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Traditioneel w o r d t d e keuze v a n
een slijpschijf bepaald door h e t
materiaal d a t m o e t w o r d e n geslepen.
I n d i t artikel zal de keuze van d e
slijpschijf voornamelijk georienteerd zijn naar d e gewenste slijpkwaliteit, zoals oppervlakteruwheid, oppervlakte-integriteit e n
vormvastheid v a n de schijf.
I n d e handel wordenverschillende
kenmerken van d e slijpschijf aangegeven. Het zijn in deze volgorde: de soort korrel. d e korrelgrootte, d e hardheid, d e structuur e n
h e t soort bindmiddel, b.v. A60L7V
I n d i t artikel zal de invloed van d e
hardheid van de schijf, d e breekbaarheid e n d e d i k t e v a n dealuminiumoxydekorrel worden besproken*

Hardheid
Tot voor k o n werd de hardheid van
een slijpschijf gedefinieerd als de
weerstand die het bindmiddel biedttegen het uitrukken van een korrel. Om
deze hardheid te bepalen, werden zuiver technologisch methoden ontwikkeld, zoals de zandstraaltest en de
,,scratching test". De fabrikanten gebruiken-een letter als aanduiding van
deze hardheid, gaande van A - zeer
zacht - tot Z - zeer hard.
Bij gebrek aan een fysisch kriterium
van de hardheid kan het voorkomen
dat eenzelfde slijpschijf verschillende
letteraanduidingen krijgt, afhankelijk
van de fabrikant. Bovendien werd
vastgesteld dat slijpschijven van eenzelfde fabrikant met dezelfde hardheidsaanduiding zich bij het slijpen
toch verschillend gedroegen.
Deze problemen werden opgelost
toen pr0f.J. Peters en prof. R. Snoeys
[ll. l21 en 131 aantoonden dat de
elasticiteitsmodulus Edeadekwatefy'Met dank voor de welwillende medewerking
van de firma's Durschrnidt en Safrern.
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Fig. 1. Het meten van de slijpschijfhardheid met de Grindo~Sonic

sische grootheid was om de hardheid
van slijpschijven te kenmerken.
Hiervoor werd een meettoestel ontwikkeld, de Grindo-Sonic. Met dit
toestel kan op snelle en eenvoudige
wijze de E-modulus van schijven worden bepaald, figuur 1.
De overeenkomst tussen de E-modulus en de conventionele hardheidsaanduiding wordt voorgesteld in figuur 2.
Deze schaal werd opgesteld op basis
van metingen op meer dan 300 schijven van verschillende fabrikanten.
Hieruit blijkt dat één hardheidsklasse
overeenkomt met 4.5 kN/mm2.

Korrelbreekbaarheid
Bij het slijpen ontstaan nieuwe snijkanten wanneer een korrel onder in-

vloedvan druken temperatuur breekt.
De breekbaarheid van een korrel
wordt sterk beïnvloed door de onzuiverheden die hij bevat (titaniumoxydel. Een relatief zuivere korrel (ten
minste 99% aluminiumoxyde) is zeer
breekbaar. Een gewone korrel bevat
slechts 95 96% aluminiumoxyde en
is hard (niet breekbaar), figuur 3
Tussen deze beide extreme kwaliteiten ligt nog een heel gamma korrels
met verschillende breekbaarheidsgraad. n.l. de halfzuivere.

Korrelgrootte
De cijferaanduiding voor de korrelgrootte is zeer nauwkeurig vastgelegd
door de FEPA (Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs). Om een idee te krijgen wat dit

Fig. 2. Overeenkomst tussen de E-modulusen de conventionele hardheidsaanduidingvoor kerb
rnische schijven
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bare. De korrelgrootte is60. Een overzicht van dezeschijvenen hun elasticiteitsrnoduli is gegeven in de tabel I.

Staal
Het werkstukmateriaal is kogellagerstaal 100Cr6 met hardheid HRC
62-63; chemische samenstelling:
1,02% C - 0.29% Mn - 1,43% Cr 0.03% Si - 0.01% S - 0.018 P.
Thermische behandeling: in olie afgeFig. 3. boven: doorsnede van een breekbare
korrel; onder: doorsnede van een harde korrel
(foto's GilIrnor4

getal betekent kan men het beschouwen als het aantal draden per duim
van een zeef; dus een slijpschijf met
een korrelgrootie 60 zou theoretisch
bestaan uit korrels met een doorsnede
van 25.4: 60 of ca. 0.40 mm, figuur 4

Fig. 4. Korrelgrootte

In de meeste gevallen bestaat een
slijpschijf uit een mengsel van korrels
met veschillende korrelgrootte.

Beproevingsmethode
Materiaal
De slijpschijven
De hardheid van de slijpschijven die
voor deze proeven werden gebruikt
varieert van I tot M (hardheidsaanduiding van de fabrikant). Er zijn drieverschillende korrelsoorten, n.l. de gewone korrel ( A l die de minst breekbare is, de halfzuivere korrel (7Aì en de
zuivere korrel (99Aì, de meest breek-

Fis. 5. De vers~aninqskaart

schrikt van 850°C tot 130°C en ontlaten op 150°C gedurende 3 uur. Elasticiteitsmodulus:
trek 213.500 N/mm2,
druk214.100 N/mm2,
breukspanning 2200-2300 N/mm2.
Bepalen van de snijkwaliteir van een
schflf
Voor het beproeven van de verschillende slijpschijven werden de belangrijkste procesafhankelijke grootheden
opgemeten, n.l.
Snijkrachten
Men beschouwt de w e e slijpkrachtcomponenten op het contactoppervlak schijf-werkstuk, n.l. de tangentiale en de normale kracht. De nor-
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maalkracht F, veroorzaakt het doorbuigen van het werkstuk en de onstabiliteit van het slijpproces i41.
De tangentiale kracht Ft daarentegen
bepaalt het opgenomen vermogen en
de hoeveelheid warmte die in de contactzone wordt ontwikkeld.
Zoals later zal blijken is het ookvan belang de verschillende parameters uit te
drukken per millimeter actieve slijpbreedte. Deze parameters worden
dan ,,specifiek" genoemd en aan hun
symbool wordt een accent toegevoegd. Voor de krachten heeft mende
specifieke normale kracht (Fn)en de
specifieke tangentiale kracht (F;).

- de specifieke energie e IJ/mm2);
dit isde energie nodig om een volumeeenheid materiaal te verspanen. Aangetoond kan worden dat e als volgt
kan worden bepaald:
Fi
e= he,

(2)

Het is een belangrijke parameter bij
het beoordelen van de snijkwaliteit
van de slijpschijf. De grootte van de
specifieke energie bepaalt ook de
werkstukkwaliteit voor wat betreft
restspanningen en thermische beschadiging: hoe groter de specifieke
energie, hoe groter de restspanningen
i71.

Oppervlakteruwheid:
Bij insteekslijpen moet onderscheid
worden gemaakt tussen de ruwheid
(R,) verkregen zonder uitvonken en
de ruwheid (R:) verkregen na uitvonken; R$ is de ruwheid die wordt verkregen wanneer de machine is uitgeveerd (de krachten zijn dan praktisch
nul).

De optimale werkvoorwaarden:
Met de evolutie van het standvolume
in functie van heq kan men de werkvoorwaarden bepalen om te slijpen in
I
de kortst mogelijke tijd ( - )
of
V min

Slijpverhouding G (ook grinding ratio
genaamd):
Dit is het volume afgeslepen materiaal
per volume-eenheid slijtage van de
slijpschijf.

Meer uitleg over de minimum slijpkosten kan gevonden worden in bijlage.
De slijpoperatie had betrekking op ini
steekslijpen op ringen met een diameter van 100 mm en een breedte van 30
mm. De omtreksnelheid van de schijf
bedroeg 60 m i s . Voor elke schijf werden proeven uitgevoerd met verschillende hy zodanig dat er perschijf een
verspaningskaart kon worden opgesteld.

Standvolume AV:
Het standvolume van een slijpschijf is
het volume materiaal dat kan worden
geslepen tussen twee opeenvolgende
afritsbewerkingen. Bij deze proeven
werd ratelen als kriterium voor het
standvolume genomen [51 í61.
Al deze snijgegevens worden uitgedrukt in functie van de parameter
,,ekwivalente verspaningsdikte (heq)"
genaamd. Deze parameter is het
specifiek spaandebiet (Z')
per eenheid
omtreksnelheid van de slijpschijf (v,).
-,

Voorbeeld:
Voor een specifiek spaandebiet (Z')
van3 mm3/mmseneenslijpschijfsnelheid van 30 mls, verkrijgt men dus
een ekwivalente verspaningsdikte
(heq)van 0,l pn.
Het aldusverkregen diagram wordt de
,,verspaningskaart" genoemd, figuur
5.
Uit deze verspa?ingskaart kan worden
afgeleid:
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K
metdegeringste kosten ( - )
V min
i51 en i61.

Resultaten
Teneinde de mogelijkheden van de
verschillendeschijven beter te kunnen
vergelijken, werden de waarden van
de ruwheid (R,), despecifieke energie
(eoi) en de slijpverhouding ( G ) opgemeten voor een heq 0.1 p,alsook
de waarde van de minimum slijpkosK
ten ( - ) en uitgezet in functie van de

7

v

E-modulusvan de slijpschijven, figuur
6.
Hieruit blijkt:
1) dat bij stijgende hardheid de oppervlakteruwheid verbetert met ca. 8 %
per hardheidsklasse. De overgang van
gewone korrel naar zuivere korrel
geeft een verbetering van de ruwheid
van ca. 10%

Fig. 6. R.,

col,

tn 1 en G in functie van

e l a s t i ~ i t e i t ~ m ~ d ~ lkorreltype
usen
(A
7A =--.;
99A =-.-....j

=

2)dat despecifiekeenergie aanzienlijk
daalt (alsook de snijkrachten) bij stijgende hardheid, n.l. circa 10% per
hardheidsklasse. Ook de overgang
naar zuivere korrel geeft een daling
van de specifieke energie met ca.
12%.
Ongeveer 85% van de energie gebruikt om te slijpen komt in het werkstuk terecht in de vorm van warmte
181. Hoe groter de specifieke energie,
hoe groter de kans op thermische beschadiging, zoals brandvlekken, microscheurtjes en restspanningen;
laatstgenoemde zijn bgzonder gevaarlijk omdat ze niet zichtbaar zijn. Om nu
duidelijk de invloed te tonen van de
verschillende soorten slijpschijven op
de restspanningen van het werkstuk,
werd met elke schijf een ring geslepen
onder vrij zware werkvoorwaarden:
Z': 14 mm3/mms. Deze ringen werden
in een HCL-bad (50%) op 70% ondergedompeld,
waardoor microbarstjes ontstonden, die des te duidelijker werden naarmate de restspanningen groter waren. Dit wordt verduidelijkt in figuur 7, die voor elk van
de schijven de overeenkomstig geslepen stukken toont. Hieruit blijkt dat de
restspanningen door over te gaan van
gewone korrel naar zuivere korrel
in dezelfde mateverminderen als door
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een slijpschijf te kiezen die ongeveer
twee klassen zachter is.

3) dat de minimumkosten

K
V min

( -)

met ongeveer 10% per hardheidsklasse dalen bij stijgende hardheid
4) dat bij stijgende hardheid de slijpverhouding (G)gevoelig stijgt bij de
overgang van de I-schijf naar de andere, doch dan nagenoeg constant blijft.
De slijpverhouding stijgt met ongeveer 7 % door over te gaan van gewone korrel naar zuivere korrel

5)wat de invloed van korrelgrootteop
de oppervlakteruwheid betreft werden proeven gedaan in het laboratorium van prof. Opitz. Men heeft de
ruwheid gemeten van werkstukken
uit CK45N-staal die geslepen werden
met schijven die uitsluitend verschilden in korrelgrootie. In de mate van
het mogelijke werd met elke schijf een
zo groot mogelijk gamma van spaandebieten bestreken. De resultaten zijn
weergegeven in figuur 8.

hg. 7. Uitzicht van de geslepen ringen na chemische behandeling

Fig. 8. R, in functie van h
, voor verschillende
korrel&oatten

met e = specifieke energie
e0 = referentiewaarde voor de
specifieke energie
dg = gemiddelde korreldiameter
m = invloedsexponent
De waarde van de exponent is ongeveer gelijk aan l (gaande van 0.7 tot
1.3). Voor dikkere korrels echter
( # < 46) daalt de waarde van m gevoelig, wat betekent dat vanaf een bepaalde korrelgrootte het verloop van
de specifieke energie constant wordt.

Uit deze figuur kan worden afgeleid
dat voor een bepaald spaandebiet de
oppervlakteruwheid gemiddeld daalt
met de 0.3e macht van de korreldiameter. In een gelijksoortige studie
uitgevoerd door C. Pollock i91 van de
Norton Company werd met AISI-1020
staal een exponent van 0.4 gevonden.
Wat de invloed van de korrelgrootte
op de specifieke energie betreft kunnen we ons baseren op het onderzoek
van Date en Malkin l101 en op dat van
Pollock 191 en komen dan tot de vaststelling dat

Deze studie beschrijft de parameters
die de keuze van een slijpschijf kunnen
beinvloeden in functie van de vereiste
slijpkwaliteit:

e0
e= -

- Wenst men een betere oppervlak-

dgm

- in de mate van het mogelijke de

meest harde schijf kiezen: Radaalt
gemiddeld 8 % per stijgende hardheidsklasse;

- een zuivere korrel nemen: R,

daalt
met 10% t.o.v. een gewone korrel;

- de fijnst mogelijke korrel kiezen: Ra

daalt met de 0.3ea 0.4e macht van
de korreldiameter.
- Wenst men de restspanningen tot

een minimum te beperken, dan
moet men:
- de zachtste schijf kiezen: de speci-

Besluit

teruwheid R, dan moet men

fieke energie daalt ongeveer 10%
per hardhidsklasse - een zuivere korrel nemen: despeci-

fieke energie daalt met 12% t.o.v.
een gewone korrel
- de grootst mogelijke korrel kiezen:
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de specifieke energie daalt bijna
omgekeerd evenredig met de
korreldiameter.

l41

- Wenst men de s l ~ t a g evan de slijp-

151

schijf zo klein mogelijk te houden,
i61

- dan mag de slijpschijf niet te zacht

gekozen worden: de slijpverhouding is klein voor een I-schijf, doch
stabiliseert zich bij hardere schijven

i71

- dan moet men een zuivere korrel
.

nemen: de slijpverhouding stijgt
met ca. 7% t.o.v. een gewone korrel.

l81
,

i91

ransa act ik

~ . t m n r ,W
~~

- Wenst men te sl#pen met mini-

mum kosten, dan moet, wanneer
ratelen als standtijdkriterum wordt
genomen, de slijpschijf zo hard
mogelijk zijn: de kosten om een
volume-eenheid materiaal te verspanen daalt met ca 10% per hardheidsklasse.
Het korreltype heeft op deze parameter geen noemenswaardige invloed.

l101

n

Fig. 9. EvolutievanI - Ienziin drie termen

v

G = G1.heqg

(g<o)

(51

A V = Vl. hqul
(u<o)
(6)
waarin G1, g, V1 en u1 = experimenteel bepaalde constanten
Z' = specifiek verspaningsdebiet
v, = omtreksnelheid van de slijpschijf
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Bijlage
Minimum slijpkosten
De slijpkosten per eenheid verspaand
materiaal (in BF/mm3)wordt gegeven
door de volgende formule 151 161:
K
(-)=
V

A

+
Z

B
G

+

C
AV

Voor een bepaalde machine-slijpschijf-werkstuk-combinatie wordt de
evolutie van de drie termen van verge:
lijking 14) weergegeven in figuur9. Uit
de figuur blijkt, dat de kurve

K

een
B

minimum heeft en dat de term -

G-

(4)

Drie termen zijn constant:
A (BF/s) tijdtarief: uurloon, machineen energiekosten
B (BF/mm31 kosten voor een nuttige
volume-eenheid van de slijpschijf
C (BF) kosten voor een afritsbeweging

(slijpschijfkosten) verwaarloosbaar is
(dit is echter niet het geval voor Borazon of diamantschijvenl.
B
Wanneer in vergelijking (1) - verG
waarloosd en A V vervangen wordt
door zijn waarde, kan het specifiek
verspaningsdebiet met minimum slijpkosten worden gevonden:

De drie veranderlijken zijn:
Z (mm3/sverspaningsdebiet
G I-)slijpverhouding G
A V (mm? standvolume
Deze veranderlijken zijn onderling afhankelijk: de slijpverhouding G en het
standvolume A V hangen af van het
verspaningsdebiet Z en dus ook van
hq (heq = Z'/vs)
Proefondervindelijk werd vastgesteld
dat G en V logaritmisch verminderen
in functie van hq i51 i61 i 1 ll.
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praktijkwenken
warmteafvoer vermindert

Onderlegplaat en houder zijn verwisselbaar

- Om te zorgen dat de spaan zo min
mogelijk warmte aan het gereedschap
afstaat moet deze vrij af kunnen lopen.

Frezen
Behalve wat bij draaien al is genoemd
komt er bij frezen nog bij:
- kies type en diameter zo dat steeds
minstens twee tanden tegelijk snijden;
- zorg dat de snijplaat in axiale en radiale richting aanligt op de steunpunten;
- meet de juiste ligging van deze
steunpwiten na met een zelfde
,,meetplaatje" dat successievelijk in
alle zittingen wordt geklemd:
- gebruik voor de klemming een dynamometersleutel (of sleutel met begrensd koppel);
- controleer op een vlakke plaat of
de snijkanten in één vlak liggen wat
evenwijdig is met de vlakplaat. Voor
radiusplaten gebruike men een vlakke

taster in de hoogtemeter;
- laat bij elk transport en opslag de
frees in zijn verpakking of een passend
kistje. Het isdan niet nodigdefreesop
zijn achterkant neer te leggen waardoor deze beschadigd zou kunnen
worden.
Conclusie
Simpele en begrijpelijke regels kunnen
veel tijd en geld besparen. Het is gemakkelijk ze aan te houden en ook
voor iedereen zichtbaar of ze worden
gevolgd. De schade die het gevolg is
van al deze verwaarlozingen, zoals uitval, extra controle, stilstand, reparatie
van werkstukken, enz. staat veelal in
geen verhouding tot de geringe kosten van regelmatig onderhoud.

