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A. Een overzicht van demaatpreciaie en de vormprecisie welke 

met behulp van het 'hoonproces is te bereiken, zowel optimaal ~ 

alsjonder.de condities van aeriefabricage van bijv. verbran

dingsmotoren. 

B. Een gedetailleerde studie van de aard van het oppervlak wel

ke d·oor d1t proces ontstaat en een d1acusaie van de functi

onele hoedan1gheden van dit oppervlak ale c1linderwand van 

een verbrandingsmotor. 
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Een aerie met1ngeh de aspecten A en B betreffende aan de 

cilinderwand van een motor ~1n overleg.met Prof.van Vollen

hoven:eventueel voor het 12 examen. 

.copie: Prof.ir.J.van Vollenhoven. 
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TECRNIEK en UITVOERING 

1,'. Inl eiding : 
J 

Ret honendankt zijn onstaan en zijn snelle' ont

wikkeling aan de noodzakelijkheid o~ vorm-en maatnauwkeurige 
. , 

boringen met een hoge oppervlakte kwaliteit te vervaardigeri, 
, . 

op ecenomische verantwoorde wijze. En dit piet aIleen voer het 

enkei pJ;oduct maaroo}c in de s erie- Em massafabricatie. 

Ala doel van hethonen wordt daaromgeeist: 

a) snellere materiaalafnamebij kleine steenslijtage, 

b) eenbepaalde,vormnai.1wkeurigheid, 
, 

c) grote maatnauwkeuriglieid met nauwe toleranties, 
, I 

d)een h<?ge.oppervlakte' kwalitei t.' ~.;, 

2.Definitie: 

vlakken, in 

.f( 
;-

Ret' honen is een fijnSli,jpe1 met fijnkorrelige 

een houder bevestigd. De~e :slijplichamen, van 

vierkante of· rechthoekige ,doorsnede, worden ~ond gaande te-

veils. op ,enneer bewogen over het te honen oppervlak~ (' ,kruis-. -- ~ « , ." 
"..; ..... - ~,~ ....... -:... "'. ... ~,I~."".." .; ~ ,. ~ .. ~:~' ... . ' 

met, -eenbepaa:L-, . 
. , : t ('. 

"",,-,,-,,,, (>~\~ ,1£. ; . 
, patroon,kenteken 

,~ "" .... ~', .' - . 

J i $ t • ~' ':r' .'" . 

. . ,de 'aandru·kkracht. 
" ~ '" 

van ieder gehoond 'oppervlak) 

; t ", '", .. , :""',.., 'J/; "'f' 1. ~ ': .~' .) 

.,," ':~ ~ . ~,........ ~.:" 1. -'[ • .., , ~. 
.'t~ ~ -", i''i'''''·:''''.' .~~ ~ f '''1:. ":'0-4 

3.Toepassing: 
.. 

>-1 'W::.' " , toft'o- ,.. -", ... "";;"'>.": 

Zoals bij de inleiding ~eeds gezegd, wordt ge-
~0I\~ . , . \~<4:i''''''U'lJ..< 

hoond, om een bepss14e vorm- , maatnauwkeurigheid e~ opper- . 

vlakte kwalite~t te bereiken. Ret toepassingsgebied ligt dan 

ook bij i:~nlVendig honen van boririgen van lagerbusaen, motor-

\ ' 

" 
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en;pompcili'nders; ... ~---.,. ... - ~. 

s b~werking6techniek voor de hoogs'te 

0,25 tot 1 m. f maatnauwkeurigheid en~oppervlakte kwaliteit 
i ;' I . 

.4, ".\ ~ j~"( 
? 

4$Constructie: Hoonruimer 

.. ~ 0..; I 1L . 

Dit gereedschap kan beschouwd worden. 

als 'een ruimer, die in plaats van 

messen fijnkorrelige, instelbare slijp-

staven heeft. D.m.v. instelbout 1 kun

nen de twee instelkegels ,2 naar elkaar 

toe of van elkaar af bewogen worden. 

Door pennen die aan de ste,enlijsten 3 

zijn verbonden, worden deze laatste 

naar buiten of naar binnen gebracht. 

De hoonruimer wordt vrij algemeen pendelend opgehangen, ,zodat 
"', 

deze zich vrij kan instellen. Vooral bij de korte slag'hoon-

machines wordt een starre verbinding tussen hoonruimer en 

hoofdspind.el toegepast ~ maar dewerkstukken worden' dan zo 'op-, 

gespannen dat ze in het horizontale vlak kunnen Schuivf,:n. 

, 5 .Ui tvoering': ,naar type j" ,. ,.--.. • - ,: ~. ""'" 

".~ .~ '.,. > '~ 

De h6rizontale machine, waarbij' de, :Q.oon.:..,.. 
1 . 

, , i " ~ , , 
.,' FUimer horizontaal is opgesteld., peze wordt in hoofdzaak ge-' " 

I 
. , .. ', brui,kt yoor het ui t de ,hand' honen . 

.. "~ '1( ~~.;. ,<'0.,."0" , .. ~,: ~,~ ,,,-,,, ' 

De, verticale machine, die toegepast 

wordt voor grote werkstukken, half automatisch en automati'Soh 

bedrijf. Onder half automatisch bedrijf wordt hier verstaan, 

dat de'bedie~ingsmande maatcontroleuitvoert, b.v. bij de . , 
productie vankleine series. ,Bij automatisch b jf wordt 



vorm van een versnel~ hoonproces aan doorlopende gat en. 

4. Lengte Yah de werkslag kan op eder moment gevarieerd 

. worden. 

Indieri een boring een conische afwijking heeft dan is het 
.. " . ~ 

-3-

vereist dat 'de werkman.zij?- werkstuk dikwijls omzet. Boven-. 

dien heeft hij de mogelijkheid naar behoefte eeningang van 

de boring .met meer slagen te bev.;erken dan het andere .einde; 

korte slagen aan een van beide einden o·f ook in het midden 

uit,te voeren of·op ieder willekeurige piaats van de boring. 

Ala hij erg ens in. de boring een toename van het draaimoment 

constateert, dan ,weet hij dat de boring op deze ::i!>j!Jaats' te 

nauw.is •. 

5. Slagbegrenzing is naar behoefte te varieren:;, 

Ret patroon t.g.v. de bewerking wordt door de slagsnelheid 
' ... , J,-.,JI' ". ..~. _" ' • 

.. 

. .- 'en net ~pindeltoerental bepaald. Een snelle slag betek'ent 
\ ':'""', ". ~ ~- . . i' "" 

" 'een.' steil ,kruispatroon, terwijl een langzame slag eenspiraal-'· 
" ';' 

. ~ ~ , . , 
1 

·vormig pa:troon geeft. Bi'ghand--honen kan het oppervlak >i'~der 
, I'-~ 

. patroon hebben binnen deze grenzen. Een steil kruispatroon .-. 

doet de steen zijn scherpte behoudenengeeft een grote mate

riaal verspaning; Een matig hoge slagsnelheid geefteen hoge 

oppervlakte kwaliteit en vergemakkelijkt het aanh0uden van 

nauWe toleranties. In het algemeen eerst snelle slagen en 

.geleidelijk naar het einde van debewerking langzame slagen. 

6. Voorbewerking door andere verspanende bewerkingsmethode 
. ' '. 

hoeft niet zeer gelijkmatig te zijn • 
. ,---..........:---

Werkstukken met verschillen in boring, ·in coniciteit of met 

andere.vprmfouten hebben geen enkele nadelige invloed op het 

hoonproces. Optredende draaimomentverschillen geven eventuele' 

conussen aan en de richting. Iedere onrondheid kenmerkt·zich 
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. ook de maatcontrole door de machine verricht, zoals :in 
, ,: 1 . • ' 

a .. "" ..... ~ "t'" I'" . ~1 

nag nader uiteen wordt gezet. Dit wordt in hoofdzaak to 

-pastbij de productie v~n grote aantallen. 

5B Uitvoering: naar werkwijze 

5B1. Hand":"honen 

.' 

.... . 
-4-~ 

.' .\ 

, , 

Hie~bij maakt,de hoonruimer aIleen een roterende 

bewegipg terwijl het werkstuk door de werkman wordt vastge

houden en op en neer wordt bewogen. Dit is vandaag aan de dag 

nog steeds een verantwoorde wijze van fabricatie orhdat in.vele 

gevallen de producten een van de 'regel afwijkende.afmeting of 

kenmerk hebben, zoals b.v.ongewon~ lengte t.o.v. diameter" of 

ver uit elkaar liggende tandem boringen. Verder kl,lnnen de werk

s·tukken een ongunstig liggend zwaartepunt. hebben, of dum~an-
I' 

dig zijn waardoor bij opspannen vervorming optreedt. Kortom 

al die gevallen waarbij auto:rp.atis'ch transport en opspannen 
.; 

grote'moeilijkheden oplevertm enbovenal in die gevallen waar-

maar enkele stuks wordenvervaardigd (zie ook 5C ). 
, 

De voordelen van het hand-honen zijn~', 

1 ,. De spaninrichting verval t 
. ''''.. 

2. Nauwetoleranties zijn makkelijk aan tehoudeh. 

,~e rbedienende persoon kande boringsvergroting cqnt'roleren-
", < 

'op een a~n ,netmachine gebouwdehoon-meetklok. Doordat het werk-
". 

stuK me:C"de hand wordt vastgehouden, gaat di t alles 'zeer vlot. 

3. Werkstuk laat zich direct omkeren. 

Hoonstenen slijten langzaam, doch een herhaald omkeren van· 

het werkstuk zorgt voor een gelijkmatig. s jten over degehele 

lengte Van de steen (alleen,een rechte steen geeft een recht 

gat). De inogelijkheid tot omkeren heeft nog een voordeel in de 
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. 1 , 

door'de st6:tende wisselende optredende omtrekskracht. 

7. Gemakkelijk honen van b1inde gaten·en getrapte bor~ngen. 

'8. De.bedienende persoon is zich-op ieder moment bewust van de 

hoeveelheid afgeslepenmateriaal. Door zijn gevoel' stelt 
. 

hij de,scherpte van de :steen vast" als de snijeigenschappen4 

afnemen, merkthij~dit onmiddellijk. 

9. Gem.a~kelijk~ arbeidswij ze 

-Geen tijdsverlies met opspannen-e.d. en ongeschoolde krach

ten kunnen dit werk doen. 

5B2. Half automatisch.honen 

,Hierbij ·wordt de rotatieen de 'heen en weer 

gaande beweging door de hoonruimer zelf uitgev'oerd .. De maat-
; .... " •• .p.-, __ .c·." ~.' , .. ~,.'"'~~>_ • .,_' ............. ~ .. ~~ .... "".>--.. - .• -.-~.".'--

contrale· geschiedt echter door de bedienendepersoon. Voor-
, 

nameli'jk wc;>rden binnen-IIieetinric:q.tingen gebruikt. Di t gereed-

schap meett. g. v. subjectieve f'outen van de metende niet zeer 

."nauw~eurig + O,q2 mIn~, de man moet dus al €len grote ~ervaring~ . 
..;~ .... "", :~ t',/~..IJ<.'" 

r, 

. ' 
.. ~"t- ". .-,..~. n 

bezi tten.' 
,,-.~ "-.. .( .. -., . _~. -.t- '. t-

.... I-

" 
v J ~,'.:~ . ~ 

".1 

f . ..... - :~ 

.• : .• -I "'=.: .~ -1'"" 

,. 

'5B3. Automatisch honen' 
.£ ,t, .' ~ 

• ~ ~ "'" • 0 0,: ... 

Ret lang toegepaste en beproefde systeem va~ 
, ' 

honen binnen .een bepaalde tijd z .g.n. ll honen' op tijd fl gaf bruik-

bareresultaten in nog dragelijke tijdlengte. De verhoogde 

eisen op economisch gebied en nauwkeurighei,d: hebben' hierin 

,grote veranderingen gebracht. ,Het"ho~en op ti,jd" geeft een 

behoorlijk resultaat als de toleranties van de voorgaande 

bewerking tU8sen,nauwe grenzen ligt; de hoonsteen hoeft dan 

telkens een zelfde hoeveelheid materiaal te' ve'rspanen. Om 

'economischer tekunnen werken zijn tegenwoordig de toleran-
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ties groter bij de voorlaatste bewerking en de hoonsteen 

moet zo.snel mogelijk op de uiteindelijke diameter, komen. 
• ""'I', I " .. 

-6-

, ',H~'t ,~e::nrnerkende van de invloed van sturing d .m. v. 'meetip,s~ru-, 
" It ." 4 -'; • '<, 

, . I' . l' • 

menten bij het honen is: de vergrote spaanproducti'e. Het honen , . , 
t • 

. , 

dientnu' niet aIleen, meer voor het pOlijsten vah he't opper-
, .,.. :-.1. ,./ '":' . .'~ : •.. " .. _~.", '". .'~:. A. 

t·.··. ~_ .......... ""'4o ""\. .......... _ .... . 

vlak, maar voornamelijk ter verbetering van vorm- en maat-

nauwkeurigheid. 

De sturing bij het automatisch honen houdt in een begrenzen 

van de hoonruimerslagen, het corrigeren van de slijtage van 

de hoonruimer. 

De .belangrijkste toegepaste me.etinrichtingen zijn: 

A. Die m~ten volgensde indirecte meth0de, d.w.z. de 

boring maat. wordt aan de diameter van de hoonruimer ontleend. 

v.b. Micromatic 
. - ~ 

. j '" 

I 

) 

Boven de te honen boring bevindt zi'cheen 

ring met de juiste'eindmaat van de boring. 

'De plaats van de ring is,zo gekozen ~at de 

hoonsteen in het bovensteomkeerpunt van de 

juist 

Gedurende het honen wordt met de 

de kunststof afgesleten, zodat hoon

en lijst steeds dezelfde diameter heb-
. , 

ben. Door voortschri:jdende spaanafname schuiven de hoonstenen 

.st~eds meer naarbuiten. tot de gewenste diameter is bereikt en 
.. ""' .. ~ , t 4' ., ... ' r .... "" 

de ring ,door de steedsgroter wordende kracht van ;binne~ u~p . ~" 
~ , .' } , ..I -, *" .... . 

wordt' m~e'e~enomen en daardoor een contact slui t waard~or ',d'e'" t . ~ . ~ ,. 
, 

machlne'stopt. l.p.v. langs ,electrische weg kan het systeem 
.... , 'I. 

,.l"""."" r r·-,· 

..; '0012 met een vaan-tui t worden ui tgerust waardoor langs Pneu-
.... .,. 

matischeweg kan, worden ingegrepen. 
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". 
Deze·methode is in geval van kleine diameters de enigste die 

te gebruiken is. 

]. Volgens de direkte methode; de' maat wordt nu direct 

aan de boringontleend. 

B1. M;echanische systeein. Deze verzwakken de hoonruimer 
_!t ,J. - ... f'!' ..... 11: .... "'_ ," -.i4~ ~"_~ ',,~ • &-.(~, '. ~ <J,.'-'"'. ',' 

0/ '.,.. nieten-bregg:en ?een veranderingen in de' hoonniachinec'onstruc--' 

: 

,." " , 

,~, < • r 

Aan de as van de hoonruimer bevindt zi:ch' een' 

meetkaliber dat met jn tast diameter nauw-

keurig op de ein:waat vande boring is inge

s~eld. Bij iedere benedenwaartse slag van de 

spindel tast het kaliber de· boring af, ·om· ten

slotte bij het bereiken van de eindmaat erin. 

zijn geheel~n te' zakken. Een contact sluit 

en de machine stopt~ ,. , . 

De meetdelen zijn van hardmetaal en kogelvormig waardoor de 

bus·de boring als het ware zoekt. De toepassing is begrensd 

naar kleine diameters vanwege de afmetingen van de hoonspil, 
,. 

naar grote diameters.vanwege het gewicht (kans op beschadiging 

van het werks.tuk). 

Een andere Duitsland .en Amerika toegep~ste directe manier 

'is het inbrengen, van een· meetdoorn vanonderaf -( aIleen als de 

boring doorloopt). 

De uitschakelnauwkeurigheid ligt bij bovengenoemde kalibers 

bijO,O·o~/tot. 0,005 rom. afhankelijk van de hoeveelheid afge-f . 
nomen materiaal per slag • 

. ' ·: .. Alslaat8t~, is nog te noemen het van spil;eten voorzienE? "kalibe:r:; 
, 

. d~, c:~dus,;geyormde vi~geDs van het valkaliber gaan met ": e'e~ -I" ", 

~. l, : ~: i 1. I 

-of •• ", i ,t , 
. f 

• ~'* .,; "'4.,.,~ '«!' ~' 
'._ .i.::"' '",. ...~. ~ ",,,,,"__'~!t ,~.~ ,...:1 

,.. "'~ . 
1ft, ","",_. ;...~ , . 
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'It ~ " f'tt, "'" ~"" .... ; ~ '., ~ .~ o,ndermaat 1n het werkstuk, ontspannen zich doordat een aan-

slag geraakt wordt. Hoe dichter bij de eindmaat hoe meer de 

ontspanning waar,door twee contactpuntjes steeds dichter bij 

elkaar komen. 

~8-

B2. Pneumatisch systeem r Voordeel t.o.v. de mecha~ 

nische liggen vooral bij de hoge druk meetinrichtingen. Deze 

behoevengeen voortijdse reiniging,'want dedruk van O,75'tot 

2 ato en meer reinigt de meetplaats zeer goed. -En extra meet 

plaats voor het gelijktijdig meten in verschillende vlakken 

en bet uitvoeren van metingen zo s rechtheid en aa~~lag is 

niet nodig. Bij toepassing van het pneumatisch systeem kunnen 

dus'meerdere commando I s ontleend' worden. 

J L 

drukloc.ht Tek,4 
~--------------------------------

, Ui t fig. 1 ,volgt de' gevoeligheld van een automatische meet

,inri'chting. De nog grote toleranties van de 
t " 

voorbewerking wor-
- i " 

4 '{'. ft;' '" 

den q..uG.hti:g ingekrompen. Di tis' nodig oindat 
t. . : 

automatrsche 'hoon-' 

'machines inproductie'straten ingepa~t moeten ku~nen,worden 

en-:06:k ,bij' grote aantallen jkmltige resultaten moeten ." . 
, , 

geven. 

De automa~iser~ng van het honen vereist van z sprekend 

voorzorgen aan'het werkstuk, zoals voorhet transport en de ' 

veil overgave van machine naar machine" vorm van het werk-

stuk ep het gewicht. Verder een eenvoudige pl singsmogelijk-



heid (rustvlak) en centreermogeli'jkheid moeten. e; ook zijn. 

Ook ishet zinrijkde bewerkingstoegifte vooral bij diamant . ' 

gereedschap het economische vlak te be~rekken. ' 

,5C Uitvoering: naar productieo 

Hieronder wordtverstaan de 

mogelijkheid tot een verantwoorde wijze van honen yoor het 

enkel product" als voor de serie producteno 

, 501. Enkel product: 

-9 .... 

( 4!0. ~!~ .• "_i> ~ ",",' '¥> ... f~ ,.' __ . ,;", l.\ ... 

• • 'II' ;»"" 't '"" ...... "",~'. "'" 

erbij wordtmeestal het hand .... honeri ,toegepast 0 

,'~ .... , ~", ~ 

hbeft niet a'lIe 
(t • '"' .. ~ 

geplaatst teworden, maarkan ookOp eEm'" 
• - .. ~j 

of 'boormachine word:en -bevestigd. Een algemeen"'voor.,;.."" 
, i' 

'deel van honen is,' dat het niet beperkt, is aan elm maat; maar 
t 

voor een ef groot diameter gebied. De hoonruimer is nl.' 

'binnen bepaalde grenzen continu op ver?chillende diameters te 

brengEm. Di t es is voor de enkel,stuk, fabricatie van bij-
, 

zonder voordeel. 

Door toepassen van h'onen 0.];) b. v. de ,hoofdspillagers van een 

draaib;"nk kan men nu in veel kortere tijd op de 'juiste diam'E)l 

ter en juiste vormnauwkeurigheid komen, en ,daardoor het dra-

gend oppervlak v'ergrotend, dan'vroeger het geval was'toen na 

het draaien geschraapt werd. 

502. Serie ,productie: 

a) Honenevan kleingoed; Dit gebeur$ meestal'op 

horizontale hoonmachines., werkstuk wordt met de hand vast-

gehouden en om ~et hoongereedschap open rieer bewogen., 

In aansluiting op revolver of automatische draaibanken is dit 

hand-honen efficient· toete ;passen'~ De toelaatbare maataf-



,i 

" '. 

; 
, _>,':' ,'~ e ~~ o~ 

,-:, 

'" " 

" . ~' ;,. ~~ "if' Z . 

". wijk"1ng (t.olerantie) bij het draaien wordt op een bruikbare 

"oridermaa{'voor het navolgend~ honen gehouden. De man d-ie (J'ft' - •. > 

bewerkingen a8;n.de ge;noemde machines'controleert, kan het ge

draaide product met de hand honen op een transportabele ho-
" 

Irizont e hoonmachine. Op deze wijze wordt een geschikte kop-

peling van draaien en honen ,bereikt. 

b) Honen van grotere werkstukken bij midd 

gro'te series. Dit geschiedt op verticale hoonmachines met 

hydraulisch aangedreveh hoonslag. Gehoond worden Gij cilinders 
, , 

en ook Y'el AI: cilinders maar bovendien geharde staaldelen 

'<,zo brandstofpompcil,inders. Bij deze laatste wordt me 

voIgt gehandeld: eerst voorhonen in ongeharde to and 

tot dicht aan de eiI?-dmaat ( het hierna volgende harden, 

nitreren is, geeft weinig vervorming), 'dan nitreren en 
, ' . 

tot slot na-honen w~ardoor de 'cilinder wordt geegaliseerd. 

j hethonen van lag'erringen' van· kogellagers, dri j angen 

tandwielen enz.wordt honenmet 'k6rte slagtoeg • De slag 

wordt nu mechanisch gedreven. Ook de huizen voor dekogellager-

, ringen 'worden meestal opde:ze wijz'e gehoond om een betere vorm-

nauwkeurigheid te krijgen. Een vorm-onnauw;keurigheid wordt 
....... ':',1 ..... !p. t.. ~. 4" " ,~:". 

~ ~.~ ':ol-...... ~ 

.~ 'd{iect '~~~!gebracht op de ring waardoor de levensduur van 
~ ~'" '\, ... ~: 4~·';' r 

f • ~,het gen?le lager wordt verkort. Ook bij droge 
" 'I ",' '.~ • • ,</. £: I ':. ,', . , 

. "gen wordt daarom;wel het blok gehoond (en dit 

. F r 

cilindervoefin:...[ . ' 

, .. ~ ., . \~ \ 

vergemakkeli'jkt 

"~teVBn:~ d~·":Uitwisselbaarhe'id). 

,-c),Honen van grote allen. Hierbij past 

men de ,automatische ho,onmachi'nes toe met- een voor eenbepaald 

doel bestemde meetinrichting. 
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II Hoofdstuk 

THEORETISCHE BESCHOUWINGEN 

1.mrootheden bij het.honen: 

Groot'heden die bij het honen hun 

invloed doen gelden zijn: ,.Ii,,,'! ,j::/~~I....,..(~ , 
/ . 

IVrateriaalafname/afhankelijk van de snijsnelheid. 
'., .. /l 
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Materiaalafname afhankelijk van de aandrukkracht. 

Steenslijtage en o:ppervlakte kwaliteit ~fhankelijk 
--;--~~".-.. " 

van a.andrukkracht en hoonsteenkwalitelt:'·-··_-r---_ 
'. 

Verder : Axiale en omtrekssnelheid, de hoek 0( gevormd door 

het hoonpatroon, de steenaandruk'kra.c4t, de groo"tte van de 

kprrels,"binding, ,pOreusiteit, smeer- en koelmiddeleI1>het,: 
• '. .' -r t . . 

. 
t e ··honen ,materiaal. Bovendien nag' de verschillen' inf ~steen-.. ~ - . , 

t. Ii< 

vorm' en de ;Lnvloed van het oS'cillerend honen • . . , 

" ~. ",' .;to. 
.~ 

' .. L i>~. -.~, 't. .~~. J'~~' .-. :. 
.JJ'~J "".~:¥' .. ~ 

1 a.Algemeen:· 

De relatief ~age snijsnelheid Vs 

ontstaat u:).. t twee component en, nl. 

Va= axiale snelheid en Va= omtreks-

Fi~ 2 

Wordt een van desnelheidscomponenten gewijzigd en de andere 
" ;". ..'! . \ ' 

constant gehquden dan verandert hoekOf'. Zie fig. ? 
kracht, 

De speci~ieke aandrukkracht =, o:pp. 's~ en en dit,is eigenl~trk 

een rekengrootheid' omdatin werkeli jkheid een gedeel t e van de 

st een. het opp'ervlak bewerkt (ril. de toppEm der 'korrels). 
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1b. Materiaal verspaning afhankeIi.jk, van axiale en omtreks-

,'. sneiheid" van hoek 0< 2 van specifieke aandrukkfaclit en 
, ' 

\ : '. ;v'an/de hoontijd. 
", , .. ~ 

, , '~Uit'proeven blijkt dat ,de, axiale snelheid de v.erspaning" , ' , ' , 

• ~'" A ,ster:k
4

er tbelnvloedt dan de toename van de omtrekssb~lheid". D~::" '. 

verspaning verandert sterker'ni.et de axiale snelheid naarmate 
-

de korrel grover • Wordt' bij constan,te Ol de snijsnelheid 

verhoogd dahneemt eerstede verspaning, toe, maar'na het over

schrijden van eeI;l maximale waarde,wordt,de verspa:q.ing weer 

minder. g 3 

Doo,r dehoge omtrekssnelheid (groter dan 26m/min)wordt aIleen 

neg maar gepo j s t .7'- .<~~--,-,.",,:..-.--' 

j cons:tante steendruk neemt de verspaningmet groter worden':':' 
. ' 0 0 de Of eerst to e, maar loopt na een 0(-maX van 40 'tot 50 b ereikt 

, . 
te hebben weer af. Fig.4. 

Het sterkst beJ:nvIoedt echter d'e 'steendruk de 'verspaning. 

Hoe hoger de druk des te groter de verspaning (bij jkblij..:. 

vende t:i. ). Niet bij ieg.ere hoonsteen kan door verhoging van de 

druk een rendabele verhoging in verspaning worden verkregen, 

want iedere steen heeft zijn lIiaximum. Algemeen geldt : hoe 

har<'l;er het werkst~k des te zachter de steen ,en omgekeerd. 

'De hoontijd is in: eerste' instantie afhankelijk 'vande hoeveel

heid af te nemen materiaaI,maar ook de gewenste tolerantie 
~ !:. ! ~.~ ;_.~ . ,.'," '.. .J.,~" "" -' 

'e'nafVliiJking van maaten vorm 'belnvloeden de hoont'~jd"'Moe't'- '". ~ 
"' ...... ,(~ ... i 

bfj'\e;enl jbepaalde materiaal. verspaning de 
#" t .~ ';'~: 

we"tole~anties uitgevoerd worden dan zal 

: ~. 1-. .f .~:." _ ".\. 

boring met ze'e'r,nau-:" 
~A ;'~ !' ~, 

V ~ ~ f.\,. '\\ 

de. hoonti;jd 'ranger' ,. 
~:~ ' . 

.... "";1:y,.. ::, .. ·~,..,_t~, 
.f ", •. ,~,zijn~.dan· wanneer grotere to.1eranties toegelaten waren. " 
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1 c. Steenslijtage afhankeli jk van axiale en omtrekssnelhei'd, 

aandrukkracht' en hoontijd. 

De steenslijtage. is naastde,stuktijd de belangrijkste 

factor voor, het economiseh honen. Ret blijkt dat zowel. bij 

vermindering van de omtrekssnelheid als. bij toenemende' axiale ' • 
• " 1 - :. \ 

snelheid d'e' slijtage toeneemt. Bij hogere omtrekssnelheden 
. .' . . -, 

wordt de, slijtage minder," omdat de enkele korrel niet meer 
.. . 

zo goed 01' het o1'pervlakkan inwerken',· daar het meer in de 

draciigroeven ,wordt, rond bewogen e? dusminder zijn snijdende . 

. functie kan verrichten. ~\[et toeneJ.!lende ,ax~ale snelheid stijgt' 
, , 

met de vers1'aaride hoevee~heid ook de steenslijtage, om:dat de 

korrel dedraaigro~ven steiler,snijdt en daardoor zwaarder 

belast wordt. 

Bij sterkere steendruk neemt ook de ,slijtage toe fig. 5. Dit 

verschijnselis identiek .aan de vers1'aning bij het werkstuk 

'cal ~s de.steen slijtage minder dan de vers1'aande hoeveelheid 

materiaal( e ook fig.' 8). 
. . f '. '. \. <; ~'" : 'C.' I , " ., ~4 " • ",I ,;c~ ~ .. ;. 

.. ~ . .: ..". "" ~ . t ..,. . , . ." . ~ I: 

. l':rBeiagg:f;~jk)s dat. bij 'gelijke bewerkingsomstandigheden, de', ~ I 

.',"t.,~ ,. J, .. ~ ,.f~,:'"" I'! ... . 
steen slijtt?-ge betrokken op de materiaal afname bijk:J-e~pe . 

~~~:; ",:~. I ,. !I # #:.,.--_~~:.~ 4i;,-1.~¥-:~:i7~~,~;, .;t.-;"';~ .~.> ~ 
h60ntoegiften en daarmee kleine hoontijden, klein is. De steen 

kan zichaan draaigroeven telkens . scherpen. B':j..j. grote toegif-
. . . 

ten en duslange hoontijden (honi:m uit het volle materiaal) 

is de steen'slijtage betrokken op de verspaande hoeveelheid 

groot. De steen kanzich nu nietmeer zoals in het vorige. 

geval sqher1'en en druktdikwijlsop het o1'1'ervla;k i.p.V. te 

snijden~. 



I' , .. 

-14-

1d. OppervIakte kwaliteit afhankeIijk van korrel, bindings~ 

hardheid, axiale en omtrekssnelheid, aandrukkracht, hoon-

tijden het te honen materiaal. 

Korrel en b~nding$hardheid beJ:nvIoedende oppervlakte 

" kwalitei't essentieel zie fig. 6. Hoe fijner de korrel,' des' 

te kleiner de oppervlakte ruwheid. Hoe zachter het pindmiddel $ 
~: I' 

~ , "'" • I ~ ... ' , c • ' • "; e' '~ 

., 'des,te~ ruwer· het oppervlak, omdat de korrel bij ui ~brken 
. -. 

" meestaI~nog verhoudingsgewijs groot: is en 'derhalve 'di.epe,\grQe~, 
:~ ,. c/ • • 

yen achterlaat. Als de binq.ing te .hardis, worden de korrel-

punten door de ',draaigroeven afgestompt' (ze vallen echter 

niet uit ) en snijden nice.t 

De dOOF de ~oonsteen begrenste oppervlakte kwaliteit kan door 

grotere omtrekssnelheidof verminderde'specifieke aandrukkracht 
, , .'.' .,..-.~---.,-

verbeterd,worden zie.fig~6. Wordt de reeds eerder vermelde 

grenssnelheid overschreden dan Y~rp-oogi:J,_~9:,~_QPQ~Fvlakte kwali-
. ~ ··_.n ,......-. .. ,'~~._, ___ . ...., ..... __ _ 

tei t zich, 'daar,de korrel eigenli'j~' niet meer snijdt, aIleen 
___ w ___ ,_, .. ,_-:-- ~ • 

nog polijst. Naar aanleiding van ~~oeven b~ijkt dat de kleinste 

waarde voor'de Rauhtiefe bij een druk van 1,5 tot 2,1 kgf/ cm2 

bereikt wordt. Bij'deze drukkem is de verspanmng gering en 

dus oneconomisch in de praktijk. Deze waarden liggen ih de 

praktijk op circa 4 tof 6 k~f/cm2 e~ soms aanzienIijk h~ger. 
Toch kan oo'k met deze hoge drukken en grove korrel een goed 

opper~lak bereikt wO,rden' zoalS Iat er z'al worden aangehaald. 

OppervIakt.e kWaIiteit wordt ook door de hoontijd bepaald 

fig 7. Na60 sec •. ismeest de van de steen afhankelijke 

oppervlakte kwaliteit bereikt. Hierult voIgt meteen eco-, 

. ,nom,J .. s"'ch: ge.ho6nd wordt als, de bewerkingstoegift. in -de' 
. . ' r , " 

" over.e~~'n~1:(emming met de begin 'en eind ruwheid staat' .• J3i:J gro-, .. 
!" "', 'f 4 '; . ' : .~~... 1< ~ 

..t J;!egin ruwheden dan 3dr m is de ~steen slijtage tte #'groot' -
~ 

als 10r m s'cherpt de steen zich onvola:R .. ende·~ .... " _ • 
, , 

, bi ~ 'kleiner 
k • *,1" tJ ~~_ '~'\>j 
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2. Ret· 'hoonpr,oces: 

2a~Algemeen Figuur 8 toont duidelijk, datin de eerste 

minuu't de' verspaning" de steen' slijtage en de oppervlakte ver-

'betering"'het,~ grootst zijn. Na de eerste minuut neemt de'· ver-

"A, ,spanip,g ~v:enals de slijtage nagenoeg g~lijkmatig toe en de: 'r-
." .. ' ~ } ~' , 

• • 1 ~ 

Tuwheid overeenkomstig af'. In de eerste minuut' zullen de voor-' 
~ ~.t • .. 

..... b,ewerkingsgroeven verspiland worden en het oppervlak zal'dan . 
..b ;$. -, " -'" " •. ~ , .~ ~","'-I" ' ," ,j!" 

.. 

het meest verbeterd worden. Na de tweede'minuut treedt geen 

essentiele verbetering meer op; de kurve is bij benadering 

een e-macht functie. 

Voor de v'erspaning bestaat,een empirisch verband tussen afge

nomen werkstukvolume W en verspaningscapaciteit I'als functie 

van de tijd: 

en dW 
I = dt = n. C ' 

T1 ':"n waarbij C'= constante 

coefficient met n 

kleiner. dan 1. 

De kurve van W heeftdus het verloop van een wortel-functie, 

de kurve van I heeft'het verloop van een hyperbolische functie. 

Ook zal bovenstaand verband toegepasi; kunnen worden op de·sliJ .... 

tage van de steen, zij het dan met andere coefficienten C en n. 

In dit geval'kan ook weer opgemerkt worden dat de overgang 

naar het minder steile deel van de kur:ve plaats vindt wanneer 

de voorbewerkingsgroeven zijn.afgenomen. 

2b. Ronenin'~~n bewerking. Hierbij moet met het 
........... ' .J/:' ;- '~" 'W:r ""...,. ." '. .." .,;. .. """- "-

-' .-"., horten' ':inet"ee~: steen een zogroot mogelijke verspaning en; :een~g6e~ 
~. .. . .... '. ' f ~ 

"1 de'oppervlakte kwaliteit worden verkregen. Dit kan berelkt 
, ~... :'.. ~:"' " :'~ - , . ~ . ~~ ,;. 

: word·eri.·~·door. eerst met normale' specifieke aandrukkkacht 'e'n dUB' . , 
I 

'" -Ii- ~ 

..... t· 
, 'or'" 
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~. .. >, J! #::,,;... 

g~o~~'~~r~paningscapaciteit te werken .en kert veer het 'berei- ~\ 
''1 ,f," '. .' 

~;,. ,. , ". 
verminderen tet' circa 1 'kgf / cm2: 

~. ~ . 

De""ker'reY~' snijden praktisch 'niet meer, maar po. 
'. -

jst en,allee'n :"" 

Hierdeer wordt de eppervIakte kwaliteit 0,5 tot 1 fm beter 

zie fig. 9. Teven's werden steensIijtage en afgenomenmateriaal 

hoeveelheid minder. Dit procede kan eok bereikt werden doer 

na een bepaa~de tijd de heenruimer niet verder diameter 

te vergroten. Deer de voortgezette'verspaning neemt van zelf 

de druk af.Vanwege degewenste korte stuktijd werden de hoen-

stenen sterk aangedrukt, het oppervlak werdt dan echterte ruw 

en nahQnen m~t een fijn korrelige.steen.is'dan. vereist.,Op 

de mederne hoonmachinekan men snel de aandrukkrachtwijzigen, 

zodat een circa 30 sec. Ianger henen met verminderde aandruk-

kracht Ieidt tet de gewenste oppervlakte kwaliteit, een twee-

de opspannen wordt dan vermedEm. 

2c. Honen in meer bewerkingen. Bij e aantaIIen, 

bij variaties in de veorbewerking, bij zeer nauwe ,teleranties 

d.w.z. bij beringen met een hege eppervIakte kwaliteit ismeer-

veudig henen deelmatig en needz ijk. Gedurende'het voerhonen 

werdt het materiaal verspaand, tijdens het nahenen met fijn 
'" .~'.~ 

k;rl:;ii~~"~;tenen werdt het eppervIak bij een zeer kl~lne spaan-
: r i.. ~ 1 

het . zelfde . 'pr6du,ct .. ~e ,gep~~ijst. De kurvebij het voerhenen is 
, . 

'," -J' 
, '. 

"'als bij' 'eenhoonbewerking een trap, het nahonen verteont' 

~. e'en zelfd'eo verloop in het begin dech op kleinere schaal;' ·de~.'~ 

eppervlakte verbe:tring,is 1 tot 4rm. 

. . 

2d.·Teepassing van escillerende axiale beweging bij hethonen 

Dit heudt· in" een verheging 0 vermindering van de axiale snel-



.. ' , 
'" '::' •• <, 

"~ ,.. 0"" ~ Ii ~.,~ "ii",",," ... .. ~ ~: _ ... , ~ 1" 

heid van de hoonruimer, zodat, bijna al tijd de- voor de's~:paan:- ' ~ 

productie gunstigs~e 'axiale s~elheid be~eikt of overschreden 
• r ' •• 

wordt .. De, hoek ()( wordt dus vobrtdurend 'verand'erd. 'Deze veran.,..' 

d .in ,axiale 'snelheid, 'geeft 'per ti jdseenheid en spaanproo:

duct e verhogingvan circa 30% ;. eveneens .wordt de' steen slij-
, ,', > 

tage verhoogd. Op vorinnauwkeurigheid en oppervlakte kwaliteit . ' 

heeft het geen invloed. Het wordt toegepast bij middel grote 

,enkle,ine boring en (tot .50 mm~). Bijgrotere boringen leidt 

eenosciIlerend honen tot i onr6ndheid, bmdat t.g.v. de grotere 

hoonruimermassa, trillingen. ontstaan •. 

3. De hoonsteen:' 

kwaliteit, grootte, dichth d en binding, 
.' 

van de korrel beinvioedt de verspaning, standtijd en het op-
, '. ' , 

pervlak. Voor het voor:qonen, het rueest geschikt een korrel 

me't "een grootte van 80 tot 220 mazen per inch en ,voor het na

honen 220' tot 700. Een te harde of veel te "dichte" steen 

verstopt,te snel, terwijl een te zachte en rendabele stand~ 

" . ...,.Jd geeft. De steen moet h6mogeen en overal eeri gelijkehard-· 
"' ... '1" "'!!'~~'~. ' ",';"--t, 

• 'I'I'!r ~ ,i<; " .... !I..-# !{f--:!!.",,' '"; '1:>-- •• ," _,. , 

he~d bezi tten, opdat de steen gel~jkmatig kan afslijten. Boven-

, '.' . J .... : 

~' i~, " "~,: . i ":.' ~ .:' ~t' .... ~ ;;~~ >' .... _...: ... : 

Em moet de e,en zich zelf kunnen scherpen,' d.w.:z.,de·go:ede'· 
• ' , ., ~': .. ~~~":..~."'~ '. ,.~' 1 ~ \t,~ '~.~~ :.,. 

snlj eigenschappen blijveh behouden, doordat "~fgesleten korrels < 

" ,-'~ .. )o< ! 

.-l' ~·'··{)Ttbrokkelen en aldus nieuwe' scherpe korrels'liet"~w~"'rk~'tiik' ~kliri.i;", 

nen verspanen. De toepass,ing van een bepaaide steensoort voor 

een bepaald materiaal kan.men nog ,ni'et cies van,te voren 

vaststellen. een uit ervaring weet men dat'een bepaaide . .. 
, . 

steenbevredigende r'esul taten oplevert 'bijeen bepaald werk::' . . . 
stuk materiaal en hierui t concludeert men dat deze steen ook 

weI gunstig 
" 

werken op soort geIijk materiaal of erbij 



, ,.:.y .... ".~ "'1 t' 

.,.~ 't!!> !J. . .....,. ," 

"- . 

~' 
... { "i 

d~n optimal~ resultaten zijn te behalen is de vraag. 
T 

... 11 .... JI' ,,,,.,, • '."!' ." "...~' t, ..... 1 

"ondef.zoek oak met andere stenen zal dit kunnerl ·uitwijzen. 

In hoofdstuk is een tabelopgenomen waarin de voornaamste 

te honen materialen met bijbehorende steensoortenzijn vermeld 

v.l.g~s. DIN 69100. 

Om, afgezien van bovenstaande een meer effectieve wijze van, 

honen .met betrekking tot de hoonsteen te verkrijgen, staan drie . , ' 

wegen open n.l.·1. vergrotingvan het werkzaam oppervlak 
~-1j ~'-<l.'" ~~e<:_ cl~ _ 

2. vergroting van dedoorsnee van de stenen 3 .. verhoging van 

de specifieke aandrukkracht door gebruik van hardere stenen. 

ad.1. Vergroting van .het werkzaam oppervlak van.de stenen 

F' == 1 x b x n 1 == lengte 

b = breedte' 

h :; hoogte 

n == aantal enen 

zal d'e verspaningscapaci tei t vergroten ,en de levensduur van de 

stenen verlengen( "e'r hoeven dusminder steneri in voorraad 

gehouden te worden). 

ad.2. Vergroting van .de werkzamedoorsnede 

s = lx h 
. \~ ..... '" "'"', l "",'" . 

veihoogt d~e' l~vensduur en verzekert een eff·ectiever gebruik 
;-,." '. '"It '" ' , 

: van de stenen. Met het verlengen vande levensduur van de, ste-
T "t .• .' • 

, . ~ .~ 't' .,. # 

neh~vermlhdert detijd en de kosten gespendeerd aan verwisse-
, . 

.... HI t,'" .C,· ~ 

ingen·k!J:aarmaken. 
" 

,\, 

Nauwk~urigheid hangt in grotemate afvan de lengte van de ste

nen. Met lange stenen is het mo,eilijk om fouten in lengte rieh

ting (b.v. oneffenheden veroorzaakt,door voorgaande bewerkingen) 

te corrigeren. Afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid van 
, '1 1 

de.boring,is een lengte van de ,steen van /3 tot /4 van de 
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• It" -" ,,~ .... ~ ... "" ... ~ - • J 

.. ~ .... _. • "1$,. 

o.boripgl:;;ngte, die gehoond moet worden, de beste. 
;", " ~.' " , 

, . , 
:. A-':~' ~;''t "t 

,,1 ' Yergr9tlng van de verspanimgscapaci tei t door vergroting 'v:an' 
,'I . . • ; .~; ~ I> ' .... f 

\. : 
de breedte en aantal wordt begr,ensd door de vereist~' stijfheid 

'"111" "." v .*< 

,~.-"!'... " ..... '''~. \'. 
. . ... '....... " . '. " 
,">'.''"\' ,-..·,:,:r-"$4>- ........ " ... 'f:.Y 

, .. 

van de hoonruimer. Een vermirideringhiervan doet sterk de mo

gelijkheid'achteruitgaanvan het gereedschap om fouten te'cor

~igerenin boringen en1eidt tot verhoogde slijtage en breuk 

'van de stenen. ,Vergroting van de h09gt,e h wordt ook begrensd 

door de achteruitgang in stigfheid vail de hoonruimer en de 

.grot~re moeilijkheden om de $teenlijsten goed te bevestigen, 

zodat geen trilJ.:en op. kantredenof de stenen kunnenkantelen. 

ad.3. ~erhoging 'van de specifieke druk samenmet het gebruik 

van hardere stenen verzekert verhoogde verspaningscapaciteit 

zonder yermindering van, specifieke producti vi tEd t. On,der spec. 

productiviteit moet indit verband worden verstaan: het aan-

'tal producten per uur per hoonruimer. TIe Russische Ii teratmir 

geeft hierover; stenen met een hardheid R85-90 waarbij de 

spec. druk wordt vergroot, van 1,5 op 22,5,kgf /cm2, geven een, 

verspaningscapaci tei t die 2,75 maal groter is maar waarbij 
~ , , 

de spec. productiviteit 4,7 maal kleiner wordt dan in het oor

spronkelijke geval. Bij gebruik van stenen ,met een hardheid 

van R115-120 geeft een zel.fde verhogingin spec. druk, een 

;verspan.~n?scapaciteit die 7,7,maal en eerl spec. pr~ductiviteit , 
i 

.$. -' ., 

, _ \die.. ,1,26, 11laa1 zogroot' is. Naast de verl'ioogde producti v:~ t ei t, 
o ,. oj ' • • " 

ii fo:' . f ' ",",. 

zijn de kosten'van honen sterk ve~laagd. i" , 

• . ..* : _ . . '. f '~ _ l .. 

In verb.and met voorgaande kan nog gewezen worden oP: de . in';'loed, 
..... i': ~". 

1,.7 : .... ,' .. ~·1 .• ·,!:,,". _Ii',:,,,:~: ~ ",c~~~' )!f;$ 

van' de hoonolie. Volgens de allernieuwste onderzoekingen is . ' ' 

komen vast te staan (in tegenstelling met vroeger) dat bij' 
. , 

toepassing. van een bepaalde hoonolie,soort, deverspanings-
, ' 

c?paciteit toeneemt en de slijtage van de hoonsteen afneemt, 
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zodat dus de spec. productiviteit sterk stijgt. 

4. Slag- en hoonsteenlengte,: 

.1' 
Belangrijk voor de bereikbare 

'1' _ 

, ~ ... -

. . 
, vormnatiwkeurigheid is de juiste instelling van de slaglengte', ,\ 

, .to <j "4: . 

", e,n .d'~, plaats ervan t. o.v. het werkstuk. Ui t ervaring, is ge-' 

.bleken, dat in de ui terste st'anden circa 1/3 van de hoon.:.... .' 
_ ... .,I-,--,'~-.~ '", 

steenlengte uitde,boring van het werkstuk moet komen fig.10. 

Ret gevolg ervan is, dat 2/3 van de hoonsteenlengte zich 

in de boring bevindt en de totale aandrukkracht moet opnemen, 

,zodat de spec. aandrukkracht en daarmee de verspaning groter 

"is. ,Ook de korrels, die over de' rand van de ,boring gaan, be

werken een iets grot ere verspaning ;daar zij zich bij' iedere ' 

slag meer zullen scherpen de korrels in de boring. Toch 

wordt de boring in het beginnie~ wijder, daar voor en na het 

ogenblik, dat de axiale beweging omkeert, de axialesnelheid, 

en de hoek ~ klein zijn en gevolgdaarvan ook de materiaal 

, verspani.ng klein is. De grotere verspaning door de grot ere 

ec. aandrukkracht en de scherpere kor,rels is nubij het cir-, , 

ca, 1/3 oversteken van de hoonsteenlengte gelijk aan de verlaag-

de verspaning t.g.v. de kleine hoek 0( • De boring blijft cilin

drisch. Wordthet overstekenvande hoonsteenlengte groter dan 

1/3 dan overweegt de vergroteverspaning en de boring wordt 

. aan hetbegin en/of het einde wijder. Wordt het oversteken 

kleiner dan 1/3genomen dan overheerst de invloed van de klei-

'ne, hqek Q(. enzal dusdeverspaning klein' 

tonv?rmige boring. 

jn. Er ontstaat. e,en' 

~ , c 

, ; Bij2 bpringen, die na devoorbewerkigg kegelvormigzi,jn; ver-, 

legt m;en,,4e ,~H'ag zo dat aan de nauwste kant van de boring de 
"' .... ... :., .r 1-

'","'" 
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stenen een halve steenlengte oversteken in de uiterste stand, 

terwijl aan de andere zijde van de boring het oversteken ver-

kleind wordt fig.10b. 

Is het werkstuk zo, dat,de boring aan de beide einden wijder 

is, dan kanmet minder overstekende hoonstenen de cilindrische 

vorm toch bereikt worden fig .10c. Bij boringen, die ton

'vormig zijn,'moet daarentegen het oversteken worden vergroot, 

, .; 

f 

;1 ,Bij .,lange boringen,' LID groter dan 3, is vooral de kegel vorm· ,. , 
~ #: . .... . i. ( • 

t .; • . ., : 

,~ v.an debor;ing de voornaamste vormfout. Do.or juis.tirif?telle~'. 
t '1 . ,"' ! 

v,an, sl.ag .ep oversteek, kan verre gaand 'gecorrigeerd ,w9rden. , 
• >' " ."''" ',' •• ,' ~. .."... ,. .., . '-'1.' 'Vf' .... \.' .& 

..,..H· _~,}" ' 

Onronde boringen kunnen verbeterd worden; indien met segment-. . 

,stenen of 5 hoonsteenlijsten in de hoonruimer met verhoogde 

omtiP:ekssnelheid.worq.t gewerkt. De vormnauwkeurigheid bedraagt 

naar gelang de diameter enlengte van ?-e boring. 

Korte boringen,L/D kleiner dan 1,' worden het .bestgehoond 

~et een k6rte, slag. De, slagmoet hier om dejuiste axiale snel-

hBid te bereiken, snel jn en de omtrekssnelheid zoals nor-

maal. De 'steenlengte iets korter dan de boringlengte en het 

,oversteken slechts 1/4 van de hoonsteenlengte. De vo'rm-onnauw-

keurigheid is bij:korte boringen hoofdzakelijk de onrondheid. 

Vormfouten, zoals hier boven besprokenbij langere werkstuk

ken, kunnen,maar betrekkelijk verbet~rd worden . 

. In het bovenstaande is reeds vermeld, dat .de hoonstenen zich 

scherpen aan de randen van de boring, waar zij overheen' gaan. 

Dit nu zal ookoptreden, indien in een boring uitspar~ngen 

,v'oorkornen b. v. poorten in twee-tact cilinders. Door deze ran-

den wordt de st~en gescljerpt,de materiaalver~paning daar ter 

p~ac;tse groter; het gevolg is vormfouten. Dit kan vermeden 

\' " ..... ~ >- ... • • f 

",' - ," 
.. 

. ' 
4 , , 



worden do?r de randen onder eeli zo klein mog,elijke hoek te 

snijdenj bij boringen met ringvormige uitsparingen' door de 

omtrekssnelheid te verhogen, juitsparingen in lengte rich~ 

tingdoor ver~oogde axialesnelheid. 

III Hoofdstuk 

PRAKTIJK GEGEVENS (quantitatief) 

: t I.. ., 

Uit verschillende werken en tijdschriften e.d. zijn quantina-
t 

... .' tieve .. geg~verl~ geput en in dit hoofdstuk samengevoegd. i.nfor-
" 

" ;matie ,J3i j d'e' e leverde op, dat de onder.zoekingen··op 

dit terrein (meest fabrieksgeheim) dezelfde .uitkomsten gaven 

die ook in de eratuur vermeld staan. 

1;, Bewerkingsgegevens:' zoals deze. ontleend zijn aan 

de moderne, tegenwQordigetoegepaste wijze van een ,economisch 

verantwoord honene, 

Gereedschap 

Smeermiddel 

Voorbewerki'ng' 

Voorhonen 

Hoonruimers voor boringen van 

25 tot 450, rom. dlam. (in spec .. ge

vallen tot 1500 rom diam.) .en tot 

200 rom lengte. 

Petroleum of spec. slijpolie. 

Bewerkingstoegift (alg~ri1een) 0,03 tot O,01rom. 

'Omtrekssnelh. gereedsch. 

Slagsnelheid 

• , .. ,. 

10 tot 25 m/min ' 
(tegenwoordig .al 

50 tot 75 m/min) 

16 tot 20 m/min 

60 tot 100 m/min 

".,""!'r"" . 
..... -. 



Aantal slagen 

2. Spaanafname: 
, ' 

tA.:.:::: 

Staal 

Giet~jzer 

3~~Bewerkingstoegift: 

< ~ i; ~ / .. ! ')-

. . ~StE?-all 'ongehard 
';. "" t .. ! . . 

'Sta'a( gehard 
... ". ," \ 

~. '... ;, ~ '"" ~ ~ ":t' ,""... ;f 

. hardchroom 

Har,dmet 

Sintermet 

Gij 

.Lichtmetaal 

Kunststof 

Glas 

Voorhonen Nahonen 

60 tot 100 p.min· 80 tot 150p.miJ 

Ditalles lang lengte en diaIil." 

. (ervaringswaarden) 

Spaanafname bij een'boring 

20 - 50· 50 - 100 

0,006-0,02 0,0~-0,03 

0,015-0,04 0,02-0,06 

enkel product serie 
OQ960,15 0,02-0,06 mm 

0,005-0,03 

0,02-'0,03 . 

= d mm. 

100 - 200 mm 

0,02-0,05 mm 

0,03-0,08. mm 

: '~ 

0,03-0,08 

0,03-0,08 

0,1-0,3 

0,1-0,2 

0,06"':0,15 

0,05-0,1 (diamant hoonsteel 

0,05-0,1 

0,08 

0,05-0,1 

0,05-0,08 

0,02.-0,06 

0,02:""0,08 

0,05 

_ .. i 

0,03-0,05(diamant hoonsteeI 

afhankelijk van de diameter 

V~~r speciale gevallen, b.v. waar een enkel stu$:, gemaakt moet 

worden, kunnen bewerkingstoegiften toegepastword.en die .tot. aan 

het envoudige oplopen van de hierboven vermelde. 



4. Snelheden bij diverse materialen 

Snijsnelh'hoek • Materiaal Omtreks- Axiale snelh. 
m/min ' snelh.m/min m/min 

Gij (5~~) vh 25 - -30 45 23 - 28 10 - 12 

nh tot 35 45 32 13,5 

Nodulair Gij vh'22 - 25 45 20 - 23 '9 - 10 

nh tot 30 45 27 12 
. 

Staal ongehard vh 20 - 25 50-60 18 ..,. 22 9, - 11 

.Ongel.staal nh tot 28 45 25 12 

Geleg. staal' 'vh 25 - 30 45 23 - 28 10 - 12 
• fd;;r" .. ~ ) '* .. ~ -.':: 

nh tot 33 45 31 12 
, , 

Gesmeed ,staal vh 25 ,45 ?3 10 
, 'C7,9i80kgf/mm2 ) 

,~.t nh tot 28 45 26 11 
, ' 

'~1 ~.' . .,. ... Gehard, staa-l~ vh 15 - 22 40 14 21 5 - 8 .. -
nh tot 30 40 28 10 

Aluminium vh 25 - 30 ,,f;n 21' - 26 ' 12 - 15 

nh 35 45 30 17,5 

Brons vh 25 .... 30 60 21 - 26 12 - 26 
'-' 

.nh 35 45 30 17,5 

Messing vh 18 - 30 60 15 ..;., 26 9 - 15 

nh 50 30 48 13 

Koper vh 25 - 30 60 21 - 26 12 - 15 

nh 40 45 38 16 

Handchroom nh 15 - 22 30 14 - 21 4 - 6 

Kunststof vh 25 - 30 45 23 - 28 10 - 12 

nh tot 40 30 37 11 

vh = voorhonen 

ith ::: nahonen 
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5. Bereikbare oppervlakte kwaiiteit: 

Boring diamet er = d. (mm) 

voorhonen (algemeen) 

t'ot 50 

50 100 

100 " 200 

fijnhonen, .nahonen 

honen met korte slag 

( superf,inish) 

Bereikbare nauwkeurigheid 
Rauhtiefe {mm) q 
0,0008 0,004 './' 

0,001 0,002 

0,003 0,005 

001 - 0,015 
" 

0,0005 - 0,001 

0,0002 0,0005 

0,0001 0,0002 

6. Sli,jp-en polijstmiddelen: voor het honen vlgs. DIN691 00, 

a) s jpmiddel: EK(edelkorund} yoor hethonen van staal 

se (silicium carbide) voor Gij en'non-ferro 

. metalen en voorhet, nahan.en van aIle materi-

~~ ... , .. ~ 

I . ) 

't.,.. ,''If 
,". -; .. -., , 

- " ; , 

alene 

NK nO.rmaalkorurid (95-96% AI. oxyde) ,~, 
~ ~ ~.t 

. ~ t ''' . .'~ , '4: 

HK halfedelkorund (vermenging van·9~.L96·met 
-, 

99% AI.oxyde) .. .':" ;t.-",":>": • '" -I" t .. 

'b) korrelgrootte: 80 - 500 - 80-220 voor. voorhonen 

280-700 voor·nahohen 

(80 A 

200 r" m 500 .... 
32fm ) = en 

I 

c) hardheid: J - P J = zacht , P = hard. 

d) structuur: 5 - 9 4 tot 5; porienaandeel 30 tot 40% 

8 tot 9; , , " 50- tot 70% 

e) biridmiddel:· Ba of Ke ,Ba = kunstharEj Ke = keramisch. 

" 

) I , _ r 
,~ 

~ .," .- ~ 



Materiaal diam. boring voorhonen . nahonen 
"""'."A, ".0; 

mm kwal.korr hardh.,.kwalokorrel harg.h,., " 
- ;. 

~' ,.: cii' fl I'.. 'to < o!.. • ." 

Staal ' 6-9 
.~: ~ .' .. (9ngehard)' 10-15 
'," ,:- {i""-R 'kle~net:: 2 16-30 

. .. '.:, qtin ;f?P, kgf/mm .40-S0 
. " '100-150 

~,' , "" .. ;,: .... "r:- ,"~i.'" _:~,~·.;j'!! ... 1 
Staal ongeh. 
(algemeen) 

Staal gehard 
veredeld. HR 
kleiner dan e. 

63. 

6-9 
10-:-15 
16-30 
40-S0· 

100...;,150 

EK 
EK 
EK 
EK' 
EK 

~"X 
HK 

EK 
EK 

BK 
EK 

320. 
.320 
200 
150 
120 

SO 
100 

320 
320 
200 

'150 
120 . 

St~al gehard 
veredeld ( .) EK 100' 

Hardehroom (alg) - EK 

Gij 
perlitiseh, 
centrig;ugaal 6-9, 'se 

10 .... 15 se 
16-30se 
40-80 ·SO 

100-150 se 
.200-250 se 

Gij (algemeen)' - se 

Brons, : AI. 

Liehtmetalen 
(algemeen) 

Kunststof 

} , 

.! n:~ t ., 

l ; 

. 
'20-:-30 se 
'40~80 Se' 

100-:-150· se 

NK 

se 

'W'; .-;..-

,"'l;'¥' ~.... \, 

SO 

'·240 
200-
150 
120 

.100 
SO 

SO 

150 
1'20' 
100 

150 

100 

o 
N 
N' 
M 
M 

o-Q 
O-Q 

N 
M 
M 
L 
L 

L-N 

.O-R 

N 
N 
M 
L 

K 

se' 
se 
se 
se 
se 

,400 
400. 
400 
400 
400 

N, > 

~ N' , 
M .: 

~. M~~:' 
'L 

NK 
i or' ,,,,. 

400 ',,..' 0 ~-p' .~. 

se 
se 
se 
se 
se 

400 
400 
400 
400 
400 

NK '2S0 

N 
N 

·M 
L 
K 

J-M 

NK 2S0 L-N 

se 
se 
se 
se 
se 
se 

400 
400 
400 
AOO 
400 
200 

N 
N 
M 
L 
K 
K 

·N-P· .se 320 

400 
400 
400 

.N-P 

M M 
L 

·L 

N-P 

M-P 

se 
se 
se· 

se 

se, 

400 

320 

M 
L 

, N-P 

N-O 

·1 

, '.; 

" .¥-
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7. Praktijk voorbeelden: 

. a) Dit voorbeeld stelt tegenover elkaar het honen en'het fljn-

boren. 

Werkstuk: cilinder bus" 

Afmetingen:'diameter 400 mm., lengte1450 mm. 

. ..... .... 
Materia.a~:t-: c'entrifugaal Gij • 

~~ 

. . , , 

~,Werkm'eth6de: . 

Machine: .. ,r 

Gereedschap: 

Voorbewerking: 

Honen 

Portaal-hoonmachine Fijnboormachine 
. ~.. ... '."" '" ~ 

hoonruimer. 

voorboren, 
aanzet 1,Omm/omw 

hardmetaal 

voorboren, aanzet 
0,3-0,4 mm/omw 

Bewerkingstoegift: circa 1 mm ,0,3 mm, 

Bewerkingstijd: 

Aanvangsruwheid: 

Eindruwheid: 

Opp.structuur: 

Dragend'deel van ' 
het opp. 

40 -60. min naar gelang aanzet en 
snijsnelheid 4-5 uur 

80-100 r m 30-50 r m 

3-5 f m' .4 .... 6 t m 

fijne kruissporen Draaisporen, omtreks
groefjes 

ca. 60% 

. , ~ . . 

y~j ". 
/\' •• IU'Y-~ ca. 20% 
/'~' 

I . 

Vormnauwkeurigheid: 0,02-0, O,y'mm oneffenheden, lichte 
geen oneffenheden coniciteit 

Verwarming.van 
het werkstuk: . geen 

b)cilindervoering voor scheepsdiesel 

Werkstuk:pilindervoering 

plaatselijke verwarming 
aan de snijpunt 

Afmeting: diameter 400 mm, lengte 1'250 mm 

Materia,al: Gi'j. (centrif.) HE 240 kgf/mm2 

... Werkmeth6de: honen 
.... 

'#> .~. ~ "f ,f' "l ~', 

"\ ,Machine: :portaal-hoonmachine 
," '.I' , . . .,. . 

4. -+ ... 

, . 

" : - ", I 
"~~ ' .... "o.lli .~. • .. "')# . 

, ; 

,-



Yoorbewerking: 

Onrondheid: 

Begin~uw~eid: 
, , 

Koelmiddel: 

Hoonbeweging: 

Aandrukkracht: 

Hoonstenen: 

Slagsnelheid: 

'to'erental: 

Resultaat 

Materiaal afname: 

Opp. kwaliteit: 

Hoontijd: 

Vormto~eranties: 

c) 
< 

,. 1 .' - .• ,.... ' 

: ,WerkstulC: 
r - r! 

•• <-, "', >0" \, .. r 

~ <A. ,." ,,~' 

Voorbewerking: 

Onrondheid: 

Machine: 

Koelmiddel: 

Hoonbeweging: 

Aandrukkracht: 

Gereedschap: 

slagsnelheid: 

toerental: 

ui tgedraaid met ,aanz et van (1190 mm/ omw. 

0.,1 - 0,3 mID 

SO- 100 rin 
speciale hoonolie 

hydraulische spindelheffing 

30 kgf/cm2 

300 x 20 x20 mm 

20 m/min 

30 omw/min 

O,S' - 1,0 mm 

3 -4 fu"m 

40 - 60 min. 

conisch:, 0,01 -:- O,O~S1 mm 

onrond: 0,0~1- 0,02mm 

cilinder 

diameter 300 mm , lengte 1225 mm 

uitgedraaid met 0,5 mm/omw 

0,1 - 0,2 nun 

portaal-hoonmachine 

spec. hoonolie-

hydraulische slag 

20 kgf/cm2 

hoonstenen 300·x 20 x 20 mID 

20 m/min 

30 -: 35 omw/m=!-n 

.. 
': .'Ii 

.~ ~ •. .It 



Resultaat 

Materiaal afname: 0,6 - 0,8mm 

I Opp.kwali t ei t ; voor het'honen 50- 1,1, m 
I ' /' 

na hethonen 2 fm 

Hoontijd: 60 min 

Vormtoleranties: ,Gonisch; 0,02 - 0,03 mm 

onrond:" 0,01' - 0,02 mm 

, " 

d) 

== ==== =.== ===:: ===========-= 

persluchtcilinder Staal 37 

diameter 360 mm;lengte 

wanddikt e ~ 9 mm ' 

1400 :rn.m 
t 

, 

"'~'",·.",,,"~"Yoorbewerking: uitgedraaid met aanz~t van 1 mm/o~w-"~' 

Onrond: 

Machine: 

Kbelmiddel: 

Hoor;tbeweging: 

Aandrukkracht: 

Gereedschap: 

Slagsnelheid: . " 

"Toerental: 

Resultaat 

0,4 mm 

portaal-hoonmachine 

spec. hoonolie' 

hydro spindelheffing 

14 }cgf/cm2 

hoonstenen: 300 x 20 x 20 ,mm 

25 m/min 

:;O'omw/min 

Materiaal afname: 0,5 mm, 

Oppo kwaliteit: 

Hoontijd: 

Vormtoleranties: 

voorhet honen 

na het honen 

30 ~ 35 min 

conisch: 

Onrond: 

0;01 - 0,03 mm 

0,01 mm 

,; , 



, .' ~ 
r '1,,"'.., +.-),...,"-

e) 

Werkstuk: 

Materiaal: 

Afmeting: 

Voorbewerking: 

Machine: 

Koelmiddel: 

Hoonbeweging: 

Aandrukkracht: 

. Gereedschap: 

Slagsnelheid: 

Toerental: 

Resultaat 

hydraulische cilinder 

St. 55 

diameter 120 rom' , lengte 2500 rom 

getrokken 

portaal-hoonma~hine : 

spec. hoonolie 

Materiaal afname: ·0,9 -1,2 mm 

opp. kwaliteit: 

Hoontijd: 

.. . , 

• 
''''.1'I~.#l :/.~ 

voor het honen 

na het honen 

90 min 

conisch: 0,03 

onrond: 0,02 

:::;:;;:::::;::::::::;;::;:.===.==== 
============= 

getrokken 

1,5 rm 

mm 

rom. 

" '""'-it ~'.,. 
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Werkstuk ; . ''',.jvr,ateriaal Afmeting Fout 
diam. lengte ongehoond ~. -r:. "t'. 

~ J'I ..... .' 
. t mm mm mID. 

~ , 
~, .t~ -. 

.. i. ~ 

,,' 

500 hydr~:pijp . 
" ,.St.3,7 95 0,05-

" :f'. '+ .;~. 0,08 I' • I,' , . , ..,. t 

cilinder ", V,2~·A 67 195 0,02-
0,03 

Tandwi8l brons 130 360 0,06-
0,013 

Onderdeel kopieer':" 145 265 ' 0,30 
freesbank 

Cilinder 'St. 50 250 1001 1-1,5 

Persluchtcil. et aal 370 1'250, ' 0,05;.. 
met blind gat 0,35 

Cilinder v. e. Gij 6?6 840 0,08-
compressor 0,12 

Cilinder v.e. Gij 740 1900 0,15-
grote diesel 0,35 

. 
'Cilinder StaaJ- 500 5800 1 ; 3-:-1,8 

. , 

; I 

. } 
" ... l ......... f 

gehoond 
/Am Ruwheid 

« ongehoond gehoond 
mID 

0;01- 80-100 15-, 
, 0,02 2,5 

0,01 30 0,8-
,1,0 

0,002- '40-70' 1-1,2 
0,003 

0,005 ,8O 0,5 

Q,01- 300-500 2-3 
0,015 

0,04,:'" '80-150 2-2,5 
0,06 

0,012- 8-1'0 4-6 
-0,015 

'0,01- ~00-"';250 4-6 
0,03 

0,02':" 150-20.0 4-5' ' 
0,03 

j 

" ')0 ~. '", • 

~.f 

-, 
': $ . ,'< . ' : ' k 

mat;'er. " tijd 
afname ' 
n$' , . -

.. , 
,,j. 

0,4 
~ 

. "', ... ° 07' > , ' 

0,18 

'0 40 , 

2,5 

.0,85 

0,35 

0,90 

2"5 

, " , 
: . 

" · , 
',min",. 

. 
0· 

~ _t .. _ 

3 

6 

42 
, 

50 

10 

80 

330 

~ (, 
; 

, f 

• t~ · ;, 
... ~ 

,~ ~ 
.. ~'*" 

.. , 
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8. Conclusies: 

Stellen wij tegenover het honen eenandere proces nl. het 
" 

fijnboren, welke oak een toepassing is Q~ eenbepaalde maat

en vormnauwkeurigheid en oppervlakte kwaliteit te verkrijgen, 
r 

d'an blijkt het voo~deel--bij honen..,te liggen in een verhoudings-
, 

gewijs grote toegift, korte bewerkingstijd.Voor'albelangrijk 

in de 'zin van rationalisering en productieverhoging. 

Bij het honen wordt het gereedschap door het werkstuk,geleid, 

zodat werkstukas en gereedschap-as in elkaar vallen. Terwijl 

bijhet fijnboren het werkstuk in een spaninrichting precies 

ui tgericht moet worden, en gecentreerd, ,is di t bijg.onen niet 

nodig. Bij hardmetaal gereedschap treedt door de range ver~ 

spaningsweg een zekere mate van slijtage op waardoor yormfou

ten in de boring. Maatnauwkeurigheid wordtbij het f.ijnboren 

bepaald door,precisie iristelling van de beitel, bij honen is 

de verspani~g per slag maatgevend. Op grond van minimale spaan

afname is daarmee de kle~nste maatverandering mogelijk. Daar

uit'volgt da't nauwe~e toleranties makkelijker met honen dan 

,met verhoudingsgewijze grote spaanafname werkwijze, zijn te 

verkrijgen. 
c!J, " "'.., __ , __ , , , ' , 

Oppervlakt e structuur van een gehoonde~!-,aatfi'jrie -kruissporen- ~. 
, , 

zien, 'die v?oral geeigend zijn ~oor loopviakken; De omtreKS'-
,\ " ic ~. ..".' .~'"' .. ···1~ 

• \. ~ ,,;,.. • • A 

groefjes bij ,fijnboren ontstaan, geven, een'zekere":sl'ijtage,., 
! \ 

\, l' 

bij inlopen., Bui t endien is het dragend .. ve~IIlqg~n.· __ v,an, ~~n,: ge.hoond 

vlakgrpter1als van een fij~ge~oord (zie ook 7a). Als men 

hiervan uitg~atdan is het duidelijk, dat slijtage aan een 

gehoonde cilinder minder is dan aan een fijngeboorde. Dit 

blijkt ook hieruit dat bij .gehoonde cilinders veel mindel.' zui

gers vastlopen of vreten. Door het' zUlvere gladde oppervlak 



wordt in veel gevallen een -inlo1'en bes1'aardwat betekent date 

a,e bij' montage ingestelde nauwkeurigheid behouden blijft. Deze 

voordelen 'brengen geen extra voorzieningen metzich mee. Door 

'het grote- werk-bereik is ze ookvoor de grote werkstukken ge

schikt. 

Het verband, tussen o1'pervlakte kwaliteit en'de te verrichten 

f~nctie van hetoppervl~k~ viel niet expliciette achterhalen. 

Uit voorgaande voorbeelden uit'1'aragraaf'7 is weI af te leiden, 

d'at in het alfSemeen voor cilinderboringen van motoren de 01'

pervlakte kwaliteit ligt tussen 3 tot ~fm"afhankelijk van de 

diameter. Deze waarde voor 'de oppervlakte kwaliteit zou aan-

. vechtbaar ~ijn, omdat ze gede.st~lleerdis uit enkele'1'raktijk 

gevallen, ware het niet dat deze waardetegen een achtergrond 

van de twee volgende omstandigheden 

De hier bed0eldetwe~ omstandigheden 

vastheid krijgt. 

jn: a) is de oppervlak-
$.'~ .j". ,""" '*' " . 

• ,?' .,-1, .. ,~~.~aliteit van 3f"m niet de kleinstbereikbare io'pp" ;~Wl?:l~t,e~it 

/: "'~)~~~ ~:tot 6 fm .'een, co~p~~mi~ tussengoede l.oop1.~ge~.rs,c.;~pperi 1 

_ en ~conomische fabricatie? Zou 3,.,m dekleirist bE?r~.il:l?a"re 
JI ,,-," k~. , ... " .. :. ~,,'jr t ~ '1''''''-;11 "IIloo,; .~.;. ..... ~ .~,.. .,.J.w 

, waarde zijn,dan zou een ander proces (bv. superfinish) dat nog 
, ' 

kleinere waardenkan geven, misschienbetereloop~lak eigensch?f 

pen'geyen. Ui t de zelfde reeks,v9orbeelden blijktdat voor 

bepaalde doeleinden ook het ,honen t'o-teen op1'ervlaktekwali

teit van 0,5 u. m kan leiden. Dus 3 tot' 6,1' m, is geen grens van 
I , 

de fabricatie wi'j ze. 

Bovenstaande voorbeelden behoren allen tot de enkel stuks 

fabricatieof kleine aantallen; de hOOritijden 
• 'I;( • 

om een 
" , 

uur, bovendien in aanmerking genomen'de grote afmetingen is 
~.' ~ . - , 

vaneen belnvloeding 01' de economischevervaardiging van het 
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gekozexi ~,Zou.zlJn , "pro4u<1.t weinig sprake. Dat 3 tot 6,. m dus 
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naar aanleiding van een me producti~ve wijze van vervaar-

'digen, h~eft~dus geen grond. Deconclusie 'jkt dus, weI ge-

rechtvaardigd om iov:m .. de lo~peigensGhap:pen (sIJ:!.ering) de 

oppervlakte. kwaliteit voor motor cilinders oJ? 3 tot 6.1i m te 
I 

stellen •. 

. . 

; . 

",,,,,,", ~~, .;,'~ 

"": "" .... ';'. ........ 
\ 

.. ~. '1\' 
1<, • 

I: ;'l-" 

.,::' ~'. 1,'1/< ... 

, 
~ , :~, r '*1 ,~. I ..... ~ 

~ Ii.: "ff. .,.. '"~', ,.~ :, .~' ~~"-,,, ~' ""..: 

;" . 

, .. 

" 

. ' , 



( 

",~" .,", Ge'raadpl'eegde li teratuur 

I) 

.... ' ., ... ". -i 

"'i>-of .... ·•• "'..:,;0"',,'" "",", '). ~*':!o< ,.-.!,\. 

Anonym 

Curti, Thomes 

Goraecky, N.T. 

Goraecky, N.I. 

Haasis, G. 

Haasis, G. 

Haasis, G~ 

1 ,t 1"\ ..... 

f ~.,., \' , .:I.. .. .t'.:, .J. \- • 

< ...... 

Hontechnik 

EUrotec (1961) 20'pag. 1 - 7 

Hochdruck-Luft-Meszgerate; Steuern.Hon-

maschinen mit hoher Genauigkeit 

Werkstatt undBetrieb, 93 (1960) 8 

page 503 - 505 . 

Die Bearbeitung von Motor Zylindern 

Metall- Reinigung und Vorbehandlung, 

9 (1960) 4 page 57 - 58 

Leistungssteigerung beim Ziehschleifen 

(Increasing the Effect~eness of Honing) 

Machines and'T,ooling, (1960) 11 

page 13 - 15 

Besonderheiten beim Honen von Bohrungen 

vert in: Maschinebau und Fertigungs-

technik der UdSSR 2 (1960) no.12 page 75 

Honen in der rationellen Fertigung , 

Technische Rundschau 51 (1959) no. 37 

page 87 - 95 

Honen in der rationellen Fertigung (slot) 

Technische Rundschau 51 (1959) 38 .,. 

page 77, 79~ 81, 83, 87 

Honen gro'szerer Werkstuckbohrungen: 
.. ~ , ~ 

Die Maschine 14 (1960). 1 page 16 - 18 



, . 

, . 

~ .. ~ ..,. ~ - " ", ,if ~. ~":" .. l( 

!'ii" ;.,,~ ~ ~";,",,, .- .... ' oM. .,.;:?" ... . 

Horgan, James F. 

Krist, Th.' 

, ~ '>I 

Messenund Steuern an Honm.aschine~ ' .. 

." Automarkt,' Fachausgabe Automobil ' :. J ,< " 

Industrie (1961) 6F page 12 -·'J~4. :,~ 

Electrolytic boost for honing 

Micromatic Hone Corp. Detroit 

Metalworking Production, April,4 1962 

page 41 - 42 

Fachtabellen fur die Metallindustrie (1959) 

band 15 c 

Mc Connell sen.B.R. 1st manuelles tfSunnenll-Honen noch Zeit-· 

Rosenberger, R. 

Seybold, Max 

"" ,. Tiedemann~ Jonny 
'Aoo .. ~. """ .. "" • : 

. .. 
Wick, Charles H. 

•• ? gemasz .. 

Machinenweit und Electrotechnik16 (1961) 

no. 6pag. 259 ~ 262 

Zusammenfassting verschiederier Forschungs

und Versuchsarbeiten uber dasz.Honen 

Werkstattstechnik 52 (196a) no.?? 

pag. 55·-:- 62 

Zur Erhohung derForm-.undMaszgenauig

keit und besseren Oberflachengute·vorr 

Werkstu-cken 

VDI-Zei tschrift 100 .. 743 46 

fiber die Feinstbearbeitung von",Ober--~·· 
". t" 

flachen 

AutomobilIndustrie, 2 (1959) ':3,7F 1-

page 109 - 114· 

Feinziehschleifen von Getriebeteilen 

(Superfinishing Improves Quality of 

Automatic Transmission Parts) . . . 
Machinery, New York 66 (1959) 1 

pag. 123 - 128 

. . . 



Yacherisine,P.I. 

, . 

Hofstede, G •.. 

or<"'."'. .. 
\ ~ ........." ~ N <I~ ~' ..... t" . r .c":;. ... 

, . .' 
'!I ~, 

.. ".~ 
.f "'" . 

f<. ..... ~- '" ',' 
" .' .. 

-") " ~, 

i' 

"+. .... .10'.,.",.. • '~ ... "'" • '" J.~ .. :. , <.to"'; 

'lit' \.-!.~ ~"" t·1' ~~ . -.""'~ 

Oberflachenqualitat und Genauigkeit 

polierte Teile 

Schweizer Maschinenmarkt 60 (1960) 52 

pag.57, 59 - 60 

Feinziehschleifen von Teilen fur auto-

matische Getriebe 

(Superfinishing Operations on Automatic 

Tra~smission Parts) (G.M.Corp.Flint etc.) 

Machinery, London 95 (1959) 2458 

pag; 1321 - 1325 

Gereedschapswerktuigen en metaalbewerking. 

5e druk (1950) 

. page 292 ~ 305 

< • 
. , 

ft. •• 40' 

. -


