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prognose 

Nagegaan wordt hoe het e1ectrolysernodel in Qen 

electrolytiache slijpmachine wordt ondergebracht, 

en door welke factoren het verloop van het s11jp-

pr'oces nadelig kan worden be!nvloed-. 

Uit het grafisch weerger;even verband tU8sen de 

verspaningscapaciteit en enkela procesvariabelen 

kan het rendement van de F .. rad3)r-stroom berekend 

worden. 

De .invloed .v8.n de stroomdic:ltheid op de steen

slijtage kan.verk:aard worden door de druk van 

het ontwikk.lde waterstofgas ala functie van de 

atroomdichtheid te berekenen. 

~e nauwkeurigheidseisen die aan een machine ge

steld W'ord9n, worden vergeleken met de mogelijk

heden van enkela, in de handel verkrijgbare, 

machines. 

Ret l1jkt niet mogelijk de in de 1nleiding van 
dit rapport genoemde bewerkipg op een commercial 
electrolytische vlaks11~p.achine uit te voeren. 
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Electrolytisch Slijpen. 

Ren ori~nterende literatuurstudie. 

1. Inleiding. 

Dij het onderzoek naar de grootte en het verloopvan de resldu

spanningen in aen geslepen werkstuk is de grote moeilijkheid 

het,met zeer grote l\auwkeurigheid,afnemen van dunne lagen van 

dit werkstuk z6nder daarbij spanning9n te introduceren. 15) 

Daar dit m~t een electrolytische vlakslijpmachine in principe 

mogelijk moet zijn, werd dez"! orHinterende Ii teratuurstuule op 

het gabied van het electrolytlsch slijpen gemaakt. 

2. Ret mechanisme van de electrolytische varspaning. 

2.1. De electrolyse. 

Als twee geschikte metalen ondergedompeld worden in een 

electrolyt en verbond~n worden met de polen van een gelijk

stroombron kant bij voldoende spanning, een electrische 

stroom gaan vloeien. Het -proces dat zich aan de electroden 

en in het electrolyt gaat afspelen door het vloeien va.n de

z~ stroom noemt men electrolyse. 

-&::H ~-
1-----{.0->----I 

- - ----

Fig.1. ~lectrolyse. 

De electrische stroom in het 

electrolyt wordt gedragen door 

de ionen. De kathionen t+) gaan 

naar de kathode, de anionen (-) 

naar de anode. Het vloeien van 

de stroom is dUB met een materie

verplaatsing verbonden. 

Het verband tUBsen de hoeveelheid 

getransporteerde materie en de 

. electrische stroom wordt gegeven 

door de tweeds ",'at van Faraday. 

A.O.i.t. 
m ~ ~b;~~:Z- gr. , wsarin 

A-atoomgewicht van het metaallon 

in gr. 

z-waardighe1d van het metaalion. 

i-stroomdichtheid in smp/cm2 

t- tijdsduur van de bewerking in s. 
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O. bewerkt oppervlak in em 

2 

2. 
• 

96520 ... geta1 van Avogadro x elemen

taire lading. (6,025.1023 x 

1,602.10-19 ) 

Voorbe~ld. 

Twee ijzerelectroden in een neutraa1 electrolyte 

De ion~nreacti~s zijn de vol~ende: 
. + -In h~t electr.o1yt: NaCl--- Na + C1 • 

Aan de 'k!thode: Na+ + (-)--- Na. 

secundair: 2Na +.2H20----2NaOH + H2 

Aan de anode: C1----- C1 + (~). 
secundair: 2C1 + F~ + 2H20---- Fe(OH)2 + 2HC1. 

Het metaal gaat in oplossing. 

Met een stroomdichtheid van 21 Amp. wordt ar van een oppervlak 
2 van,l em gedurende 1 min. afgenomen : 

56 • 21 • 1 • 60. 0 37 .. 
m - ~t;~~-:-~-:------- - , gr. 1Jzer. 

Vaak echter komen bij oplo8sing van het e1ectro1yt in water de 

ionen niet in een dergelijk eenvoudige vorm voor ala in de 

bovenstaand.e reactieverge1ijkingen bescbreven Is. Ze vertonen 

dan vaak een gehydratiseerde vorm, Me(H20)+Z, waarin ze de waar

digheld yan het,enke1e ion behouden, of een complexe vorm , 

waardoor de waardigbeid verandert. In de galvanotechniek is bij

voorbeeld het cyanide oomplexion bijzonder belangrijk. De metaal

ionen verbinden zieh dan met een cyanide ion en vertonen een 

vorm" RIa :(Ag(ON)2)- ~f (CU(CN),)-2. 

llet transport der ionen gedurende de electrolyse geschiedt door. 

a) Electrische krachten. 

b) Diffusie, t.g.v. concentratieverschillen in de oplo8sing. 

c) Stroming, t.g.v. weerstands- of temperatuurverschiJ. 

2.2. Electrolytische technieken. 

Op basis van de electrolyse zoals onder 2.1. beschreven zljn 

verschillende technieken mogelijk • D.a. : 

a) Galvano technieken.(verzilveren, vergulden.) 

b) Elaxeren of anodisch oxyderen.(bv. van aluminium.) 

0) Electrolytisch winnen van zuivere metaIen.(Al, Zn, Mg.) 

d) Electrolytiscb verspanen. 
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1) Met beweging van het gereedschap in een richting. 

( bv. e1ectrolytisch boren.) 

2) Met meerdere bewegingsmogelijkheden van werkstuk en/~f 

gereedschap. ,bv. electrolyt1sch draaien of slijpen.) 

De laatste mogelijkheid, en weI speciaal het slijpen, zal nu 

nader bekeken worden. Het is een reeds veel toegepaste methode 

voor he_t bewerken _van moeilijk verspaanbare materia1en zoals 

o.a. hardmetaal. 

3. ~lectrolytisch slijpen. 

3.1. De e1ectro1ytische slijpmachine. 

':en diamantschijf met· metallisch bindmiddel wordt als kathode 

geschakeld ,he,t werkstuk of de opspantafel als anode. De 

hoofdspil wordt electrisch geisoleerd t.o.v. de machine. 
, 

Het electrolyt kan op verschil1ende wijzen in de ruimte 

tusBen werkstuk en schijf gebracht worden. 

FiR. 2 E1ectrolytiach 
t:/~(!&r.tn::;l~ ~ ~ -

~a,nt:> .... ct:ar r -- ---------
slijpen. 

I 
I 
I 

• I 
I p.t7hfr;nAn.:>t-nc..£fU"" 

L_~ .,. b'4/-, 

l I 
I I 

'Y 
I 

'-... --~ ,,--r---' 

y 
l 
I , 

7~~ 
~ig.3 Pricipeschema van dA machine. 
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3.2. ve slijpschijf. 

De slijpschijf is een metaalgebonden diamantschijf. 

De diamantkorrels hebben een drieledige taak: 

a) De korrels zijn medebepalend v~~r de grootte .an de 

spleet tussen het werkstuk en het geleidend gedeelte 

van de schijf. 

b) Bijhet electrolytisch verspanen ontstaat een hoeveel-

_heid niet geleidend reactieproduct aan de anode. Deze 

wordt passief'. Algemeen wordt aangenomen dat deze anode

pasaivering het gevolg is van een zeer dunne film 

ijzeroxyde,welke zieh vormt op het anodeoppervlak. 

De slijpkorrelshebben de taak het anodeoppervlak 

Toortdurend van deze Minder goed geleidende laag te 

, ontdoen. 

e)De korrels werken er toe mee dat het electrolyt gelijk

matig in de tuss~nruimte wordt verdeeld. 

~r wordt ook weI geslepen met een gladde gietijzeren of 

messing schijf. Ve praktijk wijst eehter uit dat de dia

mantschfjf veru1t de beste resuitaten geeft, vooral wat 

betreft ~e oppervlaktegesteldheid van het bewerkte vlak. 

~e pri3s van de diamantschijf wordt door de zeer lange le-

vensduur minderbelangr1jk. 

Een goede electrolyttoevoer is van wezenlijk belang voor 

het zuiver verlopen van het electrolytisch slijpproces. 

Er zijn"daarom speciale schijven ontwikkeld. Eet electrolyt 

wordt, of' door de holle hoofdspil, of van buiten in het 

centrum van de schijf gevoerd, en van daaruit, door de 

juiste schijfvorm te gebruiken, zoder spatten gelijkmatig 

over het schijfoppervlak' verdeeld. 

·111 ~;' )l j?i ~ , 

-- ... - ---[J- ,...-. - - . - . .- . ....; . -. 

\ IQ~' "l 
b ~3.J 

d. 66--

?ig. 4. Oitwendige electrolyttoevoer. 
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In figuur 4 is : a. : De diamantlaag. 

b. Ben laag slijpkorrele ( by. SiC of edsl

korund ). Daze laag is aangebracht om de 

diamantlaag volledig te kunnen verbruiken 

zonder dat er gevaar TO or vonken ontstaat. 

c. Ben laag gelegeerd staal met de samenstelling 

van het bindmiddel van de diamantlaag. 

d.: H~t schijflichaam. 

~~~------Diamantsegment 

isolerend materiaa1 + 

slijpkorrels • 

. o-~~~~ _________ Uitstroomopeningen verbonden 

met electro1ytkanalen. 

Fig. 5. Inwendige electrolyttoevoer.o 

3.3. Moeilijkheden welke tijdens het proces kunnen optreden.o 

3.3 •. 1. De warmteontwikkeling. 

,Voorbeeld. Aan een werkstuk met een te bewerken oppervlak 
. 2 

van 1 x 1 em moet verspaand worden met een diepteaanzet 

van 1 mm/min. 

De afgenomen hoeveelheid materiaal zal dus zijn 100 mm3• 

- 0,74 gr/min. 

Wat gebeurt ar met 10 mm3 e1ectrolyt bij 0,1 mm afstand 

tussen de slijpsehijf en het werkstuk? 

De voor de verspaning vereiste stroomsterkte is Tolgens 

Faraday: I - 0,74 • 2 • 96520 
--~b-:-ba------- - 42 Amp. 

Ala de electrolytweerstand 0,1 ohm is, dan is d. beno-

digde spanning tussen de electroden 4,2 Volt. De als 

warnt, vrij komende energie is : 4,2 x 42- 176 Watt 
"I " 

Of weI 41 calls. Als aangertomen wordt dat de warmtecapa-

citeit van het electrolyt ge11jk is aan die van water 

is te berekenen dat 10 mm3 electrolyt koken in 0,025 8. 

Hieruit blijkt hoe groot de stroomsnelheid van het elec

trolyt moet zijn. vm de electrolyttemperatuur beneden 
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50°C te houdenis een electrolytstroomsnelheid van 48m/min. nodig. 

3.3.2. De gasontwikkeling. 

De ontwikkeling van waterstofgas aan de kathode belemmert de 

stroomdoorgang in het electrolyte 

Onder standaard condities \ 1 atm. en oOe ) komt er aan de 

kathode Q,a _ ~~~~~b5~5-: . 0,116 • I cm' H2 /s. vr1j. 

onde~ slijpometandigheden ( bv. :; atm. en 500 C ) wordt d1t : 

- Pa. T1 3/ Q,1 - ~.a • 15{ ~-.O, 046 • I em e. Bi.1 eenB troomster.kte als 
o. 

in het voorbeeld onder 3.3~1. Yan 42 Amp. is er dUB een water-

stofontwikkeling van 2,; • 103 mm3/s. Dit volume is 230 x zo 

groot ale het volume van de ruimte tUBBen werkstuk en schijf. 

Door bet verschil in druk tuaaen de toevoer- en de afvoerzijde 

van de spleet worden de gasbellen plaat,selijk in verschillende 

mate samengedrukt. Aa de afvoerzijde is de druk lager dan 

aan de toevoerzijde, zodat de gasbellen daar een groter volume 

innemen. Aan de afvoerz1jde is dUB Minder ruimte yoor electro

lyt. waardoor de eleetrolyse ter plaatse langzam.r verioopt. 

Dit zou een.afwijking van de vlakke vorm veroorzaken. 

Het is dUB zaak de waterstof zeer·snel door betelectrolyt af 

te voeren. 

3.3.3. Polarisatieverschijnselen. 

Na enige tijd electrolytisch verspanen zal de stroomsterkte , 

b1j behoud van de opgedrukte spanning, afnemen. Dit 1s een 

gevolg van polarisatie van de kathode, waarop zich een laagje 

reactieproduct gevormd heaft. Ten gevolge hiervan kunnen niet 

alle positieve ionen hun lading afstaan. Er ontataat een .e
oundair element met een spanning tegengesteld aan de klemspan

ning. De stroometerkte wordt: I. Ek - ~p • 
--IU:---

~en manier om di~ verechijnsel tegen te gaan is na zekere tijd 

de aansluitklemmen te verwisselen, waardoor de laag, die op de 

kathode ontstaan is in oplossing gaat. 

3.3.e. Liohtbogen. 

Het ontstaan van Tonken of l1chtbogen tUBsen werkstuk en gere.d. 

sehap is zeer schadelijk voor de kwaliteit van bet bewerkte 

oppervlak. ~e treden op ala hetspanningsverschil tussen 
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werkstuk en schijf de grensspanning van de lichtboog overschrijdt. 

Deze grensspanning is afhankelijk van het werkstukmateriaal, het 

gereedschapmateriaal, en van het electrolyte Ze ligt in het algemeen 

in de buurt van 14 Volt. 

De uitgangsspanning van de generator wordt bepaald door: 

Ua - Ul - I.Ri - Li. dI. , waarin : 
at , , 

~l - De nullastspanning. 

Ri • De ~nwendige weerstand. 

Li • De zelfinductie van de gelijkstroombron. 

Door de voortdurend veranderende afstand tussen werkstuk en gereed

schap zal ook de overgangsweerstand tussen beide electroden van 

grootte veranderen. Tengev.olge hiervan kunnen piekspanningen op

gebouwd worden, omdat de term Li.d! gaat overheersen. Deze piek-
~t ' 

spann~ngen kunnen ver boven de grensspannin~ u1tgaan, ook als de 

nullastspanning kleiner is dan de grensspanning. aet is dus zaak 

een preventief'werkende beveiliging tegen lichtbogen aan te 

brengen. In octrooiaanvrage 268818 wordt een methode gegeven waarmee 

m.b.h.v. een zenerdiode, ondanks schomme1ingen in de etroomsterkte, 

het ontstaan van lichtbogen voorkomen kan worden. De doorslagspan

ning v~n de zenerdiode wordt iets lag~r gekozen dan de grensspan-

ning. 

2.4. VOorzienigen, noodzakelijk voor een goed verlopend proces. 

Om tot een juiste verspanine: te komen is het o.a.noodzakelijk 

dat .: 

a. De stroomsterkten tot zeer hoge waarden ingesteld kunnen 

worden. (tot.ongeveer 1500 amp.), bij een zo laag moge11jke 

spanning. De stroomsterkte bepaa1t de verspaningscapac1teit. 

De spanning wordt zo laag gekozen dat het bedienend personeel 

er noah gevaar, noch h1nder.van ondervindt. 

b. Hoge e1ectrolytsnelheden mogelijkzijn. Het electrolyt 

mag ni~t te veel in temperatuur stijgen, de ontw1kkelde water

st~f moet afgevoerd worden en het door reaotieproducten ver

ontreinigde electrlyt moet snel door zuiver vervangen worden. 

c. De bewerkingsspleet zeer nauw is. D! weerstand tussen het werk

stuk en de schijf moet laag z1jn om de hoge stroomsterkten bij 

lage spanr.in[" :noa:~:!.i,jk t"~ maken. De weerstand van de electrolyt-: 
; 

li~t na keuze van het electrolyt en de bewerkingsspleet vast en 
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wordt bepaald door R • f. a • Waarin f procesoonstante 
F-:C 

a , hoogte van de electrolyt-

kololl. 

G speeifieke geleidbaarheid. 

F te bewerken oppervlak. 

d. De electrolytische vlakslijpmachine zeer stabiel is. In de eerst 

plaatsdaar trillingen veel invloed zullen hebben op de nauwe 

bewer~ingsspleet. I,orda ,!5rootte 0,02.0,05 mm ). Op de- tweede 

plaats daar trilingen de sl1jtage van de dura diamantschijf 

.bevorderen. 

4. Variabelen van inv10ed op het proces. 

4.1. Het electrolyte 

::etingen toonden aan da t de stroomdichtheid afhankelijk is 

van: 

.R.. De per tijdseenheid toegevoerde hoeveelheid electrolyte 

b. ve concentratie van het electrolyte 

c. De plaats op het wielwaar het electrolyt toegevoerd wordt. 

De vol~ende verbanden werden experimenteel bepaald : 

I ~-!k~~ 

Fie. 6. 0troomdichtheid • 
. Fu (electrolytstroom) 

Als de electrolytstroom groter 

is dan 4.5 l/min wordt het pro 

ces (c.q. de stroomdichtheid ) 

vrij ongevoelig voor kleine 

veranderingen in de electrolyt 

strooa. Bij deze electrolyt

stroom is de vervui1ingsgraad 

zo gering, da~ hij geen merk

bare invloed meer heeft op het 

proces en de strool!ldiehtheid 

bepaald wordt do~r de traag

heid van de ionenreactie. 

~ij een constanta badspanning is de stroomdichtheid, en daarmee 

de hoeveelheid afgenomen materiaal pertijdseenheid, afhankelij 

van de electrolytconce~trati~. Dit verb and is tot een bepaalde 

concentratie nagenoeg lineair, ( in dit geval van electrolyt: 
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KN0
3 

+ KN02 tot ongeveer l~ ) bij hoger concentratiee wordt 

de invloed minder. ~ fig. 1. ) 

Fig.7. Stroomdichtheid • 
Fu(electrol~tconcentratie). 

4.2. De invioed van de mechanische verspaning op de totale 

verspaning • 

. De totaal afgenomen hoevee lheid ma teriaa.l W is samengesteld 

~it de electrolyt~sch afgenomen hoeveelheid We en de hoeTeel

h8id die door de normale slijpwerking wordt argenomen: Wm. 

x - We + Wm • 
Op het aerate gezicht lijkt het eenvoudig om Wm te bepalen, 

door eenmaal zonder stroom te slljpen. Bet b11jkt echter dat 

de verticale slljpkracht i!'v kleiner wordt naarmate de stroom

dichtheid toeneemt, bij constante aandrukkracht Fh. 

Fig.8. De slijpkrachten. 

Men verklaart dit verschijnsel 

door aan te nemen dat in het tUBse 

vlak genoeg waterstofgas ontstaat 

. om een kracht Fg op te bouwen, 

loodreoht op het werkstukoppervlak 

en op de sohijf. 

Du.s : Fh - F'm. + F g • 

Fh:constante aandrukkracht. 

Fm:mechanische deel van Fh. 

Fgldeel van Fh dat ontstaat 

t.g.v. rl2-ontwikkeling. 



io . 

J.o 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE 
EN WERKPLAATSTEOtNIEK 

Het verband tussen Fv en Pm is lineair, Fv - a.Fa, dU8 

10. 

ap.no.0151 

Fv'. c • ( Jfh - Fg ). fie constante c, te vergelijken met een 

wrijvingsco5fficient, is te bep&len door bij eenexperiment, 

waar w&l electrolyt'wordt toegevoerd, doch geen e1ectrische 

stroom v1oeit, het verband Iv • c.Fm vast te 1eggen. ( c - 0,1 ) 

Met debekende constante waarde van Fh is het yerband Fv - fu(Fg), 

Fv - fu(I), en'daarmee Fms fu(r),bekend. :oor de relatie tussen 

de mechanisch afgenomen hoeveelheid hm en,het mechanisch deel van 

d& aandrukkracht experimenteel te be~aIen ( bij stroomdichtheld -

• ° ), due Wm • fu (Fm), is m.b.h.v. het verband Fm - fu (I), 
I 

ook dt:) relatie Wm - fu (I) bekerid. 

Waarnemingen : 
2 Werkstuk lafmetingen 10 x 10 mm • 

materiaal C-staal,analyse:, I%C, 0, 3%Mn,' Ot015;~S, 

0,025%P, 0,30%~i. 

Gehard en ontlaten tot 62-64 Re. 
~~chine : HAMMOND-SCE-6, spiltoe~ental 13450omw/min. 

Sch1jf : Komsehijf, randbreedte 3/4", fosforbrons met 10 karat 

diamant, per' em3• 

Electrolyt t 10% KN03 + 5%KN02 in H20. 

'II gr /min. -, ' , 

I /
' 2 amp em 

I~ 

i< i g • 9. l; • fu (I). 

Uit figuur 10 en 11 blijkt dat de meehaniseh afgenomen hoevee1heid 

materiaal maar een klein deel 1s van de totaal afgenomen hoeveel

heid. Dit is in'principe oo~ de bedoeling, daar de sehijf geen 

slijpfunctie heeft. =ret bleek uit slijtageproeven dat na eenjaar 

intensief gebruik deschijfslijtage, t.o.v. de steenslijtage bij 

normaal slijpeh, zeer gering was. :;)e schijf verspaant bij electroly

tisch slijpen mechanisch zaer weinig. 
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,im in gr/min. 

Fie_ 10. wm • fu ( Fm ) • 

• Wm in % .van 11 

Fm.(. Ph ) in kgf. 

2 
in amp/em • 

11. 

~D ~ ________________ ~ __________________ ~ __ ----

,t,o .. 

cq.,-

• 

It:> ... 

F 1 g. 11 _ Wm • f~ ( I ) . 

- _ Fv kgf. 

100 

Fie. 12 • Fv • fu ( I ) _ 

2 
I in amp/em • 

4.3. Het rendement van de Faraday-atroom. 

Met de onder 4.3. eemeten waarden is bet mogelijk de 81eetro

lytiseh yerspaande hoeveelheld materia.l te bepalen, en daarme 

het rendement van de e1e~trisebe etro~, die ti~dens het pro

ees gebruikt werd, te berekenen. 

De ionenreaet1ee zijn de volgende 

In de op1oseing 

. Aan de ka thode 

. secundair 

Aan de anode 

KN02 ---- K+ + NO; • 

K+ + ,-) ---- K • 

2K + 2H2 0 ---- 2KOH + H2 

NO; ---- N02 + (-) • 
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secundair : Fe + 2N02 + 2::2° ---- Fe(OH)2 + 2HN02 • 

Aan de lucht : 4Fe(OH)2 + 02 + 2h20 ---- 4Fe(OH)3 

D. secundaire reactie aan de anode is in felte te schrijven ala: 

Fe + 20n----- Fe(OH)2 + 2(-) • 
en de totale react1e ala : 

Fe + 2H20 ---- Fe(OH)2 + H2 • 

~ij de ionenreact1e worden twee electronen uiygewisseld. 

M.b.v. de figuren 9 tim 12 kan het volgende voorbeeld gegeven 

worden : 

I - 100 
2 - • 

amp/cm • Ult 

l1'm ... "'v ° A 6 - 4 6 - 1.'''' 1" ... , c- ·o;! 

flguur 12 bl1jkt dat FT ... 0,46 kgf. 

kgf. 

Ult flguur 19 : Wm ~ 0,001 gr/min. 

U1t figuur 9 : W .'1,77 gr/min. 

Het werkstuk bevat ongeveer 98',; zui ver ijzer. 

, We • ( 1,77-0,007).0,98 • 1,73 gr/mln. 

Volgens de tweede wet van ii'araday moet er aan materiaal afgenomen, 

worden : 

We th -~6 • 100 • 1 • 60 - 1,74 gr/min. 
~-~-:-~b;~~---~--

Liet rendement van ue b'araday- s troom is dl+s' : 

~ We • lL73 • 100 %'- 99,4 % 
-X;;;h r,14 

, 
Algemeen blijkt het volgende verband te bestaan: 

10-0 ~i '71 - - - - - - _ n ,n ,I 
J 

I 
f -

" --
2 I in amp/cm • 

1 1 '0 ~ ____________ ~~~ ____________ ~ ____ ~ __ ___ 
100 l<>.:l 

Fig. 13. '1. • fu (I). 
;~j j processen waar het anodeoppervlakniet kunstma tig schoonge

houden wordt, bij electrolytisch slijpen gebeurt dit door de 

diamantkorrels, kunnen geen.hoge stroomdichtheden gebrulkt 

worden. lioge stroomdichtheden veroorzaken n.l. sen versneld~ 

passiveri'np; .van de anode, zodat het rendement zeer snel daalt. 
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4,4. berekening van de gasdruk Fg • 

In de volgende beschouwing is : 

• 

P : De waterstof-gas~ruk tUBsen werk~tuk en schijf. 

L : De gemiddelde stroomweg van de gesuperponeerde stroming. 

b : De breedte van het werkstuk. 

v : De stro~ingssnelheid'. 

'fm : De maxima1e stromingssnelheid. 

~w : De afsohulfspanning voor r • r 
o 

( L. 1/4 b ) 

,AI- : De viscoy tei t van het eleotrolyt. gasmengsel. 

Qi : De hoeveelheid doorstromend mengsel b1j druk Pi. 
-

~a : De' hoeveelheid doorstrom~nd mengsel bij atmosferisohe 

druk.ln de berekening wordt h1ervo6r genomen de visco-
, 

siteit van het electrD1yt.(1,Q37-x , water· 
d : De afstand tUBsen werkstuk en sohijf. ~eze is moeilijk 

te meten. Er wordt een wasafdruk van het Bohijfopperylak 

gemaakt. De top tot dal ruwheid van deze afdruk yer-

minderd met de gemiddelde krasdiepte in het werkstuk

opperylakwordt ala gemiddelde d beschouwd. 

De berekening is geb~seerd op de aanname van de stroming van 

een electrolyt- gasmengsel (t.g.v'. het ontwikkelde '~2-gas) ge

s~perponeerd ap de ho~fdstroomrichting van het electrolyte 

Aangenomen wordt van dezegesuperponeerde stroming verder dat : 

a. ze ~lleen zijdelings en in de hoofdrichting is. 

b. ze 2-dimensionaal en laminair is, met een gemiddelde stroom

wegvan L • 1/4b. 

IT T t.!.." _~~Tr-
--... =: ~ 

~,l~~ $6 
I 

1-'5t4}1erjJ~~..-Dk 6'/; .. ,,-; 7-
, 

Fig. 14. Hat stromingamodel • 
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Alhoewel de inwendige druk I:'i over het oppervlak varieert, wordt 

een gemidd.~de constante druk ·Pi aangenomen , om te moeilijke 

berekeningen te voorkomen. 

De gesuperponeerde stroming werd laminair verondersteld, dus 

heeft een parabolisch verloop. 
2 

v .Vm'. ( 1 - ~ 2 r o 

v - 3/2 v • ( 1 

) . iiet Vm - 3/2 ; 
2 

r ) . .. 2 • 
To 

Krachtenevenwicht geeft de vergelijking 

P • r .'( ! L gas 0 W 

-c.w • L • po. ~ .. ____ _ 

ro 

1- -1 
11'., 1;:' ct.-- _.It. __ 

~"->c1i1 ~.--? 

Fig. 15 • St~omingsmodel. 

r. :>v 
(..W _ u:. ---r- ~r r-r·· 

o 

-- 3/2 - (2r ) v. . - .. ~ 
r 

o r-r o r=r . 
o 

A P _ Pi _ Pa _,.. l!· L 
r o ------.... -r o 

Qi - 3b.d.v - 6.b.r- .v o 
Qi ... I~A. r'a 

r-r-

-- 3/2 

... 

A P ... Qi • 3L&.. L 
)'b:r ~~-

... t1 14 .)i • ~ - J.\.. ~a • Pa • • -r------;-- r----,------
o r 

o 
A P ... Pi - Pa • k • 

Pi 
Pi2 _ Pi.Pa .. k ... 0 

Di' Pa \ I k + p~ 2 
~ ... ~- + V -7 

'- - 4 

A P - ~ Pa' +V4k + Pa 2 ,. 
-----~--------

b • d d • Pi 

r'a j; v'4k + pa? - ----.. ~------~ 
-Fa + ll. ~a • Pa 
~- F----y----
L d.J 

2 
+ Pa 

4-

k -Pi 
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Onder 3.3.2. werd berekend ;ta - 0,116 • I • Ta cm3js. To 
Nu is met: FT. c.(Fh - Fg) 

P - Pi - Pa - \ } •• 2. + .~a. Pa 
4- . -------;;---

- Fa • 
-~-

\is. • 0,116 .1 

2 
en Fg - b. }' 

te bepa1en . . 
" 2 2 

Fv - c .( Fh 
_ bL. 

• 1'a. + 0t116 •• :.Ti.Pa. + b • Pa.. ) 4- - ---;---------- --~ .. --, 
d ;n 

• 0 -
-

Pet theoretische verband li'v - fu ( I} is in f1guur 12 naast het 
/ 

experimenteel gevonden verband u1tgezet. 

5. OpperTlakteruwheid., maat- en vlakhe1dsnauwkeurigheid. 

I.t.t. normaal s11jpen. zijn bij electro1yt1sch slijpen gerichte 

bewerkingssporen nauwelijks zichtbaar. Normaal gee1.pen oppervlakken 

zijn blank, electro,lytisch ges1epen oppervlakken zijn mat-grijs. 

DECKER geeft het verband tussen de aandrukkracht F'h en de ruwheid 

Tan het bewerkte oppervla·k.( figuur 16,.) en de re1&t1~ ~us8en de 

stroomdichtheid en.de oppervlakteruwheid.(figu~r 17.) '14) 
\ 

METZGER c'oncludeert uit zijn experimenten dat de ruwheid van het 

bewerkte oppervlak onafhanke1ijk is van de stroomdichtheid,terwij1 

COLE constateert dat bij hoger stroomdichtheaen hat opperv1ak glad

der wordt. 13 en 7) 

J 1?:/ 

.I 4tf " " 
It> 

Fig. 16. R - fu (. Ph ) 

• 
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2 
.L in amp/em 

ISO 
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De bereikbare maatnauwkeurigh8id en vlakheidsnauwkeurigheid, die doo~ 

de maehinefabrikanten worden opgegeven, komen overeen met de ,door . -
• COL~ in zijn onderzoek getneten waarden. COLEheeft aan €len ~hard 

2 C-stalen werks.tuk, -met een te bewerken oppervlak van 1 em , na de 

electrolytische slijpbewerking 0,01 mm afwijkingvan de vlakke vorm 

Fig. 18. Afwijking van ,de vlakke vorm. 

~isen,die, in verband met~het onder 1~ beschreven doel, aan een 

el(?ctrolytische slijpmachine g'esteld moeten worden zijn : 

a. VA-n €len dunne stalen strip; lengte 200 m~t moet €len laag materi
+ aal van 10),- m d ik met €len naQ.wkeurighe id van - Ii m af genomen 

kunnen worden. 

b. De trekkracht van de magnetische opspanplaa~ moet voldoende 

groot zijn om de strip, welke na -de slijpbewerking een zekere 

,kromming gekregen heeft, toch vlak op te apannen. 

6. r;~ohines. 

• 

6.1. De Safag ~lectrolytische ~lachschleifmaschine. 

Dit is ~en electrolytis9he vlakslijpmachine uitgevoerd met een 

verticale hoofdspil en e~n komschijf. 

~nkele gegevens van deze machine zijn :, 

Spilvermogen ; 3,2 pk. 

, "'oerental ; 2800 omw/min • 
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Dwarsslag : 40-100 mm 

La'ng~slag : 0 .. 800 mm 

Verticaal bareik ; 120 mm 

Automatische d~eptea8.nzet : 0-'1,9 mm 

Gelijkstroomgene~ator : 0-600 amp 

Prijs : Fl 42.000 

.5ereikbare na uw ke.urighede·n ztjn ~ 
, 

M:aa t t 0 1 e ran tie s . 0,01 mm . 
Oppervlakteruwheid 0,3 )Am . • 
Vlakheidstolerant~ : 0,01 mm 

6.2. De CHARMIL.L~S HARO 12 

Deze machine is zowal geschikt v~~r het sijpen met de schijf

omtrak als'voor sl1jpen met een komschijf. De hoof~spil is 

horizontaal. 

u.egevens : 

Lanesslag tafel : 0-450 mm. 

:wareslap ·hoofdspilslee : 0-230 mm. 

":erticaalbereik •. 23C mm. 

Toerental hoofdspi1 • 1400 en 2800 omw/min, omkeerbaar. 

'::'pilvermop,-en: 2,6 pk. 

Generator ELY 300 6 8 10 12 volt. : bedrijfsspanning 

'Sedrijfsstroorp. : 300 220 180 150 amp_ 

Bereik~are nauwkeuriheden : 

Oppervlakteruwheid : 0,5~m • 

'aa tnauwkeurigheid : 0,01 mm 

Vlakheidsnauwkeurigheid: 0,01 mm • Prijs: Fl 40.000 

6.3 • GEORG MULLER F:UO:~LLA~:'~RFABRIK K.O. levert een electtolytisc he 

vlakslijpmachine , welke wat betreft mogeJijkheden en prijs, 

'vrijwe1 overeen komt met de onder 6.1. be.schreven machine. 

7. Conclusies. 

Aan de hand va.n gegevens uit de 11t.era.tuur, informaties verkregen 

bij een bezoek aan de ge E;uropese ',rentoonstelling van Gereedschaps

werktuigen te ~rusself en de beochikbare gep,-evens van de beschreven 

machines kan geconc1udeerd'worden dat een electrolytische vlakslijp

machine, in d~ uitvoering zoals in de handel verkrijgbaar, niet voor 

het beoog~e geachikt is. 
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ElectrolytiBch slijpen wordt hoofdzakelijk toegepast voor het 

bewerken van hardmetaal en andere, op normale wijze moeilijk 

verspaanbare materialen. 0p deze wijze is, vergeleken met normaal 

slijpen,met diamant, een behoorlijke hoeveelheid materiaal per 

tijds~enheid af ~e. n~men, met behoud van een goede oppervlakte

kwali tet t, tewijl de steenslijta'ge betrekkelijk gering is. 

net 1s niet juist electrolytisch slijpen daar toe te passen,waar 

e.en zeer grote na.uwkeurigheid geeist ,wordt, daar het hierin het 

normale slijpproces niet benaderen kane Le veel factoren heaft 

men n1et geheel in de hand. 
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