervoor tabel 4. Hoewel bepaalde beitel-
plaat jeB eelll o",ereenkomstip; verloop te zien geven, le~men 
ook deze grafieken geeJ? eenduidip, verband tussen T en VB • 

!, 
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KONKLUSIES. • I 

U1t de g~no~mde p,'ragie'ken ';011 ~e1{onkludeerd kunnen worden, 
dat T belj"nvloedt wordt door '113* • Ren toename va.n de Vlr .... . 
geeft aoJp.s e,en st~igende, soma een dalende of 90ms een fluk-
tuerende tendens te zien van de beitelr.mntte'l'!'lperatuur (T). 

Grafiek 5 geeft een redel~il{e indrul{ van het "'erloop 'Tan 

de vrlJloopvlaksl~1tagehreedte tIjdens het verspanen. Dit 
v!=!rloo'P (A';']3") is groot bij lage VBq. en klein b~1 grote n*. 
Aangezien de relatieYe fout in VB*" , veroorzaakt door A VBif' 

t~dens het verspanen, klein is (n.l. 4 tot 9~), zo~ men, 
door de l'.!MK-opbre:n~st of de c1a~ruit gekonstrueerde tempera
tuur ui t te z~tten tep:en de VB *, zeker voor grote 'V13 ~ een 

ref He indikatie moeten.verkr~5(':'en van: 
1/ De in1 'loed van de vrjiloonvlakslijtage op de, 

EMK-opbrengst. 
2/ Het ternperatunrverl.ooT) lange de vrl,iloopvlaksl1jtage

breedte vol~ene de thporie "an Rolher Lowack. 
Zie hiervoor: ~emDeraturen a.n Hartmetalldrehwerk

zeugen bei der Stahlzersnanu~g. 
Holger Lowack. 
Dissprtatie, Aken Q jan. lq67. 

of: Ranport W.T. 301. 

De reeds eerder gestelde propnose is echter niet hevestigd. 
Opgemerkt kan worden, dat'de toename van de heitelpunttem
perat,uur, tijdens stabiel verondersteld vers'Panen, v~~r een 
ondergeschikt deel veroorzaakt wordt door de temneratuur
toename VRn het werkstuk. 
qAt grote vprschil 1n krachtensnel tUBsen het sl~pen volpens 
method~ B en verspanen vAroor~aakt eAn verandAr1ng van de 
stand van het bet te 1 plaa t je t waaritoor b~1 het meten (verspa-

, . 
fI.en) Maar een gedeel te van het voorreslenen vrj.i1oopvlak in 
kontakt is Met het werketuk. 
Door de onnauwkeurtr:;heid van ite hoekinstelling 111j het sljj'Pen 

"'olf-ens methode A ~al ook hier hAt voorp.eslenen vri,jloopvlak 
ntet nezelfde zi5n ale het vr5,noonvlak van de metin~. 
Het feit, dat de oniterlinp.e spreidinR in de reaultaten toe-

*' neemt met hogere waarden vpor VB , veraterkt de hiervd6r 
beschreven gedachte. 
Een nieuwe step in dit onderzoek is dan oak het volgende: 
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NIEUWE PROEFOPZET. 
Er wordt onder de vereiste konditiee verspaand ( v:2,5 m/s 
en 8=0,30 m~/omw) met ~eite1p1aatjes waarvan de ko1ken 
worden wegges1epen. Aa~ezien de ko1kdiepte (O,09mm) vee1 
k1einer is dan de vr~i10oP~lakS1jitagehreedte (0,50 l 0,6Omm), 

b1jjrt er na het wega1iJpen van de ko1ken nog een reiHe vr~l
loopv1akhreed'te over. Met iedere sn!.ikant van deze p1aa.tjes 
1 tim '3 is p,edurende 1 min1l.ut ,Ter8uaand, waarbj.i in de la,a.t-
ate halye minuut tevens de beiteltemperatuur ffemeten wordt. 
Zodoende is ook hier de invloed van de kolkslijtage eystematisch, 
en dU8 niet nadelig voor de rnettngen. De ver}rre~en tempera
turen (T) z~in gekorrigeerd aT) fluktuaties in sni,1snelheid t 
aanzet, schacht- en werkstuktemperatuur. Zie hiervoor tabel 6. 
Grafje~ '3 is ontstaan door zowel de onge~orri~eerde als de 
gekorrifeerde ternueraturen uit te zetten tegen de hierboven 
beschreven aanJ';ehrachte vr\noopv1aks1~jtagebreedten • 

EINDKONKLUSIE. • 
Hoewel het beitelDlaatj~ 3 1age rneetwaarden geeft, vertonen 
de kurven allen een afname van T als funktie van ·.13*. 
Dus in het algeMeen geeft een toename van de vr~loopvlak
sljjtagebreedte. hirver~I;lanen een verrnindering van de toemll'ne 
van de versnaningAtemperatuur, voor een VB tussen 0,17 en 
0,44 mm. ,A, 

De nroanosp is dus niet be u p.8tigd, doch stel1ig ontkend • 

• 
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7/;BEL .0: 
14. • 

AA1= ~= 
.. 

s...ij~. ~ r :: r.,?;*AAIr.; .. AiV ~ M.d. ~-"",.. 1....--6 (,~) f't~A1j'E rli:) .-v-{~sJt) (-/.uIt) A (_AH) (--) 
I 

1.1.41 779,75 2,496 0,004 0,300 0,000 780,07 
1.2.29 779,55 2,~O7 , < -0.,.007 0,301 -0,001 778,72 

fo.t 

I 

I 

1.4.49 778,82 ." 2,504 -0,004 0,300 0,000 778,50 
I 

2~1.29 790,47 2,507 -0,007 0,300 0,000 789,91 

2+2.39 792,64 2,502 -0,002 0,301 -0,001 792,21 

2~3 .. 4~ 806,73 2,500 0,000 0,299 +0,001 807,00 
I 

')'4 58 787,62 2,503 -0,003. 0,300 0,000 787,38 C.1o • 

3f1042 782,91 2,49Q +0,004 0,299 +0,001 783,50 
:3 2.52 7,37,07 2,507 -0,007 0,300 0,000 786,51 
3~3..('2 2,05,29 2,505 -0,005 0,299 +0,001 805,16 

3~4.71 739;79 2,509 -0,009 0,300 0,000 789,07 
410 1 .36 797,42 2,493 +0,807 0,301 -0,001 797,69 
4.2.40 805',16 2,500 0,000 0,301 -0,001 804,89 

4~3.51 813,95 2,497 +0,003 • 0,299 +0,001 814,46 
, 4~4.62 825,75 2,499 +0,001 0,301 -0,001 825,56 

5~1.30 803,28 2,486 +0,014 0,301 -0,001 804,13 
i 

5.2.40 803,~5 2,493 .+0,007 0,302 -0,002 803,57 
5.3.52 818,72 2,505 -0,005 0,301 -0,001 818,05 

5.4 .59 831,53 2,504 -0,004 0,301 -0,001 830,94 
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~ r ::'.,., + 1$ , .AA -I ,,& .. AN 
~ ... AJ'" A -.? (,~) 1'(i;'") A/'{-7:PJr) AL~) 

~ C-/sd.) l ....... ) 

.1.29 808,75 -2,499 '+0,001' 0,302 -0,002 808,29 
801,?7 2,502 -0,002 0,301 -0,001 800,94 

.3.82 805,34 2,498 +0,002 0,300 0,000 805,50 
786,09 2,449 +0,051 0,301 -0,001 789,89 

.1.26 781,49 2,'+53 +0,047 0,302 -0,002 784,70 
775,36 2,450 +0,050 0,300 0,000 775.76 
779,32 2,504 -0,004 0,302 -0,002' 778,46 
775,73 2,500 0,000 • 0,301 -0,001 775,46 
794,05 2,447 +0,053 0,300 0,000 798,28 

775,52 2,450 +0,050 0,300 0,000 779,52 
785,83 2,510, . -0,010 0,299 +0,001 785,30 

J , 

787,08 2,502 -0,002 0,301 -0,001 786,65 
779,.56 . 2,497 +0,003 0,300 0,000 779,80 

.4.78 779,18 2,.499 +0,001 0,300 0,000 779,26 

.1.~8 793,43 2,497 +0,003 0,301 -0,,001 793,40 

.J. ° 785,10 2,605 -0,006 0,299 +0,001 784,89 
804,51 2,497 +0,003 0,300 0,000 804,75 
778,.21 • -0,.001 778,42 2,4.94 +0,006 0,301 
776,.83 2,497 +0,003 0,300 0,000 777,07 
771.,81 2,493 +0,007 0,301 -0,.001 . 772,10 
761,83 2,500 0,000 0,299 +0,001 762,10 
780,,26 2,,501 -0,001 0,299 +0,001 780,45 
782,99 2,.494 +0,.006 0,300 0,000 783,46 
786,73 2,493 +O,OCW 0,301 -0,001 787,02 

,.68 2,503 -0,003 0,299 +0,001 767,.71 
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18 • ?ABEL .zr • "'It * ** *" .A ~ = .4 't- = • 7' = :t&.l£ ~7J::: ~~= r :::: 1'..iJ.11Z 

11. 1ft1l/JeHT .t 0 ~ ;4,~ "'At:., ~.ar 7;eHAIIiT 2o"C' to A 7; +47;:.. 
-10, -~si l·~~ -:lO'Z' - "J:,.fRKsT. 

~ -10 "773 808, 9 4 -4 808 
4 -11 772 800,94 4 -4 801 

805.50 5 -8 803 
5 -,11 773 789.89 5 -10 785 
2 -2 790 784;70 5 -10 780 
3 -5 790 775,.76 5 -10 771 
3· -5 805 778,46 5 -12 781 
3 -6 784 775,.46 6 -14 767 
3 -7 780 798,28 3 -3 798 
3 -9 .781 
4 -6 803 779,52 4 -8 776 
4 -4 789 785,30 4 -8 781 
3 -4 797 . 786,65 5 -9 783 
4 -5 804 779,80 6 -10 776 

, 14,46 2 -2 814 779,26 6 -10 775 
~25,.56 4 -5 825 793,40 6 -11 788 
~04.13 4 -5 803 

- ~O3~57 4 -6' 802 784,..39 6 -13 778 
~18,05 4 -9 813 804,75 7 -14 798 
830,94 4 -12 823 778,.42 5 -12 771 

777~O7 5 -10 772 
772,10 5 -10 767 
762,10 5 -12 7 
780,45 6 -14 772 
783,46 6 -14 775 
787,02 7 -14 780 
767,71 8 -15 761 
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22. tabel 6. 

, no. T( "0) sni.1sne Ih • V= aanzet s= 'l ='1+!'8. 8 

plaatje vernis) v -v s{mm/omw) Bnom-8 +?v· "f 00 ) nom 
1.1..38 765,68 2,510 -0,010 0,;01 -0,001 764,61 
1.2.20 802,73 2,';03 -0,00; 0,;00 ,'"'0',000 802,49 
1.3.30 767,17 2,498 +0,002 O,2Q8 +0,002 767,87 
1.4.17 794,66 2,503 -0,003 0,300 0,000 794.42 

~ .., 
2.1.40 755,92 2,,500 O,ono 0,;00 0,000 755,92 f::l'" 
2.2.44 ,753,42 2,508 -0,008 0,2 00 +0,001 753,05 

~ 2.3.36' 757,87 2,503 -0,()()3 (),;OI -0,001 757,36 
M 2 • .1.25 760,(:9 2,503 -0,00; 0,302 -0,002 759,91 ... 

'0 

() ;.1.35 
"" 

697,<.)5 2,502 . -0,002 O,2Q9 +0,001 698,06 

"" 3.2.42 709,34 2,503 -0,r03 0,299 +0,001 70CJ,37 ... 
0 

3.3.22 724,83 2,4<jC) +0,0(11 0,301 -0,001 724,64 

l 3.4.32 711,27 2,504: -0,004 0,300 0,000 710,95 
·.l}.: 

1 l' tabel 6 T :::' T T = T = 'rtabel 6 

~ 
s . schacht w 

( C1C ) - 20"0 20 "c m 
( "e) -"'werkst. + T + if s w ..,;: 

lQ 764,61 +5 -11 759 .b4 
~ 802,49 +6 -12 796 ~ 767,87 +6 -ll 763 

794,42 +6 -12 .788 

755,92 +h -6 756 
753,05 +6 -6 7'53 
757,36 +6 -8 755 
759,91 +7 -8 759 , 
698,06 +7 -8 697 
709,37 +4 -4 709 
724,64 +4 -6 723 
710.95 +5 -10 706 

t· 
4; ,~ 

". 

t ,-; .. 
• 
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