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Enige aanwijzingen voor de ke~ze van snijgereedschappen bij 

konventioneel verspanen. 

Beinvloeding van spaanafloop en spaanvorming. 

Naast de invloed van aanzet, snedediepte en snijsnelheid op de spaan

vorming is het mogelijk met behulp van spaanbreekgroeven in de beitel, 

of de plaats van het klemplaatje bij hardmetalen wisselplaten, brokkel

spanen te verkrijgen. Dit kan de voorkeur verdienen, boven bijvoorbeeld 

het vergroten van de aanzet omdat het niet ten koste gaat van de opper

vlaktekvJal iteit. Voor het verkrijgen van goede resultaten moeten breedte 

en diepte van de groef aan bepaalde eisen voldoen. Bij een afgeronde 
J 

spaanbreekgroef bepaalt de ingeslepen radius ongeveer de kromming van de 

waal-i n . 

De gewenste radius kan benaderd worden met de vergelijking 

b2 t , R = - +-• 2t· 2 

b = breedte van de groef~ 

t = diepte van de groef. 

Fig. 1. GebY'uike Ujke l}cY'/"?, 'n 7'an de? BI'oallbl"eekgl"oef. 

Bij een rechthoekige spaangroef wordt de breedte 3- 5 x de aanzet, 

de diepte 0.4 - 0.5 x de aanzet gekozen. Is b te klein. dan stuikt 

de spaan op, is b te groot dan gaat de werking verloren. Naarmate 

de taaiheid en rek van het werkstukmateriaal toenemen wordt de spaan~ 

breekgroef belangrijker en zal de diepte van de groef moeten toene

men. Voor schroefvormige spanen wordt de breedte van de groef gel ijk 

genorrcn aan: 
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b = I + 4 s (mm) 

b = breedte van de groef, 

5 = aanzet. 

Zonder voorzorgen zal de spaan naar het werkstuk toe buigen daar de snij

snelheid aan de beitelpunt lager is en de spaan korter. De aflooprichting 

van de spaan kan dan ook beTnvloed worden door de hoek welke de achter

kant van de spaanbrekergroef maakt met de hoofdsnijkant. Deze hoek kan 

varilren tussen + 20 0 en - 20 0 waarbij voo r buitendraaien aanbevolen 
o 0 wordt + 5 tot + 15 . 
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Fig. 3. Richtwaarden voor de afme

t ingen van de spaanbrekergroef. 

Een zelden toegepaste manier van spaanbeheersing is het af hakken of 

opwikkelen van een I;ntspaan. Vooral bij de verwerking van kunststoffen 

of bijvoorbeeld het d raaien van verede lde turbine-onderdelen kan dit 

voordeel bieden boven andere manieren van spaanbeheersing, daar in dit 

geval een spaanbrekergroef de spaa nafloop verhindert en aanleiding geeft 

tot gereedschapbreuk. 

Bij het verspanend bewerken van onderdelen moe t rekening gehouden 

worden met inwp.n~i!:?e s['anninsen in het \,!erkstuk. Ze zijn dikwijls de 

oorzaak van het vervormen na het bewerken. Een warmtebehandeling 

vooraf kan in ·vee l gevallen uit komst brengen. 
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Fig. 4 geeft een overzicht van de spaanafloop zoais deze 

indien geen bijzondere voorzieningen aan het gereedschap zijn aange

bracht. 

.32 4 
i '),':li 

~~~~1--~~25~1~.5~2~\·2~.5--3~.2--~4----~~ 

-----..-spaandoorsneae {mm2J 

Fig. 4. De invZoed van de spaansZankheid, aanzet, lJerk

stukdiameter en materiaaZsoort op het breken 

van de spaan. 

Legeringsbestanddelen en hun invloed op de verspaanbaarheid. 

In ongelegeerd staal vindt men altijd kleine percentages silicium,· 

mangaan, fosfor, zwavel, zuurstof en stikstof. Als legeringsbestand

delen kan men toevoegen: nikkel, kobalt, chroom, molybdeen, aluminium, 
-

wolfram, vanadium, koper en andere elementen. Deze stoffen lossen in 

ijzer op tot een bepaalde procentuele waarde. De nlet in oplossing gaande 

legeringselementer. beinvloeden de struktuur van het ijzer, sommige kunnen 

slechts als insluitingen aanwezig zijn. 

Silicium: wordt tijdens het vervaardigingsprocede van staal uit de bekle

ding van de ovenwand opgenomen. Een gedeelte bindt zich met zuurstof en 

vormt harde silikaatinsluitingen. Het overblijvende deel lost op in het 

ijzer en voorkomt ~e vorming van ijzerkarbiden, waarbij de koolstof als 

grafietlamellen achterblijft. De spaanvorming wordt door silicium gunstig 

beinvloed. 



4 -

Fosfor en zwavel komen via het erts mee in het ijzer. Op zichzelf 

beinvloeden ze de verspaanbaarheid niet of in geringe male. 

Zuurstof komt bijde vervaardiging in het ijzer, voornamelijk in de 

vorm van oxyden. Bijna aIle oxyden verhogen de gereedschapslijtage, 

enkele vormen echter bij een kontaktzonetemperatuur van ± 1000 °c 
een beschermende (smerende) laag op het gere~~~rhap. 

Stikstof wordt bij het smelten en zuiveren uit de lucht opgenomen. 

Evenals fosfor verhoogt het de stevigheid van ferrietmengkristallen. 

Bij aanwezigheid van aluminium of titaan verbindt het zich hiermee tot 

nitriden. Bij een hoog stikstofgehalte wordt het ijzer taai, bij ver

spanen kleeft het materiaal aan de beitel, er ontstaan lintspanen en 

de slijtage is zeer hoog. Grote verschillen in standtijd van het ge

reedschap zijn dikwijls terug te voeren tot verschillen in stikstof

gehalte. Kleine gehalteverschillen kunnen reeds een grote invloed 

ten gevolge hebben. 

Aluminium wordt bij de fabrikage van staal toegevoegd als desoxydatie

middel enals legeringselement. De verspaanbaarheid neemt daardoor af. 

Mangaan lost op in ijzer, het bindt zuurstof en zwavel en vormt karbiden. 

lristaalmet een gering koolstofpercentage (tot 1%) verbetert het de ver

spaanbaarheid en de spaanvorming. 

,Nikkel heeft grote invloed op de struktuur van het staaJ. Het staal wordt 

hierdoor fijnkorrelig, waardoor de verspaanbaarheid nadelig wordt beinvloed. 

Kobalt en koper verhogen de taaiheid en de kleefneiging van de spaan. Het 

oppervlak van het werkstuk wordt ruwer. Karbidevormende toevoegingen 

zoals chroom, molybdeen, wolfram, vanadium, niobium, titaan geven meng

kristallen bij voldoende aanwezigheid van koolstof. De gereedschapslijtage 

neemt toe door de aanwezigheid van karbiden in het werkstukmateriaal. 

Molybdeen verbetert de hardbaarheid, evenals wolfram. 

Vanadium, niobium en titaan vormen karbiden en nitriden. Het staal gedraagt 

zich taaier, de spaan heeft meer kleefneiglng, de verspaanbaarheid verslech

tert, de gereedscha~slijtage neemt toe. 

Snelstalen gereedschap. 

De aanwezigheid van koolstof (0.6 - 1.5%) in snelstaal geeft, samen 

met de karbiden vormende elementen chroom, molybdeen, vanadium en 

wolfram, de mogelijkheid hardheden te bereiken tot 63 - 64 Re. Door 

smeden verkrijgt men een gelijkmatige verdeling van de karbiden. 

s!ijtvastheid neemt toe met de hoeveelheid karbiden, vooral di~· 

van 'J;;r)adiumkarbide. Boven een bepaald legeringspercentage is het 
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echter nlet meer mogelijk de maximale hardheid te bereiken. Afhankelijk 

van de gebruiksomstandigheden kiest men de volgende hardheidswaarden: 

Draai- en schaafbeitels 63.5 - 65 Rc 

Draaibeitels voor nabewerken 64 - 67 Rc 

Boren algemeen 61 - 63 Rc 

Boren voor harde gietstukken 63.5 Rc Tabel . .1 
Frezen 63 Rc 

Grote tappen en snijplaten 63 - 64 Rc 

Kleine tappen en snijplaten 60 - 62 Rc 

Ru imers 63.5 Rc 

Het snelstaal kan in verschil1ende vormen ·als snijgereedschap worden 

gebruikt en weI: 

1. mechanisch geklemd in een beitelhouder; 

2. stompgelast aan een beitelschacht; 

3. hardgesoldeerd op een beitelschacht. 
>I 

Harden vanuit de lastemperatuur kan haarscheuren in de omgeving 

de las tot gevolg hebben. 

Hardsolderen gebeurt biJ de ontlaattemperatuur met een bij lagere 

temperatuur smeltend zilversoldeer • Men gebruikt hiervoor kleine, goed· 
doorsmede platen, terwijl voor de schacht een materiaal met grote 

taaiheid wordt gebruikt. 

De standtijd kan belangrijk verbeterd worden door nitreren. Voora! bij 

snelstalen boren is hierdoor het "vreten" van de geleidingsrand sterk te 
verminderen. 
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Richtwaarden voo~ de snijsnelheid (m/s) bij het verspanen met 
snelstalen gereedschappen. 

Mater i aa 1 : 

Onge 1 egeerd -
:.taa 1 _ 

Gietstaal 

Gelegeerd staal by. 
- Cr Ni staat,Cr Mo 
staa I enz. -

Konstruktiestaal 

Gietijzer 12/14 
18/26 

Gelegeerd gietijzer 
Ontlaten gietijzer 

Koper 
Messing 
Tombak 
Brons 

Zink en zink
tegeringen 

Zuiver alumino 

} 

5i-At (11-13% si) 
Giet-en kneedalumin. 
Magnesiumlegeringen 

Trekvastheid 
2 (kgf/mm ) 

Standtijd v.d. beite1 

tot 50 
50- 60 
60- 70 
70- 85 
85-100 

30- 50 
50- 70 

boven 70 

70- 85 . 
85-100 

100-140 
140-180 
150-180 

B r i ne 1 t Ii 

hardheid 

tot 200 
200-250 
250-400 

Brine11 
hardheJd 

80-120 

8- 30 

30- 42 
42- 58 

60 mi ii. 
aanzet 

0.2 

1 
0.8 
0.66 
0·53-
0.42 

0.83 
0·56 
0·35 

0·50 
0.40 
0.26 
0.16 
0.15 

0.8 
0.53 
0.40 
0.71 

1.05 
2.08 
1.4 
1.05 

1.41 

5 
1 .11 
1.3 

15 

0.8 

0.56 
0.45 
0.36 
0.30 
0.23 

0.46 . 
0·31 
0.20 

0.25 
0.20 
0.13 

0.3 
0.22 
o .16 
0.33 

0.56 
0·93 
0.80 
0.72 

1.33 

1.96 
0.50 
0.60 

12 .5 

Tabel .2 

480 min. 
aanzet 

0.2 

0.60 
0.46 
0.40 
0.31 
0.25 

0.50 
0·33 
0.21' 

0·30 
0.23 
o. , 6 
0.09 
0.08 

0.46 
0.31 
0.23 
0.42 

0.80 
1.33 
0.88 
0.66 

0.46 

2.08 
0.46 
0.56 
6.25 

0.8 

0·33 
0.26 
0.21 
0.18 
a • 14 

0.28 
0.18 
0.12 

o • 15 
0.12 
0.08 

o .18 
0.13 
0.10 
0.20 

0.42 
0.60 
0·50 
0.45 

0.45 

0.83 
a .21 
0.25 
5·25 
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Stelliet. 

Stel1iet wordt bij een terr.pcratuur van 1300 °c gesmolten en daarna in 

de gewenste vorm ge90ten. Het ondergaat geen verdere warmtebehandeling. 

De struktuur wordt volkomen bepaald door de ~~~:er van gieten en het 

daaropvolgende arkoelen. De samenstel1ing is ongeveer als voIgt: 

l! - 2~ % koolstof, 47% kobalt; 1~ % nikkel en als karbiden vormende 

bestanddelen 17% wolfram, 30% ch room , 1% tantaal en 1% 5il icium. 

De hardheid wordt bepaald door de volumeverhouding kobalt/wolfram. 

Meer wolfram geeft een harder stelliet. meer kobalt een zachter. 

Hiermee kan men het 5telliet aan de gewenste omstanoigheden aanpassen. 

Het behoudt zijn hardheid tot temperaturen tussen 700 - 900 °e. Bij het 

. verspanen van materialen met een trekvastheid van 80 kg/mm2 of hoger 

treedt een versnelde slijtage Ope Stelliet wordt gebruikt voor het ver

spanen onder kondities waarbij de temperatuur vrij hoog kan oplopen en 

;de standtijd van de beitel minder belangrijk is (gemakkelijk te slijpen). 
, 

voor de snijsnelheid bij het verspanen van staal met stelliet: 

~ 

Snijsnelheid (m/s) 

Aanzet Snededieete (mm) 

Cmm/omw.) 0.8 5 16 
Tabel: 3 o .4 0.83-1.25 0.53-1 0.41-0.75 

o .8 O,50-0.7S. 0.36-0.66 0.25-0.41 
1 .6 0.26-0.58 0.25-0.41 0.15-0.25 

Hardmetalen. 

De volumeverhouding karbiden - bindmateriaal bepaalt in grote mate de 

hardheid. Een bindmiddelgehalte van 5-10% geeft een aanvaardbaar kompromis 

tussen slijtageweerstand en taaiheid. Boven 12-20% bindmateriaal verliest 

het hardmetaal de snij-eigensch~ppen. De hardheid van de beitel bedraagt 
2 dan nog T 1250 kg/mm • 

De hardmetalen met hoog kobaltpercentage worden voornamelijk gebruikt 

bij het verspanen met onderbroken snede, zoals schaven en frezen. 

Hardmetalen voor verschil1ende bewerkingenworden onderverdeeld in· 

groepen, ten-Jij I per groep een onderverdel ingwordt ·gerr.aakt naarbe~ 

werk:ngsomstandighecen. In scmmige gevallen overlappen de onderverXe': 

! ingen elkaar. 
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Soortenoverzicht 

Toepasslngen 

Nadraaien van staal en gietstaal met zeer hoge snijsnelhcid en gerlnge voedlng 
onder stabiele bewerkingsomstandigheden. De slijtvastheid van F02 benadert die van 
ileramische snijmaterialen, Vereist grote zorglluldigheid bij solderen en slijpen. 

Nadraaien en Jicht voordraaien van staal en gietstaal met hoge snijsnelheid en 
matige voeding onder gunstige bewerkingsomstandigheden, Geschikt voor kopieer
draaien en draadsnijden, Is bestand tegen zeer hoge snijtemperaturen en dient daarom 
zonder snijllioeistof gebruikt ta worden. 

Voor- en nadraaien van staal en roestvaste materialen met matlga snijsnelheld 
en matige \loeding onder minder gunst/ge bewerklngsomstandigheden. Geschikt voor 
kopieardraaien in de gevallen waar snijvloeistof moet worden gebruikt. • 

Voordraaien van staal en gietstaal met tamelijk lage snijsnelheid en grote voeding 
onder ongunstige bewerkingsomstandigheden: Geschikt \loor draaien, frezen en 
schaven, Een uitstekande universele soort voor de kleinere werkplaatsan met wi sse
lende bewerking van staal. 

Voordraaien van zowel koolstofstaal'als roestvaststaal en roestvast gietstaal 
met lage snijsnelheid onder bijzonder moeilijke bewerkingsomstandigheden. Te 
gebruiken bij zeer grote snedediepten en voedingen bij draaien. schaven en frezen. 

Nadraaien en licht voordraaien van roestvaste materialen en hittebestendige 
legeringen. Grote weerstand tegen kerfslijtagEf.' die vaak optreedt bij koudhardende 
materia[en, Geschikt voor bewerking met betrekkelijk hoge snijsnelheid. 

Voor- en nadraaien van roestvast austenietisch gietstaal. Een soort met zeer goede 
scherpte van de snijkant en weinig gevoelig, De taaiheid geeft de mogelijkheid tot 
grote positieve spaanhoeken. Te gebruiken met betrekkelijk lage snijsnelheid en hoge 
voeding onder' ongunstige bewerkingsomstandigheden. 

Nadraaien van gietijzer. De H-soort met de grootste slijtvastheid. Speciale toe· 
passing: bewerking van coquiilegehard gietijzer. 

Nadraaien van zowel staal a!s gletijzer. wanneer buitengewoon goede scherpte 
van de silijkant vereist word!, zoa[s bij fulmen en schrapen. 

Voor· en nadraaien van haog- en laaggelegeerd gietijzer. Eerl bijzonder tijnkor
relige soort, die hoge taaiheid combineer! met zeer grote s[ijtvastheid. Geschikt voor 
zowel draaie1 als Irezan met hoge snijsnelheid en grote voeding. Ook geschikt voor 
buitengewoon harde materialen, zoals mangaanstaal. coquil!egehard gietijzer en 
geharde stalen walsen. 

Een alternatieve hardmetaalsoort '/o!)r gietijzer en andere "ortspanige materialen. in 
die gevailen WaJf men niet die~' .: "'~eid kan bereik~n, die de soort H1 PREMIUM 
het best tot zijn rech! doet kOL y :,. 0eschil-,t v~~r het nadraaien van hittehestendige 
legeringen. Gemakkelijk te solderen en Ie slijpen. 

Voordraaien van gietijzer met grote voeding en lage snijsnell1cld oTlder ongunstige 
oc,werkmgso;nstandrghedc:n. Geschikt voor de bewerking van hitlebestendige [ege
nngen, koper, bron~, lichtr:1etadl, enz. La'lt het ge!:,ruik toe Vdn grote positieve spaan· 
hocken, 81)IOnrJer ge~chikt voor seha'/en. 

Toepas&tngs_ 
gtoep volgens 

ISO 

P01 

P10 
(PG1) 

P20 
(P10) 

P30 
(P20) 
(M10) 
(M20) 

P40 
(P30) 
(M30) 
(M40) 

Mi0 
(K20) 

M40 
(PSG) 

KOi 

K10 

Ki0 
(K20) 
(M10) 
(M20) 

K10 

K20 
(K30) 

0 

W 
I 
I-
If) 

« 
> 
I-
=:! 
-1 
If) 

o 
W 
I 

0 

W 
I 
-« 
« 
I-

I- 0 
If) « w 
> I 
I-....., « 
-1 « 
If) I-
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Richtwaardcn voor snijsnelheden bij het dra'aicn met wisselplaatgerccdscilap 
Oe .;lange-gIven wa.ard~n zljn ",ocr ceo !.ianotiju V.ln Col 15 min, bprckend 

125-30-50 II 

1 7-18, 

l.n~,~;;cJ 6do,". ',Y01 I_K10_1_-'-' __ --'-_ 
Materlaal 

K2:0 I K10 1 K30 I P20 1 P3D 
VO~dlnQt'Tlm.iomw! 

1,IJ-.O,5--0,2 I 1,0-0,5-0,2 I 1,2-0,7 1 1,0-0,7-0,3 1 ~:-0,7-0,3 

I 
's 0'41 ha,d'eld -~----~,,~----;--,--=.:...---;~---;-
~'imm~ (H8) ! 0,2-0,1 1 0,2 1 

H~a-r-d-.-s-ta-a~!s-o-o-rt-e-n----~I~---+-----.~------'------.---______ ~S-n~jtS-n-.-lh_e:-d~(m~'m~i~~--_.----------~-~-------
Mangaanstaa112;~ Mo') 300 I 200 I I 1 20- 30- 60 I 1 10- 30 1 \ 
Gehard staal'), '), 'J 450 ~~51 10- 20- 35 10- 20 I 

~--~------~--~~~----+---~------.-----~----~-----+'--'----
T empergietljzer ' I I I I 'I I I I I 
~~~;::.~?g ;~g ~~~~~ I ~;;t~;g I ~t:~::1~ 55- 90 115-gt~;~ I 

Grij$ gieti;zer I I , I \ I " I I met lag. lrekvastheid 110 tOO 160-200 180 60-150-230 60-120-175 65- 90 

Grijs en gel. 9 ietiizer I I I 'I , I I I 
met hog. trekvastheid 150 250 90-135 130 55-115-175 45-85-130 (5- 65 75-130-175 

Nodulair gletijzer I 1 I I I I j I Ferri.tisch 110 160 ' '', 55-115-1751 45- 85--130 115-175 
Perlletisch 180 250 45--100-150, 35-- 75-120 100-160 

Coquiliegehard'"gie"iijzer') I 27S---1 400 -I' ~ 20 , - I' 1 il- 20- 30 ! I I I 
1 350 600 4- 15 B- 15-- 20 i 

tleklrolytisch ,oper I 110 1 5()-- 851 ~'-I--~r200::400:70ol--~~T;50-S70 I I 

LOOdG!:!>:!g· automatf:'O- 1 I 

55-115 
55-115-170 

7()--115 
30- 55 

8rons-m()SSingtcg~ringen ,-~ i I 'I I 1 I I 
,wah«i,en ' 70 ,80-.150 I ' 290-35()--Soo ! 23()--350 
MeSSing, ,oodmessiog ! 75 i 60-110 i 200-260-350 i 175-230 
Foslorbron's ,175 I 85-110; .. '_, ____ .i 115-200-2_90-i: __ • ______ ~.,--11_5_-_200_-;-______ -;-_______ 1 

Alumitl-ium!egcfingen. I I I I I' I ' " I njet hardee.r I 50 ; 30-- 80 II I 1701J-.23~0 1100-1700 
hardbaar 70 i 80-120 i 290-5aO-8OO ...... ~'"~ _______ 1,..2=3:.:G-3......:=50;...,c ________ '--_____ _ 

~;~~~~~:~~~iu;:-T.--I ~~II':-:---'I-- ! 290--580-800 I 1
11

5-230 I I 
hardb •• , ! 90 i 130 1115--175-580 1 90-150 

D,verse mat.nalen 1 'I 1 I ~--:I---"'--'-'--'-r--"---
Hard rUbbO, r, b,v, eboniel I I 1 230-350 1 115-230 
Fiber ; 115--230 85-170 
Hare plastiC I I 231J.-.460 175-350 
Porseiein ')' I 15- 25 5- 15 
Zacht natuursteen, b.\I. I I 
marmer') ; 50- 80 ! 55- 90 55- 90 
Hatd. r.a!uurstet'n, b.v. II, 

oran'€1'), 10- 15 0 ..... - 10 

; i 
1 Spec, i 
1 ~ml* I 
! K~ac~: ~ 

1 __ P_4_0_ .... I __ K_1_D_....;....1 _K.o.,20 ...... .-'i_P,"_O_.......;.'I ___ .'.!_ K20 : 
VOeding [mmlland] '---I 

Ftezen 

I 

I
I Onge!.kvol5Lslaa! C 0,15 % 

. C O,Z5 of? 

j C 0,70 "/') 

,Gole""taal geg1oc'd 

! ~:~:~~:~ 
i 
Irery-:pergietijZer 
I v'crt$panlg 

l'3r,gl£'tl;7(.' m iage t~c~v, 
I 
i 
if'.,;')cUI«:r qleti;::C~ 

~,;~;~~~)I 
I ! 

I 

275 
300 
330 

320 
353 
382 

220 

140 

,~o 

2?5 

, 
! 250 1 

' 150-;>00 1 
1200-275 ; 

275-325 I 

.110-145 I 
, ~ 

180 

iG,) 

250 

i 0,4-0,2-0,1 I 0,4-0,2-0,1 i 0,4-0,2-0,1 I 0,2-0,1! 1 0,2-0,1 i 
I SnijSnelheid(m,m.o) 

45 11CO-130-160! 
55 - 75-100 I 
eo I' 75- 90! 

50-65 75,-100 I 
65-90 1 75- 90 , 
90-110 60- 75 1 

I 
f',C-l00-120: 80-100-120 

t60-200 
9"-125 

110 

~O-125 
, ',0 

90 

i 
I 
I 

I 
I 

i I 
1
'1.:'0-140 ! . I 
!130-1GO! 
I ' 
1 ! 
J\ 
I ," i 
-I 91)- 11S ! 

! 80-110 -------,-------



10 -

Keramiek. 

Van aIle tot nu toe genoemde gereedschapmaterialen (met uitzondering 

van diamant en borazon) gedraagt het keramiek zich het meest bros. 

De snijkant mag aIleen op druk belast worden; het keramiek moet in 

een stevige beitelhouder goed ondersteund worden. 

Wanneer het gehele systeem machine-werkstuk-gereedschap voldoende 

stijf is (tandraderen onder voorspannlng, aIle spillen spelingvrij 

gelagerd, enz.) is het mogelijk om met een onderbroken snede te werken. 

In dit geval kan-men zelfs frezen met keramisch gereedschap. 

Keramische beitels kunnen eventueel met fijnkorrelige diamantschljven 

worden nageslepen. Verspanen gebeurt meestal met een negatieve spaan

hoek (-150 tot -300
). 

Richtwaarden voor de snijsnelheid (m/s) en aanzetten bij het verspanen 

met keramische beltels: 

Materlaal" 

Automatenstaal 
Ongelegeerd staal 
Laaggelegeerd staal 
Veredeld laaggel.staal 
Gegloeid gereedsch.staal 
Ongelegeerd C.staal 
Laaggelegeerd ger.staal 
Snelstaal 
N i kke 1 i j zer 
Austenitisch staal met 

hoog Ni gehalte 
Gietijzer 
Gegloeid gietijzer 
Gehard gietijzer 
Nikkellegeringen (Monel) 
Messing 
Koper" 
Brons 
Zuiver kneedaluminium 
Ge\egeerd kneedaluminium 
Alum. smeedlegeringen 

"AI Mn Zn legeringen 
Thermoplasten 
Celeron, pertinax 
Kool 

Hardheid HB 

(kgf /mm2) 

190 
120-220 
175-220 

300 
195-230 

II 

II 

230 
100 

200 
120-200 

140 
350-450 
125-200 
70- 80 

50 
70- 90 

23 
30-100 
75-130 
45- 75 

Tabel 5 

Snijsnelheid 

(m/s) 

8.3 
5.8 
5.8 
4.1 

5.5 -
3.3 
3.3 
2.5 
1.9 - 3.3 

\I ., 
1 .3 - 3 
2 - 3 

0.4 - 1 
3.8 - 5 
3.8 - 5 
o .65- 1. 1 
1.1 - 3.3 

"8.3 -16.6 
5.8 - 8.3 
5.8 - 8.3 
5.8 -16.6 
8.3 -50 
5.8 -16.6 
3.3 -16.6 
3.3 -16.6 

10 -16.6 
;:; 16.6 

Aanzet 

(mm/omw.) " 

.0.25-0.5 
0.15-0.5 
o • 1 -0.4' 
0.15-0.5 
0.1 -0.3 

II .. 
0.1 -0.25 
0.3 -0.5 

0.2 -0.5 
0.2 -0.5 
0.2 -0.5 
0.2 -0.4 
0.2 -0.5 
0.2 -0.5 
0.12-0.35 
0.12-0.35 
0.1 -0.25 
0.1 -0.3 
0.1 -0.25 
0.1 -0.25 
0.1 -0.25 
0.1 ~0.3 

o .1 -0.5 



11 -

Diamant. 

Diamant wordt bijna uitsluitend gebruikt voor het fijn nabewerken bij 

niet al te hoge snijsnelheden. De verspaningstemperatuur mag niet 

boven 800 °c komen. De machines moeten geschikt zijn voor het werken 

met diamanten beitels, d.w.z. ze moeten absoluut trillingvrij lopen 

in verband met het brosse gedrag van diamant. De hoofdspil wordt met 

fOneindig'geweven zijden- of kunstofriemen aangedreven (geen lijmnaad 

of riemverbinders). Aan de lagers van hoofdspil en meedraaiend center 

worden zeer hoge eisen gesteld betreffende loopnauwkeurigheid en speling~ 

koeling van de lagers houdt de speling zo klein ~ogelijk. 

Monokristal. 

Het spaanvlak van de diamantbeitel wordt loodrecht op lin van de hoofd

assen (1.1.1.-as) van het kristal geslepen om een zo groot mogel ijke 

.hardheid te bereiken. Voor het inklemmen en positioneren van de diaman

ten zijn speciale houders ontwikkeld. Ook is het mogelijk om diamanten 

hardsoldeer op beitelhouders te bevestigen • 
.. 

Polykristal1 ijn. 
./ 

Het gereedschap wordt geleverd in de vorm van op hardmetaal gesinterde 

Jagen diamantkorrels of als volle wisselplaten. De te bereiken opper

vlakteruwheid wordt bepaald door de afmetingen van de korrel, diameter 

5 - 50 pm. De willekeurige orl!ntatierichting van de korrels geeft het 

materiaal gelijkmatige eigenschappen in aIle richtingen. 
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Richtwaarden voor de snijsnelheid (m/s) bij het verspanen met 

diamant (monokristal). 

Materiaal Bewerking Snijsnelheid Snedediepte 
(m/s) (mm) 

Messing, Brons vlakdraaien 1.6-3.3 0.2 
Aluminium(hard} 

Fosforbrons II tot 56·5 0·5 
Wi tmetaa I II II 0·5 
Aluminium II II 1.0 

Koper vlakdraaien 3.6 0.35 
nasnijden 3.B 0.5 

Koper draaien 2.4-3.J 0.5 
Lichtmetaal draaien 10 O. 1 

Kollektor v.el.motor II 36.5-41.6 0·3-0.8 

Brons boren 3.6 0.12' . 
Witmetaal II 6.6 0.12 
Li chtmetaa 1 If 10 O. 1 

.' IJzervrije metalen vlakfrezen 7.5 0.2 
Kunststoffen II 7.5 0.4 

" Galalith 

Aanzet 
(mm/omw) 

0.07 

0.023 
0.023 
0.023 

0.07 
0.07 
o. 1 
0.014 

0.04-0.15 

0.2 
0.02 
0.014 

0.05 
0.08 

O. 1 nafrezen 20 O. 1 
Hardrubber afsteken 1.3-3·3 ". (Be i te 1 breedte 1. 5 mmJ 

0.6-1.0 Hardmetaal draaien 0.2 0.03 

" 
Richtwaarden voor de snijsnelheid (m/s) bij het verspanen met 

polykristallijn diamantgereedschap. 

Materiaal Spaanhoek Snedediepte Aanzet Snijsnelheid 
(grader.) Cmm) (mm/omw) (omw/s) 

Al. legeringen 0/10 0.125-2.3 0.05 -0.2 1. 60-25 
Cu legeringen -5/+10 O. 125-0.50 0.04 -0.15 2.0 -17.5 
Hardmetalen -5/0 o. J 1 - O. 12 0.02 -0.125 2.5 - 5.0 
Glas-epoxymengsels -5/+5 0.02 -1.6 0.015-0.2 2.0 -18 
Grafiet -5/+5 0.25 -2.5 O. 1 -0.37 2.5 -18 
Gesinterd Si02 -5/+5 O. 01 -0.125 0.04 -0. 125 2 -15 
Asbest -5 1.5 0.07 -0.12 2.6 - 3.16 
Gevulde teflon -5/+5 3.2 0.07 -0. 12 3.00 

Tabel 6 ' 
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Ovel'zi<Jht toepassin;;sgcbieaen van hal'c!metalen 

Co."!!/om:-] 

~ 

i!xtree:n 
gebied 
-- ----l-:-

bewerken 
020 

---}- O.iO 

"",."k," I 
____ -L- 0.05/---+_ 

0.01 L..-_-'-_-'-__ -'-_-'-....... _-'-_ ............ 
1 1.5 2 :3 4 

2 

niet gelegeerd 

koolotofsto.al 

nor~a31 gcglocid 
? 

0' = 450 ~ 800 ~/W~
B 

laag gelegeerd 

koolst;·£staal 
? 

0' B = SOD ~ 1500 >:</=-

~ snijsnelheid [mts] 

~ 
[mm/omwJ 

t 

G 

Fig. 5. Toepassingsgebied ISO-POl (T 

Ng. 6. Toepa[JsingS!.lebied iSe-I''::; (T 

35 min) 

niet gelegeerd koolstofstaal 

normaal gegloeid 

0' = 450 f 800 ~/mm2 
B 

2 laag gelegeerd koolstofstaal 

a = 500 t 1500 ~/mm2 
B 

3 roestvrij staal, ferritisch 

4 gietst~al, nict- en laag gelegeerd 
? 

0B < SOD ~/r::rm~ 

rO/ $] 

35 min) 
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aanzet, 4vr----------------------------------------~ 

; 5 

t 12 

~ 
[mm/omwJ 

t 

, a -_.- ... -

os 

0.1 L..-. __ -'-__________ -'-_....-..J 

G3 0.5 1.5 2 3 I, 5 

2 

3 

4 

5 

snij snelheid [ml sJ 

Fig. 7. Toepassingsgebied ISo-P20 (T 

J. 
3 

i 
2 

15 

05 

03 

02 

C11..-. ________________ _ 

02 a.s 2 3 

Fig. 8. 'J'oepassingsgebied ISO-P30 (1' 

niet gelegeerd Koolstofstaal 

laag gelegeerd koolstofstaal 

ferritiscl1 roestvrij staal 

auste~itisch roestvrij staal 

gietstaal, niet- en laag gelegeerd 

35 min) 

niet gelegeerd koolstofstaal 

2 laag ge1egeerd koolstofstaal 

3 ferri tisd, roestvrij staal 

4 austenitisch roestvrij staal 

5 

6 

gietstaal, niet- en laag gelegeerd 

gietstaal, haag gelegeerd 

35 min) 
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[::n/omw J ~ ~----------------------------------------~ 
3 

15 
nict gele~eer~ ~J~~stof5taal 

2 laag gel~gecrG k001~t0£staal 

3 ferricisch r0est~rij st~al 

4 austenitiscil roestvrij staal 

5 gi~tstaai. niet- en laa~ gelegeerd 

6 giecstaal, hoog gelegeerd 

0.15 02 0,3 0.5 1.5 2 3 

___ snijsnelheid fm/s] 

9. Toepassingsgebied ISo-P40 (X 35 min) 

~ 
[mm/omyJ 03.-----------------~------------------~ 

i 
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~ 15~--~------------------~--~--~----------~----------------~---, 
--[mIni OID,., J 

~ 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

mangaan staal 

2 coquille gietwerk 

3 temperijzer 

1.0 

4 grijs gietijzer. gelegeerd gietijzer 

5 grijs gietijzer 

6 Sferoidaal giecijzer 

7 fosior brons 

8 messing en automaten messing 

9 aluminium legeringen (tot 30 m/s) 

10 gehard staal 

2 3 " 5 

snijsnelheid 

[ m/s] 

Fig. 11 •. Toepassingsgebied ISO-K10 (T 35 min) 
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~ 15 .------,...--....,..--,-------,----:--..,---;---~~----, 
r::1rr;/c::r . .,. .J 
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0.5 
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OJ 0.2 03 0.4 0.5 1.0 

mangaan staal ---3 tel:1perijzer 

~ g~ftjs ;i6:ijzer, gelegeerd 

gri~<:.; gietijzer 

~ ~e5sicg en auto~atcn m~ssing 

alu:niniu:n legeri:1f ..• 

geharci ;;taal 

Fig. 12. Toepassingsgeb1:ed ISO-X::':."i • ITI 
:J.. 

snijsnelheid 

[ !:lIs] 

35 min) 


