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.l Lijst van gebruikte symbol en. 

5 

symbool benaming 

10 a aanzet 

P- Bei'telkosten per oppervlakte-eenheid 

15 
v 

k Aanschaffingskosten ~an ~en beitel. 

l 
"'m 

T 

25 
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Aantal slijpingen per bei~el 

Standtijd van een beitel 

Machinetijd per oppervlakte-eenheid 
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Het doel van deze berekening is het vaststellen van de kostprijs van 

een draaibewerking, welke een van te voren gegeven oppervlakteruwheid 

moet leveren. 

Daar het hier veelal om nadraaien zal gaan, is de spaanproductie per 

cent niet relevant. Waarschijnlijk is de prijs per gedraaide opper

vlakte-eenheid de grootheid die de "kosten als. functie van de opper-

10 vlakteruwheid" het beste weergeeft. 
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Vele factoren, zoals handtijd. (machine +man) uurkosten, enz.zijn echte 

onbekend. 

Daarom zal t.h.v. de fabricagevoorschriften worden volstaan met: 

1°. De m~chinetijd per oppervlakte-eenheid. 

2°. De beitelkosten per oppervlakte-eenheid. 

ad. 1 •. snijsnelheid · v m/s · 
aanzet a mm/omw. 

machinetijd 163 2 · q = s/m · v.a. 

ad.2. Standtijd van een beitel T G, 

Aant~ slijpingen m 

Prijs van een nieuwe beitel k cent 
\ 

Beitelkosten p = ,g 

T 

(1) 

k 2 
cent/m • (2) 

m 

V~~r diamant mag-een standweg van 1000 a 3000 km worden aangenomen, 
. Q 6 vrijwel onafhankelijk van de snijsnelheid, dus b.v. v.T 1,0 x 10 m. 

De prijs van een normale draaibeitel is oneev'eer f 150.-. 

Het aantal slijpingen bedraagt, bij goed gebruik der beitel 2 a 5. 
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De substistutie van (1) in (2 ) volgt: 

103k cent/m2. p :: -vT. am. 

Kies nu: 

m=3 

v.T. :: 1,8 x 6 10 m. 

k= 15 x 103 cent. 

pan volgt: 

15 x 10
6 2,8 2 

p = 6 :: ce:nt/m • 
1,8 x 10 x 3 x a a 

In verband met de vele onzekere factoren nemen we ten behoeve van de 

p = 1 t 5 t ot 4,5 
fabricagevoorschriften: 

cent / 
2 m • 

a 

De kosten voor het instellen van een nieuwe beitel zijn hier verwaar
loosd. 
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