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Opdracht 

In de nabije toekomst zullen bij DAF-Trucks meerspillige boormachines, die met 
snelstalen boren zijn uitgerust, worden ve[v~ngen door enkelspillige 
CNC-bewerkingscentra. Hierbij zullen ondermeer volhardmetaalboren worden 
toegepast. 

Ga na onder welke omstandigheden volhardmetaalboren toepasbaar zijn. In het 
bijzonder voor het boren van tap- en paapengaten in de materialen - GGG50 

Hierbij dient aandacht te worden geschonken aan: 
- Standtijdbeinvloedende faktoren 
- Standtijdbeeindigings kondities 
- Economische atandtijd tot herslijping 
- Boorgeometrie 
- Te realiaeren maat- en oppervlakteruwheid toleranties. 

Eindhoven, 2 April 1984 

- 42CrMo4 



VI 

Samenvatting 

Dit rapport is een verslag van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden 
van volhardmetaalboren in het produktieproces bij DAF-Trucks, Eindhoven. 

De toepassingsmogelijkheden van volhardmetaalboren zijn onderzocht met behulp 
van een experimenteel standtijdonderzoek. 
Het onderzoek is daarbij beperkt tot het boren van tap- en paspengaten met 
volhardmetaalboren met of zonder inwendig koelkanaal in de werkstukmaterialen 
GGG50 en 42CrMo4. 

Bet rapport bestaat uit twee gedeelten. 
In het eerste gedeelte wordt de opbouw van het experiment beschreven. 
In hoofdstuk 1 wordt het begrip standtijd gedefinieerd en een keuze wordt 
gemaakt ten aanzien van de te bepalen standtijdvergelijking. Ret blijkt dat de 
ultgebreide Taylorvergelijking het meest geschikt is. 
Boofdstuk 2 handelt over de mogelijke standtijdbeeindigingskriteria, waarvan 
een bepaalde mate van gereedschapslijtage de belangrijkste is. Een overzicht 
wordt gegeven van de mogelijke slijtagevormen en hun oorzaken. Ook wordt 
ingegaan op de mogelijke methoden van standtijdonderzoek. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het bewerkingsproces boren. 
Bet verspaningsonderzoek wordt ingekaderd. De standtijdvergelijking wordt 
vervangen door de standwegvergelijking. Verder worden in dit hoofdstuk de 
verschillende invloedsfaktoren op de standweg van een boor behandeld. 
In hoofdstuk 4 wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de verspaningskondities 
voor het experiment, vooral met betrekking tot de snijsnelheid en aanzet. 
In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van op welke wijze de benodigde 
gegevens zijn bepaald. 
In de eerste fase is de geometrie van de boren gemeten en de hardheid van het 
werkstukmateriaal. De hardheid van het gietijzer vertoonde een grote spreiding. 
In de tweede fase werd het verloop van de boorsl ijtage gemet.en als funk tie van 
de boorweg onder de verschillende verspaningskondities. Ook werd de 
aanzetkracht en het machinevermogen gemeten. Tijdens deze fase kwamen 
problemen naar voren met betrekking tot de inklemming van de volhardmetaal
boren met inwendig koelkanaal en de spaanvorming tijdens het boren in 42CrMo4. 
In de derde fase werd de kwaliteit van de geboorde gaten bepaald. 

Opgemerkt dient te worden dat het eerste gedeelte van het rapport beschouwd 
mag worden als een algemene handleiding voor het uitvoeren van een 
standtijdonderzoek. 

Bet tweede gedeelte van het rapport beschrijft de analyse van de experimenteel 
bepaaldegegevens. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de boorgeometrie en de problemen met de 
inklemming van vOlhardmetaalboren met inwendig koelkanaal en de spaanvorming 
tijdens het boren in 42CrMo4. 
In hoofdstuk 7 wordt met behulp van de slijtagegegevens de standweg
vergelijking bepaald door gebruik te maken van linea ire regressie. De 
standwegvergelijking is geldig voor het boren met boren zonder inwendig koel
kanaal in GGG50. De grote spreiding in de hardheid van het gietijzer heeft 
grote gevolgen gehad op het verloop van de slijtage ala funktie van de boorweg 
voor diverse boren. De invloed van de werkstukhardheid op de standweg van een 
boor is bepaald met behulp van theorie voor kumulatieve slijtage. 



VIr 

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de kwa1iteit van de geboorde gaten. De 
boorgatkwaliteit blijkt aan de door DAF geste1de normen te voldoen. 
In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op het verloop van de aanzetkracht en het vermogen 
als funk tie van de boorweg onder de verschil1ende verspaningskondities. 
In hoofdstuk 10 wordt een economische analyse van het verspaningsproces 
uitgevoerd. Met behulp van de standwegvergelijking en de verge1ijkingen voor 
produktiekosten en produktietijd kan de optimale snijsnelheid voor minimale 
Kosten en minimale produktietijd worden berekend. Deze berekeningsmethoden zijn 
uitgevoerd in een computerprogramma. Met behulp van dit programma zijn de 
belangrijkste invloedsfaktoren op de produktiekosten bepaald. 
Tenslotte geeft hoofdstuk 11 nog een oVerzicht van de belangrijkste conc1usies. 
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Inleiding. 

Bij DAF-Trucks worden in de nabije toekomst meerspillige boormachines, 
uitgerust met snelstalen boren, vervangen door enkelspillige CNC-bewerkings
centra. 
Het grote voordeel hiervan is dat op flexibele wijze gereageerd kan worden op 
de vraag naar verschillende produkten. 
Immers bij meerspillige boormachines is voor het verwisselen van de 
boorpatronen een lange ombouwtijd nodig. Een andere mogelijke oplossing, 
namelijk het toepassen van bewerkingssystemen waarbij meerspillige boor
patronen weI snel verwisseld kunnen worden, vraagt zeer hoge investeringen. 
Een ander voordeel van het toepassen van CNC-bewerkingscentra is dat meerdere 
bewerkingen op een machine uitgevoerd Kunnen worden, wat tot een aanzienlijke 
vermindering van het aantal machines ten opzichte van de oude situatie zal 
Ieiden. 
Indien we ons tot het boren beperken dan komt bij het omschakelen van meer
spillige boormachines naar enkelspillige bewerkingscentra de vraag naar voren 
hoe bij enkelspillige bewerkingscentra minimaal de produktietijden, 
gerealiseerd bij meerspillige boormachines, bereikt kunnen worden? 
De oplossing hiervoor is het toepassen van andere gereedschapsmaterialen dan 
snelstaal, zodat met hogere snijsnelheden kan worden verspaand. 
Uit een eerste onderzoek is gebleken dat door het gebruik maken van 
volhardmetaalboren, met of zonder inwendig koelkanaal, deze hoge snijsnelheden 
bereikt kunnen worden. 
Maar aaniaiding van dit aerste onderzoek werd besloten tot het uitvoeren van 
een verder diepgaand onderzoek naar de toepasbaarheid van deze 
volhardmetaalboren voor het verspanen van de bij OAF meest gebruikte 
werkstukmaterialen. 
orie belangrijke vragen zijn hierbij: 
- Kan bij het gebruik maken van volhardmetaalboren een betrouwbaar verspanings

proces bereikt worden? 
- wat zijn de gevolgen van het toepassen van volhardmetaalboren op de 

verspaningskosten? 
- Voldoet de kwaliteit van de geboorde gaten aan de door DAF gestelde normen? 

Al snel komt dan naar voren dat een experimenteel standtijdonderzoek de meeste 
informatie zal opleveren. 
Bepaald wordt dan de standtijd van deze boren bij verschillende 
verspaningskondities. Ook kan dan onderzocht worden welke faktoren de 
standtijd van deze boren bepalen en de kwaliteit van de geboorde gaten. 
Uit de experimentele resultaten kan een standtijdvergeIijking afgeleid worden, 
waarna het mogelijk is het verspaningsproces in economisch opzicht te 
analyseren. 
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Hoofdstuk 1. 
Aigemene theorie van standtijdvergeIijkingen. 

1.1. In1eiding. 

Indien we over de verspaanbaarheid van een materiaal een oordeel willen 
geven, is het noodzakeIijk, dat we eerst een aantai belangrijke begrippen 
definieren. 

Definitie 1: Verspaanbaarheid Lit. (1). 
Onder verspaanbaarheid verstaan we het totaal van aIle eigenschappen van 
een werkstukmateriaal, die op het verspaningsproces invloed hebben. 

De verspaanbaarheid van een werkstukmateriaal wordt altijd bekeken in 
samenhang met: 
- Het bewerkingsproces (draaien, frezen, boren etc.). 
- Het gereedschapsmateriaal. 
- Gereedschapsgeometrie. 
- Verspaningskondities (snijsnelheid, aanzet, snedediepte, koeIing, 

etc.) 

In het aigemeen wordt de verspaanbaarheid van een werkstukmateriaal 
beoordeeld met behulp van vier begrippen. 
a. Standtijd 
b. Verspaningskrachten en vermogens 
c. Kwaliteit van het werkstuk. 
d. Spaanvorming, met grootte en vorm van de spanen. 

1.2. Het begrip standtijd. 

De standtijd van een gereedschap is een van de belangrijkste kriteria om 
de verspaanbaarheid van een materiaa1 te beoordelen. 

Definitie 2: Standtijd. Lit. (1). 
De standtijd T is die tijd, waarbij een gereedschap vanaf de eerste snede 
tot het onbruikbaar worden, als gevolg van het overschrijden van een 
bepaald beeindigingskriterium onder gegeven verspaningskondities verspaant. 

Uit deze definitie b1ijkt duide1ijk dat er een bepaaid verband bestaat 
tussen de begrippen: 
- Standtijd 
- Gereedschap 
- Beeindigingskriteria (b.v. VrijloopvIaksIijtage) 
- Verspaningskondities 

In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op het begrip standtijd. 
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1.3. Algemeen verloop van de standtijdkromme. 

Als men de standtijd van een gereedschap over een groat snijsnelheids- of 
a,anzetgebied onderzoekt, ontstaat er een standtijdkrorr.ne, welk een verloop 
heeft, zoals aangegeven in fig. 1.1. Lit. (2}. 

I
c:n 
o 

log V 

figu'lr 1.1. 

VerloG;: atandtijdkromme 
volge::s Shaw. 

Het minimum en maximum van deze kromme is te verklaren door het gedrag van 
opbouwsnijkanten. 
Opbouwsnijkanten zijn verstevigde lagen van het verspaande werkstuk
materiaaI, welke gaan Kleven aan het gereedschap en zo de funktie van 
snijkant overnemen van het gereedschap. 
Door de Versteviging verkrijgen deze opbouwsnijkanten een hogere hardheid. 

Een merkbare opbouwsnijkant ontstaat 'links van punt A en is het sterkst 
bij punt B. 
De opbouwsnijkanten glijden periodiek tussen het vrijloopvlak van het 
gereedschap en het snijvIak af. Door de hoge hardheid van deze deeltjes 
ontstaat er een merkbaar verhoogde vrijloopvlakslijtage. Bij het punt B 
zijn deze deeltjes het grootst. Bier ontstaat dan een minimum in de 
standtijd. 
Bij hogere snijsnelheden worden de opbouwsnijkanten instabiel. De opbouw
snijkanten glijden dan niet meer periodiek af tussen vrijloopvlak en 
snijvlak, maar in zijn geheel over het spaanv1ak. De vrijloopvlakslijtage 
wordt dan geringer en is minimaal bij A, waar geen opbouwsnijkanten meer 
ontstaan. In figuur 1.2 wordt dit verloop van de vrijloopvlaks1ijtage in 
beeld gebracht. 

De invloed van de aanzet S op de standtijd kan beschreven worden in een 
gelijkvormige kromme als die van de snijsne1heid. 

Onderzoeken ter bepaling van de standtijd worden uitgevoerd rechts van 

punt A. 
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1.4. Taylorverge1ijking. 

f i (1",-ur 1. 2 

Vrijloopvlakslijtage 
als funktie van de 
snijsne1heid. 
Het ontstaan van op
bouwsnijkantE:n. 

F.J. Taylor is een van de eerste geweest die verspaningsonderzoeken heeft 
uitgevoerd (1907). Lit. (3) 
Hij slaagde erin een verband te vinden tussen de standtijd T van een 
gereedschap en de snijsne1heid V, nl.: 

V.TY = C 

Hierbij is Y de Taylor exponent en ligt in het algemeen tussen 0,1 en 0,5. 
C is een faktor, die konstant is voor de specifieke omstandigheden, 
waaronder het verspaningsonderzoek is uitgevoerd. 
Deze vergelijking is opvolkomen experimentele wijze bepaald. 
In fig. 1.1. beschrijft de Taylorvergelijking het ver100p van de standtijd 
als funktie van de snijsnelheid tussen de punten A en C. 

Kronenberg (lit. (4) ) heeft echter deze verge1ijking bevestigd met behulp 
van een dimensieanalyse van fysische grootheden, welke een invloed hebben 
op de standtijd. 
Een aantal belangrijke invloedsfaktoren op de standtijd, die hierbij naar 
voren kwamen zijn: 
- Snijsnelheid 
- Spaandoorsnede 
- Specifieke verspaningskrachten (Ondermeer afhankelijk.van de geometrie 

van het gereedschap). 
- Eigenschappen van het werkstukmateriaal. 

Deze invloedsfaktoren en andere zullen uitgebreid behandeld worden in 
hoofdstuk 3. 
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1.5. Andere standtijdvergelijkingen. 

In de loop van deze eeuw zijn een aantal standtijdvergelijkingen 
ontwi kkeld. Lit. (5). 

Een overzicht van deze standtijdvergelijkingen wordt gegeven in tabel 1.1. 

Het is in het kader van dit onderzoek niet noodzakelijk om de afleiding 
van deze vergelijkingen te beschrijven. 

Belangrijk is echter welt dat deze vergelijkingen in een aantal Klassen 
onderverdeeld kunnen worden met betrekking tot de wiskundige opbouw van 
deze vergelijkingen. 

Tabel 1.1. Overzicht van standtijdvergelijkingen. 

1. Taylor ( 1907) 

Y 
V.T = C 

2. Woxen (1932 ) 

V == ( ~ )n. c.( he + he
O 

) 

3. Gilbert (1950) 

n C 
V.T == 

4. Kronenberg (1954) 

== ( TO }n C ( a/S )k 
V T •• 1 

( S. a ) 

5. Colding (1958/60) 

a: k + ax + cy - z + hzy 0 

b: k + ax + bx2+ cy + dy2_ z + ez 2+ fxy + gyz + hxz == 0 

6. Matthijsen (1965) 

V( e + T ) = C 

7. Kronenberg (1968) 

8. 

n 
(V+k).T =c 

k(l-/(1-k' • loY. ) 
T = TO·e Vo 

9. Hirsch (1969) 

n -e -f h 
V.T = S .a .VB.C 

10. Konig/Depiereux (1969) 

(_ ~. Vm _ .!..a. S
n + C ) 

T = e m n 
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11. 

T Y A ,D! a/s }y 
V(-T ) =Cv. (-A I. ,-S . LK ' o 0 sln CGSA 

12.T.H. Eindhoven 

k'.k.VBm 
v.TY= _ i 

r, e 

K1asse 1: 
Standtijdkurve wordt besehreven net behulp van een reehte lijn. Zie figuur 
1.3.a. 
B.V. Verge1ijking 1. 

K1asse 2: 
Standtijdkurve wordt besehreven door een paraboo1 of hyperboo1. Zie figuur 
1. 3. b. 
B.V. Verge1ijkingen 6,7,8. 

Klasse 3: 
Besehrijving van een veld van standtijdkurven door paralle1e reehte 
lijnen. Zie figuur 1.3.e. 
B.V. Verge1ijkingen 3,4,9,11,12. 

Klasse 4: 
Besehrijving van een veld van standtijdkurven door vergelijkingen van 
hogere orde. Zie figuur 1.3.d. 
B.V. Vergelijkingen 5,10. 

Vergelijking 10 (Konig!Depiereux) neemt hierbij een bijzondere plaats in, 
omdat hiermee, zowel een reehte lijn, als een aantal parallele reehte 
lijnen, een kurve en een veld van kurven beschreven kan worden. 

De vergelijkingen uit de klasse 4 geven de beste besehrijvingen van het 
verloop van de standtijd. Lit. (6) 

E-< 

'0 
or> 
.,..j 

+J 
'0 
C 
tIJ 
+J 

1. 3. a. 

If.I •. Tn. t 

Snijsnelheid V 
1.3.e. 

1.3.b. 
figuur 1.3. 

1.3.d. 
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De standtijdverge1ijkingen kunnen gebruikt worden om de meest economische 
verspaningskondities te bepalen. 
Het differentieren van de verge1ijkingen voor vervaardigingskosten e.g. 
vervaardigingstijd 1eidt te samen met het gebruik van de standtijd
vergelijking tot de berekening van de meest economische verspanings
kondities. 
Dit zal uitgebreid behandeld worden in hoofdstuk 10. 

Het type standtijdvergelijking bepaalt in hoge mate de mogelijkheden van 
deze berekeningen. 

Vergelijkingen uit de Klassen 2 en 4 beschrijven nauwkeuriger bet verloop 
Van de standtijd en hebben ook een groter geidigheidsgebied dan de 
vergelijkingen uit de klassen 1 en 3. 
De verge1ijkingen uit de Klassen 3 en 4 bescbrijven ook de invloed van de 
aanzet op de standtijd, in tegenstelling tot de verge1ijkingen uit de 
Klassen 1 en 3. 
Met behulp van de vergelijkingen uit k1asse 3 Kunnen aIleen optima1e 
waarden van de aanzet of de snijsnelheid bepaald worden indien de andere 
variabelen konstant gehouden worden. 
Het gebruik van de Konig-Depiereux vergelijking maakt het echter mogelijk 
om zowel de snijsnelheid ala de aanzet te optimaliseren. 

Met betrekking tot het verspaningsonderzoek en het bepalen van de meest 
economische verspaningskondities Iijkt het gebruik van de Konig-Depiereux 
vergeIijking het meest aantrekkelijk. 
Toch kiezen we in het Kader van dit onderzoek niet voor deze vergelijking 
omdat: 
1. De bepaling van de optimale verspaningskondities met behulp van deze 

vergelijking is aIleen mogelijk door gebruik van een uitgebreid computer 
programma. 

2. Voor het bepalen van de Konig-Depiereux verge1ijking zijn uitgebreide 
experimenten noodzakelijk, wil men nauwkeurige berekeningen uit kunnen 
voeren. 

De standtijdvergelijking, die bepaald za1 worden komt uit klasse 3. De 
redenen hiervoor zijn: 
1. Eenvoudig te gebruiken in de kostenvergelijking. 
2. Het bepalen van deze standtijdverge1ijkingen sluit aan bij de stand

tijdverge1ijkingen, zoals die bepaald worden door instituten als 
Metcut, lit (7). 
Infos , lit (8). 

3. De vergelijking is eenvoudig uit te breiden naar meer variabelen. 

De vergelijking, die we gaan bepalen is: 

Dit is een uitbreiding van de Tay1orverge1ijking. 

We accepter en hierbij: 
1. Het beperkte interval, waarin deze vergelijking geldig is. 
2. De onnauwkeurigheid, die ontstaat door het benaderen van een kromme 

door een rechte 1ijn. 
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Hoofdstuk 2. 

standtijdonderzoek. 

2.1. Inleiding. 

In het eerste hoofdstuk werd naar voren gebracht, dat het bepalen van de 
standtijd een zeer belangrijk kriterium is om de verspaanbaarheid van een 
materiaal met een gereedschap onder bepaalde verspaningskondities te 
beoordelen. 
In dit hoofdstuk zal in het kort worden aangegeven, welke standtijd
beeindigingskriteria mogelijk toegepast kunnen worden. Vervolgens zal 
verder ingegaan worden op het belangrijkste standtijdbeeindigings
kriterium, ril. een bepaalde mate van gereedschapsslijtage. 
Tenslotte zal er een overzicht gegeven worden van de methoden, die 
gebruikt kunnen worden om de standtijd te bepalen. 

2.2. Standtijdbeeindigingskriteria. 

De belangrijkste eisen, die aan een bewerkingsproces gesteld worden zijn: 
1. Het proces moet betrouwbaar zijn. (met betrekking tot storingsgevoelig

heid en het herhaald toepassen van het proces). 
2. Het proces dient economisch rendabel te zijn. 
3. Met behulp van het proces moeten produkten ontstaan van voldoende 

kwaliteit. 

Het gedrag van het gereedschap is een van de belangrijkste 
invloedsfaktoren, welke de haalbaarheid van bovenstaande eisen bepalen. 
Met behulp van bovenstaande eisen kunnen een aantal kriteria worden 
afgeleid, die elk een standtijdbeeindigingskriterium kunnen zijn. 
Enkele voorbeelden zijn: 
ad.l. Betrouwbaarheid - Breuk van het gereedschap. 

- Toename van de verspaningskrachten, of van het 
vermogen. 

- Slijtage van het gereedschap. 
ad.2. Economische toepasbaarheid 

- Gereedschapskosten (slijtage). 
ad.3. Produkt kwaliteit 

- Maat of vormafwijkingen (slijtage) 
- Oppervlakteruwheid (slijtage). 

In de praktijk blijkt dat een bepaalde mate van slijtage het belangrijkste 
standtijd beeindigingskriterium is. 
De meeste andere standtijdbeeindigingskriteria kunnen afgeleid worden uit 
het verloop van de slijtage als funktie van de verspaningstijd. 

2.3. Gereedschapslijtage. 

De belangrijkste geometrische slijtagevormen aan een gereedschap, welke 
kunnen ontstaan tijdens het verspanen zijn: 
1. Vrijloopvlakslijtage aan het vrijloopvlak. 
2. Kolkslijtage aan het spaanvlak. 
3. Oxidatieslijtage aan het hulpvrijloopvlak. 
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De eerste twee slijtagevormen zijn veruit het belangrijkste. 

In figuur 2.1. wordt een overzicht gegeven van de slijtagevormen en hun 
rneetbare grootheden. 

t • , I 
, .. 

I , I 
ex> ... 

! I , > E , 
1 

, 
I t cc , , , 

> 

Vrijloopvlak '\;j • 
l 

A 

C ~~spaan-
vlak 

Vrijloopvlak
slijtage 

figuur 2.1. 

__ ........,____ Kcl~:5lijtage 

L . 
:l: r"- ":" =-::. =-::-:::::-+:-:'. ::.::..:':'.-:..=-:-:.":::.\. ___ -1 
"', 

A 
SV) Doorsnede A-A - - KM __ 

_Kl_ 
y 
ex 
Svy 

VB 
KL 
KT 
KM 

Spaanhoek 
Vrijloophoek 
Afname snijkant in richting 
spaanvlak 
Afname snijkant in richting 
vrijloopvlak 
Breedte vrijloopvlakslijtage 
Kolklip-breedte 
Kolkdiepte 
Kolkmidden-afstand 

2.4. Slijtagetypen. 

Tijdens het verspanen wordt het gereedsChap thermisch en mechanisch zeer 
zwaar belast. Deze beJastingen zijn de grondoorzaak van het ontstaan van 
de volgende slijtagetypen. Lit (1). 

1. Beschadigingen van de snijkanten. 
Harde deeltjes in het werkstukmateriaa1 kunnen groeven veroorzaken in 
het gereedschapsmateriaal. 
Mechanische belastingwisselingen kunnen samen met thermoschok
verschijnselen leiden tot het overschrijden van de vermoeiingsgrens Van 
het gereedschapsmateriaa1, waardoor scheuren en uitbrokkelingen kUnnen 
ontstaan. 

2. Adhesieve slijtage. 
Tussen het gereedschap en het werkstuk kan fysische adhesie ontstaan 
( aan1assen) • 
Bet gevolg kan 2ijn dat snijkanten uitbrokkelen. 

3. Plastische vervorming. 
Door de hoge temperaturen die tijdens het verspanen ontstaan, kan de 
hardheid van het gereedschapsmateriaal (door chemische omzettingen) 
zodanig dalen dat de snijkanten p1astisch vervormd worden. 
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4. Diffusieslijtage. 
Bij hardmetalen kan bij hoge temperaturen een diffusieproces ontstaan 
tussen het gereedschapsmateriaal en het werkstukmateriaal. Dit 
diffusieproces veroorzaakt vooral slijtage op het spaanvlak, 
(kolkslijtage) waar de temperaturen het hoogst zijn. 

5. Oxidatieslijtage. 
Bij hoge temperatuur ken ook een oxidatieproces op gang komen bij 
hardmetalen gereedschappen. 

De slijtage vormen, zoals die aangegeven zlJn in 2.3., worden 
veroorzaakt door een of meerdere slijtagetypen. 
Figuur 2.2. geeft een overzicht Van de invloed van de verschillende 
slijtagetypen op de totale slijtage als funktie van de temperatuur die 
tijdens het verspanen ontstaat. 

Temperatuur ~ 
(Snijsnelheid,aanzet) 

1. Adhesieve slijtage 
2. Oxidaties!ijtage 
3. P!astische vervorming 

Beschadiging van de snijkanten 
4. Diffusieslijtage 

2.5. Methoden van standtijdonderzoek. 

figuur 2.2. 

In de praktijk zijn drie methoden van standtijdonderzoek ontstaan. 

1. Temperatuurstandtijdonderzoek. 
Dit is een langdurig standtijdonderzoek, dat toegepast wordt bij die 
gereedschapsmaterialen (snelstaal), waarbij na het overschrijden van 
~en kritische temperatuur door chemische omzettingen de snijkanten 
zodanig plastisch vetvormen dat verdet vetspanen niet meet mogelijk is. 
De snijkanten zijn dan volledig Wbot W geworden. 

2. Slijtagestandtijdonderzoek. 
Dit wordt toegepast bij hardmetalen- en keramische gereedschappen. De 
slijtage is bepalend voor het standtijdeinde. De slijtagevormen, welke 
voornamelijk gemeten worden zijn 

a. Vrijloopv1akslijtage (VB en VB maximaal, fig 2.1.) 
b. Ko1kslijtage (KT en KM, fig. 2.1) 



-10-

De volgende figuur (2.3.)geeft aan tot welke slijtagegrenzen het 
onderzoek uitgevoerd moet worden. 

I 

Gereedschaps- Meetbare Na te streven 
materiaal grootheid meetint;erval 

VB nun Ot2~ 1,0 
Snelstaal VBmax nun 0,35.,. 1,4 

KT nun 0,1-:- 0,3 

VB nun 0,3~ D,S 
Hardmetaal VBmax nun O,5~ 0,7 

KT lIlIll 0,1.,. 0,2 

Keramiek VB nun O,15~ 0,3 
KT nun 0,1 

figuur 2.3. 

3. Kortstondige standtijdonderzoeken. 
Dit zijn onderzoeken, waarbij of met hele hoge snijsnelheden gewerkt 
wordt, of waarbij de snijsnelheid kontinu verhoogd wordt. 
Er ontstaan hierbij zeer Korte standtijden. De betrouwbaarheid van deze 
metingen is niet erg groot. Dit type onderzoek geeft dan ook aIleen 
maar vergelijkingswaarden voor de verspaanbaarheid van verschillende 
materialen. De metingen worden uitgevoerd rechts van punt C in figuur 
1.1 pag. 2. 

Met behulp Van de eerste twee typen Van onderzoek kan de Taylor 
vergelijking bepaald worden. 
V~~r het onderzoek naar de verspaningsmogelijkheden met volhardmetaal
boren, zal een slijtagestandtijdonderzoek uitgevoerd worden. 
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Hoofdstuk 3. 

Het boorproces. 

3.1. Inleiding. 

Het boren in metaal is een zeer be1angrijk bewerkingsproces bij DAF. Meer 
dan de helft van de produktietijd wordt gebruikt voor het boren van 
gaten. Het is daarom logisch en ook noodzake1ijk, dat er diepgaande 
onderzoeken gedaan worden, naar de toepasbaarheid van de nieuwste 
technieken op het gebied van boren. 
Het boorproces is een veel moeilijker beheersbaar proces dan draaien, 
omdat: 
1. De snijsnelheid lineair afneemt vanaf de buitenomtrek naar het midden 

van de boor. 
2. Het transport van spanen erg moeilijk is. 

In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht en indeling worden gegeven van 
de bestaande boortechnieken. Vervolgens zal aangegeven worden tot welk 
gebled het booronderzoek zich zal beperken. 
Daarna wordt de standwegvergelijking van boren afgeleid. Tenslotte zal 
een overzicht gegeven worden van de mogelijke inv1oedsfaktoren op de 
standtijd van boren, en zal aangegeven worden welke van deze 
invloedsfaktoren onderzocht worden. 

3.2. Overzicht van de verschi11ende boorbewerkingen. 

Ben vol1edig overzicht Van het boorproces wordt weergegeven in figuur 
3.1., lit. (9). 
Het verspaningsonderzoek wordt gericht op de klasse van het boren van 
ronde gaten in vol materiaal met boren met symmetrische snijkanten 
(figuur 3.1.; 2.1.1.). 
Boren met drie snijkanten worden ook tot deze klasse gerekend. 
In deze klasse kan nog een verdere onder verde ling gemaakt worden, 
afhankelijk van de gewenste boordiepte en gatdiameter. 
Indien we ons beperken tot boreo met een diameter van maximaal 20 mm, en 
een boordiepte van maximaal 3,5 x D, dan zijn er de volgende 
moge li j kheden: 

1. Snelstalen spiraa1boren. 
2. Gecoate sne1stalen spiraalboren. 
3. Spiraalboren met gereedschapstalen schacht en gesoldeerde hardmetalen 

punt. 
4. Stalen spiraalboren met ingesoldeerde gecoate hardmetaa1snijp1aat, en 

inwendig koelkanaal (zoals Sandsvik-Deltadrill, en de New-Pointboor). 
5. Volhardmetaalboren. 

Type 1,2 en 3 zijn inzetbaar in het gehe1e gebied tot 20 mm. 
De Sandvik- en New-Pointboren zijn toepasbaar bij diameters vanaf 12 mm, 
terwijl de volhardmetaalboren inzetbaar zijn tot een diameter van 16 mm. 
Lit. (10), (ll). 
Volhardmetaalboren zijn verkrijgbaar met of zonder inwendig koelkanaa1 en 
met twee of drie snijkanten. 

Een verdere onderverdeling kan nog gemaakt worden naar de verschi11ende 

slijpvormen van de boren. 
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Drilling with symmetrical major tuttlng edgf!s 
Bohren mit symmttri~ch IIngt'Qrdnelen Haupts.thnt~n 
Ptr~ge avet foret j arptes d~ toupe symetriQue~ 

Drilling with gun drill 
8o'1ren mil E'inlippenbohrer 
PerlAge ilvec forel 314 

Drilling with loo! head, onE tube sysll'm 
BOhren 'mit Bohfkll;ll nach deTT [inrohrsyslem 
Prr~~€ avec tetE Of forag€,spleme mono-.lube 

Drilling with tool head, Qouble tube~ysttm 
Bohren mil Bohrkll;lf naeh oem ~Delrohrsystem 
PtrlAge ilVPC t~l~ de forage S)'Sleme iltube~ doubles 

Trepanni'1t; with symmetrical maj:>f cutting edges 
Kernbohren mil 5ymmelrisch angf.'Ordneten Hauptschnekien 
Tr~ana9€ avec forel a IIre!es de coupe symetriques 

Trepanning with gun drill 
Kernbohren mit [inlippenbohrer 
Tripanage IIVec forel 314 

Trepanning wilh tool head, one tube system 
kernbohren mil Bohrkll;lf n'th dem £intohr system 
Tr~panagf a tete de forage. sysl~mf mono1ube 

Trepanning with tool head, double tube system 
Kernb,hr~n mil Bohrkopl nach defl' ~;Jelrohr system 

Trepanagf a tete O£ fora~. systeme i tubes doubles 

Boring with symmp.lrical major tutting edges 
AufOOhren mil.,ym!T,e!ri~ch angE':)tonelen Hc!upl sthnek!en 
Per~agf avec outil ii arfle~ de coupe 5ymtlrlque~ 
sur aVe"! trou 

[<or ing ",ith gun drill 
Aufbohren mil [inlipf\enbohrer 
rerUgE avec forel ,II! !our avanl Irou 

Bor Ing \lilh tool head, one lube sys tem 

2.1.1 

2,1.2 

2,1.3 

2.1.4 

2.3, ] 

r-

2.3.2 

Aufoo"ren mil BO"rkop! naeh dem [inrohrsyster.1 -
Pfn;.ag~ avec tete df forage surlwant trou. sysleME mono-tube 2.3.3 

Boring with '001 head, double tube system 
Aufbohren mil 8ohrtopf nach dem I)Jppelrohrsystem 
Per~1<}f ,vec Ie' I' de forage sur un Mnt trou. 
sys'~mf , tubes doubles 

. Re&ming with multi edge teamer 
Reiber> mil mrhrschneidigemReibWtrtzeU9 
Alpsage a r 8111>01r, Dutil i Iretes de toupf mulliples 

Reaming with single ec!ge reamf.'r 
Reiben mit £inmf.'S!oer-Reibwerkzeug 
"lesl<}f i Iller-oir i trite elf toupe unique 

f-

2.3.4 
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figuur 3.1. Terminologie en klassifikatie van boorprocessen. 
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3.3. Inkadering van het verspaningsonderzoek. 

Het verspaningsonderzoek zal beperkt worden tot het gebied van de 
volhard-metaalboren met en zonder inwendig koelkanaal. 
Bet toepassingsgebied zal zijn het boren van tapgaten of paspengaten. 
Gekozen wordt voor de uitvoeringsvorm met drie snijkanten, .omdat deze 
boren een beter centrerende werking hebben dan boren met twe~ snijkanten. 
De boren zonder koelkanaal zijn van de firma IL1X, type ILIX RECORD 3S 
De boren met inwendig koelkanaal zijn van de firma HAM, type HAM 327. 
Bovendien zijn enkele BAM boren zander inwendig koelkanaal beschikbaar, 
met dezelfde geometrie ale de boren met koelkanaal. 
De werkstukmaterialen, waarin geboord zal worden zijn: 
1. GGG50. 
2. 42CrMo4 (veredeld tot 850-1050 N/mm2 treksterkte). 

3.4. Geometrie van volhardmetaalboren. 

De algemene benamingen voor oe geometrie van een boor wordt aangegeven in 
figuur 3.2. 

\hoofd sn ij"'ant 
\ rge leidingsrand 

\ I r ; Sn Ijpunt 

'\ _ / ~ietdikte 

d¥.cfssniJ
kant .' 

punthoek .' .-----..... 
'v 

l 

"-dwarssniJkants_ -- ._ 
hoek 

- boor punt 
spoed hoe k 

figuur 3.2. Algemene benamingen boorgeometrie 

In de figuur 3.3 en 3.4 wordt de geometrie van beide typen 
volhardmetaalboren afgebeeld. 
In tabel 3.1 worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de 
geometrie van beide boortypen duidelijk gernaakt. 

Tabel 3.1. 
ILIX-3s HAM 327 

Totale boorlengte 11 (mm) DIN 1897 DIN 1897 
Spaangroeflengte 12 (mm) DIN 1897 DIN 1897 
Boordiameter D (mm) DIN 1897 DIN 1897 
Spaanhoek y (graden) 0 0-30 
Vrijloophoek ex (graden) 6 (I>=12) 25 
Fasehoek % (graden) - 7 (D==12) 
Tophoek a (graden) 150 140 

De belangrijkste afmetingen van deze boren zijn volgens DIN 1897. Lit. 
(12) • 

I 

\ 
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In hoofdstuk 6 zal verder ingegaan worden op de verschillen in 
boorgeometrie en de gevolgen hiervan van het toepassen van deze boortypen. 

3.5, Afleiding van de standwegverg~lijking. 

Bij boran is het gebruikelijk am de standwegvetgelijking te bepalen, in 
plaats van de standtijdvetgelijking. Dit, omdat de verspaningstijden bij 
'boren klein zijn door de geringe d epte van het boorgat. 

Definitie: 
De standweg is de som van aIle lengten van de geboorde gaten, waarbij een 
boorgereedschap, vanaf de eerste snede tot aan het onbruikbaar worden, 
als gevolg van het overschrijden van een bepaald beeindigingskriterium, 
onder gegeven konstante verspaningskondities verspaant. 

Het is mogelijk een standwegvergelijking te bepalen uit de standtijdver
gelijking van Taylor. 

Taylor: 

V,TY = C of T = c1/y.v- 1/ y (1) 

Stel standwegvergelijking van boren: 
z 

V.L = c
L 

(2) 

De boortijd voor het boten van een gat met denkbeeldige lengte van L (m), 
en diameter D (mm), met snijsnelheid V (m/min.) en aanzet S (mm/omw.) is 
T (min) met 

T =' TI.D.L 
V.S 

(min) (3) 

Als L de standweg van een boor is, dan is T de overeenkomstige standtijd. 

L = V. S , T (m) ( 4) 
TI.D 

Vul ( 3) in 

z+l ( V • 
S 

TI.D 

Noem 
Z 

YO == z + 

( 2) in: 

) Z .Tz = c
L (5) 

(6) 
en 

TI • D ) Z / (z+ 1 ) 
S 

Dan voigt uit (5) ,(6) en (7) 

( 7) 

Met behulp van experimenten kan deze Taylor vergelijking voor boren 
bepaald worden. Lit. (13). 
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De standweg- en de standtijdvergelijking kunnen dus op eenvoudige wijze 
in elkaar omgerekend worden (Vergelijking (3) of (4) ). 

We zullen dan ook met behulp van het boorexperiment de uitgebreide Taylor 
vergelijking bepalen. 

3.6. Invloedsfaktoren op de standweg van een boor. 

De standweg van een boor wordt bepaald door het bereiken van een bepaald 
standwegbeeindigingskriterium. 
De standwegbeeindigingskriteria kunnen dezelfde zijn als die, welke in 
hoofdstuk 2 genoemd zijn. 
Ook bij boren is een bepaalde mate van slijtage het belangrijkste 
standwegbeeindigingskriterium. 

In het kader van het boorexperiment is het belangrijk om te weten welke 
faktoren invloed hebben op de slijtage van een boor, dUB op de standweg, 
en welke faktoren onderzocht zullen worden. 

De invloedsfaktoren op de slijtagavan een boor zijn de vo1gende: 

1. Bewerkingsmachine. 
- Het dynamisch gedrag van de machine. 

Volhardmetaalboren zijn door hun brosheid veel kwetsbaarder voor 
trillingen dan sne1stalen boren. 
De overbrenging voor de aanzetbeweging van de boor. 
Ook de manier, waarop de aanzetbeweging van de boor wordt 
overgebracht is van belang voor de slijtage. 
Een hydraulische overbrenging heeft als gevolg dat bij het 
binnendringen van de .boor in het werkstukmateriaal, de boorpunt erg 
zwaar wordt belast door het opbouwen van de dtuk. Er ontstaat een 
onregelmatige aanzetbeweging. 
Bij een mechanische overbrenging zal de boor met een veel meer 
gelijkmatige beweging het materiaal binnendringen. 

2. Verspaningsgrootheden. 
- Snijsnelheid, aanzet. 

Deze verspaningsgrootheden hebben een grote invloed op de standweg. 
Dit blijkt duidelijk uit de Taylorverge1ijking. 
In het vo1gende hoofdstuk zal hier verder op ingegaan worden. 

3. Koeling. 
Het koelmiddel heeft bij het boren drie funkties 
a. Het afvoeren van de warmte. 
b. Het afvoeren van de spanen. 
c. Smerende werking tussen werkstuk- en gereedschapsmateriaal. 
De koeling van het gereedschap en de afvoer van spanen door de 
spaangroeven wordt vooral bepaald door de aard en de hoeveelheid van 
de koelvloeistoftoevoer. 
Bij het gebruik van inwendige koelkanalen aal de boorpunt goed gekoeld 
worden, terwijl bij het boren met boren zonder inwendig koelkanaal het 
twijfelachtig is of de koelvloeistof bij boordiepten groter dan 2xD de 
boorpunt weI bereikt. Bovendien worden deze boren bij het uittreden 
uit het werkstukmateriaal plotseling sterk afgekoeld, waardoor 

thermoschokverschijnselen kunnen ontstaan. 



-18-

De chemische samenstelling van de koelvloeistof heeft invloed op de 
hoeveelheid warmte die per volumeeenheid afgevoerd kan worden en op de 
smerende werking. 
Bij het gebruik van beren met inwendig koelkanaal is de 
koelvloeistefpomp ook van belang. Bij een pomp die een konstante druk 
levert zullen de spanen langer zijn, dan bij een pomp die een 
intermitterende druk levert. Door de drukpulsen zullen de spanen 
eerder breken, waardoor er een betere spaanafvoer mogelijk is. 

4. Boorgereedschap. 
- De hardmetaalkwaliteit heeft grote invloed op de slijtage van een 

boor. De keuze van de hardmetaalkwaliteit wordt vooral bepaald door 
het werkstukmateriaal. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. 

- De geometrie van de boor (slijpvorm en diameter) heeft grote invloed 
op de verspaningsmogelijkheden van een werkstukmateriaal. 

5. Slijpproces. 
De slijpmethode, van zowel de boorfabrikant, als van DAF voor het 
herslijpen van de boren, bepaalt in hoge mate de reproduceerbaarheid 
van de standweg. 
Door het slijpen ontstaan fouten in de boorgeometrie, die grote 
invloed hebben op de belastbaarheid en de slijtage van een boor. 
De drie belangrijkste geometrische fouten die op kunnen treden zijn 
1. Het slingeren van de boorpunt. 

Door het sliogeren van de boor zullen de geleidingsranden van de 
boor extra zwaar belast worden. 

2. Snijkantshoogteverschil. 
Het snijkantshoogteverschil is het verschil in afstand van 
punten, die op gelijke afstand van de hartlijn op de 
verschillende hoofdsnijkanten liggen, tot een vlak loodrecht op 
de hartlijn van de boor. Figuur 3.5. 

figuur 3.5. 
Snijkantshoogteverschillen 
aan de boorpunt. 
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Indien we naar de gevolgen van dit snijkantshoogteverschil kijken, 
dan zien we dat, indien het snijkantshoogteverschil groter is dan de 
aanzet per snijkant (Oit is bij tweesnijdende boren 1/2 x S en bij 
driesnijdende boren 1/3 x s), een snijkant niet verspaant. Een 
resu1terende radiale kracht zal ontstaan, waardoor bij de niet 
snijdende snijkant de geleidingsrand zwaarder wordt belast. 
In de figuren 3.6 en 3.7. wordt dit duidelijk gemaakt van een 
tweesnijdende boor. Lit (14). 

81% 
omw. 

/~ 
/;/'/; 
/%<~ /;0/ / / 

'/ / 
/ 

figuur 3.6 
Belasting van de boorpunt 
tengevolge van snijkants
hoogteverschi11en. 

3. Zie1exentriciteit. 

3.7.A 

L a.nut I" mIT/om-.-. 3. 7. B 

,~_L;=;,k_n ~~ ":~-,.l. • ... ,' 
! 
~_ .Inz,t t 2' H 

figuur 3.7. 
A. Beide snijkanten verspanen. 
B. Slechts een snijkant verspaant 

tengevolge van het snijkants
hoogteverschil. 

Oit is de excentrische 1igging van de ziel ten opzichte van de 
rotatieas van de boor. 
Ooor de excentrische 1igging van de zie1 za1 op de 
dwarssnijkanten een steeds wisse1ende be1asting worden 
uitgeoefend. Oit is erg ongunstig voor de levensduur van de boor. 

6. Werkstuk. 
- Het werkstukmateriaa1. 

De hardheid en de struktuur van het werkstukmateriaa1 heeft grote 
inv10ed op het slijtagegedrag van een boor. 

- De vorm van het boorgat. 
Bij het boren van doorlopende gaten zal de slijtage van de boor 
groter zijn, dan bij het boren van b1inde gaten. Bij het doorbreken 
van het werkstukoppervlak bij het boren van doorlopende gaten zal de 
boor door het afbrokke1en van het werkstukmateriaal extra zwaar 
belast worden. 
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- De hoek tussen het werkstukoppervlak en de hartlijn van de boor 
heeft grote invloed op de belasting van de boor bij het 
binnendringen van het werkstukmateriaal. 

- De verhouding tussen de lengte van het boorgat en de boordiameter 
heeft grote invloed in verband met de koeling en de spaanafvoer. 

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het boorproces door een groot 
aantal faktoren wordt belnvloed. Het mag duidelijk zijn dat het niet 
mogelijk is in een enkel experiment al deze faktoren te onderzoeken. 

We beperken ons daarom tot het onderzoeken van het slijtagegedrag van 
de twee typen boren als funktie van de snijsnelheid, aanzet, en 
diameter. 
Dit omdat : 
a •. De snijsnelheid en de aanzet instelbare parameters zijn. 
b. De boordiameter wordt bepaald door het produkt. 
c. De invloed van de snijsnelheid, aanzet, en boordiameter verwerkt 

kan worden in de uitgebreide Taylor vergelijking voor boren. 

We nemen verder aan dat : 
1. De stabiliteit van de beproevingsmachine voldoende groot is. 
2. De geometrie van de boren, zoals deze door de £abrikant geleverd 

zijn, konstant is. 
3. Het werkstukmateriaal van konstante kwaliteit is. 
4. De kwaliteit van de boor door het herslijpen niet verandert. 
De eerste drie aannamen zullen door observaties tijdens het experiment 
en door het meten van de boorgeometrie en de hardheid van het werkstuk 
materiaal gecontroleerd worden. 
De vierde aanname zal niet onderzocht worden. 
Doordat de toepassing van deze volhardmetaalboren gericht is op het 
boren van tapgaten en paspengaten, wordt het experiment verder beperkt 
tot het boren van blinde gaten met een lengte van 2,5 x D, met de 
hartlijn van de boor loodrecht op het werkstukoppervlak. 
We gebruiken het koelmiddel, zoals dat aanwezig is in het 
koelvloeistofreservoir van de machine. 

3.7 Slijtagevormen bij boren. 

Slijtagevormen welke kunnen ontstaan bij het boren met volhardmetaalboren 
zijn : 
- Vrijloopvlakslijtage op het vrijloopvlak 
- Geleiderandslijtage 
- Plastische vervorming van de dwarssnijkanten (snijsnelheid is hier bijna 

nul) 
- kolkslijtage (dit is slechts mogelijk bij zeer hoge snijsnelheden). 

Qmdat de snijsnelheid lineair toeneemt vanaf het hart van de boor naar de 
buitenomtrek, zal ook de vrijloopvlakslijtage naar de buitenomtrek toe 
groter worden. 
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In figuur 3.8 wQrdt de vrijloopvlakslijtage en de geleiderandslijtage 
zichtbaar gernaakt. 

r 
\1 

figuur 3.8 
Slijtagevormen bij boren en hun meetbare grootheden. 

VB = Vrijloopvlakslijtage 
IF S.lijtage van de geleidingsrand. 

In hoofdstuk 5 zal verder ingegaan worden op het meten van de slijtage 
tijdens het hoorexperiment. 
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Hoofdstuk 4 

Keuze van de verspaninsskondities voor het boorexperiment. 

4.1. Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat het boorexperiment beperkt 
zal worden tot het onderzoeken van drie-snijdende volhardmetaa1boren met 
en zonder inwendig koelkanaal. 
De te onderzoeken werkstukmaterialen zijn: 
- GGG50 
- 42CrMo4 (veredeld tot 850-1050 N/mm2 treksterkte). 

In dit hoofdstuk zal een keuze worden gemaakt ten aanzien van: 
a. De hardmetaal kwaliteit van de boor. 
b. De diameters van de te onderzoeken boren. 
c. De te onderzoeken snijsne1heden en aanzetwaarden. 

4.2. Keuze van de hardmetaalkwaliteit. 

Er dient een keuze te worden gemaakt ten aanzien van de 
hardmetaalkwaliteit van de boor, afhankelijk van het werkstukmateriaal dat 
verspaand zal worden. 

De soorten hardmetaal kunnen in drie Klassen ingedee1d worden: 
a. Koba1tgebonden wolfraamkarbiden. 
b. Molybdeen - of nikkelgebonden titaankarbiden 
c. Mengvormen van wolfraam- en titaankarbiden. 

Hardmetalen boren worden verkregen door eerst poeders van bovengenoemde 
samenste11ing in de vorm van ronde staven te per sen en vervolgens deze 
staven te sinteren. 
De uiteindelijke boorgeometrie wordt door slijpen verkregen: 
Met behulp van deze processen is het mogelijk een aantal hardmetaalsoorten 
te verkrijgen met zeer verschillende eigenschappen. 
V~~r het praktisch gebruik worden deze hardmetaalsoorten in drie groepen 
ingedeeld, nl. P,K en M- kwaliteit. Deze groepen zijn verder onderverdeeld 
naar nummer (01, 10, 20, 30, 40). 
Men mag stellen dat de hardmetaalsoorten bij de hogere nummers een grotere 
taaiheid en een lagere slijtvastheid bezitten dan de lagere nummers. 
De P-kwaliteit wordt meestal toegepast bij staalsoorten, terwijl de 
K-kwaliteit meestal wordt toegepast voor hetbewerken van materialen, 
waarbij Korte spanen ontstaan, zoals gietijzer. 
De K-kwaliteit laat hogere snijsnelheden toe dan de P-kwaliteit, de 
K-kwaliteit is namelijk slijtvaster dan de P-kwaliteit. 
Het boorproces is een proces, waarbij snel trillingen op kunnen treden. 
Het is dus aan te bevelen een hardmetaalkwaliteit te kiezen met een wat 
hoger nummer (dus grotere taaiheid). 

De meeste boorfabrikanten geven de volgende adviezen met betrekking tot de 
keuze van de hardmetaalsoort: 
a. V~~r het boren in GGG50: K20. 
b. Voor het boren in 42CrMo4: P40. 
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De toepassingsgebieden van hardmetaalkwaliteiten worden weergegeven in 
figuur 4.1. 

Ondanks de aanbeve1ingen van de verschillende boorfabrikanten zijn de 
leveringsmogelijkheden voor de verschillende hardmetaalkwaliteiten tot nu 
toe zeer beperkt. 

De boren, die in de boorproef worden gebruikt, hebben de volgende 
hardmetaa1kwaliteit: 
- Boortype ILIX (Zonder inwendig koelkanaal): P40 
- Boortype HAM (met inwendig koelkanaal) : K15 

4.3. Boordiameter. 

Met behulp van het boorexperiment willen we ook ondermeer de invloed van 
de boordiameter op de standtijd/standweg onderzoeken. 

In het algemeen zijn volhardmetaalboren verkrijgbaar in het diametergebied 
van 6 tot en met 16 mm. 
De invloed van de diameter kan het best onderzocht worden, indien die 
diameters gekozen worden, welke dicht bij de grenzen van het 
diametergebied 1iggen. Dus 6 mm en 16 mm. 
V~~r de boorproef worden echter de diameters S 8,5 en S 12 mm gekozen, 
omdat: 
1. Het maximaal moge1ijke toerenta1 van de api1 van de beproevingsmachine 

is 3150 omw./min. Bij een boordiameter van 8,5 mm kan dan nog een 
snijsne1heid van 80 m/min worden bereikt. 

2. Om de hoevee1heid werkstukmateriaa1, die nodi9 is voor de boorproef, 
enigszins te beperken wordt een diameter gekozen van 12 rom als bovenste 
grenswaarde. 

4.4. Keuze van de richtwaarden voor de snijsnelheid en de aanzet. 

De snijsne1heid en de aanzet zijn zeer belangrijke procesparameters, omdat: 
1. Deze parameters hebben een grote inv10ed op de standtijd. 
2. Het zijn inste1bare parameters. 

Zowe1 de snijsne1heid a1s de aanzet zijn bij een moderne CNC-machine 
binnen minimale en maxima1e grenzen, kontinu variabe1 in te ste11en. 

De keuze van de richtwaarden van de snijsne1heid en de aanzet wordt 
bepaa1d aan de hand van: 
1. Een 1iteratuuronderzoek. 
2. Een gevoeligheidsanalyse van de standwegvergelijking. 

Ad.l. Literatuuronderzoek. 

Uit de literatuur blijkt dat de aanbevolen aanzet en snijsne1heidswaarden 
in de volgende gebieden liggen. Zie tabel 4.1. 



-25-

Materiaa1 Inwendig Boordiameter Snijsnelheid Aanzet 
Koelkanaa1 (mm) (m/min) (mm/omw) 

42CrMo4 nee 8,5 40-100 0,09-0,U 
nee 12 40-100 0,16-0,20 
ja 8,5 100-150 0,09-0,U 
ja 12 . 100-150 0,16-0,20 

GGG50 nee a,s 60-140 0,11-0,12 
nee 12 60-140 0,16-0,24 
ja 8,5 90-180 0,11-0,12 
ja 12 90-180 0,16-0,24 

Tabel 4.1. Richtwaarden voor de snijsne1heid en de aanzet, bepaa1d uit de 
literatuur. 

De belangrijkste literaire bronnen waren: 
1. Gegevens van boorfabrikanten. Lit. (15),(16),(17) 
2. Machining Data Handboek. Lit. (7) 

Een vo11edig overzicht van de gegevens met betrekking tot het 
literatuuronderzoek wordt gegeven in bijlage I. 

Ad.Z. Gevoeligheidsanalyse Taylorvergelijking. 

Met behulp van het boorexperiment willen we de uitgebreide 
Taylorvergelijking van boren bepalen. 

waarbij c,a,b,e,g konstant zijn. 

Indien we het slijtagekriterium VB en de boordiameter D even buiten 
beschouwing laten, gaat deze vergelijking over in: 

L = c*.va.sb (2), 

met C* is konstant voor een bepaalde boordiameter en 
vrij loopvlakslijtage-kriter i urn. 

Om een indruk te krijgen voor de waarden van de exponenten a en b 
beschouwen we de genormeerde Taylorvergelijking voor draaien lit. (18). 

y 
V (Ta) a· T a 

-a 
A 

=C'C-
A 

).( 
v a 

y 
a/Sa 

--=S-s"7'i-n'"'z-K";;;c-O-S'A- ) I me t A = a. Sa 

Uitschrijven van deze vergeIijking geeft: 

(3) 

. Td = cvl/Y.Aoa/y.( 5sin2 K.cos ).J-Y/Y.To.a-<o. -Y)7Y.v~1/y.s~«a+ y)/y) (4) 

Deze konstante K is onafhankelijk van snijsnelheid V en aanzet s. 
Dan voIgt uit (4) en (5): 
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Indien we aannemen dat de slijtage van een snijkant bij draaien met 
snijsnelheid V en aanzet 5 na een bepaalde verspaningstijd gelijk is aan 
de slijtage van een boorsnijkant bij boren met snijsnelheid V en aanzet 
s/3 (Aanzet per snijkantl na een zelfde verspaningstijd, onder verder 
dezelfde omstandigheden, dan geldt: 

-l/y _ ( a + Y)' 
Tb= K.V .(+) y (7) 

Dit is gelijk aan: 

-l/y 
T=K'.V S b . 

y 
, met K'= K.3 (8) 

Tijdens het boorexperiment wordt echter niet de standtijd in minuten 
bepaald, maar de standweg in meters. 
In hoofdstuk3 is aangetoond dat de standwegvergelijking en de standtijd
vergelijking op eenvoudige wijze in elkaar om te rekenen zijn. 
T= 'IT .D.L (9) 

V.S 
Dit geeft voor vergelijking (8) 

LL 
L= 

K' Y 
D 

• V .S 
Tf • 

y-o. - 'f 
y 

(10) 

Voor een bepaalde diameter D geldt 

Kit: _K_'_ (11) 
Tr.D 

Vergelijking (11) invullen in (lO)en dan gelijkstellen aan (2) geeft: 

1. r!f'= K" (12) 

~ 2. a = (13) 
y 

3. b = y- 0. - 'f (14) 

Om de invl6ed Van de snijsnelheid en de aanzet op de standweg te bepalen, 
berekenen we de totale differentiaal van vergelijking (2) 

dL= ( ~~ ) s dV + ( ~~ ) V dS 

Dit geeft: 

dL = a.c*.ab• va-l.dV + b.c*.va.sb- l (lS). 

(15) delen door (2) geeft 

dL dV dS "L= a·v + b s (16) 

Invullen van (13) en C14} geeft: 

dL = ( Y::.!. ) dV + y- 0. -'f dS 
L Y • v Y ·s (17) 
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Tabe1 4.2. geeft een indruk van de waarden voar y, a en y , zoals deze 
gelden v~~r de genormeerde Tay10rvergelijking 

~e~~stu~~teriaal gereedsc~a?materiaal :l y 

I O~'be~~gecrd staal snels·~aal ;:".28 O. l-i 
bard:::",'!:a"l :).28 O. J 4 

,81e ::.'!.JZer snelstaal ;:",20 O. I J 

Ikcpet 
hard:::5:taal ~ "'1 O. J 0 -.I._v 

snelstaal :!.23 o. I 
hard=~taa: ~, • 10 O. J 

mess':"ng snels'!:aal 0.31 O. I 
hard!:etaal 0, J J O. I 

bTO::S, t::::::bak snels:aal C;.:: 3 O. J 
hard::etaa.: o. )0 O. J 

alt:=:::i.u= sr:.els:aal C .'::9 :'. J 
hardr:-.etaa: C. J 0 J. J 

Tabe1 4.2. Waarden voor de exponenten van 
de genormeerde Taylorvergelijking. 
( Vergelijking (3) ) 

, 

Y 

0.15 
o "', ,.)v 

Ct.25 
;::.25 
O. J 3 
--

CJ_2S 
--

0.25 
--

2.':'1 
--

Invullen van de getalwaarden van onge1egeerd staal en gietijzer uit tabe1 
4.2. in verge1ijking (17) geeft. 

Ongelegeerd staal: dL = -2 3 dV _ 0 4 dS 
L I V'S 

(18) 

dL 
Gietijzer -= 

L 
dV dS 

-3,0 -V - 0,2 -S (19) 

Voor bijvoorbee1d gietijzer betekent dit, dat als de snijsnelheid met 10% 
wordt verboogd, de standweg met 30% zal afnemen. 

Uit verge1ijkiog (18) en (19) blijkt dat de snijsne1heid een grote inv10ed 
heeft op de standweg van een boor. 
De invloed van de aanzet op de standweg van een boor is erg klein. 
We zullen toch de boren bij verschillende aanzetten onderzoeken, omdat de 
aanzet een inste1bare parameter is en omdat de verspaningstijd van een 
boorgat omgekeerd evenredig is met de aanzet. 
omdat waarschijnlijk de meetwaarden een bepaalde'strooiing zullen hebben, 
moeten de aanzetwaarden zover mogelijk uit elkaar 1iggen. 

Met behulp van het literatuur onderzoek en de gevoeligheidsanalyse van de 
uitgebreide Taylorvergelijking worden de volgende richtwaarden voor het 
boorexperiment gekozen. Deze waarden worden gegeven in tabel 4.3. 

We kiezen voorzowel GGG50 als 42CrMo4 dezelfde richtwaarden. 
om een goede vergelijking te kunnen maken tussen boren met koe1kanaal en 
boren zonder inwendig koelkanaa1 kiezen we voor beide boortypen ook 
dezelfde waarden. 

Tijdens het boorexperiment zijn door andere faktoren deze richtwaarden 

niet geheel aangehouden. Zie verder hoofdstuk 7. 
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Materiaal Inwendig Boordiameter Snijsnelheid Aanzet 
Koelkanaal (mm) (m/min) (mm/min) --_. 

GGG50 12 120 0,3 
100 0,3 

80 0,3 
ja 1--"120 0,15 

42CrMo4 100 0,15 
80 0,15 

8,5 80 0,15 

nee 12 120 0,3 
100 0,3 

80 0,3 
120 0,15 
100 0,15 

80 0,15 

8,5 80 0,15 

Tabel 4.3. Richtwaarden voor het boorexperiment. 
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Hoofdstuk 5. 

Praktische uitvoering van het boorexperiment. 

5.1. Inleiding. 

Het doel van het boorexperiment is het meten van de sIijtage van de boren 
als funktie van de boorweg, voor verschillende verspaningskondities. Met 
behulp van deze slijtagegegevens kan dan de standwegvergelijking bepaald 
worden. 
Een tweede doel is het onderzoeken van de invloed van de slijtage, bij de 
verschillende verspaningskondities, op: 
- Aanzetkracht, vermogen 
- Boorgatkwaliteit 
- Spaanvorming 
Bovendien is het noodzakelijk dat de aannamen uit hoofdstuk 3 worden 
gecontrolaerd. Daze aannamen zijn: 
1. Kwaliteit van het boorgereedschap is konstant. 
2. Eigenschappen van het werkstukmateriaal (vooral hardheid) zijn 

konstant. 

Om aIle benodigde gegevens te kunnen verkrijgen is het experiment in drie 
fasen verdee1d, name1ijk: 
1. - Metingen aan de boorgeometrie. 

- Onderzoek van de werkstukmateriaa1eigenschappen. 

2. - Meten van de boorslijtage als funktie van de boorweg, voor verschil
lende verspaningskondities. 

- Meten van de aanzetkracht en het vermogen van de hoofdmotor. 

3. - Bepa1ing van de boorgatkwa1iteit. 

In dit hoofdstuk za1 een overzicht gegeven worden van de verschi11ende 
meetmethoden en de gebruikte meetinstrumenten. 

5.2. Eerste fase. 

In dit eerste gedee1te van het totale boorexperiment wordt gemeten 
1. Geometrie van de boren. 
2. De hardheid van het werkstukmateriaa1. 

Ad.I. De boorgeometrie. 

In tabel 5.1. is een overzicht gegeven van de verschillende metingen en 
de daarbij gebruikte meetinstrumenten. 
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Tabei 5.1. 

Geometrie Meetinstrument 

1. Boordiameter D Meetmikroskoop 
2. Booriengte 11 schuifmaat 
3. Spiraalgroeflengte 12 Schuifmaat 
4. Spaanhoek y Meetmikroskoop 
5. VrijIoophoek(en) a,a Meetmikroskoop 
6. Tophoek n Meetmikroskoop a 
7. Breedte geleidingsrand b Meetmikroskoop 
8. Verjonging ct Mikrometer 
9. Zielexcentriciteit c Meetklok 
lO.Snijkantshoogteverschil H Meetkiok 

Bij metingen 1 tot en met 1 zijn de geometrische grootheden vo1gens 
figuur 3.4 en figuur 3.5., pagina 14, 15. 

Meting 8: Verjonging. 
De verjonging is het verschii tussen de boordjameter D en de diameter, 
gameten bij de overgang van schacht naar spaangroef. 

Meting 9: Zielexcentriciteit 
Dit is de excentriciteit van de ziel ten opzichte van de rotatieas. 
Deze wordt op de volgende wijze bapaald. 

Figuur 5.2. 

Met0n van ziplexcentriciteit 

h2 hi 
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De zielexcentriciteit E wordt bepaald uit het hoogteverschil hI-h2. 
Dit hoogteverschil ontstaat doordat snijkant I, rlie horizontaal liqt 
over a graden verdraain wordt, zodat snijkant 2 horizontaal komt (positie 
2' ). 

Hieruit voIgt voar 
hI -h2 

1 + cos (180 - a) 

V~~r driesnijdende bar~n geldt a 
worden voor snijkant 3. 

120°. Dezelf~e metjng kan uitgevoerd 

Meting 10.: Snijkantshoogtevprschll. 
Het snijkantshoogteverschil wordt gemeten volgens het principe in figuur 
5.3. 

figuur S.3. 
Meting van sni jkantshoogteversch illen 

Ad.2. Rardheid van het materiaal. 

Van elke werkstukplaat is de Brinell-hardheid bepaald. 
Bij de metingen is gebruik gemaakt van een koge! met diameter ~ 5 mm 
en een aandrukkracht van 750 Kgf. 

5.3. Tweede fase. 

De experimenten in daze tweede fase zijn uitgevoerd te DAF-Westerlo. 

Het experiment werd ale voigt ultgevoerd. 
Op de tafel van een CNC-bewerkingscentrum werd een mal geplaatst. Op deze 
mal werden de werkstukplaten met behulp van bouten bevestigd. Ook werd op 
de mal een dynamometer geplaatst. Met behulp van deze dynamometer werd de 
aanzetkracht gameten. Uit de werkstukplaten zijn blokken vervaardigd, 
welke op de dynamometer werdenbevestigd. 

In de werkstukplaten werd telkens een serie van 50 gaten geboord, waarna 
een gat in het blok op de dynamometer werd geboord. Tijdens het boren van 
dit gat werd de aanzetkracht en het vermogen van de hoofdmotor van de 
machine geregistreerd. Daarna werd de slijtage van de boor gemeten met 
behulp van een werkplaatsmikroskoop. Ook bij het allereerste gat werd 
tel kens een meting uitgevoerd. 
Al deze metingen werden uitgevoerd vooe de verschillende gekozen 
verspaningskondities. 
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De slijtagemetingen werden beperkt tot het meten van de vrijloop
vlakslijtage (Zie figuur 3.8.). De snijkant werd als referentielijn 
gebruikt. 
Aanvankelijk werd per snijkant op twee plaatsen de vrijloopslijtage 
gemeten, namelijk: 

1. De vrijloopvlakslijtage aan de snijpunten. Aier treedt de maximale 
vrijloopvlakslijtage op, omdat de snijsnelheid hier maximaal is. 

2. De vrijloopvlakslijtage Dp drievierde van de snijkant. 
Echter nadat een aantal keren was vastgesteld ~at deze slijtagewaarde 
als funktie van de boorweg zeer gering bleef, is deze meting niet meer 
uitgevoerd. 

De slijtage van de geleidingsrand werd niet gemeten. 
De slijtageproeven werden beeindigd nadat tenminste een vrijloopvlak
slijtage van 0,7 a 1,0 mm was gemeten. 

Het verspaningsvermagen werd gemeten door op het display van de machine 
de stroam van de hoofdmotor af te lezen tijdens het boren en het verschil 
te nemen met de oullast stroom. 

Tenslotte werd tijdens de7.~ proeven de spaanvorming bekeken. 

In figuur 5.4. is de meetopstelling s~hematisch w~erqegeven. 

Figuur 5.4. Meetopstelling. 

I. Machinetafel 
2. Mal 
3. Werkstukplaat 
4. Dynamometer 
5. Ladingsversterker 
6. Schrijver 

De dynamometer werkt met behulp van Piezakristallen, waarbij een 
verandering van de kracht een ladingsverandering geeft. Deze ladingsver
andering wordt met behulp van een ladingsversterker omgezet in een 
spanning, welke geregistreerd wordt op een schrijver. 
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Gegevens. 
1. Materiaal GGG50 afmetingen 550 x 160 x 55 mm 

42CrMo4 afmetingen ~ 500 x 55 mm 

2. Machine: 
- Merk: Toshiba 8.M.C. - 88 
- Machinenummer: 15060 
- Hoofdmotor: DC 9 KW 
- Toerental spill 28-3150 omw./min. 
- Aanzetbeweging: Mechanisch 
- Aanzetsnelheid: 1-3600 mm/min. 

3. Dynamometer: 
- Merk: Kistler 
- Typeoumrner: 9265 A XZ 
- Serienummer: 150071 

4. Ladingsversterker: 
- Merk: Kistler 
- Typenummer: 5001 
- Serienummer: 34475 

5. Schrijver: 
- Merk: Philips 
- Typenummer : PM 8220/32 

6. Meetmikroskoop: 
- Vergroting 30x 
- Af1eesnauwkeurigheid: 0,005 mm. 

7. Koelv1oeistof: 
- Emulsie 5% 
- 5Bar 
- 20 l/min. 

8. Inklemming boren: 
- ILIX: Klemhuls in morseconus 
- HAM: Adaptorbus in adaptor (zie hoofdstuk 6). 

5.4. Derde fase. 

In deze derde fase werd de boorgatkwaliteit bepaald. 
Deze metingen bestonden uit de vOlgende onderde1en, gegeven in tabel 5.4. 

Tabe1 5.4. 

Meting Meetinstrument 

1. Gatdiameter op diepte 1 :: 0,5 D Driepuntsmikrometer 
2. Gatdiameter op diepte 1 :: 2 D Driepuntsmikrometer 
3. Oppervlakteruwheid Ra Ruwheidsmeter Type Perthometer 
4. Oppervlakteruwheid Rt Ruwheidsmeter Type Perthometer 
5. Braamhoogte Meetklok 
6. Positioneringsnauwkeurigheid 2D-meetmachine Type Olivetti 



Meting 3: 
Ra is gedefinieerd als 1. rly\dL 

y 
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waarbij Y de ruwheidshoogte is gemeten vanaf de middenlijn door het 
ruwheidsprofiel. 

Meting 4: 
Rt is gedefinieerd als Rt = Ymax - Ymin, waarbij Y weer is gemeten vanaf 
de middenli jn. 

Meting 5: Braamhoogte. 
Dit is de gemiddelde hoogte van de braam gemeten vanaf het oppervlak van 
de werkstukplaat. 

Meting 6: Positioneringsnauwkeurigheid. 
Dit is bepaald als het verschil tussen de tota1e gemeten hartafstand van 
10 opeenvolgende gaten en de berekende, geprogrammeerde, hartafstand van 
deze 10 gaten. 
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Hoofdstuk 6. 

Diverse resultaten. 

6.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen de vo1gende onderwerpen besproken worden: 
De meetresultaten met betrekking tot de boorgeometrie. Uit de analyse 
van deze resultaten voIgt een advies ten aanzien van de boorgeometrie. 
De hardheid van het GGG50 materiaal. 
De spaanvorming bij het boren in 42CrMo4. 
Ink1emming van boren met inwendig koelkanaal. 

6.2. Boorgeometrie. 

De metingen hadden a1s doe1 te controleren of de geleverde boren van een 
konstante kwaliteit waren. 

De resultaten waren als voIgt: 
1. De hoofdafmetingen van de boren (Totale boorlengte 11' 

spaangroeflengte 12 en boordiameter D) voldeden aan de normen 
volgens DIN lS97. Lit. (12). 
Dit betekent ondermeer dat de boordiameter D een tolerantie heeft van 
hS. 

2. Het snijkantshoogteverschtl was rege1matig verdeeld tussen 0,01 en 
0,05 mm. Dit betekent dat bij een snijkantshoogteverschil 8=0,05 mm en 
een aanzet S = 0,15 rom/omw. slechta twee snijkanten verspanen, met 
ongunstige gevolgen voor de boor. zie ook hoofdstuk 3, pagina 18. 

3. De zielexcentriciteit was gemiddeld 0,02 rom. 
Deze gemiddelde waarde ligt ruim binnen de tolerantie volgens DIN 1414 
Lit. (19). 

4. De verjonging van de boren was als voIgt: 
Type HAM Verjonging is gemidde1d 0,03 mm. 
Type ILIX : Verjonging is gemiddeld 0,06 rom. 
Beide typen voldoen aan DIN 1414. 

De resultaten van de eerste drie metingen zijn zowe1 geconstateerd bij 
de HAM als bij de ILIX-boren. 

5. Slijpvorm van de boorpunt. 
De boorpunt van zowel de HAM als de ILIX-boor is geslepen volgens type 
B, DIN 1412 Lit. (20). 
Dit betekent dat de boor een aanpunting heeft. Door daze aanpunting 
ontstaan twee effekten, namelijk. 
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a. De dwarssnijkanten worden korter. Dit het",kent di'lt de aanzetkracht 
door deze aanpunting zal verminderen. 

b. Door de aanpuntinq ontstaat een gekorrigeerde hoofdsnijkant. 
De spaanhoek wordt konstant 1aogs de hoofdsnijkant. oit heeft twee 
grote voordelen: 
- De spaanhoek kan a~ngepast worden voor de bewerking van een 

specifiek werkstukmateriaal. 
- Door de.aanpunting wordt de spaanhoek bij de snijpunt kleiner. 

Hierdoor wordt de snijpunt sterker. 

In figuur 6.1. is deze aanpunting afgebeeld. Ook in de figuren 3.4 en 
3.5, is deze aanpunting zichtbaar (pagina 14, LSI. 

fiquur 6.1. 

Annpunting van de hoor volgens type B, DIN 1412 

Het grote verschil tUBsen de H~M- en de ILIX-boor is, dat bij de 
HAM-boor deze aanpunting minder ver is doorgevoerd dan bij de ILIX
boor. De HAM-boor heett dan ook een overgang van een rechte naar een 
gekromde snijkant. Tijdens de boorproeven is geconstateerd dat de 
HAM-boren aan de snijpunten snel uitbrokkelen, in tegenstelling tot de 
ILIX-boren. 
De uitbrokkeling van de snijpunt van een HAM-boor is duidelijk te zien 
in afbeelding 6.2. 

Afbeelding 6.2. Uitbrokkeling van de snijpunt van een HAM-boor. 
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6. De vrijloophoek(en). 

Het twaede grate vers~hil tussen dp HAM- en ILIX-boor is, dat de HAM-
boor twee vrijloop'v'lakken heeft en de IT,IX-boor n. 7.ie figuur 6.3. 

figuur 6.3. ILIX-boor: ~~n vrijloopvlak 

HAM-boor: twee vrijloopvlakken 

Door de vrijloophoek ontstaat een elastische ondersteuning van de 
snijpunt. Tussen de belasting door de snijkrachten en de elastische 
deformatieweerstand van het werkstukmateriaal zal een evenwichts
situatie ontstaan. Ook zal een wrijvings- zone tussen het 
werkstukmateriaal en de snijpunt ontstaan. Indien de vrijloophoek 
groter wordt zal de wrijvingszone kleiner worden, maar de snijpunt zal 
zwakker worden. De bovengrens van de vrijloophoek wordt dus door de 
sterkte van het gereedschapsmateriaal bepaald. In figuut 6.4. wordt 
dit verduidelijkt. 

figuur 6.4. Wrijvingsgebied in het vrijloopvlak 
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'l'ijdens het boren wordt d", effektieve vrijloophopl( velkleinrl <1''''r de 
i:ldflzetbpweqing. oit worflt rlllidplijk gemaakt in fi.qllllr 6.5. 

c'ffckt-it.'vP vrij L(lCll!

ilopk 

II.D 

(' 

" 

figuur 6.') Inv]()(·>r} Villi dE' iliHl7.P(- op d. "rf(>ktir:v(> vrti!()()p!I()(~k. 
t iHl 1 .S 

.[l 

Effektieve vrj j loaphoek =- 0'. _ arctan S 
1T • D 

Indien de effektieve vrijloophoek te klein wordt, kan ar Idemming 
ontstaan tussen de snijpunt en het werkstukmateriaal, waardoor 
boorbreuk op kan treden. Een tweede vrijloophoek zal dit effekt sterk 
verminderen (fiquur 6.2.). 
De geslepen vrijloophoek bepaalt dus in belangrijke mate de 
toelaatbare aanzet. 
De ILIX-boren met een diameter van 12 mm hadden gemiddeld een 
vrijloophoek van 7°. 
Bij een aanzet van 0,20 mm/omw. trad reeds klemming op tussen snijpunt 
en werkstukmateriaal. 
In afbeelding 6.6. is duidelijk te zien dat bij deze aanzet een groot 
wrijvingsvlak ontstaat (lichtere ged~elten op hat vrijloopvlak). 

Afbeelding 6.6. Het effekt van een te kleine effektieve vrijloophoek op 

de grootte van het wrijvingsvlak. 
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Nadat aan de ILIX-boren een vrijloophaek van 100 was geslepen, was 
het mogelijk te boren met een aanzet van 0,25 mm/omw. 

Samenvattend mag ten aanzien van de boorgeometrie geconcludeerd worden: 
1. De boorkwaliteit van zowel de HAM ala de ILIX boren was constant. 

Het snijkantshoogteverschil is vrij groot. 
Z. Boren met een volledige aanpunting zullen waarschijnlijk een 

langere standtijd hebben dan boren zonder volledige aanpunting. 
3. Bij het gebruik van ILIX-boren kan de aanzet verhoogd worden indien 

een tweede vrijIoophoek aan daze boren wordt geslepen. 

6.3. Verdeling van de hardheid van de materialen 42CrMo4 en GGG50. 

I. 42CrMo4. 
De hardheid van het 42CrM04 materiaal was normaal verdeeld. De 
gemiddelde hardheidsverdeling per werkstukplaat wordt weergegeven in 
het staafdiagram in figuur 6.7. 

2. GGG50. 
De meetresultaten met betrekking tot de hardheid van het 
GGG50-materiaal vertoonde een zeer grote spreidirig. 
Bij elke werkstukplaat is de hardheid op drie plaatsen gemeten. In 
figuur 6.8. wordt de verdeling van de gemiddelde hardheid per 
werkstukplaat in een staafdiagram afgebeeld. 
Deze grote spreiding in de hardheid heeft grate gevolgen gehad op het 
slijtageverlaop van diverse boren. In het volgende hoofdstuk zal 
hierop uitgebreid worden ingegaan. 

6.4. Spaanvorming tijdens het boren in GGG50 en 42CrM04. 

1. GGG50. 
GGG50 is een kortspanig materiaal. Tijdens het boren in dit materiaal 
werd dan ook geconstateerd, dat de spanen zonder problemen door de 
spaangroeven werden afgevoerd. 
Figuur 6.9. is een foto-opname van de spanen, die ontstonden tijdens 
het boren in GGG50. 

A=beeldin0 6.9. 
Scaanvorming ~GG 50 
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HaYdheidsverdelinq 42CrMo4 

II 

2 
Klasse I: liB 245-253 kqf/nun

2 
II: FIB 254-2")2 kqf/mm2 

III: HB 263-271 kqf/mIll
2 

IV: HS 272-280 kerf imnl 
l 2 

V: lIB :;f31-2BCJ kqt 
VI: HB 290-29[< k'i 

VII: HB 299-301 kq 
VIII: HB 308-:l ](; kr1 

III TV v VI VII 

figuur 6.7. 

Verdeling van de gemiddelde hardheid per 
werkstukrlaat. 
Materiaal: 42CrMo4 

VIII Klasse 
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Hardheidsverdelinq Gr;c; 50 

Klasse 

II III 

160-167 _I 2 216-223 
2 I: HB kqt mm,.., VIII: HB kqf /mm2 II: HB 168-175 kgf/mm; IX: HB 224-231 kgf/mm
2 III: HB 176-183 kqf Imm2 . X: HB 232-239 kqf/mm? 

IV: HB 184-191 k g f/mm
2 

XI: HB 240-247 kerf/mm; 
V: HB 192-1 gg kqf/mm,) XII: HB 248-255 ker f / mm2 VI: HB 200-207 kqf/mm; XIII: HB 25()-2() 3 krr f /mm

2 VII: HB 208-21.5 kerf /mm XIV: HB 2()4-272 kqE/rnm 

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

figuur 6.8. 
Verdeling van de gemiddelde hardheid per 
werkstukplaat. 
Materiaal: GGG 50 

Klasse 
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2. 42CrMo4 (Veredeld tot 850 - 1050 N/mm 2 treksterkte). 
De boorproef voor dit materiaal was gestart onder de verspanings
kondities V=80 m/min en S=0,15 mm/omw. voar een ILIX-boor met D=12mm. 
Onder deze verspaningskondities werd geconstateerd dat lange gevouwen 
lintspanen ontstonden. Het gevolg was dat deze spanen zich rond de 
boorschacht wikkelden en de spaangroeven vetstopten, waardoor snal 
boorbreuk optrad. 
In figUllr 6.10 worden ~e~e spanen afgebeeJ~. 

Afbeelding 6.10. 
Spaanvorming 42CrMo4 
ILl X-boor 
V 80 m/min 
S 0,15 mm/omw 
D 12 mm 
y 0 graden 

Om een oplossing voor dit probleem te vinden zal ingegaan worden op de 
theoretische achtergronden van de spaanvorming. 

De spaanvorming wordt bepaald door een groot aantal faktoren, onder 
andere: 

Geometrie van het gereedschap. 
Eigenschappen van het werkstukmateriaal (vervormbaarheid of 
duktiliteit). 
Verspaningsgrootheden als snijsnelheid, aanzet, snedediepte. 
Slijtage van het gereedschap. 

De vervormbaarheid van een materiaal wordt beschreven met behulp van het 
begrip duktiliteit. 
De duktiliteito van een materiaal is als voIgt gedefinieerd: 

n 

o = ( E )1-n C (1) 

met: 
E Eiasticiteitsmodulus (N/mm2). 
C Specifieke spanning (N/mm 2 ) 
n = Verstevigingsexponent, met 0 < n < 1 
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Materialen met een grote duktiliteit zijn tn hogere mate vervormbaar dan 
materialen met een geringe duktiliteit. 
Het veredelde 42CrMo4 is een zeer duktiel materiasl. Ond~r de 
verspaningskondities zoals de boorproef was gastart, is dit matariaal in 
staat het afschuifproces hij de overgang van werkstukmateriaal naar spaan 
volledig te doorIopsn zonder dat spaanbreuk optreedt. 
Hierbij ontstaan lange spanen, die gemakkelijk vervormbaar zijn. Tijdens 
het boren komen deze spanen in contact met de wanden van de spaangroeven. 
Doordat de spanen niet in staat zijn de wrijvingsweerstand bij dit 
contact te overwinnen, worden ze gevouwen. Hierdoor raken de spaangroeven 
verstopt en ontstaat door klemming van de boor in het gat boorbreuk. 
Een oplossing voor dit probleem kan zijn het materiaal tijdens het 
afschuifproces zodanig te deformeren, dat toch spaanbreuk ontstaat. 
Om deze mogelijkheid te onderzoeken zal nu verdeI' ing~gaan worden op dit 
af schuifproces. 

Verspanen is een proces van p]~stische deformatie van materiaal. Het 
verspaningsproces kan beschreven worden met het model volgens Merchant. 
Dit model beschrijft het verspaningsproces als voIgt: 

a. Verspanen is een afschuifproces, oat plaats vindt in de primaire 
deformatiezone of afschuifzone. 
Deze afschuifzone heeft een hoek ~ (afschuifhoek) met de 
bew2gingsrichting van de beitel. Zie Eiguur 6.11. 

s[)aan 

h 

werk!"tuk 

figuur 6.11. Afschuifproces tijdens het vprspanpn. 

Deze deformatiezone wordt enerzijds begrensd door de met het 
werkstukmateriaal verbonden stationaire zone en anderzijds door het 
afschuifvlak. Figuur 6.12. 

Afschuifvlak 
......... ___ AEschuifkracht 

o 

Deformatiezone 

o p 

Stationair vlak 
fiquur 6.12. Uniforme afschnivinq in een deformatiezonp. 
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Onder invloed van een afschuifkracht (veroorzaakt door de beweging van 
de beitel ten opzichte van het werkstukmateriaal) worden in het 
afschuifvlak materiaaldeeltjes afgeschoven onder een hoekys 

tan y kan dan beschouwd worden als de deformatie9raad van het 
materi~al, waarbi j voor tan Ys afgeleid kan worden 

tan y 
s 

cos y 
sinep.cos(¢ - y) 

(2) 

De deformatiegraad tan Ys wordt dus bepaald door de spaanhoek y en de 
afschuifhoek ¢ 

b. De afschuifhoek ep wordt sterk beinvloed door externe krachten, die bij 
het verspaningsproces een rol spelen. 
Erg belangrijk hierbij zijn de wrijvingskrachten in het gebied tussen 
de spaan en de beitel, langs het spaanvlak (secundaire deformatie
zone). Indian men verondecstelt dat geen cek plaatsvindt loodrecht op 
het vlak van tekening, kan de afschuifhoek beschreven worden door de 
spaanstuik A , met 

c 
he cas( ¢ _ y) 

AC = ~ = sin ep (3) 

Indien de spaan langs het spaanvlak een grotere wrijving ondervindt 
zal de spaanstuik toenemen. Dit betekent dan dat de afsehuifhoek 
Kleiner wordt. De deformatiegraad tany neemt toe. 

s 

Voor het boren in 42CrMo4 kan de deformatiegraad verhoogd worden door 
de snijsnelheid V te verlagen en de aanzet S te verhogen. De 
afschuifhoek ep zal Kleiner worden, de deformatiegraad tany neemt toe. 
Een Kleine spaanhoek heeft ook een hoge deformatiegraad to? gevolg. 
Indien deze toenemende deformatiegraad de door het werkstukmateriaal 
bepaalde max\maal mogelijke deformatiegraad overschrijdt zal 
spaanbreuk ontstaan. 

Voor een aantal verschillende snijsnelheden en aanzetwaarden is de 
spaanvorming tijdens het boren in 42CrMo4 bekeken. 
Bij een snijsnelheid V = 40 m/min. en een aanzet S = 0,4 mm/omw. 
ontstonden Kleine spanen. Deze zijn te zien op de foto, figuur 6.13. 
Eehter onder deze omstandigheden nam de vrijloopvlakslijtagesnelheid 
sterk toe. 

Bet standtijdonderzoek voor het boren in 42CrMo4 werd verder niet 
uitgevoerd. Door een verder onderzoek uit te voeren, waarbij 
systematisch de spaanhoek y, de snijsnelheid V en de aanzet S 
gevarieerd worden, kan een gebied met gunstige spaanvorming bepaald 
worden. 
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Afbeelding 6.13 
Spaanvorming 42CrMo4 
ILl X-boor 
V "" 40 m/min 
S "" 0,4 mm/omw 
D 12 mm 
y 0 graden 

6.5. Inklemming van volhardmetaalboren met inwendig koelkanaal. 

Een geheel ander probleem, dat de toepasbaarheid van volhardmetaalboren 
sterk beinvloedt, is de inklemming van deze boren. 
Uit het boorexperiment is duidelijk naar voren gekomen dat, indien de 
boor een grotere slingering heeft dan 0,03 mm,snel boorbreuk ontstaat. De 
brosheid van het hardmetaal staat geen grotere slingering toe. 

Deze hoge eis met betrekking tot de toelaatbare slingering is haalbaar 
bij het gebruik van volhardmetaalboren zonder inwendig koelkanaal. Deze 
boren kunnen ingeklemd worden door gebruik te maken van een klemhuls en 
een morseconus. 
De boor die een cilindrische schacht heeft, wordt geplaatst in een 
klemhuls. De klemhuls heeft een cilindrische boring en een konisch 
verlopend buitenoppervlak. De klemhuls wordt vervolgens geplaatst in een 
morseconus met een konische boring. Door deze koniciteit wordt de boor 
gecentreerd. De inklemkracht wordt verzorgd door zaagsneden in de 
klemhuls. Zowel de klemhuls als de morseconus zijn volgens DIN 
genormaliseerd. 

De boren met inwendig koelkanaal werden gehee1 anders ingeklemd. 
De machine, die voor de boorproeven werd gebruikt heeft geen koeling door 
de spil. Bet koelmidde1 wordt van buiten de spil via een adaptor naar de 
boor aangevoerd. De adaptor heeft een cilindrische boring, waarin een 
adaptorbus geplaatst wordt. In deze adaptorbus wordt de boor geklemd. 
Figuur 6.14 is een tekening van deze adaptorbus. 



-46-

figuur 6.14. 
Inklemming volhardmetaalboren met inwendig 
koelkanaal, met behulp van e~n adaptorbus. 

Zowel het binnen- als het buitenopperv1ak vandeze adaptorbus is volkomen 
cilindrisch. De krachtoverbrenging wordt gerealiseerd door aan de boor 
een meeneemlip te slijpen, die in een groef van de adaptorbu8 past. Een 
boutje dient als barging van de boor. 
Door deze wijze van inklemmen wordt de totale 81ingeriog van de boor als 
voIgt opgebouwd: 
1. 51ingering van de boor op zieh. 
2. Indien enige speling tusaen de schacht van de boor en de inwendige 

boring van de adaptorbus aanwezig is, wordt door het boutje aIle 
speling naar een zijde gedrukt, zodat 8lingering za1 ontstaan. 

3. 51ingering van de adaptorbus in de adaptor. 
4. S11nger1ng van de adaptor. 

Door deze opbouw van de s11ngering zal slechts door toeval een totale 
slingering van minder dan 0,03 mm bereikt kUnnen worden. 
Een goedkope oplossing van dit probleem is op dit moment nog niet 
gerea1iseerd. De adaptor kan vervallen door gebruik te maken van machines 
met koeling door de spil. 

Door de problemen met de inklemming van de boreD met inwendig koelkanaal 
was het slechts moge1ijk om een slijtagekromme van dit boortype te 
bepa1en. In hoofdstuk 7 wordt hier verder op ingegaan. 
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Hoofdstuk. 7. 

Beealing van de standwegvergelijking. 

7.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de bepaling van de standweg
vergelijking vanuit de slijtagegegevens, zoals die met behulp van de 
boorproef zijn bepaald. De vergelijking geldt voor het boren met 
ILIX-boren in GGG50. 
Voor de bepaling van deze vergelijking wordt gebruik gemaakt van 
meervoudige linea ire regressie. 
De onderlinge hardheidsverschillen tussen de diverse gietijzeren 
werkstukplaten hebben een grote invloed gehad op het slijtageverloop van 
diverse boren. 
Om deze invloed te beschrijven wordt de standwegvergelijking , zoals 
aangenomen in hoofdstuk 3 uitgebreid met een extra parameter, namelijk de 
Brinell-hardheid. De standwegvergelijking wordt dan: 

Het blijkt dat de exponent van deze parameter niet met behulp van 
lineaire regressie bepaald kan worden. Men kan echter deze parameter 
schatten met behulp van gegevens uit de literatuur en door gebruik te 
maken van de theorie voor kumulatieve slijtage. 
Tenslotte zal nog in het kort ingegaan worden op de meetresultaten voor 
boren met inwendig koelkanaal. 

7.2. Slijtagemetingen. 

In hoofdstuk 5 is vermeld dat voor verschillende verspaningskondities de 
maximale vrijloopv1akslijtage is gemeten als funktie van de boorweg. 
Figuur 7.1. is een fotoafbeelding van de vrijloopvlakslijtage na een 
bepaalde boorweg. Duidelijk is te zien dat slechts de 
vrijloopvlakslijtage aan de snijpunten goed meetbaar is. 

figuur 7.1. 

Fotoafbeelding vrij

loopvlakslijtage. 



-48-

In figuur 7.2. is het algemene verloop van de vrijloopvlakslijtage 
weergegeven, als funktie van de boorweg, onder bepaalde 
verspaningskondities (snijsnelheid, aanzet, diameter). 

VB 
(mm) 

figuur 7.2. 

II 

L (m) 

Algemeen verloop van de vrijloopvlakslijtage 
als funk tie van de boorweg. 

Het slijtageverloop is te verdelen in drie gebieden: 
a. Gebied I. 

In dit gebied verkrijgt de boor een beginslijtage. De boor past zich 
als het ware aande verspaningsomstandigheden aan. Dit is het 
winlopen- van de boor. 

b. Gebied II. 
Dit is het gebied van lage slijtagesnelheid. 

c. Gebied III. 
Dit is het gebied van hoge slijtagesnelheid. 
De slijtagegegevens uit dit gebied zullen gebruikt worden voor de 
bepaling van de standwegvergelijking. 

Indien de vrijloopvlakslijtage als funktie van de boorweg in een 
logaritmische schaal wordt uitgezet, dan zijn de gebieden II en III 
duidelijk onderscheidbaar. Zie figuur 7.3. 
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II * 
.. 

Boorweg [Ml 

figuur 7.3. 
Vrijloopvlakslijtage als 
funktie van de boorweg. 

* 

III 4 

* 

* 

* 

10+0S. 

GGG 50 
Boor 3 
v-ao m/min 
S-0.15 mm/Dmw 
0-12 mm 

¥ 

* 

In tabel 7.4. wordt vermeld welke uiteindelijke meetgegevens beschikbaar 
zijn voor de bepaling van de standwegvergelijking. 
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Boornummer Type boor Snijsnelheid V Aanzet S Diameter D 
(m/min) (mm/omw) (mm) 

1 II,IX 70 0,15 12 
2 ILIX 80 0,15 12 
3 ILIX 80 0,15 12 
4 ILIX 90 0,15 12 
5 ILIX 90 0,15 12 
6 ILIX 90 0,15 12 
7 ILIX 100 0,15 12 
8 ILIX 100 0,15 12 
9 ILIX 110 0,15 12 
10 ILIX 80 0,25 12 
11 ILIX 80 0,25 12 
12 ILIX 100 0,25 12 
13 ILl X 100 0,25 12 
14 ILIX 80 0,15 8,5 
15 HAM 100 0,15 13 

Tabel 7.4. Verspaningskondities, waarbij slijtagemBtingen zijn uitgevoerd. 

In bijlage II zijn voor aIle bar en de slijtagemetingen als funktie van de 
boorweg voor de verschillende verspaningskondities weergegeven. 

7.3. Uitbreiding standwegvergelijking. 

Aanvankelijk zou de volgende standwegvergelijking bepaald worden: 

waarbij c,a,b,e,g, konstanten zijn, geldig voor de specifieke 
onstandigheden van het boorexperiment. 
Hierbij was aangenomen dat de eigenschappen van het werkstukmateriaal 
konstant waren. 
Uit de metingen van de hardheid van de GGG50-werkstukplaten bIijkt dat de 
hardheid een grote spreiding heeft. 
Uit de slijtagemetingen blijkt dat de hardheid een grote invioed heeft 
genad op het slijtageverloop als funktie van de boorweg., 
Figuur 7.5. geeft een duidelijk voorbeeld hiervan. 

In bijlage II wordt bij elke slijtagekromme ook een grafiek gegeven met 
het verioop van de hardheid als funktie van de boorweg. De hardheid is de 
gemiddelde hardheid per werkstukplaat. 

Om de invloed van de werkstukhardheid op de standweg te bepalen wordt 
vergelijking (2) uitgebreid met de Brinell-hardheid als extra parameter. 

Kronenberg (lit (4) ) vermeldt hierover het volgende: 

WEen standtijdvergelijking kan bepaald worden met de standtijd als 
funktie van de hardheid van het werkstukmateriaal". 
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GGG 50 
V-100 mImi" 
5-0. 25 mml omw 
0111 12 mm 

figuur 7.5 

If: Boor 12 
+:Boor 13 

Invloed van de werkstukhardheid 

op het verloop van de vrijloop

vlakslijtage als funktie van de 

de boorweg. 

* * * * * * * * * 
2 

Boorweg 00 "£+01 

2 
Boorweg lM] JfE+01 

3 

3 
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Voor de Taylorvergelijking geldt: 

V.TY = c (3), 

C is hier een funktie van de Brinellhardheid HB van het 
werkstukmateriaal, namelijk 

1/(1-2m) 
C = K.HB (4). 

K is hierbij een konstante en m is afhankelijk van de Taylorexponent Y. 
V~~r een konstante Taylorexponent Y is m ook konstant. 

Uit (3) en (4) voIgt: 

(5) 

Het is dus mogelijk de standtijdvergelijking en dus ook de standweg
vergelijking, te bepalen als funktie van de werkstukhardheid HB. 

Vergelijking (2) wordt dan ook uitgebreid tot: 

L Standweg (m) 
V = Snijsnelheid (m/min). 
S = Aanzet (mm/omw.) 
D = Boordiameter (mm). 
HB = Brinellhardheid van het werkstukmateriaal (Kgf/mm2) 
VB = Vrijloopvlakslijtagekriterium (mm). 
c,a,b,e,f,g zijn konstanten. 

Bovenstaande vergelijking is gericht op eenvoudig gebruik in de praktijk, 
met de daarbij behorende eenheden, zoals die in de praktijk gebruikt 
worden. 

De konstanten kunnen met behulp van meervoudige lineaire regressie worden 
bepaald. 

7.4. Theorie van lineaire regressie met behulp van de kleinste 
kwadratenmethode. 

Met behulp van deze statistische theorie kunnen de konstanten uit de 
standwegvergelijking worden bepaald. Ook is het dan mogelijk 
betrouwbaarheidsintervallen v~~r deze konstanten op te stellen en de 
signifikantie van de verschillende parameters kan getest worden. 

In het nu volgende gedeelte zal deze theorie beschreven worden. Eerst 
voor een onafhankelijke variabele, daarna wordt de theorie uitgebreid 
naar meerdere variabelen. 
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1. Een onafhanke1ijke variabele.Lit (21). 

Model: 

y = bo + b 1x + E (7), met 

Y.. 
x 

bo,b l 

.. Waarneming (afhankelijke variabe1e) 
Onafhankelijke variabe1e 
Regressiecoefficienten 

E = Randomfout met verwachting E ( £) = 0 en variantie 
var ( £ ) = 0

2 

De ondersteepte grootheden hebben een stochastisch karakter. 

Men kan de regressiecoefficienten bo en bl schatten met behulp 
van de k1einste kwadratenmethode. De schatters zijn £0 ' ~1 
Met behulp van de kleinste kwadratenmethode worden ~ en ~ zodanig 
bepaald, dat de som van de kwadraten van het verschi1 tussen de 
waarnemingen Y en de regressielijn minimaa1 wordt. 
In formulevorm is dit: 

Observatie: 

Y..i = b o + b 1x i + §i 

K1einste kwadraten: 

(f3), i = 1,······,n bij n observaties. 

Uitwerken geeft: 

n n n 
LXi' xi - ( t li ). ( E xi 

£.1 = i=1 i=l i=1 
n n 2 

( t xi ) In 
i=1 

~ = y - £'l.x (11), met 

n 

Y = L li/n (12) en 
i=1 

n 
x = E xi/n (13) 

i=1 

) /n 

2. Meerdere onafhankelijke variabelen.Lit. (21). 
A. Bepaling van de regressiecoefficienten. 

(10) 

Vergelijking (7) wordt uitgebreid naar meerdere onafhankelijke 
variabe1en. 

Model: 

Y.. = bo + b 1x 1 + b 2x 2 + •••••.. + bkXk + E 

Y = Waarneming (afhankelijke variabele 
x1'····'~ = K onafhankelijke variabelen 
b···· b = K+l regressiecoefficienten 
0' , k 

E = Randomfout met E(£ ) = 0, Vat (£ ) 

(14), met 
) 



-54-

Met n waarnemingen en k onafhankelijke variabelen wordt dit: 

Ll bO + b l 'X11 + b2 'X12 + ............ + bk ,x1k + £1 

L2 b
O 

+ b l ·x
21 

+ b
2

·x
22 

+ ...••....... + b
k

·x
2k 

+ 

In == b
o 

+ b t ·x
n1 

+ b
2

,x
n2 

+ ............ + bk,x
nk 

+ fn 
In matrixnotatie is dit 

Y == X.B + £ (15), met 

x :: n.k-matrix, !,B,~ == n.l--matrix 

E( ~ ) == 0, en Var < £ ) == 0:1 

Ook nu kan de kleinste kwadratenmethode toegepast worden om 
schatters te bepalen van de regressiecoefficienten b o ,"" bk 
namelijk: 

Bepaal schatters b van b zodat de uitdrukking 
A T A 

( ! - x.~) • < ! - X.B (16) 

minimaal wordt. 

Dit geeft: 
T -1 T 

B = < X .X) .X.Y (17) 

B. Betrouwbaarheidsintervallen. 
A 

Men kan nu de variantie van de schatters B berekenen. 
Hiervoor wordt een variantie-covariantiernatrix gedefinieerd: var (a) 
Dit is een matrix met voor het element i,j: 

Als i 
Als i 

::: j. Element is variantie van '8i' A 

f; j. Element is covariantie tussen 8i en !j 

Deze matrix is te berekenen met: 

var (~) = ( xT.x ) -1. 0 2 (18) 

Een schatting voor 0
2 is te berekenen met: 

Ksr 

n-k-l 
(19), met Ksr == ( Y - X.B )T.< Y - x.a 

Dit is de restkwadratensom. 

(20) 

Met behulp van de variantie-covariantiematrix kunnen 
betrouwbaarheidsintervallen opgeste1d worden voor de schatters ~ 

§:.2( b ) = {( xT.x )-1}U.a2 (21) 

Dit zijn de diagonaalelementen uit de variantie-covariantiematrix. 
Het betrouwbaarheidsinterval van bi wordt dan 

h. - t k- 1 /2'O( 0. ) <£ b. < h. + t k 1 /2' O( b~ (22) .......... -n- -,a - -~ .,.. ~ == -~ -n- -,a - ......... 

Hierbij is !n-k-1,a/2 : Student t verdeling voor n-k-l 
vri jheidsgraden, voor betrouwbaarheid 100 (1- a) 
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C. Testen van de regressiecoefficienten. 
Men kan een test uitvoeren om te onderzoeken of de 
regressiecoefficienten signifikant zijn voor het model. 

Hierbij wordt de betrouwbaarheid van een hypothese getoetst. 

Hypothese: Ho 
HI 

De hypothese Ho wordt verworpen als: 

It I > t ...::.0 -n-k-1,0,/2 

t 
-0 

:So 
-1. 

(23), met 

(24) 

Indian Ho verworpen wordt, dan is bi een signifikante 
regressiecoefficent onder de veronderstelling dat de andere 
regressiecoefficienten in het model aanwezig zijn. 

D. Correlatiematrix R 

Deze matrix bestaat uit de elementen rij met: 

r .. 
1) 

Hierbij is 

n 
S .. = I; 
1J u=l 

n 
Sjj = I; ( 

i=l 

(25) 

x. -x.).e x. -x.) 
U1 1. UJ ) 

(26), en 

x -ij 
(27) 

Deze correlatiematrix is een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen 
van de onafhankelijkheid van de verschillende variabelen. 
Indien de elementen rij,(met i=j) de waarde 1 benaderen, dan zal 
een lineaire relatie tussen variabele xi en variabele x~ 
bestaan. Deze variabelen zijn dan nlet meer onafhankeliJk. 

Deze afhankelijkheid (multicollineariteit) zal tot fouten in de 
regressieanalyse leiden: namelijk: 
1. De regressiecoefficienten kunnen te groot geschat worden. 
2. De betrouwbaarheidsintervallen voor de regressiecoefficienten 

zullen groter worden. 

De voorafgaande theorie is verwerkt in een computerprogramma 
ontwikkeld door J.Van Heck, Technische Hogeschool Eindhoven. 
Dit programma bevat de volgende berekeningen: 
1. Schatting van de regressiecoefficienten. 
2. 0 2 

3. Variantie-covariantiematrix. 
4. Correlatiematrix. 
5. 95% betrouwbaarheidsintervallen voor de regressiecoefficienten. 

V~~r de bepaling van de standwegvergelijking is gebruik gemaakt van 
dit programma. 
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7.5. Toepassing van de regressieanalyse voor het bepalen van de 
standwegvergelijking. 

De standwegvergelijking (Vergelijking (6) ) kan met behulp van lineaire 
regressie bepaald worden, door van de meetresultaten de logaritmen te 
bepalen. 

Standwegvergelijking: 

abe f g 
L ::: c.V .S .D .HB .VB (6) 

Dit is gelijk aan: 

log L = log c + a.log V + b.Iog S + e.log D + f.log HE + g.10g VB (28) 

Hierbij kan een regrassiemodel opgesteld worden: 

(29) 

waarbij geldt: 

y= log L x4 = log HB b
2 

b 

xl log V Xs ;;:; log VB b
3 

= e 

x2 "" log S b log c b
4 f a 

:K3 log D b
i 

::: a b
5 

= 9 

Met behulp van de theorie in paragraaf 7.4 en het computerprograroma van 
J. van Heck kunnen de regressiecoEHficienten bO tot en met bS bepaald 
en geanalyseerd worden. 

7.6. Een eerste regressieanalyse. 

Om een indruk te verkrijgen van de exponenten van de standwegvergelijking 
is een eerste regressie bepaald met een zo groat mogelijk aantal gegevens. 

Enkele punten bij deze regressie: 
- VB is als afhankelijke variabele gekozen, omdat de vrijloopvlakslijtage 

is gemeten als funktie van de snijsnelheid, aanzet, diameter, boorweg, 
werkstukhardheid. 
De vergelijking die met behulp van de regressie bepaald is, is de 
volgende 

(30) 

Deze vergelijking is op eenvoudige wijze om te rekenen naar 
vergelijking (6). In vergelijking (30) zijn bO' bl' b2, b3, 
b4' bS de bepaalde regressiecoefficienten. 

De waarden van de vrijloopvlakslijtage, die in de regressie gebruikt 
zijn, zijn minimaal 0,15 a 0,2 rom. 
Lagere slijtagewaarden zijn niet meegenomen, omdat: 
1. We bepalen de regressie in het gebied met grote slijtagesnelheid 

(Gebied III, figuur 7.3.). 
2. De invloed van lage slijtagewaarden op de nauwkeurigheid van de re-

gressie is veel groter dan de invloed van hoge slijtagewaarden. 
De oorzaak hiervan is het omrekenen van logaritmen. 
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Tabe1 7.6. geeft een overzicht van het aanta1 ingevoerde meetpunten per 
boor. 

Boornummer Aantal invoergegevens. 
1 8 
2 11 
3 6 
4 2 
5 3 
6 4 
7 5 
8 7 
9 3 
10 6 
11 4 
12 5 
13 0 
14 1 

Tabe1 7.6. Aanta1 ingevoerde meetpunten per boor. 

In tabe1 7.7. is de uitvoer gegeven van dit eerste programma 

EST II"tATES FOn PARM·U::'TEHS: 

VAR lADLE POWEn PAH,\j"IETr::n [Sl Hll\TE 

0 0 1 
1 1 2 
2 1 3 
:1 1 ., 
4 j :3 
5 1 6 

..... tt ... 4ffit ... "'.Jl:4! ~1.14JtHI414! ~I tHHH!~!-li 
••• VARIANCE f::STI Mt,l H'IN ~;~;~; 
.... 4ttJ.tt-tt .... JUt ~"4HI Uti ~!4H! 41 #tfiH~~! 4i 

VARIAt+:E OF NOlSt: IN NODEl: 
SUM OF SGlJ/\RES OF OBSE:r<V!>:r. : . , 
RES I DUAL SUM OF SGU/ ... RES: 
NUMBER OF Dt':HEES Of~ FRI'EHUN 

tabel 7.7. 

-0, 20t).\ lE 02 
O. 11 ;':!'?8E 01 
O.61y'/'JE 01 
C. 20::H:3E -01 
C, 5420Ht·: 01 
O,4'l~13E 00 

o. 3nr!:J~)c.-Ol 
(). tltfl91F O~ 
(J. 1:1()(.30 j E 01 

~9 

Uitvoergegevens eerste regressieprogramma. 
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:3 
1 O. 123J6E 02 -0. ~99~4E 00 
2 -0. 4993~E 00 O. 329~6~-OI 
3 -0. 24~!.7f. OJ '0. 13934~ 00 
" -0. i06~4E-Ol O. 37~33~-03 
5 -0. 3073JE OJ O. 90~9~E-Ol 
6 -0. J6190F OJ O. 1!15Glf-01 

-0. 24256E 0] 
O. 1391:34E 00 
0.77241E 00 
O. 1"973t-O[l 
O. 34973E 00 
O. 17571E 00 

VAR IAt>t:E-~OVI\Il] ANCE "ll'.Tf~! X !COI< 
PARAMETERS 

6 
1 -0. f 61 92E 01 
2 0.41!'·86E-Ol 
3 O. li;;74F 00 
" O. 10~;'?JE-02 
5 0.:. 33711E 00 
6 O . .Q!: ~:1n: 00 

CORRELAl J 0.>1 {:OEFFI C J J::I'I'rs ro:~ Pi'.I<fd'IE n'l<s: 
1 :.! 3 4 5 6 

11. 0 -. E' -. B -. C! ~'. 6 -. '7 
2~8 1 ~O. 9 0." n.4 0.3 
3-.8 u.q 1.0 0.6 0.:3 0.3 
4-. 9 O. 6 O. b t, 0 0. 9 O. :' 
5-.6 0.4 0.3 '0.9 1.0 O.! 
6-. 7 O.:C 0.:3 O. 5 O. j 1. {! 

951. CCNFlfiENCE INTERVALS r·o~ PARAtll·TE:-R 
- .... ------- - - -_ ...... _----------_ ... - ... , .... _._---_ ........... 
-0. 27633E 02<PAR 

0.10597E OJ<PAR 
0.44391£ 01<PAR 
O. 13557E-02<PAR 
0.269B5E CS<PAR 

-O.B9133f OCJ<PAR 

1< -0. J3:'J80E 02 
;!< O. j7859E 01 
3< o. 'I9~,64E OJ 
4<. O. r!7128E -01 
f>( O. 311.!3lE <'1 
6( O. H!?3 ~:.6E () 1 

vervolg tabel 7.7. 

<4 
-0. 1 0694E -01 

(). 37533E-03 
O. 169'13E-02 
O. 11 499E-04 
O. 4~123E-02 
O. 10619E-02 

5 
-0. 30729E 01 

O. 90!l95E-Ol 
O. 34973E 00 
O.42122E-O~ 
O. JBSOBE OJ 
O. J3366E 00 
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In tabel 7.8. worden de resultaten vermeld met betrekking tot het testen 
van de regressiecoefficienten. 

Regressiecoefficient Resultaat 

bO Niet-signifikant 
bl Signifikant 
b2 Signifikant 
b3 Signifikant 
b4 Signifikant 
b5 Niet-signifikant 

Tabel 7.8. Testresultaten van de regressiecoefficienten. 

Conclusies met betrekking tot dit eerste programma: 

1. Uit de correlatiematrix blijkt dat de meeste regressiecoefficienten 
onderling een zeer sterke correlatie vertonen. 
De oorzaak hiervan is de keuze van de vrijloopvlakslijtage als 
afhankelijke variabele. Een voorbeeld is de sterke correlatie tussen 
de boorweg en de snijsnelheid. De in het programma ingevoerde 
slijtagegegevens, behorende bij de verschillende boren, liggen telkens 
in het zelfde gebied (0,15-2 mm). De grote invloed van de snijsnelheid 
op de standweg komt dan sterk naar voren, immers bij lage snijsnelheid 
hebben de invoergegevens met betrekking tot de boorweg een hoge waarde 
en bij een hoge snijsnelheid hebben deze invoergegevens een lage 
waarde. 
De snijsnelheid en de boorweg kunnen dan niet als onafhankelijke 
variabelen beschouwd worden. Bet is dan mogelijk dat er fouten in de 
regressie ontstaan (Multicollineariteit). 
Bet is beter de boorweg als afhanke1ijke variabe1e te kiezen in plaats 
van de vrijloopvlakslijtage. 

2. De betrouwbaarheidsintervallen voor de regressiecoefficienten Zl]n erg 
groot. Dit wordt tendele veroorzaakt door de multicollineariteit, en 
gedeeltelijk door onnauwkeurige meetgegevens en doordat bet model een 
benadering is van de werkelijkbeid. 

3. Uit bet testen van de regressiecoefficienten (Tabel 7.8.) blijkt dat 
de regressiecoefficient behorende bij de werkstukhardheid niet 
signifikant is. Een verklaring hiervoor is de volgende: 
De werkstukhardheid, die bij bet eerste gedeelte van de slijtagekromme 
behoort (gebied no. II, figuur 7.3.) en die voor elke boor 
verschillend is, heeft grote invloed op de slijtage in dit gebied no. 
II en bepaalt dus in feite de boorweg, waarbij gebied no. III bereikt 
wordt. 
Deze werkstukbardheid, behorende bij gebied no. II, ontbreekt als 
invoergegeven in het regressieprogramma. 

4. Ook de regressiecoefficient behorende bij de boordiameter is niet erg 
betrouwbaar, omdat slechts een meetpunt voor de boordiameter van 8,5 
ingevoerd is. 

Nu zal ingegaan worden op andere methoden om de invloed van de 
werkstukhardheid op de boorweg te bepalen. 
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7.7. Kumulatieve slijtage. 

Het slijtageverloop van een gereedschap, onder steeds wisselende 
verspaningskondlties kan beschreven worden met behulp van de vergelijking 
voor kumulatieve slijtage. Getracht zal worden hi.ermee de invloed van de 
werkstukhardheid op het slijtageverloop te bepalen. 
Eerst zal ingegaan worden op de theorie. 

1. Boorslijtage bij enkelvoudige bewerking. 

Onder enkelvoudige bewerking wordt hier verstaan, dat een aantal gaten 
achter elkaar geboord worden onder dezelfde verspaningskondities 
(snijsnelheid, aanzet, werkstukhardheid, enz.). 
Onder deze omstandigheden kan uit vergelijking (6) de verge1ijking, 
die het verloop van de vrijloopvlakslijtage beschrijft, worden 
afgeleid. 
Het resultaat is: 

(31) 

Hierbij zijn BO' Bl' 82' 83' 84, B5 konstante faktoren. 

Indien de omstandigheden waaronder het proces optreedt, hetzelfde 
blijven, dan is de slijtage van de boor na een zekere boorweg 1 

VB(l) Bo·vSl.s62.DB3.HSS4.165 (32) 

2. Boorslijtage bij meervoudige bewerkingen. 

Een vraag die naar voren komt is deze: Hoe is het slijtagever100p bij 
meervoudige bewerkingen, waarbij onder verschillende procesKondities 
wordt verspaand? 

Stel: Met een boor worden n deelbewerkingen uitgevoerd. Dit betekent 
dat n maal een aantal gaten achter elkaar worden geboord, met elke 
deelbewerking onder verschillende kondities. 

Voor de j-de deelbewerking geldt: 
- Snijsnelheid Vj 
- Aanzet Sj 
- Hardheid HBj 
- Boorweg Ij 
- Diameter blijft konstant 

In de voorafgaande j-l deelbewerkingen is a1 een zekere vrijloop
vlakslijtage SVBj_l ontstaan. Figuur 7.9. 



SVB. 
J 

VB 

VB. 
J 

SVB 
j-
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---------------- V . , S . ,D ,HB . 
] ] J 

L 

fiquur 7.9. 
Slijtaqe voor de j-de bewerkinq. 

Indien Ilj de boorweg is, die onder verspaningskondities Vj, Sj en 
HBj nodig is om vtijloopvlakslijtage SVBj_1 te veroorzaken, dan geldt 
voor de vrij1oopvlakslijtage, die gedurende de j-de bewerking ontstaat: 

61 62 63 64 65 85 VB. = 8 .V .• S .• D .HB.. 1
2

, - 1. (33) 
J 0 J J J J 1J 

met 1
2j 

= 1
1j + 1. (34) , geeft dit 

J 
81 82 83 64 6 65 VB. = 6 .V .. S .. D .HB .• « 1

1j + 1. 1 - 1
1j 

) (35) 
J o J J J J 

De tota1e slijtage, die tot en met de j-de dee1bewerking optreedt is: 

j 
SVB. 

J 
= 6 VB. 

i=1 
1 

(36). Dit is ge1ijk aan: 

SVB. SVB. 1 + VB. (37), met 
J J- J 

81 82 83 64 65 
SVB. 1 = 60 • V .• S .. D . HB .. 11 . (38) 

J- J J J J 
De voorgeschiedenis, dit is de slijtage aan het begin van de j-de 
dee1bewerking, wordt in rekening gebracht door de grootheid 11j. 

In werkelijkheid zal deze slijtage niet ontstaan onder de kondities Vj, 
Sj, HBj, maar de som vormen van de slijtage, welke in de voorgaande 
j bewerkingen is ontstaan, onder evenveel verschi11ende kondities. 
In figuur 7.10 wordt dit uitgebee1d voor drie deelbewerkingen, onder drie 
verschi11ende kondities. 



SVB 

-62-

V-"S3,HB _). 3 

.----------.---+-- - - -- -- - - - - - - - - - - - ----

VB 
2 

SVB VB 
1 1 

figuur 7.10. 
Kumulatieve slijtage voor drie deelbewerkingen. 

Uit vergelijking (38) is Ilj te bepalen. 
Substitueer dan Ilj in vergelijking (35), en met vergelijking (37) 
geeft dit: 

SVB, 
J 

(39) 

Deze vergelijking geeft het verloop van de vrijloopvlakslijtage tijdens 
de j-de deelbewerking, waarbij SVBj_l de slijtage is bij het begin van 
deze deelbewerking. 

Met behulp van vergelijking (39) kan op twee manieren de invloed van de 
werkstukhardheid op het slijtageverloop worden berekend. 

7.8. Bepaling van de invloed van de werkstukhardheid op het slijtageverloop 
van een boor met behulp van de theorie voor kumulatieve slijtage. 

Men kan hiervoor twee methoden gebruiken. 
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1. Direkte methode. 

Uit verge1ijking (39 ) voIgt voor de exponent van de werkstukhardheid 

1/85 1/85 
SVB. - SVB. 1 

{ J J- } 
1/8S 81/85 82/65 63/65 

8 .V. .S. .D .1 
a J J j 

log 

(40) 
log HB. 

J 

Neem aan dat de slijtagekromme voor een boor beschreven kan worden met 
behu1p van een kumu1atieve slijtagekromme voor een aantal 
deelbewerkingen. Een deelbewerking is dan het boren van een aantal 
gaten in een werkstukp1aat met konstante hardheid. Zodra in een nieuwe 
werkstukplaat wordt geboord, met een andere hardheid, wordt overgegaan 
op een nieuwe dee1bewerking. 

SVBj_1 is dan de gemeten vrijloopv1akslijtage na het beeindigen van 
j-l dee1bewerkingen in evenzoveel van hardheid verschi11ende 
werkstukplaten. 
SVBj is dan de gemeten vrijloopvlakslijtage aan het eind van de j-de 
dee1bewerking in de j-de werkstukplaat. 
V, S, D blijven konstant voor aIle j deelbewerkingen. 

Om nu B4 te kunnen berekenen, dienen de andere faktoren BO, B1, 
B2' B3, B5 bekend te zijn. Deze faktoren worden op de volgende 
wijze bepaald. 

Voer een 1ineaire regressie uit voor die slijtagegegevens behorende 
bij die boren, waarmee in werkstukp1aten is geboord met onder1ing 
geringe hardheidsverschi1len. Noem deze hardheid de gemidde1de 
hardheid HBo 

Dit b1ijkt mogelijk te zijn voor een aantal slijtagewaarden bij 
verschillende snijsne1heden en bij een aanzet van 0,15 mm/omw. en een 
boordiameter van 12 mm. In de vo1gende paragraaf zal hier verder op 
worden ingegaan. 

De bepaalde regressielijn is dan: 

Deze funk tie is ge1dig voor: 
S = 0,15 mm/omw. 
D = 12 mm. 
HB = HBo 

(41) 

(42) 
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Verge1ijking (40) is echter gebaseerd op verge1ijking (31) 
61 B2 B3 84 B5 

VB BO.V.S.D .HB .L (31) 

Vergelijking (42) is gelijk aan verge1ijking (31) voor: 
S = 0,15 mm/omw. 
D = 12 mm. 
HB = HBo 

nit geeft: 
B2 133 134 B~ = 13

0
.0.15 .12 .HB

o 

Oftewel: 
(32 -(33 -134 Bo == B~. 0, 15 . 12 ' . HB 0 

(43) 

(44) 

Subsitueer vergelijking (44) in vergelijking (40) en kies Sj = 0,15 
mm/omw. en D = 12 mm, dan voIgt hieruit vonr 84' 

1/135 SVB -
{ j 
1/85 f\/85 

log 

1/85 
SVB. 1 

]- } 

13~ 
13 4 = 13

5 
-----~---::!'-------

log (HB/HBO 
( 45) 

Met behulp van de slijtagegrafieken, 
12 mm kan nu bij grote overgangen in 

bepaald bij 8 = 0,15 mm/orow, D = 
de werkstukhardheid 84 berekend 

worden. 
In de vo1gende paragraaf worden de resultaten verme1d. 

2. Indirekte methode. 

Met behu1p van deze methode wordt 84 op iteratieve wijze bepaald. 

De werkwijze is als voIgt: B B 
Ga uit van de regressielijn VB = B~.v ~L 5 
(GeIdigvoor S = 0,15 mm/omw, D = 12 mm) 
Met behulp van vergelijking (44) gaat verge1ijking (39) over in: 

SVB. 
J 

Kies een B4' 
Bereken met behulp van vergelijking (46) de kumulatieve 
slijtagekromme. 

(46) 

Vergelijk de kumulatieve slijtagekromme met de in werkelijkheid 
gemeten slijtagekromme. 
Bepaal zo op iteratieve wijze die 84, waarbij de kumulatieve 
slijtagekromme het best past bij de gemeten slijtagekromme. 
Ais optimaliseringskriterium wordt genomen: 
80m van de kwadraten van de afwijkingen tussen berekende en gemeten 
slijtage minimaal. In formulevorm is dit: 
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Ste1 n meetpunten. 
Meetpunt i: Gemeten slijtage is VBoi' 

Berekende slijtage is VBBi 
Dan is 84 optimaal indien: 

n 
L: ( VB . 

i=l 
01 VB ) 2 .. ID.1n1maal is. Bi 

(47) 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de l'esultaten bij het 
gebruik maken van zowel de direkte als de indirekte methode om de 
inv10ed van de werkstukhardheid op de standweg te bepalen. 

7.9. Berekening van de exponent vool' de werkstukhardheid. 

Met behu1p van een aantal slijtagekrommen, waarbij het verloop van de 
werkstukhardheid een duidelijke invloed heeft gehad op het verloop van 
deze slijtagek(ommen, kan de exponent voor de werkstukheidheid B4 
worden berekend door gebruik te maken van de methoden, zoa1s deze in de 
vorige paragraaf zijn besproken. 

De eerste stap is het bepalen van een regressieformu1e voor die 
slijtagegegevens, waarbij de werkstukhardheid vrijwel konstant was. 
In tabe1 7.11. zijn de invoergegevens voor deze regressie vermeld. 

Boornummer V S D HB Aantal punten 
(m/min) (mm/omw) (mm) (Kgf/mm 2 ) 

3 80 0,15 12 234 6 
240 

4 90 0,15 12 244 2 

5 90 0,15 12 240 3 

7 100 0,15 I 12 244 5 

9 llO 0,15 112 244 3 

Tabe1 7.11. Invoergegevens regressieprogramma. 

In dit programma is de boorweg als afhankelijke variabele gekozen. Met 
behulp van dit programma is de regressiekromme 

bepaald. 

In tabel. 7.12. wordt de uitvoer van dit regressieprogramma weergegeven. 
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ESTIMATES r·o/< f> (1.[< i\NF"l F r, s: 
--------- - _ ... _---------- -*--
VAR lADLE POl-IFH PAR 1\ t'1 F 1 r. R 

0 0 1 
1 , 2 
;2 , 3 

.Uttt., tt:fttHtff 1t:f:#.1 ~t41;J ,: ~I t~ tl~! 4Ht ##~; 41 

.... VAR1ANCEEST)MAl Hi/'! .'~j41 

....... utmtft '# ftfttH'.! 4i ~i~l fl41 ~I*,r ##~!~I 

ESll f'l~.TE 

O. '}'f'll] 8E 
O. 3!J6~j3E: 

--0. 11611 Be.: 

OJ 
00 
01 

VARIA~E OF No)sr: IN I'1()D:~L: 

SUM OF SQ:Jf,f·U;S OF cnSCRV,\T. : 
RESIDUAL SUM OF S(+UN{C~';: 

0. 13C;~,tJE-*0:? 
O. 14~76[ 0;:'1 
O. ?i.!343E.-Ol 

NUMBER OF PtGnEES OF FREeDOM 

VAR I AN:E -(,OVAr< 1l\NCE t-lf; lit 1 >: FOR 
PARANElERS 

16 

1 P 3 
1 0.' 1~92r 00 '-0. 1101~E--O;: -0. 590S0E'-Ol 
2 -0. t1C12r::··-O~ O. 80833f -03 0.6;:!381E-(l3 
:3 -0. 59C80(,:-01 C>,623811:-"03 O.30J3IJE-OJ 

CORREl.I\T 1 (IN COEFFI C 1 FNTS r-Oi< P/\Rf\l'i["Tf'RS: 
1 2 :-:I 

11. (1 -.1 ""l. 
2-. 1 1. 0 n. 1 
3=l • O. 1 j. (1 

--------- ---_ .... __ ._--------- -----_ .... ---
O.92230E OJ(PAR 
O.29630E CO(PAR 

-0. 4979BE OS(PAR 

figuur 7.12. 

1( O. JOb67E Of? 
?( rl . .l! 1.,8SE 00 
~~< -0. 4~43SE OJ 

Uitvoergegevens tweede regressieprogramma. 
Bepaling van de invloedsfaktor voor de werkstukhardheid. 
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Bij analyse van de regressiecoefficienten blijkt dat: 
- AIle regressiecoefficienten signifikant zijn. 
- Snijsnelheid V en vrij100pvlakslijtage VB onafhankelijk zijn 

(correlatiematrix). 
- De betrouwbaarheidsintervallen voor de diverse regressiecoefficienten 

redelijk klein zijn. 

De bepaa1de regressiekromme is 
L = 109 ,9448 -4,6118 0,3568 .V .VB 

Oftewel 

VB 1,29.10-28.v12,93.L2,804 

Voor de gemiddeide hardheid HBo wordt genomen het gewogen gemiddelde, 
namelijk 

Met 
Uit 

n n 
r HB .. 1. / L l. (48) 

j=1 ] ] j=1] 

HBj de hardheid uit tabel 7.11. 
vergelijking (48) voIgt dan voor 

Met behulp van de slijtagekrDmmen, behorende bij de boren 2,6,8 (zie 
bijlage II) kan nu de exponent voor de werkstukhardheid B4 met behulp 
van beide methoden uit paragraaf 7.8. berekend worden. 

1. Direkte methode. 

Indien de regressiecoefficienten en de gemiddelde hardheid HBo in 
vergelijking (45) worden ingevuld, geeft dit: 

f34 = 2,804 . 

SVB. O,357 _ SVB. O,357 
log { ~_],,-----;-:::--_-:--::,",,]~-_1 __ 

1 1 10
-tO 4,61 

, . ,Vj .lj 

log ( HB./240 ) 
] 

} 

In de tabe11en 7.13, 7.14, 7.15 worden de berekeningsresultaten 
weergegeven voor de boren 2,6,8. 

j HBj 
(Kgf/nun2 ) 

1 251 
2 196 
3 238 

Tabe1 7.13 Boor 2 

SVB1-1 SVB' 
(mm (mm} 

0 0,47 
0,47 1,00 
1,00 1,47 

v :: 80 m/min. 
S 
D 

0,15 mm/omw. 
12 mm. 

1· 
(~) 

64 

9 15,7 
9 13,1 
3 -



j HBj 
(Kgf/mm2 ) 

1 196 
2 245 

Tabel 7.14 Boor 6 

j HBj 
(Kgf/mm2 ) 

1 240 
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SVBt l SVB' 
(mm} (mm 

a 0,15 
0,15 1,18 

V 90 m/min. 
S ::: 0,15 mm/omw. 
D 12 mm. 

SVB1-1 SVB' 
(mm (mm1 

a 0,83 

I' ] 134 
(m) 

9 10 
4,4 10,5 

Ij 134 
(m) 

7,2 -
2 190 0,83 1,00 3,5 22,4 

Tabel 7.15 Boor 8 v = 100 m/min. 
S = 0,15 mm/omw. 
D :: 12 mm 

Bij deze berekeningsmethode ontstaan problemen zodra HBj ongeveer 
gelijk is aan HBo' 

2. Indirekte methode. 

Indien de regressiecoefficienten en de gemiddelde hardheid RBo in 
verge1ijking (46) worden ingevuld, geeft dit: 

o 357 1 84/ 2 ,804 
SYR. = ( SVB, I' + 1,1.10- 0.v. 4 ,61. ( HB./240 ) .1. )2.804 

J J- J J J 

Op iteratieve wijze kan nu de optimale waarde van 134 worden 
berekend, met als kriterium vergelijking (47). 
Vergelijking (47) wordt gebruikt voor die slijtagepunten, welke in 
gebied III van de sIijtagekromme liggen (Figuur 7.2.). 

In de tabellen 7.16 en 7.17 worden de resultaten van deze berekening 
weerqeqeven. 

n 

134 j~1( VBOi 

10 0,1533 
13 0,0909 
15 0,0633 
17 0,0536 
18 0,0506 
19 0,0552 
20 0,0616 

Tabel 7.16 Boor 2 

- VBBi 
) 2 

Berekening van (47) vanaf een 
van 9 m. Optima1e 134 is 18. 

v = 80 m/min. 
S = 0,15 mm/omw. 
D :: 12 mm. 

boorweg 



n 
134 j~1 ( VB 

oi 

20 0,8884 
11 0,0122 
10 0,0036 
9 0,0072 
5 1,1850 

Tab~l 7.17 Boor 6 
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- VBBi 
) 2 

Berekening van ( 47) vanaf een 
van 9 m. Optimale 

v 90 m/min. 
S 0,15 mm/omw. 
D 12 mm. 

134 == 10. 

V~~r boor 8 geeft deze methode geen resultaat. 

boorweg 

In de figuren 7.18 en 7.19 worden de berekeningsresultaten volgens de 
indirekte methode grafisch weergegeven. V~~r e1ke boor zijn 
weergegeven: 
- De gemeten slijtagewaarden. 
- De slijtagekromme vo1gens de regressieformu1e. 
- De kumu1atieve s1ijtagekromme, berekend voor de meest optimale 134' 

Resumerend voIgt met behu1p van de direkte methode een 134 met 
10 < 84 < 22,4 en met behu1p van de indirekte methode een 134 met 
10 < 84 < 18. 
Indien 134 uitgedrukt wordt in verhouding tot de exponent van de 
snijsne1heid, (lit(4» dan voIgt voor 134: 

Direkte methode: 
Indirekte methode: 

0,776 1 < 84 < 1, 7381 
0,77B 1 < 84 < 1, 39R1 

De berekende waarden voor 134 kunnen verge1eken worden met de waarden 
voor 134' die uit de 1iteratuur te bepa1en zijn. 

I~iteratuur 

Figuren 7.20 en 7.21 zijn grafieken, zoals die in lit (22) worden 
vermeld. 
In deze grafieken wordt het verloop van de snijsne1heid, bij een 
konstante standtijd of standweg weergegeven als funk tie van de 
Brine11-hardheid. 

De Brinel1-hardheid van de werkstukp1aten, die tijdens de boorproef 
gebruikt zijn, 1igt tUssen 170 en 250 Kgf/mm2• 

In tabel 7.22 worden voor deze waarden van de hardheid de gemidde1de 
snijsne1heid voor een konstante standtijd of standweg verme1d. Deze 
snijsne1heden zijn uit de grafieken bepaa1d. 

Figuur Brine1l-hardheid Snijsne1heid 
(Kgf/mm2 ) (m/min). 

7.20 170 160 
250 79 

7.21 170 40,5 
250 22,5 

Tabe1 7.22. 
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figuur 7.21. 
Boren in gietijzer GGG 
Gereedschap: Snelstalen 
spiraalboor S 6-5-2. 
D 8 rom, S = 0, 2 rom/ omw , 
1 = 5D. 

Snijsnelheid bij een stand
weg van 2000 rom af
hankelijk van de werkstuk
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Met behulp van deze tabel en de standwegvergeIijking, kan de 
verhouding van de exponent van de hardheid tot de exponent van de 
snijsnelheia berekend worden. utt deze berekeningen volgt: 

Figuur 7.20 
Figuur 7.21 

34= 1,68 81 
84: 1,55 BI 

Conciusies met betrekking tot de berekeningsmethoden: 
1. De berekende waarden voor 84 komen goed overeen met de waarden van 

B4, die uit de literatuur bepaald zijn. 
2. De indirekte methode heeft de voorkeur boven de direkte methode. De 

nauwkeurigheid van de direkte methode is sterk afhankelijk van de 
nauwkeurigheid, waarmee de slijtagepunten gemeten zijn. De indirekte 
methode is hiervan vee1 minder sterk afhankelijk, omdat met behu1p 
van deze methode een gemiddelde wordt bepaa1d. 

7.10. Definitieve bepaling van de standwegvergelijking. 

De standwegvergelijking 

wordt op de volgende wijze bepaa1d: 
Met behu1p van het regressieprogramma worden de exponenten van de 
snijsne1heid, aanzet en vrij100pv1aks1ijtage bepaald. 
Voor de exponent van de werkstukhardheid wordt gekozen f = 1,6 a. 
De exponent van de boordiameter wordt geschat. 

1. Regressieprogramma. 

In het regressieprogramma zijn de gegevens van de volgende boren 
gebruikt. (Tabel 7.23). 

Boornummer V S D Aanta1 meetpunten 
(m/min) Cmm/omw) (mm) 

1 70 0,15 12 8 
3 80 0,15 12 6 
4 90 0,15 12 3 
5 90 0,15 12 4 
7 100 0,15 12 5 
9 110 0,15 12 4 
10 80 0,25 12 5 

Tabel 7.23. Invoergegevens regressieprogramma voor de bepaling van 
de definitieve standwegverge1ijking. 

De resultaten van de andere boren zijn niet gebruikt in dit 
programma, omdat: 
- De werkstukhardheid a1s funktie van de boorweg sterk varieert (Boor 

no.: 2,6,8,11). 
- De werkstukhardheid vee1 lager is a1s de gemiddelde hardheid (Boor 

no.: 12). 
- De slijtagewaarden onbetrouwbaar zijn (Boor no. 13). 
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EST IMA1ES nJI{ f'AFUII'1f TERS' 
--~-------~--------------, 
VARIABLE rOWER P~~AMETER ESTlMATE 

0 0 
1 1 .~ ,,-
;;: 1 3 
3 1 4 

,,*Itt #ft##fi 4t;- ","'fl4Hl fifl"~f 4tfi #fi .. ~tI 
««ft VAR 1 ANCE ESl l MAT ION f!tHt 
#fi« ## *' ft tt :;:: .;: ;'-41 ~ 41 ~141 ~14i ~H! 'Hat~H::f. 

C. 11103F 02 
-c. 52309[: 01 
-c. "'6183£:-01 
C.33632E 00 

VAR 1 ANCEOF NO 1 BE IN MODEL: 
SUM OF SGVA~ES OF OBSCRVAT. : 
RESIDUAL .SVl1 OF SQUARES: 

O. 18216E-02 
O. 38095E 02 
O. 56471E-01 

NUMBER OF ~E.(':REES OF FREEDO!1 31 

VARIANCE-COVARIANCE MATHI>: rOf< 
PARAMETERS 

1 i--:: 3 
1 O. 4SL68E-'01 -0. 23747E-Ol 0.35210£-02 
2 -0. 23747E-Ol O. 130S4~--OJ O. J8563E-0:'.'" 
3 O. 3!:,22 DE-O;:? O. 18!:i63!i;-C2 0.89192£-02 
4 O. 2032 ~r: -0-1 o. 11 ::;'8~r: ·C3 O. l4074E-03 

CORRELATl :::.!~ COE,.rIC1FNTS FOH PAfU\r~l'lH(S: 
1 2 3 4 

11.0 -.9 0.20.0 
2~9 1 C 0.2 0.0 
30. 2 'J.;' j. 0 O. 1 
40. 0 0 tt (J. l 1. () 

c._==e:::::=::== ::"'";:::"!'.'lC:~r.:==::==========-"';. ': ;;.:=::-:::-:::-======- ==== 

95Y. C(NFIDEN(:F. INTERVALS r-OF( PAf<AI'tETE-R 

O. 10623E 02<PAR 
-0. 54B27E Ol<PAR 
-0. 27405E OO<PAr~ 

O.2B652E OO<PAR 

figuur 7.24. 

1< 
2( 
3( 

4( 

O. 11 f·'!4E' 02 
-0. 49,92E 01 

O.14!68E 00 
(l. :;S~13E 00 

Uitvoergegevens derde regressieprogramma. 
Bepaling definitieve standwegvergelijking. 

4 
0.203121:-04 
D. 1 1 580E-03 
O. l4074E-03 
O. 51197E-03 
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Ook in dit programma is de boorweg alB afhankelijke variabele gekozen. 

De met behulp van het programma bepaalde standwegvergelijking is 

bo b 1 b 2 h3 
L = 10 .v .S .VB 

De uitvoer van dit programma wordt gegeven in tabel 7.24.) 

Analyse van de resultaten. 

waarden van 
= 11,108 

-5,2309 

de regressiecoifficienten zijn als voigt: 

= -0,066183 
0,33632 

- Uit de correlatiematrix blijkt dat de variabelen V,S,VB 
onafhankalijk zijn. 

- AIle regressiecoifficienten blljken signifikant te zijn. 
- Op de betrouwbaarheidsintervallen wordt in de volgende paragraaf op 

ingegaan. 

De met behulp van het regressieprogramma bepaalde 
standwegvergelijking is 

Deze standwegvergelijking is geldig voor: 
- Boordiameter D = 12 mm. 

(49) 

- De gemiddelde werkstukhardheid HB = 240 Kgf/mm2• 

2. Exponent van de werkstukhardheid 

Voor de exponent van de werkstukhardheid kiezen we f = 1,6a 

Dit geeft f = - 8,4. 

3. Exponent van de diameter. 

Door bepaalde omstandigheden was het niet mogelijk de slijtage
metingen voor een boor met diameter van 8,5 mm te voltooien. Daardoor 
zijn slechts twee meetpunten beschikbaar, die in het gebied no. III 
(figuur 7.2) liggen. Zie ook bijlage II. . 
Met behulp van vergelijking (49) en de twee beschikbare meetpunten 
kan de exponent van de boordiameter geschat worden. 

De twee meetpunten zijn: 
Boor no. 14, V = 80 m/min, S = 0,15 mm/omw., D = 8,5 mm. 
1. L = 35 m, VB 0,24 mm. 
2. L = 37 m, VB = 0,34 mm. 

Met behulp van vergelijking (49) kan de standweg berekend worden van 
deze slijtagewaarden. Dit geeft: 

1. L = 10m, VB = 0,24 mm Geldig voor: V = 80m/min., S= 0,15 mm/omw., 
D 12 mm. 

2. L 11,25 mm, VB = 0,34 mm. 
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Als L = C*.De (50), dan voIgt hieruit met behulp van de standweg
gegevens voor: 

VB 0,24 mm: e = -3,63 
VB 0,34 mm: e = -3,45 

De gemiddelde waarde van e is dan: - 3,54. 

De uiteindelijke standweg vergelijking is dan als voIgt: 
Indien de exponenten in vergelijking (6) worden ingevuld, tesamen met 
HB = 240 Kgf/mm 2 en D = 12 mm, dan voIgt hieruit: 

L V- 5 ,23 s-0,07 12- 3 ,54 240-8,40,34 c. . . . . VB (51 ) 

Als vergelijking (51) gelijk wordt gesteld aan verge1ijking (49), dan 
geeft dit voor c: 

c = 8,34.10 34 • (52) 

De uiteindelijke standwegvergelijking is dan: 

L = 8 34 1034 v-5 ,23 s-0,07 -3,54 -8,4 0,34 (53) ,. • • .D .HB .VB 

7.11. Betrouwbaarheid van de standwegverge1ijking. 

De betrouwbaarheid van de standwegvergelijking is een be1angrijk aspekt 
dat onderzocht moet worden. 

Dit onderzoek kan gesplitst worden in twee gedeelten: 
A. Onderzoek van de betrouwbaarheid van de standwegvergelijkg, die met 

behulp van het regressieprogramma bepaald is (Verge1ijking (49) ). 
B. Onderzoek van de tota1e standwegverge1ijking (Verge1ijking (53) ). 

Ad. A. 
Voor de regressie1ijn ge1dt: 

L = 11,108 - 5,23 log V -0,07 log S + 0,34 log VB + E 

E een fout, die normaa1 verdee1d is met E (E) = ° en var. (E) = a2 

Zie ook verge1ijking (14). 

Neem aan dat de betrouwbaarheidsinterva11en voor de standweg
verge1ijkingen in het gehe1e regressiegebied konstant zijn, dan kunnen 
deze betrouwbaarheidsinterva11en op eenvoudige wijze berekend worden. 

A1s betrouwbaarheidsinterva1 van de standwegverge1ijking kan gekozen 
worden: 
-.±. a- grens 
- +2a- grens 

(68,3% betrouwbaarheid). 
(95,5% betrouwbaarheid). 

a2 
wordt berekend in het regressieprogramma en is 0,182.10- 2 (tabe1 

7.24). 
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Indien deze grenzen voor verge1ijking (49) worden berekend, dan voIgt 
voor de betrouwbaarheidsint~rva11en 

1. + a-grens: L := 1,2S.10l1.v-5,23.S-0,07.VBO.34.1,lO 
2. - (J -grens: L 1, 28. lOll • V- 5, 23. s-O ,07 • VB ° , 34 • 0 , 91 
3. + 2(J-grens: L 1,28.1011.v-5,23.s-0,07.VBO,34.1,22 
4. - 2a-grens: L = 1,2S.1011.v-5,23.S-0,07.VBO,34.0,82 

Het is oak mogelijk de betrouwbaarheid van de afzonderlijke exponenten 
te onderzoeken. De betrouwbaarheidsintervallen voor de exponenten worden 
weergegeven in tabe1 7.24. Hieruit b1ijkt dat de exponent van de aanzet 
het minst betrouwbaar is. 

Ad B. 
De betrouwbaarheid van de totale standwegverge1ijking kan onderzocht 
door deze standwegvergelijking (vergelijking (53» in te vullen voar die 
verschi11ende verspaningskondities en dan deze resultaten te vergelijken 
met de meetresultaten van die boren, die niet in het regressieprogramma 
gebruikt zijn. 
Per boor wordt berekend: 
1. De slijtage als funktie van de boorweg voor de gemiddelde 

werkstukhardheid 8Bo=240 Kgf/mm2 • In feite wordt dan de 
regressievergelijking (vergelijking (49) ) ingevuld, waarbij deze 
verge1ijking uitgebreid is met de exponent van de diameter. Noem deze 
slijtage VB(HBo ). Bij boor 13 geldt HBo = 185 Kgf/mm 2• 

2. De kumulatieve slijtage als funktie van de boorweg. Hierbij wordt dan 
de hardheid van elke werkstukplaat in de berekening meegenomen. Noem 
deze slijtage VB{HB). 

3. Voor beide berekeningen wordt de procentuele afwijking tenopzichte 
van de experimentele slijtagewaarden bepaald. Noem deze experimentele 
slijtage: VBexp ' 

De resultaten worden weergegeven in tabel 7.25. 
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Tabel 7.25 

Boorno •. L VBexp. VB(HBO) VB(HB) Wexp-VB(HBo) YBexp-VB(HB) 
(m) (mm) (mm) (mm) VBexp VBexp 

xl0Q% xl00% 

2 7,5 0,30 0,10 0,31 67 3 
9,0 0,47 0,18 0,54 62 15 

10,5 0,54 0,28 0,58 48 7 
13,5 0,86 0,59 0,65 31 24 
15,0 0,89 0,81 0,69 9 22 
16,5 0,93 1,01 0,74 15 20 
18,0 1,00 1,39 0,78 39 22 
19,5 1,17 1,77 1,02 51 13 
21,0 1,41 2,20 1,31 SO 11 

6 9 0,15 1,10 0,01 630 93 
10,5 0,35 1,75 0,07 400 80 
11 ,5 0,65 2,29 0,17 252 74 
12,5 0,93 2,93 0,33 215 65 
13,3 1,18 3,53 0,51 199 57 

11 13,5 0,25 0,66 0 164 100 
15,0 0,45 0,89 0,002 98 100 
16,5 0,67 1,19 0,004 78 100 
18.0 0,85 1,55 0,006 72 100 

13 29 0,3 0,3 0,3 0 0 

14 35 0,24 0,27 0 12,5 100 
31 0,34 0,31 0 9 100 

De resultaten voor de boren 2 en 6 worden grafisch weergegeven in de 
figuren 1.26 en 7.21, 

Uit tabel 7.25 mag geconc1udeerd worden dat het gerechtvaardigd is om de 
exponent van de hardheid, zoa1s deze bepaald is in paragraaf 7.9., in de 
standwegvergelijking te gebruiken. 
Voora1 bij de boren 2,6,13 worden de experimente1e slijtagewaarden goed 
benaderd. 

De onnauwkeurigheden zijn toe te schrijven aan: 
1. De hardheid van elke werkstukplaat is een gemiddelde uit slechts drie 

metingen. 
2. De berekeningen met behu1p van de kumu1atieve slijtage zijn sterk 

afhanke1ijk van de bepaalde regressieformu1e, die nodig is om de 
kumu1atieve slijtage te kunnen berekenen. 

Opmerking: 
De onnauwkeurigheid van de slijtage heeft slechts een geringe inv10ed op 
de onnauwkeurigheid van de standweg, immers 

L '" VBO. 34. 
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7.12. Conclusies. 
Uit de bepaalde standwegvergelijking kan het volgende geconcludeerd 
worden: 

1. De invloed van de werkstukhardheid op de standweg van een boor is 
zeer groot. 
Dit betekent dat, indien men in de produktie een konstante standtijd 
of standweg wil bereiken de hardheid van het werkstukmateriaal binnen 
enge toleranties moet 1iggen. Op dit moment zijn de DAF-normen 
zodanig dat grote hardheidsverschillen voor kunnen komen. 
Een tweede oplossing, en in de praktijk beter realiseerbaar, is het 
bepa1en van de gemiddelde hardheid per serie werkstukken, en dan de 
snijsne1heid en in geringere mate de aanzet aan te passen. 

2. De invloed van de aanzet op de standweg is vrij gering. 
Om korte produktietijden te bereiken dient de aanzet zo hoog mogelijk 
gekozen te worden. De maximaal mogelijke aanzet wordt in eerste 
instantie bepaald door de vrij10ophoek (Hoofdstuk 6). 

3. De invloed van de vrijloopvlakslijtage ala standweg
beeindigingskriterium op de standweg is vrij klein. 
Na een periode van gelijkmatige slijtage neemt de slijtage opeens 
sterk toe. 
De vrij100pvlakslijtage heeft echter een belangrijke inv10ed op de 
gereedschapskosten van een boor: omdat als de maximale 
vrijloopvlakslijtage groter wordt dan de breedte van de 
geleidingsrand de slijtage van deze geleidingsranden sterk toeneemt. 
Dit heeft dan als gevolg dat bij het hers1ijpen de boor sterk 
ingekort moet worden. De slijpkosten nemen toe, bovendien kan dan de 
boor slechta een gering aantal keren worden herslepen, waardoor hoge 
gereedschapskosten ontstaan. In hoofdstuk 10 wordt hier verder op 
ingegaan. 
Om daze slijtage van de geleidingsranden te vermijden dient als 
vrijloopvlakslijtagekriterium een vrijloopvlaks1ijtage Kleiner dan de 
breedte van de ge1eidingsranden te worden gekozen. 
Bovendien is dit ook gunstig voor de kwa1iteit van het geboorde gat. 
In hoofdstuk 8 za1 hier verder op ingegaan worden. 

4. De standweg van een boor is sterk afhankelijk van de boordiameter. 
Indien de boordiameter afneemt dan zal de standweg toenemen. ----
Waarschijnlijk is een betere warmteafvoer hiervan de oorzaak. (De 
hoeveelheid toegevoerde koe1vloeistof is onafhankelijk van de 
boordiameter). 

7.13. Standweg volhardmetaalboren met inwendig koelkanaal. 

Door de problemen met de ink lemming van volhardmetaalboren met inwendig 
koelkanaal was het niet mogelijk om meer dan een slijtagekromme te 
bepalen. (Boor 15: V= 100 m/min., S = 0,15 mm/omw., 0= 13mm, GGG50). 
Dit slijtageverloop is weergegeven in bijlage II. 
De vrij100pv1akslijtage is zichtbaar in afbeelding 1.28. 
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figuur 7.28. 
Vrijloopvlakslij tag€' 
va n een boor met" iIl
wendig koelkanaal. 
V 100 m/min 
SO,15 mm/oIJl1,v 

D 13 mm 
L 63 m 

Indien we aannemen dat de exponenten van de standwegvergelijking voor 
boren met inwendig koelkanaal dezelfde zijn ala die van de 
standwegvergelijking voor boren zonder inwendig koelkanaai (Vergelijking 
(52», dan is het mogelijk een globale vergelijking te maken tussen deze 
twee typen van boren. 

Met boor 15 is geboord in vrij zacht materiaal met gemiddelde hardheid 
HB= 194 Kgf/rom 2• 

In tabe1 7.29 zijn de resu1taten gegeven van de standweg van boren 
zander inwendig koelkanaal indien in werkstukmateriaa1 zou zijn geboord 
met hardheid HS = 194 Kgf/mm2• Ook zijn de experimente1e gegevens 
vermeld, zoais deze zijn gemeten voor boor 15. 

Geen inwendig WeI inwendig 
koeikanaal koelkanaal 

VB L VB L 
(rom) em) (rom) em) 

0,35 14,6 0,35 53 
0,47 26,2 0,47 54,5 
0,62 17,8 0,62 56 
0,65 18,1 0,65 63 

Tabel 7.29. 

Uit tabel 7.29 kan geconcludeerd worden dat de standweg van boren met 
inwendig koelkanaal ongeveer 3,5 maal de standweg van boren zonder 
inwendig koelkanaal is. Dit geldt voor boordiepten van 2,5D. Bij grotere 
boordiepten zal dit verschil in standweg waarschijnlijk toenemen, omdat 
in dat geval de boren met inwendig koelkanaal duidelijk beter gekoeld 
worden dan boren zonder inwendig koelkanaal. 

De verhouding tussen de aanschafkosten van boren met inwendig koelkanaal 
en de aanschafkosten van boren zonder inwendig koelkanaal zijn sterk 
afhankelijk van de boordiameter. Immers voor kleine boordiameters zijn 
de kosten voor het producer en van boren met inwendig koelkanaal vee 1 
hoger dan bij boren met grotere diameters. 
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In tabel 7.30 wordt de verhouding tussen de aanschafkosten van boren met 
inwendig koelkanaal OK (Hfl.) en de aanschafkosten van boren zonder 
inwendig koelkanaal 0 weergegeven als funktie van de boordiameter. 

D QK/O 
(mm) (-) 

6 4 
8 2,5 
13 2 

Tabel 7.30. 

Dit betekent dat pas bij grotere boordiameters (vanaf 8mml de verhouding 
tussen aanschafkosten en standweg tengunste van boren met inwendig 
koelkanaal uit zal vallen, bij een boordiepte van 2,5 D. 
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Hoofdstuk 8. 

Analyse van de boorgatkwaliteit. 

8.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van de gaten geboord met ILIX-boren 
geanalyseerd. De boorgatkwa1iteit is vastgelegd met behu1p van zes 
kwantitatieve grootheden, namelijk: 
- Gatdiameter, gemeten op diepte 1 O,5D 
- Gatdiameter, gemeten op diepte 1 = 2D 
- Opperv1akteruwheid Ra 
- Oppervlakteruwheid Rt 
- Braamhoogte 
- Positioneringsnauwkeurigheid. 
'Toor de definities van deze grootheden en de meetmethoden wordt verwezen 
naar hoofdstuk 5, 5.4. 
De kwaliteit van de geboorde gaten zal verge1eken worden met de eisen, 
welke gesteld worden voor het boren van tap- en paspengaten. 

8.2. Kwaliteitseisen bij het boren van tap- en paspengaten. 

1. Tapgaten. 

Na het boren van het gat wordt draad getapt. 
De diametertolerantie is de belangrijkste eis ten aanzien van het 
boren van tapgaten Lit. (23). 
De bovengrens van deze diametertolerantie wordt bepaald door de 
noodzake1ijke flankoverdekkingsgraad van de boutdraad. De ondergrens 
van de diametertolerantie wordt aangegeven door de toe1aatbare 
be1asting van het draadtapgereedschap. 
De diametertoleranties zijn vastgelegd in DIN 13. Zie figuur 8.1. 

"16 118 1110 111Z 1116 I1zo I1z~ 1130 1136 1139 11112 
DIN IHti5 6,7 4~ 10 13,75 17,25 ZD,; 16 37,5 3~,5 37 

IHll ",9 6,6 42 ~ 1~5 17 1lJ,5 ZVS J~25 311,25 36,75 
IS{I 5 6,6 8,S 10,2 I. 17,5 21 M,5 JZ 3S 31,5 

H73 
H72 

, 

30e"i Hn 
/.I"", i;:'r' ZJC',-_I , \ 

700 

(!) -100 
-M 
+J -zoo 
s:: 
~ -;001 

J .... ...:... 

~ -IiO':'r ~ DIN 13 
o -SlX'f pag. 15 
+J -50C; • (oud) 

roel rJ DIN 13 
! Upag .32 

-8oer (ISO) 

figuur 8.1. 

r 
r----' 

J 

~-

Diametertoleranties bij het boren van tapgaten 
betrokken op de door DIN 336 aangegeven boor
diameters. 
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Met betrekking tot de oppervlakteruwheid worden de volgende eisen ten 
aanzien van het boren van een tapgat gesteld. 
- Rt < 100 ].lm 

- Ra < 12,5 lJm 

De positioneringsnauwkeurigheid dient beter te z1Jn dan 0,025 mm. Om 
deze positioneringsnauwkeurigheid te bereiken werd tot nu toe bij het 
boren van tapgaten met behulp van snelstalen boren, boorbussen 
gebruikt. 

De toelaatbare braamhoogte is 0,5 mm. Kleinere bramen worden tijdens 
het tappen weggesneden door een speciaal snijgereedschap, dat aan de 
tap bevestigd is. Voor het ontbramen is dus geen extra bewerking 
noodzakeli jk. 

2. Paspengaten. 

Paspengaten worden gebruikt bij het positioneren van werkstukken. De 
kwaliteitseisen ten aanzien van paspengaten zijn daarom veel hoger 
dan de eisen van ten aanzien van tapgaten. 

De eis met betrekking tot de diametertolerantie is afhankelijk van de 
gevraagde passing van de paspennen in de paspengaten. Voor gaten 
waarbij de paspen een vaste passing moet hebben wordt K7 geeist. 
Voor gaten waarbij de paspen een losse passing moet hebben wordt 87 
geeist. 

Voor het positioneren van werkstukken is het van belang dat de 
paspengaten een positioneringsnauwkeurigheid hebben van 0,01 mm. 

De oppervlakteruwheid van paspengaten dient in het algemeen lager te 
zijn dan de oppervlakte ruwheid van tapgaten. 

De toegestane braamhoogte is nul. 

Tot nu toe werden deze kwaliteitseisen gehaald door een aantal 
bewerkingen uit te voeren, namelijk 
- centreren 
- boren met tWeesnijdende snelstalen spiraalboor 
- opboren met driesnijdende snelstalen spiraalboor 
- ruimen 

8.3. Diametertolerantie van de geboorde gaten. 

De meetresultaten zijn in bijlage III-A in grafieken verzameld. Figuur 
8.2. is een van deze grafieken, waarbij de gatdiameter is weergegeven 
als fUnktie van de boorweg. 

In hoofdstuk 7 is naar voren gebracht dat de toelaatbare vrijloopvlak
slijtage vrij klein is. Daarom worden aIleen die meetresultaten bekeken 
waarbij de vrijloopvlakslijtage Kleiner dan 0,5 mm is. 

In tabel 8.3 zijn de resultaten weergegeven waarbij de gemeten 
gatdiameters in een aantal klassen zijn onderverdeeld. Aangegeven wordt 
tel kens het percentage van het totale aantal gaten, waarbij de 
gatdiameter binnen de aangegeven klasse valt. In deze tabel wordt ook de 
invloed van de snijsnelheid en de aanzet op de gatdiameter weergegeven. 
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D V S Tolerantieklasse Percentage gaten 
(rom) (m/min) (mm/omw) (%) 

12 70 0,15 H9 57,5 
HID 95 

> HID 5 

12 80 0,15 H9 39 
H10 93 

> HID 7 

12 90 0,15 89 69 
HID 100 

12 100 0,15 H9 78 
1110 100 

12 110 0,15 H9 67 
HI0 100 

12 80 0,25 H9 79 
HI0 100 

12 100 0,25 H9 67 
HI0 100 

8,5 80 O,lS H9 51 
HI0 73 
H11 98 

> H11 2 

Tabel 8.3. Onderverdeling gatdiameters in tolerantieklassen. 

Hierbij geldt voor de tolerantieklassen: 
0.043 

- Boordiameter 12 mm: H9 = 12 0 

g.07 0 

HID = 12 
o· 0 36 0-090 
0 0 

- Boordiameter 8,5mm: H9 = 8,5 H11 "'" 8,5 
0- 058 
0 

HI0 = 8,5 

In figuur 8.2 zijn deze tolerantiegrenzen aangegeven. 

Ook is voor de boordiameters van 12 en 8,5 mm. het percentage gaten 
bepaald, waarbij de gatdiameter minder dan 0,06 respectievelijk 0,07 mm 
groter is dan de nomina1e maat. 
De resu1taten zijn weergegeven in tabe1 8.4. 
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Tabel 8.4. 

Boordiameter Gatoverma<lt Percentage gaten 
(mm) (mm) (% ) 

12 0,06 93 
0,07 98 

8,5 0,06 73 
0,07 82 

Uit tabel 8.3 en 8.4 en bijlage 1II-A vo1gen een aantal conclusies. 

1. De diameter van het geboorde gat is ongeveer 0,07mm grater dan de 
nominale maat. Dit betekent dat bij kleine boordiameters (7 < D < 10 mm) 
een tolerantie haalbaar is, die ligt tussen HI0 en Hll. Bij grotere 
boordiameter-s (11 < D < 18 mm) is een tolerantie haalbaar tussen H9 en 
HIO. Dit geldt zowel voor de gatdiameter op 1 = O,5D als de diameter 
op 1 = 2D. WeI valt een lichte koniciteit te constateren, waarbij 
D (1 = 2D) groter is dan D (1 = 0,5D). 

2. Naarmate de slijtage van een boor toeneemt neemt de boorgatdiameter 
af. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende slijtage van de 
geleidingsranden. 

3. De boorgatdiameter is onafhankelijk van snijsnelheid en aanzet. 

8.4. De oppervlakteruwheid van de geboorde gaten. 

In bijlage 11I-B zijn de meetresultaten metbetrekking tot de 
oppervlakteruwheid weergegeven. 

Ook bij de analyse van de oppervlakteruwheid wordt aIleen het gebied 
beschouwd, waarbij de vrijloopvlakslijtage van de boor kleiner is dan 0,5 
mm. 

In tabel 8.5 worden de meetresultaten betreffende Ra onderverdeeld in een 
aantal klassen, waarbij onderscheid is gemaakt van de verschillende 
verspaningskondities. De verschillende klassen zijn gekazen aan de hand 
van NEN 3638 voar de bewerking boren. Lit (24). Aangegeven wordt telkens 
het percentage van het totaal aantal gaten, waarbij Ra binnen de grens 
van de aangegeven klasse valt. 
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D V S Klasse Percentage 
(mm) (m/min) (mm/omw. ) ( 1.1 m) (% ) 

12 70 0,15 Ra < 1,6 26 
Ra < 3,2 53 
Ra < 6,3 89 
Ra < 12,5 100 

12 80 0,15 Ra< 1,6 38 
Ra < 3,2 75 
Ra < 6,3 100 

12 90 0,15 Ra < 1,6 56 
Ra < 3,2 83 
Ra< 6,3 94 
Ra< 12,5 100 

12 100 0,15 Ra< 1,6 22 
Ra< 3,2 44 
Ra< 6,3 89 
Ra< 12,5 100 

12 110 0,15 Ra< 1,6 a 
Ra< 3,2 100 

12 80 0,25 Ra< 1,6 32 
Ra< 3,2 63 
Ra< 6,3 89 
Ra< 12,5 100 

12 100 0,25 Ra< 1,6 5 
Ra< 3,2 73 
Ra< 6,3 100 

8,5 80 0,15 Ra< 1,6 56 
Ra< 3,2 94 
Ra< 6,3 100 

Tabel 8.5. 

Ook b1ijkt dat 90% van de geboorde gaten een opperv1akte ruwheid Ra 
kleiner dan 51.1 m heeft. 

gaten 

Op deze1fde wijze worden de resu1taten met betrekking tot opperv1akte
ruwheid Rt in een aanta1 k1assen onderverdeeld. Tabe1 8.6. geeft hiervan 
een overzicht. 



-90-

D V S K1asse Percentage gaten 
(mm) (m/min) (mm/omw. ) ( 11 m) (%) 

12 70 0,15 Rt < 30 58 
Rt < 50 89 
Rt < 100 100 

12 80 0,15 Rt « 30 88 
Rt <: 50 94 
Rt < 100 100 

12 90 0,15 Rt < 30 89 
Rt < 50 94 
Rt < 100 100 

12 100 0,15 Rt « 30 44 
Rt < 50 67 
Rt < 100 100 

12 110 0,15 Rt< 30 67 
Rt< 50 100 

12 80 0,25 Rt< 30 74 
Rt< 50 84 
Rt <: 100 100 

12 100 0,25 Rt< 30 95 
Rt< 50 100 

8,5 80 0,15 Rt< 30 92 
Rt< 50 100 

Tabe1 8.6. 

Indien de verspaningskondities buiten beschouwing worden ge1aten b1ijkt 
dat 95 procent van de geboorde gaten een opperv1akteruwheid Rt k1einer 
dan 50p m heeft. 

Uit de tabe11en 8.5 en 8.6 en bij1age III-B kan ten aanzien van de 
opperv1akte ruwheid geconc1udeerd worden: 

1. Ten aanzien van de oppervlakteruwheid mag voor de geboorde gaten 
verwacht worden: 
Ra< 5pm 
Rt< 50Pm 

2. Uit de tabellen 8.5 en 8.6 voIgt geen afhankelijkheid van de 
oppervlakteruwheid van de verspaningskondities. 

3. Uit de grafieken in bijlage III voIgt dat de oppervlakteruwheid (Ra 
en Rt) toe gaat nemen, indicn de vrij100pvlaksIijtage zo groot 
geworden is, dat slijtage aan de geleidingsranden ontstaat. Een 
voorbee1d hiervan is figuur 8.7. 
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8.5. Braamvorming. 

In bijlage III-C zijn de meetresultaten met betrekking tot de 
braamvorming weergegeven. 

Het blijkt dat de braamvorming is te beschrijven als een lineaire 
funktie van de vrijloopvlakslijtage. Uit figuur 8.8 bIijkt dit Iineaire 
verband duideIijk. 

Met behulp van lineaire regressie kan dit verband worden berekend. 

H bO + bl.VB (1), met 

Braamhoogte (mm) 
= vrijloopvlakslijtage (mm) 
= regressiecoefficienten 

correlatiecoefficient 

Tabel 8.9. geeft enkele voorbeelden 

Boorno. bO bl R 

1 -0,055 0,505 0,96 

2 0,097 0,456 0,96 

1 1 0,07 0,44 0,996 

Tabel 8.9 

Uit tabel 8.9 blijkt dat de braamhoogte H 0,45 aD,S maal de 
vrijloopvlakslijtage VB is. 

8.6. Positioneringsnauwkeurigheid. 

De positioneringsnauwkeurigheid b1ijkt konstant en beter dan 0,01 mm te 
zijn. 
Deze goede positioneringsnauwkeurigheid wordt veroorzaakt door de 
centrerende werking van de drie boorsnijkanten. 

8.7. Conclusies met betrekking tot het vervaardigen van tap- en paspengaten. 

1. Tapgaten. 

Bij het gebruik maken van driesnijdende v01hardmetaalboren zal de 
kwaliteit van het geboorde gat ruim voldoende zijn voor het 
vervaardigen van tapgaten. Tapgaten kunnen dus in twee bewerkingen 
worden vervaardigd, namelijk. 
- Boren van het tapgat. 
- Tappen, waarbij tegelijkertijd de eventueel ontstane braam wordt 
weggesneden. 
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2. Paspengaten. 

Bij het gebruik van driesnijdende volhardmetaalboren voor het boren 
van paspengaten zal de vereiste diametertolerantie bij het boren niet 
worden bereikt. 
In vergelijking met het gebruik van snelstalen boren kunnen door 
gebruik te maken van driesnijdende volhardmetaalboren twee 
bewerkingen vervallen, namelijk 
- centreren 
- opboren 

Door hetruimen worden eventuele bramen verwijderd. 

8.8. Boorgatkwaliteit bij boren met inwendig koelkanaal. 

In bijlage III-C zijn de resultaten voor de boor met inwendig koelkanaal 
vermeld. 

Resultaten: 
1. In verge1ijking met de boren zonder koelkanaal is de 

diametertolerantie slecht, namelijk H12. 
Eventuele slingering kan hiervan de oorzaak zijn. 

2. Met betrekking tot de oppervlakte ruwheid is de Ra-waarde voor de 
boor met inwendig koelkanaal hoger dan voor de boren zonder inwendig 
koe1kanaa1. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het uitbrok
kelen van de snijkanten. 

3. De geboorde gaten vertoonden nauwelijks braamvorming. 

4. De positioneringsnauwkeurigheid van de geboorde gaten was beter dan 
0,01 mm. 
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Hoofdstuk 9. 

Analyse van de aanzetkracht en het vermogen. 

9.1. Inleiding. 

Het doel van het meten van de aanzetkracht en het vermogen als funktie 
van de boorweg was het vinden van een verband tussen de aanzetkracht/ 
vermogen en de slijtage van een boor. Dit in verband met het toepassen 
van gereedschapbewakingsystemen, gebaseerd op het meten van krachten/ 
vermogens. 

9.2. Aanzetkracht. 

Bet algemene ver100p van de aanzetkracht, onder bepaa1de verspanings
kondities, als funktie van de boorweg wordt uitgebeeld in figuur 9.1. 

Fa 

figuur 9.1. 
verloop van de aanzetkracht als funkt,ie van de boorweq. 

L 

Na het -in1open- van de boor daalt de aanzetkracht enigzins. Vervolgens 
stijgt de aanzetkracht bij toenemende boorslijtage. 

In bijlage IV zijn de meetresultaten met betrekking tot de aanzetkracht 
verzameld. De bepaalde waarde is de maximale aanzetkracht. 
Uit de boorproeven is gebleken dat de aanzetkracht een vrijwel konstant 
ver100p heeft als funktie van de boordiepte. 

In deze grafieken is het verloop van de aanzetkracht als funk tie van de 
boorweg volgens figuur 9.1. herkenbaar. 
Opgemerkt dient te worden dat de aanzetkracht sterk afhankelijk is van 
de hardheid van het werkstukmateriaal. 

In figuur 9.2. wordt van een boor het ver100p van de aanzetkracht als 
funktie van de vrijloopvlakslijtage weergegeven. 
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Uit deze grafiek blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen de 
vrijloopvlakslijtage en de aanzetkracht. 

Dit verband wordt onderzocht door een Iineaire regressie uit te voeren 
met: 

Fa = bO + bl' VB (1) 

Hierbij 
Fa 
VB 
bO bl 
R 

is: 
:Aanzetkracht (N) 

:Vrijloopvlakslijtage (mm). 
:Regressiecoefficienten 
:Correlatiecoefficient 

In tabel 9.3 worden de resultaten van deze lineaire regressie vermeld. 

Boorno. V S D bO b1 R 
(m/min) (mm/omw) (mm) 

1 70 0,15 12 1209 842 0,90 
2 80 0,15 12 1284 502 0,74 
3 80 0,15 12 1284 450 0,91 
7 100 0,15 12 1296 718 0,94 
8 100 0,15 12 1514 501 0,97 

Tabe1 9.3. 

15 



-96-

Uit tabel 9.3 blijkt dat de vrijloopvlakslijtage van een boor redelijk 
bepaald kan worden door het meten van de aanzetkracht. Uit daze tabe1 
blijkt oak dat bij een vrijloopvlakslijtage van 0,5 mm. de aanzetkracht 
20 a 30% is toegenomen ten opzichte van de beginwaarde. 
Ben aantal gereedschapbewakingsystemen zijn gebaseerd op het meten van 
de aanzetkracht. 
Bij deze systemen worden rekstrookjes of piezokristallen in het 
hoofdlager van de spil ingebouwd, waarmee de aanzetkracht wordt gemeten. 
Lit (25). 
In het meetsysteem wordt een referentiewaarde ingesteld, waarna telkens 
de gemeten aanzetkracht wordt vergeleken met de referentiewaarde. 
Het gereedschap wordt gewisseld indien de aanzetkracht 20 of 30% is 
toegenomen ten opzichte van de referentiewaarde. 
Enkele bemerkingen bij deze systemen zijn: 
1. De hardheid van het werkstukmateriaal heeft grote invloed op de 

aanzetkracht. Hierdoor kan het voorkomen dat een hardheidsverandering 
door het systeem als een slijtageverandering wordt beschouwd. 

2. Eventuale uitbrokk€lling of zelfs breuk van snijkanten resulteert niet 
altijd in €len hogere aanzetkracht. 

9.3. Vermogen. 

De stroom van de hoofdmotor, gecorrigeerd voor de oullast, is e€ln 
rechtstreekse maat voor het verspaningsvermogen. 

De m€l€ltr€lsultat€ln met betrekking tot de stroom van de hoofdmotor als 
funktie van de boorweg, onder de verschillende verspaningskondities zijn 
weergegeven in bijlage IV. 

Het blijkt dat geen direkt verband bestaat tUBsen de stroom van de 
hoofdmotor en de vrijloopvlakslijtage. Dit is als voIgt verklaarbaar. 
Het verspaningsvermogen bestaat uit twee gedeelten, namelijk: 
1. Het vermogen dat bepaald wordt door de hoofdsnijkracht 

Pv = Fv.V 

60.10
3 

(Kw) (2) 

met - Fv 
V 

= Totals hoofdsnijkracht (N) 
= Snijsnelheid (m/min) 

2. Het vermogen dat bepaald wordt door de aanzetkracht 

Pa = Fa.Va 

60.10
3 

(Kw) 

met - Fa 7 Aanzetkracht (N) 
Va = Aanzetsnelheid (m/min). 

(3) 



Het totale vermogen P is dan 

P = Pv + Pa 
Fv.V 

60.10
3 

Fa.Va 
+ ------A 

60. 
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(Kw) (4) 

Doordat de aanzetsnelheid verwaarloosbaar is ten opzichte van de 
snijsnelheid wordt het vermogen geheel bepaald door de 
hoofdsnijkracht (moment). . 
De vrijloopvlakslijtage heeft nauwelijks invloed op het moment. 
Slechts wanneer slijtage aan de geleidingsranden ontstaat, zal het 
moment toenemen en tengevolge daarvan de stroom van de hoofdmotor. 

Doordat veel faktoren de stroom van de hoofdmotor kunnen beinvloeden 
zijn gereedschapbewakingsystemen gebaseerd op stroommeting vrij 
onbetrouwbaar. 
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Hoofdstuk 10. 
Economische analyse van het verspaningsproces. 

lO.l.Inleiding. 

Met behulp van de standtijdvergelijking en de vergelijkingen voor 
produktiekosten en produktietijd kunnen de optimale snijsnelheden worden 
berekend, waarbij of minimale koaten of minimale produktietijd wordt 
bereikt. 
In dit hoofdstuk zullen de diverse vergelijkingen worden afgeleid. 
Aan de hand van deze vergelijkingen is een computerprogramma ontwikkeld. 
Met behulp van dit programma zijn enige berekeningsvoorbeelden gemaakt. 
De bepaalde vergelijkingen en berekeningen zijn toegespitst voor het 
gebruik van volhardmetaalboren in C.N.C.-bewerkingscentra. 
De vergelijkingen zijn echter weI universeel geldig voor andere 
verspaningsprocessen. 

lO.2.Kostenvergelijking. 

De kosten voor het bewerken van een produkt (In dit kader een geboord 
gat) zijn opgebouwd uit vier gedeelten: 

1. Niet-produktieve kosten per produkt Kl. 
Deze kosten worden ondermeer bepaald door de opspantijd van een 
produkt, de Ieeglooptijd van een machine. 
Bij het boren van gaten met behulp van een CNC-machine, zal de tijd 
waarin de spil van de machine beweegt van de ene boorgatpositie naar 
de volgende een belangrijk onderdeel zijn van de niet-produktieve tijd 
per geboord gat. 

X 
Kl = 3600.tO (Hfl) (1) I met X=Man-machineuurtarief (Hfl/uur) 

to=Niet-produktieve tijd (sec) 

2. Produktieve kosten per produkt K2. 
Deze kosten worden bepaald door de werkelijke verspaningstijd per 
produkt 

X 
K2 =: 3600' tv (Hfl) (2), met tv =Verspaningstijd per orodukt (sec) 

3. Gereedschapswisselkosten per produkt K3. 
Als de standtijd van een gereedschap bereikt. is, zal dit gereedschap 
gewisseld moeten worden. 
De tijd die hiervoor nodig is, is de gereedschapswisseltijd. Deze tijd 
is bij een C.N.C. machine sterk afhankelijk van: 
a. Het soort gereedschapswisselsysteem. 
b. De positie van het gereedschap in dit gereedschapswisselsysteem. 

t 

K3 3~OO.tW.T.~O (Hfl) (3), met tw=Gereedschapswisseltijd (sec) 

T=Standtijd per wisseling (min) 
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4. Gereedschapskosten per produkt K4. 

Daze Kosten bestaan uit: 
a. Aanschafkosten van het gereedschap, verdeeld OVer het aantal 

mogelijke hers1ijpingen. 
b. Kosten per herslijping. 

Dit zijn de s1ijpkosten en de Kosten voor het inste11en van het 
gereedschap in de gereedschapshouder. 
De slijpkosten per herslijping zijn zaer sterk afhankelijk van de 
sIijtage van het gereedschap. 
Bij boren is dit vooral de beschadiging van de geleidingsranden. 
We zullen echter aannemen dat de vrijloopvlakslijtage Kleiner is 
dan de breedte van de geleidingsranden. Dit betekent dat de 
geleidingsranden niet of nauwelijks beschadigd zijn. 
We veronderstellen daarom dat gemiddeld per herslijping de boor 
P mm ingekort wordt. 
V~~r een goede afvoer van de spanen is het noodzakelijk dat buiten 
het geboorde gat, hiervoor tenminste een spaangroeflengte van 
1,5 x D beschikbaar is. 
De spaangroeflengte is afhankelijk van de diameter. Bij boren met 
een kleine diameter is de spaangroeflengte - diameter verhouding 
groter dan bij boren met een grote diameter. Lit. (12). 
Het aantal mogelijke herslijpingen is dan afhanke1ijk van de 
boordiameter. We kunnen nu het aantal mogelijke herslijpingen N 
berekenen met 

N = ( 12- 1 - 1, 5D) IP (4) 

met 12: 
1 
D 

P 

Spaangroeflengte (mm) 
Diepte van het geboorde gat (mm) 
Boordiameter (rom) 
Gemiddelde inkorting per herslijping (mm) 

V~~r herslijpbare boren geldt voor de gereedschapskosten per 
wi Sse ling Y. 

Y = -2-- + S + I (Hfl) (5) 
N+l 

met Q: Aanschafkosten per gereedschap (HfI.) 
N: Aantal mogelijke herslijpingen 
S: Slijpkosten per herslijping (HfI.) 
I: Instelkosten (HfI.) 

Voor niet herslijpbare boren geldt: 
Y :: Q + I ( Hf 1. ) 

Deze Kosten zijn konstant voor een bepaalde diameter. 

Dit geeft voor K4 
t 

v 
K4 = Y"T.60 (HfI) (6) 
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De tota1e kosten per produkt zijn nu: K = K1 + K2 + K3 + K4, oftewel 

t 
v 

+ Y 
.60 

t 
v 3600 ) (Hfl) 

x 
( 7) 

De materiaa1kosten van het werkstuk zijn hierbij dan niet 
inbegrepen. 
Voor het boorproces ge1dt: 

t 
v 

D.l. 60 
V.S.1000 

(sec) (8) ,met l=Diepte boorgat (nun) 

T = n.D.L (min) (9) ,met L=Standweg (m) 
V.S 

L 
abe f 9 c.V .S .D .HB .VB (10) 

Indien de vergelijkingen (8), (9) en (10) in verge1ijking (7) 
worden ingevu1d geeft dit 

x ( n.D.I.60 
K = 3600' to + ---- + V.S.1000 c.va. 

10.3. Produktietijdvergelijking. 

. VBg .1000 
t 

w 

Deze vergelijking is op dezelfde wijze opgebouwd als de 
kostenvergelijking, n1. 
1. Niet-produktieve tijd to' 
2. Verspaningstijd tv 
3. Gereedschapswisseltijd tw 

t 

+ Y 3600 ) (Hfl) . x 

t 
P 

v 
t + t + t .----60 o v w T. 

(sec) (12) ,met t =Totale produktietijd 
P per produkt (sec) 

met vergelijkingen (8), (9) en (10) wordt dit 

t 
P 

n.D.1. 60 
to + V.S.l000 

1 + ______ ~ __ ~~---------.t 
abe f -g w 

c . V • S • D • HB • VB • 1000 

10.4. Het optimaliseren van de snijsnelheid en de aanzet. 

(sec) (13) 

Met behu1p van de kostenvergelijking en/of de produktietijd
vergelijking en de standtijdvergelijking kunnen we de aanzet of de 
snijsnelheid optimaliseren naar minimale kosten of minimale 
produktietijd. 
Indien we naar de kosten kijken dan zien we dat, indien de 
snijsnelheid toeneemt, de verspaningskosten sterk afnemen. 
Anderzijds zullen de gereedschapskosten sterk toenemen, doordat de 
standtijd van het gereedschap afneemt. Er zal dus een optimale 
snijsnelheid bestaan, waarbij de kosten minimaal zijn. 
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Ooordat we gebruik maken van de uitgebreide Taylorvergelijking is 
het niet mogelijk de snijsnelheid en de aanzet onafhankelijk van 
elkaar te optimaliseren. De optimale snijsnelheid is afhankelijk 
van de aanzet en ook omgekeerd. 

1. Optimaliseren van de aanzet v~~r minimale kosten. 
Oit is te berekenen door de kostenvergelijking naar de aanzet te 
differentieren en gelijk aan nul te stellen. 

K = O. Oit geeft als resultaat: 
S 

s "" opt,k 

a-I e+ 1 f 9 
-7T.60.c.V .0 .HB .VB 

b( t+ Y 3600 ) 
w . X 

1/ (1-b) 
) (rom/omw) (14) 

Het berekenen van de optimale aanzet geeft echter erg grote 
waarden. Men neemt daarom voor de aanzet de maximale waarde, die 
mogelijk is. 

2. Optimaliseren van de snijsnelheid van minimale kosten 

3K -a-v == O. Oi t geeft als resultaat! 

b-l e+1 f 9 
- IT. 60 . c • S .0 • HB • VB 

a ( tw + Y. 3~00 ) 
v = opt,k 

1/ (l-a) 

) (m/min) (15) 

3. Optimaliseren van de snijsnelheid naar minimale produktietijd 

V 
opt,t 

p 

O. Oit geeft als resultaat: 

b-l e+1 f 9 
- IT. 60. c. S .0 . HB • VB 

a.t 
w 

1/ (1-a) 
} (m/min) (l6) 

Oe optimale snijsnelheid voor minimale produktietijd ligt altijd 
hoger dan de optimale snijsnelheid voor minimale kosten. 

We kunnen deze berekeningen ook grafisch weergegeven. Dit wordt 
afgebeeld in figuur 10.1 en 10.2 

Kosten 

per orad. 

(hfl) 

tot. gereedsch. 
kosten K

3
+K4 · 

niet-prod. , 
kosten Kl 

Snijsnelheid v (m/min) 

figuur 10.1. 
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tjereedschap- t 
\<J i sse 1 t i j d t" ._v_ 

W T 

niet-prod. 

t i j d to 

S n i j s n e 1 he i d v (m/min ) 

fi guur 10. 2 • 

In de praktijk za1 de realisatie van de optimale snijsnelheid niet 
altijd mogelijk zijn door onder andere: 
1. Er is een maximaa! mogelijke snijsnelheid. 
2. Het beschikbare machinevermogen kan te klein ZlJn. 
3. In het gebled van de optimale snijsnelheid kan de spaanvorming 

s1echt zijn. 

Bovendien is het in principe niet toegestaan de 
standtijdvergelijking te extrapoleren naar snijsnelheden, die 
buiten het gebied van de experimente1e waarnemingen 1iggen. 

10.5. Programma voor het berekenen van optimale verspaningsgrootheden. 

Om de voorafgaande berekeningen te kunnen toepassen is een 
computerprogramma ontwikke1d, toepasbaar op de HARRIS-computer van 
DAF. 
Het programma is gericht op het boorproces, maar is op e,envoudige 
wijze voor andere verspaningsprocessen toepasbaar te maken. 

Met behulp van dit programma zijn een aanta1 berekeningen mogelijk, 
namelijk: 
1. Berekening voor optimallsatie naar minimale kosten. 
2. Berekening voor optimalisatie naar minimale produktietijd. 
3. Berekening voor een bepaalde gewenste standtijd. 
4. Berekening voor een bepaalde gewenste standweg. 
5. Berekening voor een willekeurig te k1ezen snijsne1heid. 

V~~r a1 deze berekeningsmogelijkheden wordt eerst de bijbehorende 
snijsnelheid berekend. Vervolgens worden bij deze snijsnelheid de 
kosten, de produktietijd, de standweg en de standtijd berekend. 
Ook wordt de maximaa1 mogelijke snijsnelheid berekend. 
Tenslotte is het moge1ijk de kosten-of de produktietijdgrafieken 
te plotten. Het programma is geschreven in Fortran. 

In figuur 10.3. wordt een flowchart van dit programma gegeven. 
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Invoer gegevens: 
Standwegv(>rgl. 
Kosten/tijdE"n 

J 

Keuze 
berekening 

Berekenen: 
Snijsnelheid 
Kosten 
Prod.tijd 
Standtijd 
Standweg 

Max. snijsnelheid 

J 

figuur 10.3. 

Flowchart 
Optimali sa tie
programma. 
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10.6. Invloedsfaktoren op de produktiekosten. 

Met behu1p van het computerprogramma kunnen de inv10eden van 
verschi1lende parameters op de produktiekosten duide1ijk gemaakt 
worden. 
Indien we de verschillende parameters een voor een varieren, kunnen 
de resu1taten van de berekeningen verge1eken worden met het 
resultaat van een basisberekening. 
De parameters die gevarieerd worden zijn: 
1. Man-machineuurtarief. 
2. Gereedschapskosten. 
3. Niet-produktieve tijd. 
4. Gereedschapswisseltijd. 
5. Hardheid werkstukmateriaa1. 

AIle resultaten worden grafisch weergegeven in produktiekosten- en 
produktietijdgrafieken. 

Voor de basisberekening gaan we uit van de volgende gegevens: 
1. Werkstukmateriaa1: GGG50. 

Brinell-hardheid HS = 240 kgf/mm2 

2. Boordiameter D =12 mm, ILIX-boor 
Hierbij behoort een spaangroeflengte 12 52 mm. 
Boordiepte 1 = 2,5 x D = 30 mm. 

3. Man-machineuurtarief X = 50 Hf1. 
4. Gereedschapskosten Y 

We nemen hierbij het volgende aan: 
- De boor wordt gemiddeld per herslijping 1 mm ingekort. Dus 

P = 1 mm. 
- Slijpkosten per herslijping S = 5 Hfl. 
- Instelkosten I = 5 Hfl. 
- Aanschafkosten Q = 175 Hfl. 
Dan voigt uit vergelijking (4) het aanta1 moge1ijke 
herslijpingen N, met N = 4. 
Uit vergelijking (5) voIgt de gereedschapskosten per wisse1ing 
Y, met Y = 45 Hf1. 

5. Niet-produktieve tijd to = 5 sec. 
6. Gereedschapswisseltijd tw = 30 sec. 
7. De invoergegevens met betrekking tot de standwegverge1ijking 

zijn die waarden, zoals die bepaa1d in hoofdstuk 7. Dus; 
c = 8,34.1034 

a = - 5,23 
b = - 0,07 
e - 3,54 
f = - 8,4 
9 = 0,34 

8. Aanzet S = 0,15 mm/omw. 
9. Vrijloopvlakslijtagekriterium VB = 0,5 mm. 

De toegestane vrij1oopv1akslijtage is dus kleiner dan de breedte 
van de geleidingsranden van de boor, zodat verondersteld mag 
worden dat de slijtage van de geleidingranden verwaarloosbaar is. 

10.Maximaal toerental van de machine = 3000 omw/min. 

De invoergegevens zijn reeel, maar niet exact. Betere informatie 
op dit moment niet beschikbaar. 
AIle berekeningen worden uitgevoerd voor minimale kosten. 

De resultaten van deze berekening worden weergegeven in figuur 10.4.A 

De produktiekosten en de produktietijd zijn grafisch afgebeeld in 
figuur 10.4. B 
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285.0 
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12.8 

113. 1 

[l11/MIN] figuur 10.4.A 

• 

(M] 
nar-:J Invoergegevens en resultaten 

( HFl /PRC[ ] van de basisberekening. 
[SEC] 
[I'i/MTI'41 

In de vo1gende berekeningen zijn de diverse parameters gevarieerd. 

1. Variatie man-machineuurtarief. Nieuwe waarde van X - 100 Bfl. 
2. Variatie gereedschapswisselkosten. Nieuwe waarde van Y = 26 Bf1. 

Dit is bereikt door de boordiepte te verminderen tot 2D. 
3. Variatie niet-produktieve tijd. Nieuwe waarde van to = 0 sec. 
4. Variatie gereedschapswisseltijd. Nieuwe waarde van tw = 60 sec. 
5. Variatie hardheid werkstukmateriaal. Nieuwe waarde van BB = 200 kgf/mm2 

De kostengrafieken behorende bij de diverse berekeningen, worden 
weergegeven in de figuren 10.5. tot en met 10.9. 
Een vo11edig overzicht is verzame1d in bijlage V. 

Tabel 10.1. geeft een overzieht van de optima1e snijsnelheid voor 
minima1e kosten en de bijbehorende produktiekosten voor de diverse 
berekeningen. 
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figuur 10.4.B 
Basisberekening 
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Tabe1 10.1. 

Berekening Optima Ie snijsnelheid Produktiekosten 
(m/min) (Hf 1. ) 

Basisberekening 58,5 0,20 
Variatie X 65,2 0,37 
Variatie Y 63,8 0,16 
Variatie to 58,5 0,13 
Variatie tw 58,4 0,20 
Variatie HB 74,8 0,17 

Uit de produktiekostengrafieken en uit tabe1 10.1 zijn een aanta1 
a1gemene conclusies af te leiden. 

1. Door het verhogen van het man-machineuurtarief stijgen de 
produktiekosten zeer sterk. 
De optimale snijsnelheid van minimale kosten verschuift naar 
hogere waarden. Zie figuur 10.5. 

2. De gereedschapskosten per wisseling Zl]n zeer hoog. 
Dit heeft een aantal oorzaken, namelijk 
- De aanschafkosten zijn hoog. 
- De spaangroeflengte is klein, daardoor wordt het aantal 

mogelijke herslijpingen zeer beperkt. 
Het aantal herslijpingen wordt verder sterk beinv10ed door 
- de boordiepte. 
- de gemiddelde inkorting per herslijping. 
Deze hoge gereedschapskosten per wisseling leiden tot lage 
optimale snijsnelheden voor minimale kosten. 
Een geringe boordiepte of een kleinere gemiddelde inkorting per 
herslijping heeft als gevolg lagere kosten per produkt en dus 
een hogere optimale snijsnelheid. Zie figuur 10.6. 

3. Ook de niet-produktieve kosten (niet-produktieve tijd) hebben 
een grote invloed op de totale kosten per produkt. 
De opspanning van het werkstuk en de verplaatsingssnelheid van 
de machinespil zijn dus erg belangrijk. Hierbij is ook de 
bewerkingsvolgorde van belang_ 
De niet-produktievekosten hebben geen invloed op de optimale 
snijsnelheid. Zie figuur 10.7. 

4. De gereedschapswisseltijd heeft in deze situatie een zeer kleine 
invloed. De oorzaak hiervan is dat door de hoge gereedschaps
kosten per wisseling .de optimale snijsnelheid laag is en 
tengevolge daarvan de standtijd erg lang. 
De gereedschapswisseltijd is in deze situatie te verwaarlozen 
ten opzichte van de standtijd •• 
Zie figuur 10.8. 

5. De invloed van de hardheid van het werkstukmateriaal is erg 
groot. Lagere hardheid leidt tot een hogere optimale 
snijsnelheid en lagere produktiekosten. Zie figuur 10.9. 

De optimale snijsnelheid voor minimale produktietijd is in het 
algemeen erg hoog en in de praktijk moeilijk realiseerbaar. 
In de praktijk wordt dan ook om lage produktietijden te verkrijgen 
een zo hoog mogelijk snijsnelheid en aanzet gekozen. 

Voorts wordt de produktietijd sterk beinvloed door de 
niet-produktieve tijd. Zie figuur 10.4 en bijlage V. 
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KOSTEN 

figuur 10.5. 
Variatie man-machineuurtarief X 
ten opzichte van de basis
berekening. 
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V U.A/MJNJ 

120 
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figuur 10.6. 
Variatie gereedschapskosten per 
wisseling, ten opzichte van de 
basisberekening • 
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V-OSTEN 

figuur 10.7. 
Variatie niet-produktieve tijd to 
ten opzichte van de basisbereken~ng. 
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Variatie gereedschapswisseltijd t 
ten opzichte van de basisberekeni~g. 
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figuur 10.9. 
Variatie wel:'kstukhardheid HB 
ten opzichte van de hasi~
berekening. 
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Hoofdstuk 11. 

Conclusies. 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de conclusies die uit de vorige 
hoofdstukken naar voren gekomen zijn: 

1. Volhardmetaalboren zijn zeer zeker toepasbaar in de produktie, zowel boren 
zander - als boren met Koelkanaal. 
Voor een betrouwbare inzetbaarheid dient weI aan sen aantal voorwaarden te 
worden voldaan, namelijk: 
- Stabiele inklemming 
- Totale slingering van de boorpunt dient minder dan 0,03 mm te zijn. 
Bij boren zonder inwendig koelkanaal kan op vrij eenvoudige wijze aan deze 
voorwaarden worden voldaan. 
Boren met inwendig koelkanaal geven grotere problemen. 

2. De geometrie van de boren dient enigzins aangepast te worden. 
- De borenmoeten zover aangepunt wor~en dat op het spaanviak een fase 

ontstaat (zoals de ILIX-boren). t,it (17) geeft hiervoor aanwijzigingen. 
- De boren dienen twee vrijloopvlakken te hebben (zoals de HAM-boren). 

3. De kwaliteit van de geboord~ gaten is goed. 
Ten opzichte van snelstalen boren kunnen bij het gebruik maken van 
volhardmetalen boren voor het boren van paspengaten twee bewerkingen 
vervallen, namelijk 
- centrsren 
- opboren. 

4. Als standwegbeeindigingskriterium dient gekozen te worden een maximaal 
toelaatbare vrijloopvlakslijtage, die minder is dan de breedte van de 
geleidingsranden. 
Dit vrijloopvlakslijtagekriterium is vertaalbaar in een toelaatbare 
stijging van de aanzetkracht. 

5. Indien de werkstukhardheid konstant is kan een meetsysteem dat de 
aanzetkracht meet gebruikt worden als gereedschapbewakingsysteem. 
Stroommeting is hiervoor veel minder geschikt. 

6. De werkstukhardheid is de grootste invloedfaktor op de slijtage bij het 
boren in GGG50. 
Indien men een konstante standweg wil bereiken, dient of de 
werkstukhardheid binnen enge toleranties te liggen, of de werkstukhardheid 
bij elke serie produkten gemeten te worden. 
Indien dit laatste gebeurt, dan kan een konstante standweg bereikt worden 
door de snijsnelheid aan te passen. Als de werkstukhardheid bekend is, kan 
de slijtage van de boor als funktie van de boorweg voorspeld worden met 
behulp van de theorie van kumulatieve slijtage. 



-112-

7. Blj volhardmetaalboren zlJn de gereedschapskosten zeer hoog. Dit heeft tot 
gevolg dat de optimale snijsnelheid voor minimale kosten vrij laag is. 
Bij boren met inwendig koelkanaal kunnen hogere optimale snijsnelheden 
worden bereikt dan bij boren zonder inwendig koelkanaal. 
Vooral bij boordiepten groter dan 2,5D zullen de boren met koelkanaal een 
veel langere standweg hebben dan boren zonder koelkanaal. 

8. V~~r een verantwoorde toepassing Van volhardmetaalboren (en andere 
gereedschappen) in een geautomatiseerde produktie is het noodzakelijk dat 
voldoende standtijdgegevens beschikbaar 3ijo. 
Verspaoingsgegevens, zoals die verkrijgbaar zijn bij onderzoeksinstituten 
als Metcut en Infos geven hierbij een eerate bijdrage. 
Het op gestructureerde wijze verzamelen van gegevens vanuit de produktie 
dient als noodzakelijke aanvulling. 
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BIJLAGE I 

VERSPANINGSGEGEVENS UIT DE LITERATUUR 



Bijlage I 

A. Machining Data Handbook 

Richtwaarden: 

Materiaal Koelkanaal V S D 
(m/min) (mm/omw) (mm) 

nee - - -
42CrMo4 

ja 46-53 0,05 6 
0,102 12 
0,18 18 

GGG 50 nee - - -

ja 84 0,05 6 
0,102 12 
0,18 18 

Opmerkingen: 
- Deze richtwaarden gelden voor een standtijd van 1 a 2 uur. 
- De richtwaarden gelden voor tweesnijdende boren met gesoldeerde 

hardmetalenpunt. 

B. Katalogus van de firma HAM 

Richtwaarden: 

Materiaal Koelkanaal V S D 
(m/min) (rom/omw) (rom) 

nee 40-90 0,04-0,06 8 
0,08-0,10 12 

42CrMo4 

ja 100-150 0,04-0,06 8 
0,08-0,10 12 

nee 60-100 0,06-0,10 8 
0,16-0,20 12 

GGG 50 
ja 90-180 0,06-0,10 8 

0,16-0,20 12 

Opmerking: 
- Deze richtwaarden gelden voor driesnijdende volhardmetaalboren 



Bijlage I 

C. Katalogus van de firma Hertel 

Richtwaarden: 

Materiaal Koelkanaal V S D 
(m/min) (rom/omw) (mm) 

nee 60-100 0,04 8 
0,08 12 
0,12 16 

42CrMo4 
ja - - -

nee 80-140 0,06 8 
0,12 12 
0,16 16 

GGG 50 
ja - - -

Opmerking: 
- Deze richtwaarden gelden voor tweesnijdende volhardmetaalboren 

D. Katalogus van de firma ILIX 

Richtwaarden: 

Materiaal Koelkanaal V S D 
(m/min) (rom/omw) (rom) 

nee 70-90 0,08-0,12 5-8 
0,10-0,15 8-11 
0,15-0,20 11-13 

42CrMo4 
ja - - -

GGG 50 - - - -

Opmerking: 
- Deze waarden gelden voor driesntjdende volhardmetaalboren. 

Met behulp van deze gegevens zijn de richtwaarden voor tabel 4.1, 
hoofdstuk 4 bepaald. 



BIJLAGE II 

HET VERLOOP VAN DE VRIJLOOPVLAK
SLIJTAGE ALS FUNKTIE VAN DE BOOR
WEG, ONDER DE VERSCHILLENDE 
VERSPANINGSKONDITIES. 

HET VERLOOP VAN DE WERKSTUKHARDHEID 
ALS FUNKTIE VAN DE BOO RWE G. 
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tillETRESULTATEN MET BETREKKING TOT 
DE BOORGATKWALITEIT. 



BIJLAGE III-A 

HET VERLOOP VAN DE BOORGATDIAMETER 
ALS FUNKTIE VAN DE BOORWEG, ONDER 
DE VERSCHILLENDE VERSPANINGSKONDITIES. 
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B1JLAGE 111-B 

HET VERLOOP VAN DE OPPERVLAKTERmiHE1D 
ALS FUNKT1E VAN DE BOORWEG, ONDER DE 
VERSCH1LLENDE VERSPAN1NGSKOND1TIES. 
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BIJLAGE III-C 

HET VERLOOP VAN DE BRAAMHOOGTE ALS 
FUNKTIE VAN DE BOORWEG, ONDER DE 
VERSCHILLENDE VERSPANINGSKONDITIES. 
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BIJLAGE IV 

HET VERLOOP VAN DE AANZETKRACHT EN 
DE STROOM VAN DE HOOFDMOTOR ALS 
FUNKTIE VAN DE BOORWEG, ONDER DE 
VERSCHILLENDE VERSPANINGSKONDITIES. 
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BIJLAGE V 

BEREKENINGEN EN RESULTATEN BIJ DE 
ECONOMISCHE ANALYSE VAN HET VERSPANINGS
PROCES. 



Bijlage v 

E[~EKENING NC. 1.0 

I t·VCERGE GE VEI~S 

MA~-~ACHINECURTA~IEF X ~ 
GEREEDSCHAPSKOSTEN PE~ ~ISSELlhG Y 

~IET-PRODLKTIEVE TIJD TO = 
GEREEDSCHAPS~ISSELTIJD Tk = 

Y,CNSTAt-iTE C 
EXPONE~l SNIJS~ELHEID A 

50.00 
<1:;1.00 
5.0 

30.0 
0.834E-+35 

-5. 2~: 
-0.07 
-3.54 
-8.40 

EXPONE~T AA~ZEl E ~ 
EXPCNENT DIAMETER E = 
EXPONE~l HARDHEID F = 
EXPCNENl SLIJIAGE G 

E:OGEDIAMETER D '" 
HARD~EI[l ~lER~Slln: := 

SLIJTAGE K~JTE~JUM V8 
AAhZET c. 

DIEPTE 800RGAl L 
MRX.TOEREhTAL MACHl~E ~ = 

0.3'1 
12.0 
240.0 
0.50 

,., O. 15 
30.0 
3000.0 

KE~ZE VAN DE BEREKENING 
.. :II'JT"iALE t~CSTEt'>i 

********"*****RESULTATEH*****~**~**** 
*~********.*.***.*******.*********.* 

[M/MINJ 
[M] 

SNIJSNELHEID ., 
STANDWEG = 

STANDTIJD = 
KeSTEN "" 

PROD.TIJO == 
MAX.SHIJSNELHEID t 

58.5 
66.3 

285.0 
0.20 
12.€ 

113. 1 

nato 
[HFL/P~'OD) 
[SEC] 
[I'i/MTt-<, 

Basisberekening 

[rJ L IUl!r.:' ] 
[f-WLJ 
[~,E C J 
[SEC] 

[~r'1 J 
hE 

[!"t,M] 
[1':19 Of"iv-, J 
[MI~ ] 
[or.~ .. IT' I!' J 
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Bijlage V 

BEREVENING NO: 

KOSTEN 

PROD. TIJD 

60 90 
V CM/M1NJ 

120 150 

1 . 0 



Bijlage V 

J 1""'[[ F:GE CE 1~[t,S 

i~pr'- r"'~lCl- I l"F Ll FH-'~ 1 EF X 
GEREECSCHAPSKOSTE~ FE~ ~ISSELI~G ~ 

--100.00 
4S.0C 

:1. (I 
]0.0 

. ~IET-P~ODUKTIEVE TIJD TO 
GEREEOSChPPSkISSELTIJD Tk -

KCt"STPNTE C -
EXPCNENT SNIJS~ELHEI0 A : 

EXPOhE~T AA~ZET E -
EXPC~ENT CIAME1ER E • 
EXPONEhl HAPDHEID F 
EXPCHEI'-IT SL 1..11 AGE G 

O. [34E +3:. 
-5.23 
-0.07 
-~;. 54 
-£.40 
0.34 

FCORDIAll'lE TEF.' D 
HARDHEID WERKSTGK 

SLIJ1PGE KRITERILM VE 
AAhZET C 

DIEPTE EOCRGAT L 
MAX.10EREhTAL ~AC~INE ~ 

"" 12.0 

KEUZE ~AN DE BEREKENING 
rlhlt'iALE I<OSTEf' 

:= 240.0 
0.50 

'" O. 15 
=- '30.0 
= 3000.0 

··~···~**~*···RESULTATEN··~·*··**·~·· 
*.** ••••••• * •• * •••••• ** ••••• ~ •• ~ ••••• 

'::;1-. I J:;hELHE 10 
STAh['wEG 

STAhCTIJD -= 
I<TSTEN 

FROC.TIJD 
MAX.SHIJSNEL~EID -

C: t:" '" 
"-'J.t-

37.3 
143.8 
0.37 
12.0 

113. 1 

[I':/MIHJ 
[M) 
[1':11< ] 
[tJFL/PRCDJ 
[SEC] 
lM/MIN) 

Variatie man-machineuurtarief X ten opzichte 
van de basisberekening. 

[j-J L /I..;LF ] 
[hFLJ 
[SEC] 
[SEC) 

[ ~T;t'1 J 
j-;E 

UTi!"'] 
[tr,~'/O"ild 
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Bijlage V 

BEREVENING NO: 

KOSTEN 

gj---------------~~~---============ 
0

0 

o 
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U 
lI..I 
(/)0 
wI"') 

o 
-, 
H 
I-
·0 

ON 
o 
e::: 
a... 

o -

30 

30 

60 90 
V nv1/M1NJ 

120 

PROD. TIJD 

60 90 
V [M/M1NJ 

120 

150 

150 

2.0 



Bijlage V 

rp~-MFC~IN[UL~TPRIEF x 
GEREEDSCHAFSKQSTE~ PER ~I I~G Y 

I-iIET-FRCDlKTIEvE TLJCi TC! ~ 
GEREEDSC~APS~I TIJD Tk 

I<C'hSTAt"TE C 
EXFOhE~T ~~IJSNELhEID A 

EXPONE~T AA~ZET E • 
EXPC~ENT DIAMETER E • 
EXPONE~T hARrHEID F = 
EXPCNENT SLIJIAGE G 

E[CRDIA~ETER 0 = 
HARDHEID WERKSTUK ~ 

SLIJTPGE KRITERIUM VB = 
AAf';ZET S 

CIEFTE 8CORGAI L = 
MAX.TOERE~TAL MACHINE ~ = 

KEUZE VAN DE 8EREkENI~G 
r.Ihlft'iALE KCSTEf' 

~-~*~*+.*·*****RESULIP.TEH************* 
._.******** •• *.****.* ••• * ••• ********-

':h 1.J'3HEU-iEJD "" 
S T AI'i[rI~E G ... 

STAtmTI.lee ::: 
KOSTH'; 

PROC.TIJD == 
MAX.SNIJSNEL~EID = 

63.8 
42. 1 

1E:,.8 
0.16 
10 .. 7 

, 1 3. 1 

[M/MHO 
[MJ 
[Mlt'j 
(HFL/r'F'CC' ] 
l CJ 
[M/f'1INJ 

50.00 
26.0(! 

-0.07 
-:i.54 
-(:.40 

O. :::4 
12.0 
240.0 

0.50 
0.15 
24.0 
3000.0 

Variatie gereedschapskosten per wisseling Y 
ten opzichte van de basisberekening. 
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Bijlage V 

BEREI<ENING NO: 

V:OST N 

PROD. TIJD 

60 90 
V n.A/tvHNJ 

120 150 

3.0 



Bijlage V 

~A~-~AChlGELL~lPPIEF X 
GEREEDSCHAPSKOSTEN PER kISSELING Y 

I~IET-FPCDLiKTIEVE 11,.lD Te :::
GEREEDSChAPSWlSSELTIJC T~ -

f:T1hS1 AI'iTE C =: 

EXPONENT SNIJSNELHEIC P 
EXPONENT AA~ZET E = 

EXPONENT OIP~EIER E 
EXPONE~T HARDHEID F -
EXPC~ENT SLIJTAGE G -

EmORDIPrETER r :
HARDHEID WERKSTUK = 

SLIJTAGE KRITERIUM VE = 
APhZET S 

LIEF'TE FCO~IGAT L 
MAX.TOEREhTAL MACHINE ~ = 

kELZE VAN DE EEREKENING 
rn"If~ALE KOSTEI' 

**·****·**~·*·RESULTATEN···*··*·*·*·· 
**.~.**.** •• ~ •• ****.*.** ••• *.**.* •••• 

9n JSI'~ELHEID = 
srr,I'.;[jWEG 

STAE['T I J[j "" 
f<CSTEN 

PRO['.TIJO 
MPX.SNIJSNELHEID 

58.S 
66.3 

28~·. 0 
(I. 13 
7.8 

11 3. 1 

[M/MINJ 
[M] 
(ftINj 
(HFL/P~'Q[!J 
[SEC] 
[rII'HNJ 

50.00 
4!: •. 00 

0.0 
30.0 
0.834£-!-_ 

-5.23 
-0.07 
-3.54 
-8.40 
0.34 

12.0 
240.0 
0.50 

O. 15 
30.0 
3000.0 

Variatie niet-produktieve tijd to 
ten opzichte van de basisbereken~ng. 

[i-,FL./UU~ ) 
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Bijlage V 

BEREKENING NO 

r<OSTEN 

PROD. T I J D 

60 90 
V [M/MiNJ 

120 150 

4.0 



Bijlage V 

REKENING ~O. S.D 

1 i~VCE RGE GE VE I"~ 

I':AI~- t1')AC:hH£UU~ T p~' I EF X ~)O. 00 
GEREEOSCHAPSKOSTE~ PER ~ISSELING Y 45.00 

~lET-PRCDUkTIEVE TIJD TO = 5.0 
GEREEOSChAFSkiSSEL1IJD T~ == 60.0 

KO~STANTE C O.83~E+ 
EXPCNENT SNIJSNELHEID A - -5.23 

EXPONE~T AA~ZET E - -0.07 
EXPCNENT DIAMETER E = -3.54 
EXPONENT HAROHEID F .. -8.40 
EXPCNE~T SLIJTAGE G - 0.34 

EOORDIAMETER D • 12.0 
HAROHEID WERi<STW, "" 240.0 

SLIJ1AGE K~ITERIUM VB = 0.50 
AAhZET S 0.15 

DIEFTE BDORGAT L = 30.0 
MAX.TOERENTAL ~AChlNE N ; 3000.0 

KElZE VAN DE EEREkENING 
t;It~If:ALE KOSTEt--

**~*¥*~···~···RESUL1ATEN~~*····~·~*·* 
**~ •• * ••• *.*~.***.* •••• * ••••• * •••• **. 

S"~I JSI'iELHEIO = 
• STAI"CiWEG == 
STAHCTIJD = 

kCSTE~ .. 
PROD.TIJD .. 

MAX.SNIJSNELHEID ~ 

58.4 
66.8 

2&7.6 
0.20 
12.8 

113. '1 

[M/MItn 
[M] 
[J"lIhJ 
[HFL/PRODJ 
[SEC] 
[M/MIN] 

Variatie gereedschapswisseltijd t 
ten opzichte van de basisberekeni~g. 

[H L/L'L:F.'J 
[I-2FLJ 
[SEC] 
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Bijlage V 

BEREV-ENING NO 

VOSTEN 

PROD. TIJD 

60 90 
V [M/M1NJ 

120 150 

5. 0 



Bijlage V 

6EREKE~ING ~O. E.O 

IhVCEf::GEGEVEi'iS 

~0~-~PC~INECURrpRIEF x 
GEREEDSChAPSKOSTE~ PEP ~ISSELING Y 

~]ET-PRCDUKTIEVE TIJO TC 
GEREEDSCHAPSkISSELTIJC T~ 

kUJ~,T ril'o T[ C 
EXPCtJEHT SI""I JSI"ELJ-lE lCi A 

EXFDNEhl A(4t~ZET E "" 
EXPONENT DIAMETER E 
EXPONE~T hPRDHEID F = 
[XPG~ENT SLIJTrGE G = 

E-CeR[;I AMElEF-' D 
HARDHEID WERKSTUK 

SLIJTAGE KRITERIUM VB 
RAhZEl 5 := 

DIEFTE ECC'RGAT L 
MAX.TOERE~TAL MAChI~E h -

KEUZE VAN DE EE~EKENING 
rlr-,II~Ai..E kOSTEt' 

~~*···*··~-**·RESULTAIEN···········*· 
.~ •••• ~* •• * ••••••••••• * •• *.* ••••••••• 

51" I JSI-lELHE I 0 
, STANDt.lEG:. 
'. STAhDTLJD .: 

KOSTEN = 
PROD.TIJD = 

r:AX.SNIJSNELHEID ~ 

7'1.8 
84.8 

285.0 
O. 17 
11.1 

11 3. 1 

[M/!~lN) 
[M] 
[t':II'l] 
rHFL/PROOJ 
[SEC] 
[M/MINJ 

Variatie werkstukhardheid HB 

50.00 
~5.00 

:'1. (I 
30. [I 
0.83'1E+3:; 

-:, a 23 
-0,07 
-3.54 
-8.40 

0.34 
12.0 
200.0 

(1.50 
O. 15 
30.0 
3000.0 

ten opzichte van de basisberekening. 

u~rL ICL.F J 
(l-iFL j 
[SEC] 
[SEC] 

[ 1'11'1 ] 
H:: ,-

U"',MJ 
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l~f":J 
[C~ilUf" It, J 
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