Op de schaal van MOHS is diamant het hardste en meest slijtvaste van alle natuurlijke
materialen. Synthetische diamant, PKD, is het hardste materiaal bekend.
Kenmerkend voor PKD is de extreme hardheid, slijtvastheid & lage
wrijvingscoëfficiënt. Deze kenmerken maken PKD zeer interessant als snijmateriaal.
PKD is bekend als HPHT diamant, verwijzend naar de High-Pressure-HighTemperature- methode. Synthetisch geproduceerde diamant- korrels gesinterd op
een hardmetaal drager.
PKD is het hardste materiaal bekend, waarbij de hardheid wordt gedefinieerd als
weerstand tegen indrukken. PKD bestaat uit veel kleine kristallen in micrograin
korrelgrootte met veelal een Cobalt- binding. Bij temperaturen > 1.500°C word het
poeder onder een druk van > 5GPa samengeperst tot een zeer homogene structuur
waarna het wordt gesinterd.
Natuurlijk diamant kan ook worden gebruikt als snijgereedschap, PKD heeft hier de
voorkeur door betere reproduceerbaarheid en lagere productiekosten.

PKD kan in diverse geometriën worden ingelegd op een veelal hardmetaal drager.
Door middel van eroderen is een uiterst nauwkeurige en scherpe maatvoering te
verkrijgen waardoor PKD een uitstekend snijmateriaal is voor het verhogen van de
verspaningsproductiviteit op non ferro metalen als (zuurstofvrij-) koper, brons,
messing, (giet-) aluminium incl. siliciumlegeringen en composietmaterialen.
Schachtfrezen Ø 4,0 ~ Ø 32,0mm  12 verschillende uitvoeringen
Freesbody PKD ingesoldeerd Ø 16,0 ~ Ø 100,0mm  6 verschillende uitvoeringen
Freesbody PKD wisselplaten Ø 40,0 ~ Ø 250,0mm  4 verschillende uitvoeringen
PKD wisselplaten voor frezen  DIN / ISO uitvoeringen
PKD wisselplaten voor draaien  DIN / ISO uitvoeringen
Schachtboren Ø 3,0 ~ Ø 20,0mm  4 verschillende uitvoeringen
Produceren van complexe, speciale en nauwkeurige gereedschappen
met PKD- inleg naar klantspecificatie is een van onze specialiteiten.

Wij willen graag de beste zijn, niet de grootste !
Het juiste PKD- gereedschap voor de gewenste applicatie. Met onze specifieke
productkennis en marktervaring wordt gekozen voor een juiste oplossing om een
zo effectief en efficiënt productieproces te kunnen waarborgen.

Levertijd standaard PKD- gereedschappen  3 werkweken
Levertijd speciale PKD- wisselplaten draaien / frezen  3 ~ 4 werkweken
Levertijd speciale PKD- gereedschappen  4 ~ 5 werkweken
Levertijd speciale PKD- ruimgereedschappen  5 ~6 werkweken
Levertijd speciale indexeerbare PKD- gereedschappen  5 ~6 werkweken
Levertijd speciale modulaire PKD- gereedschappen  5 ~6 werkweken

Reparatie PKD- gereedschappen  3 werkweken

PKD is bij uitstek geschikt voor het bewerken van non ferro metalen als brons, messing,
(zuurstofvrij-) koper, (giet-) aluminium incl. siliciumlegeringen en composietmaterialen.
PKD- gereedschappen worden ingezet bij productieprocessen in de automobiel industrie,
luchtvaartindustrie, machinebouw, semicon industrie en kunststoffen industrie.

Lage wrijvingscoëfficiënt  hoge verspaningscondities
Hoge verspaningscondities  factor 2 tov. hardmetaal
Hoge maatnauwkeurigheid  + 3µm
Glad bewerkingsoppervlak  Ra 0,4
Grote maatvastheid  factor 2 ~ 4 tov. hardmetaal
Speciaal gereedschap  specialisme !
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