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- 2 Ultrasoon boren.
Principe van het proces •.
Bij Ultrasoon boren wordt het niet roterend gereedschap in axiale
richting in hoogfrequente!:trillinggebracht .. Trilfrequentie 20 tot
30 KHz. amplitude 20 tot 100 micromete~.
Op deze wijze beweegt het
.
.
gereedschap zich onder toevoer van
"

een vloeistof waaraan een slijppomp

middel is toegevoegd,door het·
werkstuk heen~

tussenatuk

Vloeistof en slijpmiddel worden
gedurende het proCeS toegevoerd.
bijv .. door deze.combinatieop het
werkstuk. te spuiten en v'ia hethart

toevoer
boorvloeistot
ed

van de boor weg te pompe~, zeals te
zien is in nevenataande figuur •
.
Soma zijnwerkstuk en gereedschap
in een bak slijpvloeistof geplaatat.
Werkstuk en gereedachap worden met
een bepaalde gemiddelde kracht op
elkaar gedrukt ..

.
Slechta gedure~de een relatier klein deel vaneen t~ia.f,iingsperiode
""

~,

'').'"

zijn gereedschapt slijpko.rrels en werkatuk met elkaar:in
contact •
. \.;,
Prihcirie vande installatie.
Het .gereedschap·wordt in trilling gebracht door gebruik temaken van
de magnetostriktieve eigenschaif~n nikkel-ijzer legeringen.·De lengte
van een staat van een van deze materialen verandert nameljjk. onder invloed 'van ~e~n -magnetisch veld.
De machine bestaat uit een kern vanEHflikkel-ijzer legering (gela.melleerd),
die is voorzien vs.n eenaantal windingen van koperdraad, waardoorheen
m.b.v. een hoogtrequent generator een electrische stroam wordt gestuurd.
Ten gevolge van het magnetiach wissel veld geraakt d~4. kern in een
sta~nde

longitudinale trilling, met de dubbele trequentie van de
stroom ~door de spoel.
·Aan de onderzijde van de kern is via een

specia~il

gevormd tussenstuk

hetgereedschap gemonteerd en het geheel is verend opgehangen in het
frame van de machine. Om de trillingsampli tude ·vold¢iende groot te maken
wordt de kern in zijn eigenfrequentie aangestoten.
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Hettussenstuk en de onderzijde
van de kern·hebben een exponentieel verlopende d~ameter. Aan het .
tlissenstuk.is "nietlosneembaa.r"·
het eigenl:ijke g~re:dschapbeves.·
tigd. b:ijv. door solderen. Deze~delen earnen vormeneet}. massa-veersysteem, waardoor de 'amplitude van
het .gereedschap wordt vergroot ~ ..~

~.

tussenstuk

tude
Het ophangen vanheteysteem kan.
het best geschieden opde plaats
reedscha
waar zich ean knoop·bevind~
p
Datzelfde geldt voor de bevestigings-.
plaats van het te verw1sselen gereed~
schap (zie figuur).
De lengte van het tussenstuk moet overeenkomen met een kwart ·golfl~ngte
der longitudinale trilling en de diameter moet, zoals reedsver!D-eld~
werd,ongeveer exponentieel·verlop~n." In dat geval verhouden de
amplituden van de trillingvan'de boven- en onderltant van het tUBsenstuk zich omgekeerd evenredig met de bijbehorende doorsneden.
ToepaBsine\_
, .
Het zijn vooral de hardebrosse vaalt electrisch niet geleidende mate ...
r.ialentz~als glas, kwartskeramische materialen, edelstenen, etc ...
die op deze manier goed te bewerken zijn. Zachte. maar vooral taaie
materialen, bv.·sommige kunststoffen, latenzich op deze wijze'zeer
slecht verspanen. De slijpkorrels slaan dan vast in het. materiaal en
malten hetboren onmogelijk. Om deze rede.t:.wordt het gereedschap zel·f
liefst gemaakt van zaoht.staal of ongebard·gereedschapstaal.
De slijtage vanhet gereedschap is sterk afhankelijk van het te boren
materiaal en varieert van ongeveer 1 % bij het boren van glas tot 'Ongeveer 50 %bij het boren van hardmetaal.Genoenide percentageszijn
yolume':'procenten,vanhet verspaal'lde mlateriaal.
De minimale afmeting vap. de diameter van een te boren gat, wordt be-.
paald door de afmetingen van het gereedsohap en de minimale speling
tussen gereedsohap en werkstuk.
Ui t onderzoekingen is gebl'eken da t op deze w:1j ze ga ten tot een minimale diameter van 0,16 mm kunnen worden geboord. In verbandmet de
daarvoor noodzakelijke zeer geringe aanzetkracht wordt de kern vast
opgehangenen het werkstuk wordt m.b .. v. een veer·tegen de boor gedrukt.
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Deze aanzetkra.cht kan dan m.b.v. de voorspanningvan de veer geregeld
worden. Op deze wijze worden gaten geboord in trekstenen van diamant
of metaalcarbide.
In de helfgeleiderindustrie wordt het ultrasoon

versp~nen

gebruikt

om uit platen germanium of silicium in een bewerking zeer vele schijfjes te maken. Het gereedschap is in dat geval meervoudig uitgevoerd.
Voor wat oetreft de boorsnelheid. ken worden opgemerkt, dat deze lineair
afhankelijk is van de aanzetkracht en nagenoeg onafhankelijk van de
diameter van de boor.
Bij kleine ga.ten bedraagt deze boorsnelheid ongeveer 0.5 rom/min.
Ten gevolge van het fait dat de gaten enigszins conisch worden. is
het voor het boren van ci1indrische gaten noodzakelijk, de bewerking
in twee of drie fasen uit te veeren, telkens met oplopeqde diameter.
Oek ten gevelge van voorkomertde dwarstri11ingen van het gereedschap
wordt de maat- en vormnauwkeurigheid be:Lnvloed. Vermeld kan worden
dat de maatnauwkeurigheid bij eenmalige boringen ongeveer ! 0,05 mm
bedraagt, en bij tweemalige boringen 100pt deze op tot! 0.01 mm.

Literatuur •
... Bearbeitungsverfahren mittels Ultrasehall in der Feinwerkteehnik.
"Das Industrieblatt" (1962) no. 8.
w. Lehfehed und R. Sievers.
_ Einfluss del" Betl"iebsbedingungen auf die Spanmengenleistung beirn
Stosslappen mit Ultraschallfrequenz.
"M1crotecnic" (1962) vol. XVI no. 2
Dipl.lng. D. Blanck&
_ Modern Fertigungsvel"fahren 1m feinmechaniseh-optischen Gel"atebau.
Feingel"atetechnik 10 (1961) no. 12.
Dipl. Ing. Grunwald K.D.T .. VEB. Carl Zeiss, .lena.
- Ultraschall in del" Werkstattteehnik
'V.D.I. Nachrichten" 13 (1959) no .. 25
E.A. Neppil"as
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Vonkverspanen.
Principe van het proces.
Een condensator ontlaadt zich:over gereedschap en werkstuk.
Werkstuk en gereedschap zljn door een spleet gescheiden, waartusaen
zich een dielectricum bevindt (zie fig~ur 1).
Door en tijdens dit ontladen wordt

-

zowel van het werkstuk als van het
gereedschap materiaal afgenomen.

gereedsehap

Het te maken gat neemt op deze

1l~1r--

wijze ongeveer de vorm van het
gereedschap aan.

T

I

Omtrent de manier waarop de erosie

werkstuk

tot stand komt bestaan verschillende
theorieen. Volgens de meeste onderzoekers is het een

electr~thermisch

figuur 1.
fenomeen. Solotych *) onder-

scheidttwee fasen in de bewerking:
a)

gedurende de eerste fase van de overslag wordt de samenhang
dar deeltjea

b)

plaatselt~

verzwakt en verbroken.

gedurende de tweede rase worden de losgeraakte deeltjes afgevoerd.

Het losraken ,van de deeltjes is een gevolg van de,sterke plaatselijke verhitting door ionen en electronen botsingen. De loageslagen
deeltjes worden afgevoerd door electrOstatische en electromagnetische
krachten. Een

belangrl~e

rol spelen hierbij de in de vloeiatof op-

tredende drukgolven, die ontstaan ten gevolge van plotselinge
plaatselijke verdampi.ng.

Principe van de installatie.
De installatie bestaat in hoofdzaak

~it

aen electrischcircuit,

een regelsysteem .. het gereedachap (electrode) en een bak met dielectricum, geplaatst op een coordinatentafel. (zie figuur2).

$) B.N.Solotych: Phyaikalische Grundlagen der Elektrofunken-

bearbeitung

~on Metallen~

.

V.E.B.-Verlag Technik t Berlin. Bd. 175.
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figuur 2
Het electrisch systeem bestaat in principeuit een gelijk.spanningsbron, een weerstand en een condensator. De condensator is parallel
over de electroden ( werkstuk-gereedschap) geschakeld.
De condensator laadt op "ia de weerstand R tot de doorslagspanning

is bereikt. Dit opladEm geschiedt volgens onderstaand exponentieel
verloop.

8fhar~el~k.

van R en C.

------

u IU!>

- --

..i.

ul

Op het

u =

mo~ent

U (1 -e

o

RC) •

----- y
u'
dat de doorslagspannin~ordt bereikt, ontlaadt de

condenss.tor zich zeer snel over het dieleetricum. Een regelsysteem
zorgt ar voor da t de spleet tUBsen \"/erkstuk en gereedschap op de
ingestelde grootte bl~ft. De grootte van deze spleet en het dielectrieu.in bepalen de dcorslagspanning. R ,C J de spleetbreedte en het
dielectricum tapalen de frequentie en de energie van de vonk.
Het gereedschap is prismatisch uitgevoerd en wordt niet roterend
in langsrichting door het werkstuk. gevoerd.
Door het dielectricum, petroleum bijvoorbeeld, blijft de vonk voldoende geconcentreerd en wordt vlamboogvorming voorkomen. Ook heeft
het dielectricum een afkoelende en spoelende we,rking .. Ten behoeve
van de spoelende werking worden de electroden weI eens axiaal doorboord uitgevoerd. Bij zeer kleine electroden is dit weI bezwaarl:ijk.
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Dan wordt de spoeling .gestimuleerd door de electrode in yerticale
richting met kleine amplitude (0,1 mm) te laten trillen.
Ais electrodlimateriaaliS dat materiaal geschikt, dat niet te veel
slijt. Wolframkoper, koper en messing yoldoen in dit opzicht beter
dan perlitisch gietijzer. Dit laatste ken echter door zijn magnetische
eigenschappen beter bewerkt worden.

Toepassine;.
Op deze wijze kunnen aIle gelelders worden geboord. De minimale diameter
van het te boren gat wordt bepaald door de afmetingen van het

gereed~

schap en de grootte ve.n de vonkspleet t welke laatste regelbaar is
van 0,0 1 5

mID

tot 0,2

rr~.

De hardheid van het materiaal is geen beZWB.8.r. Gereedscha.p en werkstuk oefenen nagenoeg geen krachten op alkear uit hetgeen belangrjjk
is bij het boren van gaten met een kleine diameter. In verband met de
afmetingen van het gereedschap is het boren voor ga.ten met een diameter kleiner dan 0,05 rom weI erg bezwaarlijk. De oppervlakteruwheid
die kan \vorden bereikt is 'afhankelijk van de machine-ins telling en de
aard.van het te boren materiaa1. Een ruwheid van

ong~veer

10

TU

C.L.A.

kan wei a1s onderste grens genoemd worden.
Een zeer belangrijk.toepassingsgebied vormt de fabric age van stempels,
daar in.dat geval de later te

gebrui~ken

nippel als boorelectrode

dienst kan doen bt de vervaardiging van het gat in de snijplaat.

L1teratuur.
_ Fe1nbearbeitung metallischer Werkstoffe durch funkenerosives Senken.
Dissertatie van Dipl~Ing. K.Ganser - juni 1961.
_ Er,odieren und Stosslappen - zwei neuzeitliche Fertigungsverfahren
lI.!!ert1gungstechnik und Hetrieh lt 12 (1962) Hert 11
Dipl.lng. Hans Muller.
_ Recent Developments in Spark-Machining Techniques and Equipment.
liThe Engineers' Digest (1962) vol .. 23 no. 5~
_ Ein Beitrag zur Anwendung der Funkenerosion bei der Fertigung kleiner
metalliseher Bauteile.
"Feinwerktechnik" 64 (1960) Heft 12.
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Met een electronenstraal boren.
Principe van het proces.
Een electronenstraal troeft het werkstuk loodrecht ter plaatse van
het te maken gat. De straal wordt geconcentreerd op een oppervlakte van
enkele tientallen vierkante micrometers of minder. De kinetische energie van de electronen wordt ter plaatse van de bot~ing. afgezien
van de secundaire emissie, geheel omgezet in warmte. Deze warmte is
zodanig geconcentreerd, dat het materiaal verdampt.
Teneinde de verhitting zeer p1aatselijk te houden en te voorkomen
dat 1angs de rand van het gat structuurveranderingen of smelten optreedt, wordt de straal niet continu op het werkstuk gericht,'maar
pulserend. Het overgangsgebied kan beperkt worden tot een breedte
van 1 micrometer. Een groot deel van de warmte wordt afgevoerd door
het verdampte materiaa1.
Bij dit proces beeft de straal ter plaatse van het te boren materiaal
6
2
een vermogensdichtheid van ~er dan 10 Watt per cm en een diameter'
van 10tot 100 micrometer.
Principe van de instal1atie.
De stralingsbron bestaat uit
een kathode, een Wehrie1tcilinder en een doorboorde anode.

i

Webnelt cilinder

-

kathode

1

------~"'Lwj----

,anode. _--, ___ .~,\~. cel'!_~,E~,ers:rst~_eE1
, <?-~?f..!"J~E!~rlJ3,_~~:-

~~~ sti~,

De anode is geaard en de kathode en Webneltcilinder liggen
aan een negatieve hoogspanning

IJ

'I'

~\l/~
i.

kathode uittredende electronen

1:81

worden door het electriscb veld
versneld. Met de Wehneltcilin-

.

~ II\~.__!na.~!!_ee~1en~

van ongeveer 150 KV. De aan de

werkstuk

\1\ 1:81 ___{!.fbuigsys t~em
!~

---~.

___tafel

der wordt de straal in eerste
instantie gestuurd en gebundeld en d.m.v. aen impulsgenerat~r impulsvormig gemodule~rd.

Door een onder de anode 1iggend centremsysteem wordt de straal volgens
de as von het systeem ·gericht, terwijl het daaronder 1iggend diafragma en d.e stigmator ervoor zorgen dat de doorsnede van de stra:"
lenbundel cirkelvormig blijft. M.b.v. een magneet1ens kan de straal
scherp gesteld worden en met een

afbuigsysteem in de gewenste

- 9 positie op het werkstuk worden gericht.

Afbuiging tot enkele mnlime-

ters is mogeljjk. Voer het sturen van ,de straal worden verschillende
afbuigsystemen gebruikt. Voor het malten

VCln

ronde gaten kan met suc-

ces een magnetisch dra,e,i veld worden gebruikt. Di t veld zorgt er dan
voor dat de electronenbaan een cirkel beschrtft op het werkstuk.
Hovensteandeelectrische apparatuur i6 ingebouwd in een cilindrische
zuil. Het systeem werkt onder hoog vacuum, n.1. 0,1 tot 0,01 fum
kwikkolom.
Toepassing.
tViet dit

systeern kunnen normc;al gaten gebooru worde::! tot eer. minimale

diameter van enkele micrometers en een diepte tot ongeveer 100

X de

diameter. Zowel ronde als profielvormige, cilindrische en ccnisehe.
doorlopende en blinde gaten kunnen op deze wjjze gemaakt worden in
aIle mogelijke materialen en met zeer hoge n<:.J.uwkeurigheid.
De boorsnelheid ligt in de orde

V8n

groot te van 1 mm per l'!'linuut.

De gecompliceerdheid van de installa.tie

t

de hoge sp8nnine 9 het vacuurn t

en de ncodzaak tot afscherming tegen secundaire emissie (rontgenstraling) beperken het praktische toepescingsgebied.
Enkele toepe.sEingsmogeltkheden zjjn: gaatjes in diamanten om draad

fe trekken. spuitdopjes voor de fabricage van kunststofv:ezelst verstuivers voor verbrandingsmotoren f lagersteentjes van diamant en de
gaatjes in opdampmaskers voor de halfgeleidertechniek.
Literatuur
Der Elektronenstrahlals thermisches Mikrowerkzeug.
lINachrichtentechnikl! - 13 (1963) Heft Ii.
S. Schiller, S.X. Panzer und He
t Dresden.
Der Elektronenstrahl als neuartiges Werkzeug.
Werkstattstechnik - 51 (1963) Heft 9.
W. Opitz.
Met een elektronenstraal boren en lassen.
Jvletaalbewerking 26 (1960) nr. 11,.
ir. H. Huizing.
Electron Beam Hachining.
~~erican Machinist. (19591 maart.
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Bor~n

met bahulp van een lichtstraal (Laser).

Principe van het procas.
Een lichtstraal van voldoende grote intensiteit kan een materiaal
pl,SEl tseIijk zo sterk verhitten, dat snelle plaatselijke verdamping van
dat materiaal optreedt. De per oppervlakte eenheid overgedragen
energie moet dan voldoende groot zijn. Op deze w:ijze z:ijn temperaturen van
Booooe. bereikt.
Om smel ten of structuurverandering in he.t randgebied t.g.v. de temperatuur tot cen minimum te beperken wordt niet continutmaar intermitterend geboord. Het warmtegeleidingsvermogen en het kookpunt van
het mated.aal z.ijn bepalend voor de intensiteit en de impulsduur van
de lichtstraal.
Het apparaat waarmee een dergelijke geconcentreerde lichtstraal kan
worden gemaakt wordt IILaser" genoemd, zijnde de afkorting van "Light
fo~plification

by Stimulated Emission of Radiation". De eerate door

Schawlow en Townes in 1958 ontworpen en in het Hughes Research Laboratorium

ontwi~~elde

Laser was de robijn-laser.

Recante onderzoekingep, uitgevoerd door

C~J.

Bakum en

R~D.

Engquist

voor het Technology Department, Hughes Aircraft Company in California,
hebben aaogetoond dat de boorbaarheid van materialen sterk beinvloed
wordt door het warmtegeleidingsvermogen. Daarnaast spelen ookde
reflectieverliezen • het smeltpunt en het kookpunt van de materialen
een

rol~

Indien het materiaal een groot warmtegeleidingsvermogen

heart is het i.v.m. de snelle warmteafvoer noodzakelijk met grote intensiteit en korte pulsduur te werken. Bovenstaande houdt in dat jjzer,
ondar~s

het hoge kookpunt, gemakkelijker verdampt dan koper en aluminium.

Het relatief lags warmtegeleidingsvermogen van :ijzer compenseert in
ruime mate het effect van het . hoge kookpunt. Bij het maken van gaten
op deze w5,jze speel took de grootte van het gesmol ten gebied een be-.
langrtke rol. Bovensta.ande onderzoekers kregen hieromtrent een juist
inzicht door van verschillende metalen (jjzer, aluminium en koper) de
isothermel1 op te namen behorende bjj resp. het smeltpunt en het kookpunt van deze metelen, indienin een bepaalde tjjd, bijvoorbeeld 0,01
of 0,001 seconde, een bepaalde hoeveelheid warmte (nl. 1,4 calorieen)
d.m.v. een lichtstraal a1s continue puntlading werd geinduceerd.
De bljbehorende warmte1:.alansen
gegeven.

voor de drie metalen zijn in fig. 1

•

1,44

.-{

a.I
0

1,20

~

.r!
<V

.r!

bO

0,9

,yephi tti~g __ _
tot het kookpunt

ene~gj,~_V90r

~
(lI

~

<V

0,72

~leiding$VeLli~~~~

<V

.s::

0
CIl
'r!

0,48

reflectie
verliezen
- --.-"'..

~--.-.---.~-----------

S

r...

(lI

.s::

[=-.;

0

sta,:.l

alum.

koper

figuur 1.
Principe van de installatie.
Atomen die thermisch in evenwicht zjjn bezitten normaal het laagste
energieniveau. Zlj kunnen op ~'een hoger niveau gebracht worden door
toediening van bepaa.lde energiekwanta, bljvoorbeeld d.m.v. electromagnetische straling. Dit is echter een niet stabiele toestand voor
het atoom, zodat hetweer op zljn basisniveau terugvalt. Rierblj zendt
het een"fotcnf,f electromagnetische strsling uit. Dit verschijnsel wordt
fluorescentie genoemd en is in principe in figuur 2 afgebeeld.
Indien een atoom in het hoogste energieniveau wordt getroffen <loor een
foton van

de juiste energie, zal het terugvallen naar het basisniveau

en tegelljk een "foton"electromagnetische straling uitzenden die de
oorspronkelijke strsling versterkt. Beide stralen zljnooherent. d.w.z.
ze hebben dezelfde richting, zl,jn in fase en hebben dezelfde golflengte. Het resul taa t is dus een versterking VCl.n sen enkele golflengte
van de oorspronkelijke straling. Dit is het laser-principe t hetwelk "in
principe is a£gebeeld in. figuur

>
u

.----------~@~~~~-----.-----

00/
•

~W•

a :: opgencmen energie kwantum·
b = geemi t teerer energie. kwantum

••

.~
•
•

baeis
energie niveau
C '::

energiekwantum van bepaalde
golflengte.

d :: versterkte energie (straling)
figuur 3.
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Bovenstaand principe is verwezenIijkt door gebruik te maken van cen,
tegenwoordig vaak kunstma.tig gemaakte, robijnen staaf met een bepaald.
percentage "actieve lt chroom ionen. De staaf is aan het ene eind 100";&
spiegelend, aan de andere kant 50% spiegelend gemaakt. Deze staaf
wordt in een inwendig spiegelende'ruimte trillingsvrij opgehangen,
sarnen met cen fIi.tslamp. zoals afge beeld :in figuur 4-. De fli tslamp
levert de energie in de vorm
van Iicht met cen zeer hoge
iropulsintensiteit, ook weI het
zg "pompenlt genoemd.

figuur 4.

In figuur 58 tim d is weergegeven
hoe het sYl'Jteem werkt.

Figuur 5a geeft weer hoe de actieve
ionen

door het flitslicht worden

"opgepompt" tot een hoger energieniveau door het

opnerr.~n

van energie

uit het flitslicht. In figuur 5b
is weergegeven het terugvallen tot
basisniveau, waarbij fotonen van een
zeer bepaalde golflengte worden
o
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uitgezonden.
De fotonen niet evenwijdig aan de as
van de robijn verdwijnen, die welke

figuur 5b

weI de asrichting hebben, worden
geheel

of

gedeeltelijk teruggekaatst.
....

Waar dezelaatste fotonen een aan-
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gealagan atoam treffen, gaan deze.

Het gevolg is een lichtstraal van
zeer hoge intensiteit, die uittreedt aan de halfspiegelende
kant van de staa!.
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figuur 5c

zenden, zodat er ala het ware een
In figuur 50 en d is dit in principe weergegeven.
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ook weer coherente straling uitkettingreactie ontstaat.
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figuur 5d
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Il1J:et behulp van optische lenzen kan de intensiteit van de straal dan
nog verder vergroot

~orden.

andere mate-

Naast het robijn als laser materiaal zijn inmiddels

rial en ontdekt die aa.nmerkelijk effectiever werken. Als voorbeeld
kan genoemd worden het door Dr. Soro'.tdn en Stevenson gebl'uikte Uran-III
kristal en het samarium kristal t waarbij alB IIpomp" een Xenonlamp
dienst doet. Het nodige."pompvermogen" was hier slechts 1/500 deel van
dat bij

gebru~t

van een robijnen staar.

Daarnaast is pas kortgeleden de zg gas-laser ontwikkeld door Javar. en
Be n:3tt jr ~ Di t is een gasontladingsbuis met helium en neangas

gevuld t

waardoor een electrische stroam loopt.

Onderst::>ande tabel ma.akt een

"ergel}jk~ng

mogeljjk tUBsen het boren met

een electronenstraal en met behulp van licht voor wat betreft do
minimum. straaldiameter en het maximum vermogen per oppervlaktc eenheid,
van de straaldoorsnede.

electronenstraal

soort machine

d min. in

-6
10

11

lichtstraal

17

mm

vermogen in Watt/m

2

10

16

of maer

Toepassing.
Met behulp van deze methode kunnen gaten geboord worden in nagenoeg
aIle materialan. Het toepassingsgebied ligt. naast hat lassen. vooral
bjj het boren van kleine gaten in vrij dunne metalen. Als voorbeeld kan
genoemd worden

he~

boren van gaten met een diameter van ongeveer 0,02

rom in metaalplaat tot ongeveer 1 rom dikte. Een voardeel t.o.v. het
boren met de electronenstraal is dat niet geboord hoeft te \\lorden in
vacuumruimte. Wel moet het proces plaats vinden in een inert gas"

- 14-

Als specifiek toepassingsgebied kan nog genoemd worden het maken
van zeer nauwe groeven, het bewerken van poreus refractie ... materiaal
zoals emitterschjjfjes van electron.enbuizen en in het algemeen de
bewerking van microminiatuur electronische apparatuur.

L1 tere, tuur

Ketallureical Applications of Lasers.
Proceedings of the Na.tional Electronics Conference vol.18 (1962)
C.J. Bahun and R.D. Engquist.
Electron, Ion and Light Beams as present and Future Material
'iJorking Tools.
Proceedings of the National Electronics Conference vol. 18 (1962)
H. Schwarz and A.J. De Maria.
Light beams jab holes in metal.
American Machinist 106 (1962) no.
Das Prinzip des !'Laser"
Feinwerktechnik 66 (1962) Heft 12.

7~
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Boren met behulp van roterend gereedschap.
AIleen het boren van Kleine gaatjes wordt bezien.
liThe Material '\Tet Corporation l ! in Amerika brengtmachines en gereedschap in de handel waarmee gaten geboord kunnen worden met een dia-

??

meter tot minimaal 0,0025 rom.
Prin'cipe vall het procas.

Het boren geschiedt op de traditionele wijze met behulp van een boor
met een of meer snijkanten. De boor kr.ijgt een roterende hoofdbeweging
en een aanzet

in de langsrichting.

Principe van de apparatuur.
De eigenlijke boor is opgenomen in een doorn

t

welke in de machine is

gelagerd tussen twee V blokjes van diamant of saffier. Om een nauwkeurig
centrisch roterende boor te

~.ijgen

wordt deze, na in de doorn te zijn

gemonteerd, in de machine geplaatst en aldaar geheel afgewerkt.
Het gereedschap wordt aangedreven met behulp van een nylon'snaar f die
loopt over een sna.arschijfje hetwelk :r,et behulp van een soort spantang
op de doorn is gemonteerd. De aandr.ijvende motor is op een aparte fundatie
geplaatst. De snaarsch.ijf van de motor is wat hoger geplaatst dan de
snaarsch.ijf op de doorn. Daardoor houdtde gemiddelde trekkracht in de
snaar de doorn tegen een hefboom

van het ,aanzetmechanisme gedrukt.

contragewicht
I--"----f,-~

lagers
aanzet mechanisme

/

figuur 1.

/

/

//

t

1
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Het aanzetmechanisme bestaat uit een hefboomsysteem met een overbrengingsverhouding 1 : 20 (vertraging). Een en ander is in
figuur 1 weergegeven.
Eij de installatie behoort aen stereoscopische micros coop met een
20-voudige vergroting, zodat. de a'anzetbewegingen van .de boorpunt
ogenschijnliSk van dezelfde orde van grootte z.ijn als die van de aanzethefboom.

Toepassing.
Het bedienen van deze machine moet geschieden door uiterst vakkundig
personeel, Dit ondermeer in verband met het feit dat ten gevolge van
de vertraging in de a.anzetbeweging de y.xachten op het gereedschap
20 mEal zo groet zijn als de op de aanzethefboom uitgeoefende kracht.
Als toepassingsgebied kan onder andere genoemd worden de fabricage
v::>'" brandstofsproeiers voor dieselmotoren en de instrumenten-,en
horlcgeindustrie.
Het maken van spindoppen voor de productie van kunstzjjde b:ijvoorbeeld
maakt het boten van gaten met een diameter van 0,04 tot 0,05 rom noodz~{el.ijk.

Een speciaal toepassingsgebied vormt de analyse van materia-

len met behulp van spectro6copie. Daartoe wordt in het te analyseren
materiaal cen gaatje geboord en de aldus verkregen spaantjes worden
door het spectroscoop geanalyseerd. Op daze w.ijze is het zelfs mogeljjk
om

oppervl2~telagen

van 0.05 mm dikte te analyseren

o

Evenal.s bij het boren met spiraalboren met een grotere diameter is de
verhouding gatdiepte/diameter beperkt, terwijl alleen niet te harde
materialen geboord kunnen worden.
Literatuur
Niero-drilling
Development Ultra - High - Precision Steel and Tungsten - Carbide
Drills for Extremely.Small Diameters.
Aircraft Froduction, JanUAry 1963.
Ihero drilling with Ne..tional Jet Equipment.
Machinery vol. 88 (1956).

'.
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Nabeschouwin5'
Op bladzijde 18 zijn van de genoemde technieken veer zover bekend
is uit,de literatuur, de kleinst te boren gatdiametert de maximaIe boorsnelheid en de te boren materialen in tabelvorm weergegeven.
Bij al deze technieken geeft het maken van relatief langegaten
nog bepaalde problemen.
Bij het ultrasoon boren geeft dit moeilijkheden in verband met
het doorvoeren van het slijpmiddel, terwijl bovendien het gat
conisch wordt. Vooral bij kleine gatdiameters geeft het transport
van het slijpmiddel problemen. daar in dat geval massief gereedschap wordt gebruikt.
Bij het vonkverspanen geeft het maken van lange gaten moeilijkheden i.v.m. het afvoeren van het Ilverspaande"

materiaal~

ter-

wijl ook hier het gat iets conisch wordt. Bij het maken van gaten m.b.v. een electronenstraal en een lichtstraal, is de beperking voor wat betreft de maximaal mogelijke die pte waarschijnlijk
een gevolg van de convergentie van de straal. Toch kunnen op deze
wijze gaten geboord worden met een lengt~diameter verhouding van
50

a

100.

Bij het boren

m~t

behulp van roterend gereedschapt zijn de spaan-

afvoer en de stijfheid van de boor nagenoeg geheel bepalend

v~~r

de maximaal mogelijk te boren gatlengte.
Niet aIle voorkomende technieken 'op dit gebied zijn besproken.
Volledigheidshalve worden nog genoemd: ponsen, etsen encoinen ..

_..

t
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Methode
Ultrasoon

Kleinste
Maximale
gatdiameter boorsnelheid Materiaal
in mme
in mm/min.

Vonkverspanen

"Laser"

0,017

Geen taaie materialen. Beperkte
gatdiepte.

?

AIle electrisch Geen electrigeleidende
sche isolatoren~
materialen.

?

AIle materialen, vooral
slechte warmte geleiders.

1

Electronen
straal
Roterend
gereedschap

Vooral harde
brosse materialen.

0,16

Beperkingen

AIle materia-

poede warmte ge~eiders vrij

rnoeilijk.
Hoog vacuum.

len~

0.003

?

Goed verspaan- Beperkte gatbare materialen diepte. Breuk
vet" het gereedschap.
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