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VOORWOORD 

In de huidige samenleving is het milieu inmiddels een van de belangrijkste aandachtspunten 
geworden. De producerende bedrijven moeten aan steeds strengere eisen voldoen om zo de afbraak 
van het milieu te reduceren. Indien er niet aan de eisen wordt voldaan kan er gerekend worden op 
hoge boetes. 8edrijven zijn tegenwoordig voortdurend bezig met het controleren of de fabricage nog 
aan de laatste milieueisen voldoet en het evt. aanpassen. Ook wordt er bij het ontwerpen al rekening 
gehouden met de toekomstig gestelde eisen (Ecodesign). 

Philips is bezig met een aantal projecten om het Ecodesign te stimuleren. Deze projecten worden 
gesubsidieerd door de Ministeries van Economische Zaken en VROM en lopen minimaal tot 1996 
door. Het doel van de projecten is vierledig: het opstarten en uitwerken van gestructureerde 
Ecodesign, als voorbeeld enkele interne casussen uitwerken, een extern leereffect bereiken en een 
basis leggen tot samenwerking met Nederlandse know-how om in de toekomst verder te kunnen 
samenwerken. 

De projecten zijn op te delen in vier groepen: 
• Het onderzoeken of er een mogelijkheid is tot samenwerking tussen Philips en enkele 

Nederlandse onderzoeksinstituten. 
• Het opstarten van een database om relevante en waardevolle informatie in op te slaan. 
• Het ontwikkelen van een workshopprogramma en een CDi-instructiedisk. 
• Het uitwerken van enkele casestudies. 

Dit rapport beschrijft een uitwerking van zo'n casestudie. 

Hierbij wi! ik mijn begeleider Ir. A. de Winter bedanken en iedereen die mij te woord heeft willen staan 
of mij op een andere manier informatie heeft verstrekt. 

maart 1995, Janneke van Heteren 



SAMENVATrlNG 

Bij Philips PMF in Eindhoven op de afdeling MeCoMa is men bezig met het vervangen van Tellus 68, 
een zware olie met additieven door het minder visceuse smeermiddel SBX 91. Dit smeermiddel bevat 
geen additieven. Het vervangen is nodig om te kunnen voldoen aan de milieunormen per 1996. Bij 
produkten van Invar, een ijzernikkellegering met 36% nikkel, treedt versnelde slijtage op van het 
gereedschap, indien SBX 91 wordt toegepast. 
Na een uitgebreid literatuuronderzoek zijn verschillende mogelijke oorzaken van de versnelde slijtage, 
zoals b.v. vermoeiingsslijtage, chemische slijtage, vaste-stofdiffusie en het ferromagnetisch zijn van 
Invar uitgesloten. De oorzaak van deze versnelde slijtage is waarschijnlijk adhesie tussen Invar en 
stempelstaal. Invar vormt geen oxidehuid en heeft een atoomstraal die overeenkomt met die van 
chroom, het belangrijkste legeringselement van het gereedschapstaal. De atoomstraal is bijna gelijk 
aan die van ijzer. Deze twee eigenschappen bevorderen adhesie. Er werden geen eigenschappen 
gevonden die adhesie tegenwerken. De reden van het verschil in slijtage tussen het gebruik van 
Tellus 68 en SBX 91 is waarschijnlijk gelegen in het ontbreken van additieven in SBX 91. Additieven 
gaan een binding aan met de oppervlakken en vormen zo een beschermende laag tegen slijtage. Die 
additieven kunnen echter niet aan SBX 91 worden toegevoegd omdat dan de milieueisen niet gehaald 
kunnen worden. 
Om een oplossing te vinden is een experimentvoorstel gedaan waarbij verschillende 
stempelmaterialen in combinatie met coatings worden getest. Het aantal stempels dat hierin wordt 
voorgesteld bedraagt zes. Deze hebben een ruitvorm, waarin de twee meest kritieke hoeken in de 
produktie worden velWerkt. Deze materialen worden gesmeerd tijdens de proef met SBX 91. Of de 
afdeling MeCoMa het experiment daadwerkelijk gaat uitvoeren is op dit moment nog niet besloten. 

3 



INHOUDSOPGAVE 

VOORWOORD ................................................................................................................................... 2 
SAMENVA TTING ................................................................................................................................ 3 

1. INLEIDING ...................................................................................................................................... 5 
1.1 Probleemformulering ................................................................................................................. 5 
1.2 Doel en opbouw van het onderzoek ........................................................................................... 5 
1.3 Korte omschrijving van het bewerkingsproces ............................................................................ 6 

2. LITERATUURONDERZOEK ........................................................................................................... 7 
2.1 Slijtagesoorten ........................................................................................................................... 7 

2.1.1 Abrasieve slijtage ................................................................................................................ 7 
2.1.2 Adhesieve slijtage ............................................................................................................... 7 
2.1.3 Vermoeiingsslijtage ............................................................................................................. 8 
2.1.4 Chemische sWtage .............................................................................................................. 8 

2.2 Ponsen ...................................................................................................................................... 8 
2.2.1 Smering bij ponsen .............................................................................................................. 9 

2.3 Minerale olien en hun additieven .............................................................................................. 10 
2.3.1 Additieven ......................................................................................................................... 10 

2.4 Invar ........................................................................................................................................ 10 
2.5 Analyse van de probleemstelling .............................................................................................. 11 

2.5.1 Abrasieve slijtage .............................................................................................................. 11 
2.5.2 Adhesieve slijtage ............................................................................................................. 11 
2.5.3 Vermoeiingsslijtage ........................................................................................................... 11 
2.5.4 Chemische slijtage ............................................................................................................ 12 
2.5.5 Vaste-stofdiffusie ............................................................................................................... 12 
2.5.6 Ferromagnetisme .............................................................................................................. 12 
2.5.7 Veronderstellingen ............................................................................................................. 13 

3. ALGEMENE EXPERIMENTKEUZE ............................................................................................... 14 
3.1 Gestandaardiseerde pen-schijfproef ......................................................................................... 14 
3.2 Variatie van snijspleet. ............................................................................................................. 14 
3.3 Variatie van stempelmaterialen met en zonder coating ............................................................ 15 
3.4 Variatie van het smeermiddel. ................................................................................................. 15 

4. UITWERKING SPECIFIEK EXPERIMENTVOORSTEL. ................................................................ 16 
4.1 Doel ......................................................................................................................................... 16 
4.2 Omschrijving ............................................................................................................................ 16 
4.3 Technische gegevens .............................................................................................................. 16 
4.4 Motivatie voor de keuzes van de stempelmaterialen ................................................................ 18 
4.5 Benodigdheden en uitvoering ................................................................................................... 19 

5. GERAADPLEEGDE LITERA TUUR ............................................................................................... 20 

4 



1. INLEIDING 

1.1 Probleemformulering 

Bij de afdeling MeCoMa (Metal Components and Assemblies) van Philips worden o.a. diafragmadelen 
van beeldbuizen geproduceerd. Deze worden gemaakt van Invar, een ijzernikkellegering en van 
laagkoolstofstaal. De bewerkingen die de materialen ondergaan zijn achtereenvolgens smeren met 
Tellus 68 (afgekort T 68). omvormen. wassen met trichloorethyleen (afgekort tri) en oxidatie 
(zwarten). Het wassen van de onderdelen is nodig voor het zwarten. Het zwarten vindt plaats in een 
doorvoeroven waar, onder toevoeging van de nodige hulpstoffen en energie, een ijzeroxidelaag op 
het produkt wordt gebracht. Het eindprodukt is een gezwart stalen diafragmadeel. 

Het smeermiddel T 68 is een minerale olie die additieven bevat en kan aileen met tri worden 
afgewassen. Bij dit wasproces worden tevens aile spanen die ontstaan zijn bij het ponsen verwijderd. 
De standtijden die de stempels halen zijn meer dan 200.000 stuks. 

Per 1 januari 1996 moet tri vervangen worden door een milieuvriendelijker schoonmaakmiddel. Dit is 
te bereiken als het smeermiddel vervangen kan worden. Bij de vervaardiging van beeldbuiskappen 
wordt de minerale olie SBX 91 gebruikt. SBX 91 heeft als voordeel dat het geen additieven bevat en 
niet emulgerend is. Dat betekent dat het afwasbaar is met water en daama weer te scheiden is van 
water omdat het boven komt drijven. SBX 91 is ongeveer 10 maal dunner dan T 68. Bij het invoeren 
van SBX 91 stuit men op problemen. Het produceren van diafragmadelen gemaakt van Invar leidt tot 
versnelde slijtage van het gereedschap (standtijden van 10.000 stuks). in tegenstelling tot het 
produceren van laagkoolstofstalen delen. Hierbij treden geen problemen op. 

Invar 

Laagkoolstofstaal 

o = geringe slijtage 

X = ernstige slijtage 

o 
o 

8 SBX 91 

x 

o 

1.2 Ooel en opbouw van het onderzoek 

Er dient een milieuvriendeHjke oplossing te worden gevonden die leidt tot vermindering van slijtage bij 
het ponsen van Invar. Het meest gewenst is een oplossing waarbij SBX 91 gebruikt kan worden als 
smering omdat deze op andere produktielijnen in de fabriek ook wordt gebruikt. 

Eerst is er een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de omstandigheden die 
optreden tijdens het bewerkingsproces en de eigenschappen van de materialen. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd om de soort slijtage die optreedt te kunnen identificeren en de oorzaak te kunnen 
begrijpen. Het literatuuronderzoek is als voigt opgebouwd: 

• Allereerst is uitgelegd wat slijtage is. De verschillende slijtagevormen die bij het omvormproces in 
het algemeen kunnen voorkomen zijn toegelicht. 

• Het bewerkingsproces ponsen is bekeken m.b.t. optredende slijtage. Hierbij is vooral gekeken 
naar slijtagesoorten die in het algemeen veel voorkomen bij deze specifieke bewerking. 

• De olien die in het proces worden gebruikt zijn minerale olien. Er is uitgelegd wat minerale olien 
zijn en er is ingegaan op de functie van additieven. 
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• Eigenschappen van Invar en ijzer-nikkellegeringen zijn besproken. 

Deze algemene informatie is geanalyseerd. De mogelijke oorzaken van de slijtage zijn systematisch 
bekeken en uitgesloten. De meest waarschijnlijke slijtagevorm en oorzaak daarvan zijn aangegeven. 

Vervolgens is er een proefopzet gemaakt met als doel het vinden van de meest geschikte oplossing. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Ir. A. de Winter (TUE), F. Melgert en Ir. I. 
Beate (MeCoMa facilitymanagement), Ing. B. van Lochem (MeCoMa MDC, Metal Display 
Components) en Ir. M. Schrijvers (CMTI, Centrum voor Materialen, Technologie en Innovatie) 

1.3 Korte omschrijving van het bewerkingsproces 

De diafragmaonderdelen worden geponst en gebogen. Deze bewerkingen gebeuren in 6 slagen. 

1. Het persen van de stapelnokken en het randprofiel voor de stijfheid van de plaat. 
2. Het ponsen van de zoekergaten en een gedeelte van de zijkanten van het werkstuk. 
3. Het ponsen van de lange zijdes van het werkstuk. 
4. Het ponsen van de rest van de zijkanten. 
5. Het buigen van de hoek. 
6. Het uitsnijden van het werkstuk. 

De dikte van de plaat bedraagt 0.15 mm of 0.20 mm en het materiaal is Invar of laagkoolstofstaal. Het 
stempelmateriaal is het gereedschapstaal N1019. Ais smering wordt Tellus 68 gebruikt. Indien de 
ruwheidstoppen in het snijoppervlak een hoogte hebben van 0.08 mm worden de persen stilgezet en 
de matrijzen geslepen. Ruwheden van 0.10 mm of hoger worden afgekeurd. Onder deze 
omstandigheden worden standtijden bij beide materialen gehaald van meer dan 200.000 stuks. 
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2. LlTERATUURONDERZOEK 

2.1 Slijtagesoorten 

Wrijving is: 
De weerstandskracht die tangentieel staat op de aangrenzende oppervlakken van twee lichamen, als 
onder invloed van een uitwendige kracht, het ene lichaam relatief beweegt of wi! bewegen t.o.V. het 
andere lichaam. 

Slijtaqe is: 
Verlies van materiaal in een oppervlak. 

Er zou geen slijtage optreden bij materiaalbewerking als de matrijs en het werkstuk volledig van 
elkaar gescheiden werden door een niet-reactieve smering. Dit wordt een plastohydrodynamische 
smering genoemd (PHD-smering). Dit treedt zelden op. Doorgaans treden grens- of gemengde 
smering op. 

8ij grenssmering en gemengde smering treedt slijtage op, omdat hierbij de oppervlakken die bewegen 
t.o.v. elkaar, elkaar raken. Deze slijtage kan grote vormen aannemen. Er zijn verschillende soorten 
slijtage te onderscheiden: 

Figuur 2-1: PHD-smering 
[13] 

2.1.1 Abrasieve slijtage 

Figuur 2-2: grenssmering 
[13] 

Figuur 2-3: gemengde 
smering [13] 

De hoge spanningen die optreden in de ruwheidstoppen a.g.v. het "schuren" leiden tot plastische 
deformatie en daarmee tot scheuren en breuk. Abrasieve slijtage is te vergelijken met slijpen. Het 
wordt veroorzaakt door harde losse deeltjes die zich tussen de oppervlakken bevinden of door het 
bewegen van de ruwheidstoppen over de dalen en toppen van het andere oppervlak. 

I~~I 
Figuur 2-4: abrasieve slijtage [3] 

2.1.2 Adhesieve slijtage 

De toppen van de oppervlakken schuren over elkaar. Indien deze toppen sterk met elkaar verbonden 
zijn a.g.v. hoge krachten en schone oppervlakken, kan er koudlassen optreden. Verdere beweging 
leidt tot scheuren van de toppen, doorgaans van het minst harde materiaa!. 8ij herhaald bewegen 
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t.o.v. elkaar treedt uiteidelijk breuk op van de toppen. De afgebroken deeltjes kunnen 6f los zijn 6f ze 
zitten vast op het hardere materiaal. 

Figuur 2-5: adhesieve slijtage [3] 

2.1.3 Vermoeiingsslijtage 

Deze slijtagesoort treedt vooral op bij cyclische belasting van het oppervlak tussen matrijs en 
werkstuk. Onder invloed van bewerkingskrachten ontstaan spanningen onder het oppervlak die leiden 
tot het vormen van microscheurtjes op de zwakste plaatsen van de matrijs, bv. bij insluitsels. Door 
herhaaldelijk belasten scheurt het metaal verder en leidt tot breuk . 

- .. 
Figuur 2-6: vermoeiingsslijtage [3] 

2.1.4 Chemische slijtage 

Er kan een film ontstaan op het oppervlak van de matrijs of het werkstuk a.g.v. oxidatie aan de lucht 
of een tribochemische reaktie (additieven in de olie reageren met het oppervlak). Dit reaktieprodukt 
wordt tijdens de bewerking weer verwijderd en meegenomen door de olie. Bij de volgende cyclus 
begint het proces weer opnieuw. Zo slijt iedere keer een klein laagje van het oppervlak af. Vaak is dit 
een vorm van slijtage die beschermt tegen ernstigere vormen van slijtage. De ontstane film voorkomt 
bijvoorbeeld adhesieve slijtage. 

Figuur 2-7: chemische slijtage [3] 

2.2 Ponsen 

Er worden twee verschillende bewerkingsprocessen uitgevoerd om het diafragmadeel te 
vervaardigen, nl. buigen en ponsen. Ponsen veroorzaakt hier de grootste slijtage en is dus kritisch. 
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Ponsen is het uitsnijden langs een gesloten contour. Het metaal wordt gesneden tussen twee 
matrijzen. Hierbij wordt de beweging van de stempel t.o.v. het materiaal en de matrijs bekeken. 

Ais de stempel het werkstuk raakt treedt elastische deformatie op. De grootte hiervan is een functie 
van de elastische eigenschappen van het materiaal en de geometrie van de snijzone. Hiema begint 
plastische deformatie en na een kritische zakking van de stempel treedt scheuren op in de 
contourhoeken. Bij verdere penetratie van de stempel wordt het uitsnijden voltooid, de snijkrachten 
bereiken hun maximum. De stempel daalt nog steeds om het uitgesneden gedeelte te verwijderen van 
de snijzone. Vervolgens zal de stempel een teruggaande beweging maken. 

Wrijving tussen de contactoppervlakken kan een belangrijk effect hebben op de kwaliteit van het 
uitgesneden oppervlak. 

Wrijving is tevens voor een gedeelte verantwoordelijk voor de benodigde snijkracht en de slijtage van 
matrijs en stempel. 

Ponsen leidt tot emstige slijtage: 

• Matrijs, gereedschaphoeken en de zijkanten van de stempel staan bloot aan het zojuist gecreerde 
schone oppervlak. a.g.v. het snijden [21, 8]. Door het glijden van de twee oppervlakken t.o.v. 
elkaar ontstaat een idea Ie situatie voor adhesieve slijtage. Deze slijtage is ernstiger naarmate de 
te ponsen hoeken scherper worden. 

• Het werkstuk wordt sterk plastisch verstevigd in een zone rondom de snijzone. Deze zone is klein 
ongeveer 50% van de plaatdikte. De harde uitstekende ruwheidstoppen kunnen abrasief werken. 

• Bij massaproduktie treedt slijtage aan de stempel op door vermoeiing. Dit gebeurt vooral waar 
adhesieve banden aanwezig zijn tussen werkstuk en matrijs. Dit treedt zowel op bij de 
heengaande als de teruggaande beweging van de stempel. 

• De terugvering van het werkstuk a.g.v. elastische deformatie leidt tot een relatieve beweging 
tussen werkstuk en de top van de stempel. De zijkanten van het werkstuk veren terug en 
schrapen langs de stempel. Deze twee mechanismen leiden tot abrasieve werking. 

• Indien de temperatuurverhoging voldoende is (55°C) treedt er grotere adhesie op. 
Bij het ponsen treden voornamelijk abrasieve en adhesieve slijtage op. 

2.2.1 Smering bij ponsen 

Vloeibare smering vormt een samengeperste film als de stempel de metalen plaat raakt. Deze film 
zorgt voor een verminderde slijtage van de kop van de stempel. De vloeistof die er tussenuit wordt 
geperst stroomt in de snijzone. Dit leidt tot een verminderde adhesie op de zijwanden van de stempel. 
Bij teruggang van de stempel treedt nu ook verminderde adhesie op. De benodigde teruggaande 
kracht neemt af. 

Bij dit bewerkingsproces treedt veel adhesie op. Indien temperaturen hoog zijn worden extreme 
drukadditieven (EP-additieven) aanbevolen. Deze werken bij hoge temperaturen door onomkeerbaar 
Ie reageren met metaaloppervlakken en zo anorganische films te VOrmen die adhesie tussen de 
contactmakende metalen voorkomen. Het extreme drukadditief wordt actief bij temperaturen waarbij 
grenssmeermiddelen falen. 

Voor hoge bewerkingskrachten zijn olien nodig met hoge viscositeit en worden additieven in hogere 
mate toegepast. Op water gebaseerde smeringen kunnen worden gebruikt, maar op olie gebaseerde 
smeringen zijn meer geschikt voor zwaar werk. Vloeibare smeermiddelen kunnen achtergebleven 
losse metaaldeeltjes wegspoelen. 

Het toepassen van een smering met actieve zwavel zal de levensduur van de matrijzen aanzienHjk 
verlengen. 

Aanbevo/en smering bij ponsen: mill olie, minerale olie, evt EP-additieven, was, synthetische 
oplossingen [11. 
Aanbevo/en smering bij buiging om een mn: emulsies, minerale olien, zeepoplossingen. [21, 21 
Aanbevolen smering bij koud plaatbewerken van ijzernikkellegeringen: 
Emulsies, chloor, was, minerale olien evt. met EP-additieven, conversion coatings met zeep [1]. 
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2.3 Minerale olien en hun additieven 

Minerale olien zijn hydrocarbonaten, verkregen uit ruwe olie door destillatie. De eigenschappen 
worden bepaald door ketenlengte, structuur en zuiverheid [21, 3]. 

Er is geen eenduidige minerale olie aan te wijzen voor metaalbewerking. Minerale olien zijn stabiel, ze 
zijn niet onderhevig aan biologische aanvallen door bacterien of schimmels. 

De olie kleeft onder hoge drukken vast aan de bewerkingsoppervlakken wat tot een goede smering 
leidt. Minerale olie lost niet op in water dus het hoeft er ook niet van gescheiden te worden. De 
recycling wordt daardoor vergemakkelijkt. 

In het algemeen is minerale olie duur, vergeleken met andere soorten smeermiddelen. Ze koelen 
matig. 

2.3.1 Additieven 

Zuivere minerale olien worden gebruikt in systemen waar hun eigenschappen op het gebied van 
stabiliteit, temperatuursafhankelijkheid en het vermogen om slijtage te voorkomen toereikend zijn, 
b.v. in lichte bewerkingen. Deze eigenschappen zijn al snel niet meer toereikend als de 
bewerkingskrachten toenemen. Er moeten dan speciale chemicalien worden toegevoegd, 
zogenaamde additieven. Er zijn verschillende eigenschappen die d.m.v. additieven verbeterd kunnen 
worden [21, 6]. 

Effecten die bepaald worden door de basisolie zijn andere dan die worden bepaald door de additieven 
[21, 7]. 

2.4 Invar 

Invar is een ijzer-nikkellegering met ongeveer 36% nikkel. Deze legering heeft als eigenschap dat het 
niet of nauwelijks uitzet a.g.v. temperatuurveranderingen rond kamertemperatuur. Het is "invariant". 
Deze legering werd in 1897 ontdekt door Ch. E. Guillaume. Het heeft een austenitische structuur en 
vormt geen oxidelaag aan het oppervlak. 

Invar wordt gebruikt b.v. in precisiegereedschappen, lazers, meetinstrumenten en op grote schaal in 
beeldbuizen. 

De eigenschappen van ijzer-nikkellegeringen m.b.t. koudomvormen zijn gelijk aan die van 
nikkellegeringen. Voor nikkellegeringen geldt dat ze geen oxidelaag vormen aan de oppervlakte en 
hebben daardoor de neiging tot koudlassen. Werkstukken die hiervan gemaakt worden moeten dan 
ook geen scherpe hoeken hebben maar grote afrondingen en grote aaneengesloten vlakken. Deze 
afrondingen zijn doorgaans groter dan die bij laagkoolstofstaal indien het een werkstuk betreft met 
dezelfde functie [10]. 

Omdat nikkellegeringen grotere vloeispanningen hebben dan laagkoolstofstaal hebben ze hardere 
gereedschappen nodig en zwaardere machines. Dit betekent dat smering, geschikt voor zware 
bewerkingen, vereist zijn. Olien met zwavel of chloor bevattende additieven kunnen gebruikt worden. 
Deze moeten na de bewerking zo snel mogelijk verwijderd worden omdat ze anders het oppervlak 
kunnen verzwakken [10]. 

IJzer met het percentage nikkel boven 30% is ferromagnetisch. 
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2.5 Analyse van de probleemstelling 

V~~r elke algemene slijtagevorm die in het onderzoek naar voren kwam wordt hier nagegaan of deze 
in deze specifieke bedrijfssituatie kan voorkomen. 

2.5.1 Abrasieve sJijtage 

Deze slijtage ontstaat a.g.v. de slijpende werking van losse deeltjes of ruwheidstoppen tussen twee 
schurende oppervlakken. Deze deeltjes of ruwheidstoppen moeten minstens net zo hard zjjn als het 
oppervlak dat aan slijtage onderhevig is [21. 1]. 

Invar heeft een hardheid van 140 HV (Hardheid Vickers). Het gereedschap heeft een hardheid 52-62 
HRC (Hardheid Rockwell C). dit is omgerekend 540-750 HV [21, 10]. Er wordt uitgegaan van het 
ongunstigste geval, een hardheid van 540 HV. De hardheid van de ruwheidstoppen van het plastisch 
gedeformeerde Invar moet dus 540 HV worden om abrasief te kunnen werken. Dit is ongeveer 4 keer 
zo hard als voor de bewerking. Dil schijnt niet te kunnen voorkomen na een bewerkingsslag. Na 
iedere slag schuift het werkstuk door en WOrdt er een andere bewerking uitgevoerd. De ruwheidstop
pen ondergaan dus maar een bewerkingsslag. Als er deeltjes los zijn geraakt van het werkstuk zouden 
deze normaal gesproken meegenomen moeten worden door de smering. Deze vonn van directe 
abrasieve slijtage is dus niet waarschijnlijk. 

2.5.2 Adhesieve slijtage 

Adhesieve slijtage ontstaat door koudlassen van werkstuk en gereedschap op elkaar. Stukjes uit het 
werkstuk gaan vastplakken op het gereedschap. Daar bovenop plakt weer een stukje enz. Dit brokje 
wordt harder onder invloed van de steeds terugkerende belasting. Op den duur breekt het brokje af. 
Dit zou kunnen zijn omdat het onderhevig is aan cyclisch terugkerende belasting en er dus 
vermoeiingsslijtage optreedt. of omdat het onderhevig is aan steeds groter wordende krachten omdat 
de grootte van het blokje steeds toeneemt. Bij het afbreken neemt het een stukje uit het 
gereedschapstaal mee wegens de hardheid van het vastgeplakte brokje en de sterkte van de binding 
tussen gereedschap en werkstuk. 

Koudlassen kan optreden als er geen oxidelaag ontstaat aan de oppervlakte van de metalen [21, 1]. 
Het gereedschap en het werkstuk komen dan direct met elkaar in aanraking. Nikkel en nikkelle
geringen tenderen zeer sterk naar koudlassen omdat zich geen oxidelaag vormt aan het oppervlak. 
Invar, dat 36% nikkel bevat, heeft ook geen oxidehuid [20]. Indien de grootte van de atoomstralen en 
het atoomrooster van de verschillende metalen die met elkaar in aanraking komen overeenkomen, 
bevorderl dat adhesie [10]. De atoomstraal van nikkel is gelijk aan die van chroom. het belangrijkste 
legeringselement van het gereedschap (12%), en bijna gelijk aan die van ijzer [4]. Het is mogelijk dat 
dit. in combinatie met het feit dat er geen oxidehuid aanwezig is, de oorzaak van de versnelde slijtage 
is. 

De gevolgen van de adhesie zijn al snel merkbaar. De opeenhoping van deeltjes op het 
gereedschapstaal vormt een harde ruwheidstop. Deze top kan zorgen voor een ploeg effect in het 
werkstuk. De putjes die ontstaan zijn in het gereedschap na uitbreken van de aangeladen brokjes 
kunnen bijdragen tot de slijtage vanwege hun grillige vorm. Deze vorm van indirecte abrasieve 
slijtage is een gevolg van adhesieve slijtage. 

2.5.3 Vermoeiingsslijtage 

Vermoeiingsslijtage is het gevolg van cyclische belasting van het oppervlak tussen stempel of matrijs 
en werkstuk. Het is dus niet afhankelijk van smering en in dit geval (slijtage aan de stempel en 
matrijs) ook niet van het werkstukmateriaal. Deze vorm van slijtage is hier niet de oorzaak van de 
versnelde slijtage. Het kan wei een gevolg zijn, indien adhesieve slijtage optreedt. De stukjes 
materiaal die vastgeplakt zitten op het gereedschap zijn onderhevig aan steeds terugkerende 
belastingen. Deze worden belast op vermoeiing, wat leidt tot het uitbreken van kleine deeltjes uit het 
gereedschap. 

11 



2.5.4 Chemische slijtage 

Chemische slijtage kan ontstaan a.g.v. het vormen van een oxidelaag aan de lucht. Die laag wordt 
verwijderd tijdens de bewerking. Het is bekend dat Invar geen oxidelaag vormt. Het gereedschapstaal 
zou ook een oxidelaag kunnen vormen. Ais dit de oorzaak van de slijtage zou zjjn, dan zou deze vorm 
van slijtage ook moeten optreden bij het smeren met Tellus 68. Dit is niet het geval. Het zou ook nog 
kunnen dat de additieven van T 68 oxidatie aan de lucht verhinderen. Dan zou het proces bij SBX 91 
wei kunnen voorkomen. Maar er wordt al succesvol gesmeerd met SBX 91 bij dit gereedschapstaal 
zonder dat dit verschijnsel optreedt. Oxidatieslijtage kan hier derhalve uitgesloten worden. 

Andere mogelijkheid is dat er een film ontstaat a.g.v. een tribochemische reaktie. Additieven in de olie 
reageren met het oppervlak. Deze film zou dan net zoals de oxidelaag verdwijnen tijdens de 
bewerking en weer opnieuw aangemaakt worden. Deze slijtagevorm kan ook uitgesloten worden 
omdat er al succesvol wordt gesmeerd met SBX 91 bij dit gereedschapsmateriaal en dergelijke 
effecten niet zijn waargenomen. 

Er zijn nog andere mogelijke oorzaken van de versnelde slijtage bekeken. 

2.5.5 Vaste-stofdiffusie 

Legeringselementen kunnen van de ene vaste stof in de andere diffunderen. In dit geval zou dan 
chroom in Invar kunnen diffunderen of nikkel in het gereedschap. Diffusie treedt pas significant op 
boven de 800°C. De flitstemperaturen die optreden tijdens het proces zUn onbekend. Het uiterlijk van 
het door metaaldiffusie versleten gereedschap vertoont verkleuringsplekken. Omdat bij het ponsen 
van Invar het aanladen van Invar op het gereedschap is waargenomen, dus brokjes Invar zitten 
vastgeplakt erop, kan er op grond daarvan worden gezegd dat diffusie niet de snelle slijtage heeft 
veroorzaakt. 

2.5.6 Ferromagnetisme 

IJzer met het percentage nikkel boven 30% is ferromagnetisch. Dit zou een eigenschap kunnen zijn 
die leidt tot slijtage van het gereedschap. Het zou kunnen voorkomen dat een machineonderdeel een 
zwak magnetisch veld veroorzaakt en het gereedschap is ook ferromagnetisch. Dit zou kunnen leiden 
tot een versterkte aantrekkingskracht tussen gereedschap en werkstuk. In de literatuur wordt geen 
melding gemaakt van magnetische slijtage, maar om de mogelijkheid toch geheel uit te kunnen 
sluiten wordt tevens gekeken naar laaggelegeerd koolstofstaal dat ook ferromagnetisch blijkt te zUn. 
Invar en laaggelegeerd koolstofstaal worden met elkaar vergeleken aan de hand van twee grootheden 
[21, 4]: magnetische permeabiliteit en magnetische verzadiging. 

Uit grafieken [21, 5] zijn de volgende waardes af te lezen: 

laagkoolstofstaal Invar 

verzadiging m 2.17 0.15 

permeabiliteit [-] 17500 1000 

De grootheden die de magnetische eigenschappen bepalen van de metalen zijn bij laagkoolstofstaal 
een factor 17 groter dan bij Invar. Hieruit kan geconcludeerd worden dat laagkoolstofstaal met 0.004% 
koolstof sterkere ferromagnetische eigenschappen heeft dan Invar. Het omvormen van het 
koolstofstaal met SBX 91 levert geen problemen op. De versnelde slijtage van het gereedschap bU 
het ponsen van Invar heeft niet als oorzaak het ferromagnetisch zijn van Invar. 
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2.5.7 Veronderstellingen 

In paragraaf 2.2 is te lezen dat bij ponsen, hier het kritieke proces, veel adhesieslijtage optreedt. Met 
dit in het achterhoofd en na deze uitgebreide beschouwing leek het adhesieverschijnsel de meest 
waarschijnlijke oorzaak voor het slijtageproces. Laagkoolstofstaal, dat een oxidehuid heeft, reageert 
ook adhesief als het in direct contact staat met het gereedschapstaal. Indien adhesie daadwerkelijk de 
oorzaak is, moeten de adhesieve banden tussen Invar en het gereedschapstaal beduidend steviger 
zijn of makkelijker tot stand kunnen komen dan die van laagkoolstofstaal en gereedschapstaal. 

Er konden een aantal veronderstellingen gedaan worden t.a.v. de smering. Waarom kan Invar wei 
met Tellus 68 worden geponst en niet met SBX 91? 

• Tellus 68 bevat additieven die "adhesieneigingen" kunnen uitschakelen (anti-slijtageadditieven). 
De additieven die Tellus 68 bevat zijn zwavel (S), zink (Zn) en fosfor (P). Fosfor en zwavel 
worden genoemd als anti-slijtageadditieven die een binding aangaan met de metaaloppervlakken 
[6]. Zo wordt een scheidingslaag aangebracht tussen de oppervlakken die slijtage beperkt. V~~r 
het ponsen van nikkellegeringen wordt zwavel als additief aangeraden [10]. Het is dus zeer goed 
mogelijk dat het ontbreken van deze additieven de oorzaak is van het aanladen. 

• Tellus is 10 maal visceuzer dan SBX 91. Om een goede scheiding van de vlakken te krijgen is 
een hoge viscositeit nodig [1], zeker bij hoge bewerkingskrachlen. In het geval van ponsen geldt 
echter grenssmering. de ruwheidstoppen van de verschillende oppervlakken raken elkaar. Het is 
niet waarschijnlijk dal de viscositeit dan zo'n verschil in gedrag veroorzaakt [1]. 
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3. ALGEMENE EXPERIMENTKEUZE 

Na deze beschouwing zouden twee soorten proeven uitgevoerd kunnen worden. 

1. Proeven waarmee het veronderstelde verschil in steride of snelheid van adhesie tussen 
gereedschapstaal en Invar en tussen laagkoolstofstaal en gereedschapstaal kan worden bekeken 
[par. 2.5.71 

2. Proeven om mogelijke oplossingen te testen. 

Bij Philips vond men dit literatuuronderzoek overtuigend genoeg om onmiddellijk door te gaan met 
een oplossingsgericht experiment. 

Voor het oplossingsgerichte experiment werden verschillende voorstellen gedaan. Achtereenvolgens 
werden deze kritisch beschouwd, waarna het meest optimale experiment werd uitgewerkt. 

3.1 Gestandaardiseerde pen-schijfproef 

Een pen van werkstukmateriaal wordt tegen een ronddraaiende schijf van stempelmateriaal gedrukt 
terwijl er gesmeerd wordt met SBX 91. Na een aantal omwentelingen wordt het slijtagepatroon van de 
schijf onder een elektronenmicroscoop bekeken. Zo zouden schijven van verschillende materialen 
met of zonder coating vergeleken kunnen worden op de ernst van de slijtage. 

Nadeel m.b.t. de oroef: De optredende krachten tijdens de proef zijn niet gelijk aan de krachten die 
optreden tijdens het ponsen. 
Voordeel m.b.t. de uitvoering: Op de TUE staat een proefopstelling waarvan gebruik gemaakt kan 
worden. 

3.2 Variatie van snijspleet 

De snijspleet heeft invloed op het proces. Er kan een optimale snijspleet worden gekozen. Deze is 
afhankelijk van de eisen die aan de kwafiteit van de snede worden gesteld. De proef wordt als voigt 
ingevuld.: Er wordt gesmeerd geponst met SBX 91. De stempel is gemaakt van gereedschapstaal 
N1 019 en het werkstuk van Invar. Er wordt een vast aantal werkstukken geponst waama de snijspleet 
wordt veranderd. Nadat er vijf verschillende snijspleten (SOlo, 10%, 15%, 20% en 25% van de 
produktdikte) getest zijn kunnen de stempels onder een elektronenmicroscoop vergeleken worden op 
ernst van de slijtage. 

Voordeel m.b.t. de oroef: 
De belasting is soortgelijk als in de werkelijk gebruikte pers. 
Nadeel m.b.t. de oroef: 
Aileen een optimale snijspleet zal niet voldoende zijn om van een standtijd van 10.000 stuks naar een 
standtijd van 200.000 stuks te gaan. Er zal dus nog een andere oplossing bijgezocht moeten worden. 
Voordeel m.b.t. de uitvoering van de proef: 
Bij de afdeling CMTI staat een Essapers die gebruikt kan worden voor de ponsproef. 
Nadelen m.b.t. de uitvoering: 
Variatie van de snijspleet is erg moeilijk. Als er wordt overgestapt van een snijspleet van 5% naar een 
snijspleet van 10%, betekent dit een verschil van 5 11m, wat erg klein is. Ook zal de positionering van 
de stempel boven het werkstuk een gecompliceerde zaak zijn. 
Het is onbekend wanneer er niet meer geponst kan worden, dus hoeveel strips Invar nodig zijn. 
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3.3 Variatie van stempelmaterialen met en zonder coating 

Hierbij worden weer verschillende series werkstukken. gemaakt van Invar, geponst en gesmeerd met 
SBX 91. Er worden verschillende stempelmaterialen tegelijkertijd getes1. Ook worden verschillende 
coating-gereedschapstaalcombinaties getest. De slijtageverschillen van de stempels kunnen onder de 
elektronenmicroscoop worden bekeken. 

Voordelen m.b.t. de proet: 
Verschillende mogelijkheden worden tegeljjk getest zodat de omstandigheden voor elke mogelijkheid 
hetzeltde zijn. 
De belasting is soortgelijk als in de werkelijk gebruikte pers. 
Nadeel m.b.t. de proet: 
De stem pels zouden elkaar onderling kunnen bei"nvloeden bij het geJijktijdig testen. 
Voordeel m.b.t. de uitvoering van de proet: 
Bij de afdeling CMTI staat een Essapers die gebruikt kan worden voor de ponsproef. 
De stem pels worden tegeUjkertijd getest, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. 
Nadeel m.b.t. de uitvoering van de proet: 
Het is niet precies te bepalen hoeveel strip het gaat kosten. 

3.4 Variatie van het smeermiddel 

Hierbij worden verschillende series werkstukken van Invar geponst met het gebruikelijke 
gereedschapstaal. De smering wordt na elke serie vervangen door een andere. Het verschil tussen de 
gebruikte smeringen zal voomamelijk in de additieven zitten. 

Voordelen m.b.t. de proet: 
De Essapers op de afdeling CMTI kan hiervoor gebruikt worden. 
De belasting is soortgelijk als in de werkelijk gebruikte pers. 
Indien er een afdoende oplossing m.b.v. deze proef wordt gevonden. hoeft er niets aan de huidige 
gereedschappen te veranderen. 
Nadeel m.b.t. de proef: 
De smering met de beste resultaten kan minder milieuvriendelijk zijn als SBX 91. 
Er wordt de voorkeur gegeven aan SBX 91 omdat deze al gebruikt wordt in de fabriek. 
Nadeel m.b.t. de uitvoering van de proet: 
De smeringen kunnen niet tegelijkertijd getest worden net zoals de stempelmaterialen in de 
voorgaande proef, omdat ze anders in elkaar kunnen overlopen. 

Na de voor- en nadelen goed te hebben atgewogen, viel de keuze op de proet in" paragraat 3.3. het 
varieren van de stempelmaterialen. 
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4. UITWERKING SPECIFIEK EXPERIMENTVOORSTEL 

4.1 Ooel 

De invloed van verschillende gereedschapsmaterialen en/of coatings bepalen m.b.t. de ernst van de 
slijtage. 

4.20mschrijving 

Invar wordt een nader te bepalen aantal keren geponst met verschillende gereedschappen terwijl 
gesmeerd wordt met SBX 91. De slijtage aan de stem pels wordt gedurende de proef in de gaten 
gehouden door regelmatig de braamhoogte te meten van de afvalstrook [21, 11]. Naarmate de slijtage 
van de stempel grater wordt, neemt de braamhoogte van de strook toe. In het werkelijke proces 
worden als maten gehanteerd: 0.10 mm braamhoogte betekent afkeur, bij een braamhoogte van 0.08 
mm wordt het gereedschap bijgeslepen. Ais tijdens het experiment de braamhoogte 0.08 mm is 
geworden, wordt de stempel verwijderd. De uiteindelijke slijtage aan de stempels kan onder een 
elektronenmicroscoop worden bekeken [21, 11]. De gereedschappen zullen waarschijnlijk niet 
allemaal hetzelfde aantal slagen doormaken, omdat ze niet allemaal even hard slijten. De 
ondermatrijs zal even hard slijten als de stempels. Omdat de oorzaak van deze slijtage gelijk is aan 
die van de stempels (het in contact komen van de zojuist uitgesneden maagdelijke 
produktoppelVlakken met het gereedschapoppervlak, [21, 8]) is het niet nodig om de ondermatrijs te 
vari~ren, dit zou erg kostbaar worden. In het werkelijke proces zou deze ondermatrijs wei aangepast 
moeten worden. De braamhoogte van de strook wordt enkel bepaald door de slijtage van de stempel. 

4.3 Technische gegevens 

De snijsp/eet:: De snijspleet be"invloedt adhesie. Hoe groter de snijspleet, hoe minder de adhesie. In 
de constructeursmap staat een optimale snijspleet voor de karakteristieke deformatieweerstand (C) en 
het verstevigingsexponent en) die Invar bezit van 10% aangegeven, dit is de snijspleet waarbij het 
proces optimaal verloopt. Optredend probleem is dat snijspleten groter worden als gevolg van slijtage 
en dat deze optimale dus sneller buiten de tolerantiegrenzen zou kunnen belanden dan een kleinere 
snijspleet. Het tegenovergestelde zou ook kunnen gebeuren: omdat bij deze snijspleet minder slijtage 
optreedt aan de stempel kan het zijn dat deze langer meegaat dan een kleinere snijspleet. Om over 
dit specifieke geval duidelijkheid te krijgen is een apart experiment nodig. Oat maakt het gehele 
onderzoek erg kostbaar. Daarom wordt er in dit experiment van dezelfde snijspleet uitgegaan als in 
het eigenlijke proces, deze bedraagt 5% (7.5 IJm). Er kan door worden gegaan met het ponsen totdat 
de snijspleet ongeveer 13% (20 IJm) bedraagt, op dat moment zal de braamhoogte te groot zijn 
geworden. 

De perskracht in re/alie met de stempelgeometrie: Het voorstel is am zes ruitvormige stempels te 
testen. Hoe het aantal zes is bepaald is in de volgende paragraaf beschreven. De vorm van de 
stem pels is zo gekozen, dat de twee meest kritieke hoeken van de produktiematrijs ook 
vertegenwoordigd zijn in de proefstempels. De ruitvorm heeft verder als voordeel dat er weinig 
materiaalverlies is. 

De Essapers die gebruikt zal worden voor het experiment heeft een capaciteit van 15000 N. De kracht 
die nodig is voor het stampen wordt bepaald volgens de volgende formule: 

F = o' s· Rm 

F = stampkracht [N] 
o = omtrek [mm] 
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s = plaatdikte [mm] 
Rm = treksterkte van de plaat [N/mm2] 

Invar heeft een dikte van 0.15 mm en een treksterkte van 540 N/mm2 . De omtrek van de stempels is 
nog te bepalen. Indien er voor de kracht 15000 N wordt ingevuld, bedraagt de omtrek 185 mm. Dit is 
als er 6 stempels worden gebruikt 30.8 mm omtrek per stempel. Indien de stem pels volgens het 
aangegeven model worden gemaakt, geldt er dat de breedte van de ruit 7.4 mm wordt, evenals twee 
overstaande zijdes. De overige zijdes worden dan 7.9 mm. (zie Figuur 4-1, verhouding 10:1). 
De minimale dambreedte voor strook tim 0.3 mm dikte is aan de zijkanten van de strook 1.2 mm en in 
het midden 0.8 mm (zie Figuur 4-2). Dat betekent dat de benodigde stripbreedte minimaal 3 . 7.4 + 2 . 
0.8 + 2 . 1.2 = 26.2 mm bedraagt. 

7.4 

Figuur 4-1: Oppervlak van de in het experiment gebruikte stem pels 

7.4 17 

Figuur 4-2: Stamppatroon tijdens het experiment 



4.4 Motivatie voor de keuzes van de stempelmaterialen 

geen coating CVO-coating PVO-coating CVD PVD- TUE-coating 
coating, coating, 
gescherpt I gescherpt 

N 1019 0 0 0 0 
Hardmetaal 0 0 
Snelstaal 

Uit deze 18 mogelijkheden werden er 6 selecteerd om de omvang van de proef te beperken. Deze 6 
zijn zo gespreid mogelijk gekozen zodat andere mogelijke oplossingen niet worden uitgesloten. 
Afhankelijk van de uitkomsten van het experiment, kan er alsnog besloten worden om andere 
mogelijkheden te testen. De selectie kwam als voigt tot stand: 

Om te kunnen vergelijken of er een verbetering is opgetreden in het proces is er een referentie nodig. 
Dit is de combinatie N 1019 zonder coating. 

Uit eerder gedane proeven door de heer S.E. Franklin (Philips CFT) bleek dat er een verbetering 
optreedt indien gereedschapstaal wordt behandeld met een CVD-coating, een TiC-TiN laag. Deze 
verbetering werd een stuk groter toen de stempel werd gescherpt. Dit betekent dat de coating van de 
kop van de stempel wordt verwijderd. Na het scherpen ontstaat er een ondersnijdingsrand aan het 
gereedschap die door zijn scherpte waarschijnlijk zorgt voor een minder snelle groei van de 
braamhoogte. In de praktijk wordt versleten gereedschap opnieuw geslepen. Door het slijpen verdwijnt 
een eventuele coating aan de onderkant. Dit is dus een tweede reden om te kiezen voor gescherpte 
stempels. Het advies van deskundigen op het gebied van PVD- en CVD-coatings werd ingewonnen. 
Over het algemeen zijn CVD-coatings sterker dan PVD-coatings, vanwege hun betere hechting aan 
het gereedschap. Voor N1019 werd een TiC-TiN coating aangeraden, welke ook al was gebruikt door 
Franklin. CVO'n van gereedschapstaal kan niet bij grote matrijzen. Het gereedschapstaal moet gehard 
worden na de CVD-behandeling omdat de CVD-coating wordt opgebracht onder hoge temperaturen 
(1000°). Als gevolg daarvan zet het materiaal uit met ongeveer 0.1 % van het volume. Bij grote 
matrijzen is dit onacceptabel LV.m. de maattoleranties [21, 9]. Omdat sommige stempeldelen klein 
zijn en er evt. gebruik gemaakt kan worden van inzetstukken op de kritieke plaatsen, wordt de CVD
coating tach getest. 

Bij de grote delen zou een PVD-coating toegepast kunnen worden omdat deze wordt aangebracht bij 
SOOGC (CVD bij ± 1000°C). Bij deze temperatuur verandert de structuur nag niet zo ingrijpend dat er 
opnieuw gehard moet worden. Staal N1019 met PVD-coating wordt derhalve getest. Hiervoor werd 
ook een TiC-TiN coating aangeraden. Er wordt weer gescherpt, om bovenstaande redenen. 

Uit de proeven van Franklin bleek tevens dat hardmetaal veel slijtvaster is dan gereedschapstaal. De 
eigenschappen van hardmetaal verbeterden ingrijpend indien er een TiN-coating werd gebruikt. Grote 
hardmetalen stukken kunnen wei ge-CVD't worden, omdat naderhand harden niet nodig is. CVD
coatings zijn over het algemeen sterker dan PVD-coatings, daarom wordt de optie hardmetaal met 
PVD-coating niet getest. 
Hardmetaal is erg duur en heeft als nadeel dat het bros is. Bij verkeerd positioneren zal een 
hardmetalen stempel onmiddellijk breken. 

Snelstaal ligt wat slijtageEHgenschappen tussen N1019 en hardmetaal in. Snelstaal wordt echter 
doorgaans aileen gebruikt in warme bewerkingsprocessen en bij snijdende bewerkingen als boren, 
draaien en frezen. Deze processen zijn hier niet van toepassing, daarom wordt de optie snelstaal hier 
niet getest. 

Op de TUE wordt gecoat. Dit is een goede gelegenheid voor het testen van deze coating in een 
ponsproces. Misschien voldoet deze wei aan de eisen. Omdat het aantal stempels dat getest kan 
worden beperkt is, wordt deze coating maar 1 keer getest op gereedschapstaal. 
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De stempelsoorten zijn zo gevarieerd mogelijk gekozen om aile mogelijke oplossingen nog open te 
houden. 
Waarschijnlijk neemt de standtijd van ongecoat gereedschapstaal N1019 tot gecoat hardmetaal aileen 
maar toe, maar de kosten ook. Daarom moet er een afweging gemaakt worden tussen de kosten en 
de baten, waarbij ook gelet moet worden op de mogelijkheid van het gebruik van inzetstukken, zowel 
van gecoat gereedschapstaal als van hardmetaal. Deze mogelijkheid kan een aanzienlijke 
kostenbesparing opleveren. 
Het is belangrijk dat bekend is hoe het gereedschap is gemaakt. Als er gedraadvonkt is ontstaat er 
een witte laag op het oppervlak van de stempel. Deze laag moet worden weggehaald d.m.v. 
microstralen om het aanbrengen van een coating mogelijk te maken. Indien de stempel geslepen kan 
worden is dit aan te raden. Tijdens het slijpen ontstaat geen witte laag, waardoor nabehandeling niet 
nodig is. Slijpen is goedkoper dan draadvonken. Slijpen kan aileen worden toegepast indien de 
stem pels een eenvoudige vorm hebben. De stem pels voor het experiment zouden waarschijnlijk wei 
geslepen kunnen worden, voor de produktie niet. 

4.5 Benodigdheden en uitvoering 

• 6 stem pels van de volgende material en: 

1. gereedschapstaal N1019 
2. gereedschapstaal bedekt met een TiC-Tin PVO-coating, gescherpt (Physical Vapour Deposition) 
3. gereedschapstaal bedekt met een TiC-TiN CVO-coating, gescherpt (Chemical Vapour Deposition) 
4. gereedschapstaal bedekt met een coating, gemaakt op de TUE 
5. hardmetaal (wolfraamcarbides ingebed in cobalt) 
6. hardmetaal bedekt met een TiN CVO-coating, gescherpt 

• Strip van Invar, met een dikte van 0.15 mm en een breedte van 27 mm. (ongeveer 132 kg per 
200.000 slagen) 

• Essapers met een capaciteit van 1500 kg 
• SBX 91. Deze wordt opgebracht op dezelfde manier als in de produktie, m.b.v. een roller. 
• Tastapparaat om de maximale braamhoogte te meten. 
• SEM (Scanning Electron Microscopy) om het stempeloppervlak te bekijken. 
• Dynamometer om de terugtrekkracht te meten. 

Een aanwijzing voor de verschillende kosten wordt gegeven in [21,13]. Oit is slechts een grove 
indicatie omdat er op dit moment nog geen beslissing is genomen of het experiment wordt uitgevoerd. 
Indien er om budgettaire redenen afgezien moet worden van dit experimentvoorstel, kan er eventueel 
een soortgelijk experiment uitgevoerd worden met al aanwezige persgereedschappen. Twee 
altematieve voorstellen worden gepresenteerd in [21,12] 
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Bijlage 1 : Abrasieve en Adhesieve slijtage 

Abrasieve slijtage. 
De hoge spanningen die optreden in de ruwheidstoppen a.g.v. het "schuren" leiden tot plastische 
deformatie en daarmee tot scheuren en breuk. Abrasieve slijtage is te vergelijken met slijpen. Het 
wOrdl veroorzaakt door harde losse deeltjes die zich tussen de oppervlakken bevinden of door het 
bewegen van de ruwheidstoppen over de dalen en toppen van het andere oppervlak. 
Om schade aan richten moet de Vickershardheid van de ruwheidstop of het losse deeltje minimaal 
net zo groot zijn als die van het oppervlak dat slijt. 
De grootte van de schade wordt bepaald door de vorm en de hardheid van het deeltje. Als het een 
scherp deeltje is heeft het meer kans een oppervlak binnen te dringen dan een bot deeltje. De hoek 
waaronder dit gebeurt is ook van belang. Hoe steiler de hoek van indringing. hoe schadelijker voor 
het oppervlak. Oxidefilms en intermetallische delen (vooral bij precipitatiehardende legeringen als 
werkstukmateriaal) kunnen bijna zo hard zijn als de matrijs. Als de smeerfilm dan niet afdoende dekt 
kan slijtage optreden aan de minst harde van de twee lichamen (werkstuk en matrijs). 
Hoe zachter het materiaal, hoe meer abrasieve slijtage. Hoe hoger de kracht, hoe meer abrasieve 
slijtage. Om deze slijtage te beperken kun je de smering regelmatig fUteren of vervangen, of de 
oppervlakken volledig van elkaar scheiden door de smeerfUm. Het volledig scheiden van elkaar gaat 
beter naarmate de viscositeit van de smering hoger, of de druk of belasting lager wordt. 

Adhesieve slijtage 
De toppen van de oppervlakken schuren over elkaar. Indien deze toppen sterk met elkaar verbonden 
zijn a.g.v. hoge krachten en schone oppervlakken, kan er koudlassen optreden. Verdere beweging 
leidt tot scheuren van de toppen, doorgaans van het minst harde maleriaal. Bij herhaald bewegen 
t.o.v. elkaartreedt uiteidelijk breuk op van de toppen. De afgebroken deeltjes kunnen 6f los zijn 6f ze 
zitten vast op het hardere maleriaa!. 

Adhesie neemt loe met temperatuur en contacttijd. Hoge temperaturen versnellen het 
koudlassen. Dus als een materiaal zijn smeltpunt bereikt wordt de adhesieve slijtage zeer 
ernstig. Materialen met een laag smeltpunt tenderen meer tot beschadiging bij een bepaalde 
temperatuur dan die met een hoog smeltpunt. Materiaalhardheid is een resultaat van 
atoombindingen en dus gerelateerd aan het smeltpunt. Dit wordt als verklaring gehanteerd 
voor het verschijnsel dat adhesie afneemt bij toenemende hardheid. 
Aigemene vuistregel: Adhesie wordt bepaald door de mate waarin vaste stoffen in elkaar 
oplosbaar zijn. Hierop is veel aan te merken omdat in vacuum alles aan elkaar plakt. (bv 
ijzer en zUver die niet in elkaar oplosbaar zijn.) 
Oxidefilms verminderen adhesie. Hoe harder het werkstuk, hoe meer de uitstekende 
ruwheden de oxidehuid zullen beschadigen. 

Als het werkstuk en de stempel effectief worden gescheiden door een smeerfilm is de bijdrage aan 
de wrijvingskracht t.g.v. materiaalparing te verwaarlozen. De smeerfilm vult de ruimtes op tussen de 
uitsteeksels en vergroot zo het draagvlak. Hierdoor neemt de belasting per eenheid van oppervlakte 
af en de neiging tot het vormen van koudlassen ook. 
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Bijlage 2 : Buigen. 

Bij buigen wordt een gedeelte van een metalen plaat gedeformeerd tussen stempel en matrijs. 
Deformatie vindt plaats onder spanningen in het vlak van de plaat. De metalen plaat neemt de vorm 
van de stempel aan onder lage druk en met geringe afschuiving. 
Wrijvingsverschijnselen tussen plaat en stempel zijn te verwaarlozen. Tussen plaat en matrijsradius 
treedt wrijving op, het contactoppervlak is daar groot. 
De druk is ver onder de vloeispanning. Bij deze lage druk glijden de ruwheidstoppen over elkaar, wat 
een hoge wrijvingscoefficient veroorzaakt. Bij neiging tot adhesie tussen matrijs en werkstuk zijn de 
oppervlakken van matrijs en werkstuk onderhevig aan slijtage. Smering is dan essentieel. 

Smering bij buigen. 
Oppervlakteruwheid van het gereedschap of de plaat kan de smeerfilm aanzienlijk be·invloeden. 
Smering gaat tussen de toppen zitten en wordt zo niet uniform verdeeld over het oppervlak. Dit kan 
vooral bij dunne plaat leiden tot plooien en vouwen. 
Temperatuurveranderingen in het buigproces zijn gering en niet van invloed op de smering. 
Smering aanbevolen bij buiging om een lijn: emulsies, minerale olien, zeepoplossingen. [1] 
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Bijlage 3 : Eigenschappen van minerale olien. 

Minerale olien zijn hydrocarbonaten, verkregen uit ruwe olie door destillatie. De eigenschappen 
worden bepaald door ketenlengte, structuur en zuiverheid. 

Ketenlengte. 
De minerale olien die gebruikt worden voor plaatbewerken bestaan uit 10 tot 70 koolstofatomen per 
molekuul. Bij toenemende ketenlengte stijgt de viscositeit, het ontvlammingspunt en het kookpunt. 
Viscositeit is een maat voor de stroperigheid. Hoe hoger de viscositeit, hoe hoger de drukken zijn die 
de olie kan weerstaan. Dit betekent een inzetbaarheid bij zware operaties. Het ontvlammingspunt is 
de temperatuur die een stof spontaan doet ontbranden en het kookpunt is de temperatuur waarbij de 
vloeibare fase overgaat in de gasfase. 
Bij metaalbewerking met behulp van smeermiddelen kunnen vlekken ontstaan, omdat 
smeermiddelresiduen achterblijven op het bewerkte oppervlak. Deze residuen kunnen inwerken in 
het oppervlak of ze worden gedestilleerd bij volgende warmtebehandelingen. 

Structuur. 
De twee meest gebruikte bases voor minerale olien zijn paraffinen en naftenen (cycloparaffinen). Ze 
komen beide in de stof voor maar de concentraties verschillen. Bij een gegeven molekuulgewicht 
hebben parrafinen relatief lage viscositeit maar een hoge viscositeitsindex. Naftenen hebben een 
veellagere viscositeitsindex dan paraffinen. 

viscositeitsindex (VI): De viscositeit van de olie wordt vergeleken met de viscositeit van twee 
referentieolien. Hoge aromatische olie met een hoog viscositeitsverlies kreeg de waarde VI=O en 
hoge paraffinische olie met een laag viscositeitsverlies kreeg de waarde VI=100. Olie met een hoge 
VI heeft dus weinig afname van viscositeit als de temperatuur toeneemt of de druk afneemt. 

Zuiverheid. 
Hoe zuiverder minerale olien zijn, hoe minder vlekken ze veroorzaken op het te bewerken metaal. 
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Bijlage 4 : Ferromagnetisme [9]. 

Ais twee objecten elkaar aantrekken en afstoten, afhankelijk van hun onderlinge ori~ntatie, zijn dit 
magneten. Magnetische eigenschappen van magneten zijn niet constant, ze varieren o.a. bij 
temperatuurverandering, structuurverandering en onder invloed van magnetische velden. 
Ferromagnetische materialen hebben een grote magnetisering onder invloed van een relatief klein 
magnetisch veld (ca 1 Tesla). Ais het magnetisch veld wordt verwijderd verdwijnt ook de 
magnetise ring van het ferromagnetisch materiaal. 

Magnetische permeabiliteit (m). 

B = mo x m x H 
B: magnetische inductie 
ma: magnetische permeabiliteit in vacuum 
H: magnetische veldsterkte 

Uit deze formule is af te lezen dat bij gelijkbljjvende veldsterkte de magnetische inductie toeneemt 
indien de magnetische permeabiliteit toeneemt. Oit betekent dat bij hogere magnetische 
permeabiliteit magnetisering groter is. 

Magnetische verzadiging. 
Oe magnetisering van een materiaal kan erg vari~ren. afhankelijk van de grootte van het magnetisch 
veld waarin het zich bevindt. Magnetisering kan echter bij materialen die niet gelijk zijn aan 
permanente magneten niet onbeperkt groot worden. Er is een magnetische verzadigingswaarde. 
Indien deze waarde is bereikt zal bij toename van het magnetisch veld de magnetisering niet meer 
toenemen. Ferromagnetische materialen zijn bij kamertemperatuur onder invloed van een kleine 
veldsterkte (1n al verzadigd. 
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Bijlage 5 : Magnetische eigenschappen van staal [11] en ijzer
nikkellegeringen [12]. 
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Bijlage 6 : Soorten additieven die aan olien kunnen worden 
toegevoegd [6]. 

Additief Chemicalien Functie 

Anti-oxidatie Organische aminen, fenolen, Voorkomt oxyderende verslechtering, 
sulfiden, Hydroxysulfiden vaak wat een verandering van de viscositeit en 
van barium en zink. de vorming van zuren, rubber-achtige 

stoffen, glazuur en onoplosbare 
neerslagen van koolstof veroorzaakt. 

Corrosie rem- Organische aminen en metaal- Voorkomt corrosie van lageroppervlak-
mers zouten van organische sulfona- ken, opslagplaatsen voor smeermiddelen 

ten, fosfieten en fosfaten, be- en metalen van smeringsysteem en 
paalde onverzadigde vette zuren. werkstukken. 

Olie-achtige, Vette zuren, organische fosfaten Vermindert wrijving en voorkomt slijtage, 
anti-slijtage en en fosfieten; gechloreerde paraf- vlekvorming, krassen en aangrijpen van 
extreme druk fine olien en andere organische metaaloppervlakken bij glijden. 
stoffen samenstellingen die chloor, 

zwavel en fosfor bevatten; metaal 
zouten van organische thio-
fosfaten en thiocarbonaten; lood 
zepen. 

Metaal de- Organische diaminen, heterocy- Passiveert de katalytische werking van 
activeerders of clische zwavel-stikstof sam en- metalen (vooral koper) bij oxidatie van 
passiveerders stellingen. smeermiddelen. 

Zuivere disper- Stikstof en polyetheen> Glycol- Voorkomt ophoping van neerslagen op 
sies vervangen methacrylaat polyme- metaal oppervlakken; om ophoping van 

ren, organische sulfonaten die onoplosbare neerslagen te voorkomen. 
calcium, barium en magnesium 
bevatten. 

Viscositeitver- Isobutyleen en methacrylaat 8eperkt grootte van de verandering van 
beteraars polymeren. de viscositeit van het smeermiddel door 

temperatuurverandering. 

Verdampings- Hoog-moleculair gewicht aroma- Voorkomt stolling van smeermiddelen bij 
punt onder- tisch alkyl acrylaat en methacry- lage temperaturen. 
drukkers. laat polymeren. 

Anti-schuim Polyorganosiloxanen. Voorkomt vorming van stabiel schuim. 
stoffen 

Emulsiferende Organische sulfonaten, esters van Homogeniseert olie-water smeermidde-
stoffen vette zuren, polyoxyethyleen len. 

zuren en alcoholen. 

Antimicrobio- Teer-zuren, chloor bevattende Voorkomt groei van bacterien en 
logische stoffen samenstellingen, bepaalde alco- paddestoelen, wat resulteert in onop-

holen. losbare materie; om schuimen, ont-
kleuring, geurvorming, corrosie en de-
emulsificatie te voorkomen. 

Verdikkers en Zwarte koolstof, silica, bepaalde Stevig of verdikt smeermiddel; om het 
kleverigmakers kleisoorten, polybutenen, polyi- smeermiddel kleverig en hechtend te 

sobutylenen. maken. 

8 



Bijlage 7 : Invloed van de basisolie en de additieven op de 
eigenschappen van smeerolien [16]. 

Eigenschappen die worden Effecten die door de basisolie en Effecten die bepaald worden door 
bepaald door de basi solie. de additieven worden bepaald. de additieven. 

Dichtheid Viscositeit Afwasbaarheid 
Verdampingsgetal Viscositeit-temperatuur karakte- Emulgerend zijn of niet 
Ontvlammings- en brand punt ristieken Smeringskwaliteit 
Samendrukbaarheid Stolpunt Anti-slijtage eigenschappen 
Soortelijke warmte Stroombaarheid bij lage tempe- Anti-corrosie en anti-roest 
Thermische geleiding ratuur eigenschappen 
Elektrische geleiding Weerstand tegen schuimen Adhesie naar metaaloppervlakken 
Weerstand tegen straling Thermische stabiliteit Basiditeit 

Oxidatiestabiliteit Asaandeel 
Mengbaarheid en oplosbaarheid 
Kleur 
Fysiologische effecten 
Geur 
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Bijlage 8 : Schematische weergave ponsproces (ref: H v.d. Schaft, 
eMTI) 

Figuur 8-1 

De kritieke plaatsen waar tijdens het ponsen de meeste slijtage optreedt zijn omcirceld. 
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Bijlage 9 : Berekening maximaal toegestane volume bij CVD-coating. 

Chemical Vapour Deposition (CVD Coating) kan toegepast worden op gereedschapsmaterialen van 
een beperkt volume. CVD-coatings worden opgebracht bij een hoge temperatuur (ca 1000°). Na deze 
behandeling heeft het gereedschap niet meer dezelfde structuur als ervoor en moet er opnieuw 
gehard worden. Dit harden leidt tot een volumeverandering van 0.1 %.Bij grote matrijzen is dit 
onacceptabel i.v.m. maattoleranties van de produkten, of Lv.m. de grootte van de snijspleet. 
Hieronder voigt een berekening van het maximale oppervlak van een stempel, waarin de grootte van 
de snijspleet als beperkende factor wordt gesteld. Er wordt uitgegaan van een basisvorm. in dit geval 
een vierkant. Tevens wordt er verondersteld dat Invar moet worden geponst met een dikte van 0.15 
mm. 

De optimale snijspleet voor het ponsen van materiaal met dezelfde deformatieweerstand (C) en 
verstevigingsexponent (n) als Invar bedraagt 10%. De absolute waarde is is: 0.10 * 0.15 = 0.015 mm. 

0.015 "- / 
/ " 

De uitzetting van de stempel kan maximaal bedragen: u = 4· I . h . 0.015 
Het volume van de stempel bedraagt: V = 12. h 

I = lengte van de zijde van het vierkante oppervlak van de stempel 
h = hoogte van de stempel 

De uitzetting is 0.1 % van het volume, de volgende relatie kan worden afgeleid: 

u = 0.001 . V 
4 . I . h . 0.015 = 0.001 . 12 • h 
0.060 = 0.001 . I 
60= I 

Het oppervlak van een stempel met een vierkante vorm dat groter is dan 3600 mm2 
, dat wordt 

bedekt met een CVD-coating, kan zich na harden zo uitzetten dat de snijspleet gelijk is geworden 
aan nul. Stempels met een groter oppervlak kunnen dus niet ge-CVD't worden. Indien de 
maattoleranties kleiner zijn dan de snijspleet moet het oppervlak kleiner zijn dan hierboven 
berekend. 
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Bijlage 10 : Relatie tussen hardheden volgens Vickers en Rockwell 
C voor staal [18]. 
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Bijlage 11 : Slijtagemetingen tijdens het experiment. 

Stempelslijtage 
Het meten van slijtage aan de stem pels kan op verschillende manieren. Deze manieren worden 
hieronder afzonder!ijk besproken. 

Gewichtsverlies: 
Het meten van abrasieve slijtage aan de stempels kan door het gewichtsverlies van de stem pels te 
bepalen. Dit zou in dit geval in percentages uitgedrukt moeten worden van het oorspronkelijke 
gewicht omdat er verschillende stempelmaterialen worden get est met verschillende soortelijke 
massa's. Bij het te testen proces treden echter aanladen en abrasieve slijtage aan de kop 
tegelijkertijd op. Aanladen betekent een toename van het gewicht, kopslijtage betekent een afname 
van het gewicht. Deze meetmethode voldoet hier dus niet. 

Ruwheidsverandering: 
Slijtage aan verschillende stem pels kan met elkaar vergeleken worden door de ontstane ruwheid op 
de oppervlakken na ponsen met elkaar te vergelijken. Hoe ruwer de oppervlakken, des te verder is 
de slijtage gevorderd. Ais er aanladen optreedt hechten produktdeeltjes zich vast aan het 
stempeloppervlak en kunnen er vervolgens weer vanaf breken. Tijdens het afbreken kunnen ze een 
deeltje uit de stempel meenemen. Het ontstaan van gaten aan hetoppervlak van de stempel wordt al 
macroslijtage genoemd. In zulke gevallen heeft het meten van ruwheden geen betekenis meer. 

Radioactieve tracertechniek: 
Slijtage aan een radioactieve stempel kan worden bepaald door het meten van de radioactiviteit in 
het afva!. Deze methode is echter zeer complex en vergt een groot aantal veiligheidsvoorschriften. 
Hij is daarom niet geschikt voor deze proef. 

Terugtrekkracht: 
De wrijvingscoefficient tussen produkt en stempel is een maat voor de slijtage. Hiervan is bekend dat 
deze eerst degressief zal oplopen in de tijd, vervolgens redelijk constant zal blijven en als laatste 
progressief zal toenemen. Als het punt in de grafiek bepaald kan worden dat net ligt voor het 
progressief toenemen van de wrijvingscoefficient, is de levensduur bekend. Zo kunnen de 
verschillende levensduren van de verschillende stempels vergeleken worden. De terugtrekkracht kan 
gemeten worden met een dynamometer. 

Uiterliikheden van de stempe/oppeN/akken: 
De verschillende stem pels kunnen na de proef onder een Scanning Electron Microscopy (SEM) 
worden bekeken. Dit slijtagebeeld kan eventueel nog duidelijker worden gemaakt door er een 
Energy-dispersive X-ray analyse op toe te passen. Deze vergelijkingsmethode kan eventueel 
gekwantificeerd worden door spots te tellen. Dit gebeurt door een lijn op de stempels te zetten, of 
een vierkant, en het aantal aangeladen deeltjes daarin te tellen. 
Uit voorgaande onderzoeken bij Philips blijkt de laatste methode telkens toegepast te worden bij 
ponsproeven. De slijtage is goed te vergelijken. ook al is het een kwalitatieve proef. 
Onder de microscoop wordt er vooral gelet op de verschillen in aanlaadgedrag van de materialen. 

Braamhoogte aan de strook 
In ons geval wordt er op twee plaatsen naar slijtage gekeken, op de stempel en de afvalstrook. Door 
telkens de braamhoogte te meten aan de strook, kan de slijtage van de stempel, zowel adhesief als 
abrasief, bijgehouden worden. 

Het meten van de braamhoogte is ook in de produktie een maat voor de slijtage van de stempels. 
Hier wordt een braamhoogte van 0.08 mm aangehouden. Zodra de braamhoogte die maat he eft 
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bereikt wordt de stempel bijgeslepen. In de proef kan deze maat ook aangehouden worden, mits de 
snijspleet overeenkomt met die in de werkelijke produktie. 
De braamhoogte kan met een lichtmicroscoop gemeten worden. Beter is het om het met een 
tastapparaat te meten, omdat dat 3-D kan. Een lichtmicroscoop kan slechts 2-D meten. 

Indien er een tastapparaat gebruikt wordt moet het te meten gedeelte aan bepaalde minimale 
afmetingen voldoen. Het meten gebeurt met een platte tasterkop. Indien de breedte van de dammen 
tussen twee uitgeponste figuren (of de breedte van het produkt indien er niet aan de strook maar aan 
het produkt wordt gemeten) te klein is, worden twee randen tegelijkertijd gemeten. Er moet dus van 
te voren worden nagegaan welke minima Ie breedte bij het tastapparaat hoort. 
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Bijlage 12 : Gereedschapalternatieven 

Om het soort experiment uit te voeren dat in [21] is voorgesteld, kan de Essapers van CMTI word en 
gebruikt. 
Het gereedschap dat wordt opgespannen op de pers bestaat uit een aantal delen (van onder n aar 
boven): 

1. onderblok 
2. stempelhouder 
3. centreerplaat 
4. leibaan 
5. snijplaat 
6. bovenblok 

bovenblok ---+---

snijplaar ---+-

Leibaan ----t======================E~~=:r---------

srempeLschachr --t:====::::;::==;:=============:=j:..L--------,--r--

cenrreerplaar --t---
~-----------------r_---L~----r_---------------

srempelhouder -I---------t~ ___ __.J 

onderblok ---t---

Figure 12-1: Schematische weergave opstelling persgereedschap 

De delen 3, 4 en 5 bestaan uit een plaat met een los inzetstuk. Dit inzetstuk bevat het profiel van 
ingeklemde stem pels en is dus specifiek voor elke stempelvorm. Deze stempels kunnen los in 
gereedschap worden gemonteerd. 

de 
dit 

Na een inventarisatie van de aanwezige gereedschappen die gebruikt kunnen worden op deze p 
kunnen er 2 altematieven worden gepresenteerd indien het proefvoorstel in [21] wordt afgewezen 

erst 
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• AI aanwezig: gereedschap waarin plaats is voor 5 ronde stem pels, die gerangschikt moeten 
worden als een 5 op een dobbelsteen. Voordeel: aile gereedschapsonderdelen zijn al aanwezig 
maar misschien moet er een nieuwe snijplaat besteld worden omdat de oude waarschijnlijk 
gedeeltelijk versleten is. Nadelen: ronde stem pels slijten veel minder snel dan stempels met een 
hoek erin. De verhouding van deze slijtages wordt bepaald door material en en omstandigheden 
en is derhalve niet op voorhand te voorspellen. Er kunnen uit de resultaten van de proef dus nog 
geen conclusies worden getrokken m.b.t. de werkelijke produktie, slechts een globale indicatie 
kan worden gegeven. Bijkomend probleem is dat de stempeloppervlakken zeer klein zijn 
(ongeveer 5 mm2

). In hoeverre de resultaten van de proef nog representatief zijn voor de 
werkelijke produktie is zeer de vraag. Bij kleinere oppervlakken wegen onnauwkeurigheden in de 
positionering steeds zwaarder. Problemen kunnen optreden tijdens het meten m.b.v. een 
tastapparaat, zoals in bijlage 11 is beschreven. 

• AI aanwezig: gereedschap waarin plaats is voor 4 vierkante stempels waarbij de hoeken afgerond 
zijn. De afronding bedraagt 0.2 mm. De stem pels hebben een oppervlak van ongeveer 4 mm2. De 
stempels moeten twee aan twee gerangschikt worden. Voordelen: De gereedschappen zijn al 
aanwezig (misschien een nieuwe snijplaat). Het gereedschap bevat hoeken die eenzelfde soort 
afronding hebben als in de produktie, namelijk 0.2 mm. Nadelen: De hoeken zijn 90° in plaats van 
de in de produktie gebruikte 70°, dit zorgt voor een relatief mildere slijtage. De snijoppervlakken 
zijn zeer klein. In hoeverre de resultaten van de proef nog representatief zijn voor de werkelijke 
produktie is onbekend. Bij kleinere oppervlakken wegen onnauwkeurigheden in de positionering 
steeds zwaarder. Ook kunnen hier problemen optreden tijdens het meten m.b.v. een tastapparaat, 
zoals in bUIage 11 is beschreven. Omdat met maar vier verschillende stempelmaterialen 
potentiale oplossingen niet getest kunnen worden wordt aangeraden twee series te draaien, dus 8 
materialen te testen. Dit kost meer tjjd. 
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Bijlage 13 : Ruwe schatting van de verschillende kosten 

Coatings: 
Philips CMTI: CVO-coating 

naharden 
Firma Balzers: PVD-coating 

Stemoe/materialen: 
N1019: 1800.- per 100 kg 

1500.-
1125.-
1150.- (ongeveer) 

Prijsverhouding tussen N1019 en hardmetaal (standaard materiaal): 1 : 9 
Prijs hardmetaal ongeveer 7200.- per 1100 kg 
Een grove indicatie voor de enkelstuksprijzen van snijders van 6 mm bij 6 mm: hardmetaal 1500.-

N 1019 1200.-

Bewerkingskosten: 
Verhouding bewerkingskosten draadvonken tussen hardmetaal en gereedschapstaal: 1 : 4 

Kosten van het standaard persgereedschap: 
kosten inzetstuk van hardmetaal: 1 1000.
kosten per drie inzetstukken: 1 2500.-
kosten van het totale gereedschapset, dus waarbij aile persdelen opnieuw worden besteld: 130.000.
(dit is exclusief de stem pels!) 

Kosten van het huren van de pers, de al bestaande gereedschappen en manuren zijn hierbij nog niet 
inbegrepen. Oaarvan kan ook geen schatting gemaakt worden. Oit moet bij CMTI worden 
opgevraagd. Materiaalkosten, kosten voor gebruik licht- en elektrodenmicroscoop zijn hierbij ook nog 
niet inbegrepen. 
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