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Snijmaterialen voor wisselplaatfrezen  en hun inzetgebied 

P 

M9325 

Fijn substraat / korrelgrootte met hoog cobalt gehalte / bindmiddel 

Midden temperatuur CVD coating op basis van Al2O3 

Voor gemiddelde tot hoge snijsnelheden 

Droog bewerken 

Universeel bewerken 

M 

S 

M9340 

Substraat met gemiddelde korrelgrootte en hoog cobalt gehalte 

Midden temperatuur CVD coating op basis van Al2O3 

Voor lagere tot gemiddelde snijsnelheden 

Geschikt voor droog en nat bewerken 

Universeel tot voorbewerkingen 

M8310 

K 

H 

P Ultra fijn substraat met een laag cobalt gehalte 

Meervoudige PVD coating op basis van AlTiN en TiAlSiN 

Nabehandelde coatinglaag 

Bedoeld voor hoge snijsnelheden onder stabiele omstandigheden 

Nabewerken tot semi-nabewerken 

P 

M 

S 

M8340 

Fijn substraat met hoog cobalt gehalte 

Meervoudige nabehandelde PVD coating op basis van TiNAl 

Voor lagere tot gemiddelde snijsnelheden 

Droog en nat bewerken 

Universeel tot voorbewerkingen onder instabiele omstandigheden 

M8345 

P 

M 

Fijn substraat met hoog cobalt gehalte  

Meervoudige nabehandelde PVD coating op basis van AlTin en TiAlSiN 

Voor lagere tot gemiddelde snijsnelheden 

Droog en nat bewerken 

Voorbewerkingen onder instabiele omstandigheden 

8215 

P 

M 

S 

Ultra fijn substraat met een relatief laag cobalt gehalte 

Meervoudige PVD coating op basis van AlTiN en TiAlSiN 

Bedoeld voor hoge snijsnelheden onder stabiele omstandigheden 

Nabewerken tot semi-nabewerken 

K 

N 

HF7 

Fijn substraat met een laag cobalt gehalte 

Ongecoat 

Gepolijst oppervlak 

Bedoeld voor gemiddelde snijsnelheden onder stabiele omstandigheden 

Nabewerken tot semi-nabewerken 



Slijtagebeelden bij freesbewerkingen 

Afbeelding Opbouwsnijkant 

Oplossing : 

- Snijsnelheid verhogen 

- Voeding verhogen 

- Meer positieve spaanhoek kiezen 

- Gecoat snijmateriaal kiezen 

- Koelmiddelemulsie verhogen, b.v. 10%  

Afbeelding Vrijloopvlakslijtage 

Oplossing : 

- Snijsnelheid verlagen 

- Voeding verhogen 

- Slijtvaster snijmateriaal kiezen 

- Koelmiddelhoeveelheid vergroten  

Afbeelding Kolkslijtage 

Oplossing : 

- Snijsnelheid verlagen 

- Snijmateriaal met MT CVD coating toepassen 

- Snijgeometrie op het spaanvlak positiever kiezen 

- Slijtvaster snijmateriaal kiezen 

- Koelmiddelhoeveelheid vergroten  



Slijtagebeelden bij freesbewerkingen 

Afbeelding Plastische vervorming 

Oplossing : 

- Snijsnelheid verlagen 

- Voeding verlagen 

- Wisselplaten met grotere radius kiezen 

- Wisselplaten met grotere neushoek kiezen 

- Koelmiddelhoeveelheid vergroten  

Afbeelding Insnoering 

Oplossing : 

- Frees met kleinere instelhoek kiezen 

- Slijtvaster snijmateriaal kiezen 

- Coating met Al2O3 laag kiezen  

- Snedediepte Ap afwisselend veranderen 

Afbeelding Uitbrokkeling 

Oplossing : 

- Een taaier snijmateriaal kiezen 

- Mechanische belasting verlagen Ap en fz 

- Andere meer positieve snijgeometrie kiezen 

- Voeding bij intreden werkstuk reduceren 



Slijtagebeelden bij freesbewerkingen 

Afbeelding Beschadiging van de snijkant 

Oplossing : 

- Andere voeding kiezen 

- Frees met een andere instelhoek kiezen 

- Andere geometrie aan het spaanvlak kiezen 

- Taaier snijmateriaal kiezen  

Afbeelding Haarscheuren 

Oplossing : 

- Droog bewerken, eventueel met luchttoevoer 

- Taaier snijmateriaal kiezen 

- Snijsnelheid verlagen 

Afbeelding Breuk 

Oplossing : 

- Een taaier snijmateriaal kiezen 

- Mechanische belasting verlagen Ap en fz 

- Wisselplaten met grotere raduis kiezen 

- Andere geometrie aan het spaanvlak kiezen 

- Stabiliteit vergroten 

- Positie frees t.o.v het werkstuk veranderen 


