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Perfectie 
in 

Vloeiboren 
Formdrill™- System  
Het vloeiboor systeem voor 
schroefdraad, soldeer, lagervoering, 
lijm en/of lasverbindingen. Dit alles 
in dunwandig metaal plaatwerk of 
buizen. 
 

In slechts enkele seconden 
vloeiboort u een perfecte bus. 
De Formdrill™ vloeiboor die op het 
werk wordt geplaatst, ontwikkelt 
wrijvingswarmte door de hoge 
draaisnelheid en de axiale kracht. 
Door die ontwikkelde warmte wordt 
het metaal zacht en kan het 
vervormd worden. De boor perst er 
zich als het ware er doorheen. 
Daarna is er de mogelijkheid om 
een schroefdraad te vormen 
doormiddel van een ‘Formtap  
TIN-coated’ 
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Wat is Formdrill™ ? 
 

Het Formdrill™- System, maakt het mogelijk om in dunwandige metalen een 
hoogwaardige schroefdraad verbinding te maken, hierbij wordt er een bus gemaakt. 
Deze gevormde bus kan dan worden gebruikt om er schroefdraad in aan te brengen, 
of als verbindingsgat voor een lagervoering, soldeerde, of braseer verbindingen. 
De getapte Formdrill™ gaten vormen (letterlijk en verguurlijk!) een uitstekend 
alternatief voor lasmoeren en/of lassokken, blindklinkmoeren, felsmoeren en 
inslagmoeren. 

 

Bij het conventioneel boren wordt materiaal verwijderd. Door deze bewerking 
(verspaning) verzwakken we het materiaal ter plaatsen.  
Het zou dan ook veel beter zijn, als we het materiaal zouden kunnen behouden. 
“Nu” het Formdrill™ Vloeiboor systeem zorgt hier dan ook voor! 
Doordat we geen materiaal weg nemen, creëren we een uitmuntende en 
kwalitatief zeer hoog staande bus. Hierin kunnen we achtereenvolgens gaan 
Formtappen of hem gaan gebruiken voor een doorgang waarin gelaste, 
gesoldeerde of gebraseerde gaat worden. Ook voor eventuele lagervoeringen is 
deze gevormde bus een uitstekende oplossing. 

Precies dat doet het Formdrill™- System voor u: een gat maken zonder te verspanen 

 

De Formdrill™ vloeiboor en zijn werking 
De Formdrill™ vloeiboor is een stuk gereedschap, dat door middel van wrijvingswarmte een bus 
vormt. Het gereedschap past in beginsel in iedere boormachine en doet zijn werk, mits er 
voldoende snelheid en motorvermogen ontwikkeld wordt. De Formdrill™ vloeiboor draait relatief 
snel rond waardoor wrijvingswarmte ontstaat. De temperatuur van de Formdrill™ vloeiboor stijgt 
zeer snel tot ca. 650-750 graden Celsius, terwijl het werkstuk ter plekke een temperatuur bereikt 
van zo’n 600 graden Celsius. Deze hitte zorgt ervoor dat een klein deel van de metaalstructuur 
zachter wordt, waardoor de Formdrill™ vloeiboor door het materiaal dringt. Anders dan bij een 
conventionele boor wordt de sterkte van het werkstuk ter plekke niet nadelig beïnvloed als gevolg 
van het verwijderen van het materiaal. 
In plaats daarvan vloeit het materiaal weg van de originele positie om een volmaakt ronde bus te 
vormen aan de achterzijde van het gat. Tijdens het eerste deel van het Formdrill™ proces vloeit 
het verhitte materiaal omhoog tegen de vloeiboor aan, maar zodra het te bewerken werkstuk 
volledig doorboord is, zal het verplaatste materiaal de bus vormen. Deze bus heeft een lengte 
van ongeveer drie keer de wanddikte van het werkstuk, terwijl de naar boven gevormde kraag 
slechts heel weinig boven de oppervlakte uitsteekt. Deze kraag kan men laten zitten, maar hij kan 
ook verwijderd worden door toepassing van de Formdrill™ vloeiboor met snijkanten: Flat 
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Formdrill™ en zijn mogelijkheden 
 
De Formdrill™ vloeiboor kan toegepast worden op alle langspanig en veelvuldig 
gebruikte materialen zoals o.a. Staal (tot 1100 N/mm), Roestvast Staal, Koper, 
Messing, Brons, en de meeste Aluminium soorten.  
Bij sommige bewerkingen vloeiboort men zelfs door 12 mm. dik materiaal! 
Formdrill™ vloeiboren zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en 
uitvoeringen. Standaard Formdrill™vloeiboren zijn, alle metrische maten t/m M20 
en BSP t/m 1” en uit voorraad leverbaar. Op aanvraag zijn andere eveneens 
afwijkende vloeiboor maten te verkrijgen met een oploop van 0.1mm. 
Afhankelijk van de toepassing kent elke Formdrill™vloeiboor een standtijd 
gemiddelde van 8 tot 10.000 gaten 
Er zijn geen speciale machines nodig – een standaard boormachine, frees of 
CNC-centrum is geschikt. Belangrijk is echter om vast te stellen of de machine 
voldoende motorvermogen en toerental kan leveren. 

 

Formdrill™ Types 
 

Er zijn verschillende Formdrill™ types. De Short Formdrill™ heeft een kort cilindrisch 
gedeelte na het conische gedeelte. Hierdoor wordt een licht conische bus gevormd 
met een rond kraagje aan de bovenkant. De Long Formdrill™ heeft een langer 
cilindrisch gedeelte na het conische gedeelte. Het resultaat is een cilindrische bus 
met eveneens het ronde kraagje aan de bovenkant. 
 

De FLAT heeft 2 of 3 snijkanten welke zijn geïntrigeerd in de kraag. 
Deze Flat zal in een en de zelfde arbeidsgang het opkomende materiaal weg nemen. 
Hierdoor krijgt men een valk oppervlak met goede montage mogelijke heden. 
 

Een “Super Short” is ook verkrijgbaar. Deze heeft een zeer kort conisch gedeelte en 
maakt het mogelijk te boren in buizen met geringe diameter. 
 

Verder is er bijna voor elke verbinding (afhankelijk van uitvoering) een oplossing en 
hiervoor maken wij graag Speciale Formdrill™ vloeiboor.  
 

Note: Bij het vloeiboren en roltappen heeft het de aanbeveling om de speciaal door 
ons geproduceerde en aangeraden smeermiddelen te gebruiken. Een kleine 
hoeveelheid aangebracht aan de vloeiboor direct na een bewerking, (als de boor 
heet is en draait) helpt koudlas vorming te voorkomen en verlengd de standtijd van 
het gereedschap. Het gebruik van conventionele smeermiddelen of koelvloeistoffen 
gedurende de Formdrill™ bewerking reduceert het wrijvingsrendement en/of zorgt 
voor een thermoshock. 

Voorbeelden 
in Staal, RVS, 
Koper, 
Messing en 
Aluminium 

SHORT SHORT/FLAT 

LONG LONG/FLAT 
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Formtappen  
Wanneer de gevloeiborde bus in het werkstuk is gevormd, is het zeer waarschijnlijk dat u er 
een schroefdraad in wilt maken. Dit kan met een conventionele snijtap? Maar onze 
aanbeveling is! Omdat te doen met een Formtap. (“Snijtappen verzwakt de verbinding”) 
 

Formtappen ook dit proces kent geen verspaning van materiaal en resulteert in een 
maximale schroefdraadsterkte. Andere voordelen zijn snellere bewerking’s tijden en de 
eventuele dubbele spoed is uigesloten. Een groot aanbod aan Formtappen is verkrijgbaar,  
Metrisch, Metrisch fijn, BSP,  UNC, UNF, NPT. Ook afwijkend schroefdraad maten zijn 
mogelijk maar dan op aanvraag. 
 

De kracht in (Nm) die nodig is om te Formtappen, hangt af van meerdere factoren. 
De factoren zijn kerndiameter, spoed van de schroefdraad, het te bewerken materiaal. 
Ook speelt de keuze van de juiste smering een grote rol. Vuistregel echter is dat het 
Formtap moment in (Nm) 20% hoger ligt dan bij de conventionele snijbewerking. 
 

Belangrijk: Formtappen kent een andere kerndiameter dan bij het conventionele schroefdraad snijden. 

 

Toepassingen voor Formdrill™ en Formtap 
 

Formdrill™- System en FORMTAP word veel toegepast in zeer verscheiden industrieën: de 
automotive, verwarming en airco, meubelen, overal waar met dun plaatmateriaal en/of 
buizen wordt gewerkt. Bij die toepassingen wordt gebruik gemaakt van het vloeiboren voor 
Schroefdraad verbindingen, lasverbindingen en voor het maken van lagervoering. 
De Formdrill™ bewerking is snel en zorgt voor de optimale verbinding met behoud van de 
maximale materiaalsterkte. De gereedschappen hebben een zeer lange standtijd, tot 
ongeveer 10.000 bewerkingen in staal. (afhankelijk van kwaliteit)  
De FORMTAP zorgt voor een zeer hoge kwaliteit schroefdraad met een maximale wandsterkte.  
Ook een FORMTAP kent door de speciale coating een zeer lange standtijd.  
Tot 20.000 bewerkingen zijn geen uitzondering.  
 

 

 
 
   
 
 

 
 

Uw oplossing wordt “Onze Binding” Formdrill™  
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Is the registered trade mark of Unimex NV. Belgium 
All rights reserved, all data and comparative details should be understood as being indicative. Without permission in writing from the publisher no part of this 
publication may be reproduced or transmitted. Because Unimex NV. is continuously further developing the Formdrill™-System, the details given may not 
provide any indication of the current state of development, availability or possibilities of delivery. The producer’s current list should be consulted for 
information Copyright by Unimex NV. Belgium  

Belgium    

         
Company:  UNIMEX NV.  
Address: Scheepvaartkaai 3 

3500 Hasselt 
Belgium 

 

Phone:   +32 (0)11 247740 
Fax:   +32 (0)11 247741 
E-mail:  info@formdrill.com 
Web:  www.formdrill.com 

France 

 
Company:   UNIMEX SARL 
Address: Garonor Tour G BP 667 

93612 Aulnay Sous Bois 
France 
 

Phone:   +33 1 45 91 07 21 
Fax:   +33 1 48 65 17 44 
E-mail:  formdrill@wanadoo.fr 
Web: www.formdrill.com 

China 

 
Company:   FORMDRILL-CHINA 
Address:  No. 2299 West Yan an Road,  

Shanghai Mart 11C60-C66  
200336 Shanghai 

 

Phone:   +86 21 6236 2550 
Fax:   +86 21 6236 0860 
E-mail:  info@formdrillchina.com 
Web:  www.formdrillchina.com 

 


