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Voorwoord 

Ter voorbereiding van mijn afstuderen binnen de vakgroep Produktietechnologie en 

Automatisering, sectie Produktiemiddelen, aan de Faculteit Werktuigbouwkunde van de 

Technische Universiteit Eindhoven, heb ik bij Professional Diamond Tools B.V. te 

Valkenswaard een onderzoek verricht naar de verschillende produktiemethoden van 

diamanten trekstenen. Het onderzoek is met name gericht op het plaatsen van een diamant 

in een metalen omhulling en de bewerking van deze omhulling. 

Ik wit in eerste instantie Prof. dr. ir. A.C.H. v.d. Wolf en ir. J.A. W. Hijink bedanken voor 

de medewerking en begeleiding van mijn onderzoekopdracht. Ik wi! mijn begeleider bij 

Professional Diamond Tools B.V. ing. A.MJ.G. Fey bedanken voor de mogelijkbeid om 

deze opdracht bij het bedrijf te kunnen verrichten. Verder gaat mijn dank uit naar de 

medewerkers van de Factory Engineering, met name dhr. W. v.d. Berk, dhr. A. v. Doom en 

dhr. L. Gielen, en Hoofd Technische Dienst dhr. A. v.d. Bogaert en dhr. A Sengers voor 

hun medewerking tijdens mijn onderzoek. Tevens wil ik dhr. Terpstra van het TNO Kera

miek Centrum te Eindhoven en dr. ir. J.H. Dautzenberg bedanken voor hun hulp en 

medewerking tijdens mijn onderzoek naar de mogelijkbeid om de metalen omhullingen te 

sinteren. 
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Samenvatting 

Het bedrijf Professional Diamond Tools B.Y. te Valkenswaard produceert voornamelijk 

diamanten trekstenen. Deze trekstenen worden gebruikt voor het trekken van draden, 

bijvoorbeeld voor gloeilampen en elektriciteitskabels. De diamanten trekstenen worden 

geplaatst in een metalen omhulling. De diamanten worden voornamelijk gegoten in 

gietijzer, daarnaast worden er ook nog andere methoden toegepast zoals persen, solderen 

en krimpen. Om de verschillende methoden om trekstenen te vervaardigen te bestuderen is 

een literatuurstudie is naar het produktieproces uitgevoerd. Een methode om de diamant in 

. een metalen omhulling te plaatsen is het sinteren, deze methode wordt nog niet bij het 

bedrijf toegepast. Om een proef voor het insinteren van diamanten op te zetten is in eerste 

instantie het gedrag van de diamant bestudeert. Rekening gehouden moet worden met het 

materiaalgedrag van het sintermateriaal en diamant bij sintertemperaturen en drukken. Het 

sintermateriaal moet aan de eisen, die aan de vattingen gesteld worden, voldoen. Na een 

literatuurstudie van de verschiHende sinterprocessen is de aanpak van een sinterproef 

uitgewerkt. Stap voor stap zjjn de verschillende stappen van de sinterproef beschreven, 

zodat de sinterparameters bepaald kunnen worden. Het sinteren van diamanten in een 

metalen omhuHing is een methode, die naast de andere methoden om een diamant in een 

metalen omhulling toegepast kan worden door Professional Diamond Tools B.Y. De 

omhullingen van de diamanten trekstenen worden op conventionele draaibanken bewerkt. 

De huidige manier van trekstenen op maat draaien is bestudeerd, om daarna tot een 

verbetering van de bewerkingsmethode te komen. Yerschillende manieren van bewerken 

zijn ten opzichte van eJkaar vergeleken en bestudeert. De automatisering door middel van 

de aanschaf van een eNe-machine, heeft tot gevolg dat het totale produktieproces op 

bepaaJde punten zaJ veranderen. 
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Symholenlijst 

d Calibratie diameter [mm] 
D WerkDag [uren] 
EP EindProdukten [-] 
~ Seriefactor [a] 
h Hoogte vatting [mm] 
HW Hoogte VoorVlak [mm] 
J Jaar [weken] 
L Lengte calibratie cilinder [mm] 
Man., ManBezetting per serie [mensen] 
Mb MachineBezetting per serie [machines] 
Me MachineCapaciteit per jaar [produkten] 
n Seriegrootte [stuks] 
ND Natuur Diamant [-] 
P Totaal aantal te produceren produkten [stuks] 
Pd Aantal produkten per werkdag [stuks] 
Pj Aantal produkten per jaar [stuks] 
Pw Aantal produkten per werkweek [stuks] 
Sd Aantal series per werkdag [a] 
SD Synthetische Diamant [a] 
St Totaal aantal series [a] 
tb Bewerkingstijd [seconden] 
tc Cyclustijd [seconden] 
Te TijdCapaciteit per jaar [seconden] 
Td Totaaltijd per werkdag [seconden] 
to Omsteltijd [seconden] 
To Overcapaciteit aan tijd [seconden] 
is Serietijd [seconden] 
T t Totaaltijd per jaar [seconden] 
Tts Totale serietijd [seconden] 
W Week [dagen] 

a Ingangskegel van het trekprofiel [0] 
B Ingangshoek vatting [0] 
) Uitgangshoek vatting r] 
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Woor~enlijst 

Binder 

"Bloemkool" 

"Eerste trek" 

Gegoten Proces SD 

Gesoldeerd Proces SD 

Gevat Proces ND 

Ongevat Proces ND 

Schillermethode 

Synthetische diamant 

Trekprofiel 

Uitstiggelen 

Vatten 

Vatting 

Materiaal waarin de diamantkorrels van de synthetische dia

mant zich bevinden. 

Gietkop van het gegoten produkt, PDT-term. 

Vakterm: De eerste trek is de eerste keer dat een treksteen 

wordt gebruikt om draad te trekken. 

De synthetische diamant wordt in een vatting gegoten en daar

na wordt het trekprofiel in de synthetische diamant aange

bracht. 

De pastilles met daarin een synthetische diamant worden eerst 

in de vatting gesoldeerd waama het trekprofiel in de syntheti

sche diamant wordt aangebracht. 

Produktiemethode waarbij de diamant in een metalen omhul

ling wordt geplaatst en daarna wordt het trekprofiel in de 

diamant aangebracht. 

Produktiemethode waarbij het trekprofiel eerst in de diamant 

wordt aangebracht en daarna wordt de diamant in een metalen 

omhulling geplaatst. 

Methode voor het controleren van een treksteen, een draad 

wordt getrokken door de treksteen en op oppervlakte beschadi

ging gecontroleerd. 

Poly-kristallijne diamant (PKD). 

Model waarbij een diameter verkleining optreedt. 

Vakterm. Uitstiggelen is het op de draaibank handmatig bijwer

ken van de kegels van de vatting, indien deze niet aan de maat 

voldoet. 

Het positioneren en fixeren van de diamant in een metalen 

omhulling. 

Metalen omhulsel om de diamant te positioneren en fixeren. 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 6 



1.0 Inleiding 

Professional Diamond Tools B.V. is een bedrljf dat voornamelijk diamanten trekstenen 

produceert, [bijlage 1], ongeveer 100.000 stuks per jaar. Een treksteen is een gereedschap 

om draad naar kleinere diameters te trekken. De treksteen be staat uit een harde slijtvaste 

kern met daaromheen een metalen omhulling, om er zodoende een hanteerbaar gereed

schap van te maken met een goede warmteafvoer. Bij het trekken van draad naar een 

kleinere diameters vind het deformatieproces plaats in de kern. De kern kan bestaan uit 

een natuurdiamant, poly-kristallijne diamant of uit hardmetaal. Afbankelijk van de vraag 

worden de trekstenen in verschillende seriegrootten geproduceerd. De trekstenen worden 

op verschillende manieren geproduceerd. Met namen de metalen omhulling van de kern 

kan volgens verschillende procedes om de diamant aangebracht worden door bijvoorbeeld: 

gieten, persen, solderen en krimpen. Een methode om de omhulling om de diamant aan te 

brengen is het sinterproces. Het sinteren van de metalen omhullingen wordt door andere 

treksteenproducenten reeds toegepast. Het is voor Professional Diamond Tools B.V. 

interessant om sinteren van diamant in metaal toe te passen. De metalen omhullingen 

worden op conventionele draaibanken bewerkt. De halffabrikaten worden alleen op een 

diameter van 28h7 afgedraaid. Deze maat is voor de rest van het produktieproces gestan

daardiseerd. De hoogten van de halffabrlkaten mogen varieren. De eindprodukten worden 

op de gewenste einddiameter en hoogte afgedraaid, daarna worden ze gegraveerd voordat 

ze naar de klant gezonden worden. Voor elke specifieke bewerking van de metalen 

omhulling is er een draaibank aanwezig. De draaibanken zijn erg oud en versleten. Aile 

produkten worden na elke bewerking gemeten omdat er tussen twee opeenvolgende 

produkten al een afwijking kan optreden. Vanwege de slijtage aan de draaibanken geeft het 

omstellen problemen en kan het soms weI dagen duren totdat er aan een nieuwe serle 

produkten begonnen kan worden. Het omstellen wordt zoveel mogelijk vermeden. Om 

efficienter de produkten te bewerken zijn verschillende aspecten met elkaar vergeleken, 

bijvoorbeeld door middel van standaardiseren wordt het aantal keren, dat er omgesteld 

moet worden, verminderen. Verder is het conventioneel afdraaien vergeleken met het 

CNC-afdraaien van de produkten. 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemetlwde voor het vervaardigen van de vamngen vaor l1'ekstenen 7 



2.0 Trekstenen 

Tijdens het draadtrekken worden vaak 

grote krachten uitgeoefend op het in de 

diamant aangebrachte trekprofiel, zie 

figuur 1. Doordat een draad door de steen 

wordt getrokken zal een rotatie-symmetri

sche druk ontstaan, waardoor de diamant 

wil openbarsten. De gebruikte natuurdia

manten hebben vaak onregelmatige 

vormen waardoor de spanningen onregel-

Figuur 1: Doorsnede treksteen 

matig worden opgevangen, [literatuur: 1]. Dit zorgt voor een variatie aan krachten, die per 

natuurdiamant verschillend zijn. Daarbij komen de inwendige spanningen die in de 

natuurdiamant al aanwezig kunnen zijn. De standtijd, tijd waaronder de diamant onder 

normale condities functioneert, zal per diamant verschillen. De natuurdiamant of syntbeti

sche diamant is te klein en/of te 

omegelmatig van vorm om zonder 

omhulling als treksteen te kunnen functio

neren. De diamant wordt om die reden van 

een omhulling, de zogenaamde vatting, 

voorzien. 

Figuur 2: Draadtrekken 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemetlwde voor het vervaardigen van de vattingen voor treks1enen 8 



Punten die kunnen leiden tot abnormale steen slijtage en zelfs breuk zijn, [literatuur: 2]: 

* 

* 

Bij het opstarten Diet vloeiend intrekken van draad door de treksteen. 

Treksnelheidvariaties durende het proces. 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

Onjuiste of geen smering. 

Verhogen van de treksnelheid. 

Afwijkende warmteafvoer. 

Te koud draadtrekken. 

Ben te grote trekstap. 

Trillen van de draad. 

Niet goed uitgelijnd zijn. 

Oruegelmatige draadhardheid. 

Oppervlaktegesteldheid van de draad. 

Krassen in het trekprofiel. 

Het plotseling afkoelen van de steen. 

Verkeerd profiel. 

Uit bet voorgaande is het duidelijk dat bij het 

vatten de kern goed omsloten moet worden. 

Het toepassen van synthetische diamant wijkt 

op enkele plaatsen af van de beschrijving van 

de natuurdiamant. De vormen van de syn

thetische diamant zijn regelrnatig wat het 

vatten en ook het uitgeoefende krachtenspel 

ten goede kornt. Hierbij wordt ervan uitge

gaan dat de structuur van de synthetische dia

mant bomogeen is. De mechanische sterkte 

van de synthetische diamant zal afnemen 

Grade 002 SSB 
H525/D15 H3151D12 H210/D6 

naarmate de korrels, waaruit de pastille is Figuur 3: Poreuze structuur van SD 

opgebouwd grover worden. Daar staat een 

verbetering van de smeereigenschappen tegenover, door de toename van de poreusheid. 

Dit is van belang voor de het trekken van staaldraad. De poreuze structuur geeft een groter 

oppervlak, dit maakt de synthetische diamant gevoelig voor verbranden. 

Het aonpassen en verbeteren van de produkliemethode voor het vervaardigen van de vattingen voor trelcstenen 9 



De temperatuurhuishouding rondom de kern van de treksteen is van groot belang, deze 

moet zo homogeen mogelijk zijn. Het Diet 100% dicht zijn van een vatting betekent dat er 

ter plekke een verstoring in de warmteoverdracht heerst. De natuurdiamanten worden 

allemaal ingegoten, maar de synthetische diamanten worden ook gevat door middel van 

persen, solderen en inkrimpen. Op het moment wordt ongeveer 80% van de natuurdiaman

ten en synthetische diamanten gegoten in gietijzer zowel de voorgeboorde als ongeboorde 

diamanten. 

De functies van de vatting zijn: 

* 

* 

* 

* 

2.1 

Het doorgeven van de bij het draadtrekken op de diamant of pastille uitgeoefende 

kracht aan de treksteenhouder. 

Het zorgen van een goede warmtehuishouding in de diamant of pastille. 

Het bieden van de mogelijkheid tot het aanbrengen van de benodigde produktiege

gevens. 

Het mogelijk maken van bewerkingen. 

Gieten van trekstenen 

Voordat de diamanten naar de gieterij komen zijn ze gecontroleerd en/of schoongemaakt, 

[literatuur: 3]. Br is gekozen voor gietijzer om de diamant in te gieten omdat gietijzer tij

dens het stollen uitzet waardoor de diamant onder druk in de vatting vast komen zitten. 

Het gieten met behulp van gietpennen geeft problemen in het gebied waar de pennen 

aangrijpen op de diamant, [literatuur: 4]. Tijdens afkoelen krimpt het gietijzer Diet om de 

diamant maar wil de hechting van het gietijzer aan de diamant lostrekken. Om dit 

probleem op te lossen zijn de gietpennen van gaatjes voorzien om daarop vacuiim op aan 

te sluiten, zie figuur 4. Hierdoor wordt het gietijzer tegen de pen en diamant aangezogen. 

Ben nadeel van het aanzuigen van gietijzer is, dat door het aanzuigen van gietijzer de 

Het aanpassen en verbeteren van de produkliemethode voor /let vetVoardigen van de vatdngen voor trekstenen 10 



gaatjes verstoppen. Het trekprofiel in de diamant kan worden aangetast door verbranding 

of carbide vorming. Tijdens het opwarmen van het gietijzer wordt de gietpositie in 

gereedheid gebracht. De gietpennen worden uitgewisseld en gecontroleerd op slingering 

van kegel en of het gaatje voor vacuum goed open is. 

1 
5 
4 

FJgUur 4: Gietopstelling 

Het doe! van de gietpennen is: 

* Het positioneren van de diamanten. 

* Het aanbrengen van gietvlakken op de diamanten. 

* Het aanbrengen van een ingangs" en een uitgangskegeI in de vatting. 

Het aanpassen en verbeteren van de produktief/'U!thode voor het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 11 



De koelbussen, zie figuur 4, worden uitgericht met behulp van een rechte as zodat de boven-

en onderbus in de hartlijn liggen. De gietpennen worden op de juiste hoogte afgesteld. De 

diamanten worden gecentreerd op en tussen de gietpennen en worden door middel van 

vacuiim aangezogen. Het is heel belangrijk dat de vlakken van de gietpennen en de 

gemeenschappelijke vlakken van de diamant nauwkeurig gecentreerd zijn. De speling 

tussen gietpen en koelbus wordt gecontroleerd. De koelbussen worden door leidingwater 

gekoeld, om condensvorming op de diamant te voorkomen. De condensvorming wordt 

voorkomen door het koelwater te verwarmen, zodat het temperatuurverschil tussen gietpen 

en vloeibaar ijzer daalt. De koelbussen worden dagelijks 2 tot 3 keer gecontroleerd. 

Wanneer de gietijzersmelt de juiste temperatuur van 1280 °C bereikt heef!, wordt de 

smeltkroes uit de oven genomen en worden de gietvormen een voor een handmatig gevuld 

met het vloeibare gietijzer. Uit een gietsmelt kunnen steeds 5 vattingen van gegoten 

worden. De smelt mag niet te lang op giettemperatuur blijven staan in verband met verloop 

van het koolstof gehalte. De kroezen waarin gegoten wordt gaan 10 tot 15 keer mee en 

zijn dan te dun geworden. Zodra het gietijzer in de gietvormen is gestold, worden de 

bovengietpennen gelost. De gietvormen worden een voor een van de onderpennen 

genomen en in de koeJpijp gebracht waar het onder stikstofschutgas gedurende 6 minuten 

afk:oelt tot 340°C . Het afkoelen gebeurt onder schutgas omdat bij een te snelle afkoeling 

van het gietijzer witstolling kan ontstaan. Witstolling ontstaat wanneer het gietijzer te snel 

afkoelt, [literatuur: 5]. Witstolling bevindt zich rondom de diamant van de treksteen omdat 

het gietijzer daar het snelst afkoelt. Door het wit gietijzer rondom de diamant komt de 

diamant onder druk te staan wat gewenst is om barsten tijdens het draadtrekproces te 

voorkomen. Witstolling is hard en bros gietijzer, wit gietijzer. Te veeI wit gietijzer in de 

vatting veroorzaakt grote spanningen in de diamant, waardoor de diamant kan barsten. Wit 

gietijzer verlaagt tevens de bewerkbaarheid van de gegoten vatting. 

Het ontstaan van witgietijzer kan beheerst worden door: 

* 
* 

* 

* 
* 

Ben de juiste temperatuur bij gieten te gebruiken. 

In een reproduceerbaar tempo te werken. 

De warmteoverdrachtscoefficient tussen pen koelbus constant te houden. 

De koelwaterflow van een constante ingangstemperatuur te voorzien. 

De koeltijd constant te houden. 
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Nadat de vattingen afgekoeld zijn worden ze gecontroleerd op kwaliteit: 

* 
* 
* 

* 

* 

Het gietijzer moet goed aangelopen zijn op de diamant. 

De diamant moet recht in de vatting zitten. 

Ingangs- en uitgangskegel moeten goed openliggen en concentrisch. 

De kwaliteit van de gieting, kijken of er geen gietgallen of andere onvolkomenheden 

zich in de vatting bevinden. 

De vlakgrootte wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. 

Het is van groot belang dat de diamant goed omsloten wordt door gietijzer voor het 

opvangen van de trekkrachten. Temperatuurhuishouding, [literatuur: 6], rondom de 

diamant is van groot belang. Gietgallen en andere holten in de zone rond de treksteen, 

ongeacht welk type, betekent daar ter plekke een verstoring in de warmteoverdracht. Het 

niet 100% homogeen zijn van de gietvatting is voorde warmteoverdracht een probleem. De 

manier, waarop wordt gegoten, is zeer belangrijk, door onregelmatig gieten ontstaan 

gietgallen, door condens op de diamant of door te langzaam gieten. Door gecontroleerde 

koeling kan condensvorming beter in de hand gehouden worden. Door gecontroleerd 

koelen wordt het koelwater voordat het gebruikt wordt opgewarmd tot 35 °C in een 

gesloten circuit. Doordat bij elke gietpositie een regelkraan met metertje is, kan de 

hoeveelheid doorstromend water exact geregeld worden. Zijn de vattingen goedgekeurd 

dan kunnen ze de volgende bewerkingen ondergaan. 

De gietpennen worden na elke gieting afgedraaid, waarbij gelet moet worden op de 

voorgeschreven specificaties. Bij het boren van de gaatjes in de grafietdop, die op de 

gietpen gemonteerd zit, moet worden gelet opdat deze gaatjes niet verlopen. De tempera

tuur waaraan de pennen blootstaan, kan hoog oplopen. De gietpennen kunnen door de 

temperatuur veranderingen krom trekken. Daarom is het van belang dat de operators de 

pennen geregeld controleren op slingering. Dit kan men doen door de pennen over een 

blok te rollen en te kijken of er veel of weinig licht door valt tussen de aanrakingsvlakken. 

Elke pen moet met perslucht droog geblazen worden. Regelmatige controle op rechtheid 

en diameter is noodzakelijk. De pennen moeten vetvrij en droog bewaard worden. 
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2.2 Levensduur trekstenen 

Er zijn een aantal oorzaken waardoor een treksteen niet meer bruikbaar is. Hier worden 

een aantal belangrijke oorzaken behandelt, [literatuur: 2]: 

* 

* 
* 

Breuk 

Thermo-chemische reactie 

Normale slijtage 

Brenk van de diamant 

De breuk komt voor tijdens de fabricage van de trekstenen in de zogenaamde eerste trek 

bij hooggelegeerde materialen. De eerste trek van een treksteen is de eerste keer dat een 

treksteen gebruikt wordt om draad te trekken. Hoe hoger de temperatuurgradient over de 

treksteen des te meer kans op breuk. De temperatuurgradient wordt beinvloed door: 

keuze van het soort diamant en keuze van sooTt vatting. De temperatuurgradient wordt 

bepaald door de specifieke geleidbaarheid van de diamant. Hoe hoger de specifieke 

geleidbaarheid des te sneller wordt de warmte afgevoerd en de temperatuurgradient daalt. 

De diamant moet zo goed mogelijk de warmte afvoeren, anders stijgen in de diamant de 

spanningen. Natuurdiamant geleidt warmte beter dan de synthetische diamant omdat de 

binder van de diamant slechter geleidt dan de diamantkorrels, en de temperatuurgradient 

vergroot. Een steunring zet de synthetische diamant onder voorspanning om spanningen die 

tijdens draadtrekken ontstaan op te vangen. Bij goede koeling van de trekstenen bij het 

draadtrekken is de temperatuurgradient laag bij een goede warmtegeleiding van de vatting. 

Het materiaal, dat met de steen getrokken moet worden, beinvloedt de kans op breuk, 

harde materialen vergroten de breukkans. 
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Thermo-chemische reactie 

Wanneer diamant met een materiaal reageert 

onder vorming van carbides, treedt er een 

thermo-chemische reactie Ope Carbidevorming 

komt voor bij hoge temperaturen. Tijdens het 

trekken van draad komt het nogal eens voor 

dat er temperaturen ontstaan boven 600°C en 

drukken van 10 bar, [literatuur: 7]. Bij het 

trekken van carbide-vormende materialen 

zoals ijzer, wolfraam en silicium kan er grafi

tisatie van de diamant optreden. De thermo-

chemische reactie kan de levensduur tot on

geveer 10% van de normale levensduur be

korten, [literatuur: 8]. 

Normale slijtage 
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Figuur S: Diamant-Grafiet omzetting 

Normale slijtage komt voor: indien de steen niet breekt, er geen hoge temperatuur in de 

steen heerst en er geen carbidevorming optreedt. De normale slijtage treedt op het trekken 

van dunne draden en bij gemakkelijk te deformeren materialen. 
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3.0 Het vatten van diamanten 

Een treksteen bestaat uit een harde kern waaromheen een metalen omhulling, een vatting 

genaamd, is aangebracht. In de kern, de diamant, is een profiel aangebracht om de 

diameter van de ingekomen draad te verkleinen. Het profiel van het trekprofiel is 

afgebeeld in figuur 6, [literatuur: 9]. 

1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

6= 

Gietkop 

Iogangskegel va~ 

Ingangskegel diamant fungeert als geleider bij 

bet aanbrengen van een draad. 

In de reductiezone vindt de deformatie plaats 

en wordt de diameter gereduceerd. 

Cilindriscb gedeelte dient voor de kalibratie van 

de diameter. 

Uitgangskegel diamant bescbermt het ci1indriscb 

gedeelte tegen uitbreken en zorgt voor een vIol 

uittreden van de draad. 

7 = Uitgangskegel vatting. 

Figuur 6: Treksteen 
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Het produktieproces voor het maken van diamanten trekstenen be staat uit twee gedeelten. 

Er bestaat een ongevat proces, waar het gat al in de diamant geboord is voordat de 

diamant gevat wordt en er bestaat een gevat proces waar het gat in de diamant geboord 

wordt nadat de diamant gevat wordt. Vatten is het positioneren en fixeren van de diamant 

in een metalen omhulsel. 

Het vatten kan op verschillende manieren gebeuren; bijvoorbeeld door de geslepen 

natuurdiamant in gietijzer in te gieten. De diamant kan ook gevat worden door middel van 

solderen, persen en inkrimpen. De verschillende processen om diamanten te vatten in 

metaal is afhankeJijk van de diameter maar ook van het soort diamant dat wordt gebruikt. 

De trekstenen met een kleine diameter zijn meestal gemaakt van natuurdiamant en worden 

gemaakt via het ongevatte proces. Deze natuurdiamanten worden eerst voorzien van een 

trekprofiel en daarna wordt de natuurdiamant in gietijzer ingegoten. Bij het gevat proces 

wordt de natuurdiamant in gietijzer gevat en daarna voorzien van het trekprofiel. Voor 
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stenen met een grotere trekdiameter worden 

de zogenaamde poly-kristallijne diamanten 

(PKD's), synthetische diamant genaamd, ge

bruikt. De synthetische diamanten bestaan 

ook illt twee verschillende typen namelijk de 

supported en de unsupported, supported wi} 

zeggen dat de synthetische diamant omvat is 

door een hard metalen ring, zie figuur 7. De 

unsupported synthetische diamanten worden Piguut 7: Synthetiscbe Diamanten 

in gietijzer gegoten of geperst. De supported 

synthetische diamanten worden gesoldeerd of gekrompen in een stalen vatting. Het maken 

van diamanten trekstenen kan op verschillende manieren gebeuren, zie 

tabel 1. 
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Tabel 1: Produktiemethode van trekstenen 

Methode 1 2 3 4 5 6 

Kernsoort NO NO SD SD SD SD 

Praces Ongevat Gevat Gegoten Geperst Gesoldeerd Gekrompen 

Produktie Diamant Diamant 
slijpen snjpen 

Vonken 
Diamant 
Vernikkelen 

Aflakken 

Ingieten Ingieten Inpersen Insolderen Iokrimpen 

Afdraaien Afdraaien Afdraaien Afdraaien Afdraaien 

Laserboren Laserboren Laserboren Laserboren Laserboren 

Kegelreinigen 

Vormboren Vormboren Vormboren Vormboren Vormboren 

Elektrolytisch 
boren 

Ingieten 

Vatting 
snjpen 

Afdraaien 

Polijsten Polijsten Polijsten Polijsten Polijsten Polijsten 

Vatting 
slijpen 

Eindmaat Eindmaat Eindmaat Eindmaat Eindmaat Eindmaat 
draaien draaien draaien draaien draaien draaien 

Graveren Graveren Graveren Graveren Graveren Graveren 

Vernikkelen Vemikkelen Vemikkelen Vernikkelen 
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3.1 Ongevat proces 

Het ongevat proces wordt gebruikt voor hele 

kleine diameters < 50J.'m en voor dit proces 

wordt natuurdiamant gebruikt. De ingekocbte 

diamanten worden gecontroleerd voordat ze 

in het produktieproces gebruikt worden. De 

diamanten worden met behulp van epoxy in 

een mal gelijmd en aan beide zijden even

wijdig vlakgeslepen. Na een controle worden 

de kegel en tegenboring door middel van een 

laser in de diamant geboord. Bij het elektroly

tisch boren worden de reductiezone en tegen

boring met elkaar verbonden. Het gat wordt Ftguur 8: GieteD van vattingen 

gestopt met aluminiumoxyde voordat de stenen naar de gieterij gaan. Bij de gieterij 

worden de steentjes gepositioneerd en gefixeerd op de gietpennen door middel van 

vacuiim, zie figuur 8. 

De vatting wordt om de diamant gegoten op 1280°C, zie figuur 8. Na afkoeling, (eerst 

onder scbutgas plaatsvindt tot 340°C en daarna in Iucht tot kamertemperatuur), worden de 

diamanten op boogte geslepen en afgedraaid op een diameter van 28h7. De halffabrikaten 

worden ultrasoon gereinigd en gepolijst. Na het polijsten worden de stenen nog eens extra 

volgens de Schillermethode gecontroleerd. Volgens Schillermethode controleren wil zeggen 

door de treksteen wordt een draad getrokken, die wordt gecontroleerd op oppervlakte 

bescbadiging. Na de controle kan bet trekprofiel gecorrlgeerd worden door middel van een 

napolijstbehandeling. Vervolgens worden de stenen op eindmaat gedraaid, gegraveerd en 

vernikkeld. 
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3.2 Gevat proces 

Uit tabel 1 voIgt dat de treksteen die volgens het gevatte proces geproduceerd worden, de 

bewerkingen op een andere manier doorlopen ten opzichte van het ongevatte proces. Aan 

de natuurdiamanten worden twee evenwijdige vlakken geslepen en daarna worden de 

natuurdiamanten gegoten in gietijzer, zie figuur 8. Het trekprofiel wordt in tegenstelling tot 

bet ongevatte proces niet voor het vatten aangebracht in de diamant maar daarna. Na het 

vatten worden de vattingen afgedraaid op de voorgeschreven maten voor halffabrikaten, zie 

bijlage 2. Afbankelijk van de vraag naar eindprodukten wordt het complete profiel door 

middel van een laser aangebracht. Na het laserboren wordt het trekprofiel bijgewerkt, het 

vormboren, en gepolijst. De trekstenen worden op de afdeling vatten naar de gewenste 

eindmaat afgedraaid, zie bijlage 2. De eindprodukten worden gegraveerd en vernikkeld. 

3.3 Treksteenproduktie met synthetische diamant 

Zoals in tabel 1 vermeld is, worden trekstenen met een syntbetische diamant op 4 

verschillende manieren geproduceerd. De ingegoten unsupported syntbetische diamanten 

worden op eenzelfde wijze bewerkt als de gevatte natuurdiamanten, [literatuur: 10J. 

Tijdens het persproces wordt een unsupported synthetische diamant in een koperver

binding, die zich in de vatting bevindt, geperst. De bewerkingen die na het vatten volgen 

verlopen identiek aan het gevatte proces. 

Bij het solderen wordt de supported synthetische diamant vernikkeld, afgelakt en in een 

vatting gesoldeerd. Na het solderen wordt de kegel van de vatting uitgestiggeld, uitstiggelen 

is bijwerken van de ingangskegel en uitgangskegel van de vatting, om de gewenste hoek te 

verkrijgen. Daama wordt de vatting op maat gedraaid. Het laserboren, vormboren, polijsten 

en daarop volgende bewerkingen verlopen op eenzelfde manier als het gevatte proces. 

AIleen de vattingen worden niet vernikkeld omdat ze van roestvast staal zijn. 
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Een andere methode om synthetische diamanten te vatten is krimpen. Krimpen is een 

uitzondering op de andere processen want in de unsupported synthetische diamant wordt 

een trekprofiel vonkgeboord. De vonkgeboorde synthetische diamant wordt gevat door 

middel van een krimpverbinding in een roestvast stalen vatting. De kegel wordt uitgestig

geld en de vatting wordt op maat gedraaid. Het trekprofiel van de synthetische diamant 

wordt gevormboord, gepolijst, op eindmaat gedraaid en gegraveerd. 
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4.0 Sinteren van vattingen 

Er zijn verschillende methoden om diamanten in een vatting te plaatsen. Een vatting is de 

metalen omhulling van een diamant in een treksteen. De vatting meert, positioneert de 

diamant in de treksteen en zorgt voor warmteafvoer, die tijdens het draadtrekproces 

ontwikkeld wordt. De verschillende vattingsmethoden, die bij Professional Diamond Tools 

B.V. toegepast worden zijn: gieten, koudpersen, solderen en krimpen. Een vattingsmetho

de, die niet wordt toegepast is het sinteren. Tijdens het sinterproces wordt metaalpoeder op 

hoge temperatuur samengeperst. 

4.1 Sinteren 

Om materiaaIeigenschappen zoals 

sterkte en thermische geleiding bij 

het sinterproces te optimaliseren is 

het wenselijk om zoveel mogelijk 

poreusheid te elimineren, zie fi

guur 9, [literatuur: 12]. In eerste 

ins tan tie veranderen tijdens het 

persen de porien en de kanalen, 

geisoleerde ruimten, van vorm 

zonder enige verandering van 

grootte. Meer voorkomend verto

nen lOwel de afmetingen als de 

vorm van de porien een verande

ring gedurende het verhittingspro

voor sinteren 

na sinteren 

Figuur 9: Effect van sinteren 

ces. De porien worden sferisch van vorm en kleiner qua afmetingen als het verhitten wordt 

gecontinueerd, zie figuur 10. Tijdens het verdichten treedt een verkleining van het korrel

oppervlak op en materiaaltransport van korreloppervlak naar de ruimte tussen de korrels. 
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Op microscopische schaal wordt 

materiaaltransport beinvloedt door 

het drukverschil en de verandering 

in vrije energie van het gekromd 

oppervlak ten opzichte van het 

ontstane scheidingsvlak. De vrije 

energie vertoont aanzienlijke 

verschillen in het gedrag van de 

verschillende type systemen, dit 

moet gerelateerd worden aan de 

verschillende mechanismen van 

Changes in ~ 
pore shape 

Change in shape 
and Shrinkag: 

Figullr 10: Veraadering vaa porievorm. 

materiaalverplaatsing, zie figuur 10, zoals bijvoorbeeld: verdamping, condensatie, visceus 

vloeien, oppervlakte diffusie, korrelgrens of kristalrooster diffusie en plastische deformatie. 

De structuurverandering in het 

sinterproces in aanmerking 

nemend, is het duidelijk dat de 

afstand van de centra van de 

verschillende sferische deeltjes niet 

beinvloed worden door het 

materiaaltransport aan het korrel

oppervlak naar de tussenruimte. 

De totale krimp van een rij samen

geperste deeltjes wordt niet 

beinvloedt de vormverandering van 
Figullr 11: Materiaaltransport van korrels 

de porien. De vormverandering van de pori en hebben effect op de materiaaleigenschappen 

maar niet op de dichtheid. 
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Tijdens het sinterproces is het materiaaltransport belangrijk om de verschillende opper

vlakken van vorm te veranderen en de constante gasdruk in de verschillende delen. Uit de 

graad van sinteren leiden we af dat in sommige gevallen het sinteren een basis is om meer 

complexe processen te beschouwen. 

Er zijn 3 verschillende method en om materialen te sinteren: 

* 
* 

* 

Vaste sto£ sinteren 

Vloeibare fase sinteren 

Druksinteren en Warmpersen 

Met betrekking tot sinteren dient rekening gehouden te worden met de volgende punten, 

[literatuur: 13,14]: 

* 

* 

* 
* 

* 

Om thermische belasting van de diamant geUjkwaardig te laten worden aan gietijze

ren vatting moet van een metaal uitgegaan worden die hoge temperatuur aankan. 

De stevigheid van het materiaal na het trilIen van het poeder is onvoldoende, er zal 

dus geperst moeten worden. 

Hoge axiale drukken zijn ontoelaatbaar voor de diamant. 

Over het geperste deel zal altijd een persgradient aanwezig zijn, vlak onder het 

stempel is de grootste verdichting, daama neemt de dichtheid af, atbankelijk van de 

afstand. 

lsostatisch persen geeft een goede dichtheidsverdeling waarbij hoge drukken 

toelaatbaar zijn. 

4.1.1 Vaste stor sinteren 

Bij het vaste stof sinteren worden de poedercompacten eerst samen geperst en daarna 

verhit waarbij het poeder onder druk blijft staan om de dichtheid te verhogen en de 

materiaaleigenschappen te verbeteren, [literatuur: 16]. Het verschil in vrije energie van de 

chemische potentiaal in het gebied tussen de deeltjes en het oppervlak van de deeltjes 

bepaalt de materiaalveranderingen. 
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Als de gasdruk tijdens het sinterproces laag is, kunnen materiaalveranderingen het snelst 

aangetroffen worden bij vaste stof sinterprocessen ten opzichte van de andere sinterproces

sen. 

Het materiaaltransport van het oppervlak naar de tussenruimte door oppervlakte of rooster 

diffusie, leidt niet tot een verkleining in de afstand tussen de deeltjes centra. Het materi

aaltransport van het deeltjesvolume of deeltjesoppervlak naar de tussenruimte leiden tot 

krimp en eliminatie van de porien. De grootte van de poederdeeltjes is zeer belangrijk 

omdat dat het sinterproces beinvloedt. Als de afmetingen van de deeltjes verminderen dan 

stijgt de sintergraad. De belangrijkste difussieafstand voor materiaaltransport is kleiner 

wanneer er meer porien zijn bij eenzelfde oppervlaktegrootte. Het sinterproces wordt door 

de volgende factoren bepaalt: volume-difussiecoefficient, oppervlakte-energie, afmetingen 

van de porie, de geometrische relatie die de korrelgrenzen met de porien hebben en de 

varieteit in vorm. 

4.1.2 Vloeibare lase sinteren 

Een ander nogal verschillend proces ten op

zichte van het vaste stof sinteren is het sinte

ren in de aanwezigheid van een reactieve 

vloeistof, [literatuur: 17]. Hier wordt verwezen 

naar systemen welke een vaste fase laten zien 

met een gelimiteerde oplosbaarheid in de 

vloeistof bij de sintertemperatuur. Essentieel 

bij het vloeistof sinteren is de vergroting van 

de korrelgrootte en de verhoging van de 

dichtheid. Wanneer de vloeistof de vaste deel

tjes bevochtigen wordt een aanzienlijke capil

laire druk ontwikkeld, figuur 12. 
Figuur 12: Vloeibare rase sinteren 
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De capillaire druk resulteert in een verdicbting: 

* 

* 

* 

* 

* 

Bij de formatie van een vloeibare fase ontstaat een herschikking van korrels om 

een meer effectieve pakking te verkrijgen. Dit proces kan leiden tot een complete 

verdichting. Als bet volume van de aanwezige vloeistof voldoende is om de ruimten 

tussen de deeltjes compleet op te vullen. 

Op de contactpunten, waar bruggen gevormd zijn tussen de korrels, kunnen hoge 

lokale spanningen leiden tot plastische deformatie en kruip die leiden tot een 

verdere verdichting van het materiaal. 

Gedurende het sinterproces lossen kleine korrels op in de aanwezige vloeibare fase. 

De korrels groeien door materiaaltransport van de aanwezige vloeibare fase. De 

korrels herschikken zich gedurende bet sinteren omdat er een constante capillaire 

druk wordt opgelegd. Korrelgroei en verandering van vorm kunnen tot een verdere 

verdichting van het materiaal leiden. 

Als de vloeistof goed tussen de korrels kan doordringen neemt de druk op de 

contactpunten toe en leidt tot een toename van de oplosbaarheid. Er treedt materi

aaltransport op waardoor de korrelcentra elkaar benaderen en krimp vertonen. 

Ondanks een complete bevochtiging, is er voldoende rekristallisatie en korrelgroei. 

Het verdichtingsproces vertraagd daardoor en stopt. 

Bij sinteren in de aanwezigheid van een vloeistof komen een aantal verschijnselen 

tegelijkertijd voor. Het proces vereist een fijne korrel om de noodzakelijke capillaire druk 

te ontwikkelen. De capillaire druk is omgekeerd evenredig met de doorsnede van de 

korrels. De vloeistof-concentratie moet in verband met de vaste korrelpakking in een 

richting plaatsvinden voor ontwikkeling van de noodzakelijke druk. Wanneer er een 

duidelijke structuur ontwikkeld is door deeltjes, stopt bet proces. Vloeistof sinteren is zeer 

geschikt om poeders van hardmetalen te sinteren. 
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4.1.3 Druksinteren en warmpersen 

Een andere methode van sinteren is het druk

sinteren en warmpersen. Bij warmpersen en 

druksinteren wordt de externe druk verhoogt, 

in tegenstelling tot vloeibare fase sinteren 

waarbij de capillaire druk verhoogd wordt. 

Het toepassen van externe druk op een ver

hoogde temperatuur heeft als voordeel dat de 

behoefte aan zeer fijne korrels wordt geiHimi

neerd en verwijdert bovendien de porien die 

ontstaan door het niet uniform mixen. Soms 

kan een verdichting verkregen worden op een 

temperatuur waar de korrelgroei en rekristal-

opvoeren van de druk 

Figuur 13: Verdichting afbankelijk van druk 

lisatie voorkomen worden. Aangezien de mechanische eigenschappen van veel keramieken 

zijn gemaximaliseerd, kunnen eigenschappen zoals een hoge dichtheid en kleine korrel 

verkregen worden m.b.v. warmperstechnieken. 

Voor geoxideerde materialen, welke geperst moeten worden op een temperatuur boven de 

1200-1300 °C (vaak 1800-2000 °C), is het optimale matrijsmateriaal grafiet. Grote nadelen 

van warmpersen voor metalen met een oxidehuid is, het niet beschikbaar zijn van goedko

pe, lange-Ievensduur matrijzen voor hoge temperaturen. De maximale spanning tijdens 

druksinteren is gelimiteerd tot zo'n 10 bar. De levensduur van de matrijs is gelimiteerd tot 

7 it 8 stuks. De gehele matrijs moet verwarmd en gekoeld worden bij de produktie van elk 

produkt. Tijdens het druksinteren zijn er in eerst stadia hoge spanningen aanwezig op de 

contactpunten, van de korrels. Korrelgroei vindt onafhankelijk van de druk plaats en treedt 

bij druksinteren niet op. Druksinteren is geschikt om zachte material en te verdichten en 

geschikt voor de fabricage van produkten met een hoge dichtheid en kleine korrels. Gezien 

de hoge temperaturen om metalen te sinteren is druksinteren niet geschikt om diamant in 

te sinteren, diamant grafitiseert bij hogere temperaturen, zie figuur 5. 
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4.2 De kwaliteit van het gesinterd produkt 

Het gesinterd produkt wordt door een aantal factoren beinvloed. De belangrijkste factoren 

zijn temperatuur en druk tijdens het sinterproces. 

* 

* 

4.2.1 Temperatuurinvloed op sinterkwaliteit 

De dichtheid neemt toe naarmate de pers

temperatuur toeneemt. 

De temperatuur waaronder het poeder 

geperst wordt beinvloedt de materiaal eigen

schappen. Zo stijgt de dichtheid weinig 

maar neemt de sterkte weI toe bij hogere 

temperatuur, zie figuur 14. 

Afbankelijk van de sintertemperatuur blijft 

de poreusheid, 1, in eerste instantie constant 

en neemt daama in sterke mate af en blijft 

daama weer constant, zie figuur 15. De 

dichtheid, 2, blijft in eerste instantie con

stant en neemt daarna toe om na een be

paald punt degressief toe te nemen. De 

elektrische weerstand, 3, daalt tot een be

paalde waarde om daama constant te blij

sintertemperatuur 

FlgUur 14: Effect van de sintertemperatuur op de 
dichtheid van gepem poeder bij verschillcnde 
drukken. 
1. Lage druk, 2. Normale druk, 3. Hoge druk 
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Figuur 15: Matenaalclgenschappen afhankelilk van de 

sintertemperatuur. 

ven. De sterkte, 4, van het samengeperste poeder blijft eventjes constant om daarna 

sterk toe te nemen tot een maximum waarde waarna de sterkte weer afneemt. De 

korrelgrootte, 5, van het samengeperste poeder neemt exponentieel toe. 
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* 

* 

* 

Afbankelijk van de sintertemperatuur neemt 

de dichtheid bij lage en gemiddelde drukken 

toe. Is de druk hoog dan neemt de dichtheid 

af afhankeUjk van de sintertemperatuur, zie 

figuur 16. 

Hoe hoger de sintertemperatuur des te 

hoger de graad van het materiaalverschui

ving tijdens het sinteren. Zowel oppervlakte, 

a, volume, b, en korreloppervlakte difussie, 

c, treedt op, zie figuur 17. 

In eerste instantie neemt het aantal porien 

toe tot een maximaal aantal. Afhankelijk 

van de grote van de porien neemt daalt het 

aantal porien na het maximum bij een stij

gende temperatuur, zie figuur 18. 

perstemperatuur 

Pipur 16: Effeet va8 de perstemperatuur op de 
dichtheid en sterkte van het geperst poeder. 
a. Dichtheid, b. Sterkte 

I " / 

/~ ·1 /f.,,/' ./ s 
I "'1----:?"- a:. 
; .... ", / 

""",,---:-"" " 
i ,.-..",.-=.":.~-....-"" ...""./ -- - . --~--'-----
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Figuur 17: Materiaaltransport beinvloedt door de 
sinterparameters. 

poriegrootte 

i 

i 
i 

Figuur 18: ~ect ~n de sintertemperatuur op de pore\J&a 
beid van bet geperst poeder, Tl <T:a<T3' 
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* Het materiaal verdicht zich naarmate de 

temperatuur toeneemt. Bij fijnere poeders is 

dit effect groter dan bij grovere poeders, zie 

figuur 19. 

siatertemperatuur 

Figuur 19: Effect van de deeltjes grootte op de dicbtheid 
van bet gesinterde poeder afhankelijk van de 
temperatuur. 
1. Fijn poeder, 2 Grof poeder 

4.2.2 Sinterkwaliteit athankelijk van drukverandering 

* 

* 

* 

Afbankelijk van de druk, stijgt de dichtheid 

van het samengeperste poeder. Bij zacht 

poeder is de stijging van de dichtheid groter 

dan bij hard poeder. Bij grovere korrels is 

de dichtheid verhoging groter dan bij fijne 

poeders, zie figuur 20. 

Hoe groter de persdruk des te meer bena

derd de sinterdichtheid de materiaal dicht

heid. 

Hoe groter de afmetingen van de poeder-

persdruk 

Figuur 20: Meet van persen op de dichtbeid van bet 
aeperst poeder. 
a. Zactit poeder, b. Hard poeder 

deeltjes hoe hoger de dichtheid van het samengeperste poeder. 
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* 

* 

* 

De dichtheid neemt af naarmate de ver

houding matrijswandoppervlak/persopper

vlak groter wordt. Zonder smering is dit 

effect groter dan met smering. De dichtheid 

na het persen zonder smering neemt in 

sterke mate af in vergelijking met het persen 

met gebruik van smering. De dichtheid 

neemt af met een lineaire met een stijging 

van de verhouding, zie figuur 21. 

De dichtheid van het poeder wordt groter 

wanneer er vanuit meerdere keren geperst 

wordt in plaats een persactie, zie figuur 22. 

De dichtheid wordt groter bij een stijging 

van de druk bij isostatisch persen dan bij 

een richting persen, zie figuur 23. 

---..... - --- -- -. ------... 
.......... _10 

..... ----
sintertemperatuur 

Ftpur 21: Verandering di£htheid afhankelijk van de 
wandmatrijsoppervlak/persoppelVlak. 
a. Zonder smering, b. Met smering 

--- -~ __ .IA 
........ -...--... 

........ ,........ ------.... 
............. .: ............. 

......... 

w/p 

FtgUur 22: Dichtheid van geperst poeder beinvloedt door 
de verhouding matrijswandoppelVlak/ persop
pelVlak. 
a. Dubbele actie persen, b. Een actie persen 

... .-

persdruk 

1J .-.--

Piguur 23: Manier van persen en het effed op de 
dichtheid van bet geperste poeder. 
a. Isostatisch persen, b. Eenrichting persen 
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4.3 Sinterproeven 

Om de mogelijkbeden van het insinteren van diamant in een vatting te bestuderen is het 

verstandig om door middel van proeven de verschillende sintermogelijkheden met elkaar te 

vergelijken. De gesinterde produkten moeten aan verschillende eisen voldoen: 

* De diamant moet in bet midden van de vatting gepositioneerd worden en recbt in 

zijn ombulling liggen. 

* 

* 

* 

* 

* 

De ingangs- en uitgangskegel moet direct aangebracbt worden in bet gesinterde 

materiaal. 

De diamant mag niet te lang op boge temperaturen verblijven omdat de diamant 

dan kan overgaan in grafiet. In lucht is dit veel sneller het geval dan wanneer bet 

onder vacuUm gebeurt. 

Sinterpoeder moet goed aansluiten op de diamant. 

Er moet een bomogene structuur aanwezig zijn in de vatting omdat het niet

bomogeen zijn een verstoring in de warmteoverdracht kan geven, wat niet gewenst 

is tijdens het trekproces. 

De warmtegeleidingscoefficient moet zeker hetzelfde zijn of boger dan die van 

gietijzer om voor de benodigde warmteafvoer van de diamant tijdens het praces te 

zorgen, anders zijn de produkten niet geschikt voor bet zelfde draadtrekproces. 

Uitgaande van deze eisen kunnen verschillende proeven gestart worden. Met de verscbil

Iende sintertechnieken kan een proef gemaakt worden maar om de boogste verdichting te 

verkrijgen is het vloeistof sinteren een voor de hand liggende keuze. De Ieverancier van 

diamanten adviseert twee soorten poeders om diamant in te sinteren, namelijk: DZ.6 met 

als boofdbestanddeel Nikkel en MSP-ll0 met ais hoofdbestanddeel Wolfraamcarbide. Om 

beide poeders met elkaar te vergelijken worden de proeven voor beide poeders uitgevoerd, 

[literatuur: 18]. 
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Nadat de produkten gesinterd zijn moeten ze nog onderzocht worden. De dichtheid, de 

warmtegeleiding, de structuur van het poeder en de slijtage aan de diamant zijn zeer 

belangrijk. Door het aanpassen van druk en temperatuur kan een andere structuur en 

dichtheid en de andere eigenschappen verbeterd worden. Hardmetalen zijn geschikt om 

diamant in te sinteren. Er is gekozen voor vloeibare fase sinteren omdat die methode zeer 

geschikt is om hardmetalen te sinteren, zie paragraaf 4.2.1. 

4.3.1 Proeven 

De proeven kunnen op verschillende manie

ren uitgevoerd worden. De vattingen hoeven 

niet in zijn gebeel gesinterd te worden maar 

de diamanten moeten zo gesinterd worden 

dat de ingangs- en uitgangskegel al voor een 

gedeelte aangebracht worden verder zijn de 

afmetingen aangegeven in figuur 24. 

PROEF 1: Sinterparameters 

Figuur 24: Sinterpilafmetingen 

De eigenschappen kunnen pas aangepast worden na een eerste proef. Deze eerste proef zal 

dan ook gescheiden onder vacuiim en met de geadviseerde drukken en temperaturen van 

de poeder diamant leverancieren, zie figuur 25. 

DZ-6: p = 300-350 bar 

T= 920°C 

HRB> 100 

MSP-llO: p=300 bar 

T= 990-1050°C 

HRC=29-31 

Figuur 25: Sinteren 
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Een soortgelijke proef kan onder stikstof of een ander schutgas gebeuren zodat de diamant 

niet zoveel slijt tijdens het proces. Ook kan indien noodzakelijk de druk en temperatuur 

verhoogd worden om de materlaaleigenschappen te verbeteren. Dit kan maar tot een 

bepaald maximum daarna zullen de materiaaleigenschappen niet meer verbeteren. 

PROEF 2: Sinteren met een dummy 

Uit de eerste proef volgen enkele procespara

meters om het materlaal te sinteren. Een stuk 

glas, dat bestand is tegen de sinteromstandig

heden, kan in plaats van een diamant gebruikt 

worden. Bij deze proef wordt onderzocht hoe 

het materiaal op het stukje glas aansluit. Dit 
Figuur 26: Sinteren met een dummy 

alles gebeurt in zeer eenvoudige matrijzen. 

Na deze proef kan de hechting van het materlaal aan het glas onderzocht worden. Indien 

nodig kan er een proef gedaan worden met een veranderlng van de varlabelen om de 

heehting van het materlaal op het glas te verbeteren. Hecht het materiaal goed op het glas, 

dan kan verder gegaan worden met proef 3. Verandert de manier van hechten niet dan 

moet er naar een ander materlaal gezocht worden met andere parameters of andere 

manier van sinteren. 

PROEF 3: Centreerproef 

Door middel van deze proef wordt 

de mogelijkbeid bekeken om de 

diamant in het midden van de vat

ting te sinteren, zie figuur 27. Ook 

bij deze proef wordt er een stukje 

glas gebruikt. Er kunnen problemen 

optreden op de plaats waar de 

centreerpennen op de diamant 

aangrijpen. In plaats van axiaalsinte

ren kan dan gekozen worden voor 

persen in de radialen riehting. 

Figuur 27: Sinteren tussen twee centrecrpennen 
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PROEF 4: Slnteren met twee conische centreerpennen 

Bij deze proef kan onderzocht wor

den of bet mogelijk is om de in

gangskegel van de vatting en de uit

gangskegel van de vatting te sinte

reno Dit kan niet zoals staat aange

geven in figuur 28, nummer 1. Zoals 

staat aangegeven in de figuur kan 

er niet rondom de diamant geperst 

worden. Radiaal persen zou een 

oplossing zijn, figuur 28, nummer 2. 
Figuur 28: Sinteren tussen conische pennen 

PROEF S: Sinteren met diamant in de pi) 

Bij deze proef wordt het stukje glas vervangen door een diamant om de sinterkwaliteit dan 

te vergelijken. Is de kwaliteit goed dan kan er eventueel een grotere piI gesinterd worden, 

misschien weI een complete vatting. 

* 

* 
* 

* 

4.4 Het sinterproces 

4.4.1 Voordelen van sinteren 

Door een combinatie van bepaalde metaalpoeders kan men zowel een hard als een 

goed geleidend vattingsmateriaal creeren. 

Sinteren is een goed reproduceerbare produktieproces. 

Radiale drukopbouw op de diamant door het verdichten van de vatting tijdens het 

sinteren. 

Ten opzichte van gieten hoeft bij sinteren geen vloeibaar materiaal getransporteerd 

te worden. 
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* 

* 

* 
* 

4.4.2 Nadelen van sinteren 

De pers- en sinterinstallaties zijn duur. 

Het basismateriaal, de sinterpoeders zijn te duur om een hele vatting van te 

sinteren. 

De sinterdichtheid van het ingebed materiaal is nooit 100%. 

Indien de diamant niet voldoende vast ingesinterd is gaat de diamant tijdens het 

draadtrekproces loszitten vanwege uitzetting door de temperatuur verhoging. 

4.5 Toepassen van bet sinterproces 

Er zijn verschillende sintermethoden: vaste stof sinteren, vloeibare fase sinteren en 

druksinteren of warmpersen. BIke sintermethode heeft zijn eigen voordelen en nadelen 

afhankelijk van de materialen die gebruikt worden en de eisen die er aan het eindprodukt 

gesteld zijn. Vaste stof sinteren is sinteren door middel van persen en daarna verhitten om 

het materiaal dichter te pakken. Vloeibare fase sinteren is sinteren met behulp van een 

reactieve vloeistof, die zorgt voor een interne drukopbouw om een maximale verdichting te 

krijgen van het materiaal. Druksinteren en warmpersen; het poeder wordt op hoge 

temperatuur samengeperst. Br is gekozen voor het vloeibare fase sinteren omdat deze 

methode uitermate geschikt is om hardmetalen te sinteren. Het hardmetalen poeder wordt 

het dicht gepakt bij het vloeibare fase sinteren. De sintertemperaturen lopen niet zo hoog 

op als bij vaste stof sinteren en druksinteren of warmpersen. Indien er grafitisatie vn de 

diamant tijdens het sinterproces optreedt, kan de sintertemperatuur verlaagd worden door 

een toevoeging van bijvoorbeeld: Koper. 
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De materialen, die voor de sinterproef gebruikt worden zijn: Wolfraam en Nikkel met 

eventuele toevoegingen. Er is voor deze materialen gekozen omdat de materiaaleigenscbap

pen aan de eisen van een vatting voldoen. Ben zeer belangrijke eis is dat het vatting 

materiaal de warmte, die tijdens het draadtrekproces optreedt, afvoert. Het materiaal moet 

dus goed op de diamant aansluiten. Hier is gekozen voor het vloeibare fase sinteren omdat 

deze methode zeer geschikt is voor het sinteren van hardmetalen. Het is mogeUjk om de 

diamant in te sinteren. Het sinteren kan onder verscbillende omstandigbeden gebeuren en 

de variabelen zoals druk en temperatuur zijn van grote invloed op het eindprodukt. De 

verschillende proeven moeten uitwijzen volgens welke methode de diamant bet beste 

gesinterd kan worden en onder welke omstandigbeden. Sinteren is een methode om 

diamant te vatten. Eike vattingsmethode heeft zijn voordelen en nadelen. Voor de 

verscbillende draadtrekprocessen worden verscbeidene soorten trekstenen gebruikt. Naast 

het trekprofiel en soort diamant beeft het 800rt vatting ook invloed op de keuze van een 

treksteen voor een bepaald draadtrekproces. Professional Diamond Tools B.V. kan deze 

manier van vatten gaan toepassen naast de andere vattingsmethoden. Door vattingen te 

sinteren kan Professional Diamond Tools B.V. het huidige aanbod vn trekstenen vergroten. 

Het gesinterde produkt kan in sommige gevallen de gegoten treksteen vervangen en in 

andere gevallen kunnen de gesinterde vattingen een verbreding zijn van het huidige 

assortiment van trekstenen. 
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5.0 De huidige methode om vattingen te bewerken 

Nadat de vattingen gegoten zijn worden de vattingen op de gewenste maat voor de 

halffabrikaten geslepen en/of gedraaid. Daarna wordt de diamant die in de vatting zit 

bewerkt en komen de trekstenen terog om de vattingen op de gewenste eindmaat af te 

draaien. De volledige bewerkingen van aIle vattingeri worden op verschillende machines 

uitgevoerd, [literatuur: 6]. 

De ingangs- en uitgangshoeken be

staan uit 4 verschillende hoeken na-

melijk: 75°, 80°, 85° en 95°. AIle 

halffabrikaten worden op een dia

meter 28h7 maar op verschillende 

hoogten, afhankelijk van de hoogte 

van de diamant die zich in de vat

ting bevindt, gedraaid. De diameter 

van de halffabrikaten Iigt vast om

dat voor volgende hewerkingen in 

het produktieproces dat vereist is in Figuur 29: Vatting van een treksteen met gielkop 

verhand met de klemmen en op-

spannen. Na het draaien worden er bij de halffabrikaten 3 of 4 karakters ingegraveerd om 

aan te geven of de treksteen een H-rnodel of het een S-model wordt, en de diameter van 

de te trekken draad wordt aangegeven. 

5.1 Vattingbewerkingen 

Op het moment worden de halffabrikaten en eindprodukten op verschillende machines 

geproduceerd. Aan de hand van de geproduceerde produkten en aangenomen seriegrootten 

is de Machinecapaciteit en de Bezetting van de verschi1lende machines berekend. Bij deze 

berekening is geen rekening gehouden met de huidige omsteltijden welke extreem hoog .. 

zijn. Zo kan het omstellen van een machine weI eens een dag duren. Slijtage van de 

machine heeft tot gevolg dat de speling steeds groter wordt en daardoor wordt de draai-

lin aanpossm tn l'trbtltrtn van dt produklitnltlhodf! I'oor hn lIf!n'aardigm van df! vallingf!n voar ~kstf!nf!n 38 



bank minder nauwkeurig waar door er meer uitval ontstaat. Bij de berekening van de 

serietijden is uitgegaan van de reeds bekende omsteltijden voor eNe-machines, bijlage 4. 

Er zijn verschillende handelingen, die bij het omstellen van een conventionele draaibank 

niet van toepassing zijn maar zoals programma wisselingen. De verschillende conventionele 

bewerkingen zijn geklokt omdat daar de gegevens net van aanwezig zijn. De bewer

kingstijden per produkt zijn bieruit afgeleid zo ook de bewerkingstijden van de halffabri

katen. Ook de serietijden van de graveermachine en slijpmachine zijn geklokt. Met bebulp 

van deze gegevens wordt de conventionele draaibank vergeleken met de eNe-machine. 

5.2 Bewerkingsmachines 

5.2.1 Machinecapaciteit 

Om de machinecapaciteit te berekenen worden verschillende aannames gemaakt om de 

macbinecapaciteit te berekenen. De gietprodukten worden op de draaibanken bewerkt in 

series van 100 stuks en de halffabrikaten en eindprodukten in series van 25 stuks. De 

gietprodukten op de slijpmachine worden in aantallen van 150 stuks bewerkt door dat de 

boogten van de verschillende series identiek zijn. Deze series worden dan samen gevoegd. 

Zo worden ook de halffabrikaten in grotere series bewerkt. De graveermacbine heeft een 

maximale seriegrootte van 49 stuks die gegraveerd kunnen worden, de halffabrikaten 

worden dus in seriegroottes van 49 stuks bewerkt en de eindprodukten in seriegroottes van 

25 stuks. 
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Aanname: 

* 
* 

D = 8 uur, W = 5 dagen, J = 46 weken 

Seriegroottes van de machines zijn als voIgt: 

* Draaibanken Gietprodukt n = 100 stuks 

Halffabrlkaat n = 25 stuks 

Eindprodukt n= 25stuks 

* Slijpbank Gietprodukt n= 150 stuks 

Halffabrikaat n= 50 stuks 

* Graveermachine 

Halffabrikaat n= 49 stuks 

Eindprodukt n= 25 stuks 

* Ringsteken Halffabrikaat n= 100 stuks 

Eindprodukt n= 25 stuks 

De totale bewerkingstijd die per jaar beschikbaar is in seconden uitgedrukt wordt bepaald 

door het aantal uren per werkdag, het aantal werkdagen per week en het aantal werkweken 

per jaar. 

Tijdcapaciteit: 

T,= 3600* D* w* J (5.1) 

De machinecapaciteit, Me' is de tijd die per jaar beschikbaar is afhankelijk van het aantal 

produkten per serie, n, en de serietijd, ts' De omsteltijden, to' voor CNC-machines staan in 

bijlage 6. De bewerkingstijd, ls, van een serle produkten is afhankelijk van het aantal 

produkten dat bewerkt moet worden, de bewerkingstijd per produkt en de omsteltijd. 

Serietijd: 

ts= n*tb +to (5.2) 

Macltinecapaciteit: 

Me= Tc* n/ ts (5.3) 
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Machinecapaciteiten: 

Machine 1: 

Op deze machine worden van de gegoten 

vattingen de gietkop afgestoken. Dit gebeurt 

alleen bij gevatte ND trekstenen en gegoten 

SD trekstenen . De serietijden zonder omsteI

len zijn de bewerkingstijden per serle: t. = 
16*n. Wordt er per serie weI omgesteld dan is 

de bewerkingstijd per serle: t.= 16*n+ 180. 

Machine 2: 

Op deze machine worden de vattingen van de 

gevatte ND trekstenen en de gegoten SD 

trekstenen op diameter gedraaid en het ach

tervlak wordt afgedraaid. De serietijden die 

hierbij optreden zijn: ts = 60*n + 480. 

Machine 3: 

Op machine 3 worden van vattingen van de 

gevatte ND trekstenen en de vattingen van de 

gegoten trekstenen op hoogte voor vlak, 

HVV, gedraaid. Dit HVV-vlak is belangrijk 

voor verdere bewerkingen in de fabriek, daar

na worden de stenen omgedraaid en worden 

de vattingen op hoogte afgedraaid. De serle

tijd is: t.= S4*n+360. 

Kopafsteken 

Faguur 30: Kopafsteken 

"'·,"·l-·-·-·-·-·-·-·-·- ._. 

Figuur 31: Diameten:lraaien 

Figuur 32: HVV, hoogte draaieo 

HW.h ... 
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Machine 4 en 5: 

Op deze machines worden de produkten op 

eenzelfde manier bewerkt. De verscbillende 

vattingen worden op diameter afgedraaid. 

AIle eindprodukten en de gietprodukten die 

op hoogte geslepen zijn worden op deze ma

nier bewerkt. De serietijd: ts = 32*n + 300. 

Machine 6: 

Op deze machine worden de halffabrikaten 

naar eindmaat gedraaid zowel de voorkant als 

de achterkant wordt bewerkt per steen. Op 

machine 6 worden aIleen de halffabrikaten op 

boogte gedraaid die niet op hoogte geslepen 

worden. Serietijd: is = 46*n + 480. 

Machine 7: 

Op deze slijpmachine worden de vattingen 

van de gegoten ongevatte trekstenen op hoog

te geslepen. Als eerste wordt de gietkop afge

slepen, dan worden de trekstenen omgekeerd 

en worden de vattingen op hoogte geslepen. 

He halffabrikaten worden aan beide zijden 

geslepen totdat ze op de gewenste hoogte zijn 

geslepen. 

Figuur 33: Diameterdraaien 

... h 

Figuur 34: Vattingen op hoogte draaien 

, Slijpen 
, , . . 

.. I I . . , , 

Figuur 35: Vattingen stijpen 
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Machine S: 

Op de graveermacbine worden de vattingen 

voorzien van een produktnummer zoals bij

voorbeeld: SOS. Deze gravering geeft aan het 

soort draad dat getrokken kan worden met de 

treks teen. De letter geeft het soort materiaal 

aan wat getrokken kan worden, de cijfers 

geven aan welke diameter getrokken kan wor

den. Dit is voor halffabrikaten. Voor eindpro-

Graveren 

SQB 
_ .. -.-~-.-.-. .. 

FlgUur 36: Gtaveten HaJffabrikatell 

dukten worden het order nummer en PDT in de steen gegraveerd en ook weer het code 

met betrekking tot het soort te trekken draadmateriaal en einddiameter van de te trekken 

draad. De serietijd voor halffabrikaten: t8= 7.4*n+275, en voor eindprodukten is de 

serietijd: 1s= 35*n+420. De seriegroottes zijn maximaal 49 stuks omdat er niet meer steen 

op de graveerbank passen. 

Machine 9: 

Voordat de trekstenen gegraveerd worden, 

worden de vattingen eerst voorzien van een 

ring om de voorzijde van de treksteen aan te 

geven, dit om misverstanden bij het trekken 

van draad te voorkomen. De serietijd: ls = 

23*n+lS0. 

Ringsteken 

Figuur 37: Ringsteken 

In bijlage 3 kan de machinecapaciteit per soort bewerking gelezen worden. De machinebe

zetting afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde produkten kan berekend worden, 

rekening houdend met het uitval percentage. 
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5.2.2 Bezetting per produktsoort per machine 

Uitgaande van de gegevens van 1992 is het aantal te bewerken halffabrikaten en het aantal 

gietprodukten die geproduceerd moeten worden berekend. Na overleg met de plantmana

ger is een aanname gedaan voor bet uitvalpercentage. Mat bebulp van dit percentage 

kunnen we uit bet verkochte aantal eindprodukten bet geproduceerde aantal halffabrikaten 

en gietprodukten berekenen. 

Aanname voor uitval: 

Uitval van gietprodukt tot balffabrikaat is 15% 

Uitval van halffabrikaat tot eindprodukt is 10% 

Tabel 2: Geproduceerd aantal produkten in 1992 

Produktie Gietprodukt Halffabrikaat 

Gevat ND 29663 25213 

Ongevat ND 57363 48758 

Gegoten SO 34089 28975 

Gesoldeerd SO 1455 1236 

Eindprodukt 

22691 

43882 

26077 

1112 

Oe machinebezetting per produkt soort per machine is de verhouding tussen het aantal te 

produceren produkten van 1992. 

Machinebezetting: 

MIt= pI Me (5.4) 
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In tabel 3 staat de machinecapaciteit en de machinebezetting per produktiesoort staat in 

tabel 4 vermeldt, afhankelijk van het aantal geproduceerde produkten van 1992. De 

machinecapaciteiten van een machine indien de machine een bepaalde bewerking uitge

voerd. De machinebezetting is per produktsoort berekend afhankelijk van de berekende 

capaciteiten. Om de totale machinecapaciteiten te berekenen moeten de bewerkingen van 

de verschillende produktieprocessen afhankelijk van de produktsoort opgeteld worden. 

Daaruit volgen de totale bezettingsgraden van de verschillende machines. De manbezetting 

van een machine wordt bepaald door de verhouding omsteltijd- serletijd per serle. De 

totale manbezetting is afbankelijk van het aantal series die geproduceerd worden. 

Manbezetting: 

Manlt= t./ ts 

Manbezetting per serle: 

Conventioneel 

Slijpmachine: 

Graveermachine: 

Gietprodukt 

Halffabrikaat 

Halffabrikaat 

Eindprodukt 

150 stuks 

50 stuks 

49 stuks 

25stuks 

1500/5850 

1500/2950 

275/638 

420/1295 

Het aanpassen en verbeteren van de produIaiemethode voor her vervaordigen van de vattingen voor trekstenen 

(5.5) 

1 man 

0.26 man 

051 man 

0.44 man 

0.32 man 
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Tabel 3: Conventionele machinecapaciteit 

Machine Seriegrootte Serietijd Machinecapaciteit Opmerkingen 
n ts Me 

1 100 1600 414000 Gietprodukt, 
niet oIDStellen 

1 100 1780 372134 Gietprodukt, 
weI oIDStellen 

2 100 6480 102223 Gietprodukt 

3 100 5760 115000 Gietprodukt 

4 100 3500 189258 Gietprodukt 

4 25 1100 150545 Halffabrikaat 

5 100 3500 189258 Gietprodukt 

5 25 1100 150545 Halffabrikaat 

6 25 1330 124511 Halffabrikaat 

7 150 5850 169847 Gietprodukt 

7 50 2950 112272 Halffabrikaat 

8 49 638 508739 Halffabrikaat 

8 25 1295 127876 Eindprodukt 

9 100 2480 267097 Halffabrikaat 

9 25 755 219338 Eindprodukt 
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Tabel 4: Bezetting per machine 

Machine Produktie- Gevat Ongevat Gegoten Gesol-
800rt deerd 

1 Gietprodukt 0.072 0.082 
Niet Omstel-
len 

1 Gietprodukt 0.080 0.154 0.092 
Omstellen 

2 Gietprodukt 0.291 0.562 0.334 

3 Gietprodukt 0.258 0.499 0.297 

4 Gietprodukt 0.152 

Halffabrikaat 0.084 0.162 0.097 0.005 

5 Gietprodukt 0.152 

Halffabrikaat 0.084 0.162 0.097 0.005 

6 Halffabrikaat 0.203 0.392 0.238 0.010 

7 Gietprodukt 0.338 

Halffabrikaat 0.435 

8 Halffabrikaat 0.050 0.096 0.057 0.003 

Eindprodukt 0.178 0.344 0.204 0.009 

9 Halffabrikaat 0.094 0.183 0.108 0.005 

Eindprodukt 0.103 0.200 0.119 0.005 
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5.3 Bewerken vatting op bet moment 

Nadat de vattingen zijn afgekoeld wordt als eerste de gietkop afgestoken daarna de steen 

wordt afgedraaid op HW -vlak en de voorkant en dan wordt op een andere draaibank de 

achterkant van de vatting afgedraaid. De vattingen ondergaan op 4 verschillende machines 

hun bewerkingen afhankelijk van de verschillende opspanningen welke nodig zijn voor deze 

bewerkingen. De machines worden zo min mogelijk omgesteld omdat de opspaninrichtin

gen voor de spantangen en pinoles behoorlijk versleten zijn het omstellen kost dan ook 

veel tijd en aanpassingen. De verschillende bewerkingen behorend bij de eindprodukten 

staan in bijlage 3. 

TotaJe bezetting van de machines: 

Machine 7: Slijpen Mb: 0.773 machines 

Ma~: 0.088 mensen 

Machine 8: Graveren Mb: 0.941 machines 

Ma~: 0.968 mensen 

Machine 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9: Tussen pinoles, HW, Hoogte, Ringsteken 

Mb: 3.605 machines 

Ma~: 3.605 mensen 

Vit deze totale bezetting voIgt dat van de machines 1+2+3+4+5+6+9 voIgt dat van de 

700% aanwezige machinecapaciteit er 360,5% bezet is, dit is slechts de helft van de 

aanwezige capaciteit. De graveermachine is voor 96,8% en de slijpmachine is voor 77,3% 

bezet. Volgens de huidige manier van produceren zou je dus toe kunnen komen met 4 

machines in plaats van 7 conventionele draaibanken die op het moment aanwezig zijn. De 

mancapaciteit 4,661 mensen, op het moment is de mancapaciteit 5 personen. 
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6.0 Produktie op diverse soorten machines 

6.1 CNC-bewerken van vattingen 

Om de huidige manier van vattingen bewerken te verbeteren wordt er overwogen om over 

te gaan van conventionele draaibanken naar CNe-machines. Op het moment wordt elke 

vatting een voor een afgedraaid en gecontroleerd, omdat tijdens het bewerken van de 

vattingen de machine verloopt en de maat buiten het tolerantie gebied terecht kan komen. 

Zodoende wordt er gestreefd naar een reproduceerbaar proces bijvoorbeeld CNe-draaien. 

Daarbij wordt tevens de menselijke factor die een rol speelt bij het conventioneel draaien 

verminderd. Verder is er vereist dat de toevoer en afvoer van de vattingen automatisch zal 

gebeuren. Aangezien er gietprodukten en halffabrikaten op de machine afgedraaid moeten 

worden moet bij de berekening ervan uitgegaan worden dat de capaciteit eindprodukten 

berekend worden. 

Om de treksteen op maat te kunnen draaien, 

moet de treksteen in gespannen worden met 

behulp van twee centreerpennen. Ben cen

treerpen in de ingangshoek van de vatting en 

een inde uitgangshoek van de vatting. Het 

probleem dat hierbij komt kijken is dat het 

aangrijpende oppervlak zeer belangrijk is om 
Figuur 38: Opspanproblemen 

de treksteen op te kunnen spannen. Is dat 

oppervlak te klein dan kan de steen gaan slippen. Deze problemen, zie figuur 37, doen zich 

voornameIijk voor bij stenen met een hoogte kleiner dan h = 8 mm, deze moeten dus op 

hoogte gedraaid worden door middel van een andere opspaninrichting, bijvoorbeeld met 

behulp van een klauwplaat. 
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6.2 CNC-machine 

Om de afdeling draaien te automatiseren gaat de fabri

kant uit van 2 machines. Ben machine bewerkt de 

stenen tussen twee centreerpennen. In een van de cen

terkoppen bevindt zich een meettaster om de ligging 

van de diamant te bepalen en aan de hand van die 

positie de steen op diameter en HVV-vlak te draaien. 
Figuur 39: CNC-bewerking van een vatting 

De toevoer en afvoer van de trekstenen voor deze 

CNe-machine gebeurt met een automatische toevoer- en afvoerinrichting die de diamant 

richt zodat aIle trekstenen in de juiste positie komen te liggen. De gietkop, de zogenaamde 

"bloemkool" hoeft van te voren niet afgestoken te worden. Op de tweede machine wordt de 

gietkop afgestoken en op de gewenste hoogte van het haIffabrikaat gedraaid. Op deze 

laatste machine kunnen de halffabrikaten eventueel als men dat wenst gegraveerd worden. 

De stenen die aIs eindprodukt gedraaid moeten worden op een hoogte h < 8 mm geven 

problemen. Je kan dan namelijk niet voldoende kracht op de aangrijpingsvlakken uitoefe

nen om de steen goed te kunnen bewerken zonder dat er ongewenste vervormingen 

optreden. Er een aItematief gezocht en is besloten de eindprodukten in een spantang af te 

draaien. Zo wordt eerst bet voorvlak en de diameter gedraaid daama gaat de vatting in een 

andere spantang en wordt de achterkant van de vatting op hoogte gedraaid. Op deze 

manier wordt de opspanning tussen pinoles voor eindprodukten ontweken en is het 

probleem voor vattingen met een hoogte h < 8 mm opgelost. 
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6.3 CNC-bewerken 

Met de gegevens van de machineleverancier, zie bijlage 4, van de verschillende bewer

ldngstijden, omsteltijden en cyclustijden kan de capaciteit van de CNe-machine berekend 

worden en dat kan gebruikt worden om de eNe-machines te vergelijken met de conventi

onele machines. Uitgaande van de verstrekte gegevens en met enkele aannames is een 

capaciteitsberekening uitgevoerd om te onderzoeken wat het benodigde aantal machines is 

om aan de gewenste capaciteit te voldoen. Aan de hand van de gegevens van 1992 is de 

gewenste capaciteit de geproduceerde gietvormen, halffabrikaten en eindprodukten. 

6.3.1 Capaciteit CNe-machines 

Voor de capaciteitsberekening van de eNe-machines is gekozen voor de machines van 

Machinefabriek A omdat van deze machines de meeste gegevens bekend zijn. Daarnaast 

zijn de type opspanningen van firma B ongeveer hetzelfde. 

Aangenomen wordt dat van de te bewerken pallets er telkens een aanwezig is om bewerkt 

te worden. Om de capaciteit te berekenen zijn er verschillende waarden nodig. Zo is de 

serietijd, ts afhankelijk van de omsteltijd, to en de bewerkingstijd, n*tb, van de serle. Het 

aantal series per week wordt bepaald door de verhouding van het aantal dagen en de 

serietijd. Het aantal produkten per dag, Pd, is dan het aantal series die er geproduceerd 

worden met de bij behorende serlegroottes. Het aantal produkten per week, PW' en het 

aantal produkten per jaar, Pj' is dan weer afhankelijk van respectievelijk het aantal dagen 

per week en het aantal weken per jaar dat er gewerkt wordt. 

ts: to+ n* tb (6.6) 

Sd: D/ ts (6.7) 

Pd: 5d* n (6.8) 

Pw: Pd*W (6.9) 

Pj: Pw* J (6.10) 

Td: Sd* ts (6.11) 
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(6.12) 

Tt: St* ts (6.13) 

De totale overcapaciteit aan tijd,To' of stilstand tijd wordt bepaald door de tijdeapaciteit, 

T C' en de gebruikte bewerkingsdjd, Tt• De totale serietijd voor ene-machines, T~ wordt 

bepaald door de serietijden van beide machines. 

Te: D* W* J: 6.624.000 sec 

To: Te· Tt 

Tts: ts,machlnel + ts,madliAe% 

(6.14) 

(6.1S) 

Er zijn twee verschillende mogelijkbeden om de trekstenen te bewerken: Mogelijkbeid I en 

Mogelijkbeid II: 

Mogelijkbeid I: 

Je werkt met twee identieke machines, aIleen 

is een machine uitgemst met twee centrische 

pennen, Machine 1, en een machine is uit 

gemst met een klauwplaat, Machine 2. De 

halffabrikaten worden op beide machines 

geproduceerd. De eindprodukten tot een Figuur 40: Halffabrikaat: Opspanoing 1 en opspanning 2 

hoogte h = 8 mm kunnen ook op beide ma-

chines afgedraaid worden, alleen de 

eindprodukten met een hoogte h < 8 mm WOf

den twee maal bewerkt door de machine met 

de klauwplaat. Aangezien ongeveer 90% van 

de eindprodukten op een hoogte h < 8 mm 

wordt afgedraaid, wordt bij de capaciteitsbe

rekening uitgegaan van de produktiemethode 

waarbij de eindprodukten op de machine met 

de klauWPlaten worden geproduceerd. Figuur 40: Eindprodukt Opspanning 3 en 4 
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Mogelijkbeid II: 

Mogelijkbeid II gaat uit van 2 machines een 

machine waar de vattingen op diameter en 

HVV gedraaid worden. Op de andere ma

chine wordt de gietkop van het balffabrikaat 

afgestoken en de eindprodukten geprodu

ceerd. De halffabrikaten worden geprodu

ceerd zoals bij mogelijkbeid 1 staat beschre

vena Om bet aantal opspanningen en dus bet 
FJgUur 41: Opspanning 3 moge/ijkheid n 

aantal omstellingen te verkleinen wordt gedacht aan een CNC-machine met twee klauw

platen om op diameter en om op hoogte te draaien. De tweede klauwplaat is op een be-. 

weegbare slede gemonteerd zodat deze klauwplaat het produkt uit de eerste klauwplaat 

kan over nemen en dan kan het eindprodukt op hoogte gedraaid worden. Deze tweede 

klauwplaat is aIleen bedoeld voor het op hoogte afdraaien van eindprodukten. Het 

graveren van de halffabrikaten is nog steeds mogelijk. Van gietprodukt tot eindprodukt 

gebeurt dan nog steeds in 4 opspanningen aIleen je wint een omstelling omdat de klauw

plaat waar de gietkop wordt afgestoken in principe niet hoeft te worden omgesteld, daaren

tegen de tweede klauwplaat moet weI telkens worden omgesteld naar de juiste diameter. 

Je werkt met een machine met twee centrische pennen, Machine 1, en een machine met 

twee klauwplaten, Machine 3. De halffabrikaten worden geproduceerd op de machine met 

de twee centrische pennen en op een klauwplaat van de machine met de twee klauwplaten. 

De eindprodukten worden bewerkt op de machine met de twee klauwplaten. 

Om deze twee mogelijkbeden te vergelijken wordt een capaciteitsberekening gemaakt van 

beide mogelijkbeden. 
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6.3.2 CNC-machinecapaciteit 

Per dag kunnen x produkten op 1 machine geproduceerd worden,in bijlage 5 staan 

serietijden van zowel mogelijkbeid I als n vermeldt: 

Machine 1: 

28800/ (30*n + 600) = 

Machine 2: 

3*288oo/«33+36+21)*n+3*420)= 

Sf= 3 

Machine 3: 

2*28800/«33 + 6O)*n+420+300) = 

Sf= 2 

288oo/(3O*n+600) (6.16) 

864OO/(90*n + 1260) (6.17) 

57600/(93*n + 720) (6.18) 

In Bijlage 6 staan Man-Machinebezetting en de verschillende capaciteiten staan in bijlage 7 

vermeld. 

Het alternatief van de voorgaande capaciteitsberekening is dat je de te maken series in een 

zodanige volgorde plant dat de CNC-machines zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen 

worden. Om de capaciteit van de machines zoveel mogelijk te benutten wordt er gestreefd 

naar een volledige bezetting van beide machines. Je kan beide machines door op beide 

machines ongeveer evenveel bewerkingstijd te plannen. 

De berekening wordt dan als voIgt: 

Mogelijkbeid IA: 

Machine 1: 

2*28800/ «30+ 33)*n + 1020) = 

Sf= 2 

Machine 2: 

2*28800/«36+ 21)*n+ 840) = 
Sf= 2 

576OO/(63*n+l020) (6.19) 

57600/(57*0+840) (6.20) 
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MogeJijkheid IIA: 

Machine 1: 

2*28800/«30+33)*n+ 1020)= 

Sf= 2 

Machine 3: 

28800/(60*n+300) = 

Sf= 1 

57600/(63*0 + 1020) 

28800/(60*0 +300) 

De capaciteiten van het altematief staan in bijlage 8 vermeld. 

6.3.3 Geoptimaliseerde situatie 

(6.21) 

(6.22) 

Omdat er op beide machines Diet evenveel series geproduceerd kunnen worden op een 

machine dus eventueel een serie eindprodukten geproduceerd worden. 

Serietijd complete eindprodukten: 

(Pj,maJSrP~Sf)*tJOp~tseindProd*neind 

Mogelijkbeid I ls,eindprodukten: 120*n + 1860 

Mogelijkbeid n ts,eindprodukten: 96*n + 1320 

(6.23) 

De verschillende bezettingen van de CNe-machines voor de verschillende produkten staan 

in bijlage 9. 

Tabel 5: Optimale Capaciteit eindprodukten per jaar 

Machine 1 en 2 Machine 1 en 3 

n 25 50 100 25 50 100 

Extra produkten 1083 1212 1273 4545 3763 2817 

Eindprodukten 64898 80636 91764 68360 83187 93308 

Eindprodukten 51918 64509 73411 54688 66550 74646 
80% 
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6.4 Produktiemethoden op de diverse machines 

Optie I gaat uit van twee identiek machines die zo zijn om te stellen dat ze beide alle 

bewerkingen kunnen verrichten. Optie IT een machine met een dubbele klauwplaat en een 

zoals bij optie I vermeldt staat. Bij mogelijkbeid IT wordt een omstelling beperkt maar dit 

levert duidelijke verhoging van de capaciteit. Er is gekozen voor mogelijkheid I, machine 1 

en 2 omdat deze twee machines identiek zijn en wanneer er in twee ploegen gewerkt wordt 

deze machines naar elkaar omstelbaar zijn. Er kan dus in het geval van twee ploegen 

indien de capaciteit het toelaat met een machine gewerkt worden wat bij mogelijkheid IT 

niet het geval is. 

6.4.1 Aannames voor de produktiemethoden 

We kunnen nu berekenen de verschillende manieren van produceren. Zowel conventioneel 

als CNC afdraaien van de gegoten produkten. Er is een verschil gemaakt in de produktie 

van halffabrikaten en de te produceren eindprodukten. Bij de berekening van de verschil

lende produktiemachines zijn aannames gedaan: 

1. Er staat minimaal een pallet klaar om bewerkt te worden. 

2. Er werd in eerste instantie uitgegaan van een ploeg per werkdag van 8 uur. 

3. Seriegrootte gietprodukt is 100 stuks. 

4. Seriegrootte halffabrikaten en eindprodukten zijn 25 stuks. 

5. Er moet elke serie omgesteld worden. 

6. Er wordt ervan uitgegaan dat de opleiding van de operator een MTS-opleiding is. 

Dit is een theoretische benadering van de situatie in de praktijk zal dit op bepaalde punten 

afwijken. Zo hoeft er waarschijnlijk niet elke serie omgesteld worden en wordt er misschien 

in twee ploegen gewerkt. Ook is er bij de CNC-machines uitgegaan van een 80% capaciteit 

terwijl na een bewering uit de praktijk blijkt dat de werkelijke bewerkingstijden kleiner zijn, 

er is dus automatisch een marge ingebouwd. er is gekozen voor mogelijkbeid I omdat 

machine 1 en 2 identiek zijn. 
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6.4.2 Produktiemethode 

De aanname van seriegrootte gietprodukt, 100 stuks, halffabrikaat, 25 stuks en eindprodukt, 

25 stuks. Het aantal omstellingen kan verkleind worden door het aantal hoeken die 

voorkomen bij de vattingen te verkleinen naar slechts twee verschillende hoeken. Aange

zien de hoogten dan ook veranderen kan dat meegenomen worden naar de minimale 

opspanning die nodig is om de stenen die afgedraaid moeten worden naar een hoogte h < 8 

mm, om de diameter in eens af te draaien indien nodig. Bij het draaien van de eindpro

dukten zowel op machine 2 als machine 3 moeten de stenen 1,5 mm ingespannen kunnen 

worden om de steen op diameter te kunnen draaien van de 1,5 mm is 0,2 mm een 

afschuining. Om de produkten in twee klauwplaten te kunnen bewerken moeten de 

eindprodukten die een hoogte h < 8 mm hebben op een hoogte van 10 mm gegoten 

worden. De mogelijke machinecombinaties staan uitgebreid uitgewerkt in bijlage 10. 

6.4.3 AIternatieve combinaties 

CNe-machines zijn aIleen rendabel zijn als er met grotere series wordt gewerkt en continu 

in bedrijf zijD. Verder wordt er van uitgegaan dat er met 2 ploegen gewerkt kan worden bij 

deze twee ploegen staan alle machines in twee ploegen. 

Uit de berekende waarden worden de draaibanken weer opnieuw ingedeeld bij de 

verschillende combinaties worden kunnen de combinaties 1, 4, 5 en 8 Diet verandert 

worden deze bij van dan ook hetzelfde, aileen de combinaties 2, 3, 6 en 7 kunnen aange

past worden hier wordt nu niet meer gelet op het verschil in halffabrikaat maar op zo'n 

groot mogelijke machine bezetting met zo min mogelijk mensen, dus wordt aIs eerste de 

eNe-machine vol gepland daarna de draaibank, graveer- en slijpmachine. Hierdoor worden 

de combinaties 2a en 3a identiek en zo ook 6a en 7a, combinatie 1a, 4a, 5a en 8a zijn ook 

aangegeven omdat bij het met ploegen werken invloed beeft op de machine indeling, 

bijlage 11. 
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6.5 Verbetering afdeling vatten 

Tabe15: Man-Machine bezetting bij een dagploeg. 

A Huidige produktiemethode 

B. Conventionele draaibank met slijpmachine 

C. Conventioneel draaibank en CNe-machine met slijpmachine 

D. eNC-machine met slijpmachine 

Methode Slijpbank Graveerbank Draaibank CNe-machine 

A 1 1 7 0 

B 0.773 0.941 3.619 0 

C 0.773 0.941 0.555 1.965 

D 0.773 0.941 0 2.801 

Tabe16: Man-Machinebezetting bij 2 ploegen: 

A Huidige produktiemethode 

BB. Conventionele draaibank met slijpmachine 

ce. Conventioneel draaibank en eNe-machine met slijpmachine 

DO. eNC-machine met slijpmachine 

Methode Slijpbank Graveerbank Draaibank CNC-machine 

A 1 1 7 0 

BB 0.387 0.471 1.810 0 

CC 0.387 0.471 0.278 0.9825 

DO 0.387 0.471 0 1.400 
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Tabel 7: Investeringsvergelijking 

Methode Investering Machinekosten Mankosten Kosten Toegevoegde 

perjaar per jaar per jaar waarde per 

produkt 

A 360.000 72.000 350.000 422.000 2.82 

B 550.000 110.000 250.000 360.000 3.60 

BB 350.000 70.000 300.000 370.000 3.70 

CC 600.000 120.000 150.000 270.000 2.70 

DD 850.000 170.000 150.000 320.000 3.20 

De toegevoegde waarde van afschrijving- en mankosten is het minst bij een CNC toepas

sing. De situatie A houdt een revisie van het huidige machinepark in en een verbetering 

van de kwaliteit van de vattingen zal er na de revisie zijn. Door middel van een CNC

machine bewerken van de vatting verbeterd de kwaliteit van de vattingen, en daarbij wordt 

de bewerking van de vattingen van een constante kwaliteit omdat de menselijke factor 

zoveel beperkt wordt. V oor een daling van de seriegroottes is de man-machinecapaciteit 

uitgewerkt in bijlage 12. Een stijging van de verkoop van trekstenen is uitgewerkt in bijlage 

13. Uit deze berekeningen blijkt dat er bij een daling van de seriegroottes de man

machinecapaciteit een weinig varieert. Tot een bepaald maximum kan de produktie 

vergroot worden, zie bijlagen 12 en 13, bij de produktie van 150.000 eindprodukten is er 

een omslagpunt waar de toegevoegde waarde per produkt stijgt. Dit komt doordat er een 

extra machine aangeschaft dient te worden om de gevraagde produkten te mnnen produce

reno 
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6.6 De invloed van CNC-draaien 

Het invoeren van CNC-machines brengt veranderingen in bet buidige produktiesysteem 

met zich mee. In deze paragraaf beb ik zowel enige voordelen als nadelen opgesomd die 

van invloed kunnen zijn op bet huidige systeem. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6.6.1 Voordelen van CNC-draaien 

Het draaien met een CNC-machine is altijd aan de maat. Tussencontroles kunnen 

steekproefsgewijs plaatsvinden. Bij het instellen kunnen de proefstukken gedraaid 

worden zonder dat er een diamant in zit, zodat de uitval aan diamant laag blijft. 

Het mogelijk is om sommige voor- en nabewerking samen te laten gaan. Het aantal 

omstellingen dat je aan de machine moet doen ook minder. 

Ben machine doet al het werk, het aantal manuren aan de machine wordt dus 

minder. De machine-uren worden daarentegen hoger afhankelijk van de prijs, de 

produkt- en seriegrootte. Het graveren op de CNC-machine een groot deel van de 

capaciteit op zich, terwijl er reeds een graveermachine aanwezig is. 

Indien er overcapaciteit op de CNC-machine aanwezig is, kan de mogelijkbeid om te 

graveren om de CNC-machine eventueel toegepast worden. De graveerbank kan 

hierdoor ontlast worden mocht deze overbezet zijn of kapot. Het aantal produktie

stappen verminderd, er hoeft minder omgesteld te worden en de totale omsteltijd 

wordt dus kleiner. 

Je hebt minder personeel nodig om dezelfde bewerking uit te kunnen voeren. 

Om uit de kosten te komen moet een bepaalde produktiegrootte gerealiseerd 

worden. 

Door het CNC-draaien van de vattingen worden de vattingen kwalitatief beter 

afgewerkt. De oppervlakte van de vatting, en dus de vatting, is van een betere en 

gladdere kwaliteit. 

Het produktie proces moet gestandaardiseerd worden. Dit verdient tevens aanbeve

ling in het huidige produktieproces. 
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* 

* 

* 

6.6.2 Nadelen van CNC-draaien 

Vanwege bijscholing moet er duurder personeel worden aangenomen of personeel 

moet worden bijgeschoold. 

Om de machine optimaal te houden en am je gemaakte kosten terug te verdienen 

moet de produktie anders ingepland worden, zodat de CNC-machine zo min 

mogelijk leegioop heeft. De logistiek van de fabriek za1 hierdoor moeten verande

reno 

Worden de produkten in een keer op eindmaat gedraaidt dan moeten de trekstenen 

in de produktiestappen, die volgen op het afdraaien, een hulpvatting bebben omdat 

het produktieproces gestandaardiseerd is op 28h7, wat tijd kost en duur is. 
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6.7 Investering 

Om de vattingen zo goed mogelijk te bewerken is nodig om het huidige machinepark te 

verbeteren. Daarom zijn de verschillende bewerkingsmetboden met elkaar vergeleken: 

* Het grote nadeel van reviseren van het huidige machinepark is dat de machines te 

veel versleten zijn, om ze nog lang in gebruik te houden. Het reviseren zal even een 

verbetering geven van het machinepark maar dit zal slechts van korte duur zijn. 

* 

* 

* 

* 

De menselijke invloed blijft wanneer er geinvesteerd wordt in een conventionele 

draaibank. De kwaliteit van de produkten zal altijd verbeteren ten opzichte van de 

huidige produktiemethode. 

Door de investering zal de uitval verminderen door de kwaliteitsbeheersing van de 

machines. Bij het CNC·draaien zal dit meer het geval zijn dan wanneer er met 

conventioneel verder gaat omdat de invloed van de operator bij het conventioneel 

draaien duidelijk aanwezig is. 

De kwaliteit van de vattingen is op de CNC-machine gedraaide vattingen stukken 

beter dan op de conventionele manier van vattingen afdraaien. 

De CNC-machine heeft een reproduceerbaar proces en na het omstellen is het 

steekproefsgewijs controleren voldoende. Bij het conventioneel draaien van de 

produkten zal het vaker moeten gebeuren omdat de produkten, die afgedraaid 

moeten worden qua kwaliteit van het draaioppervlak afhankelijk zijn de operator. 
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7.0 Conclusie 

Er zijn verschillende manieren om een diamanten treksteen te produceren. Naast het 

verscbil in de soort diamant, die toegepast wordt, bestaan er ook verscbillen in de manier 

om de diamant in een metalen ombulling te plaatsen. Afbankelijk van bet draadtrekproces 

wordt er een treksteen gebruikt. Ben methode, die door Professional Diamond Tools B.Y. 

toegepast kan worden is bet sinteren van diamanten in een metalen poeder. Het sinteren 

kan volgens verscbeidene procedes plaatsvinden, zoals vaste stof sinteren, vloeibare fase 

sinteren en druksinteren of warmpersen. Er is een proef opgesteld om de diamant door 

middel van vloeibare fase sinteren te vatten en om de verscbillende sintervariabelen vast te 

stellen, waaronder bet materiaal gesinterd moet worden, zoals temperatuur, soort poeder, 

druk. Tijdens de proef worden de materiaaleigenscbappen van bet produkt bepaald. De 

materiaaleigenscbappen kunnen tijdens de proef vergeleken worden met de vattingen, die 

reeds geproduceerd zijn door Professional Diamond Tools B.Y. Het sinterproces is voor 

allerlei soorten diamanten gescbikt. Als door middel van de proef de sintervariabelen 

bepaald zijn, kan Professional Diamond Tools B.Y. de produktiemethode om diamanten 

door middel van sinteren in een vatting te plaatsen naast de andere produktiemethoden toe 

gaan passen. Het bewerken van de vattingen kan volgens de buidige methode, maar door 

de kwaliteit van de aanwezige machines wordt bet steeds moeilijker om een kwalitatief 

goed produkt te leveren. Het automatiseren van bet afdraaien van vattingen levert 

kwalitatief een beter en goedkoper produkt en is man onafbankelijk. Door de aanschaf van 

een CNe-machine wordt het bewerken van de vatting kwalitatief sterk verbeterd. De 

automatisering van bet bewerkingsproces vereist dat aan bepaalde voorwaarden voldaan 

wordt. De voorwaarden bebben geen betrekking op de andere bewerkingen in bet 

produktieproces, maar voomamelijk op de logistiek van het produktieproces zoals de 

aanvoer van produkten. Door enkele aanpassingen, zoals standaardisatie van de ingangske

gel en uitgangskegel wordt bet aantal omstellingen verminderd. Een constante aanvoer van 

produkten elimineert de leegloop van de machines en piekbezettingen van de machines. 

Door standaardisatie wordt er minder omgesteld. De tijd, die door de standaardisatie niet 

meer omgesteld hoeft te worden, kan voor bet bewerken van vattingen gebruikt worden en 

levert dus direct een capaciteitsvergroting op. 
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Bijlage 1: Professional Diamond Tools B.V. 

Professional Diamond Tools RV. is oorspronkelijk een Philipsbedrijf, dat zelfstandig 

is gaan produceren. De eerste doorgeboorde diamanten werden bij Philips gebruikt 

voor het spuiten van wolfraamdraad. De doorgeboorde diamanten werden ingekocht 

Het verbruik was gering omdat men voor een gespoten draad maar ~~n diamant van 

de juiste diameter nodig had. Bij het invoeren van getrokken draad werd het verbruik 

groter. Men moest beschikken over series trekstenen met een steeds kleiner wordend 

gat en er ontstonden problemen doordat men onvoldoende geboorde diamanten kon 

inkopen die qua diameter en afwerking van het gat aan de wensen voldeden. In 1912 

werd besioten de geboorde diamanten zelf te gaan produceren. De eerste machines 

werden gekocht maar naarmate de fabricage zich uitbreidde en er meer machines 

nodig werden, ging Philips er toe over om zelf machines te bouwen. De eerste 

diamantboorderij werd in 1913 Eindhoven opgericht. In 1943 de diamantboorderij 

treksteenfabriek genoemd en werd treksteenfabriek verplaatst naar Valkenswaard. In 

april 1992 is de treksteenfabriek overgenomen door een particuliere ondememing met 

ais directeur Drs. M. Witteveen, en kreeg als naam: Professional Diamond Tools B.V, 

PDT Diamond Tools RV. 

Professional Diamond Tools B. V. is een bedrijf dat voomamelijk diamanten trekste

nen produceert. Het aantal trekstenen dat het bedrijf produceert is ongeveer 100.000 

stuks. Een treksteen is een gereedschap om draad naar kleinere diameters te trekken. 

Figuur 1: Dool1lnede van een treksteen 

5 
1 
2 
3 
4 
6 

1: Ingangskegel trekprofiel 

2: Reductiezone 

3: Calibratie cilinder 

4: Uitgangskegel trekprofiel 

5: Ingangskegel vatting 

6: Uitgangskegel vatting 
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De treksteen bestaat uit twee gedeelten: gedeelte 1-4 is de diamant waar het trekpro

fiel in is aangebracht en het andere gedeelte is de vatting. De vatting, de metalen 

omhulling van de diamant, positioneert en fJXeert de diamant tijdens het trekproces 

en is ervoor om de warmte die tijdens het proces optreedt goed af te voeren en de 

vatting maakt de treksteen hanteerbaar. Bij het trekken van de draad naar een 

kleinere diameter vindt het deformatieproces plaats in de harde kern. Hierbij wordt 

de draad via een kegelvormig verloop gedeformeerd naar een kleiner diameter, zie 

figuur 1. Naast het verschil in diameter wordt er ook onderscheidt gemaakt in het 

soort draad materiaal dat getrokken moet worden, de lengte van de reductiezone, de 

lengte-diameter verhouding van de cilinder is belangrijk om een goede draad te 

kunnen trekken. Zo vereisen harde materiaalsoorten, wolfraam, een geringere 

reductiehoek dan zachte materiaalsoorten zoals koper. Het calibrerend gedeelte in de 

steen wordt bij harde materialen gemiddeld groter gekozen dan bij zachte materialen. 

Om de gewenste draadkwaliteit te verkrijgen dienen de verschillende procesparame

ters zoals temperatuur, smering, warmteafvoer etc., goed op elkaar afgestemd te 

worden. De harde kern kan bestaan uit een natuurdiamant, synthetische diamant en 

hardmetaal. 

Er bestaan verschillende manieren om de natuurdiamant en synthetische diamanten 

in een omhulling te vatten. Deze verschillende processen zijn afhankelijk van de 

diameters van draden die ennee getrokken moeten worden. De vattingen worden 

voor 80% in gietijzer gegoten, daarnaast worden ook vatting geperst, gesoldeerd en 

gekrompen. Er wordt voor een bepaalde vattingsmethode gekozen afbankelijk van de 

diameter en de materiaaleigenschappen van de diamant of pastille. De natuurdiaman· 

ten worden allemaal gegoten. De synthetische polykristallijne diamanten zonder 

metal en ring wordt gegoten als de diamant thermostabiel is tot 1200 °C, de polykrls

tallijne diamanten met hardmetalen steunring worden ingesoldeerd omdat deze 

slechts thermostabiel zijn tot 700-800 0c. De hele grote polykristallijne diamanten 

worden in een stalen vatting geperst of gekrompen. 
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BijJage 2: Vatting afmetingen 

Produktfase: Diameter Hoogte 
vatting vatting 

[mm] [mm] 

Halffabrikaat 28h7 16 

28h7 12 

28h7 10 

28h7 8 

Eindprodukt 28h7 12 

10 

8 

7 7 

28h7 6 

28h7 5 

28h7 4 

25h7 12 

25h7 10 

25h7 8 

25h7 7 

25h7 6 

25h7 5 

25h7 4 

16h7 6 

16h7 5 

16h7 4 
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BijJage 3: Conventionele machinecapaciteiten 

Machine 1: Kop arsteken 

Mb: 0.154 

MaDt,: 0.154 

Produkt: Gietprodukt: 

Machine 2: Tossen pinoles 

Mb: 0.625 

Manb: 0.625 

Produkt: Gietprodukt: 

Machine 3: HVV, h 

Mb: 0.555 

MaDt,: 0.555 

Produkt: Gietprodukt: 

Machine 4: Tossen pinoles 

Mb: 0.500 

MaDt,: 0.500 

Produkt: Gietprodut: 

Halffabrikaat: 

Machine 5: Tossen pinoles 

Mb: 0.500 

MaDt,: 0.500 

Produkt: Gietprodukt: 

Halffabrikaat: 

Gevat, Gegoten 

Gevat, Gegoten 

Gevat, Gegoten 

Ongevat 

Gevat, Ongevat, Gegoten, Gesoldeerd 

Ongevat 

Gevat, Ongevat, Gegoten, Gesoldeerd 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemetlwde VOQ/' het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 5 



Machine 6: Hoogte 

M.,: 0.451 

Man.,: 0.451 

Produkt: Halffabrikaat: 

Machine 7: Slijpen 

Mb: 0.773 

Man.,: 0.088 

Produkt: Gietprodukt: 

Halffabrikaat: 

Machine 8: Graveren 

Mb: 0.941 

Mallt,: 0.326 

Produkt: Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

Machine 9: Ringsteken 

Mb: 0.82 

Mallt,: 0.82 

Produkt: Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

Gevat, Gegoten, Gesoldeerd 

0.26*Gietprodukt + 0.51 * Halffabrikaat 

Ongevat 

Ongevat 

0.44 * Halffabrikaat + 0.32 * Eindprodukt 

Gevat, Ongevat, Gegoten, Gesoldeerd 

Gevat, Ongevat, Gegoten, Gesoldeerd 

Gevat, Ongevat, Gegoten, Gesoldeerd 

Gevat, Ongevat, Gegoten, Gesoldeerd 

Het aanpassm en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen van de vamngen voor trekstenen 6 



Bijlage 4: Bewerkingstijden en omsteltijden van CNC-machines 

Bewerkingstijden 

Eerste opspanning machine 1: 
nr actie 

1 Ruwdeel automatisch toevoeren en spannen 
2 Positioneren en nulpunt bepalen met als referentie diamant 
3 Voordraaien diameter en vlak 
4 Nadraaien diameter en vlak 
5 Automatisch afvoeren 

Neventijden, 2*0,05 

Totaaltijd eerste opspanning: 

Tweede opspanning machine 2: 
nr actie 

1 Deel automatisch toevoeren en spannen 
2 ''bloemkool'' afsteken 
3 Nadraaien maat h 
4 Ringsteken 
5 Graveren 
6 Automatisch afvoeren 

Neventijden, 4*0,05 

Totaaltijd tweede opspanning: 

Derde opspanning machine 3: 
nr actie 

1 Halffabrikaat automatisch toevoeren en spannen 
2 Diameter draaien 
3 Vlakdraaien 
4 Ringsteken 
5 Graveren 
6 Werkstuk van spindel 1 naar spindel 2 
7 Vlakdraaien 
8 Automatisch afvoeren 

Neventijden, 5*0,05 

Totaaltijd derde opspanning: 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemetlwde voor het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 

tijd 
[min] 
0,10 
0,05 
0,10 
0,10 
0,05 
0,10 

0,50 

tijd 
[min] 

0,10 
0,10 
0,10 
0,05 
0,10 
0,05 
0,20 

0,70 

tijd 
[min] 
0,10 
0,10 
0,10 
0,05 
0,10 
0,15 
0,10 
0,05 
0,25 

1,00 
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Omsteltijden 

* Spantang verwisselen 3 minuten 

* Van spantang naar centreercenter omspannen 3 minuten 

* Centreercenter met meettaster verwisselen 10 minuten 

* Werkstukgrijper op revolver verwisselen 3 minuten 

* Gereedschappen verwisselen en gereedschapgegevens in de besturingscomputer 

veranderen 

* Toevoerinrichting op andere diameter instellen 

* "Bloemkoolrichting" instellen op toevoerinrichting 

* Palet van toevoerinrichting verwisselen 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemellwde voor hel vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 

5 minuten 

20 minuten 

10 minuten 

5 minuten 

8 



Bijlage 5: 

Cyclustijden: 

Mogelijkbeid I: 

Halffabrikaat 

Eindprodukt 

Mogelijkbeid II: 

Halffabrikaat 

Eindprodukt 

Mogelijkbeid I: 

Capaciteitsberekening 

Machine 1 0,50 min 

Machine 2 0,55 min 

Machine 2 0,60 min 

Machine 2 0,35 min 

Machine 1 0,50 min 

Machine 3 0,55 min 

Machine 3 1,00 min 

Opspanning 1, Machine 1: 

4,: 0.5*60 30 sec 

Bij elke serie moet de pallet verwisselt worden maar niet altijd de centers vandaar 

dat ik aanneem dat het omstellen, bijlage 4, tussen twee series 10 minuten in beslag 

neemt. 

10*60 

30*n+600 

Opspanning 2, Machine 2: 

4,: 0.55*60 

600 sec 

33 sec 

Bij elke serle moet de spantang, gereedschap, programma veranderen, palettoevoerin

richting op andere diameter. De toevoerinrichting op een andere diameter instellen is 

zeer afwijkend ten opzichte van de andere ornstellingen die moeten plaatsvinden 

daarom is aangenomen dat het omstellen 7 minuten in beslag neemt. Aangenomen 

wordt dat de omsteltijden van opspanning 3 en 4 identiek zijn aan de omsteltijd van 

machine 2. 

Hel aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen van de vallingen voor trekstenen 9 



to: 7*60 420 sec 

19: 33*n+420 

Opspanning 3, Machine 2: 

t.,: 0.6*60 36 sec 

to: 7*60 420 sec 

1s: 36*n+420 

Opspanning 4, Machine 2: 

tb: 0.35*60 21 sec 

to: 7*60 420 sec 

19: 21 *n+420 

Mogelijkheid II: 

Opspanning 1, Machine 1: 

t.,: 0.5*60 30 sec 

to: 10*60 600 sec 

t8: 30*n+600 

Opspanning 2, Machine 3: 

tb: 0.55*60 33 sec 

Omsteltijden van opspanning 2 en 3 van mogelijkheid II zijn hetzelfde a1s de omstel

tijden van opspanningen 2, 3 en 4 van mogelijkheid I. 

to: 5*60 300 sec 

19: 33*n+300 

Opspanning 3, Machine 3: 

t.,: 1.00*60 

7*60 

6O*n+420 

60 sec 

420 sec 

Het tumpassen en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen van de vattingen VOOl' trekstenen 10 



Bijlage 6 Bezetting CNC-machine per produktsoort 

Diameterdraaien CNe: 

is is bepaald uit de gegeven verspaningstijden van de CNe-machine 

ts: 24 *n + 600 100 stuks 3000 seconden 

Me 100 stuks, 80% 

25 stuks, 80% 

~: Gietprodukt 

Halffabrikaat 

Ringsteken,CNC: 

25 stuks 

0.8*220800 

0.8*138000 

Ongevat 57363 stuks 

Ongevat 48758 stuks 

1200 seconden 

176640 stuks 

110400 stuks 

0.325 

0.442 

Serietijd is bepaald uit de gegeven verspaningstijden van de eNe-machine 

ts: 15*n+300 100 stuks 1800 seconden 

Me 

Mb: 

Me 

100 stuks, 80% 

Halffabrikaat: 

25 stuks, 80% 

Ongevat 

Gesoldeerd 

Mb Eindprodukt: Ongevat 

Produktie van haltTabrikaten: 

Me 100 stuks, 80% 

Mb: Gietprodukt: Gevat 

Ongevat 

Gegoten 

Produktie van eindprodukten: 

Me 25 stuks, 80% 

Mb: Halffabrikaat: Gevat 

Ongevat 

Gegoten 

Gesoldeerd 

25 stuks 

0.8*368000 

48758 stuks 

1236 stuks 

0.8*245334 

43882 stuks 

144786/2 

29663 stuks 

57363 stuks 

34089 stuks 

146225/2 

25213 stuks 

48758 stuks 

28975 stuks 

1236 stuks 

Het tumpassen en verbeteren van de produktiemethode voor Ju:t vervaardigen van de vattingen war trekstenen 

675 seconden 

294400 stuks 

0.166 

0.004 

196267 stuks 

0.224 

72393 stuks 

0.410 

0.102 

0.471 

73112 stuks 

0.345 

0.667 

0.397 

0.017 
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Bijlage 7: Capaciteit CNC-machine 

Tabel a: Capaciteitsberekening CNC-machines 

Mogelijkbeid I Mogelijkbeid II 

Machine 1 Machine 1 

n 25 50 100 25 50 1 ~ 

ts 1350 2100 3600 1350 2100 3600 

Sd 21,3 13,7 8 21,3 13,7 8 

Pd 533 685 800 533 685 800 

Pw 2666 3428 4000 2666 3428 4000 

Pj 122666 157714 184000 122666 157714 184000 

Pj,80% 98132 126171 147200 98132 126171 00 

Machine 2 Machine 3 

n 25 50 100 25 50 100 

1s 3510 5760 10260 3045 ... " IU 10020 

Sd 24,6 15 8,4 18,9 10,7 5,7 

Pd 615 750 842 472 536 574 

pw 3076 3750 4210 2364 2681 2874 

Pj 141538 172500 193684 108768 123351 132215 

Pj,80% 113230 138000 154947 87014 98681 105772 

Het atUtpasse1t en verbeteren van de produktiemethode voor bet vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 12 



Tabel b: Capaciteit CNC-machine in eindprodukten 

Machine 1 en 2 gecombineerd Machine 1 en 3 gecombineerd 

n 25 50 100 25 50 100 

eindprodukten 47179 57500 64561 54384 61675 66107 

eindprodukten,80% 37435 46000 51649 43507 49340 52886 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen VQn de vattingen voor trekstenen 13 



Bijlage 8: Capaciteitsberekening Alternatief 

Tabel c: Capaciteitsberekening Altematief 

Mogelijkbeid IA Mogelijkbeid IIA 

Machine 1 Machine 1 

n 25 50 100 25 50 100 

~ 2595 4170 7320 2595 4170 7320 

Sd 22,1 13,8 7,8 22,1 13,8 7,8 

Pd 554 690 786 554 690 786 

Pw 2774 3453 3934 2774 3453 3934 

Pi 127630 158848 180983 127630 158848 180938 

~,80% 102102 127079 144786 102102 127079 144786 

Machine 2 Machine 3 

n 25 50 100 25 50 100 

ts 2265 3690 6540 1800 3300 6300 

Sd 25,4 15,6 8,8 16 8,7 4,5 

Pd 635 780 880 400 436 457 

Pw 3178 3902 4403 2000 2181 2285 

Pj 146225 179512 202568 92000 100363 105142 

% 116980 143609 162055 73600 80290 90491 

Tabel d: Capaciteit eindprodukten Altematief 

Machine 1 en 2 gecombineerd Machine 1 en 3 gecombineerd 

n 25 50 100 25 50 100 

eindprodukten 63815 79424 90491 63815 79424 90491 

eindprodukten,80% 51052 63539 72393 51052 63539 72393 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 14 



Bijlage 9: Manbezetting en Bezetting CNC-machines 

Tabel e: Bezetting CNC-machine 

Bewerking Produktfase Me Produktsoort 

Diameterdraaien Gietprodukt 176640 Ongevat 0.325 

Halffabrikaat 110400 Ongevat 0.442 

Ringsteken Halffabrikaat 294400 Ongevat 0.166 

Gesoldeerd 0.004 

Eindprodukt 196267 Ongevat 0.224 

Halffabrikaten Gietprodukt 72393 Gevat 0.410 

Ongevat 0.792 

Gegoten 0.471 

Eindprodukten Halffabrikaat 73112 Gevat 0.345 

Ongevat 0.667 

Gegoten 0.397 

Gesoldeerd 0.017 

Tabel f: Manbezetting per CNC-machine: 

Diameterdraaien,CNC: Gietprodukt 100 stuks 600/3000 0.20 man 

Halffabrikaat 25 stuks 600/1200 0.50 man 

Ringsteken,CNC: Gietprodukt 100 stuks 300/1800 0.17 man 

Halffabrikaat 25 stuks 300/675 0.45 man 

CNC-machine: Gietprodukt 100 stuks 1020/7320 0.14 man 

Halffabrikaat 25 stuks 840/6540 0.13 man 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor bet vervaardigen van de wmingen voor trekstenen 15 



BijJage 10: Machinecombinaties 

Machinecombinaties met slijpbank 

combinatie 1: 

Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

* Slijpmachines 

Conventionele draaibank met slijpbank 

Conventionele draaibank met slijpbank 

0.773 machine 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 3.667 machines 

* Man 

combinatie 2: 

Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

* Slijpmachines 

4.312 mensen 

Conventionele draaibank met slijpbank 

CNC-machine met slijpbank 

0.773 machine 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 

* CNC 

* Man 

combinatie 3: 

Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

* Slijpmachines 

2.041 machines 

1.425 machine 

2.918 mensen 

CNC-machine met slijpbank 

Conventionele draaibank met slijpbank 

0.773 machine 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 1.575 machines 

* CNC 1.376 machines 

* Man: 2.598 mensen 

Het aanpassen en verbeteren vall de produktiemethode voor her vervaardigen van de vattingen voor trekstenm 16 



combinatie 4: 

Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

* Slijpmachines 

CNC~machine met slijpbank 

CNC-machine met slijpbank 

0.773 machine 

* Graveermachine 0.941 machine 

* CNC 2.801 machines 

* Man 1.275 mensen 

Machinecombinaties zonder slijpbank 

combinatie 5: 

Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

Conventionele draaibank zonder slijpbank 

Conventionele draaibank zonder slijpbank 

* Graveennachine 0.941 machine 

* Draaibank 4.926 machines 

* Man 

combinatie 6: 

Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

5.252 mensen 

Conventionele draaibank zonder slijpbank 

CNC-machine zonder slijpbank 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 2.959 machines 

* CNC 

* Man 

1.426 machines 

3.471 mensen 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode VQO/' het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 17 



combinatie 7: 

Halffabrikaat: CNC-machine zonder slijpbank 

Eindprodukt: Conventionele draaibank zonder slijpbank 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 

* CNC 

* Man 

combinatie 8: 

Halffabrikaat: 

Eindprodukt: 

1.967 machines 

1.678 machines 

2.528 mensen 

CNC-machine zonder slijpbank 

CNC-machine zonder slijpbank 

* Graveermachine 0.941 machine 

* CNC 

* Man 

3.104 machines 

0.747 mensen 

Het aanpassen en wrbeteren van de produk:tiemetho<k voor /ret verwlardigen van de vaningen voor trekstenen 18 



Bijlage 11: Alternatieve combinaties 

combinatie 1a: 

Conventionele draaibank met slijpbank 

Machine: 1 Dagploeg: 2 Ploegen: 

* Slijpmachines 0.773 machine 0.387 machine 

* Graveermachine 0.941 machine 0.471 machine 

* Draaibank 

* Man 

3.619 machines 

4.255 mensen 

combinatie 2a en 3a: 

CNC-machine met slijpbank 

Conventionele machine met slijpbank 

1.810 machines 

5 mensen 

Machine: 1 Dagploeg: 2 Ploegen: 

* Slijpmachine 0.773 machine 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 

* CNC 

* Man: 

combinatie 4a: 

0.555 machine 

1.965 machines 

1,477 mensen 

CNC-machine met sJijpbank 

Machine 1 Dagploeg 

* Slijpmachines 0.773 machine 

* Graveermachine 0.941 machine 

* CNe-machine 

* Man 

2.801 machines 

1.264 mensen 

0.387 machine 

0.471 machine 

0.278 machine 

0.9825 machine 

2 mensen 

2 Ploegen: 

0.387 machine 

0.471 machine 

1.400 machine 

2 mensen 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 19 



combinatie 5a: 

Conventioneel zonder slijpbank 

Machine 1 Dagploeg 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 4.926 machine 

* Man 4.926 man 

combinatie 6a en 7a: 

2 Ploegen 

0.471 machine 

2.463 machine 

2.463 man 

CNC-machine lOnder slijpbank 

Conventionele draaibank zonder slijpbank 

Machine 1 Dagploeg 2 Ploegen 

* Graveermachine 0.941 machine 

* Draaibank 1.697 machines 

* CNC 

* Man 

combinatie 8a: 

1.982 machines 

2.297 mensen 

CNC zonder slijpbank 

Machine 1 Dagploeg 

* Graveermachine 0.941 machine 

* CNC 3.104 machines 

* Man 0.749 mensen 

0.471 machine 

0.849 machine 

0.991 machine 

3 mensen 

2 Ploegen 

0.471 machine 

1.552 machine 

2 mensen 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemetJwde voor he( vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 20 



BijJage 12: 100.000 Stuks, k1einere series 

Bij een verkleining van de seriegroottes tot 50 stub voor gietprodukten en 15 stub 

voor halffabrikaten veranderen de getallen als voIgt: 

Tabel g: Machinebezetting 

Machine Produktiesoort Gevat Ongevat Gegoten Gesoldeerd 

1 Gietprodukt 0.072 0.082 

niet omstellen 

Gietprodukt 0.088 0.170 0.101 

met omstellen 

2 Gietprodukt 0.315 0.609 0.362 

3 Gietprodukt 0.274 0.530 0.315 

4 Gietprodukt 0.165 

Halffabrikaat 0.099 0.194 0.114 0.005 

5 Gietprodukt 0.165 

Halffabrikaat 0.099 0.194 0.114 0.005 

6 Halffabrikaat 0.221 0.427 0.254 0.011 

7 Gietprodukt 0.381 

Halffabrikaat 0.655 

8 Halffabrikaat 0.050 0.096 0.057 0.003 

Eindprodukt 16 0.417 0.248 0.011 

9 Halffabrikaat 0.101 0.196 0.116 0.005 

Eindprodukt 0.120 0.232 0.138 0.006 

Het Q(lnpassen en verbeteren van de produktiemethode voor bet vetVQ(lrdigen van de vattingen voor trekstenen 21 



Man-machinebezetting bij 100.000 eindprodukten seriegrootten voor gietprodukten 

zijn 50 stuks en voor halffabrikaten 15 stuks, bij een dagploeg: 

A. Huidige produktiemethode 

B. Conventionele draaibank met slijpmachine 

C. Conventioneel draaibank en CNC-machine met slijpmachine 

D. CNC-machine met slijpmachine 

Tabel h: Man-Machinecapaciteit 

Methode Slijpbank Graveerbank Draaibank CNC-machine Man 

A 1.036 1.098 4.805 0 5.850 

B 1.036 1.098 4.840 0 5.891 

C 1.036 1.098 1.690 1.957 2.257 

D 1.036 1.098 0 3.342 1.450 

Man-machinebezetting bij 100.000 eindprodukten, voor gietprodukten zijn de 

seriegroottes 50 stuks en voor halffabrikaten zijn de seriegroottes 15 stuks, bij 2 

ploegen: 

A Huidige produktiemethode 

BB. Conventionele draaibank met slijpmachine 

Cc. Conventioneel draaibank en CNC-machine met slijpmachine 

DD. CNC-machine met slijpmachine 

Het aanpassen en verbeteren van de produ/aiemetJwde voor het vervaardigen van de vattingen voor lrekstenen 22 



Tabel i: Man-Machine capaciteit 2 ploegen 

Methode Slijpbank 

1 0.518 

2a 0.518 

3a 0.518 

4a 0.518 

Investeringsvergelijking: 

Aantal eindprodukten 

Graveermachine 

Conventionele draaibank 

CNC-machine 

Graveerbank 

0.549 

0.549 

0.549 

0.549 

Mankosten per persoon per jaar, 1 ploeg 

Draaibank CNC-machine 

2.403 0 

2.420 0 

0.8455 0.979 

0 1.671 

100.000 NLG 

150.000 NLG 

100.000 NLG 

350.000 NLG 

50.000 NW 

Mankosten per persoon per jaar, 2 ploegen 60.000 NLG 

Mankosten CNC-operator per jaar, 2 ploegen 75.000 NLG 

Het aanpassen en verbeteren van de produkIiemethode voor bet vervaardigen van de vattingen voor trekstmen 

Man 

6 

6 

3 

2 
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Tahel j: Investering 

Methode Investering Machinekosten Mankosten Kosten Toegevoegde 

per jaar per jaar perjaar waarde per 

produkt 

A 360. 72.000 300.000 372.000 3.72 

B 650.000 130.000 300.000 430.000 4.30 

BB 450.000 90.000 360.000 450.000 4.50 

CC 600.000 120.000 225.000 345.000 3.45 

DD 850.000 170.000 150.000 .111' 3.20 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor het vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 24 



Bijlage 13: Stijging van de produktie 

Bij een stijging van de eindprodukten tot 125.000 stuks veranderen de verschillende 

produktie-aantallen en capaciteiten aIs voIgt: 

Tabel k: Produktieaantallen per produktiesoort 

Produktiesoort Gietprodukt Halffabrikaat Eindprodukt 

Gevat ND 39544 33612 30250 

Ongevat ND 76471 65000 58500 

Gegoten SD 45426 38612 34750 

Gesoldeerd SD 1961 1667 1500 

Het aanpassen en verbeteren van de produkliemethode voor het vervaardigen van de vattingen voor trekstmen 25 



Tabell: Machinebezetting bij 125.000 stuks eindprodukten 

Machine Produktiesoort Gevat Ongevat Gegoten Gesoldeerd 

1 Gietprodukt 0.096 0.110 

niet omstellen 

Gietprodukt 0.106 0.205 0.122 

met omstellen 

2 Gietprodukt 0.275 0.748 0.444 

3 Gietprodukt 0.344 0.665 0.395 

4 Gietprodukt 0.202 

Halffabrikaat 0.112 0.216 0.128 0.006 

5 Gietprodukt 0.202 

Halffabrikaat 0.112 0.216 0.128 0.006 

6 Halffabrikaat 0.270 0.522 0.310 0.013 

7 Gietprodukt 0.450 

Halffabrikaat 0.579 

8 Halffabrikaat 0.066 0.128 0.076 0.003 

Eindprodukt 0.237 0.457 0.272 0.012 

9 Halffabrikaat 0.126 0.243 0.146 0.006 

Eindprodukt 0.138 0.267 0.158 0.007 

Het aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voot her vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 26 



Tabel m: Man-Machinebezetting bij 125.000 eindprodukten bij een dagploeg: 

A Huidige produktiemethode 

B. Conventionele draaibank met slijpmachine 

C. Conventioneel draaibank en CNC-machine met slijpmachine 

O. CNe-machine met slijpmachine 

Methode Slijpbank Graveerbank Oraaibank CNC-machine 

A 1.027 1.251 3.998 0 

B 1.027 1.251 4.128 0 

C 1.027 1.251 1.741 1.983 

0 1.027 1.251 0 f3.8OO 

Man 

4.785 

4.925 

2.829 

1.659 

Tabel n: Man-machinebezetting bij 125.000 eindprodukten bij 2 ploegen: 

A Huidige produktiemethode 

BB. Conventionele draaibank met slijpmachine 

ce. Conventioneel draaibank en CNe-machine met slijpmachine 

~O. CNC-machine met slijpmachine 

Methode Slijpbank Graveerbank Oraaibank CNC-machine 

1 1.027 1.251 3.998 0 

2a 0.514 0.626 2.064 0 

3a 0.514 0.626 0.8705 0.992 

4a 0.514 0.626 0 1.902 

Bet aanpassen en verbeteren van de produktiemethode voor /ret vervaardigen van de vattingen voor trekstenen 
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5 

5 

3 
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Tabel 0: Investering bij 125.000 eindprodukten 

Methode Investering Machinekosten Mankosten Kosten Toegevoegde 

per jaar perjaar per jaar waarde per 

produkt 

A 360.000 72.000 250.000 322.000 2.58 

B 650.000 130.000 250.000 380.000 3.04 

BB 450.000 90.000 300.000 390.000 3.12 

CC 600.000 120.000 225.000 345.000 2.76 

DD 850.000 170.000 150.000 320.000 2.56 

Bij een stijging van de eindprodukten tot 150.000 stuks worden de verschillende 

produktie-aantallen en capaciteiten als voIgt: 

Tabel p: Produkten per produktsoort 

Produktiesoort Gietprodukt Halffabrikaat Eindprodukt 

Gevat ND 47451 40334 36300 

Ongevat ND 91764 78000 70200 

Gegoten SD 54510 46334 41700 

Gesoldeerd SD 2353 2000 1800 
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Tabel r: Machinebezettng bij 150.000 eindprodukten 

Machine Produktiesoort Gevat Ongevat Gegoten Gesoldeerd 

1 Gietprodukt 0.115 0.132 

niet omstellen 

Gietprodukt 0.128 0.247 0.146 

met omstellen 

2 Gietprodukt 0.464 0.898 0.533 

3 Gietprodukt 0.413 0.798 0.474 

4 Gietprodukt 0.242 

Halffabrikaat 0.134 0.259 0.154 0.007 

5 Gietprodukt 0.242 

Halffabrikaat 0.134 0.259 0.154 0.007 

6 Halffabrikaat 0.324 0.626 0.372 0.016 

7 Gietprodukt 0.540 

Halffabrikaat 0.695 

8 Halffabrikaat 0.079 0.153 0.091 0.004 

Eindprodukt 0.284 0.549 0.326 0.014 

9 Halffabrikaat 0.151 0.292 0.173 0.007 

Eindprodukt 0.165 0.320 0.190 0.008 
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Tabel s: Man-machinebezetting bij 150.000 eindprodukten bij een dagploeg: 

A. Huidige produktiemethode 

B. Conventionele draaibank met slijpmachine 

C. Conventioneel draaibank en CNC-machine met slijpmachine 

D. CNC-machine met slijpmachine 

Methode Slijpbank Graveerbank Draaibank CNC-machine Man 

A 1.235 1.500 5.741 0 6.755 

B 1.235 1.500 5.768 0 6.782 

C 1.235 1.500 2.529 1.690 3.812 

D 1.235 1.500 0 4.470 2.030 

Tabel t: Man-machinebezetting bij 150.000 eindprodukten bij 2 ploegen: 

A. Huidige produktiemethode 

BB. Conventionele draaibank met slijpmachine 

CC. Conventioneel draaibank en CNC-machine met slijpmachine 

DD. CNC-machine met slijpmachine 

Methode Slijpbank Graveerbank Draaibank CNC-machine 

A 1.235 1.500 5.741 0 

BB 0.6175 0.750 2.884 0 

CC 0.6175 0.750 1.265 0.980 

DD 0.6175 0.750 0 2.235 

Het oanpassen en verbeteren van tk produktiemethode voor her vervaardigen van de vattingen IIOOr trekstenen 
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Tabel u: Investeringsvergelijking 150.000 eindprodukten 

Methode Investering Machinekosten Mankosten Kosten Toegevoegde 

perjaar per jaar per jaar waarde per 

produkt 

A 360.000 72.000 350.000 422.000 2.82 

B 750.000 150.000 350.000 500.000 3.33 

BB 450.000 90.000 420.000 510.000 3.40 

CC 600.000 120.000 300.000 420.000 2.80 

DD 1200.000 240.000 225.000 465.000 3.10 
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Bijlage 14: Onderzoekopdracht 
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ONDERZOEKOPDRACHI 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 4 juni 1993 

Studente 

Hoogleraar 

Begeleider(s) 

Start 

Einde 

Titel 

Onderwer.p 

S.C.W.P. Groenen 

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 

Ir. J.A.W. Hijink 
lng. F.M.J.G. Fey (professional Diamond Tools) 

Het aanpassen en verbeteren van de produktie methode voor het ver
vaardigen van de vattingen voor trekstenen. 

Bij de firma Professional Diamond Tools (PDT) in Valkenswaard worden onder andere 
trekstenen vervaardigd. Voor de kleine draad diameters wordt in een schijfje diamant het 
profiel van de gewenste trek diameter aangebracht. Dit schijfje wordt vervolgens ingegoten 
in een gietijzer vatting. Athankelijk van de einddiameter is het totale produktieproces 
verschillend. 
Trekstenen met grote diameter worden op een geheel andere wijze vervaardigd, hier 
wordt namelijk het trekgat d.m.v. een laser aangebracht nadat de diamant is ingegoten. 

Opdracht 
Bestudeer de huidige produktie methode van de vatting voor de trekstenen. 
Geef verbeteringen aan van de huidige fabricage methoden en de produktiestroom door 
het bedrijf. 
Bestudeer de mogelijkheden van het sinteren van de vatting als altematieve produktie 
mogelijkheid. 

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf Ir. J.A.W. Hijink 
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