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1. Wat is diamant? " . 

de atomair-e. 

1.1. Kristallografie. 

Bet element koolstof komtvoor in twee hoofdmodif~
eaties : grafiet en diamant. Het fundamentele versehil 
wordt veroorzaakt door de kristalstructuur. 
Tengevolge hiervan blijken vele fysische eigen~ 
sehappen van grafiet en diamant onderling sterk 
te verschillen, b.v. : 

a} Grafiet is ondoorzichtig en zwart; zu<iyere 
diamant doorzichtig en kleurloos • .-

b) Grafiet is zaer zaehtt diamant zeer hard. ' 
c)-Grafiet is een geleider voor eleetrieiteit. 

diamant een goede isolat9r. soms een halfgele!der. 
d) De soortelijke massa van grafiet ia 2.25 glom t 

van diaman t 3,52 gl cm3 • Bij d1amant is de 
gemiddelde atoomafstand dus kleiner dan bij 
grafiet. Bij kamertemperatuur is grafiet de stabiele 
modifieatie •. 

De kristalstructuur van diamant werd door 
W.B. en W.L. Bragg in 1913 door rontgendiffraet1e 
bepaali : 
Ieder C-atoom wordt omr1ngd door 4 atomen, welke 
zieh op de hoeken van een regelmatig viervlak 
bevinden en is met deze atomen verbonden d.m.v. 
een covalente binding. Elk C-atoom heeft 4 electronen 
in zijn buitenste sehil. Deze wordt vol gemaakt, 
door van elk der 4 diehtstbijzijnde atomen e6n 
electron gemeensehappelijk te nemen (fig. 1 en 2). 

, 
" , 

figuur 1 

binding. 

, ,. , 
" , 

figuur 2 

het tetraeder 
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Deze viervlakken vo~en een in principe onbeperkte aaneen
schakelin'g. In feite kan een monokristallijne diamant worden 
beschouwd als een zeer groot koolstofmolecuul. 
Men kan deze zelfde structuu.r '6ok als een kubische beschouwen: 
De kubus is dan-vlakken geGentcrd en bovendien verd~eld in 

De kubus. 
figuur 3 

acht kleinere 
kubussen, waarVan 
vier midbloks 
gecenterd zijn 
(figuur 3). 
Elk van deze 
midblokse 
atomen is ver
bonden met de 
vier hoekpunten 
vanzijn kubus 
waarin zich 
atomen bevinden 
(deze vier 
atomen zijn 
weer de hoek
punten van. het 
tetraeder van 
figuur 2). 

De'bindingen komen voor in vier ruimtelijke richtingen, 
welke alle gelijke hoeken met elkaar maken. Deze sterke 
covalente bindingen moe ten verbroken worden om een diamant 
te kloven, te slijpen of af te breken. De vier kloofvlakken 
staan (dus) loodrecht op deze bindingen. 
In figuur 3 is met dikke lijnen het vlak met de dichtste ' 
atoombezetting aangegeven, dat evenwijdig is aan een dezer 
kloofrichtingen. Het bestaat uit een aaneenschakeling van 
gewe!fdc zeskantige ringen.' ~ 
Uit het voorgaande is duidelijk, dat de grootte van .de 
kracht, nodig om de atomen uit hun configuratie te breken, 

-richtings-afhankelijk is. 

Vele diamant'en kristalliseren in de 'vorm van een octaeder. 
Men kan zich de vorming hiervan voorstellen. door de 6 
midvlaks gecenterde at'omen van een elementairkubus als' hoek
punten te beschouwen (figuur 4). 

" . 
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Het octaeder 
'figuur 4 

De vlakken van dit octaeder 
zijn evenwijdig aan (c.q. maken 
deel uit van) de gewerfde 
vlakken, lange welke een 
diamant gekloofd ka.r. W(lY"'devt. f:e.n 
octaedervlak heett. mite in 
de juiste richting belast. de 
grootste hardheid en slijtvast
heid. 

Diamant kan ook uitkristalliseren als dodecaeder (fiSuur 5). 
tetrahexaeder of hexaoctaeder. 

figuur ;2 

Het dodecaeder 

1.2. Rardheidevectordiagram. 

Men k<l:\n de vlakken van een diamant aangeven in een ruimtelijk 
diagram. Daartoe stelt men zich een halve bol voor, met een 
diamant in het middelpunt. De stand van een raakvlak in een 
punt van de bol komt overeen met de stand van een vlak van 
.de diamant. De raakpunten van de raakvlakken met het bolvlak 
worden aangageven met voor de diverse vlakken gebruikelijke 
symbolen, zoals een vierkant voor een kubusvlak, een driehoek 
voor een octaedervlak en een ruit voor een dodecaedervlak 
(figuur 6). 
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Kristatvlakken van de diamantstructuur. 

f'iguur 6 

De slijtagehardheid van een vlak is richtingsgevoelig. 
Uitgaande van een arbitraire. nulrichting kunnen we de 
relatieve hardheid in poolcoordinaten weergeven. Voor 
een kubusvlak b.v. volgt dan een polair diagram als in 

. f'iguur ? (met de 

0" 

3600 

,Polair nardheidsvectordiagram. 
fig. 7. 

'kubusribbe als nul
richting). 
Projecteert men dit 
p~laire diagram QP de 
bol van figuur 6 t op 
een plaats waar zich een 
raakvlak bevindt,dat 
evenwijdig is aan een 
kubusvlak, dan is 
direct de hardheid van 
het kubusvlak in eeii' -
~-e:p~alde' r.ich\iD6: 'ai 
te lezen. 
Eenzelfde diagram kan 
men voor meerdere punten 
van het" boloppervlak 
bepalen. In verband met 
de symmetrische struc
tuur is het gehele 
hardheidspatroon echter 
vastgelegd, als 1/48 
deel van het oppervlak 
bekend is. 
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1.3. Bepaling va:;::;. de 11ardheid. 

De hardheid van ciiamant is iu hoge ilIa te afhankelijk 'Ian de. wijz~, 
waarop hij get!l.t::ten wordL De eenvoudigste bepaling is de krastest. 
net bliJkt, clat ,Liamant elke andere bestaande rna terie krast, 
reden waarOril het het hoogste hardheidsgetal krijgt in de. schaal 
van HOh. 
Een andere IIle ihude is de indrukkingstest. 
Dij ver~chillende oncier~oekers lopen de resultateD hiervan vel' uit
een. De,i;e en Ii:lndere methoo.en, geven ecuter een gew,eenschappelijke 
uitkomst in ti~n op2.icht: de hardheid ~n de diamant is anisotroop. 
De vrootte van ot:!ze anisotropie is sterk afhankelijk van de wijze 
waaroJ:l dt:! diam~nt gebl~uik.t wvrdt. A~nz.ienlijk.e aLtisotroplie Vlordt 
waargenomen bij uS 61ijtage van $nijgereedschap, maar hier is het 
probleem nog gecomplic€:ercitn'. oltidat de diamant boveridien kan braken 
als hij .LU de verkeerde richting bEilwerkt is. 
nier geldt t Jat de diaroant liiet in Je zelfde rich:t.ing door wrij7ing 
mag worden belast, all:! waarin hij geslepen is. 

J3ij het e6'l'ste systematische onderzoek (Tolkowsky, (920) werd 
t:cll ilQrmale Jiamant;schij f gebruikt (gietijzeren schijf, waarop zich 
diamantpoeder wet alie be. lildt J en tie hoe'/eelheid a.tgeslepen diamant 
ward door wegillg bev~ald. Hoewel waardevolle informatie werd verkre
gen met deze metl!ocle, was hiJ niet geheel bevredigend~ Het was 
llameJyk niet aenvoudig, de orientatie van de diamant te "handhaven 
gedurenl.Le het a.i't:>lijpen. ;:;t::lfs Alt:!in6 onregelmatigheden in de 
b~ructuur kun:d::n cie slijtageweerstand btfinvloeden. Vex-der vereist 
het tilijpen ill hardere richtingen veel tijd. Door 13.1. deze pez\'Iaren 
bleak de m~ti=~ niet goed reproduce~rbaar te worden. 
Ben beter resultaat werd .erhregen door diamant te slijpen met de 
scherpe kall t van &an W-le..i..ne dubbelkegelvormige slijpsc'hijf van 
gietijzer 'met JiaulantpOeo.er, of me t diamantpoeder ..i..u gebonden vorm. 
J.,t':) 51ijt~gehard.heid werd tSeflH::'ten dOOl~ kleine sneden op het di~nt
opparvlak i.e waken en ue iliepte hier'i/I::t.n interi'el'oule i;risch te bepalen. 
De reprodUCE:E:l'i.H::larheid. ·,tan cle.ze fuetingbedroeg ongeveer 10%. Hier 
u.i..eni; e.::l,tel' te .lto,eden o1'gem~rkt, c.at diamant ean natuursteen is~ 
welke 6tructu~'ele onrege:L.lllatiglieden en v'el"'ontreinigingen !mn bezittet t 

waardoor ~t::lfb tiJ &tmL;elio." steel! op eenzelfde vlak in dezelfde 
l'ichtiilg de hardht:id aanzlenlijk kart verscnillen. Om de funda.mentele 
hardheidl:::ltdgeusuhaj,Jpeu te bepalEhi woe ten de teonderzoeken stenen 
van huge !twali teit zijr •• 

~& hardhsiti is op twes wijzen variabel: 
1. tt::Hg<:>\/'olge van Je h.eu...,"" van het vlak. -
2. Voor ';';H en hetzelfd"" -:lak: t.engevolt:;e van de slijpriehting. 

- ,- - - -~--------- -~-"-
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De gemiddelde. snedediepte in de hoofdrichtingen van 
diamant (resultaat van het laatstgenoemde e:x;periment):(ref.2) 

Dode- Oc- Oc- ~ode-
Viak caeder Kubus taeder taeder caeder Kubus 

richting evenw. evenw. van hoek- van ribbe 90° 45°' 
van slijpen aan as aan as punt naar naar opr op 

ribbe l}oekpunt. as as 

Diepte'der 
snede 10.0 8,5 3.9 2,1 1,8 1,1 
(in halve 
golf-
lengten) , 

-~ , 

Op andere wijzen gemeten hardheid kan een andere hardheids
verhouding'tussende verschillende vlakken geven. De 
tendens blijft echter dezelfde. 
In het algemeen blijkt, dat goede orientatie van een diamant 
voor een bepaald doel zijri levensduur met 200 a 100~~ ver
lengt. .. 
We kunnen de hardheid nu ee~ numer1eke waarde toekennen. 
door b.V. de zachtste richting de waarde 1 te geven. Indien 
bij deze richtirtg een snedediepte van a ~alve golflengtes 
hoort, dan noemen we de har<.iheid i'n een richting met bha1 ve 
golflengtes _snedediepte .. : P. =.: f dus ,P ) 1. 

_/ 
Ond:r de ..,ectt>riele hardheid (. p )!.~. een vlak verstaan 
we 1n het volgende een vector, met I ~'I = E- liggende in 

in nat vlak, welke de .relatieve ,slijtagehardheid van dat~vlru~ 
.weergeeft 11 indien het' wrijvend belast wordt in de richting 
van die vector. 

Bepaling van de kristalorientatie. 

Bezien we een willekeurig kristal, dan kan men 'door iedere 
3 atomen een vlak aanbrengen. Evenwijdig aan dit vlak, -
zullen zich identieke vlakkenbevinden, op afstanden d._ 
2d, 3d ••••••••••• . 
Deze vlakken worden netvlakken genoemd·(figuur 8)., 
De fundamentele wet, die de rontgendiffractie bepaal~ is: 

·1'..1 

n. A = 2d sin e (Bragg) 

met: 



A 
d 
9 

n 
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golflengte der straling. 
afstand tussen twee netvlakken. 
hoek tussen invallende straal en 
(= glanshoek). 
1, 2, 3 •••••••••• 

het 

8.-

netvlak 

Uit deze wet is'het duidelijk, dat voor een zekere 8 en 
d slechts rontgenstralen van bepaalde golflengten gereflec
teerd' worden • 

. . 
.. . . . . 

" . 
. . . 

. . 
. . ~ . . . . 

Selectieve Rondgendifract,ie in een kristal. fig. 8. 

Echter, indien men een,bundel meteen continu rontgenspec:. 
trum geb~~t, waarvan de golflengte varieert tussen b.v. 
0,25 en 1 A , dan zullen de netvlakken met een bepaalde d 
voor een vaste glanshoek e ,hun eigen golflengte selecteren, 
zodanig, dat reflectie optreedt. 
Beschouwen Wl.J een diamant-oc,taeder lings een kubus-as t 
(figuur 9) dan zien we, dat de octaedervlakken vierzijdig 
, symmetrisch rond de kijkrich

ting liggen~ Als nu een rontgen
bundel samenvalt met een kubusas 

Voorbeeld ,van een ,v.iervoh~ige 
symetrische orientatie~ flg.9. 

d.w.z. loodrecht op een kubus
vlakstaat, dan zal het resul
terende diffractiepatroon 
4-voudige ~ymmetrie vertonen t 
tengevolge yan de reflectie 
tegen octaedervlakken, dode
caedervlakken, enz. ' 
Vertoont'echter het diffractie
patroon drie- of tweevoudige 
symmetrie, ,dan weten we, dat de 
invallende bundel loodre~ht 
staat opeen octaeder- resp. 
dodecaedervlak. 

-----------. 
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De orientatie kan op twee manieren plaatsvinden: 

-a. De terugstraalmethode. 

Schema van de terugstraalmethode. 
figuur 10 

Dit is destandaardtechniek, welke het eerst door 

9.-

von Laue werd ontwikkeld in 1912 (figuur 10). De 
ongefilterde continue rontgenbundel wordt door de 
coll~ator C pp het kristal D gericht. Het kristal 
reflecteert op zijn netvlakken rontgenbundels van be
paalde golflengten. welke de fotografische plaat F 
belichten~ Het kristal is op de goniometer G gemonteerd, 
welke 3 rotatievrijheden heeft. ' 
Deze techniek is nogal tijdr6vend voor de gereedschap
maker. Een snellere methode, ontwikkeld door het 
Diamond Res.earchLaboratory in Johannesburg is die met· de: 

, b. ',Rontgenbeeldversterker. 

Het schema is volgens figuur 11. De gecollimeerde 
rontgenstraal met continu spectrum komt in de diamant C, 
gemonteerd op een goniometer ala tevoren en wordt 
verspreid in voorwaartse richting (doorstraalmethode) 
bm op het fluorescerende sch.erm F 1 te komen. dat zich i~ 
de geevaeueerde buia G bevibdt. ~,De" fltiorescer~nde"'plekken 
op F l' 'nauwelijks zichtba/:!-r met het me.nselijk oog. maken 
electroIl.en vrij van fotokathod:e P, welke contact maakt 
met het fluoreacerende scherm. Deze electronen. worden 
versneld en gefocusseerd door een po.tentiaal verschil 
van ongeveer 25.000 V t dati~~angelegd tuss'en de foto
kathode P en de open anode A.Yltomen terecht op &-en tweede 
fluorescerend scherm F2- Doordat de electronen versneld 
zijn en doordat ze nu op een kleiner oppervlak geconcen
treerd worden wordt het oorapronkelijke beeld ongeveer 
1000~ versterkt. Door vergroting met een stereo'-micros~oop 
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wordt het uiteindelijke beeldweer in z~jn oorapronke
lijke grootte waargenomen. 
Met dit apparaat kan in enkele seconden een diamant 
georienteerd wo~den. 

De rontgenbeeldversterker. 

figuur 11 

2. Enige mogelijkheden tot verbeterde gereedachapsconstructie. 

Het verloop van een verspaningsproces wordt door vele 
variabelen bepaald. 
In dit rapport worden enige variabelen. genoemd resp~ 
besproken. welke - volgens ervaring van·anderen - in 
belangrijke mate de standtijd van de beitel en de geometrische 
gesteldheid van het werkstuk bepalen. Van een dezer vari~belen 
de kristalorientatie, zal worden aangegeven. hoe een syste
matische analyse tqt optimalisering ZQU munnen leiden. 

2.1. Stabiliteit van de draaibank. 

Op de numerieke eisen wordt hier niet ingegaan. Vermeld' 
zij slechts, dat diamant zeer gevoelig voor trillingen 
is en dat bij een onderzoek dit punt de volle aandacht 
zal dienente krijgen. 

2.2. De optimale kristalorientatie. 

In de literatuur vindt men twee criteria, die voor de 
orientatie van belang'zijn: 
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a. De kracht op de beitel mag niet evenwijdig ~ijn 
aan een der kloofvlakken. 

b. De richtingen met de·grootste hardheid (slijtage-
weerstand) moeten zo goed mogelijk wordenbenut. 

Hoewel de orientatie zeer belangrijk blijkt voor de 
standtijd van de beitel. wordt slechts in beperkte 

11.-

mate rekening gehouden met ditcriterium bij de ver
vaardiging van een draaibeitel:'Men kiest voor het spaan
vlak zonder meer een kubusvlak, soms een dodecaeder-
of octaedervlak. 
De optimale orientatie is afhankelijk van een· groot -> 

aantal factoren. De onafhankelijk variabelen kunnen voor 
een te verrichten experiment het beste gekozen worden 
volgens in de praktijk gebruikelijke waarden. We kiezen 
dUB een geschikte beitelvorm, spaanvorm. snijsnelheid 
en e~m goed bewerkbaarmateriaal (b.v. een AI-legering). 
( zie ook de rapporten 0113,0114. 0115,0116,0118) 

Beschrijving van het uit te voeren exper~ent. 

1. Vervaardig een keramische (isotrope) beitel met 
dezelfde geometrie als de later te gebruiken 
diamantbeitel. Belast deze onder dezelfde condities. 
Aan deze beitel zien we, welk slijtagebeeld optreedt. 
dus welke vlakken het zwaarst belast zijn. 
(Bij de diamantbeitel kunneri we uithet slijtagebeeld. 
geen conclusies trekken i.v.m. de anisotrope s1ijtage

. eigenschappen) • 
In het nu volgende nemen we aan f dat het spaanvlak 
de grootste slijtage vertoont. 

2. Bepaal met behulp van een driecomponenten be~elkracht
meter de richti~ van de totale beitelkracht P ala - - -reaultante van FY, Pa en Pr voor'de diamantb~itel. 
Uit deze richting kunnen we berekenen: 
2.1. De hoek (11) tusBen P en deaflooprichting van 

de spaan (Po). (Met deze ,richting wordt eenlijn 
in het spaanvlak bedoeld). 
Bij draaien met diamant werkt men met een vrij' 
slanke s~aan, zodat mag worden verondersteld. 
dat Po loodrecht op de hoofdsnijkant komt te 
staan. (zie figuur 12) ~ Eventueel zou dit foto .... , 
grafisch geverifieerd kunnen worden. 
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--.......... - '- ----+- --j--- --- -

J = ..s:i'le4~.cLe.rte. 
D.:::. Q.Q.~"2..e.t/D"""I.\I. 

'be.ll::e.L 

figuur 12 

-2.2. De standhoek (P) tussenP en het spaanvlak (S). 

-3. De kracht P brengt de- diamant in een ruinltelijke 

.... 

spanningstoestand. Breuk treedt op, zodra de schuif
spanning langs een octaedervlak de toelaatbare over
schrijdt. Dit probleemis echter zeer gecompliceerd 
en het is zelfs twijfelachtig of . schematisering 
een redelijke benadering kan sev'.e~ . , 
Behalve de geometrie van de diamant spelen nl. de 
onbekende oplegreacties een rol, terwijl waarschijnlijk 
ook de elasticiteits- en glijdingsmodulus anisotroop 
zijn. . 
Men kan echter wel stellen, dat aan de eis: t~acht 
niet evenwijdig aan ee.n der kloofvlakken tl het beste is_ 
voldaan, als P gelijke hoeken maakt met aIle kloof-
vlakken, dus evenwijdig is aan een kubusribbe .' 
(viertl!lllige as). 
Om nu enige keuze in richting over·te houden. wat 
wenselijk is om beter aan het onder b. genoemde 
criterium te kunnen v~ldoen, kunnen we arbitrair een 
hoek( r) bepalen die P minstens met elk der. kloofvlakken . 
moet maken. Dit_geeft ons een aantal toelaatbare 
richtingen van P. . 
Deze bundel toelaatbare richtingen vormt een lichaam 
binnen het octaeder. Het vinden van de juiste vorm 
van dit lichaam is een stereometrisch probleem, dat 
niet nader onderzocht-is. Om de gedachten.te.bepalen 
is in figuur 13 een mogelijke uitkomat g~tekend • 
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De toelaatbare 
richtingen gaan 

13.-

alle door de top 0 
en snijden het kubus
vlak K binnen het 
ruitachtige midden
stuk.· 

Het"toel,aatbare richtingen lichaam" 

!1guur 13. 

r 
I 
( 

I 

4. Construee~ een li~haam dat'inbolcoordinaten de slijtage- -
hardheid P weergeeft met 0 als oorsprong. 
Dit lichaam kan slechts bij benadering geconstrueerd worden 

omdat de hardheid in een 
bepaalde richting niet aIleen 
afhangt van de richting in 
een vlak, maar ook van de 
stand van het vlak' (figuur 13). 
Het blijkt echter, dat de 
grootte-orde wel steeds ~ 
dezelfde is, zodat men weI 
verantwoord met gemiddelden 
kan rekenen."Verder moet 

J----
worden opgelet,dat tegen
gesteld gerichte vectoren 
ongelijk van grootte kunnen 
zijn (zie tabelblz. 7). 

1(;1 ~ 1(.1 
oVY\da..t 

figuur 14 

? Ill! 
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5. Hethardheislichaam en het toelaatbare krachtrichtingen
lichaam hebben beide een vaste stand t.o.v. het kristal. 
De o~timale orientatie vinden we nu, door als richting 
van 15 een der toelaatbare te !dezen, en wel zodanig. 
dat de hardheid in de richting van de aflopende spaan' 
(Po) maximaal is. . 
l'1eetkundig betekent dit, dat we de vaste hoek Qi::.,zo. in 
beide lichamen plaatsen, dat bij een toelaatbare P_ de 

, richtingslijn Po 
het hardheidslichaam .. 

toe\aatb~{e. . 
('i.c1 ri n~-e.11 

op een maximale 
afstand van 0 snijdt. 
Verst~n we llU 

onder Po de hard-
heidsvector,in de 
ric ht i-ng Po • dan 
ligt hiermee de 
orentatie vast. 
Figuur 15-schemati
seert.deze gang van 
zaken voor"een 
2-dimensinaal geval. . -

De stand van het 
spaanvlak vinden. we 
nu t - dooreen vlak S 
te construeren door 
Po, dat een stand-_ 
hoek ,j3"rheeft met P. 

Geschematiseerde werkwijze bij de optimalisering. 

figuur 15 

2.3. Draaien in inerte of reducerende atmosfeer. 

Dit onderwe.rp is in hoge mate speclUatief. Hoewel een 
onderzoek in deze richting zeker de moeite waard is, kan 
met minder zekerheid dan bij de punten 2.1. en 2.2. een 
uitspraak over het resultaat worden gedaan. De 'beiiandeling . 
beperkt zich hier tot het vermelden van enke~e overwegingen, 
welke in dit verband van belang zouden kunnen zijn. 
De beperkingen van diamant worden gevormd door: 

1. chemische 
2. fysische 
3. me.chanische. 

ad 1. a) V~rbinding met het werkstukmateriaal 
(ijzer bij ~ 1000oC). 

b) Oxydatie (bij ~1000oc): 
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ad 2. Omzetting. in het stabielere· grafiet bij' ~1800oC .• 

ad 3. Breuk., slijtage. 

15.-

Voor de gevallen, waarin oxydatie de beperkende factor is, 
kan de standtijd of de spaanproductieworden vergroot door 
de verspaning in inerte of r'educ~rende 'atmosfeer te doen 
plaatsvinden (b.v. Argon, CO2 .H2 ). 

De beitelpunt kan tijdens de verspaning plaatselijk en 
momentaan een hogere temperatuur krijgen dan het smeltpunt 
van het werkstukinateriaal, zodat hier ook Voor materialen 
met een smeltpunt beneden 10000 C plaatselijke oxydatie niet 
uitgesloten is en dus bij toepassing van een'inerte 
atmosfeer verbetering kan optreden. Bovendien wordtbij 

'hogere temperatuur de vloeigrens verlaagd. dus de krachten 
worden klei.ner. 
Bij hogere temperaturen moet relatief meer waarde worden 
gehecht aan.: 

1. de uitzettingscoefficient. Deze is'1,18 x 10-6 

(Fizean, 1869) of __ 1_ van die van staal. 
10 

6 
2. de warmtegeleidingscoefficient. Deze is 1,5 Watt / cm. C 

. bij OOC, of 2,5 x die van staal • 

. Tenslotte zij vermeld, dat de wrijvingscoefficienttussen 
werkstuk en beitel afhankelijk is vande omringende atmos
feer, zodat: bij geschikte keuze hiervan ook slijtagever
mindering kan optreden. 
Figuur 16 geeft een mogelijke uitvoering van een beitel
houder met gasspuitbuisjes. 
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