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Keuzekriteria voor gereedschapmaterialen in de produktietechniek. 

1. Inleiding. 

Het doel van dit hoofdstuk is enerzijds de materiaalgrootheden te 

leren kennen die de oorzaak kunnen zijn van het falen van een gereed

schap in bedrijf, anderzijds een opsomming van materialen met hun spe

cifieke toepassingsgebieden. In eerste instantie is dit hoofdstuk 

vooral gericht op het matrijssmeden en het verspanen. Deze twee 

processen kan men zien als uitersten waartussen men bijna aIle andere 

produktieprocessen wat hun gereedschapmaterialen betreft kan plaatsen. 

Een bijkomende reden voor deze keuze is de vergroting van het gebied 

waarbinnen een oplossing voor een bepaald gereedschapmateriaalprobleem 

te vinden is. Immers vaak zijn er problemen welke in het ene toepas

singsgebied nog niet,maar in het andere al lang zijn opgelost. 

Keren we terug tot de gekozen twee processen dan vinden we een grote 

varieteit aan factoren die de levensduur van het gereedschap beinvloeden: 

- vl~~~~, 

verplaatsingen in het contactvlak, 

- relatieve snelheden in het contactvlak, 

- aantal produkten per gereedschap, 

gereedschap - werkstukmateriaalcombinaties. 

Algemeen kan gesteld worden dat de levensduur van een gereedschap be

grensd wordt door 2 fenomenen: - slijtage 

breuk 

Bij het matrijssmeden bijvoorbeeld wordt 70% van de matrijzen onbruik

baar door slijtage, 25% wegens scheurvorming door de mechanische belas

ting en de rest wegens scheurvorming door vervorming of temperatuur

gradienten. 

In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op het fenomeen 

slijtage (2.1.). In deze paragraaf zal blijken dat een goede weer

stand tegen slijtage wordt verkregen wanneer de gereedschapmaterialen 

een hoge warmhardheid (2.2.) en een grote chemische stabiliteit (2.3.) 

bezitten. Breuk kan hierbij voorkomen worden door een hoge taaiheid 

(2.4.) en een thermoschokgevoeligheid (2.5.) van het gereedschap-

materiaal te kiezen. 
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Het zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk is voor aIle bovengenoemde 

problemen een algemene oplossing te geven. Het doel is om met de kennis 

van de fenomenen welke in de volgende paragrafen wordt aangedragen, 

een richting aan te geven, welke men moet volgen om in het geval dat 

men moeilijkheden met een gereedschapmateriaal heeft, een oplossing 

te verkrijgen. 

Tenslotte zal een overzicht worden gegeven van de gereedschapmaterialen 

welke bij het matrijssmeden en het verspanen gebruikt worden met daar

bij hun specifieke procesomstandiqheden. 
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2. Besprekinqen van het gereedschapmateriaal. 

2.1. Slijtage. 

Bij het matrijssmeden kan de s!iitaqe diverse vormen aannemen, bijvoor

beeld het wiider worden van uitsparinqen. het afronden van hoeken en 

het ontstaan van holten in vlakken door het wegwrijven van materiaal 

(zie fiq. 2. 1. 1.) . 

J I Eckenrin 12 Ausorechlm 13 Eckenrin 14 Longsrin 

15 UuerrirJ 

32 Aufweilung 

(Q)!@ ® 
16 AbbreChen~'-lfTI"I<~:;~ t::~~,-
® Cf)16) 
~, ...... -... -.. --.... --.- ..... - ... 1.- ---

i 33 Aus- 31. Riefen 1. Plos tische 
woschungen Verformung 

@ 8 8 ® 

Fig. 2.1.1. Schematische weerqave van diverse matriisbeschadigingen: 

11) - 16) scheurvormig door mechanische be!asting, 

2) scheurvormig door thermische be!asting, 

31) - 34) slijtaqe, 

4) plastische deformatie. 

Zoals reeds in de inleiding vermeld, bepaalt bij het matrijssmeden in 

ca. 70% van de gevallen slijtage de levensduur van het gereedschap. 

Tijdens het verspanen kan slijtage op diverse plaatsen van de beitel 

plaats vinden (fig. 2.1.2.) 



Fig. 2.1. 2. 

Typisch slijtagepatroon 

van een draaibeitel 
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De tage wordt hierbij meestal getypeerd naar de verschijnings-

plaats, bijv. vrijloopvlakslijtage, kolkslijtage. De complexiteit van 

dit slijtageproces heeft tot op heden een kwantitatieve beschrijving 

op grond van fysische en chemische materiaalconstanten verhinderd. 

Nog steeds wordt de levensduur van een gereedschapmateriaal voor een 

gegeven combinatie van werkstukmateriaal en gereedschapmateriaal 

experimenteelbepaald. (Denk aan de Taylor-relatie). Fig. 2.1.3. toont 

zo'n experimenteel bepaald verband. In deze figuur is de levensduur 

als funktie uitgezet voor diverse beitelmaterialen. 

Fig. 2.1. 3. 

De levensduur van verschillende 

beitelplaatjes als funktie van de 

snijsnelheid. 
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Omdat de slijtage niet aIleen bij beide voornoemde processen maar ook 

bij diverse andere produktieprocessen een belangrijk probleemgebied 

is, zal op dit verschijnsel uitgebreid worden ingegaan. Alvorens dit 

te doen dient eerst de welke voorafgaat aan de slijtage, 

nader te worden belicht. 

Verder beperken we het gebied van wrijving en slijtage tot slechts die 

fenomenen, welke optreden bij een relatief grote verplaatsing tussen 

twee vaste lichamen, al of niet gescheiden door een medium. Dit medium 

kan bestaan uit: 

- een electrisch of magnetisch veld, 

een gas (b.v. luchtlager), 

een vloeistof - hydrostatisch, 

hydrodynamisch, 

- een vaste (smeermiddelen, M
o

0
3

, grafiet), 

geen I rollen, 

droge glijdende wrijving. 

In het kader van dit college zal alleen nader worden ingegaan op het 

laatst genoemde, de droge glijdende wrijving. In het hierna volgende 

zal eerst worden ingegaan op de tot nu toe gangbare modellen voor 

wrijving (2.1.2.). Daarna zal het lamellenmodel behandeld worden (2.1.3.) 

Dit gaat uit van de grondgedachte: "Elke grote relatieve verplaatsing 

tussen vaste lichamen bij droge glijdende wrijving vindt plaats door 

deformatie in het contactvlak van een of beide lichamen". 

Het uit deze grondgedachtevoortgekomenlamellenmodel levert zoals wordt 

aangetoond een consistent beeld dat aan de fysische wetten voldoet en 

dat ons een verklaring levert voor de fenomenen wrijving en slijtage. 

Hoewel het fenomeen wrijving reeds lang bekend is, duurde het toch tot 

de 15e eeuw voordat de eerste wetmatigheden (door Leonardo da Vinci) 

geformuleerd werden. Deze luidden: 

• de wrijvingskracht is onafhankelijk van de grootte van het contact

vlak, 

• de wrijvingskracht is recht evenredig met de aandrukkracht daar lood

recht op. 
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In 1780 vond Coulomb een derde wetmatigheid: 

• de wrijvingskracht is onafhankelijk van de glijsnelheid. 

Het volgens een model beschrijven van wrijving dateert pas uit deze 

eeuw. De belanrijkste en meest gangbare modellen zijn: 

2.1. het ploegmodel van Bowden en Tabor. 

2.2. het adhesiemodel van Bowden en Tabor. 

2.3. het lamellenmodel (het verbeterde ploegmodel) . 

Bowden en Tabor [1J gebruikten een starre bolkop, welke een kras maakte 

in zacht grondmateriaal (fig. 2.1.). 

Fig. 2.1. Het ontstaan van een kras ter breedte b en dwars-
o e 

doorsnede Al onder invloed van een kracht P1 . 

Is de breedte van de kras b, het oppervlak van de dwarssoorsnede lood

recht op de bewegingsrichting van de kras a
1

0 
en de "vloeispanning" 

e 
P1 ' welke nodig is om van het zachte materiaal P dan geldt voor de 

o 
de bolkop door het zachte materiaal te laten ploegen: 

1 b
3 

12 R 
P 

o 

waarbij R de radius van de bolkop is. 

( 1) 
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Een analyse van dit model volgens de plasticiteitstheorie leert dat de 

aannamen welke leiden tot dit model, te sterk vereenvoudigd zijn, dat 

wil zeggen het model is niet bruikbaar. 

De essentie van dit model ligt in het gelijkstellen van het verplaat-
e singsveld welke door de kracht Pi veroorzaakt wordt, aan het 

singsveld als bij de indrukking voor een hardheidsmeting. Echter, bij 

de hardheidsuitdrukking vindt men een rotatiesymmetrisch verplaatsings

veld met als as de richting van de belasting. Het verplaatsingsveld in 

het ploegmodel wordt voornamelijk bepaald door de richting van Pie en 

deze is zeker niet rotatiesymmetrisch rondom de kracht PIe. Dit bete

kend dat de incrementele rekken die men uit de verplaatsingsvelden 

berekent verschillend zijn. Derhalve zijn ook de componenten van de 

spanningstensor verschillend welke men via de von Mises vergelijkingen 

uit de incrementele rekken kan afleiden. 

Bowden en Tabor kwamen langs experimentele weg tot bijna dezelfde slot

som, namelijk dat geen overeenstemming tussen model en experiment be

stond, maar zij trokken hieruit de - verkeerde - conclusie dat plasti

sche vervorming slechts een ondergeschikte rol in dit proces speeit. 

Deze (verkeerde) conclusie leidde tot het maken van een nieuw model: 

het adhesiemodel. 

2.1.2.2. Adhesiemodel van Bowden en Tabor. 

Bowden en Tabor [1] gingen er van uit dat er bij het tegen elkaar druk

ken van twee materialen met een aandrukkracht (= F
N

), contacten ontstaan 

welke bepaald worden door de oneffenheden van de twee contacvlakken 

(fig. 2.2.). In deze contactvlakken met oppervlak L A,o treedt adhesie op. 
i 1. 

Fig. 2.2. 

Het ontstaan van een wrijvings

kracht F bij adhesie in i con
w 

tactplaatsen onder invioed van 

de normaalkracht F
N

• 
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Veplaatst men nu deze material en ten opzichte van elkaar, dan geldt 

voor de wrijvingskracht F : 
w 

F 
w 

e 
waarbij T de kritische schuifspanning is en p. de resulterende 

o 1 

kracht, nodig voor het ploegen, voorsteldt. Volgens Bowden en Tabor 

is: 

" e 
L, P1' «F 
i w 

V~~r het kontactvlak LAo geldt: 
i i 

" 0 L, A. 
i 1 

(2) 

(3) 

(4) 

Hierbij is Po de "vloeidruk" van het zachtere materiaal (vergelijkbaar 

met de hardheid van dit materiaal). Afgezien van enkele verfijningen 

vormt het bovenstaande het wezenlijke van de adhesietheorie. 

Een van de grote voordelen van dit model is, dat het een verklaring 

levert voor het overdrachtsverschijnsel (d.w.z. een deel van materiaal 

1 hecht op materiaal 2). Het model schiet echter tekort in een groot 

aantal gevallen (het is experimenteel niet verifieerbaar, het zegt niets 

over de geometrie na afloop of tijdens het proces en geeft geen ver

klaring voor de omzetting van mechanische energie in warmte etc.). 

Deze tekortkomingen o.a. vormden de aanleiding tot de ontwikkeling 

van het lamellenmodel. 

Alvorens in te gaan op het lamel1enmodel wordt eerst een korte beschrij

ving gegeven van de apparatuur welke men bij het verifieren van wrij

vings- en slijtagemodellen gebruikt. Hierna wordt een korte indruk ge

geven van de gevolgen voor het materiaal dat dit proces ondergaat, waar

na getallen worden gegeven voor specifieke energieen (= energie nodig 

om 1 mm
3 

van een materiaal een gegeven proces te laten ondergaan) van 



-9·-

diverse andere bewerkingsprocessen,alsook bindingsenergieen van metalen 

en oxyden worden vergeleken met die voor wrijving en slijtage. De opstel

ling welke gebruikt werd om het model te testen was een pen-ring opstel

ling. Hierbij bestaat de ring uit een op een draaibank opgespannen 

schijf (0 80 rom, dikte 10 rom) en de pin uit een staaf (0 8 rom, lengte 

30 rom). De v,oorzijde van de pin,d.w.z. de zijde waarmee tijdens het 

'proces contact wordt gemaakt met de ring, heeft over een lengte van 

10 rom een vierkante doorsnede met zijden van 6 rom (zie fig. 2.3.). Deze 

pin wordt met een aandrukkracht FN tegen het manteloppervlak van de 

ring gedrukt. Om de ve,rificatie van het model te vergemakkelijken wordt 

een materiaalcoffibinatie gekozen (ring-staal C45j pin-koper) waarbij de 

ring, afgezien van een korte inloopperiode, waarin de hindernissen op 

de schijf gevormd worden, niet verandert. Het totale proces vindt plaats 

in de pin. 

Beard 

Fig. 2.3. Schematische opstelling van pin en ring. 

het ronddraaien van de ring met een omtreksnelheid V wordt het o 
materiaal van de pin in wrijvingsrichting verplaatst en achter de pin 

tot een "baard" gevormd. 
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In figuur 2.4 is een materiaaldoorsnede te zien van een pin loodrecht 

op de wrijvingsrichting. Hierin n in de buurt van het contactvlak 

duidelijk deformatievelden te onderscheiden. Figuur 2.5 is een deel

vergroting van figuur 2.4 en laat duidelijker de vorm van een defor

matieveld zien. Figuur 2.6 is een doorsnede loodrecht op het contact

vlak, parallel aan de wrijvingsrichting. In dit proefstuk was veer het 

slijtage-experiment een aluminiumfolie loodrecht op de wrijvingsrichting 

aangebracht. In deze foto is duidelijk de grootte van de materiaalver

plaatsing te zien. 

Fig. 2.4. Deformatievelden in een doorsnede loodrecht op 

de wrijvingsrichting. 
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Fig. 2.5. Detailvergroting van figuur 2.4. 

Fig. 2.6. Bet afbuigen van een aluminiumfolie in een doorsnede 

loodrecht op het afglijvlak. 

In figuur 2.7. ziet men eveneens een doorsnede loodrecht op het contact

vlak en evenwijdig aan de glijrichting. In deze foto kan men duidelijk 

de lamellenopbouw van de baard zien. 
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Fig. 2.7. De lamellenopbouw van de baard in een doorsnede lood

recht op het contactvlak maar evenwijdig aan de glij

richting. 

In de nu volgende tabel wordt de specifieke energie van het wrijvings

proces met enkele andere bewerkingsprocessen vergeleken 121. 

0,2 1,5 J/mm 
3 

omvormen -

0,5 - 3 J/mm 
3 verspanen 

vonkerosie 20 - 1000 J/mm 
3 

40 - 60 J/mm 
3 

bindingsenergie [koper] 50 J/mm 
3 

vormingsenthalpie [calciumoxyde] 70 J/mm 
3 

droge glijdende wrijving 300 J/mm 
3 

> 

Tabel 2.1. De specifieke energie voor diverse bewerkingsprocessen. 

Berekent men de specifieke energie van remblokmateriaal dan krijgt men 
4 3 

waarden van ca 10 J/mm. Dit betekent bijvoorbeeld dat de totale kine-

tische energie van een wagen met een snelheid van 100 km per uur en een 

massa van 1000 kg via plastische deformatie wordt omgezet in warmte in 
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3 
38 mm remblokkenmateriaal. De alternatieve wijze van omzetting in 

warmte via plastische deformatie van de carosserie is menig onfor-

tuinlijk chauffeur genoegzaam bekend. 

~~~~~~~~g~g~~: Elke grote relatieve verplaatsing tussen 2 vaste lichamen 

bij droge glijdende wrijving vindt plaats door plastische 

deformatie in het contactvlak van een of beide lichamen [3J. 

Deze grondgedachte wordt uitgewerkt met behulp van de volgende aannamen: 

• de schuifspanningscomponent in het glijvlak in de glijrichting is 

overa1 constant, 

• afschuiving vindt plaats in het vlak met de grootste schuifspanning, 

• de schuifspanning dempt op grote afstand van de schuifspanningsbron 

cirkelvormig uit. 

In het nu volgende zal op grond van deze aannamen het lamellenmodel wor

den uitgewerkt. 

Er wordt uitgegaan van een contact in het afglijvlak ter breedte b en 

1engte 1', waarbij 1 »b. In dit contact werkt een constante schuif-

spanningscomponent T (y=O). (Voor de geometrische grootheden zie fig. 2.8). 
yz 

Fig. 2.8. 

De schuifspanningsverde

ling in een materiaal ten

gevolge van een lokale 

schuifspanning in het glij

vlak. 
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, 
Beschouwt men in dit contact een vlakje 1 dx dan geldt voor de schuif-

spanning dT in P via krachtenevenwicht in z-richting (zie aanname 3): 
p 

I 

T (y=O) 1 dx 
yz 

, , 
ltR 1 d 

p 

V~~r de schuifspanningscomponenten dT en d, in P geldt: 
zy zx 

(y=O) 
dT drp 

zy n 

(y=O) 
tan rp drp 

dT 
ZX n 

, 
met: dx = 

R d<p 
cosrp 

Integratie van (6) over de spoorbreedte b levert met (7): 

T (y=O) 
X+b/2 tan(x-b/2)} yz 

T {arc tan (---) - arc zy J[ y Y 

T (y=O) 2 2 , y"z 
In 

{ (x+b/2) + Y.. } 
zx 2n (x-b/2)2 + y2 

De maximale schuifspanning T wordt nu met (8) en (9): 
m 

T = Vr2 2 + 
m x 

T 
zy 

(5 ) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9 ) 

(10) 

Ret vlak met de maximale schuifspanning T loopt niet meer parallel aan 
m 

het glijvIak, maar maakt een hoek ~ met dit vlak, waarbij ~ bepaald 

wordt door: 

arc tan 
T 

zx 
T 

zy 
(11 ) 

Om in de volgende paragraaf (3.4) de effectieve deformatieverdeling te 

kunnen berekenen dient men (8) en (9) uit te drukken in de effectieve 

spanning (= 0)+ Deze is gedefinieerd als: 

-2 
20 (0 -0 )2 + (0 -0 )2 + (0 -0 )2 + 6. 2 + 6. 

x y y z z x zx zy 

Substitutie van (10) in (12) levert: 

-2 
20 6, 2 

m 
6, 

zx 
2 2 

+ 6. 
zy 

2 + 6"( 
xy 

2 
(12 ) 

(13) 



-15-

N.B. Tot nu toe is nog niet gesproken over de invloed van de aandruk

kracht op de spanningstensor waarvan (8) en (9) componenten zijn. Een 

nauwkeurige analyse laat zien dat deze aandrukkracht een hydrostati

sche spanningstoestand in het materiaal veroorzaakt, d.w.z. 0 =0 
x Y 

Dit betekent dat deze geen invioed heeft op de grootte van 0 (13), maar 

echter weI van fysische betekenis is in het proces. Hij draagt er name

lijk zorg voor dat het materiaal zonder breuk zeer hoge vervormingen 

kan ondergaan (zie de figuren 4,5 en 6) . 

Opmerking: Uit het voorgaande voIgt dat bij bedekking van een materiaal 

met een dunne laag van een zacht materiaal, (dit zachte mate

riaal moet bij hoge deformaties en hoge deformatiesnelheden 

een lagere vloeispanning vertonen dat het basismateriaal) de 

totaleplastischevervorming in het zachte materiaal plaats

vindt. Voorbeelden zijn oxydelagen, gefosfateerde lagen etc. 

Hierop berust ook de werking van een glijlager. 

Uit de effectieve spanningsverdeling in een spoor ter breedte b (zie 

formules 13, 8 en 9) kan men nu met behulp van de uitgebreide Nadai

relatie de effectieve deformatieverdeling afleiden. De uitgebreide 

Nadai-relatie luidt: 

, -n [_£: J o = C £: 

m 
o 

waarbij: C 

£: 

n 

£: 
o 

materiaalconstante 

effectieve deformatieverdeling 

vertevigingsexponent 

relatieve effectieve deformatiesnelheid 

(14) 

m verstevigingsexponent van de relatieve deformatiesnelheid 
o 

Gaat men er van uit 141 dat de toename van a in (14) door de hoge defor

matiesnelheid [onder reeds eerder genoemde omstandigheden varieert de 

waarde van ~ tussen 103 en 104/sJ gecompenseerd wordt door de afname van 
£: 

I 

de materiaalconstante C (hoge deformaties en fedormatiessnelheden lei-
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den tot hoge temperaturen) dan 1uidt (14): 

a = CEn 
(15) 

Invu11en van (8), (9) en (15) in (13) Levert: 

co IT (y=O) h 
€ = V _ ..... y'-z ____ _ 

met: f(x,y) 

TIC 
f (x,y) 

x+b/2 
{arc tan (-----) - arc tan 

y 

[1 {(X+b/2)2 + y2}~J2j ~ 
n (x-b/2)2 + yT 

(16) 

(17) 

Figuur 2.9 geeft de effectieve deformatieverdeling als funktie van de 

relatieve spoorbreedte respectievelijk indringdiepte voor n = 0,1 en 

~c(y~O)= 0,865. De getrokken lijnen in deze figuur zijn iso-effectieve 

deformatielijnen. De streepjes op deze lijnen geven de doorsnijding 

weer van het vlak van maximale schuifspanning met het x-y vlak (hoek ~). 

·o,so 
Re1atieve spoorbreedtef 

o 0,25 0,.0 

~~-=~~F=~=,,-~~~-t1~ 

&.500 

50 
0,25 

Fig. 2.9 De berekende effectieve deformatieverdeling onder 

een spoor. 
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Vergelijkt men figuur 2.5 met figuur 2.9, dan ziet men duidelijke over

eenkomsten. Metingen, zowel van de grootte van de deformaties (voor 

~ S 0,25) als van de ligging van het vlak met maximale schuifspanning 

bevestigen deze overeenkomst [3J. Uit figuur 2.9 kan men ook aflezen 

dat de deformaties in de buurt van het glijoppervlak zeer hoog n. 

Deze komen overeen met de gemeten waarden. Deze hoge waarden vindt men 

bij geen enkel ander omvormproces, omdat reeds lang voor het bereiken 

ervan breuk is opgetreden. Het ontstaan van breuk wordt in dit wrij

vingsproces verhinderd door de eerder vermelde hydrostatische spannings

toestand, welke ten dele veroorzaakt wordt door de aandrukkracht (er 

blijken hierbij ook massatraagheidskrachten op te treden, die de grootte 

van de hydrostatische druk aanmerkelijk verhogen [3J). 

Alvorens over te gaan tot het berekenen van het verplaatsingsveld dient 

een relatie gelegd te worden tussen de £ en de afschuifhoek. Beschouwen 

we een elementair blokje met inhoud h x 0 en oefenen we op dit blokje 

een schuifspanning uit dan ondergaat het een afschuiving. Is F de uit

wendige kracht die nodig is om het blokje enkelvoudig te laten afschui

ven (weg ds) dan geldt voor de uitwendige arbeid per volume-eenheid 

(figuur 2.10): 

F x ds 
h x 0 

= adE: 

F 
Verder is: 0 = T 

en: ds d(tgy) x h 

(18) 

(19) 

(20) 

waarbij y de afschuifhoek van het materiaaldeeltje in wrijvingsrichting 

is. y 

Rig. 2.10. 

Enkelvoudige afschuiving van 

een blokje met inhoud h x 0 

in z-richting. 
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Invulling van (13), (19) en (20) levert na integratie: 

(21 ) 

Voor de verplaatsing s (figuur 2.10) in z-richting geldt: 

(22) 

Omdat de afglijding plaats vindt in het vlak van de maximale schuifspan

ning, geldt met (22) voor de verplaatsing Z (x) van een deeltje dat het 
9 

hele vervormingsveld van een spoor met breedte b doorlopen heeft: 

Z (x) 
9 

(23) 

- de term cos ~ verdisconteert het niet evenwijdig zijn van het vlak 

met maximale schuifspanning met het contactvlak (zie 11}ty=0) 

Numerieke oplossing van (23) levert voor n = 0,1 en 

met (16) en (17) figuur 2.11. 

-L=-_____ = 0,865 
C 

wO,50 -0.25 0 0,21 0,60 

Relatieve afstand tot het spoormidden{ 

. 2.11. De relatieve verschuiving als funktie van de afstand 

tot het midden van een spoor voor gegeven n en T (y=O). 
yz 
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Opmerking: Gaat men uit van de grondgedachte dat wrijving veroorzaakt 

wordt door plastische deformatie dan zou zg(x) onafhankelijk 

moeten zijn van de coordinaat x d.w.z. dat men in figuur 2.11 

een n evenwijdig aan de horizontale as zou verwachten. Men 

ziet echter dat voor ~ > 0,25 de afwijking van de te verwach

ten lijn groot is. Een nauwkeurige analyse leert dat de aan

name dat T (y=O) in het glijvlak constant is, beter vervangen 
yz :. 

kan worden door aanname dat a in het glijvlak constant is of 

nog beter: Zg(x) = constant. Het probleem van deze 2 laatste 

mogelijkheden is dat hierbij de analyse zoals deze in de vo-

paragrafen is gedaan, niet meer uitvoerbaar is. 

Beschouwt men nu de relatieve indringdiepte van het deformatieveld (~) 

als funktie van de effectieve deformatie per eenheid van verplaatsing van 
E 

een spoor ter breedte b Zg x b) voor verschillende versterkingsexpo-

nenten n, dan krijgt men figuur 2.12. Uit deze figuur kan men afleiden 

dat een toe name van n een grotere indringdiepte van het deformatieveld 

veroorzaakt. Dit effect is bekend van roestvast staal (n = 0,4 ... 0,5). 

100~-------------'--------------~--------------~-------------' 

Verstevigingsexponent n 

O,'L-____________ ~ ________ ~ ____ ~ ______________ ~~~ ________ ~ 

0,26 0,60 0,75 1,00 

Relatieve afstandtot het gIIJvlak_i. 

Fig. 2.12. De indringdieptevan het deformatieveld als funktie 

van de verstevigingsexponent n. 
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Uit figuur 2.12 kan men oak met behulp van (23) afleiden dat voor n 7 a 
de volledige verplaatsing en deformatie zich in de oppervlaktelaag zal 

afspelen. Dit betekent dat men van materialen welke niet verstevigen 

of zeer snel rekristalliseren (dynamische rekristallisatie), de defor

maties, hoewel deze zeer hoog zijn, niet meer kan terugvinden in het 

contactvlak of in de buurt van het contactvlak. Dergelijke effecten kan 

men verwachten bij laag smeltende materialen (lagers!) en niet verstevi

gende materialen. 

In deze paragraaf wordt aangetoond dat met behulp van de grondgedachte 

(wrijving 7 plastische deformatie) voor het glijkoppel koper tegen staal 

C 45 de energiebalans klopt. Bij geen van de voorheen bekende modellen 

was dit het geval. (De keuze van dit glijkoppel is gemaakt omdat het 

gedrag van dit materiaal-koppel naar verhouding eenvoudig en goed repro

duceerbaar is). Tot nu toe werd er van uitgegaan, dat de plastische 

deformatie gespreid over het materiaal plaats vindt. Dit levert de ver

plaatsing Zg(x) in wrijvingsrichting op. Bekijkt men de geometrie van 

de pen na het praces, dan blijkt dat de gemiddelde verplaatsing 1 (fi-
v 

guur 2.13) aanmerkelijk groter is dan de berekende waarden voor Zg(x}. 

(1 verp1aatsing van het midden van de pen tot het zwaartepunt van 
v 

de lamel in de baard) . 

I 
1 

I~ v ~I 

I zg(x) 1 -Zg(x) I r-----..... .........-v .. I 

Fig. 2.13. Schematische voorste1ling van de materiaalverplaatsing. 
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Dit verschil ontstaat doordat het materiaal plaatselijk t.g.v. de hoge 

deformaties dynamisch rekristalliseert, hetgeen een ten opzichte van 

het omringende materiaal verlaagde vloeispanning veroorzaakt waardoor, 

zoals in paragraaf 3.5 is aangetoond, plaatselijk afglijden optreedt. 

Uit figuur 2.7 is verder af te leiden dat het materiaaltransport plaats 

v,indt in de vorm van lamellen. Stel da t het deformatieproces, nodig om 

de afstand I - Zg(x) te overbruggen, verloopt via het afschuiven van 
v 

lamellen met hoogte h en breedte b. Ais nu de afschuiving (volgens 

paragraaf 3.5) plaatsvindt in een oneindig dun gebied dan geldt (zie 

fig. 2.14) voor het uitwendig geleverde vermogen: F x v (wrijvings-w 0 

kracht x glijsnelheid) . 

b 

Fig. 2.14. Schematische voorstelling van het afschuifproces in 

lamelvorm. 

F 
w 

x v 
o 

o 

(J 

ill (Iv -Zg(x» (24) 

waarbij: <P 
v 

tagesnelheid (= dit is het volume van het penmateriaal, 

dat per tijdseenheid naar de "baard" getransporteerd wordt. 

£ einddeformatie voordat het materiaal dynamisch rekristal-
s 

liseert. 

De eerste term van (24) achter het gelijkteken geeft het vermogen dat 

nodig is om het materiaal de verplaatsing Zg(x) te laten ondergaan. De 

tweede term is het vermogen benodigd om het materiaal in de vorm van 

lamellen de verplaatsing I - Zg(x) te laten ondergaan (let op: T in 
v 

het glijvlak is 
(J 

) . 
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Beschouwt men nu het glijproces van koper tegen C 45 bij verschillende 

aandrukkrachten (F
N

) en glijsnelheden (v
o

) , dan blijkt dat de spoor

breedt~ b en de lamelhoogte h constant blijven. Deze b en h worden be

paald door de afmetingen van de hindernissen op de stalen ring die in 

het begin van dit proces worden gevormd en in de tijd gezien statis

tisch dezelfde geometrie behouden, onafhankelijk van glijsnelheid en 

aandrukkracht. Gaat men er verder van uit dat de deformatie waarbij 

dynamische rekristallisatie optreedt constant is,dan is de rechter 

term van (24) op ~ na constant,dat wil zeggen F x v is recht even-
v w 0 

redig met de slijtagesnelheid (zie fig. 2.15). 

0,50 

koper tegen C45 / \I"lm/sl fN IN --• 025 80 150 

0 1= 05 40 60, 80 100, 150 / 
ICI. I 40 100 

-/ 0 2 10 20 40 60 80 100 

~ 3 2~O, 60. BO,I~~ 

~ 4 20 40 ... 1;111.... 

5 

I 
0 ~ ... 

~ 
0 

.:. 

~ 
.. 

FN Norm"lkraft (N) 

FW Reibungskraft IN) 

Yo Gleltgesc:hwindigkelt Im/s) c;( -';.~ 
o ... -

0,2 

100 200 301 400 

wrijvingsvermegen FW x Yo I Nm/s' 

Fig. 2.15. Experimenteel verband tussen slijtagesnelheid 

en wrijvingsvermegen veer het glijkeppel keper-C45. 

Bet meten van de diverse groetheden in (24) bevestigt (24). Met fer

mule (24) hebben we een uitdrukking gekregen veor de slijtagesnelheid. 
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2.1.4. Conclusie. 

1. Het model voldoet zowel aan eisen van geometrie als aan de energie

balans. 

2. Het model beschrijft en verklaart de deformaties. 

3. Het model verklaart de werking van een zachte laag op een harde 

ondergrond (lager) bij wrijving. 

4. Het model levert een verklaring voor de invloed van n op de indring

diepte van het deformatieveld. 

5. Het model levert de basis voor het berekenen van sprongtemperaturen 

in glijcontacten. 

6. Het model levert een uitdrukking voor de slijtagesnelheid. 
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2.2. Warmhardheid. 

Uit de reeds eerder geponeerde grondgedachte, namelijk dat droge glij

dende wrijving plaats vindt door plastische deformatie van een of beide 

wrijvingspartners, volgt,indien men de plastische deformatie slechts 

wil laten plaats vinden in het werkstukmateriaal (dit om de slijtage 

van het gereedschap zo laag modelijk te houden), dat de vloeispanning 

van het gereedschapmateriaal hoger moet zijn dan de vloeispanning van 

het werkstukmateriaal (onder de gegeven procesomstandigheden). Omdat er 

een eenduidige relatie bestaat tussen de vloeispanning en de hardheid 

van een materiaal, kan men ook zeggen dat de hardheid van het gereedschap

materiaal hoger moet zijn dan de hardheid van het werkstukmateriaal 

(weer onder de gegeven procesomstandigheden). Men kan zelfs stellen dat 

het hardheidsverschil tussen werkstuk en gereedschapmateriaal evenredig 

is met de levensduur van het gereedschap. Dit geldt natuurlijk slechts 

indien geen andere grootheden de levensduur van het gereedachap beinvloe

den, b.v. toename van de hardheid heeft vaak een verlaging van de taai

heid ten gevolge; deze taaiheid is vaak een begrenzing bij het matrijs

smeden ( fig. 2.2. 1 . ) . 

25000 ;----;----,-------;--:----:-"':"':"":-:::::---, 
B Werksloff1. 2367 
A sonstige Werkstoffe 

I 
20000 

• 
2? 
~15000~~~-----~~~~~~~~.-.,,~+-.-.--~~ 

~ 0 • ~~. 
~10000r--+ __ ,,~-+ ______ ~ __ ~ __ B_e_rr_jebr-8 __ '_' __ -; 

'"" . 
5000 ~~--~~~------+-~-----+-.-.--~ 

--Rinbildung--

46 
Gravurhorte HRC 

49 52 

. 2.2.1. De invloed van de hardheid op de levensduur van 

het gereedschap. 
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Bij het matrijssmeden is de warmhardheid van het gereedschap geen groot 

probleem. Hier heeft men de werkstuktemperatuur bijna geheel zelf in 

de hand. Men warmt immers in veel gevallen het werkstuk op om het te 

kunnen bewerken. Dit opwarmen is noodzakelijk om hoge vervormingsgra

den mogelijk te maken. (rekristallisatie!). 

Bij het verspanen is de warmhardheid van het gereedschap van groot be

lang. De kosten per verspanende bewerking nemen af naarmate de snij

snelheid toeneemt. (zie Ve40: Modellen bij de berekening van de bewer

kingskosten van draaiprodukten). Deze verhoging van de snijsnelheid 

gaat gepaard met een toename van de temperatuur van het gereedschapma

teriaal (zie fig. 2.2.2.). V~~r de gemiddelde temperatuurstijging (= llT) 

is met behulp van een dimensie-analyse gevonden: 

tJT 

E sp 
pc 

v 

s 

K 

k 

specifieke verspaningsarbeid [J/mm3
] 

[ I 3 °c] volumetrische soortelijke warmte J mm 

snijsnelheid [m/s] 

aanzet [mmJ 

~ = temperatuurvereffeningscoefficient 
pc 
warmtegeleidingscoefficient [J/s °c mJ 

2 
[m IsJ 

(2.2.1) 

De temperatuur is niet in het gehele gereedschapmateriaal constant (fig. 

2.2.3). Het blijkt dat de hoogste temperaturen worden gevonden in de 

buurt van het spaanvlak, op de plaats waar het contact tussen spaan en 

gereedschan wordt verbroken. 

Temp. 

['c) 

t. 

1000.--------------. 

800 

600 

ljOO 

200 

gereedschaptemperatuur 

gemiddelde 
spaantemperatuur 

! 

~ werkstukjemperatuur 

o 2 lj 6 

---Snijsnelheid v [~] 

Fig. 2.2.2. Temperatuur van werk

stuk, gereedschap en spaan bij 

verspanen als funktie van de snij

snelheid. 
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Fig. 2.2.3. 

Voorbeeld van een tempera

tuurverdeling bij het ver-

spanen. 

Op deze plaats van de hoogste temperatuur moet het gereedschapmateri

aal in staat zijn het werkstuk (zwaar vervormd!) plastisch te deforme

reno Dit betekent dat de vloeispanning van het gereedschapmateriaal bij 

deze hoge temperatuur groter moet zijn dan de vloeispanning van het 

werkstuk. Of, uitgaande van de relatie: 

1 H 
a ~ 3 v 

waarbij a = vloeispanning van het materiaal [N/mm
2 J 

en H Vickershardheid [N/mm
2 J, 

v 

(2.2.3.) 

moet de hardheid van het gereedschapmateriaal bij die temperatuur hoger 

zijn dan die van het werkstukmateriaal (fig. 2.2.2) bij lage temperatuur. 

Fig. 2.2.4 toont het verloop van de hardheid van diverse gereedschapma

terialen als funktie van de temperatuur, waarbij fig. 2.2.4b het onder

gelegen gedeelte van fig. 2.2.4a meer gedetailleerd voorstelt. COmbina

tie van fig. 2.2.2 en 2.2.3 met 2.2.4 maakt duidelijk dat, uit het 

oogpunt van hardheid, een hogere warmhardheid een hogere snijsnelheid 

mogelijk maakt d.w.z. een economischer verspaning. 
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10 

.0 

a. b. 

Fig. 2.2.4. Het verloop van de hardheid als funktie van de 

temperatuur voor: a) zeer harde materialen, 

b) harde materialen. 

Uit fig. 2.2.4. kan men een indeling in verschillende klassen van ge

reedschapmateriaal ontlenen. Indien een gereedschapmateriaal alleen 

door zijn warmhardheid bepaald wordt, zal diamant het ideale gereed

schapmateriaal zijn. Het vervolg van dit hoofdstuk zal leren dat dit 

niet het geval is (zo kan bijv. diamant verbranden). De waarden van 

o in fig. 2.2.4 werden verkregen m.b.v. hardheidsmetingen, omdat 

- de hardheidsmeting vrij snel uitvoerbaar is en 

het indringen van gereedschap bij het begin van het verspanings

proces veel overeenkomst vertoont met het indringen van de diamant 

bij een hardheidsproef. 

Zijn er in het werkstukmateriaal deeltjes aanwezig (b.v. oxyden), die 

onder de proefomstandigheden harder zijn dan het gereedschapmateriaal, 

dan maken deze harde deeltjes groeven in het gereedschapmateriaal. Dit 

verschijnsel is bekend onder de naam abrasie. 
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:~. 3. Fysische en chemische stabilitei t. 

Vele gereedschappen voor bewerkingsprocessen worden gebruikt bij hoge 

temperaturen. Dit is vooral het geval bij verspanen met hoge snijsnel

heden. Het nu volgende is derhaive vooral op deze toepassing gericht, 

maar kan zonder meer ook als basis dienen voor het gedrag van gereed

schapmaterialen bij hoge temperaturen van andere bewerkingsprocessen. 

Wil het gereedschapmateriaal onder deze omstandigheden zijn taak 

blijven vervulIen, dan dient het niet aIleen bestand te zijn tegen het 

overgaan in andere chemische stoffen (b.v. dooroxydatie overgaan in 

zijn oxyde), maar moet het ook zijn fysische eigenschappen behouden, 

d.w.z. fysisch stabiel zijn. De fysische en chemische stabiliteit van 

een gereedschapmateriaal wordt bepaald door 3 factoren: 

1) De eerste factor is het verschil in vrije enthalpie van het gereed

schapmateriaal bij de gebruikstemperatuur en de mogelijke lagere waarde 

die het gehele gereedschapmateriaal of een component ervan kan berei

ken door een verbinding aan te gaan met: 

het werkstuk (b.v. staal-diamant; hierbij lost het diamant op in het 

staal) , 

- de omringende Lucht (b.v. oxydatie van het gereedschapmateriaal, waar

bij de hardheid van het ontstane oxyde veel lager is dan van het oor

spronkelijke materiaal) , 

- het basismateriaal (b.v. coating) I 

- het smeermiddel of koelmiddel. Dit veroorzaakt korrosieve slijtage. 

De verlaging van de vrije enthalpie verloopt hierbij via een chemi

sche omzetting, waarbij het smeer- of koelmiddel vaak als oplosmiddel 

dienst doet. De 20 nieuw ontstane chemische stof heeft een lagere 

hardheid dan de oorspronkelijke stof met als gevolg dat ze plastisch 

wordt wegge1l1reven. 

Kort samengevat betekent dit het streven van het materiaal naar zijn 

laagste energietoestand. Het gevolg van dit alles is, dat men de meest 

bestendige gereedschapmaterialen moet zoeken bij die chemische verbin

dingen die een zeer lage waarde voor de vrije enthalpie hebben (fig. 

2.3.1, let op: de vrije enthalpieverschillen zijn steeds betrokken op 

1 grammolekuul van de verbinding). Praktisch gaat dit niet altijd op. 

Immers, een lage waarde voor de vrije enthalpie van een materiaal hoeft 

niet samen te gaan (en doet dit ook meestal niet) met een hoge warmhard-
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heid (b.v. Tie en Ti0
2

i we en W0
3
). Dit levert een verdere complicatie 

van de gereedschapmateriaalkeuze. 

Fig. 2.3.1. 

Vrije enthalpieverschil van 

diverse materialen betrokken 

op 1 grammolekuul van hun 

verbinding. 

~ 
~ 
~ 
-<i 

~ 
IS 
<I 

to ---

SOo 1000 15()() 

---T ["C) 

2) De tweede factor is de reaktiesnelheid. De tijd die nodig is voor de 

omzetting van het gereedschapmateriaal 1-n een andere chemische verbin

ding wordt bepaald door de reaktiesnelehid van de omzetting. Deze is 

sterk afhankelijk van de temperatuur. Een kwantitatieve beschrijving 

van deze omzetting, welke direkt gevolgd wordt door het wegslijten 

van de ontstane produkten, is op grond van chemische en fysische eigen

schappen van de materialen tot op heden niet mogelijk. Oorzaken hier-

Vdn zijn: 
o 

het onbekend zijn van de temperatuur (let op: elke 10 temperatuur-

verhoging levert een toename van de reaktiesnelheid met een factor 

:2 a J), 

het niet kunnen bepalen van de slijtagesnelheid van de nieuw ontstane 

verbindingen (zie paragraaf 1.2.5). 

3) De derde factor is niet aIleen zeer belangrijk maar ook moeilijker te 

begrijpen. Is aan aIle tot nu toe opgesomde voorwaarden voor gereedschap

mater-ialen voldaan, dan blijkt een gereedschapmateriaal toch nog te 

kunnen slijten. 
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Indien we er van uitgaan, dat slijtage veroorzaakt wordt door plastische 

vervorming van het gereedschapmateriaal (d.w.z. het gereedschapmateri

aal wordt plastisch weggewreven), dan kunnen we dit slechts verklaren 

indien de vloeispanning van het gereedschapmateriaal onder verspanings

condities kleiner is dan de vloeispanning van het werkstukmateriaal. 

Normaal gesproken is echter de vloeispanning van de gereedschapmateri

alen (b.v. hardmetalen) bij de verspaningstemperatuur groter dan die 

van het werkstukmateriaal. Oit zou betekenen dat er geen slijtage kan 

optreden. Oe praktijk bewijst echter dat er slijtage optreedt (b.v. 

kolkslijtage). Kennelijk waren er tijdens het proces omstandigheden 

waarbij de vloeispanning van het gereedschapmateriaal lager is dan de 

vloeispanning van het werkstukmateriaal. Een verklaring hiervoor kan 

de volgende zijn. Indien het mogelijk zou zijn de chemische samenstelling 

van het gereedschapmateriaal te wijzigen, dan neemt de hardheid bij 

hardmetalen sterk af (dit in tegenstelling met oxyden, zoals AL
2
0

3
>. In 

eerste ins tan tie zou men menen dat de hoge waarde voor de chemische af

finiteit (= negatieve waarde van de vrije enthalpie = maat voor de sterk

te van de chemische binding) er zorg voor draagt dat de chemische samen

stelling van het gereedschapmateriaal onveranderd blijft. Oit betekent 

echter dat het gereedschapmateriaal geen binding aan zal gaan met het 

werkstukmateriaal. Immers, elke combinatie van elementen of atoomgroepen 

van werkstuk en gereedschapmateriaal Levert een lagere chemische affini

teit (d.w.z. Levert bij reactie minder energie op) dan die van de mate

rialen afzonderlijk. Echter dit laatste geldt weliswaar voor uitwisse

ling van atomen op grote schaal, maar niet voor uitwisseling van atomen 

op kleine schaal. Gaan we uit van 2 zuivere elementen A en B, waarvan 

men een diffusiekoppel maakt, dan geldt algemeen: 

G u + PV TS (2.3.1) 

waarbij G, U, P, V, T en S de symbolen van de alom bekende thermodynami

sche grootheden zijn. Treden er geen volumeveranderingen op en houdt men 

temperatuur en druk constant dan streeft de vrije enthalpie naar een 

minimum. Oit wordt bereikt v~~r: 

~U - T~S o (2.3.2) 
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Is: a) de concentratie van element A resp. B gelijk aan 1 - x resp. Xi 

b) de 

c) de 

dan geldt 

LiU 

en llS 

waarbij: 

bindingsenergie van A resp. B gelijk aan EAA resp. EBB en 

bindingsenergie van de verbinding A - B gelijk aan E
AB

, 

er: 

x( 1-x) Nz {E
AB 

} (2.3.3) 

- Nk {x In x + ( 1-x) In (1-x)} (2.3.4) 

N getal van Avogadro 

z = coordinatiegetal ( aantal naaste buren in het rooster) 

k constante van Bolzman 

V~~r x « 1 wordt (2.3.4) 

- Nk x In x (2.3.5) 

Tabel 2.3.1 geeft de verandering van de entropie als funktie van de ver

ontreiniging van een zuivere stof door een vreemd element. Om de waarden 

onder ling te kUnnen vergelijken is de verandering van de entropie tel

kens betrokken op 1 Mol. van het vreemde element (= 6S) . 
x 

x 

0,001 

0,0001 

0,00001 

0,000001 

0,0000001 

6S 0 
- [J!Mol C] 
x 

56,6 

75,4 

94,3 

113 

132 

Tabel 2.3.1. Verandering van de entropie betrokken op 

1 Mol. van het vreemde element bij het 

legeren. 
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Substitutie van 2.3.5 en 2.3.3 in 2.3.2 levert: 

EM + E BB 
x {Nz (EAB - 2 + NkT In x} (2.3.6) 

Figuur 2.3.2 toont het verloop van de vrije enthalpie per grammolecuul 

verontreiniging als funktie van de temperatuur en de concentratie van 

de verontreiniging. Uit deze figuur voIgt net als uit vergelijking 2.3.6, 

dat men elke vrije enthalpieverschil kan verkrijgen indien men de con

centratie van de verontreiniging (x) maar klein genoeg neemt. Dit geldt 

ook voor grote waarden van IEMI en IEBBlen voor kleine waarden van 

IEABI, d.w.z. de bindingen tussen de moleculen A respectievelijk B zijn 

zeer sterk, terwijl de binding tussen A - B zeer zwak, ja zelfs afsto

tend is. Terugkerend naar het verspaningsproces zien we dat in dit 

proces goed voldaan wordt aan de voorheen geschetste condities. Het 

gereedschapmateriaal heeft een lage vrije enthalpie d.w.z. bij het bij 

elkaar brengen van de legeringsbestanddelen van het gereedschapmateriaal 

komt veel energie vrij. In het spaanvlak glijdt gedurig zuiver werkstuk

materiaal langs het gereedschapmateriaal. De temperatuur waarbij dit 

gebeurt is hoog en is sterk afhankelijk van niet aIleen de thermische 

eigenschappen van de materialen die bij het proces betrokken zijn, maar 

ook van de snijsnelheid. Dit vrije enthalpieverschil tussen gereedschap 

en werkstuk veroorzaakt een materiaalstroom jA waarna de grootte gegeven 

wordt door: 

_ Mx d(t.G) 
dy 

(2.3.) 

Hierbij is y de coordinaat die loodrecht op het scheidingsvlak van werk

stuk en gereedschapmateriaal staat en is M een materiaalgrootheid. 

Met 2.3.6 en ook: 

d(I\G) 
dy 

a 
ax 

dx 
dy 

Dit ingevuld in 2.3.7 geeft: 

EM + E 
= - Mx {Nz (E - BB ) + NkT In x + NkT} dx 

AB 2 dy 

(2.3.8) 

(2.3.9) 
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De massastroom bij aanwezigheid van een concentratiegradi~nt kan ook 

geschreven worden als: 

met: D 

_ D dx 
dy 

D 
o 

Q/RT 
e -

waarbij D 
o 

materiaalgrootheid 

aktiveringsenergie voor diffusie 

algemene gasconstante (= Nk) . 

Q 

R 

Uit 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.11 volgt voor M: 

M 
Q/RT EAA+ EBB 

e x {Nz (EAB - 2 + NkT In x + NkT} 

Conclusies: 

(2.3.10) 

(2.3.11) 

(2.3.12) 

Bij het diffusieproces dat beschreven wordt door vergelijking 2.3.7 vindt 

materiaaltransport plaats. Dit betekent voor het gereedschapmateriaal 

een verandering van de chemische samenstelling. Het gevolg hiervan is een 

in de tijd afnemende hardheid, wat op zijn beurt plastisch wegwrijven 

van het gereedschapmateriaal tot gevolg heeft. Er treedt slijtage op. 

Gaat men er van uit dat voor het plastisch wegwrijven van het gereedschap

materiaal eerst een zekere hoeveelheid van een of maar componenten van 

het gereedschapmateriaal moet zijn weggediffundeard, dan betekent een toe

name van de temperatuur (te bereikten door het verhogen van de snijsnel

heid) een toename van de vrije-enthalpiegradi~nt (zie verg. 2.3.6) en 

een toename van M (zie verg. 2.3.12). Deze beide effecten veroorzaken een 

toename van J
A 

(zie verg. 2.3.7) en derhalve een afname van de levensduur 

van het gereedschapmateriaal. 

Vergelijkt men hardmetalen met oxyden, dan is bekend dat de hardheid 

van hardmetalen veel sterker wordt beinvloed door veranderingen in de 

chemische samenstelling van hat materiaal dan bij oxyden. Dit effect is 

er de oorzaak van dat oxyden, welke verder dezelfde eigenschappen hebben 

als een hardmetaal, een langere levensduur hebben en een grotere weer

stand tegen slijtage bij hogere temperaturen. 
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~+~ 
Vergelijking 2.3.6 toont ons dat de term {E

AB 
- 2 } zo groot 

mogelijk moet zijn d.w.z. de componenten A en B dienen 1iefst geen 

verbinding met e1kaar te vormen. Verge1ijking 2.3.6 heeft dezelfde 

strekking als de oplosbaarheidsrege1s van Hume-Rothery. Hierin krijgt 

de eerder genoemde ter 2.3.6 een grote waarde door de atoomradii van 

A en B z6 te kiezen dat deze minimaa1 15% verschillen. Deze atoomradius-
• 
verhouding is van de oplosbaarheidsregels van Hume-Rothery weI de be-

langrijkste. 

Het model zoals in het voorgaande besproken, geeft een aanduiding van 

de grootheden welke van invloed zijn op de door slijtage beperkte 1e

vensduur van gereedschapmaterialen bij hogere temperaturen. Deze groot

heden dienen bekend te zijn wanneer men nieuwe gereedschapmaterialen 

wil ontwikkelen. Relevante grootheden zijn onder meer: T, Do' Q, EAA , 

EBB' EAB · Het besproken model 1evert een verklaring voor de slijtage 

van chemisch zeer stabiele gereedschapmaterialen. 

2.4. Taaiheid. 

Een verhandeling over taaiheid van gereedschapmaterialen zou de indruk 

kunnen wekken dat bij het optreden van breuk in het gereedschap direct 

gekeken moet worden naar de taaiheid of,thermoschokgevoeligheid (zie 1.5) 

van het gereedschapmateriaa1. Het breukverschijnse1 kan echter ook ver

oorzaakt worden door een overbelasting van het gereedschap (b.v. te hoge 

hydrostatische qelasting bij matrijssmeden) of doordat gereedschap en 

werkstuk mechanisch gezien slecht op elkaar zijn afgestemd (b.v. chatter 

bij het verspaningsproces1 zie Vervaardigingskunde 50). Beperken we ons 

eeos tot de taaiheid van gereedschapsmatieralen tijdens het verspanings

proces, met als reden dat hierin het meeste bekend is. Er treden tijdens 

dit proces trillingen op welke afhankelijk zijn van het gereedschaps

werktuig, werkstukmateriaaleninstelgrootheden van het proces. V~~r het 

plastisch kunnen opnemen van de vaak extreem sterke trillingen (veroor

zaakt b.v. door het uittreden van de beitelUithet materiaal) die zeer 

kortstondig kunnen optreden en die de elasticiteitsgrens van het gereed

schapmateriaal overschrijden, dient het materiaal een bepaaide taaiheid 

te bezitten. In VERVAARDIGINGSKUNDE 40 is aangetoond dat het begrip taai

heid slechts een relatieve waarde bezit. Taaiheid blijkt nieteen materi-
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aalconstante te zijn, maar een zeer sterk van de spanningstoestand af

hankelijke grootheid. Zeer waarschijnlijk wordt de mate van taaiheid, 

afgezien van de verstevigingsexponent en de voorvervorming, bepaald door 

het verschil tussen de breukspanning (dit is weI een materiaalconstante) 

en de grootste trekspanning (zie b.v. VE 10). Wil men derhalve de taai

heid van gereedschapmaterialen met elkaar vergelijken, dan kan men het 

beste een beproevingsmethode kiezen waarbij een spanningstoestand op

treedt die een grote overeenkomst vertoont met die welke optreedt tij

dens het verspanen (b.v. de buigproef). De getallen die men uit een der

gelijke proef voor de taaiheid vindt hebben slechts een relatieve waarde. 

Kiest men als uitgangspunt het verschil in taaiheid van gereedschapmate

rialen, dan kan men 2 groepen onderscheiden: 

1. metalen (snelstaal, bindmiddel bij hardrnetaal), 

2. chemische verbindingen (kerarnieken, karbiden in hardmetaal). 

Algemeen kan men stellen, dat metalen een taai karakter vertonen en che

mische verbindingen uitermate bros zijn. Cornbinaties van beide groepen 

(hardmetalen, coatings) leveren een taaiheid overeenkomstig de hoeveel

heid metaal van de cornbinatie (zie Tabel 2.4.1). 

POl PIO P20 P30 P40 

Vickershardheid HV [kN/mrn2] 18 16 15 14.5 14 

Buigsterkte a
b 

[kN/mrn2] 0.7 1.3 1.5 1.7 2.0 

Druksterkte ad [kN/mrn2] 4.6 4.8 5 4.6 

Elasticiteitsmodules E [kN/mrn2] 480 510 530 550 560 
3 

11.8 12.2 13 .1 Soortgelijke massa m [mg/mrn ] 6.8 10.5 

Warmtegel. coeff. k 
0 

[mJ/mrn.s. C ] 20 27 36 50 77 

Uitzettingscoeff. A (l0-6/Oc ] 7 6.8 6.3 6 5.8 

Buigrek ( taaiheid) a /E [10- 3J 1.5 2.6 2.8 3.1 3.6 
b 

Therm.spann.gevoeligh.A/k [10-7 
siN] 3.5 2.5 1. 75 1.2 0.75 

Chemische samenstelling we 30 63 76 82 77 

(ongeveer) in % Ti + TaC 64 28 14 8 12 

Co 6 9 10 10 11 

Tabel 2.4.1. Fysische constanten van de hardrnetalen. 
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Naast het vermogen om plastische deformatie op te nemen, is voor het 

geval dat dit onmogelijk is, ook de elastisch op te nemen energie 

van belang. Deze wordt gegeven door: 

waarbij G
b 

en E de breukspanning respectievelijk de elasticiteits

modules van het materiaal bij de verspaningstemperatuur weergeeft. 

De kwadratische afhankelijkheid van de elastische energie van 0b 
G

b 
(buigrek E:) onderstreept nogmaals het be lang van een hoge waarde 

(2.4.1) 

voor abo Een verhoging van de energie-opname van eenzelfde gereedschap

materiaal (zowel elastisch als plastisch) is te verkrijgen door: 

- korrelverfijning van het materiaal, 

- vermindering van de porositeit. 

Een ander metaalkundig verschijnsel dat breuk kan veroorzaken zonder 

het materiaal macroscopisch gezien plastisch te vervormen, is ver

moeiing. Bet optreden van dit verschijnsel kan men voorkomen door er 

voor te zorgen dat er geen trekspanningen, groter dan de vermoeiings

grens, in het materiaal kunnen optreden. 

2.5. Thermoschokgevoeligheid. 

Uit Figuur 2.2.3 kan men aflezen dat er tijdens het verspanen grote tem

peratuurverschillen in het gereedschapmateriaal optreden. Deze verschil

len worden vaak groter bij het begin of einde van het verspaningsproces. 

Eenzelfde verschijnsel kan ook optreden bij matrijssmeden. De tempera

tuurgradient treedt hier op in het contactvlak van matrijs en werkstuk 

en wordt veroorzaakt door een verschil in temperatuur van beide. Dit 

temperatuurverschil is het gevolg van een compromis. Immers een hoge 

werkstuktemperatuur vraagt geringere energie voor deformatie d.w.z. er 

wordt ook minder elastische energie opgeslagen in het gereedschap, wat 

veel voordelen biedt, terwijl eenzelfde hoge temperatuur niet kan worden 

aangehouden voor het gereedschap omdat dit daardoor te zwak zou worden. 

(Denk hierbij aan het verlorengaanvan de secundaire harding bij b.v. 

snelstaal). De temperatuurgradienten hebben inwendige spanningen tot ge

volg (zgn. thermoschok), welke in combinatie met de door het proces ver-
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oorzaakte mechanische spanningen, waarden kunnen aannemen die de breuk

spanning van het gereedschapmateriaal bereiken. Het gevolg hiervan is 

breuk (tenzij het mogelijk is dat de spanningen v66r het bereiken van 

de breukgrens door plastische deformatie worden verminderd), met aIle 

gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien (b.v. beschadiging van het 

werkstuk etc.) Om een indruk te krijgen van de grootheden welke van in

vloed zijn op het thermoschokverschijnsel, beschouwe men een rechte 

staaf ter lengte 1. Ondergaat deze staaf bij fixatie van de uiteinden 

een temperatuurverhoging ~T, dan geldt voor de optredende drukspanning 

A /::"T E (2.5.1) 

waarbij: A 

E 

lineaire uitzettingscoefficient, 

elasticiteitsmodules [N/mm
2J. 

V d t t dT - - d' . 1 t t ... oor e empera uursprong van een een 1menS1ona e warm es room ~ 

geldt: 
dT 

k . A . 
dx 

(2.5.2) 

waarbij: A 

k 

oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de staaf, 

warmtegeleidingscoefficient [J/s.mocJ. 

Invullen van vergelijking (2.5.2) in (2.5.1) levert voor een staaf ter 

lengte 1 en doorsnede 1: 

i\.<P E 1 
k • (2.5.3) 

Hierin is het quotient i de thermische spanningsgevoeligheid (zie 

tabel 2.4.1). Vergelijking (2.5.3) kan nu ook geschreven worden als: 

i\ 
k 

I 
i\ 
k 

x constante (2.5.4) 

Dit betekent dat op 

spanning een waarde 

de relatieve waarde -EO tengevolge van de mechanische 
°e 
~ tengevolge van de thermoschok gesuperponeerd mo~t 

worden. Deze te superponeren grootheid is zo klein mogelijk wanneer men 

van het gereedschapmateriaal zo laag mogelijk kiest (zie Tabel 2.4.1). 

i\ 
k 

De hier gegeven gedachtengang geldt slechts voor materialen in een toe

stand die aIleen elastische vervorming toestaat, d.w.z. voor keramische 

materialen en in mindere mate voor hardmetalen. Bij het bereiken van de kri-
0b 0b ° 0e 

tische breukrek ~): ~:= E + ~ (2.5.5) 

treedt bij deze materialen ogenblikkelijk breuk op. 
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3. Gereedschapmaterialen. 

De hoeveelheid kennis op het gebied van matrijssmeden is nog niet zo 

groot maar het gebied wordt uit het oogpunt van massaproduktie steeds 

belangrijker als gevolg van de toenemende arbeids- en materiaalkosten. 

Immers, de meeste produkten, heden ten dage door middel van matrijs

smeden gemaakt, werden vroeger gegoten, verspaand of geassembleerd uit 

eenvoudige omvormprodukten. Gegoten produkten hebben o.a. als nadeel 

dat de toelaatbare spanningen lager zijn dan van matrijsgesmede of 

verspaande produkten, d.w.z. men heeft meer materiaal nodig voor een 

produkt hetgeen niet aIleen meer direkte (= materiaal) kosten met zich 

meebrengt maar vaak ook indirekte kosten, zoals b.v. bij inbouw in 

vervoersmiddelen, waar een gewichtstoename een hoger brandstofverbruik 

tengevolge heeft. Het verspanen heeft als nadeel, dat het in massapro

duktie (zeer) duur is. Dit proces is pas voor de massaproduktie lonend, 

indien 6f het produkt niet met een eenvoudige produktiemethode gemaakt 

kan worden, 6f er hoge eisen aan de materiaalnauwkeurigheid van het 

produkt gesteld worden. Het assembleren van eenvoudige, zeer goedkope 

onderdelen, die via omvormen gemaakt n, gaat voor ingewikkelde pro-

dukten ook aan belangrijkheid inboeten, omdat hier ook de kosten groten

deels bepaald worden door de assemblagekosten,d.w.z. arbeidskosten. 

Dit alles vraagt om massaproduktiemethoden waarbij zoveel mogelijk funk

ties in een onderdeel worden ondergebracht. De geschetste gedachtengang 

wordt in toenemende mate afgezwakt omdat het inzetten van robots, welke 

doorlopend relatief goedkoper worden, een in de tijd groter wordend ge

deelte van de assemblage voor hun rekening nemen. Een geschikte produk

tiemethode is dan het matrijssmeden. De meest bekende matrijsmaterialen 

staan vermeld in Tabel 3.1. Tevens vindt men in deze tabel vermeld de 

chemische samenstelling, de zachtgloeitemperatuur (dit zachtgloeien is 

nodig om het materiaal te kunnen bewerken), de hardingstemperatuur en 

het afkoelmedium. Tabel 3.2. geeft de verschillende toepassingen van 

deze gereedschapmaterialen en ook of men ze al of niet tijdens het smeed

proces met water kan koelen. 
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'rabel 3.1. Gereedschapmaterialen voor het matrijssmeden. 

Kurrnam(' Werk· 
"ion·Nr. 

55 NICrM"V (; 1.2:713 

56 NiCrMoV 7 1.2714 

X 38 CrMuV 5 I 1.2343 

X 40 CrMoV 5 1 1.2344 

Tabel 3.2. 
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U567 

Wi ... Stuhl I ,2)h5~ hochv..lr~ 
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I;':0r:~' 

Wcrkl-euge dC'f Nicht
~'i~linH't<lllvcrarbeitung 

UC-:'l.·nke his :tu !;l:riHllen A ..... 
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Allgemeine KcnnUk~h-Wa";;;--
nllng der SlAh). kUhlbarhit 

de< SU!.h). 
;m Einsatz 
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De .in Tabel 3.1 en 3.2 vermelde gereedschapmaterialen kan men op grond 

van hun fysische eigenschappen in 3 groepen indelen. Deze indeling be

rust op het verschil in taaiheid en ontlaatvastheid van het matrixmate

riaal en de hardheid van de carbiden (Tabel 3.3.). 

Staal gelegeerd met - Mo CR Ni 

r 
- Mo CR V 

- W CR V 

taaiheid 

ontlaatvastheid 

hardheid van de carbiden 

Tabel 3.3. Matrijsmaterialen ingedeeld naar hun fysische 

eigenschappen. 

De keuze van een matrijsmateriaal wordt met betrekking tot voornoemde 

eigenschappen bepaald door: 

- Soort machine: 

het is van invioed of de belasting vlug of langzaam wordt opgebouwd. 

Vorm van het produkt: 

dient er veel of weinig vervormingsarbeid geleverd te worden, of moet 

men gebruik rnaken van een of meer matrijzen na elkaar. 

- Werkstukmateriaal: 

voor de belasting van het gereedschap is het van belang of men te doen 

heeft met rnaterialen met een hoge of met een lage vloeispanning. 

- Smeedtemperatuur: 

deze is niet aIleen van invloed op de sterkte van matrijs en werkstuk

materiaal maar ook op de toelaatbare vervormingsgraad. 

- Aantal produkten: 

het maakt verschil of men 100 of 10.000 produkten met een matrijs moet 

maken, In het eerste geval mag het gereedschap na 100 produkten versle

ten zijn. Dit stelt geheel andere eisen, zowel metaalkundig (slijt.age, 

toleranties) als economisch (kostprijs materiaal, aanmaakkosten). 
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- Toleranties van het produkt: 

dit is van (zeer) groot be lang voor de keuze van het gereedschapmateri

aal en de levensduur van het gereedschap: het is een grootheid, die bij 

contructeurs nog te wienig aandacht krijgt. 

- Produktiemogelijkheid van de matrijs: 

b.v. gieten, verspanen met een numeriek bestuurde bank, sinteren etc. 

- Kostprijs van de matrijs: 

deze variabele moet in relatie gezien worden met de produktiegrootte. 

Heeft men een matrijsgereedschap en wil men het aantal produkten per ge

reedschap verhogen, kan men gebruik maken van het volgende werkschema: 

• vaststellen van de reden, waarom de matrijs onbruikbaar wordt: b.v. 

thermoschok, vermoeiing etc. 

• controleren van de matrijsmaten: let hierbij vooral op het gehele tole

rantiegebied. 

• bepalen van de belasting. 

• nagaan of de matrijsbelasting lokaal of integraal kan worden verminderd 

door een matrijsconstructieverandering b.v.: 

is de hoeveelheid materiaal, die bewerkt wordt optimaal . 

. raakt de matrijs overal het werkstuk. 

is de koeling van de matrijs voldoende. 

blijft het werkstuk aan de matrijs hangen. 

verloopt het vervormingsproces gelijkmatig. 

is de matrijs aan de belasting aangepast. 

Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van gereedschapmaterialen 

voor het verspanen wordt eerst een historisch overzcht gegeven van de 

opkomst van de meest belangrijke gereedschapmaterialen [5J. Deze his

torische ontwikkeling wordt hier beschreven omdat vaak blijkt dat de 

ontwikkeling van gereedschapmaterialen van andere produktieprocessen 

niet aIleen analoog verloopt, maar ook in een fase verkeert welke bij 

de gereedschapmaterialen voor het verspaningsproces al lang is achter

haald en verbeterd is. 
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Veer 1860 wordt er verspaand met een beitel uit ongelegeerd staal met 

een hoog koolstofgehalte, welke gehard wordt in water en naverhit op 
o ca. 200 - 350 C. Na 1860 gaat men het staal legeren, waardoor het harden 

in water vervangen kan worden door harden in lucht. Dit geeft een aan

zienlijke kwaliteitsverbetering (minder spanningen) van het gereedschap

materiaal. De snijsnelheid voor deze beitelmaterialen bedraagt 5m/min. 

Omstreeks 1900 vinden we de eerste toepassingen van snelstaal. De eerste 

officiele demonstraties hiermee vinden plaats op de wereldtentoonstelling 

in Parijs. De snijsnelheid kan nu verhoogd worden tot 30 m/min. In 1920 

wordt voor de eerste keer gewag gemaakt van het gebruik van hardmetaal 

(wolfraamkarbide met kobalt als bindmiddel). Kort daarop voIgt in 1930 

het eerste gebruik van titaan- entantaalkarbidemet nikkel als binder. 

Deze ontwikkeling is noodzakelijk omdat het hardmetaal op wolfraambasis 

ongeschikt is voor het verspanen van staal (80% van het te verspanen 

materiaal bestaat uit staal). De snijsnelheid kan nu verhoogd worden tot 

150 m/min. 

In het begin van de tweede wereldoorlog - in de geschiedenis blijkt 

vaak tijdens oorlogen een versnelde technische ontwikkeling plaats te 

vinden - voIgt de ontwikkeling van de keramische gereedschapmaterialen. 

Deze maken het mogelijk te verspanen met snijsnelheden tot 600 m/min. 

d.w.z. een faktor 120 groter dan in 1860. Deze toename van de snijsnel

heid is mogelijk geworden niet aIleen door de ontwikkeling van nieuwe 

gereedschapmaterialen maar ook door de ontwikkeling die plaats vindt 

op het gebied van de verspaningsmachines. Het hoeft verder dan ook geen 

betoog, dat de verhoging van de snijsnelheid sterk positief heeft gewerkt 

op de produktieverhoging bij het verspanen. 

In de praktijk wordt de keuze van het te gebruiken verspaningsmateriaal 

vergernakkelijkt doordat de fabrieken die deze materialen leveren uitge

breide informatie verstrekken over de material en welke met hun gereed

schapmaterialen verspaand worden, met daarbij de optimale procescondi

ties, zoals snijsnelheid, levensduur, maxima Ie aanzet en snedediepte. 

De tegenwoordig veel gebruikte materialen voor verspaningsgereedschappen 

kan men indelen in 3 groepen: 

- snelstaal (zie paragraaf 3.2.1), 

- hardmetalen (zie paragraaf 3.2.2), 

- keramische materialen, diamant, borazon en coatings (zie paragraaf 3.2.3). 
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3.2.1. Snelstaal. 

Snelstaal is een gelegeerd staal dat zijn sterkte ontleent aan de 

precipitaties. Gebruikt men dit materiaal kortstondig op een te hoge 

temperatuur, dan vindt snel vergroving van de precipitaties plaats 

wat op zijn beurt een sterke hardheidsafname tot gevolg heefti d.w.z. 

het materiaal is als gereedschap onbruikbaar geworden. In het vooraf

gaande is er herhaaldelijk op gewezen, dat het verspanen bij minimale 

kosten het toepassen van maximale snijsnelheden eist. Dit vraagt om 

materialen welke een hoge temperatuurbelasting kunnen uithouden. Uit 

het voorafgaande is duidelijk dat de snelstalen gereedschapmaterialen 

hieraan slechts matig voldoen. Het gevolg hiervan is, dat deze materi

alen bij draaien dan ook nog maar weinig voorkomen. Het probleem komt 

in een ander licht wanneer men naar verspaningsprocessen zoals frezen, 

boren etc. kijkt. Het maken van dergelijke gereedschappen (denk aan hun 

ingewikkelde vorm) uit materialen anders dan snelstaal is niet alleen 

te duur, maar zij voldoen ook vaak niet aan eisen t.a.v. de taaiheid. 

Het is dan ook hier dat snelstaal zijn grote toepassing heeft. Een 

overzicht van de verschillende snelstalen, die bij het verspanen ge

bruikt worden met daarbij hun specifieke toepassingsgebied vindt men 

in Tabel 3.4. Een overzicht van de richtwaarden voor diverse proces

condities en voor verschillende werkstukmaterialen vindt men in Tabel 3.5. 

3.2.2. Hardmetalen. 

Omdat het hardmetaal t.o.v normaal ongelegeerd staal tamelijk duur is 

en omdat de goede mechanische eigenschappen op korte afstand van de snij

kant van de beitel niet meer nodig zijn, maakt men in tegenstelling tot 

het gebruik van snelstalen gereedschappe.n (hier bestaat de gehele beitel 

uit snelstaal) bij hardmetaal en keramisch beitelmateriaal gebruik van 

kleine plaatjes, die men op houders van goedkoop staal bevestigd. Dit 

gebruik heeft bovendien nog het voordeel dat de beitel door toepassing 

van deze houder in zijn geheel beter bestand is tegen schokbelasting. 

De hardmetalen gereedschapmaterialen kan men in 3 klassen indelen: 

- kobaltgebonden wolfraamkarbiden of "straight carbides", 

- molybdeen- of nikkelgebonden titaankarbiden, 

- mengvorm van wolfraamkarbiden en titaankarbiden. 

(eventueel i.p.v. Ti + Nb, V, Ta)i voornamelijk kobalt als drager. 
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--~ 
.~. 

~ 

-~ 

X 86 x 74 X 95 I X 86 X 79 
7- WCrV 12.4.3 WCrV I i'l.4.1 CrWMo 1; .~l.3 WCrCo I:!. 7;. 3 WCoCr 18.5.4 

C 0,82 , 0,90 0,70 t 0,78 0,92 . 0,98 0,82 ; 0,90 0,75 t 0,8 3 

5i 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Mn 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

c" - - - 2,5 , 3,0 .. ,5 5,0 

Cr 3,8 , 4,3 3,8 I 4,) 3,8 I 4,3 I 4,0 t ~,5 4,0 , 4,5 

Mo 0,7 ; 1,0 - 2,5 I 2,8 0,7 t 1,0 0,5 t 0,8 

V 2,4 I 2,6 1,0 I 1,2 2,2 t 2,5 1,9 t 2,9 1,4 t 1,7 

W 11,5 12,5 18,0 I 19,0 2,7 t 3,0 11,5 I 12,5 17,5 ; 18,5 

hoogwaardig ma- universeel geschikt voor geschikt voor alB voorgaan-
teriaal met bruikbaar mate- bewerking van zware verspa- de soort bij 
grote taaiheid riaal voor be- materialen ning bij hoge extreme condi 
ter bewerking werking van a1- met trek-vast- temperatuur. ties. 
van materia1en le materialen. heid < 850 Bewerking van 
met een trek- Geschikt voor N/mm2. harde en auste-
sterkte > 850 proefgereed- Toepassing in ,nitische mate-
N/mm2• Bijzon- schap en proto- de vervaardi- rialen. 
der voor samen- typen. ging van een- -draaibeit",ls 
gesteld en voudig gevorm- -schaafbeitels. 
kostbaar ge- de gereed- -frezen 

jreedschap waar- schappen. 
van een langere -frezen 
gebruiksduur -boren 
geeist wordt -ruimers 
-frezen 
-ruimers 
-trekfrezen 
-cirkelzagen 
-bijz. draai -
beitels 

-schaafbeitels 
I 

Tabel 3.4. Snelstaalsoorten naar DIN 17006. 
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Haterlaal: Trekllutheld Slandt; jd v.d. b,,; tel 

(1<9 f / mm2 ) 60 O1i .... 480 min. 
aanzet aaflzet 

0.2 0.8 0.2 0.8 

Ongelegeerd tot 50 I 0.56 0.60 0·33 
staal 50- 60 0.8 0."5 0.46 0.26 

60- 70 0.66 o. )6 0.40 0.21 
70- 85 0·53 0.30 0.;1 0.18 
85-100 0.42 0.23 0.25 0.14 

Gietstaal 30- 50 0.83 0.46 0.50 0.28 
50- 70 0·56 0·31 D·H 0.18 

bOllen 70 0·35 0.20 0.21 0.12 

Gelegeerd staal bll. 70- 85 0.,0 0.25 0.)0 0.15 
Cr Hi IUal, Cr H-, 85-100 0.40 0.20 0.23 0.12 
staal enz. 100-140 0.26 ILl) 0.1' 0.08 

140-180 0.16 0.09 
Konstrukt lutu I 150-180 0.15 0.08 

~TI"el..! 
hardheld 

GietiJnr 12/14 tot 200 0.8 0.) 0.lt6 0.18 
18/26 200-250 0.53 0.22 0.31 0.13 

Gelegeerd gletijzer 250-400 0.40 0.16 0.2) 0.10 
Ontlaten gietijzer 0.71 0.33 0.42 0.20 

Koper 

1 
!.tIne.!) 1.05 0.56 0.80 0.42 

Hessing hardh.ld 2.08 0·'33 1.33 0.60 
Tombak 80-120 1." 0.80 0.88 0·50 
Brons 1.05 0.72 0.66 0."5 

link en link-
1. III 1.13 0.46 0.lt5 legeringen 

Zuiver alumin. 8- 10 5 1.96 2.08 0.83 I 5i -AI (1I-13~ 5i) 30- 42 1.11 0·50 0.46 0.21 
Giet-en knet'd" lurnin. 42- 58 I .3 0.60 0.)6 IL25 
H"gnt's i un> I"'"e'; n".,n IS 12.5 6.25 5 .25 

Tabel 3.5. Richtwaarden veer de snijsnelheid (m/s) bij het 

verspanenmet snelstalen gereedschappen. 
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Hardmetalen gereedschappen worden verkregen door het persen dan daarna 

sinter en van poeders van de zojuist genoemde samenstelling. Door zowel 

de chemische samenstelling als korrelgrootte, dichtheid en verontrei

niging in de materialen te varieren kan men hardmetalen verkrijgen 

met zeer verschillende eigenschappen. Het nu volgend overzicht geeft 

een beknopte samenvatting van belangrijke eigenschappen van de diverse 

karbiden. 

WC 

VC 

verhoogt de weerstand tegen abrasieve slijtagei bij het ver

spanen vooral van belang met betrekking tot slijtage welke 

veroorzaakt wordt door oxydeinsluitsels in het werkstuk en 

geoxydeerde spanen. 

remt de korrelgroei tijdens het sinteren en voorkomt een te 

snelle daling van de hardheid van Tic bij toenemende tempera

tuur. Het VC moet opgelost zijn in het TiC om dit te kunnen 

bewerkstelligen. 

(Ta, Nb)C indien aanwezig in de vorm van zeer fijne karbiden in het bind-

TaC 

TiC 

middel verhoogt het de E-modulus (stijfheid); toevoeging van 

deze karbiden verhoogt eveneens de sterkte van WC-Co bij hoge 

temperaturen. 

werkt het ontstaan van oppervlaktescheuren doorthermische 

belasting tegen; het verhoogt de breukrek en in het bijzonder 

de weerstand tegen thermoschok (NbC is hiervoor minder effec

tief). 

biedt grote weerstand tegen diffusie met als gevolg een rela

tief geringere slijtage bij het verspanen. Toevoeging aan het 

WC-Co-composiet verhoogt de druksterkte maar verlaagt de abra

sieve weerstand. TiC verlaagt in belangrijke mate het warmte

geleidingsvermogen en verhoogt daarmee de gevoeligheid voor 

thermische belasting. 

De invloed van de samenstelling, d.w.z. de hoeveelheid bindmiddel en 

karbiden, op de mechanische eigenschappen kan beschreven worden met be

hulp van de parameter I' waarbij d respectievelijk A een maat voor de 

korreldiameter respectievelijk dikte van het bindmiddel is. Fig. 3.1. 

toont aan dat bij toename van het bindmiddel de breukrek efT toeneemt 

d.w.z. het hardmetaal wordt taaier. 
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50 

d 
40 , 

A 
, '\. .1 

t 
30 
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, 
0 

" • Le.V oelegMrd " , 
• Hoog " 

, 
10 '\. 

• MoNi bind4tr 3 " 

0 1 2 3 4 5 at 10- 3 

---- EfT 

Fig. 3.1. De breukrek (EfT) als funktie van de verhouding 

gemiddelde korreldiam./gemiddelde dikte kobaltlaag. 

Voor het praktisch gebruik zijn de gereedschapmaterialen verdeeld in 

groepen (P, Ken M), welke op hun beurt weer een verdere onderverdeling 

(01, 10, 20, 30, 40) hebben. Een overzicht van hun toepassingsgebied 

met de daarbij behorende procescondities vindt men in Tabel 3.6 en 3.7. 

Algemeen kan men stellen dat hardmetalen v~~r verspaningsdoeleinden 

voornamelijk gebaseerd zijn op het wc-co composiet, eventueel voorzien 

van een laagje A1
2

0
3 

ter verhoging van de standtijd. Dit laagje 

maakt het mogelijk te verspanen met snijsnelheden tot 300 m/min. Dit 

"gecoat" hardmetalen plaatje wordt op het ogenblik zeer vaak in de mas

saproduktie gebruikt en verdringt langzamerhand het ongecoate plaatje. 

De belangrijkste keramische materialen, welke in de techniek als snij

gereedschap gebruikt worden, zijn A1
2

0
3 

en diament. Beide materialen zijn 

zeer bros, zodat trillingen tijdens het gebruik van deze snijmaterialen 

zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Dit betekent in de praktijk 

dat men hierbij dient te verspanen op dynamisch stijve machines. 
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Toepa •• 'ngen 

Nadraaien van .taal en giatltaal met zeer hoge snijsnelheid en gerlnge voedlng 
onder stabiele bewerklngsomstandigheden. De slijtva:;theld van F02 benadert die van 
keramlsche snijmaterialen. Verelst grote zorgvuldlgheid blj solderen en slljpen. 

Nadraalen en licht voordraalen van staal en glatstaal met hoge snlJsneiheid en 
matige voeding onder gunstige bewerkingsomstandlgheden. Geschikt voor kopleer
draaien en draadsnijden. Is bestand tegen zeer hoge snijtemperaturen en dient daarom 
zonder snljvloeistof gebrulkt te worden. 

Voor- en nadraaien van staal en roestvaste materialen met maUge anlJsnelheld 
en matige voeding onder mlnder gunstlge bewerkingsomstandigheden. Geschikt voor 
kopieerdraaien In de gevallen waar snijvloelstof moet worden gebruikt. 

Voordraaien van staal en gietltm met tamelijk lage snljsnelheld en grate voedlng 
onder ongunstige bewerklngsomstandigheden. Geschikt voor draaien, frozen en 
schaven. Een uitstekende universele soort voor de klainere werkplaatsen met wis.e
lende bewerking van staal. 

Voordraaien van zowel koolstofstaal'als roeltvastataal en roestvast gletstaal 
met lage snijsnelheid onder bijzonder _ moaiJijke bewerkingsomstandigheden. Te 
gebruiken bij zaer grate snedediepten en voadingen biJ draaien, schaven en frezan. 

Nadraaien en licht voordraaien van roestvasta materialen en hlttebestendlge 
legeringen. Grote weerstand tegen kerislijtage, die vallk optreedt bij koudhllrdende 
materialen, Geschikt voor bewerking met betrekkelijk hoge snijsnelheid. 

Voor- en nadraaien van roestvast aUltenietisc:h gletstaal. Een soort met zeer goede 
scherpte van de snijkant en weinlg gevoelig. De taaihald geeft de mogelijkheid tot 
grote posilieve spaanhoeken. Te gebruiken met betrekkelijk lage snijsnelheid en hoge 
voeding onder ongunstige bewerklngsomstandlgheden. 

To.pa.slng ... 
groep volgen. 

ISO 

P01 

P10 
(ptl) 

P20 
(Pto) 

P30 
(P28) 
(MID) 
(M20) 

P40 
(P30) 
(M30) 
(M48) 

M10 
(Ka) 

M40 
(PSG) 

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

Nadraaien van lowel staal als gietl;zer, wanneer buitengewoon goede scherpte 
van de silijkant verelst wordl, loals bi) fulmen an sehrapen. 

Voor- en nadraaien van hoog- en laaggelegaard gletllzer. Een bljzonder fijnkor
relige soort, die hoge taaiheid combineert met zeer grate slijtvastheid. Geschikt voor 
zowel draaie!1 als frezen met hoge sniJsnelheid en grote voedlng. Ook geschikt voor 
buitengewoon harde materialen. zoals mangaanstaal, coquillegehard gletljzer en 
geharde stalen walsen. 

Een aiternalieve hardmetaalsoort voor gietijzer en andere kortspanlge materialen. in 
die gevallen waar men niet die~" ""Iheid kan berelken, die de soort H1 PREMIUM 
het best tot ziin r"lcht doet kOI,,-_'" (:,<1schikt voor het nadraalen van hittebestendlge 
legeringen, Gemakkeiijk Ie solderen en Ie slijpen. 

Voordraaien van gleti;zer met grote voeding en lage snijsnelheid onder ongunstige 
bewerkingsomstandigheden. Geschikt voor de bewerking van hittabestandlge lege
ringen, koper, brons, lichtmetaal, enl. Laat het gabrliik toe van grote posltleve spaan
hoaken. Bijlonder geschikt voor schaven. 

KOt 

K10 

K10 
(Ka) 
(Mtl) 
(M20) 

K10 

K20 
(1(30) 

Tabel 3.6. Diverse hardmetalen met hun toepassingsgebied. 

a 
w 
:r: 
r- 0 
V') 

W 
~ :r: 
r- -
--, « 
-' « 
V') r-

0 
W 
::I: 
r- 0 
V') 
<{ UJ 
> :r: 
r-
::2 « 
-' « 
V') r-
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Richtwaarden voor snijsnelheden bij het draaien met wisselplaatgereedschap 
o. aangegeven waelden lijn v()or eon standUJd van ta 1:' min. berukttnd 

Matenaai 

Halde staals.oarten I 
Mang.lanstaal 12 .,;, Mn') 
Gahard ilaaP'}. "). ') 

-----_. __ .. -~~--

T ~mpCfgletijler 
Korts()anig 

~~~'p~!!~!J 
GrilS giolilzer 
met lage trek~~~~.~~ 
GlIlS en gel. gletll.lN 
met hoge trekvastheid 

Nodu1a.1f 9lehller 
Fetrlehsch 
Perhehsch 

~!~k~Q.I·{!~?~.~_ ~iJi~~r 
Brons~me!'s!09It'ge"ngefi 

Looo'j'<vg autuH'iiltHI
kwal!tellcn 
MessiOg, rOQdrn(''!>:dng 
F()~forbrons 

A'u mini U In 1!~~lNj j) gen, 
old hiHdbJJr 
hardballr 

Gcgotun cllum.rIttHn· 
legerloucn 

tHet hMdbi~a, 
hardba,u 

Olvurse rnahmal..;n 'I 

H .. ,d lubber, b \I Itbon.et 
Jib,," 
Hard pl<l~ttc 
POf1H:hH(1) ! 
latht l1..thlUr~tct:lI IJ It, 

marml'tlj 
Hd:rd n~fuur'it1l'un, b 'J" 

9fanll..'i") 

Frezen 

Ongel.koolst.'aal C 0,15 % 
CO,3S% 

TempergiellJZ&r 
Kortspa"ig 

CO.10Of. 

gegloe," 
v8(edeld 
veredeld 

Gr gtC11jlet m lagtl trokv 

NQdulau 91ehjUH 
ft~ffJt'1!SCh 
Pe'heflsen 

W 
70 

75 
\iO 

I 
30~ 00 I 
8~12\) 

lOG 
no 

~.C1 &nll~ 
K(achl 

·'"'"'0"1 
mm' 

I 

275 
300 
330 

320 
350 
380 

220 

140 

, 160 
225 

I 260 
150-200 
200-215 

1275-325 

110-145 

I 180 

160 
250 

45 
55 
80 

60-65 
65-90 
90-110 

P40 

230",350 11!>-23O 
"~~'230 85-170 
ZJO~·4(ID 11>-,350 

15,- 25 !>- 15 

55- \iO 5!>- 90 

I 1(1- 15 I 0- 10 

P40 KIO K2D P4G 
Voedln9 [mmltand] 

0,4-0.2-0,1 I 1),4-0,2-0.1 I D,4-o.2-o.1 I 0.2-0.1 

100-130-160 
80- 75-100 
60- 75- 90 

80- 75-100 
50- 75- 90 
40- 60- 75 

I 
dO-loo-120: 80-100-120 

80-130-150 60-110-130 

60- 70 90 
50- 60- 85 

!60-200 
90-125 

110 

90-125 
110 
90 

80 -100.1 
:0- 90 

.10 I M40 

O.2-D.l 

'20-140 

13O-leo 

00-115 \ 
80--110 ' 
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Het A1
2
0

3 
kent men in twee soorten: het zwarte en het witte keramiek. 

Het zwarte keramiek heeft meestal TiC als bijmengsel. Hierdoor wordt 

dit beitelmateriaal taaier en beter bestand tegen thermoschok. Het 

witte keramiek bezit bijmengsels van andere oxyden. Deze bijmengsels 

geven niet aIleen een verbetering van de mechanische eigenschappen 

maar zijn ook noodzakelijk om het sinteren te vergemakkelijken en de 

korrelgroei tegen te gaan. V~~r hun toepassing wordt verwezen naar 

Tabel 3.8. Diamant in eenkristallijne vorm wordt gebruikt voor zeer 

speciale doeleinden b.v. voor het verkrijgen van een zeer goede opper

vlaktekwaliteit. Het diamant kan men in 2 soorten indelen (beide zijn 

slechts geschikt voor het verspanen van zervrije metalen): natuurlijke 

en synthetische diamant. Natuurlijke diamanten zijn voor het merendeel 

diamanten die vanwege hun kleur of fouten niet geschikt zijn voor siera

den. Synthetische diamanten zijn gesorteerd naar van elkaar verschillen

de Inechanische eigenschappen. Het blijkt dat men door bijmengsels en 

veranderingen van procescondities de hardheid en taaiheid van kunstdia

mant binnen bepaaide grenzen kan varieren. Zie Tabel 3.9., voor de toe

passing van eenkristallijne diamant als verspaningsgereedschap. Naast 

keramische materialen hebben ook beitelmaterialen met coatings hun toe

passingsgebied. Hierbij maakt men gebruik van de gunstige eigenschappen 

van het hardmetaal (taaiheid), wat als basis dient voor de coating 

(hardheid). De dikte van de coating varieert tussen de 0,01 - 1 mm. De 

'meest bekende en toegepaste coatings in de verspaningswereld zijn 

A1 20 3 (deze wordt zeer vee I in de auto-industrie toegepast), boriumni

tride (borazon) en polykristallijne diamant. De kosten van de 2 laatst

genoemde coatings zijn vrij hoog, ca. een faktor 100 t.o.v. wolfraam

karbidesnijplaatjes. Ze worden meestal gebruikt voor nabewerkingen, om

dat ze een zeer goed bewerkt vlak leveren. Hun beperkte toepassing in 

de massaproduktie moet niet zozeer gezocht wordn in de prijs als weI in 

hun bros gedrag. Hun levensduur wordt namelijk niet bepaaid door slij

tage maar door breuk welke optreedt door onzorgvuldig handelen b.v. laten 

vallen of te hoge aanzet. V~~r de toepassing van polykristallijne diamant 

zie Tabel 3.10. De toepassing van borazon moet vooral gezocht worden bij 

het verspanen van harde hooggelegeerde, vaak zeer harde, staalsoorten (zie 

Tabel 3.11). Het toepassingsgebied van deze gecoate beitelmaterialen is 

tot nu toe nog beperkt, maar breidt zich snel uit. Beide Iaatstgenoemde 

coatings zijn nog niet lang op de markt en nog niet volledig uitontwikkeld. 



Materiaal 

Automatenstaal 
Ongelegeerd staal 
Laaggelegeerd staal 
Veredeld laaggel.staal 
Gegloefd gereedsch.staal 
Ongelegeerd C.staal 
Laaggelegeerd ger.staal 
Snelstaal 
N i kke 1 ijzer 
Austenitisch staal met 

hoog N i geha 1 te 
Gietijzer 
GegJoeid gietijzer 
Gehard gietijzer 
Nikkellegeringen (Monel) 
Messing 
Koper 
Brons 
Zuiver kneedaluminium 
Gelegeerd kneedaluminium 
Alum. smeedlegeringen 
Al Mn Zn legeringen 
Thermoplasten 
Celeron, pertinax 
Kool 
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Hardheid HB 

(kgf Imm2) 

190 
120-220 
175-220 

300 
195-230 .. 

II 

230 
100 

200 
120-200 

140 
350-450 
125-200 
70- 80 

50 
70- 90 

23 
30-100 
75-130 
45- 75 

Snijsnelheid 

(m/s) 

5.5 - 8.3 
3.3 - 5.8 
3.3 - 5.8 
2.5-4.1 
1.9 - 3.3 

II 

1.3 - 3 
2 .. 3 

0.4 - 1 
3.8 - 5 
3.8 - 5 
0.65- 1.1 
1.1-3.3 
8.3 -16.6 
5.8 --8.3 
5.8 - 8.3 
5.8 -16.6 
8.3 -50 
5.8 -16.6 
3.3 -16.6 
3.3 -16.6 

10 -16.6 
~ 16.6 

Tabel 3.8 Richtwaarden voor de snijsnelheid en aanzetten 

bij het verspanen met keramische beitels. 

Aanzet 

(mm/omw.) 

0.25-0.5 
0.15-0.5 
0.1 -0.4 
0.15-0.5 
0.1 -0.3 

II 

II 

0.1 -0.25 
0.3 -0.5 

0.2 -0.5 
0.2 -0.5 
0.2 -0.5 
0.2 -0.4 
0.2 -0.5 
0.2 -0.5 
0.12-0.35 
0.12-0.35 
0.1 -0.25 
o .1 -0.3 
0.1 -0.25 
o .1 -0.25 
o .1 -0.25 
0.1 -0.3 
0.1 -0.5 
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Mated aa 1 Bewerking Snijsnelheid Snedediepte Aanzet 
(m/s) (1Ml) (mm/omw) 

Messing, Brons vlakdraaien 1.6-3.3 0.2 0.07 
Aluminium(hard} 

Fosforbrons .. tot 56·5 0·5 0.023 
Wi tmetaa I .. II 0.5 0.023 
Al uminium .. " 1.0 0.023 

Koper vlakdraaien 3.6 0.35 0.07 
nasn i j den 3.8 0.5 0.07 

Koper draaien 2.4-3.3 0.5 O. 1 
li chtmetaa I draaien 10 O. 1 0.014 

Kollektor v.el.motor II 36.5-41.6 0·3-0.8 0.04-0.15 

Brons boren 3·6 O. 12 0.2 
Wi tmetaa 1 II 6.6 0.12 0.02 
lichtmetaal II 10 O. 1 0.014 

IJzervrije metalen vlakfrezen 7.5 0.2 0.05 
Kunststoffen ,. 7.5 0.4 0.08 

Galalith nafrezen 20 O. 1 O. 1 
Hardrubber afsteken 1.3-3·3 (Seitelbreedte 1.5 mm) 
Hardmetaal draaien 0.6-1.0 0.2 0.03 

Tabel 3.9. Richtwaarden voor de snijsnelheid (m/s) bij het verspanen 

met diamant (monokristal). 

Materiaal 

At. 1 egeri ngen 
Cu legeringen 
Hardmetalen 
Glas-epoxymengsels 
Grafiet 
Gesinterd Si0

2 Asbest 
GevuJde teflon 

Spaanhoek 
(graden) 

0/10 
-5/+10 
-5/0 
-5/+5 
-5/+5 
-5/+5 

-5 
-5/+5 

Snedediepte 
(mm) 

O. 125-2.3 
O. 125-0.50 
0.31 -0.12 
0.02 -1. 6 
0.25 -2.5 
0.01 -0.125 

1.5 
3.2 

Aanzet 
(mm/omw) 

0.05 -0.2 
0.04 -0.15 
0.02 -0.125 
0.015-0.2 
0.1 -0.37 
0.04 -0.125 
0.07 -0.12 
0.07 -0.12 

Snijsnelheid 
(omw/s) 

1. 60-25 
2.0 -17.5 
2.5 - 5.0 
2.0 -18 
2.5 -18 
2 -15 
2.6 - 3.16 

3.00 

Tabel 3.10. Richtwaarden voor de snijsnelheid (m/s) bij het verspa

nen met polykristallijne diamentgereedschap. 



Materiaal Snijsnelheid Voeding 

(m/s) (cm/omw) 

Waspalloy 1.5-2.5 0.015 

3 -4.5 0.:;; 5 

Waspalloy 3 O. tiS 
AMS 5706 

Waspalloy 4. , 4+.5 0.015 

PW 1007 3.5 0.020 

Waspalloy 5.5 0.008 

AMS 5708 7.5 0.008 

lnconel 600 2.5 0.015 

Hastelloy N 2.75 0.015 

PWA 1012 4 0.013 

Incoloy 901 5 -6.5 0.015 

AMS 5660 7 -8.75 0.015 

K-Monel 4 0.020 

Rene 77 2 0.015 

2 -3 0.015 

+ 'olie' in water opgelost = olieemulsie 

Snedediep 

( em) 

0.375 

0.250 

0.225 

0.250 

0.063 

0.088 

0.088 

0.150 

0.250 

0.250 

0.250 

0.125 

0.063 

0.038 

0.030 

-

te 

I 

I 

I 
I 

I 
Snijkantshoek Weglengte 

.-
Koelvloei- I 

(graden) (em) stof + 

45 7.5 . geen 

45 7.5 geen 

45 1.875 , geen 

. 
45 1.0 water 

45 1.0 olie 

45 13.3 water 

45 4.8 oUe 

15 4.4 oUe 

15 3.45 geen 

45 2.2 geen 

45 2.5 geen 

45 2.65 geen 

45 120 water 

- 8 water 

71 17.5 oUe 

• in aanzetrichting 

Tabel 3.11. Verspaningscondities voor het bewerken van materialen met BN-beitelplaatjes (spaanhoeken van -5 ~ _10°) 

I 
\J'I 
J:>. 
I 
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