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HOOFDSTUK I. 

De belangrijkste soorten keramisch snijmateriaaL 

Het momenteel toegepaste keramische snijmateriaal bestaat voer het 

grootste deel uit A120 3 •. 

Om de fab,ricage te vereenvoudigen, de brosheid te verminderen en 

de weerstand tegen breuk door snel afkoelen te verhogen, worden 

dikwijls andere stoffen toegevoegd. 

Op grond van de toegevoegde bijmengsels worden de kerarnische snij

materialen over het algemeen ingedeeld in de drie volgende groepen. 

lao Zuiver A1
2

0
3 

(Duits: Oxyd-Keramik). 

Dit materiaal heeft de hoogste weerstand tegen slijtage, doch 

is zeer bros; voaral in de beginperiode toen gewerkt werd met 

snijplaatjes.met een dikte < 5 rom leidde deze brosheid dikwijls 

tot breuk;. 

En.ige fabrikaten zijn: Ceroc, S.P.K., Degussit. 

lb. Zuiver A120
3 

met al~ vloeimiddel glas.· 

Tijdens het sinteren smelt het glas en vult een groot deel van 

de holtes tussen d~ korrels; hierdoor wordt het sinterproces 

minder kritisch en tevens neemt de brosheid sf. 

Enige fabrikaten 

. , 

Microlit CM.332 

Schpeidkeramik S en SK • 

2a. Zuiver~1203 met als bijmengsel 1 .; 10% van een stof welke de 

korrelgroei tegengaat, b.v. Mg.F
2

, Cr
2

0
3

, Mg.O. 

(Duits: Metall - Oxyd - Keramik). 
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2b. Zuiver A120
3

, waaraan als bijmengsel 2 4 l~~ van een metaal 

(Mo) is toegevoegd, dat als bindmiddel die·nt. 

Deze groep snijmaterialen - de zogenaamde Cerme~s - werden 

wat betreft hun snij-eigenschappen overvleugeld door de onder 

la behandelde beitelmaterialen. De ontwikkeling hiervan is 

dan ook gestaakt. 

3. Zuiver A120
3 

waaraan a.1s bijmengsel 10 .;. 40% .carbiden zoals 

Mo2C, WC, TiC is toegevoegd om de brosheid te verminderen en 

de weerstand tegen scheurvorming door snelle afkoeling te 

verhogen (Oxyd - Karbid - Keramik). 

Vooral in Oost-Duitsland en Rusland zijn zeer veel onderzoe

kingen met deze materialen gaande. Er zijn daar soorten ont

wikkeld voor langspanig materiaal (HC 20) en voor ko'rtspanig 

materiaal (HC 30). 

Enige ~abrikaten welke tot deze groep behoren z1Jn 

Widalox, HC 20, HC 30 (Veb. Hartmetallwerke Immelborn). , 

Wil men v~n,een bepaald keramisch snijmateriaal vaststellen tot wel

ke der bovengenoemde groepen het behoort, dan kan dit via een drie

tal eigenschappen geschieden. 

1. De soortgelijke Massa. 

De s.m. geeft een'scherpe seheiding tussen groep 1 en 2 met 

s.m. < 4 g/cm3 en groep 3 met s.m. ~ 5 g/cm3 • 

2. De kleur.· 

, 
De kleur van groep 1 is wit, wit - geel of rose; van groep 2 

licht tot donkergrijs en van groep 3 zwart. 

3. De lichtdoorlaatbaarheid. 

De lichtdoorlaatbaarheid neemt af met toenemende hoeveelheid 

bijmengsels. 
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Opmerking. 

Het feit dat "zuiV"erll A1 20
3 

een drietal kleuren vertoont, is een 

aanwijzing dat vermoedelijk nog geringe, verontreinigingen aan

wezig zijn in verwaarloosbare concentraties. 

Een aantal kriteria terb~oordeling van het keramiach sn1jmateriaal 

zijn : 

1. 
. 
porosi'teit 

2. warmhardheid 

3. kerfalagwaarde 

4. weerstand tegen slijtage 

5. korrelgro'otte 

6. spreiding in korrelgrootte 

7. soortelijke massa • 

. , 
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HOOFDSTUK II. 

Vervaardiging van keramische snijmaterialen. 

11.1 Grondstof. 

Bij de vervaardiging van het keramisch snijmateriaal wordt 

uitgegaan van een tweetal grondstoffen: bauxiet (A120
3

, 

2H
2

0) en porceleinaarde (A1
2

0
3

, 8i0
2

, 2H
2
0). 

Bauxiet wordt o.a. gevonden in Suriname en porceleinaarde 

in Duitsland. Beide grondstoffen zijn verontreinigd met 

CaO,- MgO en Na20. 

Om A120
3 

• 2~20 te verkrijgen' met Minder dan 0,5% veront

reinigingen worden de grondstoffen chemisch gezuiverd. 

o . 
Door dit hydraat op 1.400 a 1.600 C te verhitten t wordt het 

gedehydreerd en er ontstaat dan A1203-

Uit onderzoekingen door Isaew' (11) e.a. is geb1eken dat om 

een goed sinterprodukt te verkrijgen een fijne homogene 

korre1grootte 1 ~ 3 ~M noodzakelijk is. Deze korrel wordt 

verkregen door de A120
3 

gedurende 70 • 100 uur in een kogel

M91en te malen .. 

De korrelgrootte-verdeling na afloop van het maalproces is 

uitgezet in fig. rI.l.1 
. - .-- - -

4 ~ 

0 A 

.3 
o -f-- ~-- I 

II 
. \ 

\ 0 .--\ 
0 

.-~ 
~ 

0 F--= 
10 --.. Korr.tgroott. pm.. 

Fig. 11.1.1 De korrelgrootte-verdeling na 70 uur malen. 
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Na het malen wordt het Al20
3
-poeder gereinigd met HCI. daar 

ijzerdeeltjes van de kogels en van de wand van de kogelmolen 
- -

zich met het poeder hebben vermengd. Het reinigen met HCl geeft 

bovendien een verruwing van het oppervlak. Dit blijkt gunstig 

te zijn voor de verdere verwerking. 

Voordat de korrels nu verder worden verwerkt, worden eventueel 

eerst de bijmengs~ls toegevoegd. Het toevoegen van de carbiden 

en de metalen geschie~t in poedervorm met een korrelgrootte 

<: 211m. De poeders worden innig vermengd door ze gedurende 

enige tijd in een kogelmolen temengen. Aanbevolen wordt hier

v~~r een keramische kogelmolen te gebruiken. 

11.2 Vormen en Persen. 

De meehanische eigenschappen van keramisehsnijmateriaal worden 

ongunst~g beinvIoed door een hoge porositeit. 

Om deze porositeit zo laag mogelijk te maken, zijn een aantal 

methodes ontw~eld, waarvan er een drietal worden besproken. 

a. Vormen en persen in een stalen matrijs. 

Bij ~eze methode wordt het A1
2

0
3 

gemengd met een vloeimiddel. 

Als vloeimiddelen worden toegepast wassen en oliesoorten; 

deze vloeimiddelen worden toegevoegd om persfouten te ver

mijden. In de stalen matrijs wordt het nu onder een druk 

van 1.000 - 1.500 kg/cm2 geperst. 

b. Hydrostatiseh persen. 

Hierbij wordt uitgegaan van voorgevormde blokjes •. Deze blok

jes worden in rubberzakjes verpakt en in een weterbad onder 

een hoge druk (70.000 kg/cm2 ) geperst. Bij deze methode 
I 

wordt een verwaarloosbaar kleine porositeit verkregen. 

c. Warmpersen. 

Het A1
2

0
3 

wordt gemengd met een vloeimiddel en vervolgens 

bij een te~peratuur van 1.600 a 1.700oc geperst i~ een grafiet-

vorm. 
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Bij deze temperatuur vindt reeds een eerste sintering 

plaats en wordt een geringe porositeit verkregen. 

1I.3 Sinteren. 

De voorgevormde produkten worden tot zodanig hoge tempera

turen verhit dat .de korrels aaneengroeien zonder dat smelten 

:optreedt. 

Ten gevolge van dit aaneengroeien treedt krimp op tot ~30%. 

De porien tussen de korrels worden kleiner en ze zouden geheel 

verdwijnen, als er geen tegenwerkende kracht aanwezig was, die he 

verdwijnen van de porien tegengaat. 

Deze tegenwerkende kracht wordt normaal geleverd door de gassen 

die in de porien aanwezig zijn. Sinteren onder vacuum zal dan 

ook vaak aanzienlijke struetuurverbetering ten gevolge hebben. 

De sintertemperatuur van A120
3 

ligt volgens Agte en Kollermann 

(1) bij T . t/~ 0,9 T It V~~r A1 203 ligt deze dUB tussen s1n • sme. 
1.800 en 1.9000 C. Bij deze temperatuur zijn de oxyden in een 

dusdanige toestand, dat het materi.al neiging tot vloeien 

heeft. Er kunnen bij het sinteren nu twee stadia worden onder

seheiden, n.l. : 

a. het ontstaan van bruggen 

b. het dichtvloeien van holten. 

Door Y.A. Frenckel (7) zijn op grond v~n thermodynamische be

schouwingen voo~ ~eze 2 stadia formules opgesteld, voor de 5in

tertijd. Hierbij heeft hij het ideale geval beschouwd dat ! 

1. aIle korrels even groot zijn 

2. de korrels bolvormig zijn. 

Hij kwam tot de 'volgende formules 

a. de tijd voor het vormen van een bepaalde bruggrootte 2x 

2 !l 
3" • T 

2 
!.-. 
a • sec. 



- 0018 -
- 7 -

b. tijd v~~r het bereiken van een bepaalde dichtheid: 

Fig. 11 .. 3.1 

2!l. 
Y 

.. r 
o 

<l_L) 

Het 
van 

mechanisme 

r o 

het sinteren. 

a = straal korrel (em) 

x = lensafmeting (cm) 

r = grootste radius van 
0 

de holte (cm) 

Tl = viscositeit 

y = opp.spanning 

r = radius van de holte 

tijdens sinteren 

r = dus een maat v~~r 

de poroeiteit. 

In het geval dat de korrelgrootte gelijk is, bestaat ar tussen 

a en r het volgende verband o 

r o 
a ., (V2 - 1). 

Het is duide1ijk dat het dichtvloeien der ho1tes eerst begint 

wanneer' de bruggrootte 2x gelijk is aan : 

2x = 2 a (2 - {2) • 

. ' 
De formule voor de totale sintertijd wordt dan 

2 .!l • a ({2' - 1) It { 1 -
Y 

= .!l y • a 12-~fZ-2.!: } 
3 a 

r 

Uit deze formule blijkt dat in het idea1e geval de sintertijd 

wordt bepaald : 
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1. door de korrelgrootte a. 

2. door de uiteindelijke porositeit r 
a 

3. door het quotient ~ • 

Het keramisch snijmateriaal heeft zijn grootste dichtheid be

reikt. wanneer de holtes tussen de korrels zijn dichtgelopen. 

Voortz_etten va·n het sinterproces geeft dan aanleiding tot 

snelle korrelgroei. 

Het is duidelijk dat de korrelgrootte niette veel mag sprei

den om geen grote variaties in de benodigde sintertijd te 

krijgen. Verder is.het noodzakelijk dat de korrelgrootte gro

ter is d~n een bepaald minimum om te voorkomen dat de sinter-
e 

tijd ·te kritisch wordt. 

Hetquotient ~ i~ afhankelijk van de temperatuur.\ Volgens on
Y, 

derzoekingen van Agte Kohlermann en Heymel (1) moet voor een 

goed verlopend sinterproces de ~intertemperatuur binnen nauwe 
. 0 

grenzen (~ 20 C) vastllggen. 

Verder is gebleken dat de elasticiteitsmodulus nauw samenhangt 

met de porositeit. Zowel porositeit als elasticiteitsmodulus 

zijn afhankelijk van de si~tertemperatuur, zie fig. 1I.3.2. 

mm.2 xlo.4 " Krll' Ek 
t , 20; 

;-___ 4 

/ 15 
/ 

I 

J-E 16' 

/ 
/ 

-" 
,,/ 

0 - --- 0 
800 1000 1200 1400 1600 1800 -. 0c. 

--~---- . . - ~ 

Fig. 11.3.2 • Elasticiteitsmodulus en volumevermindering als 

func~ie van de sintertemperatuur. 
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11.4 Bijmengsels welke be~ sinterproces belnvloeden. 

Door Smothers & Reynolds (27) is d'e invloed van diverse bij

men~s~op de korrelgroei en de porositeit tijaens het sin

teren onderzocht. 

Bij dit onderzoek'is gebleken dat stoffen, welke h~t aaneen

groeien en dichtvloeien bevorderen, dus aanleiding geven tot 

een lage porositeit, over het algemeen de korrelgroei bevor-
F , 

deren. En dat stoffen, welke de korrelgroei tegengaan over 

het algemeen een ongunstige invlo'ed hebben op de porositeit. 

Het resultaat van hun onderzoek is samengevat in de volgende 

tabel. ' 

Bijmengsel 

invloed 
op 

korrel
groei 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Bijmengsel 

/ 

I 
I 
I 
i 

! 
I 
I 
i 
i 
! 
i 
t 
i 

I 

1 
invloed I 

op l 
korrel- j 

I groei : 
, j 
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HOOFDSTUK III. 

Bechanische en technologische eigenschappen. 

111.1 Soortelijke massa. 

De soortelijke massa v,an zuiver A1 20
3 

bedraagt 3,95 g/cm3 • 

Wanneer een lagere soortelijke massa wordt geconstateerd. 

dan is dit dikwijls een reden om aan te nemen dat of bij

mengsels « 4 glcm3) aanwezig zijn of weI het materiaal 

enigszins poreus is. 

De bijmengsels van de snijkeramiek van de derde groep heb-

ben over het algeme'en een hogere s.m. De s.m. van· het'keramlseh 

snijmat~riaal van de. derde groep ligt dan ook tussen 4,5 en 

5 g/cm3• 

Opm.: porositeit heeft verlaging van hardheid en buigsterk

te tot gevolg. 

III.2 Hardheid. 

-De hardheid van de keramische materialen is zeer moeilijk 

te bepalen. Door he~ indringen van de punt van de belastings

diamant splinteren brokjes uit het materiaal. 

De meest betrouwbare methoden bieden de micro-hardheidsme

tingen. Een gebruikelijke methode is de micro-hardheidsme

ting volgens Vickers met een belasting van 50 g. De micro

hardheid van A120
3 

blijkt 1.Boo kg/mm2 te zijn bij 20oC. 

Wanneer aan het Al20
3 

bijmengsels zijn toegevoegd dan verdient 

het aanbeveling om de keramiek met 2 hardheidscijfers te be

schrijven, n.l. iAn v~~r het A120
3 

en 'An voor het bijmengsel. 

V~~r snijmaterialen is het echter ook van belang om het hard

heidsverloop b;j hogere temperaturen te weten. In figuur 

111.2.1 wordt ue hardheid van het keramisch snijmateriaal 
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bij hogere temperaturen v~rgeleken met die van een aantal 

andere snijmaterialen. 
t- -" 

Hv,.::.k U!llll:'---,,-_,-_----,-__ -.-_-._---, 

Deze figuur is ontleend aan 

een artikel van G. Pahlitzsch 

en G. Kamiske (20). 

! ,oo~-~-~~-+_~~--~-~ 

Uit deze grafiek is te zien 

dat de hardheid van het kera

misch snijmateriaal zeer gun

stig afsteekt bij de hardheid 

van andere snijmaterialen. I °o~--~-~~--~--~----Li--~ ,~_., 200 400 600 800 WOO _ 'c, : 

Fig. 111.2.1 Vickershardheid als functie van de temperatuur 

voor diverse snijmaterialen; 

a) koolstofstaal; b) 'snelstaal; c) stelliet; 

d) hardmetaal~ e) 2 soorten keramiek. 

111.3 Druksterkte. 

Deze grootheid is van zeer groot be lang voor beitelmateriaal. 

daar over het algemeen een beital zodanig wordt geconstrueerd, 

dat het p1aatje zoveel mogelijk op druk wordt belast. 

De druksterkte van het kerami~ch sn,ij~ateriaal ligt in de

zelfde grootte-orde'als de druksterkte van hardmetaal. 

De in de onderstaande tabel gegeven waarden zijn ontleend 

aan onderzoekingen van R. Weill (30) en Ryskewitsch (24) 

en uit een brochure van S.P.K. Het is echter niet duidelijk 

of bij S.P.K. deze gegevens zijn bepaald of dat deze zijn 

overgenomen van Ryskewitsch. 

" We'ill (30) S.P.K. (1958) fabrikant. Rlskewitsch (24) 

90 .. 2 5.00 kg/mm • 300 kg/mm 2 20°C 300 kg/mm 2 20°C 

150 kg/mm 
2 400°C 150 kg/mm 2 400°C 

50 kg/mm 2 12000 C 50 kg/mm 2 12000 C 

5 kg/mm 2 16000 c 
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111.4 Buigsterkte. 

Dit is een begrip, dat hoewel het veel in buitenlandse 

literatuur wordt gebruikt. ons niet bekend is; 'vermoed 

wordt dat hier wordt,bedoeld de breuksterkte bij de 3-
of 4-punts buigproef t onder aanname van een ideale spanning

verde ling 

a = a 
B trek B druk. 

De buigsterkte van het keramisch snijmateriaa1 is laag ver

geleken met die van de andere snijmaterialen (zie fig. 11I.4.1). 

Voorts blijkt uit deze figuur dat een dusdanig grote belas

ting, welke correspondeert ~et een temperatuur > 900°C er 

geen'wezen1ijk verschil in buigsterkte meer bestaat bij ke

ramisch snijmateriaal en hardmetaal. 

Fig. I1I.4.1 Buigsterkte als functie van de temperatuur. 

111.5 Elasticiteitsmodu1us. 

De e1asticiteitsmodulus van A120
3 

bedraagt bij kamertempera-
4 2 

tuur 4.10 kg/mm en neemt bij stijgende temperatuur geleide-

lijk af; bij 1.5000 C bedraagt deze nog 2.104 kg/mm2 • Deze , 
waarden voor'~"liggen dus hoog ten opzichte van staal. 
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111.6 Uitzettingscoefficient. 

Deze blijkt nagenoeg onafhankelijk van de temperatuur te 

8 -6/0 zijn en bedraagt ,35.10 I e. Deze waarde ligt in dezelfde 

grootte-orde a1s de uitzettingscoefficient van staal 

10.10-%e. 

III.7 ~armtegeleiding. 

Ten opzichte van de anderesnijmaterialen verschilt de 

warmtegeleidingscoefficient aanzienlijk, deze is ongeveer 

2 + 5 x zo klein. Bovendien neemt bij stijgende temperatuur 

de warmte geleidingscoefficient sterk af (zie onderstaande 

tabel) • 

Jacob Hanlein. Weill. 

200 e 0,0466 cal/cmoe sec. 0,05 

200 

400 

600 

900 

·Opm. : 

0,0255 

0.0188 

0,0155 

0,0127 

0,025 

0,018 

0,015 

0,012 

bij kamertemperatuur bedraagt de warmtegeleidings

coefficient van zuiver A120
3 

(eenkristal). 

0,02cal/cmoC sec. 

Deze lage warmtegeleidingscoefficient is van grote invloed 

op, de verspaning,sei~enschappen. Bij het 'verspanen wordt 

slechta een dun laagje keramiek warm. hierdoor ontstaan 

warmtespanningen, welke aanleiding geven tot plastische 

vloei (zie ook hoofdstuk V.l). 

Ten gevolge van daze eigenschap treden boven een bepaalde 
I 

temperatuurbelasting haarscheurtjes op bij het afkoelen. 

Het optreden van deze scheurtjes houdt een beperking" in voor 

de toepasbaarheid van het materiaal in onderbroken snede 

([rezen). 
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Door toevoeging van metaalcarbiden (3e groep) wordt de 

warmtegeleidingscoefficient groter, en neemt de brosheid 

af. Door dit effect zijn de snijmaterialen van de derde 

groep beter geschikt voor frezen. 

111.8 Soortelijke warmte. 

Deze bedraagt 0,175 cal/gOe. 

111.9 Eleetrisehe weerstand. 

De speeifieke e1eetrische weerstand van A120
3 

is zeer 

hoog (isola tor) en varieert tussen 1013 g em2/ em bij 3000 e 

en 106 Qcm2/cm bij 1.10ooe. 

De isolerende eigenschappen van het keramisch snijmateriaal 

maken het onbruikbaar voor het meten van temperaturen langs 

thermo-electrische weg. 

111.10 Kerfslagproef op snijmateriaal. 

In de 11teratuur zijn geen resultaten bekend over deze 

proef. Daar deze proef een ind1ca~ie geeft over de bros

heid en de stootvastheid, zou het misschien aanbeveling 

verdienen een dergelijke proef voor snijmaterialen te ont

wikkelen. 

111.11 Wrijvingscoefficient. 

Zuiver A120
3 

biedt een grote slijtageweerstand tegen de 

aflopende spasn. De spaanverdikking A en de hoofdsnijkracht 

P , zijn kleiner dan wordt gevonden onder identieke condities 
v 

'va~ snijsnelheid, voeding, snedediepte en beitelgeometrie bij 

hardmetaal. Volgens sommige onderzoekers zou Mogan worden ge

concludeerd dat de wrijvingscoefficient tUBsen spaan en ge

reedschap iager is dan bij hardmetaal& Hierbij mo~t echter 

worden opgemerkt dat, daar de warmtegeleiding en de soorte-

lijke warmte van het keramisch snijplaatje aanzienlijk lager 
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zijn dan bij hardmetaal, de temperatuur bij hetkeramische 

snijplaatje aan hetspaanvlak hoger is dan bij hardmetaal. 

Een andere verklaring voor de afname ~an P~ en A is dan ook: 

De spaanstuiking A is vermoedelijk afhankelijk van de tem

peratuur, ziefig. V1.2 en (32). 

De hoofdsnijkraeht·P is een functie van de temperatuur . 'v . 
via de schuifspanning 'f. 

Bij toenemende t_.peratuur neemt zowel A ale 'f af en dus 

ook P • 
v 

(') 

111.12 Chemische bestendigheid. 

De snijkeramieken van de eers~e en tweede groep z~Jn che

misch'zeer bestendig. Sle~hts alkalifluoriden en waterstof

fluoride reageren che.misch met A120
3

• De keramieken van de 
e 3 ' groep zijn iets minder goed bestendig door de aanwezig-

heid van b~jmengsels, doch in het algemeen is de aantasting 

zeer gering. 

. . . 

o 

., . .. 
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HOOFDSTUK IV. 

Gereedschap. 

IV.l Bevestiging vande snijplaatjes op de beitel. 

'Bij de eerste to~passingen met snijkeramiek omstreeks 1935 
,ging men uit van'beitels waarvan ook de schacht uit kera

misch materiaal bestand. Bij deze proeven bleek, dat het 

materiaal technologisch wel perspectieven bood, doch dat 

de grote brosheid snel tot breuk leidde. Daarom is men over

gegaan op de montage van kleine blokjes in stalen schachten. 

Bij deze techniek moet op een aantal punten worden gelet 

zoals 

1. goede ondersteuning van het snijplaatje. in verband 

met de eerder genoemde mechanische eigenschappen; 

2. mogelijkheid tot naslijpen, waarbij de vormgeving 

du~danig moet zijn, dat alle hoeken eenvoudig kun

nen worden bereikt; 

3. spaanafvoer: deze mag niet worden belemmerd; 

4. mogelijkheid tot het aanbrengen van een instelbare 

spaanbreker; 

5. universele bevestigingsmethode voor toepassing bij 

diverse beiteltypes. 

Opm.. Bij de keramische beitels behoeven geen speciale 

maatregelen te worden getroffen voor de warmte-af

voer door de beitel, in verband met de lag~ warmte

geleiding. 

Er kunnen momen~eel een drietal montagevormen worden onder

sche1.den : 

1.' bei tels met gesoldeerde plaatjes 

2. beitels met gelijmde plaatjes 

3. beite~s met mechanisch bevestigde plaatjes. 
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1. Seitels met gesoldeerde plaatjee. 

Deze beitels worden weinig in West Europa aangetroffen. 

Aehter het ijzeren gordij~ schijnt dit bei~eltype veel 

te worden toegepast. De vorm van de beitels is ongeveer 

gelijk aan di~ van de hardmetaalbeitels. Het solderen v~n 

de keramische plaatjes is zeer moeilijk. De plaatjes moe

ten van te vor'en worden gemetalliseerd, daar de soldeer 

. niet op het A120
3

,hecht. Bij het solderen moeten bovendie~ 

bepaalde voorzorgen worden getroffen om het optreden van 

warmtescheurtjes {zie ook IV.2 slijpen) te voorkomen. Bij 

het solderen'met hardsoldeer ~an men bijvoorbeeld als volgt 

te' werk gaan. Solderen bij 8000 a 900°C in een oven, daarna 

. ht· • b· 2000 a' 300°C voorZ1C 19 over rengen 1n een oven van en 

hierin laten afkoelen. 

De bereikbare afschuifkracht van de soldeer'naad is afhanke

lijk van de toegepaste soldeermethode (hard of zacht) en ligt 

tussen 900 en 400 kg/cm2 • De beitels welke volgens deze . 
methode worden vervaardigd zijn vooral bestemd voor lichte 

verspaning (uit- en inwendig n~draaien). 

, 2. Bertels met gelijmde plaatjes. 

Deze gelijken uiterlijk zeer sterk op de eerder genoemde. 

Voor de bevestiging van de plaatjes wordt vooral gebruik 

gemaakt van epoxyharsen zoals araldite. Voor een goede 

heehting moeten beide oppervlakken vetvrijworden gemaakt 

en eventueel iets worden geruwd. Dit ruwen kan gebeuren 

met behulp van een diamantvijl. 

Bij een goede ll;.jmverbinding zijn afschuifkrachten to_t 

600 kg/cm2 bereikbaar. Een nadeel is echter dat de lijm 

slechts besta~d is tegen ,tempera turen tot ongeveer l50oC. 

De toepassing ligt ook vooral bij de lichte verspaning. 
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3. Beite1s met mechanisch bevestigde E1aatjes. 

Beitelhouders vo1gens ditprincipe samengesteld, zijn het 

eerste gebruikt bij het hardmetaa1 gereedschap. Ook bij de 

toepassing v~n de keramische snijmateria1en zijn deze 

plaatjes ane1 ~ngeburgerd. Het keramisch snijplaatje 

bezit dan 6 of 8 snijkanten, welke achtereenvolgens wor

den gebruikt. De plaatjes worden niet nageslepen. Om een 

,goede oplegging teo verkrijgen wordt dikwijls gebruik ge

maakt van een vlakgeslepen hardmetalen onderlegplaat; dit 

is vooral noodzakelijk bij ~et gebruik van dunne p1aatjes 

in verband met de geringe bui~sterkte van het keramisch 

materiaal .. 

De meest eenvoudige cons true tie welke tot deze groep be

hoort is als volgt1 Het p1aatje ligt los in een Uitspa

ring in de beite1schacht en wordt door de v~rspaningskrach

ten naar binnen gedrukt. Een staaldraad of ataa1band be.

hoedt het plaatje bij montage of vervoer tegen uitvallen 

uit de uitsparing. 

Dikwij1s wordt gebruik gemaaktvan een kleminrichting voor 

hetk1emmen van het plaatje. Vaak wordt deze kleminrich

ting tevens gebruikt voor het'k1emmen van een hardmetalen 

of keramische spaanbreker. 

IV.2 Het alijEen van keramische beitels. 

Bij het slijpen van gesoldeerde of gelijmde keramische beitels 

treden ten gevolge van de grote brosheid en ten gevolge van de 

1age warmtegeleiding bepaalde moei1ijkheden OPe Bij het slijpen 

moet eengrote warmte-ontwikkeling worden voorkomen. Ineerste 

instantie wordt dver het algemeen dan ook geadviseerd om het 

slijpen uit te voeren : 

a. met lage slijpsnelheid, 

b. met overvloedige koeling, 

c. met lag~ slijpdruk. 
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Momenteel zijn 2 slijpmiddelen bekend, n.l. diamant en 

siliciumcarbide. V~~r het leppen wordt naast diamant

pasta ook boriumcarbidepasta gebruikt. 

In West Europa en ~merika worden voor het slijpen over 

het algemeen diamantschijven met metallische- of rubber

binding toegep~st. Aangeraden wordt 

voorslijpen 

naslijpen 
korrelgrootte 100 + 150 ) slijpsnelheid 
korrelgrootte 300 + 400) ~ 25 m/s. 

In de praktijk is gebleken dat volgens bovengenoemde metho

de zeer goede resultaten te bereiken zijn. 

In Oost Europa en de Sovjetunie geschiedt het slijpen ech

ter met siliciumcarbide. Door Mamaew (15) is gezocht naar 

de optimale slijpcondities. Bij deze onderzoekingen zijn 

slijpdruk. ~lijpsnelheid en voedingssnelheid gevarieerd. 

Het resultaat van zijn onderzoekingen is samengevat in fig. 

IV.2.1, 1V.2.2, IV.2.3 en IV.2.4. 
f 3 ><'1'7 

i~.-,-.-~,--,-,-,-,-,-.--.-,-,-,-,--,-,-,-,-,-,,, ! t "~~ 
It. 301 =b~~+++=+=+99=Et::±=±::t::t~~~~~~f=&k!lkm.2 r SkOfcm' 

=::j:::=F=F=t=*::::j:=f=ik~1 2 2k~I~:2 

, 0 3 
----.-~ .. ~ --- -- - - .-- .. _ .. 

Fig. 1J.2.1 Verslepen volume als lunetie van de tijd met 

als parameter de slijpdruk bij een slijpsnel

heid van 7,3 m/sec. en een voedingssnelheid 

van 0 m/min. 
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Fig. IV.2.2 idem (slijpsnelheid 2 m/sec.) 
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Fig. IV.2.3 Verslepen volume ale func~ie v~n de enijsnelheid 

met de elijpdruk ale paramet~r en een voedings

enelheid van 0 m/min. 
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Fig. IV.2.4 Vers1epen vo1u~e als functie van de slijptijd 

met als parameter de slijpsnelheid. Slijpdruk 

p,: 75 kg/cm~ voedingss~e1heid 2 m/min. 

Uit deze figuren blijkt dat de gunstigste resu1taten worden 

verkregen bij een slij~druk van p = 75 kg/cm2
, een slijp

snelheid van V = 2 m/sec .. en een voedingssnelheid van 

v = 2 m/min. Deze resul taten werden. ·bereikt met : 

a. 

b. 

slijpslij.f SiC( groen) 46 -' 80 J .K. 

overvloedige koeling met eeJi3 ';,5% soda-oplossing. 

\; 
1. Onder deze condities ble~k de steen scherp te 

. b1ij~en~ ~ 

2. Onder deze condities is het vers1epen volume ., 
450 .;-750 mm3/min.; dit ~s ongeveer lOx zo 

I ~, 

groot ale gevonden door ~ndere onderzoekers~ 
~t 

De met SiC geslepen plaatjes worden,nage1ept met diamant

of boriumcarbide pasta: korrelgrootte 300, lepsnelheid 

~ 1.; 2 m/sec. 
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" 

" ~ , 

: .. 
.' - 'Het zonodig aanbrengen;.vaneen fase,kan eventuee1 uit 

..~ ~~ 1., ... ... .... .:~" "r 

IA 

.. . , , . .. .... 

'", 

de handgedaan worden met een diamant.ij1 ko~re1grootte 

, 350,. 

..... 
,ot ~ .. ; 't ~ . 

Voor·en nadelen van de diverse bevestigingen • 

. 
Voo'rdelen van gesoldeer.de of' ge1ijmde plaatjes. 

1-. /D~ beitel.s z~jn in, a1l~.lIioge1iJke vormen'en afmetingen 

te maken. . '. /' 

2.;_Er.r'is a1ti"jd een goede op1egging op een, aan het"kera-
.. . , 

'miscn p1aatje,aangepas.te o~derlaag. 

~ ~"I ....... ~ ..! .: ' • (" " ',..- , 

,~Nade1env~~ geso1deerde otgelijmde:p1aatjes. 

, 1. "lHet.ernieuwen, van' de>"isnijka~ten kost veel tijd ,(slij-
, ft • 

. :'pen),' • .(. ,. . . <> 

2 • 
1: , ~ • 

De ,beitels zijn jlleen geschikt voor 1ichte ierspaning. 
~ . 

,; ~3 •. ir ~ij~.geen beitelhouders mef inste1bare,spaanbreker 
" ' , .> 'in. de handel. . , 

" , 

- ·Voorde1.n ~an mechanisch b~vestig~~ ilaatjese 

1. Geschikt vopr.'zware verspaning' • 
'. , 

2. Het verwis~el,en van' d.e· snijkant' iszeer ,eenvoudig. 
+ .i<J ~~ J 

6.t.:." -,3., .Getnakkelijke instelling van, de spaanbre~~r:. 
~ ., ~.. - :.. • ,I ~,~ <' " ... ... ~ .. ' . . " 

. Nadelen van mechanischbevestigde plaatjes: 
" . 

~, 

" 1. .iTen gevotge van het ve,r~ch.i1 in ~i t'~ettingscoefficient 
I ~ "~tussen pl'aa tje en houder' kunnen: de .plaatjes tijdens het 

.:! ~ '"'\' + ~ ". ~ ~ • 

,.. v;erspanenlos ko:nen te ,liggenj> 'di t is op te vange'n 
+ 

, ' 

" 
.... I I't'" 

a. _een"dusdanige vorm te kiez~n, dat het plaatje 

, . door de verspaningskr~dh~en op'zijn plaats 
" 

; .... \ 1'"" 

. " 
,wor'dt gedrukt, ' 

'!: ,., 
; _.. . ~.~ :het aanbrengen van een verend ei~ment om de 
jI .' .'. "',! < 

'~'-'" ',.' klemming te handhaven., 1-
\ ~ ........ ~ "'\.. . 

• ~.";"""-'.' "" 1-. . . , 

1.' 
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2. Verontreiniging van het oplegvlak kan aanleiding 

zijn tot breuk van het plaatje. Om deze breuk te 

voorkomen wordt onder het plaatje een stukje 

messingfolie van 0.2 ~ 0.3 mm dikte gelegd. 

3. De toepassingsmogelijkheden worden beperkt door de 

grote ruimte welke de kleminrichting inneemt. 

4. De spaanbreker moet dikwijls binnen nauwe grenzen 

, worden ingesteld. 

5. De geometrie van het snijdend.gereedschap wordt over 

het algemeen beperkt tot negatieve spaanhoeken. 

Enige voorbeelden van goed g.econstrueerde bei telhouders 

zijn.gegeven in fig. IV.3.1 en fig. IV.3.2. 

Bij de beitelhouder t volgens fig. IV.3.1 wordt het plaatje 

door de verspaningskrachten naar binnen gedrukt' en zijde

lings geklemd m.b.v. veerkraoht. 

'" 

Fig. IV.3.1 Beitelhouder voor wegwerpplaatjes. 

Bi~ de in fig. IV'3.2 gl:!tekende beitelhouder wordt het 

plaatje 2 geklemd met de spaanbreker 3. De klemming, wordt 

verkregen door drukveer 4 via pen 5. 
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In de schacht 1 en aan de onderkant van de lip van de 

spaanbreker zijn groeven aangebrach~ om de spaanbreker 

op een be:",a~d!. plaats te kunnen fixeren" 

1 1 -
Fig. IV.3.2 Beitelhouder met spaanbreker voor wegwerp-

plaatje. 

IV.4 Opmerking~ 

Bij de best"udering van de bevestiging van de plaatjes is 

opgevallen, dat : 

a. de keramische beitelplaatjes met of zonder tussen

voeging van messingfolie worden geklemd op hard-

metaal, 
.. 

'b. het sold~ren en lijmen daarentegen rechtstreeks 

plaats vindt op staal. 

Vermoedelijk moet de oorzaak hiervan worden gezocht in het 

grote verschil in uitzettingscoefficient tU6sen hardmetaal 

(5.10-6 ) en keramiek (~0.10-6). 

Het messing!olie wordt toegepast om eventuele onnauwkeurig

heden .in de vlakheid van de beide oplegvlakken op t~ nemen. 

Aaneen aantal plaatjes van diverse fabrikaten is de vlak

heid van het oplegvlak met een haarlineaal gemeten. V~~r 

zover deze plaatjes niet nageslepen waren, bleken de op

legvlakken bol'te zijn. 
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Onregelmatigheden in het oplegvl.k geven aanleiding tot 

buigspanningen en dit veroorzaakt dikwijls breuk. De 

stijfheid van de oplegging wordt, door tussenvoegen van 

een dunne zachte laag niet beinvloed. zoals blijkt uit 

het volgende .. 

Door de hoofdsnijkracht wordt het kersmisch snijplsstje 

op drUk~be1astt zie fig. IV.4.l. 

keramiek.-

Messihg.-:--l-___ ~ 
H8rdmetaat.-

~ Schacht. I 

l 

l 
., 

Fig. IV.4.~ De belssting op de ondersteuning van het 

keramisch snijplsstje. 

Bet keramiseh snijplaatje is opgelegd op een plaatje messing

folie ter dikte 12 en een hardmetaalplaatje ter dikte 1
1

• 

Door beitelhouder en beitelplaatje wordt deze combinatie nu 

op druk belast met een.kracht p per opperv1akte-eenheid. 
" 

Volgens de wet van Booke geldt nu voor de oplegging 

= .p 
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Als ge1dt 

11 12 11 + 12 

E1 
+ 

E2 
= 

E
t 

dan dus 

, Et 

(1
1 + i 2 ) E, E2 

= 
11 E2 + 12 E1 

dus voor 12 « 11 wordt dit 

E 
11 + 12 

E, s:.:$ E
1

• .= 
11 • t 

De elasticiteit van de tota1e op1egging blijft dus gelijk 

aan die van de onderlaag (hardmetaa1). 

Een voardeel van het klemmen op hardmetaal is gelegen in 

de eigenechap dat hardmetaal een hogere elasticiteitsmodu-
, 4 2 4 

Ius heeft dan keramiek (staal 2.10 kg/mm, keramiek 4.10 

kg/mm2 , hardmetaal 6.104 kg/mm2 ); hierdoor wordt een stijver 

geheel verkregen. 

Wanneer de belasting van het plaatje nogmaals wordt bekeken, 

dan ziet men dat ten gevolge van dez~ stijve oplegging het 

beitelp1aatje niet meer op buiging wordt belast. 

IV.5 De geometrie van het snijdend gereedschap. 

In de U.S.S.R. (Isaew en Kiri1lova(ll» en in de V.S. 

(Sickman en Sowinsky (26» zijn omvangrijke onderzoeklngen 

gedaan naar de beste"beite1geometrie. 

De resultaten van hun onderzoekingen worden als voIgt samen

gevat. 
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Bij deze onderzoekingen is men uitgegaan van verschil

lende principes. Siekman en Sowinsky (26) hebben gezocht 

naar de geometrie, welke de hoogste gebruikedu~r heeft in 

ononderbrokensnede. 

Ieaew en Kirillova hebben gezocht naar de bruikbaarheid van 

een beitel in onderbroken snede, waarbij het optimum wordt 

bepaald door het maximum aantal malen dat een beitel'~~'en 

'~i~het werkstuk treedt zonder dat er breuk plaats vindt. 

Beide onderzoekingen gaven op een paar punten hetzelfde re

sultaat. 

l 

Spaanhoek 

Spaanhoek van 
fase 

Fasebreedte 

Vrijloophoek 

I Hellingshoek 
; 

. ) 

j Snijkantshoek 
, 

Radius 

Isaew, Kirillova 

0,6 x aanzet 

, afhankelijk"D" 
werkstuk 

< ¢ 120 

> ¢ 120 

0,5 - 1 mm 

Siekman, Sowinsk~ 

zo groot mogelijk 

0,7 - 1,5 mm 

Alle hoeken zijn opgegeven overeenkomstig de Nenorm • . 
Wanneer men de geometrie van het gereedschap nader be

schouwt, dan ziet men dat bij de gunstigste geometrie het 

keramisch materi~al alleen op druk wordt belast (zie ook 

hoofdstuk III). 
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Bij een vergelijkend onderzoek. gedaan door Gion en 

Perrin (9) aan beitelp1aatjes met en zonder fase is het vo1gen

de geb1eken : 

I 
I 

l 

a •. beitels zonder fase, 

I 
I' 
i 
t 

Het beitelplaatje vertoont 

het nevenstaande slijtage

beeld: vrijloopvlakslijtage 

aan het vrijloopvlak over 

de lengte van de snedediepte. 

Brokke1s1ijtage ten gevolge 

van de aflopende spaan aan 

Fig'. IV.5.1 Slijtagebeeld het deel van de hoofdsnijkant, 
bij beitel dat niet met het werkstuk in 

'zonder fase. 
contact is • 

. Deze brokkelslijtage is ongunstig, bij vergroting 

van de snedediepte leiden deze'uitbrokkelingen snel' 

tot breuk. 

b. beitels met fase. 

Seittl met Fas~ 

Over het algemeen treedt nu 

aIleen vrijloorvlakslijtage 

'op (zie fi~. IV.5.2). 

Uit deze proeven is echter 

ook gebleken dat het aan

brangen van een fase leidt 

Fig. IV.5.2 Slijtagebeeld tot e~n snellere vrijloop-
bij beitel vlakslijtage (zie fig. IV.5.3). 
met fase. 

Bovendien is uit hun proeven gebleken dat het slijtagekri

terium hoger kan worden gekozen, daar de snijkant van een 

beitel met fase eerst bij een grotere vrijloopvlakslijtage be

zwijkt. YOlgens Gion en Perrin gelden de volgende kriteria •. 
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Beite1s zonder rase B max. = 0,4 .;. 0,5 mm" v 
Beitels met fase B max. = 0,8 .; 1,0 mmcO v 

By.mm. 

Met Fasli!I. 

--- Zonder Fase. 

Fig. IV.5!3 Vrij100pvlakslijtage a1s functie van de 

tijd bij beitels met en zonder fase. 

Uit de bovenstaande figuur b1ijkt dat de totale. gebruiks

duur van beitels met en zonder fase ongeveer gelijk blijft4 

• , 
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ROOFDSTUK V. 

Verspaningscondities. 

V.1 Slijtagefenomenen. 

-De,slijtage van verspanend gereedschap ontstaat ten gevolge 

van wrijving aan de contactzone van het epaan- en vrijloop

vlak. 

Bij het verspanen wO,rdt het werkstukmateriaal plastiseh ver

vormd. Door de veryorminge- en de wrijvingsarbeid ontstaat 

een hoge temperatuur aan het spaanvlak en aan het vrijloop

vlak. 

Deze hoge temperatuur te-zamen met andere wrijvin~sverschijn

selen le,idt tot diverse slijtagevormen t zoals: kolkslijtage. 

vrij1oopvlakslij~age. dalen van de snijkant e.d. 

Het slijtagebeeld van keramiseh enijmateriaal is het volgen

de. Over,het algemeen treedt zeer weinig kolkslijtage op en 

is de vrijloopv1akslijtage bepalend voor de levensduur8 In 

het laboratorium voor werkplaatstechniek teo Delft (Prof. Ir A.J. 

Pekelharing (18» is ge.vonden da ~ bovet;!, een bepaalde kri tische 

"temperatuurbelasting" plastische vervorming van .het qeitel-

ma teriaal aan het' spaanvlak optreedt t welke de oorzaak is 

van seheurvorming loodrecht op de hoofdsn:i:jkant, zie fig. 

V.I.I. 

Fig. V.I.I 
, "", 

Scheurvorming loodrecht op de hoofdsnijkant. 
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Deze scheurvorming geeft aanleiding tot snelle kolkvorming. 

In het gebied beneden de kritische belasting treedt alleen 

vrijloopvlakslijtage op. 

Bij aanzetten> 0,6 mm/omw. gaat eenander verschijnsel een 

rol spelena Er treedt dan scheurvorming aan het spaanvlak op 

ongeveer 1/ aan de hoofdsnijkant. Het begin van de scheur 

treed~ op aan de grens tussen beitel en bewerkte vlak, zie 

fig. V.1.2 en fig. V.l.3. 

ontactzont SpUI'\ 

Scn.l,ltvorming.. "",_ 
""-----

?Uitb1"okketlng. 

\ 
\, , , 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I • 

\ I .-__ -_~-_~.~ .. --------------------~.~-------------.L' ~i 

Fig. V.l.2, Scheurvorming evenwijdig aan de hoofdsnijkant. 

Deze scheur leidt uiteindelijk tot een catastrophale uitbrok

keling aan hulpsnijkant. zie fig. V.1.3,. 

Deze uitbrokkeling is ook door Prof. Pahlitzsch(21) geconsta

teerd bij aanzetten <0.6 mm/omw.; n.l. bij, d = 0.4 mm/omw~, 

doch eerst nadat een vrijloopvlakslijtage van ongeveer 0,4 mm 

was ontstaan en bij d = 0,56 mm/omw. eenvrijloopslijtage 

van ~ 0,2 .. 0,3 mm. Voordat uitbrokkele'n optrad was reeds een 

scheur aan het hulpvrij10opv1ak (f) onder ongeveer 450 met de 

hulpsnijkant ontst&an. zie fig. V.l.3. 



I 
I 

AJ 
Vrijtoopyt."It, 

B.l 
Spaanvl.llk. 

T 

I r 
I 
I 
! 
I 

I 

- 32 -

IL.,--_~ 

- 0018 -

Fig. V.1 .• 3 Inleiding tot uitbrokkel ng-(e) van de hu1psnij

kant c. f inleidende Bcheur op hu1pvrij1oopv1ak, 

uitgaande van de aerste slijtagegroefg. 

Door Prof.Pah1itzsch (21) werd bovendien nog scheurvorming 

geconstateerd op het vrijloopv1ak evenwijdig aan de hoofd

snijkant in het' gebied van de vrij1oops1ijtage. 

- " 

\ 
Rand Vrijtoopvlak SUjtage. , . 

~J 
1 ~ 1 
II 

l _______ ,_~=~-'- , \\ 

Fig. V.1.4 Scheurvorming op vrij1oopv1ak evenwijdig aan de 

hoofdsnijkant in het gebied van de vrij1oopvlak-

slijtage •... 
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V.2 Verklaring der gevonden fenome~en .. 

Door Prof. Peke~haring (18) wordt geste1d, dat wanneer het 

spaanvlak boven een bepaald vermogen (temperatuur) wordt 

belast er sCheurvorming aan het spaanvlak optreedt. 

Bij de proeven in Delft is geb1eken dat het ontstaan van deze 

scheureft onafhankelijk is van de snijtijd. De scheurvorming 

trad n.l. boven deze bepaalde belasting a1 op na snijtijden , 

van ongeveer 5 sec. In fig. V.2.l is het resultaat van de 

proeven weergegeven. 
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--fIIo- d m ml - omw. 

Fig. V.2.1 Lijnen van 0 en 100% scheurvorming voor een drie-

tal fabrikaten snijp1aatjes a), b) groep 1; 

c), grCfep 3.' 

Door de gevonden 1ijnen in formule te brengenontstaat een re

latie van de vorm 

V.dn t t = cons an • 
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Wanneer de exponent n wordt gemeten, dan blijkt hij te lig

gen tussen 0,53 en 0,75. Dit komt overeen met de exponent, 

welke bepaald wordtuit de door Prof. Veenstra (29) afge

leide temperatuurrelatie 

~ = 

~ = const. 

of 

.. 0,4 

VO,5 dO,3 .. 0,4 

V dO,6 .. 0,8 

= const 

= const. 

-De veronderstelling van Prof. Pekelharing, dat de temperatuur 

bepalend zou zijn vo'or het optreden van deze scheurtjes wordt 

dus door deze relatie gesteund. 

Volgens de door Prof. Pekelharing opgestelde theorie zou, 

daar de warmtegeleiding gering is, slechts een dunne laag 

een voldoend hoge temperatuur aannemen om p1asti~ch te defor-

meren. 

Bij het afkoe1en van deze zone ontstaat het volgende beeld, 

Zi',_fi
g

• ,V.2/02. 
--~"-, 

........... .. ~ 
",." 

_ 4. 

Figi V.2.2 Mechanisme van de scheurvorming op het spaan-

vlak. 

Het p1astisch gedeformeerde materiaal wil krimpen, doch is 

aan aIle zijden~pgesloten. Op een blokje ontstaan dus. in 

twee richtingen trekspanningen. Wanneer de ligging van het 
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gedeformeerde oppervlak nader wordt bezien, is het duidelijk 

dat een geringe vervorming van het materiaal langs de snij

kant mogelijk is; do.ch dat vervorming aan de zijde welke 

het verst van de snijkant is verwijderd praktisch onmogelijk 

is. 

Ten gevo1ge van deze 1igging, zal de trekspanning in de pI as

tiscn gedeformeerde zone aan de zijde, welke het verst van 

de ·s~ijkant verwijderd is het grootste zijn. 

De scheurvorming zal dan op deze plaats beginnen en bovendien 

zullen daar meer scheurtjes ontstaan. Dit komt overeen met de 

waarnemingen. zie fig. V.1.l~ 

De doo~ Prof. Pahlitzseh& Kamiske gevonden scheurtjes aan het 

vrijloopvlak II aan de hoofdsnijkant traden eerst op na snij

tijden > 2 min. in ononderbroken snede en bij B ~ 0,5 i 0.6. v 
Deze scheurvorming trad vooral op bij de keramieKsoorten van 

groep 1.· 

Voor het ontstaan van deze scheurtjes is de volgende verklaring 

mogelijk. Ten.gevo1ge van de 1angere snijtijd wordt de plastisch 

gedeformeerde zone groter en dieper. Wanneer het evenwicht van 

A-r. ____ -1B •. 

CT o. 

, 
Vrijloopvtak. 

een b10kje ABCD gelegen 

tussen het vrijloopvlak en 

de ·gedeformeerde zone wordt 

bekeken zien we het volgen

de. Bij het afkoelen ont

staan langs AC trekspannin-

gen. V~~r evenwicht ~o~t ~a~ 

1angs CD een schuifspan~1&~ 

en op CD een trekspanning 

optreden ( E (M) = 0). 
c 

Fig: v.2~f--Mechani6me van de scheurvorming op het 

vrijloopvlak. 
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Er ontstaat dan ookeen schuifspanning langs AC. 

Wanneer wordt aangenomen dat de scheurvorming wee~ optreedt 

ten gevolge van het bezwijken door trek, dan is het duidelijk 

dat 

1. de scheurvorming optreedt op een bepaalde arstand van 

de hoofdsnijkant. 

2. deze scheurvorming pas optreedt, wanneer een voldoend 

diep plastisch gebied is gevormd. 

Daar bij de Delftse pro even aIleen gewerkt is met zeer korte 

tijden, is deze scheurvorming daar niet gevonden .. 

Een anc~ere mogelijke verklaring v~~r deze scheurvorming is: 

ten gevolge van de toenemende vrijloopvlakslijtage neemt de 

temperatuur aan het vrijloopvlak toe. Er ontstaat nu ten ge

volge van belastin~ en temperatuur een grete plastische zone. 

L -Fig. V.2.~ Mechanisme VBn de scheurvorming op het vrijloop-

vlak. 

Bij het afkoelen krimpt de buitenlaag van de~e ione snel en 

er ontstaat dan weerdezelfde situatie als in het voorgaande. 

V~~r de scheurvorming aan de hulpsnijkant is het volgende 

model op te stellen. 
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Fig. V.2.5 Model voor de verklaringvan de echeurvorming 

evenwijdig aan de hoofdsnijkant. 

De rand materiaal lange de hoofdenijkant en de neusradius be

schouwen we als een elastisch ondersteunde ligger. 
t' 

Deze ligger is aan beide uiteinden ingeklemd. Ten gevolge van 

de aanzetkrac~t en de reactiekracht ontstaat een gelijkmatig 

verdeelde ~ela~ting q (zie fig. V.2.5). Door deze belasting 

wordt de ligger vervormd. Ter plaatse EF ontstaat dan een zeer 

hoge drukspanning. Deze drukspanning ligt boven de vloeigrens 

voor druk en er treedt dus vloei van het materiaal OPe Bij ont

lasten wordt ten gevolge van de elastische ondersteuning de 

ligge'r teruggedrukt en ·bezwijkt dan ten gevolge van trekspan

ning in de kleinste doorsnede en bovendien, is daar ter plaatse 

aan debuitenzijde de eerate alijtagegroef aanwezig op een a!

stand d van de hoofdsnijkant (kerfwerking). 

- -_. - - ~ - . 
~GtC9nc.ntrlfrdt $1 m a gR. ~ 

! 
t' 
I 

I 
~ 

-I 
i ! =~!=,,:~;:;;';";':WJ.:4' . 

vtrdeyiM, l "9. 

Fig. V.2.6.Groefvorming aan de hulpanijkant. 



- 0018 -
- :;8 -

De richting van de scheur op het hulpvrijloopvlak is met be

hulp van dit model niet te verklaren. 

v.:; Slijtagekriterium. 

Uit V.2 is duidelijk geworden dat bij het keramisch snijmate

riaal geen eendu~dig gebruiksduurkriterium gegeven kan worden. 

,Er kan worden gesproken over een belastingskriterium in onder

broken snede. V~~r het gebied beneden dit belastingskriterium 

kan een slijtagekriterium van B . = 0,5 mm worden aangenomen. v 

Als moei1ijkheid bij het meten van de vrij1oopv1akslijtage 

wordt opgegeven door Gibson (8) dat onder bepaalde condities 

op het vrijloopvlak een dun 1aagje werkstukmateriaal wordt 

gelast. Deze opg~1aste deeltjes zouden de meting van de vrij

loopvlakslijtage bemoeilijken. Volgens Gibson zou dit oplassen 

in strijd zijn met de algemeen heersende opvatting dat A120:; 

niet verder meer wordt geoxydeerd. 

V.4. Vergelijking van de diverse keramieksoorten • 

. Zowel 'bij de proeven gedaan door Prof. Pekelharing als door 

Prof. Pahlitzsch ,is geb1eken dat de keramieksoorten van de 

_ ·derde groep Minder gevoe1ig zijn voor scheurvorming dan de 

keramieksoorten van de eerste groep. Ook is gevonden dat bij 

een gelijk gebruiksduurkriterium, B =0.4 mm bij verspaning v 
van 16 Mo.Cr 5 staal het snijmat.eriaal van de derde groep 

een hogere gebruiksduur vertoont. 

Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de soorten van de 

derde groep beter geschikt zijn v~~r voordraaien, dan die van 

de eerste groep. \ 
. I 



., - 0018 -
- 39 _. 

M.5 Verband tussen snijsnelheid en slijtagekriterium. 

Voor de be stude ring van het gedrag van de keramische snijma

terialen;is·het belangrijk.de geldigheid van de Taylorrelatie 

te onderzoeken. 

, 
Door Taylor 1s omstreeks 1900 experimenteel gevonden, dat bij 

een bepaald.slijtagekriterium onder bepaalde constante condi

ties de relatie V.T! = C geldt. Verdere onderzoek\ngen leidden 

tot de uitgebreide relatie ! 

v = C 
v 

hierin is : 

v = snijsnelheid (m/min) 

C = specifieke snijsnelheid v 
F = spa~ndoorsnede ·(t.d) nun 

G = spaanslankheid (1) 
d 

H = hellingshoek 

K = snijkantshoek 

T = gebruiksduur (minuten). 

m/min. 

m/min. 
2 

Bij latere experimenten is gebleken dat bij lange gebruiksduur 

T en lage snijsnelheid Vafwijkingen vandeze .relatie optreden. 

De relatie voor snijsnelheid en gebruiksduur blijkt van de ge

daante zoals in fig. V.5.1 is aangegeven. In deze figuur is te 

zien dat in het "gebruiksgebied" rechts van het maximum bij 

een laag kriterium deze afwijking pr'ocentueel groter is dan 

bij een hoog slijtagekri teriUm,,! .'. 

Fig. V.5.l Gebruiksduur T 
als functie van 
desn'ijsnelheid 
met als parameter 
het slijtagekri
terium .. 
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Deze afwijking blijkt in het toepassingsgebied van kera-

miek zodanig te zijn, dat de relatie van Taylor niet meer ge

gebruikt kan worden. Het isdus van belang een relatie te zoe

ken, waarin deze afwijking wordt verwerkt. Een relatie welke 

mogelijk voldoet, wordt gegeven door Colding (4). 

Colding stelt dat de slijtage van verspanend gereedschap wordt 

bepaal..d door e"en drietal grootheden q, V en T. 

De ~rootheid q is ingevoerd door Woxen en wordt gedefinieerd 

als: de spaanequivalentie q is gelijk aan de effectieve snij

kantslengte L gedeeld door de spaandoorsnede F. 

AO,LYq""dj 

q.lld.! 

Fig. V.5.2 Spaanequivalentie volgens Woxen. 

Colding geeft voor de relatie welke het verband tussen daze . 
3 grootheden aangeeft 

(log V - log V )2 (log T - log T )2 (log q - log qo 0 0 

A2 
+ 

B2 
+ 

C2 

)2 

= 

A2 , B2 en C2 zijn constanten, welke zowel positief als negatief 

kunnen zijn,. 

1. 

Dit is de vergelijking van een ellipsoide, een enkel- of dubbel

bladige hyperboloide. Doorsnijding van dit lichaam met een aantal 

vlakken q • constant, V = constant of T = constant geeft een 

bundel gelijkvormige ellipsen of hyperbolen. 
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Fig. V.5.4b. Waarnemingen in een coordinatenstelsel volgens 

Colding voor St. c60. 

Wanneer men de meetpunten bekijkt ziet men enige vreemde 

verschijnselen: In fig. V.5.4a snijden in het q.T vlak de 

lijnen voor V = 100 en V = 200 elkaar; dit kan fysisch niet 

worden verklaard. Verder liggen bepaalde groepen waarnemin

gen geheel buiten het verwachte gebied, bijv. in fig. V.5.4a 

bij q = 8,25 in het V.T.-vIak. Het aantal waarnemingen bui

ten het V.T.-vlak is te gering om met voldoende nauwkeurigheid 

een vergelijking volgens Colding te kunnen opstellen. 

WeI is gevonden dat in het V.T.-vIak geen gelijkvormige 

krommen op dezelfde hoofdas T zijn te construeren; het 

lukt weI wanneer de T-as wordt verschoven. Voor de ruimtelijke 

figuur heeft dit de consequentie dat de q-as wordt verdraaid; 

en 'dus niet meer loodrecht op het V.T~-vlak staat; met andere 

woorden q is niet onafhankelijk van V en T. 

Om een juist beeld te krijgen van de V.T.-relatie zal dus moe

ten worden gezocht naar een derde onafhankelijke grootheid. 
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HOOFDSTUK VI. 

De oppervlaktekwaliteit van het werkstuk. 

VI.I Algemeen. 

D~ kwaliteit van een oppervlak kan zowel geometrisch als 

fysi~ch worden beschouwd. Wanneer het oppervlak geometrisch 

wordt beschouwdj dan bepaalt de vormafwijking van de ideale, 

in de tekening gegeven vorm, de kwaliteit. Er wordt onder

scheid gemaakt tussen macroscopische vormafwijkingen; vorm

fouten e.d. en microscopische vormafwijkingen; ruwheid. 

Van fysisch standpunt bekeken wordt de oppervlaktekwaliteit 

bepaald door de afwijking van de mechanische en technolo

gische eigenschappen, zoals: restspanningen, structuur, 

chemische samenstelling, weerstand tegen corrosie e.d. van 

een dunne laag aan het oppervlak, ten opzichte van de 

eigenschappen in de kern van het werkstuk~ 

VI.2 Geometrische oppervlaktekwaliteit. 

K. 

Van dit onderwerp wordt aIleen .de microscopische vormafwij

king besproken. Van b~lang is nu vooral de toptop waarde R 

van het ruwheidsprofiel (Duits: Rauhtiefe). Aan de hand van 

de vorm van de beitel kan de theoretisch mogelijk bereikba-
, . 

:_e __ r~wheid Rth worden bepaald. 
---d.---

Kh. 

~ 

Ste1 d < 2 r sin Kh 

dan d = 2 r sin a 

sin a 
d = 2 r 

Rth = r (1 - cos a ) 

Rth = r (l 1 (~)2) - 2r 

Fig. VI.2.1 De theoretische ruwheid. 

I':::: 
d2 

8r 
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Het werkelijke ruwheidsprofiel blijkt van het theoretische 

af te wijken; de oorzaak van deze afwijking ligt onder andere 

in 

a. de p1astiache en e1aatische vervorming van het 

werkatuk. 

b. de anijsnelheid, 

-
c. de groefvormingaan het hu1pvrijloopv1ak (13) (17) 

d. de stijfheid van het systeem, machinegereedachape 

De invloed van de anijanelheid is onderzocht door Djatachenko 

(5). Bij dit onderzoek bleek er grote overeenkomst te bestaan 

tussen het verloop van de ruwheid R a1s R (V) en de spaan

stuiking A a1s A (V), zodat er zeer gegronde redenen zijn 

om te veronderstellen dat R en A sterk gecorre1eerd zijn. 

Dit b1ijkt uit ,de volgende grafieken8 Fig. VI.2.2 is ont

leend aan Djatschenko (5) en fig. VI.2.3 is gemaakt naar 

aan1eiding van meetpunten van Co1ding (4). 

De spaanstuiking A is via V en d vermoede1ijk direct afhan

kelijk van de' temperatuur aan het spaanvlak. 

Q 
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_Vm"'lmtr-. 
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l.?5 
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n,so 
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I 0.00 

. 
Fig. VI.2.2 De ruwheid R a1s 

functie van de 
snijsnelheid. 

0 20 LO EO 100 110 

Fig. VI.2.3 De spaanstuiking 
A als, functie van 
de snijsne1heid. 

Het snijsnelheidsgebied dat voor het keramisch snijmateriaal 

van be lang is, l~gt ver rechts van het maximum. 
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Wanneer het gestelde juist iS t is te verwachten dat daar 

onder identieke omstandigheden de temperatuur aan het 

spaanvlak hoger is bij keramisch snijmateriaal dan bij 

hardmetaal de R bij keramisch snijmateriaal iets lager zal 

liggen dan bij een vergelijkende proef met hardmetaal. 

Door Isaew en Kirillova (11) is dit versehijnsel onderzoeht. 

Het resultaat van hun,onderzoekingen wordt gegeven in fig. 

VI.?4.Bovendien is in deze figuur Rth uitgezet • 

. - . ~ .. 
____ Rlh. 

R. 

II I ;tT 
\ 

=t:",misch Snijmateriaal. 

-~l. _ _ __ Hardmetaal 

30 
: ... ~ ... 

I d.o,Sm 
O.Sx--:-,---

::::::::::::, ~f.------
~ I 

I 
~ ~ 

2S --r-
I ~-- --20 -l. -.::.. dt0,4m 

0"~'9=:: -~ 1-- .- .- .-
----i-- . I ---

Tn(omw ----.::...-- -----
15 !. ----- ---- ----

~ I --- d,CJ,3m 

-~ 1---- d,Qlrn 

10 0,3 - I -~ ----' r----r---

mtomw 

5 = .... .................. ,-'- -I- -..i dcG.2m 

Q2.1':'" - --=:::.:::: 
.Jd.Qlm 

t--

.- --I-' -- ...... -- --- --+--1-- : 
"'/omw -1 o,l)f:-

0 300 400 --....-.. Vm/see-. 200 100 

Fig~ VI.2.4 De ruwheid als funetie v~n de snijsnelheid 

met als, parameter d omw./mi~. 

Uit deze figuur blijkt dat zoals te verwaehten was : 

1. bij toenemende snelheid R afneemt en Rth benadert, 

2. bij keramiqch snijmateriaal R kleiner is dan bij 

hardmetaal onder overigens gelijke eondities, 



.. 0018 .. 

.. 46 -

3. bij kleine aanzetten de gemeten R relatief groot 

is ten opzichte van Rth , doch abso1uut gezien het 

verschi1met Rth ongeveer constant is. 

VI~3 De inv10ed van de beitelslijtage op de geometrische opper

v1aktekwaliteit • 

. Voor,praktische toepassing is het zeer be1angrijk te weten 

hoe de ruwheid R ver100pt afhanke1ijk van de beitels1ijtage. 

,Als dit ver100p bekend is ken een gebruiksduurkriterium voor 

het nadraaien worden bepaald. 

Over het algemeen wordt voor dit gebruiksduurkriterium even

als bij voordraaien de vrij100pvlakslijtage gekozene V~~r 

de top-top waarde R van de ruwheid zijn, afgezien van de ma

chine-eigenschappen. 2 fenomenen van belang, n.l. de neuspunt

slijtage en de groefvorming aan het hulpvrijloopvlak. Deze ver

schijnse1en zijn uitgebreid onderzocht door Prof. Pekelharing 

(13) en Lambert (17). Bij deze onderzoekingen is gebleken dat 

de linke,rflank van de groef evenwijdig loopt met de spaanaf

looprichting; en dat de afstand tussen de groeven gelijk is 

aan de voeding/omwente1ing. De groefvorming wordt geweten aan 

de verstevigde laag, welke la ter in VI.q. wordt besch'reven. 

t 

l 

~==:"'_H.lling 
't I Hnhr fh,nK 

Fig. VI.3.1 Groefslijtage aan hulpvrijloopvlak volgens 

Lambert. 

Het is duidelijk dat deze groeven eerat anel toenemen en 

daarna een constante waarde aannemen. 
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Vo1gens deze theorie is dus de spaanaf100prichting bepalend 

voor de ruwheid. De spaanaflooprichting wordt gunstiger bij 

toenemende snedediepte (13). 

Het resu1taat van de proeven van Lambert en Pekelharing 

komt overeen met de resultaten van onderzoekingen gedaan door 

Dornhofer (6). Dornhofer heert vergelijkende proeven gedaan 

met ha~dmetaal en keramiek. Hij heert gemeten de ruwheid R 

en de vrijloopvlakslijtage B als functie van de snijweg. De 
v 

resultaten zijn uitgezet in fig. VI~3.2 en fig. VI.3.3. 

7 _ 

1000 2000 '3000 4DOO 5000 M~OO 1000 B{)OO 9000 10000 11000 _ $r,Ijweg S!rr.} 

Fig. VI.3.2 Ruwheid R als functie van de snijweg. 

j ¥r!}loopvlak 
Sltjtagt!. 
Svt-'nr.'ll . -, 
Q28I--------'---------~ __________ -------

Fig. VI.3.3 Vrijloopvlakslijtage B als functie van 
v 

de- snijweg .. 
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Een ander belangrijk punt dat door Dornhofer werd onder

zocht is de vrijloopvlakslijtage bij constante gebruiks

duur als functie van de snedediepte. Uit zijn onderzoek 

volgde dat een snedediepte tussen 0,5 en 0,7 mm. het gun

stigste resultaat oplevert8 Zie fig. VI.3.4 

Vrijloopyl,,10 
SUjtagt. 
8~m~I __ ~'_I~ __ ~ __ ~ ______________________ ------, 

I t-------------"--------------.......... --.~ -~ - ._-
0,35 1------"'-----

0,)0 1----____ '----'-, __ ' ~----------------'------_ 
! \ 

0.10 1------~------+----'----;--'---7----_;_----------------_ 

0,05~.. , i 

10,00 ! • i ,; L I I 
r u u u ~ u u v u u 

Fig. VI.3.4 Bepaling van de gunstigste snedediepte. 

Door Isaew (11) is onderzocht de ruwheid R als functie van 

de vrijloopvlakslijtage. De resultaten van dit onderzoek 

zijn uitgezet in figuur VI.3.5. 

____ RUt 

o IU>.E- ----

Fig. VI.3.5 Ruwheid als functie van de vri.jloopvlak

slijtage. 
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De resu1taten van dit onderzoek ~orresponderen niet met 

de door Dornhofer (6) gevonden resu1taten (verge1ijk 

fig. VI.3.2)~ Dornhofer vindt n.l. een ge1eide1ijk toene

mende ruwheid. Isaew daarentegen vindt dat eerst de ruw

heid afneemt door een minimum gaat en bij B ~ 0,5 mm boven v -
de beginwaarde uitkomt. 

vr.4 Restspanningen bij het draaien .. 

Bij de verspaning werken op de buitenzone van het werkstuk 

-dusdanige krachten dat het werkstuk p1astisch wordt ver

vormd over een zone -van 0,5 " 1 m.m diep. Ten gevolge van de

ze verv~rming wordt het materiaa1 verstevigd. Anderzijds 
I . • 

wordt ten gevolge van het verspanen het werkstuk warm, hier-

door wordt een de~l der spanningen weer verwijderd. Het meten 

van de spanningen in deze zone is zeer moei1ijk. ·Een maat voor 

de vers~eviging wordt gegeven door de microhardheid. 

OarsprC?okelijke 
Mierohardheid. 

Fig. VI.4.1 Doorsnede over het oppervlak na het bewerken. 

In fig. VI84.1 is uitgezet de microh~rdheid in de buitenzone 

als functie van de afstand tot het oppervlak. 

Met behulp van Rontgenanalyse kunnen de restspanningen in 

een laagje van 10 Jl'm worden bepaald. Door steeds een laagje 

van 10 ~m af te etsen kan een totaalbeeld van deze spannin

gen worden verkregen. Dit is onderzocht door Isaew en 

Kirillova (11·). 
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1201-H+--+-+~1--+--+--+----: 

--- ---

,. 

Fig.VI.4.2 Restspannin
gen aan het 

oppervlak bij een bepaal
de snelheid. 
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In figuur VI.4.2 is de restspan

ning als (unetie van de afstar.d 

tot het oppervlak met als para

meter de snijsnelheid uitgezat. 

Uit deze figuur blijkt dat bij 

toenemende snijsnelheid de trek

spanning aan het oppervlak toe

neemt. Ter vergelijking is bij 

een snijsnelheid van 350 m/min. 

het verloop van deze epanningen, 

bij hardmetaalgereedschap onder 

identieke condities uitgezet. 

Het blijkt dat het verloop van 

de spanningen gelijksoortig is. 

Door Isaew en Kirillova (11) is verder onderzocht de invloed. 

van de voed~ng en de slijtage onder constante omstandigheden. 

Het resultaat van deze onderzoekingen is uitgezet in fig. 

VI.4.3~en fig. VI.4.4. 
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Fig. VI.4.3 Restspanning bij een bepaalde aanzet. 
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Restspanning bij een bepaalde beitels1ijtage~ 

Uit de-ze figuren blijkt : 

. . 

1. dat de inv10ed van de aanzet d gering is, 

2. dat- bij toenemende vrij1oopv1aks1ijtage B de span
v 

ningen groter worden, 

dat bij eon aanzet d = 0.5 mm/omw. en bij B = 0,7 mm 
v 

het ver100p van de spanningen geheel anders wordt • 

VI.5 Corrosiebestendigheid. 

Door Isaew en Kiril10va (11) is een verge1ijkend onderzoek ge

daan naar de oppervlakte-corrosie bestendigheid van het kera

misch snijmateriaal en met hardmetaal bewerkte werkstukken. 

Uit deze proeven bleek dat de corrosie beetendigheid van de 
I 

met keramisch snijmateriaal bewerkte werketukken zeer gunstig 

was. De gemiddelde afname bij het etsen van het met keramiek 

bewerkte oppervlak ligt per eenheid van tijd, ongeveer 40% 

lager-dan bij de met hardmetaal bewerkte oppervlakken. De 

onderzoekera ~erken hierbij op dat aan het bewerkte oppervlak 

vermoedelijk een corroaie bestendige laag, ten gevolge van 

diffusie van A120 3t ontstaat. 
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HOOFDSTUK VII. 

De snijtemperatuur. 

VII.l Meetprineipe • 

. Het volgende is ontleend aan een artikel van Dipl. lng. 

E: Lenz M. Se. 

,----------
I 
I 
I 
t+ , -------

Mettbt'\lQ.~ 
;-

I 
I 

Foto'diOdt.1 

Fig. VII.I.l Prineipeschema van de temperatuurmeting. 

Deze methode berust op de meting van de totale stralings

energie van een vlak van ¢ 0,4 mm over een golflengtege

bied van 0.5 Jim .; 3 Jim. 

De straling van dit vlakje wordt door een spleet in het 

werkstuk via een lenzenstelsel, dat bestaat uit een conden

sor met twee planconvexe kwartslenzen, op een germanium 

fotodiode geworpen, welke in een weerstandbrug is geschakeld. 

De insteltijd van de meetapparatuur is zeer gering, daar 

de toegepaste fotodiode een amplitude gemoduleerd licht

signaal tot 7 kH lineair voIgt. De ijking van de appara

tuur~' kan statiseh gesehieden. 

De positie van de opnameapparatuur ten opzichte van het 

vlak waarvan de temperatuur moet worden gemeten, wordt op

tisch mechanrsch ingesteld. 



.- 0018 -

- 53 .. 

VII.2 Technische uitvoering. 

De meetapparatuur wordt op de slede van de draa{bank gemon

teerd. Aan het werkstuk ¢ 300 mm wordt een borst gedraaid 

en in deze borst wordt een spleet van 5 mm breed gefreesd. 

Per omwenteling van het werkstuk wordt de temperatuur dUB 

een keer gemeten. 

Gebleken is dat na ~ 30 omwentelingen van het werkstuk de 

temperatuur tot een constante waarde is genaderd. 

Fig. VII.2.1 Meetopstelling. 

In figuur VII.2.2 wordt het verloop van de temperatuur 
, . 

op een punt aan het vrijloopvlak gegeven. Uit deze figuur 

blijkt dat de vrijloopvlaktemperatuur eerst snel toeneemt 

en daarna naar een constante waarde toeloopt welke bij 

V'~ 1.500 m wordt bereikt. 

I 
,500 h4--+~--+--+--I--+--+--*~~~'Y --..J/' 

'00 

i200,H------i_--t_--t ~ -I 
! ·r ~~Yl 
J o~_,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~---L i 0 200 600 __ 1100 2000 - V '"(min 

Fig. VII .. 2.2 T~mpera t;ii';-(;pe"e; puntvan 'het vrijloop-

vlak als functie van de snijsnelheid (t = 2 

-d = 0,25). 
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De in de g~afiek aangegevenmeetpunten zijn het 

gemiddeld~ van enige meti~gen. 

Ieder meetpunt is verkregen met een nieuw snij

plaatje. 

De emissie van desnijplaatjes wordt statisch 

geijkt in een oven. 

, ' 
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HOOFDSTUK VIII. 

Toepassingen. 

VIII.1. Draaien. 

Momenteel zijn de keramieksoorten zover ontwikkeld dat 

ze goed kunnen worden· gebruikt voor zowel het v66r- a16 

het nadraaien van staal, gietijzer. gewapend~ en onge

wapende kunststoffen. 

Toch is de huidige toepassing nog zeer gering. Wopkemeier 

(31) schat, dat in Duitsland ongeveer 1 % van de voor kera

Misch snij~ateriaal geschikte be.erkingenmet dit snijma

teriaal wordt uitg~voerd. In'Nederland ligt dit percentage 

aanzienlijk lager. Momenteel kan echter worden gesteld dat 

de laatste ontwikkelingen van het keramisch snijmateriaal 

zodanig zijn, 'dat in de toekomst het gehele huidige toepas

singsgebied van hardmetaal door keramiseh snijmateriaal be

streken kan worden. Bij de Degussa:werke is momenteel reeds 

een automaat volle dig uitgerust met keramiseh snijgereedschap 

op deze automaat worden bewerkingen zoals schroefdraadsnij

den, steken e.d. uitgevoerd. 

Het voordeel van de snijkeramieken ten opzichte van hard

metaal ligt vooral in het feit dat naa~t kortere bewerkings

tijden, langere standtijden, betere maatnauwkeurigheid, een 

betere oppervlaktekwaliteit en dikwijls lagere bewerkings

kosten worden bereikt. Het feit of lagere bewerkingskosten 

worden verkregen mQet geval voor geval worden bekeken. Door 

Rubel (23) is dit voor een groot aantal werkstukken uitgere-., 
kend. Hij vindt besparingen van 33 ~ 200% van de totaalkos-

t~nper werkstuk. Vooral bij de bewerking van gietijzer is 

deze besparing aanzienlijk. 
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Door de ontwikkeling van de keramieksoorten kan gietijzer 

nu met snijsnelheden van ongeveer 200 • 500 mlmin worden 

bewerkt met gelijkblijvende gebruiksduur van het gereed

schap. 

Uit de diverse.onderzoekingen is gebleken dat de keramische 

beitels vooral geschikt zijn voor het nadraaien. Hoewel de 

~eringe taaiheid de keramische beitels in principe minder 

geschikt maakt v~~r zware verspaning, zijn ook goede resul

taten te pereiken bij hetvoorbewerken. Zo kan het zelfs 

worden toegepast voor het afdraaien van gietkorsten en 

walshuiden; als eis wordt dan ec~ter gesteld dat in een 

passage de korst volledigwordt weggenomen. De toe te 

passen snijsnelheid bedraagt dan ongeveer 250 m/min bij 

een voeding van 0,2 • 0,25mm/omw. Bij het 'voorbewerken 

kunnen snedediepten tot 8 .tnm- en voedingen tot 0,6 mm/omw .. 

worden toegepast. 

Een nieuw toepassingsgebied is gelegen in het nadraaien 

in plaats van het naslijpen van werkstukken met een hardheid 

t'ot'll 68-. De hierbij toegepaste a~nzet en snedediepte c . . . . 
is klein. Bijvoorbeeld het nadraaien van snelstalen door-

nen R = 65: V = 180 mlmin, d ~·O,l mm/omw, t = 1 min. e 
T :: 10 minlilten. 

In Oost Duitsland (V.E.B. Hartmetallwerke Immelborn) zijn 

in de laatste jaren vooral de snijkeramieken van de derde 

groep verder ontwikkeld. Er zijndaar versehillende aoorten 

ontwikkeld voor langspe.nig me.teriaal (He 20) en kortspanig 

materiaal (He 30). 

De keramieksoorten van de derde groep zijn zoals eerder 

vermeld taaier en minder gevoelig v~~r scheurvorming dan ., 

de andere soorten en daarom beter geschikt voor het toe-

passen in onderbroken snede. 

Gevonden is dat wanneer, bij t6epassing in onderbroken snede, 

de' voeding< 0,2 mmlomw. wordt gekozen de gebruiksduur 

slechts weinig afneemt (11). 
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VIII.2 Frezen. 

Momenteel wordt dit voorzover mij bekend aIleen nog uit

gevoerd in de diverse onderzoekingslaboratoria. Zoals 

reeds eerder vermeld worden hier vooral successen geboekt 

met de snijkeramieken van de derde groep. Het frezen ge

schiedt met kleinevoedingen per tend om de stootbelas

ting per tand zo gering mogelijk te doen zijn. 

VIII.3 Gereedschapswerktuigen. 

Het is duidelijk dat het gere~dschapswerktuig waarmee 

word-t gewerkt aan zeerhoge eisen moet voldoen. Deze eisen 

zijn : 

1. een groat vermogen aan de hoofdspil (30. -100 pk) 

2. een groot regelbereik met een hoog maximum toeren-

tal 3.000 - 5.000 omw./min8t 

3. een grote stabiliteit moet hebben om tijdens het 

~erspanen de grote optredende massakrachten te kun

nen opvangen. 

Verwacht mag worden d~t er in de toekomst 2 typen gereed

schapswerktuigen zullen ontstaal1 

1. machines .geschikt voor grote snijkrachten en koppels. 

lage snijsnelheden en dus lage massakrachten (voor

draaien met snelstaal en hardmetaal). 

2. machines geschikt voor lage snijkrachten en koppels, 

hoge snijsnelheden en hoge massakrachten (keramiek). 

Opm.: Bij ve:tschillende onderzoekingen is gebleken dat 

het meedraaiend center in de losse kop een zwak 

punt in de draaibank is in verband met de dynami

sche stabiliteit. 
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