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1 Summary 

Nowadays it is possible, to make very complicated punching-tools from 

cemented carbides by means of wire electrical discharge machining (WEDM). 

Because of new developments in WEDM, it is possible to make tools which 

can I t be made by any other, economically remunerative, way. Al though WEDM 

has got a number of advantages, the WED-machining of cemented carbides has 

got a great disadvantage: the during WEDM appearing corrosion. Because of 

the presence of oxygen in water and two, electrochemical different, compo

nents of the cemented carbides together with a potentialdifference between 

the wire and the workpiece Co dissolves from the surface of the cemented 

carbides. 

This causes a weakening of the material by which the cutting-edge of the 

punching-tools can crumble out. The subject of this investigation is this 

corrosion. Solving this problem probably means that the life of the tool 

will be longer and more predictable. 
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1 Samenvatting 

Het is tegenwoordig mogelijk om ui t hardmetaal bij zonder gekompliceerde 

stampgereedschappen te maken, met behulp van het draadvonkproces. Door de 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van draadvonken is het mogelijk gereed

schappen te vervaardigen die op geen andere, economisch rendabele, manier te 

maken zijn. 

Alhoewel draadvonken een aan tal voordelen heeft, bezi t het draadvonken van 

hardmetaal een groot nadeel, namelijk de tijdens het proces optredende 

korrosie van het hardmetaal. 

Door de aanwezigheid van zuurstof in het water, twee elektrochemisch ver

schillende komponenten van het hardmetaal en door de aanwezigheid van een 

potentiaalverschil tussen de vonkdraad en het werkstuk, lost de komponent 

kobalt uit het oppervlak van het hardmetaal op. 

Dit veroorzaakt een verzwakking van het materiaal waardoor de snijkanten van 

de stampgereedschappen uit kunnen brokkelen. Het onderwerp van dit onderzoek 

is deze korrosie. Het oplossen hiervan kan betekenen dat het gereedschap 

waarschijnlijk een langere en een beter voorspelbare levensduur krijgt. 
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2 Inleiding 

Voor elke produktie-eenheid is een van de belangrijkste vragen hoe de 

grootste aantallen produkten met een gereedschap kunnen worden gemaakt. 

Omdat voor veel stampgereedschappen geldt dat de gestampte aantallen per 

run Weibull-verdeeld zijn, is de verdeling van deze aantallen, naast de 

karakteristieke aantallen zeker ook van belang. Als men in staat is de 

verdeling van de standtijden gunstig te belnvloeden zal men de voorraad van 

de gereedschappen beter kunnen beheersen. 

Relatief gezien is de overgang van gereedschapstaal naar hardmetaal een 

enorme stap vooruit wat betreft de standtijden. Voor een gereedschap van 

gereedschapstaal gold bijvoorbeeld een standtijd van 24.000 produkten. Voor 

een zelfde gereedschap van hardmetaal geldt een standtijd van ongeveer 

630.000 produkten. Omdat er van de eigenschappen van hardmetaal veel minder 

bekend is dan van het tot dan toe gebruikte gereedschapstaal (12% Cr, 2% C), 

heeft men voor wat de materiaalkennis betreft een stap terug gedaan. 

Hardmetaal is een heterogeen materiaal dat qua opbouw wezenlijk anders is 

dan de bekende gereedschapsmaterialen. Deze heterogeniteit is een belangrij

ke oorzaak van diverse problemen met hardmetaal. Bovendien is de beheersing 

van het fabrikageproces van hardmetaal nog lang niet optimaal (zie bijlage 

Materiaalfouten). 

Een van de belangrijkste eisen die aan een stampgereedschap gesteld wordt, 

is de vormvastheid van de snijkanten. Als er slijtage of beschadigingen aan 

een snijkant optreden, zal het gereedschap gereviseerd moeten worden. Door 

te kiezen voor hardmetalen gereedschappen is de slijtagesnelheid laag maar 

is de kans op het on ts taan van beschadigingen, zoals ui tbrokkelen, als 

gevolg van de grote hardheid veel groter. Beschadiging of slijtage veroor

zaakt braamvorming aan en onvlakheid van de produkten. Meestal wordt de 

kwaliteit van de produkten hierop beoordeeld. 

Het uitbrokkelen van de snijkanten van hardmetalen stempels is een veel 

voorkomend verschijnsel dat grote problemen geeft ten aanzien van de stand

tijd van het gereedschap vooral bij dunnere materialen en kleinere snijsple

ten (zie foto 1). Omdat dit verschijnsel de standtijden in negatieve zin 

belnvloedt zal geprobeerd worden om de oorzaken van di t fenomeen op te 

sporen. Om het aantal variabelen in het onderzoek te beperken zal er 

gebruik worden gemaakt van een bepaald model stampgereedschap, vervaardigd 

uit een type hardmetaal. 
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Foto 1 

500:1 

Bovenaanzicht 

uitgebrokkelde 

snijkant 

In de literatuur [5J wordt als reden voor het uitbrokkelen aangevoerd, dat 

er voor die bepaalde toepassing een verkeerde materiaalkeuze is gedaan. Vaak 

wordt gekozen voor de meest slijtvaste soort hardmetaal, dat wil zeggen een 

soort hardmetaal met kleine tot zeer kleine WC-korrels. Echter hoe fijner 

) 

II w-r,"{t;
het hardmetaal des te groter ~ de kans op het uitbrokkelen van snijkanten~d-eL ~ 
Hardmetaal scheurt namelijk langs de korrelgrenzen. In grovere soorten 

ondervindt de scheuruitbreiding in de richting van de scheur lokaal grotere 

weerstand waardoor scheurgroei gestopt wordt. 

In het fijnere materiaal ondervindt het-m~al relatief minder weerstand. 

Vaak komt een gereedschap niet eens toe aan slijtage alhoewel het materiaal 

op gunstige slijtage-eigenschappen uitgekozen is. 

Om te kunnen beoordelen wat er met de snijkanten gebeurt, zijn er een 

aantal dwarsdoorsnedes gemaakt. Het blijkt dat de bovenstaande theorie aan 

de hand van de sChliifen noch te bevestigen, noch te verwerpen is, maar er 

kan weI gekonstateerd worden dat op verschillende plaatsen, aan het oor

spronkelijke oppervlak, de materiaalsamenstelling anders is dan in de kern 

van het materiaal (foto 2). 

Analyses wijzen uit dat de hoeveelheid Co op de donkere plaatsen vergele- II 
ken met het (lichte) moedermateriaal bijzonder laag is (fig. 1). , 

Deze Co-arme plekken zijn willekeurig verdeeld over het oppervlak. Het 

verschijnsel treedt zowel bij nieuwe als bij gebruikte snijders op. Om de 

oorzaak van het verdwijnen van Co uit het oppervlak op te kunnen sporen, 
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worden de bewerkingen die het materiaal ondergaat, nagelopen. 

Experimenten tonen aan dat er korrosie optreedt tijdens het vonken van 

het hardmetaal. 

120,l\JYl1 

Co-arm 

Foto 2 

500:1 

Doorsnede over 

gedraadvonkt 

hardmetaal met 

Co-arme plekken 
r-----~~ -~:~------------_n~~~rn_ .. ~---------------------------

J " , ' 

5 .00 

specifieke energie (keV) ~ 

moedermateriaal 

Co-arme plekken 

j---- - - --_. -- . -. . _. - --- - .. -.. 
" 

10 . 00 15 . 0 0 

Fig.l Rontgenografische analyse van een draadgevonkte hardmetalen plaat 
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In de literatuur [4 J wordt verondersteld dat tijdens het vonken voor het 

afgedragen volume door korrosie geldt: 
-..----' 

V=V *i*t*n V = volume [mm3 J sp i 

met: i=U*k*A Vsp = specifieke volumeafname [mm3 /AminJ 
s 

i = stroom [AJ 

"-<.,4 1AA..(..(ei-t ~ t.....c. d, ~t.1 '7 ;" t tijd [minJ = 

~I- /GoVU;lc.t l.<A c:~ n . = stroomrendement [-J 
~ 

Wlnd.~'" "<:0 ~ 0l.A ,£,,~:k~6.- k = geleidbaarheid [pS/cmJ 
~ ~mt.£,( 

/1 A oppervlak van de vonkdraad [mm2 J S/n-,,,,, = 
P.S/<.M ~ 

s = spleetbreedte [mmJ 

U = spanning [VJ 

Hierin zijn verwerkt de spanning tussen draad en werkstuk en de tijd waarin 

het hardmetaal blootgesteld wordt aan deze omstandigheden. Ook wordt veron

dersteld dat de verhouding van WC en Co van invloed is op de korrosie. Een 

hoger percentage Co geeft namelijk een dikkere smeltrand en daarmee zou de 

bescherming van het hardmetaal verbeteren. Daar het specifiek volume van Co 

echter hoger is dan van W, wordt het afgedragen volume bij een hoger Co------
gehalte, vergroot. 

De samenstelling van het hardmetaal, buiten de verhouding van WC en Co, 

zal invloed hebben op het korrosiegedrag. 20 verhogen Cr, Ni en TaC toevoe

gingen de korrosieweerstand met als nadeel dat de hardheid, de sterkte en de 

slijtageweerstand verminderen. Ook verlagen van het Co-gehalte en het C

percentage zal de korrosieweerstand verhogen. Bovendien wordt vermeld dat 

de hardmetaalsoorten die bestaan uit WC en Co bestand zijn tegen korrosie 

boven een pH van 7, maar ui t experimenten blijkt dat op de lange duur de 

korrosie, die optreedt bij een pH groter of gelijk aan 7, in het onderzochte 

proces niet meer verwaarloosbaar is [2J,[3J. 
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3 Korrosie als faalmechanisme (model) 

Een van de oorzaken van het uitbrokkelen is een verzwakking van het materi

aal aan het oppervlak. Uit experimenten en analyses blijkt dat deze verzwak

king een gevolg is van het verdwijnen van Co door korrosie. Door de aanwe

zigheid van een intern potentiaalverschil tussen WC en Co, waarbij WC als 

kathode en Co als anode fungeert (WC is een goede elektrische geleider), kan 

Co bij de aanwezigheid van 02 en H20 of H+ zijn elektronen afstaan aan de 

kathode waarbij Co2+-ionen in oplossing gaan. 

Aan de kathode kan het proces 02 + 2H20 + 4e- ~ 40H- plaatsvinden. De pH van 

het medium ligt tussen de 6 en 7. 
Tijdens het vonken komt er een potentiaalverschil tussen het werkstuk en 

de draad te staan. Dit potentiaalverschil heeft invloed op de korrosiesnel

heid. Bovendien speelt de tijd een grote rol in het probleem. 

De laag die tijdens het vonken smelt en na het vonken snel stolt, bestaan

de ui t WC en CO (foto 3), beschermt het hardmetaal tegen korrosie waar

schijnlijk omdat deze laag geen aparte WC en Co-cellen heeft. 
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Foto 3 

1250:1 

Bovenaanzicht 

van een gevonkt 

oppervlak 



Op plaatsen waar de laag het water niet verhindert in kontakt te komen met 

het eigenlijke hardmetaal is deze bescherming niet meer effektief bijvoor

beeld op plaatsen waar de gestolde laag gescheurd is door krimpen of waar 

door vonkoverslag het gesmolten materiaal weggeblazen is. 

De aanwezigheid van andere elementen dan WC en Co heeft invloed op het 

korrosiegedrag van het hardmetaal. 
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4 Experimentele bevestiging 

In di t onderzoek wordt VOOrbijgegaande aan de invloed van het ui tbrokkelen II 
door mechanische oorzaken, omdat invloed van het uitbrokkelen door 

korrosie groter is (foto 4). De uitbrokkelingen die ontstaan ten gevolge 

van een verkeerde materiaalkeuze liggen in de ordegrootte van de WC-korrels. ?~~V~ 
De uitbrokkelingen die ontstaan door de verzwakking van het hardmetaal door 

korrosie, liggen in de ordegrootte_ van tientallen pm. 

I 

Foto 4 
200:1 

Bovenaanzicht 

\ 

van een aange

taste snijkant 

Om vast te stellen bij welke bewerking de Co-arme plekken ontstaan, wordt de 

weg die het materiaal in het bedrijf aflegt, gevolgd. Ret oorspronkelijke 

materiaal komt direkt vanaf de hardmetaalfabrikant het bedrijf binnen zonder 

deze Co-arme plekken. Daarna volgen de bewerkingen aan het hardmetaal om er 

een gereedschap van te maken. Bewerkingen die aan het hardmetaal plaatsvin

den zijn slijpen, zinkvonken en draadvonken. 

Slijpen 

Ret slijpen vindt zowel gekoeld als ongekoeld plaats. Een aantal proefstuk

jes zijn op verschillende manieren geslepen (met en zonder koeling, ver

schillende slijpschijven). Van deze proefstukjes zijn dwarsdoorsnedes 

gemaakt om eventuele struktuurveranderingen op te kunnen sporen. Geen van 

deze proefstukjes geven enige zichtbare indikatie dat er Co verdwijnt uit 

het hardmetaal. Eventuele invloeden van de door het slijpen aangebrachte 

spanningen zijn niet onderzocht. 

Zinkvonken 

Ret zinkvonken van startgaten voor het draadvonken van profielen in de 
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ponsplaat van het gereedschap gebeurt in kerosine. Na het zinkvonken wordt 
aa:::: 

er uit deze platen een testsnede gedraadvonkt om het draadvonkproces te 

kunnen beoordelen. De dwarsdoorsnedes over de testsnedes leveren geen 

zichtbaar resultaat op. Tijdens het zinkvonken lijkt dus geen schade te ~ ontstaan. 

Draadvonken 

Ret draadvonken gebeurt in gedeloniseerd water met een koolstof-gecoate Mo 

draad. Zoals hierboven gesteld, vertonen de draadgevonkte testsnedes geen 

Co-verlies uit het oppervlak in die mate als gekonstateerd is bij gereed-

schappen. Maar de resten materiaal die ontstaan tijdens het vonken en 

aanzienlijke tijd langer in het water _ver.!::lijven dan de testsnedes, vertonen 

weI de Co-arme plekken. De tijd dat de restanten materiaal in het water 

blijven is vergelijkbaar met de tijd dat het gereedschap in het water 

verblijft. Tijdens het vonken treedt er kennelijk een proces op waarbij 
~ 

plaatselijk het Co aan het oppervlak verdwijnt. Di t verschijnsel duidt op 

korrosie. 

Het opspangereedschap in de vonkmachine heeft geen wezenlijke invloed op 

het proces, omdat het materiaal wordt afgeschermd met een laagje vet. Als de 

beschermende laag van het opspangereedschap wordt verwijderd, gaat het 

gereedschap roes ten. Normaal gesproken zou er dus materiaal in oplossing 

gaan. Dit wordt verhinderd door de beschermende laag. 

Experimenten 

Om te toetsen of er tijdens het vonken inderdaad korrosie plaatsvindt zijn 

er een aantal experimenten uitgevoerd. Uit de experimenten bIijkt dat er in ( 

zuurstofloos water geen korrosie van het hardmetaal optreedt, terwijl het 

hardmetaal dat tegeIijkertijd in niet-zuurstofloos water heeft gehangen, weI 

aantasting vertoont. Tijdens de proef in het niet-zuurstofloze water stijgt 

de pH van het water, hetgeen in overeenstemming is met het model. Volgens 

het model wordt er tijdens het korrosieproces OH- gevormd. Roe langer het 

hardmetaal in het water ligt des te meer wordt het metaal aangetast. Deze 

proeven maken aannemeIijk dat het proces dat plaatsvindt inderdaad korrosie 

is. 

Verondersteld wordt dat de temperatuur tijdens het korrosieproces nagenoeg 

konstant is. De tijd dat de vonkdraad zich in de buurt van een bepaald punt 

bevindt is immers relatief klein ten opzichte van de tijd dat het materiaal 

in het water ligt. Direkt na het vonken is de invloed van het water nog 

klein. Ret water in de vonkmachine wordt op een konstante temperatuur 

gehouden. De pro even , die gedaan zijn bij een konstante temperatuur, worden 

verondersteld in dit opzicht representatief te zijn. 

12 
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~~ 
Het hardmetaal wordt zowel op geslepen als op gevonkte kanten aangetast4.~. 

(foto 2). De gestolde rand, bestaande uit WC en Co, die ontstaat tijdens 

het vonken blijkt niet aangetast te worden. Op plaatsen waar deze rand 

onderbroken is, treedt er weI korrosie op van het onderliggende materiaal. 

Als er bovendien een potentiaalverschil over een stuk hardmetaal en een 

vonkdraad gezet wordt versnelt dit het korrosieproces in grote mate. In dit 

geval is het werks tuk als geheel anode en de draad is de ka thode. Het 

werkstukmateriaal gaat hierdoor in oplossing. 

Volgens de experimenten is het hardmetaal niet voldoende bestand tegen 

water, zeker niet op langere termijn. Ook treedt er korrosie op bij een pH 

hoger dan 7, hoewel deze aantastingen minder excessief zijn dan bij een 

lagere pH-waarde en de verschijningsvorm plaatselijker is (foto 5, 6). 
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Foto 5 

100:1 

Dwarsdoorsnede 

over in basisch 

milieu 

gekorrodeerd 

hardmetaal 

ev.. 
ou-~~~ 

(~ f,,6) 
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Foto 6 

100:1 

Dwarsdoorsnede 

over in zuur 

milieu 

gekorrodeerd 

hardmetaal 



5 Oplossingsmogelijkheden 

* Ander materiaal. 

Er bestaan korrosiebestendigere soorten hardmetaal waarbij het bindmateri-

aal uit Ni bestaat in plaats van uit Co [lJ. Deze soorten hardmetaal zijn 

echter niet geschikt om te gebruiken voor stampgereedschappen. De sterkte, 

de hardheid en de slijtageweerstand zijn veel lager dan bij de normale WC-Co 

hardmetalen. Op langere termijn is in overleg met de hardmetaalleveranciers 

miss chien een andere soort hardmetaal te ontwikkelen. 

* Ander medium. 

De huidige draadvonkmachines zijn speciaal ingesteld om in gedeloniseerd 

water te vonken. De motoren van de vonkmachine worden gekoeld met het 

vonkmedium. Bij gebruik van een ander medium {b.v. kerosine} treedt er, 

naas t onvoldoende koeling van de motoren, bovendien sneller draadbreuk op 

onder andere vanwege de geringere warmtekapaciteit van het medium [4J. 

* Antikorrosiemiddel. ~ 
Van de meeste antikorrosiemiddelen is bekend da~ de filters van de vonkma-

chines na verloop van tij~htslibben. Het vervangen van die filters is 

een tijdrovende bezigheid. Bovendien veroorzaken deze antikorrosiemiddelen 

een verhoging van de geleidbaarheid van het medium waardoor er grotere 

vonkspleten onstaan. Het proces wordt moeilijker beheersbaar en minder 

nauwkeurig. 

* Zuurstofloos water. 

Er bestaan een aantal middelen om zuurstof uit het wate. W"te halen, 

zoals hydrazine of een bisulfietoplossing. Hydrazine bindt ~zuurstof door 

de volgende reaktie: N2H4 + 02 ~ N2 + 2H20. Deze reaktie verloopt langzaam, 

er bestaat het gevaar voor overdosering. Hydrazine is bovendien giftig. Een 

bisulfietoplossing levert dezelfde problemen als een antikorrosiemiddel wat 

betreft de geleidbaarheid van het water. Door de spoeling van het vonkkanaal 

komt er bovendien veel zuurstof in het water die er niet uitgehaald kan 

worden doordat langs de vonkdraad een waterstraal gebruikt wordt met een 

druk van 5 atmosfeer. 

* Afschermen van profiel. 

Om het materiaal van het water af te schermen kunnen de gevonkte profielen 

volgespoten worden met een waterafstotend middel (vet o.i.d.). Het nadeel, 

dat hieraan verbonden is, is dat het middel ook weer verwijderd moet worden 

met iets dat niet korrosief werkt ten opzichte van het hardmetaal. 

* Gereedschap opdelen. 
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Om de tijd dat het hardmetaal in het water ligt te beperken zou er overwo

gen kunnen worden om het gereedschap op te delen in kleinere stukken. Dit 

zal zeker hogere kosten met zich brengen en het risico bestaat dat het ten 

koste gaat van de nauwkeurigheid van het gereedschap. Bovendien is hiermee 

het werkelijke probleem, de korrosie niet opgelost. 

* Kritische profielen als laatste vonken. 

De profielen die het mees t aanleiding geven tot een runeinde van een 

gereedschap zouden hiervoor in aanmerking moe ten komen. Na het bekijken van 

de gegevens moet men in het geval van het onderzochte gereedschap de konklu

sie trekken dat er niet duidelijk van die profielen zijn die bij elk gereed

schap voor problemen zorgen (zie bijlage standtallen). Er zijn wei delen van \ 

een profiel die kritisch zijn in verb and met plaatselijk hoge bra~eisen. I 
* Kathodisch beschermen. 13~t.rrlf(J1"' · 

Door een rna teriaal da t in zui ver water onedeler is dan Co te verbinden 

met het hardmetaal zodat het elektrisch kontakt maakt met het hardmetaal, 

zou het onedelere materiaal (zoals b.v. Zn of AIMg-legering) in plaats van 

het Co in oplossing gaan. Di t zou het rna teriaal moeten beschermen tegen 

aantasting in waterige milieus. Ret oppervlak van het materiaal moet vol

doende zijn om het hele werkstuk te kunnen beschermen. Door bijvoorbeeld 

het werkstuk te verzinken, valt er een groot deel van het te beschermen 

oppervlak weg terwijl er een groot oppervlak is dat het hardmetaal kan 

beschermen. 

* Anode/Kathode ompolen. 

Doordat het werkstuk positief is ten opzichte van de vonkdraad treedt er 

een versnelling van het korrosieproces op. Door de anode en de kathode om 

te draaien zou theoretisch de vonkdraad in oplossing moeten gaan en het 

werks tuk niet. Draadbreuk kan hierbij een probleem opleveren. Bovendien 

wordt de afnamesnelheid van het vonkproces veel lager zodat het vonkproces 

langer duurt. 

16 



6 Konklusies en aanbevelingen 

De hardmetalen gereedschappen worden verzwakt door het optreden van korrosie 

tijdens het vonken. Het potentiaalverschil tussen de draad en het werkstuk 

verergert de aantasting in hoge mate. De bovengenoemde korte termijn oplos

singen zoals verzinken van het hardmetaal*, afschermen van de profielen of 
c 

het gereedschap opdelen zijn verre van ideaal maar zijn waarschijnlijk 

noodzakelijk totdat de hardmetaalleveranciers en/of de vonkmachinefabrikan

ten met andere mogelijke oplossingen komen. 

Verder zou een onderzoek naar antikorrosiemiddelen gedaan moeten worden. 

Naast de aantasting die ontstaat tijdens het vonken zijn er aanwijzingen dat (. 

de smeerolien die gebruikt worden tijdens het stampen zich agressief ten 

opzichte van het hardmetaal k}lilllen gedragen in het bijzonder als de olie 
I-.. 

veroudert. Verouderde olie ~ namelijk in het algemeen zuur. Sommige 

gereedschappen waarmee gestampt is, vertonen aan de onderzijde een aangetas

te zone over het he Ie oppervlak. 

Uit de bijlages bIijkt dat er eveneens gekeken moet worden naar de materi

aalkeuzekriteria met be trekking tot het al dan niet toepassen van hardmetaal 

en met be trekking tot de soort hardmetaal. De konsekwenties van het kiezen 

voor hardmetaal of een bepaald soort hardmetaal zijn nog niet duidelijk 

genoeg. 

De normen waaraan het hardmetaal moet voldoen zullen nog eens nader bekeken 

moe ten worden om de vraag te beantwoorden of deze nog altijd zinnig zijn. 

Speciaal in verband met de korrelgrootte, aangezien de normen voor afkeur 

zowel door de hardmetaalfabrikant als door de gebruiker nogal ruim worden 

gelnterpreteerd. 

* Deze proef loopt nog. 
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2 Fabriceren van hardmetaal 

Hardmetaal is een heterogeen materiaal dat bestaat uit een harde verbinding, 

meestal metaalkarbides (WC, TaC, TiC) en een metallisch bindmiddel (Co, Ni, 

Ni-Cr). De metaalkarbides zorgen voor hardheid en slijtvastheid, het bind

middel zorgt voor taaiheid. Onder de term hardmetaal die in di t verslag 

gebruikt wordt, wordt verstaan de meest voorkomende soort hardmetaal. Dit 

bestaat uit een harde fase van WC met ev. TiC en TaC, en een zachte fase, 

namelijk Co. De WC met een voor dat materiaal gewenste korrelgrootte wordt 

samen met Co-poeder in een mengmachine getrommeld zodat de Co als een dunne 

film om de karbidekorrels vast komt te zi tten. Om het poeder te kunnen 

persen wordt een organisch bindmiddel toegevoegd om te voorkomen dat tijdens 

de laatste keer sinteren klusters of niet-bevochtigde karbidedeeltjes 

optreden die gaten en zwakheid veroorzaken. Tevens wordt hierdoor de optre

dende wrijving met de wand en de korrels onderling verminderd en wordt 

oxidatie tegengegaan. Karbidepoeders hebben slechte perseigenschappen, zodat 

smeermiddelen noodzakelijk zijn om een variabele dichtheid en onregelmatig 

krimpen te voorkomen. 

Na het trommelen wordt het poeder geperst met een druk van 50-150 N/mm2 • Een 

te hoge druk veroorzaakt een onregelmatige dichtheid en de mogelijkheid 

bestaat dat als de druk er af gehaald wordt, er scheuren optreden. Isosta

tisch persen is altijd beter. 

Tijdens het voorsinteren wordt het organische bindmiddel ui tgesmol ten; in 

het hardmetaal zelf treedt geen vloeibare fase op. Het hardmetaal wordt in 

een beschermend medium verhit tot zo'n 700 a 750°C. 

Hierna wordt eventueel het materiaal gevormd tot het grofweg de uiteindelij-.-
ke vorm heeft met een flinke krimptoeslag. De groene sterkte (de sterkte na 

het voorsinteren) is afhankelijk van de voorsintertijd en temperatuur. 

Na het voorsinteren vindt het uiteindelijke sinterproces plaats. WC-Co 

hardmetalen worden meestal in een H2 -atmosfeer gesinterd (fig.l). 

De zuurstof wordt door waterstof gereduceerd tot water zodat de karbidesa

mens telling niet veranderd wordt. Dit water dampt uit . In het vacuums inter

proces is het koolstofgehal te in het hardmetaal moeilijker in de hand te 

houden, omdat de zuurstof met de koolstof reageert tot koolmonoxide. Te 

weinig koolstof in het hardmetaal leidt tot W2 C wat tijdens het sinteren met 

Co verandert in een zeer brosse fase (n-fase). Te veel koolstof leidt tot 

plekken ongebonden koolstof in het hardmetaal, welke niet zijn toegestaan. 
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Figuur 1 Verloop van de temperatuur tijdens het sinteren [8J 

Tijdens het sinteren verandert het bindmiddel van pure Co naar een pseudo

binair eutecticum en verandert de korrelgrootte van de WC. De krimp die 

optreedt tijdens het sinteren is lineair 18-26%. en in volume 45-60%. In 

plaats van of na het sinteren kan er ook ge-HIPt (Heet Isostatisch Persen) 

worden. Hierbij wordt een medium van inert gas (Ag of He) gebruikt. De 

optredende drukken liggen tussen 100 en 150 N/mm2 waardoor het materiaal 

een zeer lage porositeit krijgt [lJ. [8J. 
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3 Materiaalfouten 

Het aangeleverde materiaal (van verschillende firma's) voldoet niet altijd 

aan de gestelde normen. 

De beheersing van de grootte van de WC-korrels lijkt nogal eens problemen 

op te leveren. Vooral in de fijnere so~rten hardmetaal worden vaak te grote 

korrels aangetroffen (foto 1). Een van de belangrijkste oorzaken ~ hi9raap ~ ~ 
/~gPGnd8lag I'M ligg9'R' is een te lange sintertijd of een te hoge sinter

temperatuur (fig. 2) en de afwezigheid van elementen die de korrelgroei 

tijdens het sinteren remmen (TaC, TiC). Ook kan de regeneratie die in 

sommige produkties wordt toegepast aanleiding geven tot de aanwezigheid van 

te grote korrels. Het afval dat ontstaat tijdens het bewerken in de groene 

fase wordt van verschillende materialen gescheiden opgevangen en opnieuw 

gebruikt in de produktie van hardmetaal. 

3.00 .---------------------, 

2.80 

E 
::l... 
<Ii 2.60 
+-' 
+-' 
0 
0 
'-
0> 

Q) 2.40 
'-
'-
0 
:{ 

2 .20 

2.00 '---__ -'--__ -'-___ ..L.-__ -1-__ ---' 

1325 1350 1375 1400 1425 1450 

Sintertempera tUlIr. 0 C 

Figuur 2 Korrelgroei van WC-25Co [8J 

Als de sintertijd te kort is blijven er gaten en Co-segregaties aanwezig 

(foto 2, foto 3). Bij een van de fabrikanten zijn regelmatig holtes en Co

segregaties te vinden. In deze materialen zijn geen korrelgroeiremmers 

aanwezig, waardoor een korte sintertijd een vereiste wordt. 

Tevens zijn er verontreinigingen in de vorm van insluitsels in het materiaal 

gevonden, met afmetingen van 50 tot 300 pm. De insluitsels bestaan over het 
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algemeen uit TiS (foto 4, foto 5). 
Een groep van materiaalfouten die ook te maken heeft met procesbeheersing 

is gerelateerd aan de hoeveelheid koolstof in het materiaal. De toleranties 

op het percentage koolstof zijn vrij nauw. Te veel koolstof levert vrije 

koolstof in het materiaal op. Te weinig koolstof levert na het sinteren een 

zeer brosse fase, de It-fase, op (foto 6). Beide verschijnselen zijn niet 

acceptabel. Dit is dan ook in normen vastgelegd. 

korrel 

, .. 
van L./. t I' J. t':J 0(. 

WC-9Co met plaatse-

te grote WC-korrels 

Foto 2 

500:1 

Doorsnede over 

I W!J.f!\ I holtes in het 

hardmetaal 
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Foto 3 
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4 Materiaaleigenschappen 

Hardheid 

De hardheid wordt voornamelijk bepaaL~t door het percentage Co en de korrel

grootte van de WC (fig. 3). 
Waardes van de verschillende hardmetaalsoorten liggen tussen de 800 en 2400 

HV. 

94 

92 + 

<l: 90 a: 
I 

+ 
+ 

+ 
-0 88 'Qi 

+ 

.c 
"0 
'-ro 
I 86 

84 

82 ~----~--__ ~ ______ L-~ __ -L~ __ ~ 

1.00 2.20 3.40 4.60 5.80 7.00 

Korrelgroot te.)Jm 

Figuur 3 Hardheid versus korrelgrootte voor hardmetalen met 

verschillende Co-gehaltes [9J 

Buigsterkte 

+ 6 % Co 

/). 12 % Co 

0 16 % Co 

+ 20 % Co 

J.. 25 % Co 

Vanwege de grote hardheid van het materiaal wordt in plaats van de trek

sterkte, de buigsterkte gehanteerd. Net zoals bij de hardheid zijn het 

percentage Co en de grootte van de WC de bepalende eigenschappen (fig. 4 en 

5) • 

Normale waardes van de buigsterkte liggen tussen 600 en 3000 N/mm2 

Elasticiteitsmodulus fI'# 
De elasticiteitsmodulus kan bepaald worden door middel van dynamische fI~ 7 
exci tatie op een ul trasone frequentie van longi tudinale oscilaties in een /.M.u1J1Yl • 
teststaaf. 

Waardes voor de elasticiteitsmodulus liggen tussen de 400 en 700 kN/mm2 • 
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Figuur 5 Buigsterkte als funktie van Co-gehalte 

en variabele korrelgrootte [6J 
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Druksterkte 

De druksterkte van hardmetaal is groter dan van bijna elk ander materiaal . 

De druksterkte hangt voornamelijk af van de afmetingen van het testobjekt. 

De waardes voor de druksterkte liggen tussen 3000 en 7000 N/mm2 

Treksterkte 

De treksterkte wordt niet rechtstreeks gemeten. omdat trekproeven bij 

hardmetalen moeilijk uit te voeren zijn vanwege de slechte grip op het 

materiaal. Voor de waardes van de treksterkte wordt meestal een kwart van 
ck 

de waardes voor druksterkte aangehouden: 750 tot 1500 N/mm2 • 

Vermoeiingssterkte 

De waardes die genoemd worden bij een levensduur van 108 buigingen liggen in 

de buurt van de 600 tot 850 N/mm2 

Literatuur: [lJ. [3J. [llJ 
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5 Standtallen van spingereedschap 

Om op eenvoudige wijze het gedrag van het gereedschap vast te leggen wordt 

gebruik gemaakt van de zogenaamde karakteristieke levensduur en de verdeling 

van de standtijden. M.b.v. een komputerprogramma is te zien dat de verdeling 

van de standtallen redelijk voldoet aan de Weibull-verdeling. Fig. 6 laat de 

standtallen van gereedschap 63000 09 zien en fig. 7 laat de bijbehorende 

Weibullverdeling zien. Fig. 8 en fig. 9 laten hetzelfde zien voor gereed

schap 63000 10. 

Weibull verdeling: ~ 

De beschrijving van een Weibull verdeling: F(X}=l-eXp{-(x-o) } 

'l 

F(x} is de kans dat een bepaalde stochastische variabele voorkomt. 

o is de minimale levensduur. 

~ is het vormgetal. 

~ is de karakteristieke levensduur. 

Praktisch gebruik van de Weibull verdeling 

Langs de assen van het Weibull verdelingspapier (fig. 10) staat uit: 

op de y-as, F(x} met dubbellogaritmische schaal, 

op de x-as, de bijbehorende standtallen met logaritmische schaal. 

Rangschik de standtallen op volgorde van grootte (kleinste eerst) en nummer 

ze, beginnend met 1. Bereken daarna F(x} met F(X}=(~)*100% 
i is het rangnummer van het standtal n+o.4 

n is het aantal standtallen 

~ is het standtal bij F(x}=63.2% 

Om ~ te bepalen moet er een rechte lijn door de uitgezette meetpunten 

getrokken worden. Er moet een lijn getrokken worden door het "~ estimation 

point" die loodrecht staat op de lijn door de meetpunten (voor het bepalen 

van ~ en ~ bes taan ook komputerprogramma 's). De nulruns kunnen opgenomen 

worden door er runs van 1 produkt van te maken [5]. 

Van een volgstampgereedschap wordt bekeken of er profielen zijn die vaker 

aanleiding geven tot een runeinde dan andere profielen. De profielen worden 

in de tabellen aangegeven met hun positienummer. 
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RUNVERLOOP VAN STEMPEL: 7822 136 63000 09 27/02/89 14:52:55 
=================================~================================: 

periode van: 01/01/87 tot 27/02/89 
rungrootte grafisch 

O=kalkulatierun 
datum rungrootte 

10/03/88 17400 
16/03/88 2000 
18/03/88 10500 
19/03/88 17300 
23/03/88 26400 
12/04/88 42000 
18/04/88 48700 
02/05/88 0 
06/06/88 54400 
16/06/88 13800 
22/06/88 118200 
29/06/88 90200 
04/07/88 1000 
11/07/88 3900 
12/07/88 20400 
15/07/88 15800 
15/08/88 50100 
24/08/88 18800 
26/08/88 22800 

fig. 6 

##### o 
o 

### 0 
##### 0 
######## 0 
############## 0 
################ 0 

o 
################## 0 

= 65000 

#### 0 
#####################0################## 
#####################0######## 

o 
# 0 
###### 0 
##### 0 
################ 0 
###### 0 
####### 0 
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tellir:"~ 1 nr'. 63000 09 

ee~p~oefgroDtte -
O):--t st.,eekp:~·o~?f 

2antal uitvallers = 
complete steekproef. 

, 

ets ap 2-oar Weibull: oe toetsingsgrootheid lS Q = 1.191 
Q} = 0.351 (Het Weibull-model past als deze Pc 

Weibull-Probability-Plot 
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RUNVERLOOP VAN STEMPEL: 7822 136 63000 10 27/02/89 14:54:37 
=============================================~===================== 

periode 
rlatum 

31/12/87 
05/01/88 
08/01/88 
14/01/88 
19/01/88 
21/01/88 
~8/01/88 

05/02/88 
17/02/88 
18/02/88 
22/02/88 
01/03/88 
04/03/88 
09/03/88 
09/03/88 
17/03/88 
21/03/88 
22/03/88 
30/03/88 
31/03/88 
11/04/88 
14/04/88 
20/04/88 
21/04/88 
27/04/ t38 
29104/[8 
03/05/88 
25/05/88 
14/06/88 
22/06/88 
04/07/88 
05/07/88 
11/07/88 
12/07/88 
15/07/88 
19/07/88 
21/07/88 
16/08/88 
19/08/88 
24/08/88 
25/08/88 
05/09/88 
16/09/88 
-22/09/88 

fig. 8 

van : 01/01/87 
runt] n::Jot tP. 

4700 
126200 
116900 
138400 

23400 
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180800 
130400 
270700 

61200 
128800 

3000 
114800 
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2000 
o 

169900 
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218800 

2000 
1700 

97900 
48200 
76900 

600 
50300 
14100 
29100 

8800 
3000 

103900 
500 

24200 

tot 27/02/89 
rungrootte grafisch 

o 
#########0######## 
#########0####### 
#########0########## 
### 0 
######## 0 

O=kalkulatierun 
= 65000 

#########0################ 
#########0######### 
#########0############################## 
#########0 
#########0######### 

(> 

#########0###### 
###### 0 
##### 0 
#### o 

o 
## 0 
#########0########################## 
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#########0############### 
######## 0 
#### 0 
#########0###### 
#### 0 
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(> 

##### (; 

#########0###################### 
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#########0#### 
####### 0 
#########0# 

o 
####### 0 
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#### 0 
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#########0##### 
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Stempel nr. 63000 10 

teekproefgrootte - 42 aanta1 uitvallers - 42 
oort steekproef - complete steekproei. 

oe~5 op 2-par. Weibull: 
r{F(40 , 44) / Q} = 0.975 

de toetsingsgrootheid is Q = 0.538 
(Het Weibull-model past 215 deze Pr 0.05) 

Weibull-Probability-Plot 
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positienummer 

gereedsch.nr. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

63000 07 1 2 2 1 
63000 09 2 1 1 2 2 2 1 
63000 10 3 2 5 2 3 1 6 1 1 
63000 11 2 1 2 1 
63000 12 1 2 1 3 1 
63000 13 1 2 1 1 1 2 1 
63000 15 1 1 1 2 

frequentie van 
positienr. 7 7 10 5 5 5 6 10 3 7 2 1 1 

freq. gereedsch. 
per pos.nr. 4 4 4 4 4 3 4 3 2 5 1 1 1 

Tabel 1 

Uit tabel 1 blijkt dat de nrs. 8, 13 en 15 vaak voorkomende positienummers 

zijn. Nrs 8 en 13 zijn uitschieters omdat bij een gereedschap de posities 

bijzonder vaak genoemd worden bij een runeinde. Of het toevalstreffers zijn, 

kan waarschijnlijk aIleen maar achterhaald worden door de gegevens van een 

groter aantal gereedschappen te verwerken. 

Voor grotere aantallen gereedschappen zal het waarschijnlijk voldoende zijn 

om aIleen het aantal keren dat een positienummer voorkomt als kriterium te 

gebruiken. 

positienummer 

gereedsch.nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

64000 05 2 1 2 1 7 
64000 06 1 1 1 1 1 1 4 1 
64000 08 2 
64000 09 1 2 5 1 
64000 10 2 1 1 1 
64000 11 1 
64000 15 1 1 2 1 

frequentie van 
positienr. 0 5 0 1 2 0 7 3 1 2 1 2 0 0 1 18 2 

freq. gereedsch. 
per pos.nr. 0 4 0 1 2 0 4 2 1 1 1 2 0 0 1 5 2 

Tabel 2a 
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positienummer 

gereedsch.nr. 18 19 20 21 22 23 

64000 05 1 3 1 
64000 06 
64000 08 1 
64000 09 1 
64000 10 2 1 
64000 11 1 
64000 15 5 1 1 1 

frequentie van 
positienr. 1 9 4 2 0 3 

freq. gereedsch. 
per pos.nr. 1 3 3 2 0 3 Tabel 2b 

De nrs. 2. 7. 16 en 19 zijn vaak voorkomende positienummers. 

Opvallend bij het bekijken van de positienummers is dat het positienummer 

dat bij een runeinde opgegeven wordt vaak bij het volgende runeinde weer als 

runeinde oorzaak opgegeven wordt. Hieronder wordt nagegaan hoe vaak dat 

voorkomt. Deze positienummers worden dan opgegeven onder "dubbel". Dit zijn 

dus twee runeindes. In 25 -30 % van de gevallen komt een posi tienummer 

dubbel v~~r. 

positienummer 

gereedsch.nr. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 

63000 07 1 1 1 1 
dubbel 1 1 
63000 09 1 2 1 1 2 2 1 
dubbel 1 
63000 10 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
dubbel 1 1 2 1 2 
63000 11 1 2 1 2 1 
dubbel 1 
63000 12 1 1 1 
dubbel 1 
63000 13 1 1 1 1 2 1 
dubbel 1 
63000 15 1 1 1 2 
dubbel \ 
enkel 1 3 3 5 1 4 3 5 3 4 6 3 5 2 1 

dubbel 0 0 0 2 6 6 2 0 2 2 4 0 2 0 0 

Tabel 3 
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positienummer 

gereedsch.nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

64000 05 2 1 2 1 1 
dubbel 3 
64000 06 1 1 1 1 1 1 2 1 
dubbel 1 
64000 08 2 
dubbel 
64000 09 1 2 3 1 
dubbel 1 
64000 10 1 1 1 
dubbel 
64000 11 1 
dubbel 
64000 15 1 1 1 
dubbel 1 

. enkel 0 5 0 1 2 0 4 3 1 2 1 2 0 0 1 8 2 

dubbel 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

Tabel 4a 

positienummer 

gereedsch.nr. 18 19 20 21 22 23 

64000 05 1 3 1 
dub bel 
64000 06 
dubbel 
64000 08 1 
dubbel 
64000 09 1 
dubbel 
64000 10 2 1 
dubbel 
64000 11 1 
dubbel 
64000 15 2 1 1 1 
dubbel 1,5 

enkel 1 6 4 2 0 3 

dubbel 0 3 0 0 0 0 

Tabel 4b 
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6 Falen door foute toepassing van hardmetaal 

De ponsplaat van een gereedschap bevindt zich in een cassette waarop aan

slaglijsten zitten. Het systeem wordt opgesloten door afgeveerde aanslagpen

nen. Deze pennen staan loodrecht op de stamprichting. Er treden hoge Hertzt -

spanningen op door het kontraforme kontakt. In de aanslaglijsten en -pennen 

vallen na verloop van tijd met het oog zichtbare gaatjes. Deze putjes worden 

waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat hardmetaal weinig vervormings

energie op kan nemen in kombinatie met het dynamisch karakter van de belas

ting. Op foto 7 en 8 is het vergruisde materiaal te zien. De analyse (fig. 

11) laat zien dat de materiaalsamenstelling praktisch identiek is aan die 

van het uitgangsmateriaal. 

De lichte plekken op foto 9 (zie pijlen) bestaan voor het grootste gedeelte 

uit Co (fig. 12). Het is mogelijk dat dit een materiaalfout is. Om dat te 

achterhalen zouden er meer doorsnedes over de putjes gemaakt moe ten worden. 

Ook in de aanslaglijsten zijn vergruisde WC korrels te zien. 

Waarschijnlijk zal de oplossing gezocht moe ten worden in een andere kontakt

geometrie en/of een ander materiaal. 
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7 Vormfouten 

Ondanks de hoge precisie van de huidige vonkmachines, treden er vormfouten 

van de gevonkte onderdelen op. Afwijkingen op de afmetingen van de gereed

schappen kunnen onder andere bramen aan de produkten opleveren. Er zijn een 

aantal verschillende fouten zichtbaar. Zoals op foto 10 te zien is, sluiten 

het cirkelsegment en de rechte lijn niet korrekt op elkaar aan. Bovendien 

zijn de profielen niet symmetrisch, hoewel ze dat wei zouden moe ten zijn. De 

richting waarin de vonkdraad zich beweegt heeft hierop invloed. Men gaat er 

vanuit dat de draad achter blijft ten opzichte van de draadgeleidingen en 

dat de grootte van het achterblijven evenredig is met de snelheid van de 

draad (fig. 13), [2J. 

Ook over de lengterichting van de draad is de geometrie op een bepaalde 

hoogte niet identiek aan een op een andere hoogte liggende geometrie, 

vanwege de uitbuiging van de vonkdraad. Dit uitbuigen wordt veroorzaakt door 

door de spoeling: dit is het medium dat onder hoge druk door het vonkkanaal 

gespoten wordt (fig. 14). 
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8 Kwantitatieve analyse van opgelost kobalt uit hardmetaal 

Voor de kwantitatieve analyse van kobaltionen in oplossing zijn twee metho

des gebruikt. 

1) Kolorimetrie 

2) Atoom Absorptie Spektrometrie 

Kolorimetrisch 

Deze methode is gebaseerd op de absorptie van licht door een gekleurde 

oplossing. Bij de reaktie van kobalt met een waterige oplossing van nitroso

R-zout (natrium 1-nitroso-2-hydroxonaftaleen-3,6-disulfonaat) wordt een 

oplosbaar rood komplex gevormd . . Uit de absorptie (bij 425 nm.) van de op 

deze manier gevormde oplossing kan de koncentratie aan kobal tionen worden 

bepaald. 

Bij het uitvoeren van de analyses bleek dat de absorptie niet rechtevenredig 

was met de koncentratie. Het maximum in de absorptiekromme verschoof met de 

koncentratie. De mate van roodkleuring kon visueel weI redelijk nauwkeurig 

worden bepaald. 

Omdat het vormen van kobaltkomplexen erg bewerkelijk was en de resultaten 

van de extentiemeting niet betrouwbaar waren is besloten om de gehaltes met 

behulp van de AAS te bepalen. 

AAS 

Deze methode is gebaseerd op de absorptie van licht door metaalatomen. 

Molekulen worden in een vlam gedissocieerd tot atomen. De energie van de 

geabsorbeerde straling is gelijk aan het energieverschil tussen twee ener

gienivo's. De lijnbreedte van de geabsorbeerde straling ligt in de orde van 

.005 nm. Met een kontinue lichtbron en monochromator (bandbreedte ± .5 nm.) 

kan slechts maximaal 1 % van de straling geabsorbeerd worden. Om deze reden 

is het noodzakelijk om gebruik te maken van lichtbronnen die erg scherpe 

atoomlijnen van hetzelfde element uitzendt. De absoptielijn van het element 

heeft dan dezelfde breedte als de emissielijn van de stralingsbron. Voor 

kobalt wordt een lamp gebruikt die emitteert bij 240.7 nm. 

werkwijze 

1) Oplossing maken die 92 mg. Co(C2 H
3

02 )2 per 500 mI. water bevat. Dit komt 

overeen met 45,4 mg. Co/I. (=45.4 ppm.). 

2) Deze oplossing wordt als voIgt verdund: 
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10 ml. -- 50 ml. (9.08 ppm.) 

20 ml. -- 50 ml. (18.16 ppm.) 

25 ml. -t 50 ml. (22.7 ppm. ) 

5 ml. -- 50 ml. (4.54 ppm. ) 

5 ml. --100 ml. (2.27 ppm. ) 

3) Met behulp van de AAS de absorptie meten (vIam: C2 H2 /Iucht, golflengte 

240.7 nm.). Daarna de absorptie van de onbekende oplossingen meten. Monsters 

waarbij de absorptie te hoog Iigt, worden verdund tot de absorptie weI 

binnen het gebied van de ijklijn Iigt. 

4) IJkIijn berekenen en hierui t de koncentratie (ppm.) van de onbekende 

monsters vaststeIIen. Bij de verdunde monsters wordt de koncentratie vervol

gens vermenigvuIdigd met de verdunningsfaktor. Om inzicht te krijgen in de 

meetfout wordt het verschil bepaald tussen de werkelijke en de gemeten 

koncentratie van de ijkIijn [8J. 
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9 Experimenten 

Voor aIle proefjes is dezelfde soort hardmetaal gebruikt, Co-l0SMH (zie 

normen). Zie voor proefstuknummers tabel-5. 

Korrosie 

Om te kontroleren of er korrosie optreedt. worden proefstuk 1 en 2 aan een 

nylon draadje in gedeloniseerd water gehangen (± 60 m1.. pH 5). Door het 

water van proefstuk 2 wordt N2 -gas geleid, om de zuurstof uit het water te 

verdringen. Een poging om zuurstof uit" het water verwijderen door middel 

van uitkoken, is vastgelopen op het feit dat nadat het water afgekoeld is 

het proefstukje in het water gedeponeerd moet worden zonder dat er zuurstof 

bij het water komt. 

Na 400 uur worden de stukjes hardmetaal uit het water gehaald en inge
~ 

schliefd. De pH van het water van proefstuk 1 is gestegen tot 7. Proefstuk 1 
~ 
heeft een bruine aanslag op het oppervlak en op de schlief is te zien dat --het hardmetaal aangetast is. Het hardmetaal van proefstuk 2 is niet aange-

tast en vertoont geen aanslag. 

Invloed van de pH van het medium 

Om de invloed van de pH op het korrosieproces te bekijken worden een aantal 

proefstukjes in bufferoplossingen van verschillende pH's gehangen (proef

stukken 3 tm. 5). Als referentie wordt ook een proefstuk (nr. 6) in demiwa

ter gehangen. Bovendien is het de bedoeling om te verifieren of een medium 

met een konstante pH een betere nabootsing van de omstandigheden tijdens het 

vonken is. Vanwege de grote hoeveelheid water in de vonkmachine (800 1.) 

verandert de pH van het medium niet. De pH van het water van proefstuk 1 

verandert namelijk weI. 

Nr. 3: Bufferoplossing pH 5, geeft zware, over het hele oppervlak konstante 

aantasting te zien (foto 6. deel 1). Dit is dus geen betere simulatie van 

het proces. 

Nr. 4: Bufferoplossing pH 7. geeft plaatselijke aantasting te zien maar op 

het oppervlak bevindt zich een rode aanslag. 

Nr. 5: Bufferoplossing pH 9. geeft eveneens plaatselijke aantasing te zien. 

maar in mindere mate dan bij proefstuk 6. het referentieproefstuk. 

Naas t deze proeven is de proef zoals beschreven bij nr. 1 en 2 nogmaals 

uitgevoerd maar dan in een bufferoplossing met een pH 5 (nr.7 en 8) en geven 

dezelfde resultaten in verband met de zuurstofloosheid van het medium. 

Antikorrosiemiddelen 

Nr. 9: Oplossing van 0.5 % Controfil in water. Het hardmetaal wordt in 
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dezeIfde mate aangetast als in water. 

Nr. 10: Oplossing van 0.5 % Rustprevent in water. Het hardmetaal wordt in 

veel sterkere mate aangetast dan in water. 

Kerosine 

Nr. 11: Er is aan de hand van de schlief~niet aan te tonen dat het hardme

taal gekorrodeerd is. Het is niet mogelijk om dit na te gaan met de beschre

ven kwantitatieve Co-analyses. 

Kathodische bescherming, potentiaal tussen vonkdraad en werkstuk 

Nr. 12: Referentie proefstuk 

Nr. 13: Het hardmetaal wordt geleidendverbonden met een stukje AIMg. Het 

AlMg beschermt het hardmetaal niet tegen korrosie in hardmetaal. 

Nr. 14: Naast het geleidend verbinden van AlMg met het hardmetaal wordt er 

in het water eveneens op enige afstand een vonkdraad gehangen. Tussen het 

hardmetaal en de vonkdraad wordt een spanningsverschil van 0.3 Volt aange

bracht om te zien of dit de korrosiesnelheid beYnvIoedt. Het hardmetaal 

wordt tijdens het vonken namelijk sneller aangetast dan de bovengenoemde 

referentie proefstukjes. 

De korrosiesnelheid gaat inderdaad omhoog. Het AIMg beschermt het hardmetaal 

niet. 

Nr. 15: Zoals hierboven beschreven wordt er weer een potentiaalverschil van 

0.3 V aangebracht tussen het hardmetaal en de vonkdraad. Er is geen AlMg 

aanwezig. De korrosiesnelheid wordt hierdoor groter. 

Dezelfde proeven als hierboven worden herhaald met in plaats van AlMg, Zn 

voor de kathodische bescherming. 

Nr. 16: Referentie proefstuk 

Nr. 17: Het hardmetaal is geleidend verbonden met zink. Er lost geen Co uit 

het hardmetaal op. 

Nr. 18: Het hardmetaal is geleidend verbonden met zink. Er wordt bovendien 

een poten tiaal verschil van 0.3 V aangebrach t tussen het proefs tukj e en de 

vonkdraad. Er lost geen Co uit het oppervlak op. 

Nr. 19: Hier is aIleen een potentiaalverschil aanwezig, geen zink. De 

korrosiesnelheid van nr. 19 is groter dan van referentieproefstuk 16. 

InvIoed van tijd 

Om de invloed van de tijd op korrosie te bekijken worden er een aantal 

proefstukjes (nrs. 20 tm. 25) in oplopende tijdsduur in water (1.5 1.) 

gehangen. 

Nr. 20: 24 uur, de analysemethodes zijn niet nauwkeurig genoeg om de geringe 

hoeveelheid opgeloste kobalt in het water te bepalen. 

Nr. 21: 54 uur 
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Nr. 22: 75.5 uur 

Nr. 23: 167,5 uur 

Nr. 24: 240 . 5 uur 

Nr. 25: 436 uur (fig. 15) 

Invloed van potentiaalverschil tussen proefstuk en vonkdraad 

Er wordt naast het proefstukje ook een-,,- vonkdraad in het water gehangen. 

Hierover wordt een potentiaalverschil van 30 V gezet. 

Nr. 26: Draad positief, proefstuk negatief. De hoeveelheid opgeloste kobalt 

in het water is niet te meten. 
. ', 

Nr. 27: Draad negatief, proefs tuk posi tief. Di t is een simulatie van het 

vonkproces. Er is voor 30 V gekozen omdat tijdens het vonken tussen het 

werks tuk en de draad een gemiddelde spanning van 30 V s taa t. De korrosie 

snelheid van proefstuk 27 is bijzonder hoog. 

proefnummer medium korrosiesnelheid bijzonderheden 
*10- 3 gj(uur*m2 ) 

1 water, pH 5 onbekend 

2 water, pH 5 onbekend water: °2-loos 

3 buffer, pH 5 102 

4 buffer, pH 7 2,5 

5 buffer, pH 9 1,8 

6 water, pH 5 5,1 

7 buffer, pH 5 133 

8 buffer, pH 5 0 buffer: °2-loos 

9 0 . 5% controfil 5.3 antikorrosiemiddel 

10 0.5% rustprevent 13 antikorrosiemiddel 

11 kerosine - geen aantasting 

12 water, pH 5 4.4 

13 water, pH 5 2.9 A1Mg 

14 water, pH 5 4.9 A1Mg, 0.3 Volt 

15 water, pH 5 6.3 0.3 Volt 

Tabel 5a 
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V"' 

proefnummer medium korro~iesnelheid bijzonderheden 
* 10- ~::-_:g;1 (uur*m2 

) 

-"- ( 
16 water, pH 5 5.2 -

/' 

17 water, pH 5 0 \;! 
18, 18 water, pH 5 0 

19 water, pH 5 7.8 

20 water, pH 5 0 

21 water, pH 5 3·5 

22 water, pH 5 3.4 -

23 water, pH 5 2.8 

24 water, pH 5 4.5 

25 water, pH 5 4.7 

26 water, pH 5 0 

27 water, pH 5 ( 
h6;' 
1- ' \ 

Tabel 5b 

Bufferoplossingen: 

Bufferoplossing met pH 5 bevat citraat en NaOH 

Bufferoplossing met pH 7 bevat fosfaat 

Bufferoplossing met pH 9 bevat kaliumchloride en NaOH 

Antikorrosiemiddelen: 

* Controfil, aangeraden oplossing 0.5% 

water 0.5% oplossing 

8.8 pH 

geleidbaarheid (pS/cm) 

5 

8-10 

* Rustprevent, aangeraden oplossing 

water 

pH 

geleidbaarheid (pS/cm) 

5 
8 

200 

0.5% 

0.5% 

3.7 

95 
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oplossing 

0.3 Volt 

0.3 Volt 

30 V, werkstuk -

30 V, werkstuk + 
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10 Het maken van schlieven 
~ 

Inbedden van het werkstuk in: 

bakeliet, als het preparaat in de SEM:b~keken wordt. 

- kunststof gevuld met glasvezels, dit is-l.harder dan bakeliet. 

Mounting Resin-4, Struers 

Gebruikte pers: Prontopress, Stuers 

~ leppen 

Gebruikte machine: Planopol-2, Struers 

Bewerkingsvolgorde: 

ingestelde temperatuur: 165°C 

ingestelde druk: 25kN 

1} Bakeliet gebonden diamantschijf (Grato, Struers) koelen met water 

300 omw./min. 

2} Gietijzeren schijf, ongegroefd (Griot, Struers) 15 pm diamant

suspensie 150 omw./min. 

3} Bakeliet/gietijzeren schijf, gegroefd (Petha, Struers) 6 pm diamant

suspensie 150 omw./min. 

4} Bakelieten schijf met koperen proppen (Technotron MM490-S, Kulzer) 

3 pm diamantsuspensie 150 omw./min. 

Doorgaan naar de volgende schijf als de sporen van de vorige schijf eruit 

geslepen zijn. 

Schlief polijsten 
~ 

Gebruikte apparatuur: Polijstmachine DAP-V, Struers 

Bewerkingsvolgorde: 

1} Voorpolijsten met een PA-W doek, Struers diamantsuspensie 6 pm 

100 omw./min. 

2} Napolijsten met een Technotron MM414 doek, Kulzer diamantsuspensie 

1-3 pm 100 omw./min. 

3} Eindpolijsten met een CHEM doek, Struers Si-oxide suspensie (OP-S, 

Struers) 

Zo kort mogelijk polijsten om afronding aan de randen van het hardmetaal te 

voorkomen. Si-oxide etst het hardmetaal licht aan. 
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11 Etsen 

Karbide-etsen 

Etsmiddel: Murakami: 5 gr. kaIiumhydoxide~(KOH) oplossen in 

100 mI. gedeYoniseerd water daarna 

5 gr. kaliumhexacyanoferraat (K3 [Fe(CN)6]) er in 

oplossen. 

Eerst 2 sec. etsen voor het opsporen van n-fases daarna ± 2 min. etsen voor 

etsen van TiC en TaC en aanetsen van WC. De tijd is afhankeIijk van de 

temperatuur en de ouderdom van het etsmiddel. 

Kobalt aanetsen 

Etsmiddel: Molybdeenzuur: 98 ml. water toevoegen aan 

2 mI. fluorwaterstof (HF) 30-40 % 
Oplossing tot koken brengen en zoveel 

molybdeenzuurpoeder (Mo03 ) toevoegen tot de 

oplossing oververzadigd is. De oplossing 

Iaten afkoelen. ± 2 min. etsen. 

Door de schlief aan te etsen met be ide etsmiddeIen, kunnen de TiC en TaC 
--------aangeetst worden zonder dat ze weggevreten worden uit het materiaal zoals 

bij Murakami gebeurt (Punter-etsmethode). De WC en Co zijn ook duideIijk te 

onderscheiden. 

Methode: Eerst 3 min. met molybdeenzuur aanetsen . Goed afspoelen. Dan 5 sec. 

met Murakami etsen. Afspoelen en drogen. 

Zorg ervoor dat er geen molybdeenzuur met Murakami in aanraking komt. Er kan 

dan bIauwzuurgas (zeer giftig) ontstaan. 
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12 Raster elektronen mikroskoop 

De ui t de kathode afkomstige elektronen worden tussen de kathode en de 

anode in vakuum (10- 5 Torr) met een ver~~lspanning van 25 kV versneld en in 

de stralengang geschoten, waar zich onder~andere een aantal magnetische len

zen bevinden. 

De primaire elektronenbundel maakt secundaire elektronen vrij uit het 

werkstuk. die na verwerking in de scintillator als helderheidsbesturing van 

het beeldscherm fungeren (fig. 16). Het oplossend vermogen ligt voor een 

goede elekronenmikroskoop in de buurt van 10 nm [4]. 

Kathode----I 

Wehnelt---

5 t rahl ----I 

Magnetlsche 
Linse 

Magnetische 

Linse -~4------I-~ 

Probe -----I-'t~ 

Video
Verstarker 

Raster
Generator 

Figuur 16 Opbouw van de raster elektronen mikroskoop [10] 
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13 Energie dispersieve r~ntgen analyse 

In de SEM emmiteert het door de elektronenstraal getroffen proefstuk rontge

ns tralen door de ui t de hoger liggend~ichillen terugvallende elektronen. 

Men kan de rontgenstraling ter analyseAVan de in het werkstuk aanwezige 

elementen gebruiken. Met halfgeleider detektoren is het mogelijk het spek

trum naar energH~n op te delen. Fig. 17 laat de werkwijze van deze LiSi

halfgeleiderdetektor zien. Het zuivere en foutvrije eenkristal zit tussen 

twee goudelektroden waarover een spanning van 1500 V staat. Komt er een 

rontgenquant in de detektor, dan geeft het zijn energie af en produceert in 

de halfgeleider vrije ladingdragers van welke het aantal proportioneel is 

aan de energie van het rontgendeeltje. De ladingdragers bewegen zich onder 

invloed van het elektrische veld naar de elektroden. 

In een voorversterker worden de ladingen vande detektor in spanningspulsen 

vertaald. Om de elekronische ruis te beperken wordt de eerste trap van de 

voorversterkers met vloeibare stikstof gekoeld. Een Be-venster beschermt de 

detektor tegen beijzing en vervuiling. Na verdere versterking van de span

ningspulsen worden deze in een multikanaalanalysator naar energie gesor

teerd. Dit geschiedt gelijktijdig voor het gehele gekozen energiebereik, 

zodat de aangroei van het energiespektD'.j -,op het beeldscherm bekeken kan 

worden. Na afloop van een van te voren gekozen teltijd wordt het spektrum op 

een x-y schrijver of een plotter geregistreerd [4]. 
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~------------3~.5mm--------------~ 

Figuur 17 Werkwijze van een Li-Si halfgeleiderdetektor [4] 
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14 Normen van het gebruikte hardmetaal 

UN-P 1030 
HARDMETAL Col0-SMH 

Concern 
Standardization 
Department 

page 2/3 10 

1987-05-31 
. ." 

5 SINTERED PARTS 

5.1 PROPERTIES 

5. 1 • 1 Structure (determined accordin9 to ISO 4499) 

The structure must correspond with : a -structure and a grain size of 0,2-1,0 ~m 
~-phase shall be absent 
Harmful cobalt-segregations are not tolerated 

5.1.2 Hardness 

Vickers (determined according to ISO 3878) 
Rockwell (determined according to ISO 3738) 

1450 - 1550 HV30 
90,5 - 91,5 HRA 

5.1.3 Density (determined according to ISO 3369) 

Mass density : 14,20 - 14,60 g/cm 3 

5.1.4 Porosity and uncombined carbon (determined according to ISO 4505) 

Porosity 

Number of pores with a size 25 - 125 ~m 
Uncombined carbon 

5.2 QUALITY AND FINISH 

< A02 
< B02 
< l / cm2 

COO 

The products shall be supplied to a constant quality. With the exception of the machining 
allowance, the products shall be uniform in composition, structure and properties. 

5.3 MACHINING ALLOWANCES AND THEIR TOLERANCES 

For nominal sizes up to 20 mm; 

Machining allowance mm Tolerance 
Class mm 

Outside dimensions Inside dimensions 

+0,6 +0,4 
X 

-0,6 -0,4 

+0,3 +0,4 
Y 

-0,3 -0,4 

0 +0,2 
Z 

0 -0,2 

For nominal sizes over 20 mm; 

Machining allowance mm Tolerance % 
Class of the nominal 

Outside dimens i ons I ns ide dimensions size 

+0,6 +2 
X 

-0,6 -2 

+0,3 +2 
Y 

-0,3 -2 

0 +1 
Z 

0 -1 
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Concern 
Standardization 
Department 

5.4 DELIVERY 

SPECIFYING STANDARD (SINTERED PARTS) 

HARDMETAL Col0-SMH 
UN-P 1030 

page 3/3 10 

1987-05-31 

The products shall be packed in such a way that the~ are protected against damage and 
contamination in transit. 
Requirements concerning the method of packing shall be" agreed upon between supplier and 
consumer. 

5.5 ORDER DATA 

In the order the following shall be stated: 

drawing number 
description 
number of pieces 
allowances/tolerances 
standard 
packing 
certificate 

Hardmetaal Col0-SMH 
Metal dur Col0-SMH 
Hartmetall Col0-SMH 
Metal duro Col0-SMH 

hardmetal Col0-SMH 

class X, Y or Z see 5.3 
UN-P 1030 
to be agreed upon 
to be agreed upon 

Keywords: Specification; metals; hardmetal; 
carbides; sintered products. 

SCOPE 

This standard shall be used for the purchasing and testing of parts manufactured from 
hardmetal Col0-SMH in the sintered condition. 
This standard conforms to the requirements of Philips specifications, as international or 
national standards do not exist. 

2 COMPOSITION 

Tungsten carbides 1) with: 

Co Cobalt 
All other elements together 

Fe Iron 
every other element each 

10,0 - 11,0 % 
~ 0,75 % of which 
< 0,2 % and 
< 0,1 % 

1) Ta- and/or Nb- and Ti carbides are tolerated up to 1 %. 

3 PURCHASING INFORMATION 

As for the time being national standards do not exist, this standard conforms to the 
requirements of Philips specifications. 

4 RELATED PHILIPS STANDARDIZATION DOCUMENTS 

Concern assortment (inclusive design data) "Hardmetals for metalforming wear and impact 
resistance for general purposes" UN-P 0000 / 01. 

To be used with: ISO 3369 
ISO 3738 
ISO 3878 
ISO 4499 
ISO 4505 
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