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Metingen met het Universeel Werkplaatsmicroscoop.
Deze meting geeft informatie over sni kantsfioo g te (verschil) ,snijkantslengte(verschil) en punthoek(verschil •
--

1

V-blok van ten minste 75 am lengte op de tafel vastzetten.
Kruisdraden zodanig instellen dat ze samenvallen met, resp. loodrecht
staan op deverplaatsingsr1chting van de tafel.
Tafel draaien zodat de lengterichting van het V-blok samenvalt met. resp
lQodrecht staat ep·de ingestelde kruisdraad,(m.b.v.tegenverliohtingBilhouet).
Spiraalboor in V-greet leggen en vastklemmen. (Punt Bteekt N10 mm uit).
Hierbij er voor zorgen dat de hoofdsnijkanten horizontaal liggen.
Dit laatete m.b.v. soherpstellen of m.b.v. rechthoekig plaatje •.
De coordinaten Van de eindpunten Van de hoofdsnijkanten bepalen door de
talel te verplaatsen~(%1t1'1) (x 2 ,1'2) (x3t 1' ) (X4.Y'4)
3

L

X

Bekend zijn nu:
Snijkantshoogteverschil aan de neuspunten
Snijkantshoogteverschil van de punt
Leng!e vande snijkanten:

(x

1

%1 - %4

x

2

- x3

- x ) 2 +(1'1 - Y2) 2
2

resp_

Lengteverechil van de snijkanten.
Afleesnauwkeurigheid 0,001 mm. Gesehatte totale meetnauwkenrigheid

!

0.01

mil.

De hoeken 0(1 en ci2 ,samen de punthoek vormend, te berekenen vlg.:
arcta. . .
0(1 :;:......

"1 - "2
x 1 - x2

Totale punthoek cX1 + cX2

0/ :;: .arctan
2

"3 - Y4
x3 - x4

en verschil in. deelpunthoeken

d1

- 0(2.

"- ,
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Deze puniihoek c.q. deelpunthoeken zijn ook rechtstreeks te meten do'or
verdraailng Van de kruisdraden. Afleesnauwkeurigheid 1', geschatte
meetnauwkeurigheid± 20'.
Matrixmeetapparatuur,
Kan worden gebruikt, indien Van grote series boren het snijkantshoogteverschil en verschil cieelpunthoek, ,gemeten moet worden.

.

Afleesnauwkeurigheid voor bepalingvan snijkantshoogteverschil = 0,02 mm
op ,'""" 4 mm vanaf de neuspunt van de boor.
Ges<rhatte nauwkeurigheid aan de neuspunten '::: ± 0,05 mm.
Afleesnauwkeurigheid voor bepaling Van verschil deelpunthoek 10'.
Gesohatte totale meetnauwkeurigheid
± to.
'
Opmerking.
Bij hetmeten van het snijkantshoogteve~schil ontstaat een lichte beschaciigingaan de hoofdsnijkanten.
De boor moet stevig in de V-groet worden aangedrukt.
Met lette op voldoende opleglengte (min. 75 mm).
Indien de hootdsnijkant niet recht" is t is hoekmeting uitgesloten.
Daze meting geeft geel'l gegevens over het feit of de hoofdsnijkant
recht is.
Metingen m.b.v. het Wago-patent meetapparaat.
Deze meting geeftinformatie over dwarssnijkantshoeken' en de apira.alhoek ..
Dwarssnijkantehoek.
,
0
Afleesnauwkeurigheid t .
Geschatte totale meetnauwkeurigheid -!
Deze totale meetnauwkeurigheid ligt erg laag i.v.m.
a. de niet eenduidig bepaalde ligging t!i!1 de boor inhet V-blok t.g.v.
de zich daarin bevindende gaten voor--twee magneetblokjes.
b. de slechta gedeeltelijke scherpte van het beeld. '

2°.

Spiraalhoek ..
Afleesnauwkeurigheid yo.
Geschatte totale meet'nauwkeur1gheid !

/

1°.

.
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Metingen m.b.v. meetopstelling volgena bijgaaMe figuur.(blz. 4)
Deze meting geeft informatie over de vrijloophoeken en het a1 of
niet samenvallen van de hartlljn vanhet boorlichaam en de schacht.
Bepaling vrijloopvlak.
Hula met schaalring op boorconus schuiven.
Boor in V-blok leggen en aandrukken met drukveren.
Boor draaien enbij elke stand (b.v. om de 5 graden) de stand
van de meetklok af1ezen.
Door deze gegevens grafisch te verwerken is een benadering voor de
vrijloophoek te maken.
Controle van het a1 of niet samenvallenvan de hartlijn van het
boorlichaam met de hartlijn van de schacht.
Bovenstaande opstelling gebruiken.
Meetklok zo dicht mogelijk blj de meenemerlip op het conlsche deel
opstellen.
Blj draalen van de boor geeft de uitslag van de meetklok lnformatie
over voornoemde afwijking.
Daarna deze meting herhalen voor een puntop~ de conus zo dicht
mogelijk bij de hale van de bOOT, c.q. voor de hals van de boor ·zelf ..
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Mee.tklok

0 01)

bladveer

: aanslag
scha~lring

aandrukveren

4

_--=k=ogel
met graadverdeling
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Metingen met de verticale Abbe

lengtemeter~

Deze meting geeft informatie overb-uitendiameter( verloop), zieldikte
(yerloop) van de boor en de ligging van de ziel t.o.v. de omhullende.
a. ,Buitendiameter.
De boor op de geribbelde onderplaat van de
meter ;Leggen en door rollen van de boor het
hoogtepunt zoeken.
,
Door de boor axiaal te verplaa'tsen (b.v •.
tegen aanslagen) is het diameterverloop te
be palen (mits de boor recht is).
Afleesnauwkeurigheid 0,001 Mm.
Geschatte totale meetnauwkeurigheid ! 0,005
Mm.

///

De. boor tussen twee tapse penn en met ronde
punten klemmen en door draaien-minimum zoeken.

Door de ~oor axiaal te verplaa~~en (b.v •
. tegen aanslagen).ie het zieldikteverloop
te bepalen.
,
Afleesnauwkeurigheid 0,001 mm
+
Geschatte totale meetnauwkeurigheid - 0,01 mm

c. Ligging van de ziel.

V-blok in de juistepositie plaatsen door
boven taster het minimumpunt te laten. opzoeken.
Boor in V-groef leggen en door draaien van
de boor minimum ~e~alen.
Boor ongeveer 180 0 draaien en dezelfde'
meting uitvoeren.
Een ... erschil'in deze twee aflezingenis een
maat voor de excemtrische ligging van de
ziel (mits de boor recht is).
D.oor de boor ax1aal te verplaatsen (b.v ..
tegen aanslagen) is het verloop van de
ligging te bepalen.

