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... 1 ... 

De verspaanbaarheid van kunststoffen. 

1. Inleiding. 

We kunnen de kunststoffen onderverdelen in twee groepen: 

- de thermoplastische kunststoffen 

- de thermohardende kunststoffen of duroplasten. 

a. De thermoplastische kunststoffen kunnen door middel van warmte 

en druk steeds weer opnieuw zacht gemaakt worden, mits de toe

gevoerde warmt. onvoldoende is om een chemiache ontleding te 

bewerkstelligen.' 

Structuur: 

-M-M-M-M-M-M-

... M .. M ... M - M ... M - M -
-M-M-M-M-M-M-

tlwr ;; een groot molecuul i ook wel genoemd "monomer". 

"Mit's zijn onder bepaalde omstandigheden in staat om boven

ataande kettingen van grote lengte te maken. Soms zijn er twee 

ot drie "monomers" met elkaar verbonden (zo maar willekeurig of 

in blokken van dezelfde aoort). Men spreekt dan van: "copoly .. 

~u. Deze blokken bevinden zich dan weer, net ala in boven

staand schema de liMn 'a, langs de moleculaire ketting. 

Bij vel' hitting gaan de kettingen apart bewegen en onder druk 

nglijdenU ze naar nieuwe posities. Dit is de "plaaticiteit" van 

de bovengenoemde groep kunatstoffen. 

b. De thermohardende kunststoffen of duroplaeten ondergaan een 

chemische verandering wanneer ze verwarmd worden of onder druk 

gezet worden. waarna hun vorm niet meer veranderd kan worden 

door meer warmte toe te voeren of de druk groter te maken. 

Structuur: 
I I I I I ... M M M-M .. M-M 
I I I I I I 

- M - M - M - M -M-M-
• l I I I I 

-M-M-M -M ... M .. M ... 
I I I I I I 

Bovenstaande toont het eindproduct van een thermohardende poll-

merieatie. 
De "Mil's hebben een extra chemiache verbinding. waardoor dus ' 

chemiache schakela tussen de kettingen ontstaan, Deze chemieche 

schakela zijn zeer sterk en houden de kettingen op een goed 

gedefinieerde afatand van elkaar. Hun extra verbindingen voorko
men bet glijden van de kettingen en ala reaultaat daarvan zijn 
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ze onbuigbaar bij aIle temperaturen welke lager zijn dan de 

ontledingstemperatuur. Vanzeltsprekend verandert hun vorm dus 

ook niet bij verwarming. 

Opmerkelijk is dat thermoplasten tenminste een vijf maalgro

tere expansie te zien geven dan metalen bij eenzelfde tempera

tuurstijging, wat er op wijst dat zij niet samengesteld zijn 

uit atollen, welke in een tlkristaltraliewerku zijn samengeput, 

zoals dit bij metalen het geval is. 

Daardoor zljn de thermoplasten ook veel gemakkelijker zacht te 

m&ken. Bij metalen doet er het onderlinge verband van de "op

bouwelemententt (de atomen) niet zo veel toe, bij kunststotten 

is dit bijzonder belangrijk. 

Op de bouw van monomeren zal hier niet verder worden ingegaan. 

Ret zijn typisch organische structuurvormen. waarvan de bestu

dering buiten het bestek van dit onderzoek valt. 

De lengte van bovengenoemde kettingen is klein vergeleken met 

de golflengte van gewoon licht (5000 i = 0,5 ~m). Vandaar dat 

de structuur onder gewone micros copen niet te zien is. 

Toepassing van licht met kortere goltlengte heett hier verande

ring in gebracht.{X-stralen hebben een goltlengte welke 10.000 
maal kleiner is dan die van gewoon licht.) Onderzoekingen op 

dit gebied zijn verricht door "LAUEtt en "BRAGG". 

Geraadpleegde literatuur: (1) en (2). 



2. Overzicht van de voornaamste kunststoffen. 

A. de cellulose kunststoffen. 

nitrocellulose: tlxylonite", "celluloid". 

cellulose acetaat: lIacelon BU, "bexoid" t "cel1aat01d", "cel~,,· 

lastine", "cellomold", 

"cinemoid", "claritoil", "erinoldu , 

"flexiglass". 
cellulose acetaat butyraat: Itt.nite 11". 

aethylcellulose: nethulonll ", 

B. de vinylkunststoffen. 

pol:yaethyleen: "alkathene ll , "crinothene", Ilpo11thene", 
"visqueenll. 

;eolyvinylchloride: tlB.X.P.V.C.", I1copolon", IIsuperlonlt, 

tlvelbex", rlvinatexlt , "vinol.wau , Itwelviclt • 

;eolystyrenen: "bextrene", Udistrene", "kleestronff , "styron". 

polYyinylacetaat. 

;eoluinylalcohol: "re1nolon". 

;eolymethylmetacrylaat: uperapex", "diakonlt • 

C. de vinylco;eolymeren. 

vinylite: "cobexu , "v1bak". 
saran. 

D. de fluorkunststoffen. 

polytetrafluoraethyleen: "fluon", "teflonll
• 

;eolytrifluorchlooraethyleen: "kel-F" ,"hostaflon". 

E. de polyamiden. 

n:ylon: lIakulon". 

Deze groep komt in diverse modificatie8 voor. Er Z1Jn n1lon-
800rten ontwikkeld welke bv. bijzonder zacht zijn, waardoor ze 

geschikt worden voor extrusie (;eolycaprolactam) 

F. de polyesters: "ter11ene", "melinex". 

Thermohardende kunst8toffen • •• c======a====_=======_===_= 

A. de phenolen: IIbakelite", "ebonestos", "elo", "fabrelite", 

"indurite", umouldrite", "roc1ti.te". 
gegoten phenolen: *'catalinlt

• 
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B. de aminokunatatof'f'en. 

ureumf'ormaldehyde kunststof'fen: "beetlen , "becka.m1.nen • 

. melamineformaldehydekunststof'f'en. 

c. gelaagde kunststof'fen. 

onder hogedruk gelaagde kunststoffen: "bakelite", fldecorplat", 

"delaron", "formica", 
"holoplast tl

, nidelite", 

"panUax", "paxolin", 

Ittraffolite", "tufnol", 

"warerite". 

onder lagedruk gelaagde kunststoffen: "polyeater", "epoxy-harsen". 

D. de caseinekunststof'f'en: "erinoid", "lactoid". 

E. de siliconekunststof'f'en. 

Het moet opgemerkt worden, dat bovenstaande tussen aanhalingstekens 

geplaatste namen vaak niet de enige naam voor een bepaald materia&! 

is. Zo zijn bv. "fluon" en Uteflon" gepatenteerde handelsnamen voor 

eenzelfde materiaal n.l. polytetrafluoraethyleen. 

Bovenstaand overzicht is Yerre van volledig, doch geeft aIleen die 

groepen van kunststoffen, welke in de industrie vaak worden toege

past. 

Opgemerkt dient te worden dat aan de meeste van bovengenoemde 

kunststoff'en nog bepaalde stoffen kunnen worden toegevoegd met 

het doel bepaalde eigenschappen te verkrijgen en de verwerkbaar

heid te verbeteren. Tot deze toeslagstoffen kunnen onder meer wor

den gerekend: a. pigmenten: de meeste kunatstoffen kunnen worden ge-

kleurd; sommige thermohardende kunststoffen even

weI minder goed. 

b. stabUisatoren: deze worden vooral gebruikt bij de 

thermoplastische kunststof'fen en hebben o.m. tot 

functie de verandering door de inwerking van ultra

violette stralen van het licht en de warmte tegen 

te gaan. 

c. rulstoffen: toevoeging van vulstoffen kan invloed 

hebben op zowel electr1sche als fysische, chemiache 

en mechaniache eigenschappen, zeals dooralagvast

heid, gasdoorlatendheid, chemiache resistentie, 
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vermvastheid, slijtvastheid, druk- en trekvast

heid. Van greet belang kan de vergroting van de 

sterkte zijn • .In dit geval zal de kunststof vaak 

fungeren ala bindmiddel voer vezelmaterialen (vb. 

met glasvezel gewapende polyesterharsen). 

d. weekmakersi toevoeging hiervan aan thermoplasti

sche kunststoffen zal het oorspronkelijk min of 

meer harde product soepel maleen. 

e. smeermiddelen: verminderende inwendige wrijving 

tijdens de verwerking. 

De verdere bestudering van de invloed van de geneemde toeslagstot

fen valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

Geraadpleegde literatuur: (1), (3), (4), (.5) en (6). 
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3. Verspaanbaarheidsonderzoekingen aan enkele gelaagde kunststoffen. 

(SCHALLBROCH .. RITTER VON DODERER) 

Het onderzoek betreft gelaagde kunststoffen op basis van phenol

formaldehyde, n.l.: 

"Hartsewebe I und II": tfHartgewebe GU volgens DIN 1706. 
flPreszholz" of nSchiehtholzlt : Klasse C volgena DIN 7707. 

Naast de onderzoekingen op het gebied van de draaibaarheid, welke 

hier bezien zullen worden, zijn ook nog onderzocht: het frezen. 

boren, vijlen en sehaven van genoemde kunststotten. 

De bovenstaande graep kunststoffenwijkt voar wat betreft de vel'

spaning sterk af van metalen, 

Het werkstuk waaraan 

de draaipl'oeven werden verrieht was op de volgende manier opge

bouwd: 

I = 800 tot 1000 mm 
d = 200 tot 400 mm 

de aanzetrichting staat 
loodrecht op de lagen, 

De draaibaarheid werd onderzoeht aan de hand van de volgende 

vier punten: 

1. de standtijd van het gereedsehap (temperatuur van de beitel, 

slijtage) ; 

2. de snijkrachten; 
3. de oppervlaktekwaliteit van het gedraaide werkstuk; 

4. de spaanvorming. 

De bepaling van de beiteltempel'atuur stuitte op moeilijkheden, 

omdat alle metingen ap dit gebied berustten op het Uthermokoppel

principelf (werkatukmateriaal tegen beitelmateriaal). Bij kunst-



stoffen gaat dit uiteraard niet. Men "benadert" nu de temperatuur 

van de beitel bij het verspanen van kunststoffen als volgt: 

- bekend is de temperatuur-snijsnelheidsrelatie van een bepaald 

soort staal (werkstukmateriaal) en een bepaald soort beitelma

teri.aal • 

... bekend is verder ook de relatie tussen standtijd en snijsnelheid 

voor genoemd staal en voor de te onderzoeken kunststot bij ge

bruik van hetzeltde beitelmateriaal. 

- als hypothese wordt nu gesteld: 

itEr bestaat een verband tussen standtijd en beiteltemperatuur, 

wat onathankelijk is van de spaangeometrie, ala men de standtijd 

zo kort kiest, dat de mechanische slijtage verwaarloosd kan wor

den". 

In dit geval werd een standtijd van T • 0,1 min. gekozen. 

Het voorgaande wordt in de volgende graiieken verduidelijkt. Via 

de (bekende) punten 1, 2 en 3 wordt het (onbekende) punt 4, zijnde 

een punt van de temperatuur-snijsnelheids kromme va~ de betrettende 

kunststot, gevonden. 

temp. t 
inoC 

standtijd 
T in min. 

Q1 

____ $-.4 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

staal 

snijsnelheid .... -----... ----~---lfi!/Ittt' V in n:' 
v11 min 

I 
I 
I 
I 

kunststot 

snijsnelheid 
v inJ:lL 

min 
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Als men de temperatuur voor verschillende snijsnelheden 11'11 vast

stellen, dan moet men de proeven herhalen met beitels welke alle 

een verschillende temperatuurbestendigheid bezitten. (Een aantal 

beitels van snelstaal normaal harden en daarna op verschillende 

temperaturen ontlaten, is bv. een mogelijkheid). 

Met behulp van genoemde methode vindt men dan: 

temp.t 
in °C J~ 

500 

I 
V 300 

100 
? 

o 

VCN45 
I 

~ ~ 

V / 
V 

/ 
v 

~ 
....--

-"'" 

./ 
v 

........ 
50 

St.eo 
I 

V ~' 

- """ 
AI- Mg legering 

kun 
~ 

100 
p 

ststof 
r 

snijsnelheid 
v in m 

-:-"" 
min 

We zien dus voor de onderzochte kunststoffen in verhouding tot 

andere materialen, een lage beiteltemperatuur. 

Conclusie: De standtijd van het gereedschap bij de verspaning 

van gelaagde kunststoffen is practisch alleen een ge

volg van de mechanische slijtage. 

Onderzocht werden nu de volgende beitelmaterialen: 

- gelegeerd staal 

- snelstaal 

- hardmetaal 
Van deze materialen werd de vrijloopvlakslijtagebreedte op de 

bekende manier gemeten (kriterium: 0,1 mm). Keramiek ala bijtel

materiaal geeft alleen eenafbrokkelen van de snijkant, waarvoor 

nog geen goede meetmethode gevonden is. Dit is de reden waarom 

in dit onderzoek keramiek niet verder ond'erzocht werd. 



- 9 -

De volgende krommen werden gevonden: 

standtijd T01 
in min. • 

J.f4. 

\. 

\ \ 

100 \. 
7' 1\ 

m '\. mF "I" 
I~ 

10 ~ 

\1'1 
I'" 

1 

FE 
Q3 

20 

1\ 1\ 
1'1'1 

~ ~ J 
,'\. 

'\.'\. 

"" " "'~ 
"'" 

1\ 
\ ~ \ 

~ ~~i~& $t:t 
, 

I ~II I I\, I 

100 1000 

l' 

I' 

De procesgrootheden waren ala yolgt gekozen: 

beitelgeometrie: vrijloophoek: 80 

spaanhoek: 120 

snijkantshoek: ~5° 
hellingshoek: 00 

beitelmaterialen: 

1 . 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

..:t:::.. -

gClIClgaard staal -
Hartgawobtl II 

Q(llogaard staal -
Pre szho Iz 

sntllstaal-Proszholz 

snelstaal -
Hartgoweba I 

snolstaal -
Hartgewabtl II 

hardmC2.taal -
Preszholz 

hardmataal -
Hartgawabo II 

snijsnalhoid 
v in.l!L. 

min 

- gelegeerd staal: C • 1,4%; Cr • 1,4%; Mn • 0,3%. 
- snelstaal: C • 1.5%; w 11:16%; Cr • 4%; V • 6%; 

Co • 5,6%; Mo • 0.92%. 
- hardmetaal: G 1, AWF 119 Reihe IV. 

snedediepte: a • 1 mm. 

aanzet: s • 0,21 mm per omw. 

koeling: geen. 
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Uit voorgaand resultaat kan op eenvoudige wijze de navolgende 

.tabel samengesteld worden: 

V m 
60-0,1 in mrn voor 

gelegeerd snel- hard-
staal staal metaal 

Hsrtgewebe I - 28 -
Hartgewebe II 3.7 7.' 300 

Preszholz 25 41 700 

Uit de gevonden resultaten kan het volgende geconcludeerd worden: 

1. Hardmetaal is veruit het beste beitelmateriaal. 

Gelegeerd staal heeft uit economisch standpunt bezien weinig 

betekenis als beitelmateriaal voor de verspaning van dit type 

kUnststoff'en. 

2. De weerstand tegen slijtage van resp. gelegeerd staal, snel

staal en hardmetaal verhoudt zich als 1 : 2 : 17. 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de snedediepte geen, de 

aanzet echter weI invloed heeft op de slijtagebreedte. Opmerkelijk 

is tenslotte dat bij gebruik van een snelstalen beitel naartgewe

be I" een viermaal zo grote V 60-0.1 toelaat als IlHartgewebe II".~ 

(In beide gevallen is het kunsthars hetzelfde, het weefsel ech

tar verschillend!) 
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De waarden van de snijkracht voor flHartgeweben en ItPreszholzu 

liggen tegenover die van metalen zeer laag. Onderstaande gra

fiek geeft daar een beeld van: 

401----r--

St.90 
St. 50 

'-f+H--~~ AI .. Cu ·Mg-I~tl. 

jPrOSZholz 

~~r=~f1~~;;~~i~Hart~wobO I spaandoorsnado 
10~--~~~~~--~~--~ f in mm2 

Q1 1,0 

We zien dus dat het beschikbare vermogen van een gereedschaps

werktuig nauwelijks te benutten is bij de verspaning van kunst

stoffen. Verder is gebleken dat de volgende procesgrootheden een 

zo laag mogelijke snijkracht geven: 

1. de verhouding: snedediepte = 2 
aanzet 1 

2. beitelgeometrie: -
vrijloophoek ;; 120 

spaanhoek = 120 

snijkantshoek ;; 450 

hellingshoek l1li 00 

afrondingsstraal = 1 mm 

Bij de vasts telling van deze waarden is me de in beschouwing ge

nomen de resultaten welke gevonden zijn bij het onderzoek near 

de alijtage en de oppervlakte-kwaliteit. De resultaten van dit 
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laatste staan in onderstaande grafiek vermeld: 

ruwhQidshoogt~ 

Hq in.,AJm 
40 

~ 

-, 
20 

o o 

~ 

" 
\. 
~ -........ 

--
eo 160 

;" AI-Cu-Mg -I~g. 
AI-Mg-Si -I~g. 
HartgowQba II 
Hth ~ 

~ 

St.9 o 
.,. 

snijsnalhaid 
v in..1!L 

min 

De procescondities waren hierbij als volgt gekozen: 

beitelmateriaal: hardmetaal 

beitelgeometrie: vrijloophoek 

spaanhoek 

snijkantshoek 

hellingshoek 

= 
= 
= 

afrondingsstraal = 
snedediepte: a = 1 mm 

aanzet: s = 0,21 mm per omw. 

koeling: geen 

We zien dat de oppervlaktekwaliteit naar verhouding gunstig is 

voor "Hartgewebe II". H moet nl. steeds vergeleken worden met 
q 

lith' die ook bij een ideaal draaiproces op zou treden. Verder 

loopt voor "Hartgewebe II" de H -kromme parallel aan die van 
q 

Hth , hetgeen gunstig is te noemen. 

Tenslotte gaen de genoemde onderzoekers de spaanvorming bij het 

verspanen van kunststoffen na. De spaanvormingstheorie zeals 

bij metalen, geldt niet v~~r gelaagde kunststoffen. De reden hier

voor is dat het materiaal niet homogeen is, waardoor het ontstaan 

van "Flieszspane" onmogelijk is. Het materiaal wordt hier eerst 

gestu1kt en daarna afgeschoven. 
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Het is dus een proces wat vergelijkbaar is met het ontsta<an van 

brokkelapanen bij metalen. Fysisch is dit ala volgt voor te 
stellen: 

A 

A = aanzetkracht 

B = afschuifkracht 

C = stuikkracht 

\ 
\ ~ brokkalspaan 
D\ 

/ 'Y'>~ 
I / / 

I I ;/ rSpaanv,ak 

baite( 

D = resultante van B en C. 

De kracht B moet de afschuifvastheid van het materiaal overwin

nen; men kan deze voor een gegeven materiaal en een gegeven anij

anelheid als constant aannemen. De kracht C heeft een grote in

vloed op de spaanvorm. Met toenemende spaanhoek neemt de stuiking 

van de spaan af. Bij een spaanhoek van 900 is het proces dus ver

gelijkbaar met het splijten van hout met behulp van een bijl. 
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De grootte van de brokkelspanen is afhankel1jk van de snijsnel

heid, wat uit onderstaande graf1ek blijkt: 

diamatar brokkal
spaan in mm. 

~"" 

Lt 5 
4 
3 
2 
1 

_\ 
~ 

00 

I' .............. t-. 
400 800 

.f.... 
T 

snijsn(2lhaid 
v in.1!L 

min 

Vooral bij hoge snijsnelheden moet het IIstof" wat ontstaat afge- . 

zogen worden 1.v.m. de sl1jtage van de gele1d1ngen van het ge

reedschapswerktuig. Koel1ng geeft wel Minder stof, .chter ook 

een hoog olieverbruik, wat i.v.m. de lage beiteltemperaturen 

niet nodig is. 

Geraadpleegde 11teratuur: (7), (8) en (9). 
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4. Verspaanbaarheidsonderzoekingen aan "fibre-glass". 
(RUDNEV - DOBYCHINA) 

Bet betref't hier aen onderzoek naar de verspaning van met slas 

versterkte polyester, het zgn. ufibre-glasa" .. Verspaning van 

dit materiaal met snelstalen en hardmetAlen gereedschappen le

vert moeilijkheden op. Bet kan echter uitstekend verspaand wor

den metdiamant gereedechap. (Methoden om dit gereedachap te ver

vaardigen zijn ontwikkeld door het tlDiamond Scientif'ic Researoh 
Institute"). 

In het nAll State Scientific Reeearch 'rool Institute" z1jn draa1-

proeven gedaan om de volgende zaken vast te stellen: 

1. optimale snijsnelheid, aanzet en gereedachapshoeken. 

2. de standtijd van het gereedschap en de slijtage. 

}. de snijkrachten. 

Naast het reeds genoemde lIfibre-glass" werden nog de volgand., 

moeilijk te verspanen, materialen onderzocht: 
- "titanium alloy VTZ-1 tt 

- "duralumin AD 1" 

- "bronze BR.OF 6,5-1.5" 
- ltbrass LS 59-V1J1 

Op deze laatste materialen zal niet verdeI' worden ingegaan. 

De proeven werden uitgevoerdop een universel. draaibank. model 

1M 620 met Xl.ax • }OOO :~::. 

Bet toerental van de hoofdspil was continu variabel (variator 

mechanisme). net vermogen van de electromotor bedroeg 14 KW. 

Optimale snijsnelheid, aanzet en sereedschapshoeken. 

Een eerie proeven .~rd uitgevoerd om d~ 1nvloed na te gaan van 

de enijanelheid, de aanztt en ue gere.dschapsAoeken op de opper· , 
vlaktekwaliteit van het bewerkte eppervlak. Biertoe werden de 

proef'etaven ruw veorgedraaid met hardmetaal t waarna ze met dia

mant nagedraaid werden, waarbij de snijsnelheid t aanzet en gereed

schapshoeken binnen een groot gebied .erden gevarieerd. Na elke 

proat werd de oppervlakteruwheid in de le~gterichting van de 
proefataaf geaeten aet een "binocular microscope MIS-11u. 
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De procesgrootheden waren: 

variatiegebied sn1jsnelheid: 100 - 1000 m~n 

variat1egebied aanzet: 0,01 - 0,04 .!!!!L o.mw 
sneded1epte: O,O} mm. 

De nu yolgende graiiek g8eft een beeld van de resultaten: 

r.m.s. 
. in)Jm . 

.,I~ 

21 
Ir-.. 

/ \ 
/ ---.. l"'~ 

19 

1\ / ! \V' 
\ I v':::: !~ 

17 

;/ /1 . \ ~ . i 

~ 
I \ / v i 

15 

'\ -l.' 
, 
i -./ -

1 - \ 
13 

, 
11 
100 300 500 700 

5:00 , 31lli!:L 
omw. 

/5=0. 01 mm 
omw. 

...... s=o, 04.!!!ffi. 
omw .. 

s=o I · 
025 mm 

omw. 

snij5nalhaid 

V in-.IT.L 
J.. .... 

min 

De gevonden waarden vallen binnon de grenzen van klasse 5 van 
de oppervlaktekwa11te1t volgens de Russische normalisatie. 

De waarden van de oppervlaktekwaliteit b1j veranderende spaan. 

hoek y van het diamant gereedschap zijn: 

snijanelheid aanz.t snede- spaan- gereedschaps- oppervlakte-

v in ...!!L in!!L d1epte hoek· slijtage kwaliteits-
min om. in mm yo he in mm klasse 

; S 0.016 5 
0 0,02 4 

700 0,025 O,O} 2 0,01 5 

:3 0.01 5 

5 0.01 5 
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De volgende optimale waarden voor de snijsnelheid, de aanzet 

en de gereedschapshoeken voor de verspaning van "fibre-classn 
worden gegeven: 

gereedschapshoeken: snijkantshoek • II 45° 

snijsnelheid: 

aanzet: 

snedediepte: 

hulpsnijkantshoek '1 = 450 

vrijloophoek a. 
spaanhoek y 

hellingshoek A 

-:Ill 10° 
II _ 5° 

= 
afrondingsstraal r ~ :Ill 1,0 mm 

m 
700 iin 
0,025 !!!L omw 

0,0; mm 

De snijkrachten werden bepaald'met behulp van een drie-componen

ten dynamometer_ ( Bet effect van varia ties in snedediepte, aan

zet en snijsnelheid op de componenten P ,P en P van de anij-z y x 
kraoht we I'd bepaald. H~ervan geeit de volgende tabel een over-
zioht. 

anijsnelheid aanzet snedediepte snijkrachtsoomp. in kgt. 
m mm v in- in- in mm p. p p 

min omw :I x 
1----- .... 
1;00-900 1 L: ____ ..1 0,025 0,0; -... 0,25-0" 0,25 

700 
,...------.., 
~o .! O~ :<!. • .2~ O,O} -- 0,15-0,; 0,2 

.------ .... 
700 0,025 10,01-0,06 I -- 0,15-0,35 0,25 L.. ______ .J 

Met toen.mende waarden van de anedediepte, de aanset en de snij

snelheid nemen de snijkraohtscomponenten toe. waarbij een ver-

. groting van de snedediepte en de aanzet een groter. invloed heb

ben op de 8nijkrachtscomponenten, dan een versroting van de snij

snelheid. VerdeI' is gebleken dat de waarden van de snijkrachta

componenten .terk toenemen vanat een aanzet van 0,06 ::. en een 
snedediepte van 0,06 =m. 

Stand·tijd en optimale slijtage van diamantgereedschap. 

Vergeleken werden hardmetalen en diamanten gereedschappen (vrij

~oopvlakelijtagecr1terium: 0,14-0,18 mm). Wanneer d. gereedschaps

slijtase toenam tot aan deze 'grenzen, nam de oppervlakteruwheid 

s~echt. zeer weinig toe en bleef de oppervlaktekwaliteit in de-
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zelfde klasse, als wanneer men met "scherpll gereedschap draaide. 

Vooropgesteld dat de slijtage de 0,14-0,18 mm. grens niet over

schrijdt, kan een diamant gereedschap 8 x herslepen worden. 

De resultaten waren de yolgende: 

diamant 
_~raadschap 

vrijloopvlakslijtaga 
c in ·mm 

... 

0,17 / V1 
V"3 / 

v 
0,13 

/ / 

0,09 
I / 

I" 

V 
J 

0,05 1/ 
'I 

0,01 

~ 

V-

/ 
/ /2 

/ 

o 80 120 200 

c in mm 

hardmC2taal 
I" 

_garaadschaL Q7 
~ 

I 
i3 i/ 

q5 
11 

'l 
q3 

" 0,1 

00.2040 

1 : snijsnalhaid v:: 500 -Q1.. 
mm 

2 : v:: 700.1!t 
min 

3; v = 900 .1!l. 
min 

T in min. 

standtijd 
T in min. 
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Voor beide gereedschappen werd een .snedediepte van 0,03 am en 

een aanzet van 0,025 !!- genomen. 
omw 

Wanneor "Fibre-glass" gedraaid wordt met diamant gereedschap 

is de maximale standtijd gelijk aan 271 min,welke verkregen 

wordt bij een snijsnelheid van 700 ~. Wanneer men araait met 
12ll.n 

een snelheid welke hoger of lager is dan 700 mi (onder overi-s n 
gens gelijke omstandigheden) krijgt men steeds een kleinere stand-
tijd van het gereedschap. 

Bet draaien van ufibre-glass lt met hardmetaal gereedschap levert 

met een snijsnelheid van 500 m~ een standtijd van bet gereed

schap van 19 min. OPe Deze standtijd wordt kleiner wanneer men 
de sn1jsnelheid verder opvoert. 

Conclusies: 

1. Bet verspanen van "fibre-glass" kan met diamant gereedschap 
op een universele draaibank. 

Snelheid van de boofdspll moet liggen in het bereik van 
omw ( 2000-3000 mrn trappenloos regelbaar.) 

Aanzet in het bereik van 0,01-0,1 ~(in .stappen van 0,01 m!-omw omw 
regelbaar). De stijfheid van de machine moet so groot mogelijk 

zijn en de eigenfrequentie van het systeem machine-werkstuk

gereedschap mag bij maximal. snelheid de ;0 Bz niet te boven 

gann, terwijl de ampli.tude niet groter mag zijn dan 11 11m. 

Werkstukken welke langer zijn dan 200 mm moeten tussen de 

centers bewerkt worden m.b.v. een bril. 

2. De componenten van de snijkrachten zijn hier steeds in de 

orde grootte van enkele kgf-en. 
+ ;. De standtijd van diamant gereedschap is - 20 maal groter 

(bij c = 0,14-0,18 mm) dan die van hardmetaal gereedschap. max 
.at het mogelijk maakt de bewerkingscycli te verlengen zan-

der bijstellen en/ot veranderen van ~ereed8chap, terwijl te

vens een grotere nauwkeurigbeid van de te bewerken onderdelen 

wordt verueg.nl 

Geraadpleegde literatuur: (10). 
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,. Oppervlaktekwaliteit en temperatuur van het gereedschap bij het 

verspanen van enkel. kunststoffen. 
(VADACHKORIYA) 

Het betreft hier een onderzoek near de oppervlaktekwaliteit en 

d. temperatuur van het gereedachap bij het draaien en frezen van 

eukel. kunststotfen. In verband met de opdracht sullen alle8n de 

reaultaten van het draaionderzoek kort vermeld worden. De beitels 

waren voorzien van hardmetalen plaatjes (T15K6) welke op de 

schachten gelijmd werden. 

De invloed van de anijsnelheid en de aanzet op de oppervlakte

kwaliteit. 

Allereerst werd sangegeven welke apparatuur in aanmerking kwam 

voor het meten van de oppervlaktekwaliteit van een werkstuk uit 

kunststot. De problemen hierbij waren: 

1. het weinig reflecterende oppervlak t 

2. beachadiging van het oppervlak door de tasternaald. 

De invloed van de snijsnelheid op de oppervlaktekwaliteit-bij 

het draaien werd nagegaan onder de volgende condities: 

anedediepte: 

aanzet: 
t == 0,5 mm. 

mm 
a == 0,2 om; 

gereedschapahoeken: spaanhoek 

vrijloophoek 

snijkantshoek 

hulpanijkantshoek 

I': 160 

= 120 

I': 150 

== 15
0 

Bij de draaiproeven werd de beitel zodanig ingespannen, dat de 

hulpsnijkant evenwijdig was aan de richting van de aanzet (langs

draaien). De richting van de aanzet was naar de losse kop toe ge-. 

richt. De volgende grafiek geeft een overzicht van de resultaten. 

Hmax 
in ,}Jm. ~ 

6 

5 

4 

\ 
J 

~ ~ 

" .// '" 

-I--

V -
V - f--... -t .. 10 .... 
~ -~ -? I"'" 

310 70 130 190 

.... 5 

-3 
-1 
,...2 

4 

snij 

1-phenolic resin K-21-22; 
2-textolite; 
3-n110n; 
4-synthetic resin bound fibre; 
5-fibre glass. 

snt'llht'lid 
V in.lD... 

min 
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De meeste kunststot!en tonen .en duidelijk ~inimum in de voor

gaande gratiek. Optimal. snijsnelheden liggen hier tussen 45 en 
60+ • 

. ml.n 

De volgende gra!iek geeft het verband tussen oppervlaktekwali

teit en aanzet bij het draaien. 

Hmax 
i0.fiJm. 4 
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11 

·9 
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2 
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f'... 

A 

1/ 
I I 

/ 
i' 
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.",. 

/'7 
;t., 

4 
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2-textolite; 
,.synthetic resin bound fibre; 
4-nylon; 
'-phenolic resin K-17-2, v=45 m/min. 

J. 
IS:: ~ 

aa nzat s 
in mm 

omw 50 Q2.0AQ6 

Zoals te zien is in de gratiek neemt de hoogte van'de micro-onre

gelmatigheden vana! een bepaalde aanzet toe met toenemende aanzet 

voor alle kunststoffen. De optimale aanzet ligt in het gehied van 

0,2 tot 0,' mm/omw. 

Het karakter VB.n de lijnen; -n.l. het vertonen va.n een minimum

toont echter t dat de hoogte van de onregelmatigheden niet alleen 

afhankelijk is van de snijsnelheid en de voeding. maar ook van 

andere factoren. Hierop wordt nog nader ingegaan. 

De invloed van de gereedsohapsgeometrie op de oppervlaktekwaliteitz 

De onderzoekingen hebben aangetoond dat de gereedschapsgeometrie 

een grote invloed'heeft op de oppervlaktekwa11teit, zoals in de 

nu volgende grafieken te zien is. Zij tonen tevens dat de beste 

oppervlaktekwaliteit te verkrijgen is door de lengte' van de 

hulpsnijkant f in het gebied van 1.6 tot 2 mm te nemen. 

Hmax Hmax 
~ in.,um in .fiJm 

7~tli~ 9 
6 ......... =+~""'-+-lH9.+ 8 

7 
51--+-+-~o.tC-r--t- 6 
4 ...................... -"".:....J..~ ... 
o 8 16 
Spaanh. in grd. 

1 . .., ,.e::. :4 ::-.. ..A ", - 5 
..... , ~1 
: .... r--- / 

,. 
8 12 16 

vrijlooph. in grd . 
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Hmax 
in)Jm . 

II' 
Hmax 

m in)J 

2 .. ~ -
iY [3 

r-z '5 ~ 

'" ", 
r-

45 75 
snijk. h. in grd. 

1-nylon; 
2-vinyl resin; 
3-aor11io resin; 

6~$:t=S=l 
5J-,t.::t~~~ 

4H-+-t-1--t...::::.;..~ 

qa \2 \6 
f 

IQngtQ hulpsnijk. in mm. 

4-phenolio resin K-20-2TsS32; 
5-amino plastics; 
6-phenolit-4, v- 45 m/min. 

De temperatuur van het gereedschap. 

De temperatuur van het gereedschap werd gemeten met behulp van 

de universele gereedschapsmethode, welke als volgt is. Bet werk-' 

zame oppervlak van het gereedschap bestaat uit 2 800rten mat.

riaal A en B, welke elkaar raken langs de lijn 1-2. 

Beide gereedschapsdelen A ,en B zijn zo geslepen. dat zij elkaar 

slechts ter hoogte van het werkoppervlak. raken. De breedte van 

het contactvlak mag niet groter zijn dan 0,03 tot 0,05 mm; ter

wijl de lengte niet groter dan 0,4 mm mag zijn. Het is essentieel 
dat deze lengte niet groter is dan de lengte waarover spaan en. 

sparnvlak aan elkaar raken. 
Bij het draaien met dit gereedschap verhit de spaan bet spaanvlak 
en de electromotorische kracht,welke als gevolg van de verhitting 

wordt opgewekt tussen de materialen A en B. wordt aangegeven op 

een millivoltmeter. 
De temperatuur welke op deze manier gemeten wordt met het Univer
seel gereedachap, zal niet veel atwijken van de temperatuur op 
het oontactpunt van .pean en gereedachap. Versch1llende materia· 
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len kunnen voor A en B gebruikt worden, in het onderhavige ge
val waren dit de hardmetaalsoorten T15K6 en VK8. 
De proeven welke uitgavoerd werden om het varband tUBsen snij
snelheid en temperatuur e~ het verband tUBBen aanzet en tempera
tuur te vinden, saven de volgende resultaten te zien. 

tClmp. in °C. 

t=0,5 nun; 
a=0,2 mm/rev; 
compound tool of T15K6 and VK8; 
1-phenolic resin K-21-22; 
2-textolite; ,-phenolit-4. 

snijsnCllha id 
~~~~~-2-0·0----~ V inm~ 

tamp. in °c 

300 1I--+-~~~.--...1 

200 It---:~-\::;oo"'-"=~----! 

100 11--+--+--+--+.--...1 

o 
o Q3 Q6 

taO,S nun; 
v=45 Ill/min; , 

3 compcund tool of T15K6 and VK8; 
1-phenolic resin K-21~22; 
2-textolite; '-phenolit-4. 

aanzat s 
in mm 

OrrrN 

Een analyse van de curven toont dat bij het verspanen van kunst
atoffen, evenala bij het Terspanen van staal, de temperatuur meer 
toeneemt bij een Tersroting van de snijsnelheid, dan bij een ver
groting van de aanzet. De hoogste temperatuur werd bereikt bij 
het draaien van textolite en de phenolen K-17-2 en K-21-22, met 
houtpoeder ala Tuleto!. n. vulstof heett duidelijk een grote in
vloed op de temperatuur. 

Ret is bekend, dat enkale kenmerkende fys1sche eigenscnappen van 
polymere materialen voorspeld kunnen worden aan de hand van de 
volgende temperaturen; 
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- het smeltpunt van de componenten (harsen) 
- ver.ekingstemperatuur-

- ontledingstemperatuur. 
De laatstsgenoemde ontled1ngstemperatuur waarbij ~owel het bars 

als de vulstof qegonnen te branden, lag bij de onderzochte mate

rislen ongeveer bij 240°0. 

Wanneer wij nu het verband tussen de snijsnelheid en de opper

vlaktekwaliteit vergelijken met het verbend tussen snijanelheid 

en temperatuur, dan zien we dat het temperatuurgebied van 160-
240°0 overeenkomt met het gebied van de snijsnelheid waarin de 

optimale oppervlaktekwaliteit bereikt wordt. 

Bij hogere temperaturen begint de ontleding van de polymeren. 
welke klaarblijkelijk een achteruitgang van de oppervlaktekwa

liteit ten gevolge heeft. 

De temperatuur. waarbij de oppervlaktekwaliteit slechter begint 

te worden, is kennelijk dicht bij de ontledingstemperatuur van 
de kunststoffen gelegen. Dit maakt het noodzakelijk de snijsnel
heid en aanzet aan te passen, wanneer bij het versp~nen van kunst

stoffen een bepaalde oppervlaktekwaliteit gewenat is. 

Geraadpleegde literatuur: (11). 
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