
Kartelapparatuur 

   Gebruiksaanwijzing 

INLEIDING TOT HET KARTELEN 

De karteltechniek wordt in het metaalbedrijf voor velerlei doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor het aanbrengen 
van sier- en klemvlakken, het aanpassen van te kleine schachten of te grote boringen en het maken van sleuven 
en ribbels voor persverbindingen. 

Er zijn twee soorten kartels: rechte kartels en geruite kartels. Elke soort kan op 
twee manieren worden vervaardigd, namelijk door een "drukbewerking" of 
een "freesbewerking".  

Bij het drukken van kartels wordt het materiaal koud vervormd. De 
kartelrollen roteren langs de omtrek waardoor de buitendiameter met ongeveer 
30 à 40% van de steek toeneemt. 

Kartels frezen houdt in dat het materiaal wordt weg gefreesd. Hoewel hiervoor 
duurdere apparatuur nodig is, is de kwaliteit van de kartels doorgaans beter 
dan bij het drukken. 

Phantom-producten worden vervaardigd onder strenge kwaliteitseisen en 
bieden een oplossing voor bijna elk kartelprobleem. Onze standaard 
kartelhouders zijn gebaseerd op ISO-normen, zodat de houders eenvoudig op 
de meeste moderne draaibanken kunnen worden geklemd. Naast onze 
standaardproducten kunnen we speciale kartels of houders leveren in 
nagenoeg elke grootte of steek, al naar gelang uw behoeften. Onze 
kartelrollen worden gemaakt van hoogwaardige legeringen en zijn voorzien 
van een overlappend tandprofiel dat zorgt voor een gladde, zuivere afwerking 
van het gekartelde component. De rollen zijn leverbaar in standaard 
vacuümgeharde HSS of in een extra duurzame uitvoering met een TiN 
coating. Voor vlakkarteling, inwendige karteling of niet-standaard 
buitendiameterkarteling zijn ook speciale kartelhouders leverbaar. 
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RECHTE KARTELS DRUKKEN 

GI-houders M1, M6, M4CNC, MCNCS 

1. Voor het drukken van rechte kartels is gewoonlijk één kartelrol
nodig. Het materiaal wordt koud vervormd doordat de rol een
steek of dwars beweging maakt langs het materiaal. De rol moet op
de hartlijn worden geplaatst. Hoewel de rol onbelemmerd moet
kunnen draaien, mag de speling in de breedte of in de boring niet
te groot zijn. Een slordig geplaatste rol resulteert in een kartel van
slechte kwaliteit.

2. Tijdens het kartelen neemt de voorgedraaide diameter toe met ongeveer 30 à 40% van de steek. Op basis
van de vereiste buitendiameter en de steek van de rol kunt u dus ongeveer berekenen wat de voorgedraaide
diameter moet zijn.

3. Het berekenen van de voordraai diameter is van groot belang om "overlappende karteling" te voorkomen.
De omtrek van de voordraai diameter (П x D) moet een veelvoud zijn van de steek en moet met behulp van
nadraaigereedschap tot op ± 0,025 mm nauwkeurig worden gedraaid. Een kleine verandering in de voordraai
diameter heeft een aanzienlijk effect op de omtrek en dus op de kwaliteit van de karteling.

4. De diepte van de kartel is ongeveer 0,5 x de steek. Dit betekent dat een kartel met een steek van 1 mm een
radiale insteekdiepte van 0,5 mm heeft vanaf het moment van aanraken (of 1 mm diametraal) Raadpleeg de
desbetreffende tabel voor de bewerkingssnelheden bij het drukken van kartels.

5. Bij het axiaal draaien gaat u als volgt te werk. Laat de kartelrol zakken tot deze
het werkstuk met maximaal 3 mm overlapt. Het kartelwiel moet in de voordraai
diameter worden gestoken met de juiste toevoersnelheid en op de juiste
voetdiameter. De axiaal-  beweging kan vervolgens worden gestart.

6. Smeer- en koelmiddelen zijn van groot belang. Op het wiel moet een flinke
straal koelvloeistof worden gespoten om de kwaliteit van de kartels te
waarborgen. De vloeistof houdt de rol en de pin koel en spoelt tegelijkertijd de
spanen weg, zodat de rol niet vastloopt. Zonder koelvloeistof komen er kleine
deeltjes in het voltooide kartelprofiel terecht, wat de algehele kwaliteit aantast.

Controleer tijdens het draaiproces regelmatig of de kartelrol nog onbelemmerd kan draaien en niet te veel slijtage 
vertoont. 
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RUITKARTELS DRUKKEN - GERUIKSAANWIJZING
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GI-houders M2, M3, M5CNC, MCNC 

1. Voor het drukken van ruitkartels zijn gewoonlijk twee zelfcentrerende
kartelrollen nodig. Het materiaal wordt koud vervormd doordat de
rollen radiale of axiale bewegingen maken langs het materiaal. De
kartelrollen moeten op gelijke afstand aan weerszijden van de hartlijn
van de draaibank worden geplaatst. Hoewel de rollen onbelemmerd
moeten kunnen draaien, mag de speling in de breedte of in de boring
niet te groot zijn. Slordig geplaatste rollen resulteren in een kartel van
slechte kwaliteit.

2. Tijdens het kartelen neemt de voordraai diameter toe met ongeveer 30 à 40% van de steek. Op basis van de
vereiste buitendiameter en de steek van de rollen kunt u dus ongeveer berekenen wat de voordraai diameter
oet zijn.

3. Het berekenen van de voordraai diameter is van groot belang om " overlappende karteling " te voorkomen.
De omtrek van de voordraai diameter (П x D) moet een veelvoud zijn van de steek en moet met behulp van
nadraaigereedschap tot op ± 0,025 mm nauwkeurig worden gedraaid. Een kleine verandering in de voordraai
diameter heeft een aanzienlijk effect op de omtrek en dus op de kwaliteit van de karteling.

4. De diepte van de kartel is ongeveer 0,5 x de steek. Dit betekent dat een kartel met een steek van 1 mm een
radiale insteekdiepte van 0,5 mm heeft vanaf het moment van aanraken (of 1 mm diametraal). Raadpleeg de
desbetreffende tabel voor de juiste bewerkingssnelheden bij het drukken van kartels.

5. Bij het axiaal draaien gaat u als volgt te werk. Laat de kartelrol zakken tot deze het
werkstuk met maximaal 3 mm overlapt. De kartelrol moet in de voordraai diameter
worden gestoken met de juiste toevoersnelheid en op de juiste voetdiameter. De
axiaal-beweging  kan vervolgens worden gestart.

6. Smeer- en koelmiddelen zijn van groot belang. Op de rollen moet een flinke straal
koelvloeistof worden gespoten om de kwaliteit van de kartels te waarborgen. De
vloeistof houden de rollen en de pinnen  koel en spoelen tegelijkertijd de spanen
weg, zodat de rollen niet vastlopen. Zonder koelvloeistof komen er kleine deeltjes
in het voltooide kartelprofiel terecht, wat de algehele kwaliteit aantast.

Controleer tijdens het produktieproces regelmatig of de kartelrollen nog onbelemmerd kunnen draaien en niet te 
veel slijtage vertonen. 
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I-houders MFCNCS 

Rechte kartels 90°  Schuine kartels 30° 

1. Met deze kartelgereedschappen kunnen rechte kartels
van 90° of schuine kartels van 30° worden gemaak
Plaats de rol op de aangegeven wijze in de houder. Breng
hierbij een hittebestendig smeervet aan voor de eerste
smering. Draai de imbusschroef zodanig aan dat de kartel
stevig wordt bevestigd maar wel onbelemmerd kan
draaien.

BR30° AA
BL30°

2. Klem de kartelrol vervolgens vast in de machine zoals hierboven
wordt aangegeven.
Zorg dat het bovenvlak van de schacht zich precies op de hartlijn
van de machine bevindt (wanneer de kartelrol omgekeerd op een
CNC-revolverdraaibank wordt geplaatst, moet het ondervlak zich op
de hartlijn bevinden)

3. Breng de kop in een horizontale positie en draai deze stevig vast met de imbusschroef (A) Draai vervolgens
de twee stelschroeven (B) aan, zodat de kop niet kan draaien.

4. Bereken welke voordraai diameter past bij de steek van de geselecteerde kartel. Denk erom dat de omtrek
van de voordraai diameter (П x D) een exact veelvoud moet zijn van de steek. Hiermee voorkomt u
overlappende kartels of kartels die niet op elkaar aansluiten. Belangrijk is ook dat deze diameter met
nadraaigereedschap tot op ± 0,05 mm wordt gedraaid. Een kleine toename van de voordraai diameter heeft
namelijk een aanzienlijk effect op de omtrek en dus op de kwaliteit van de karteling.

5. Deze kartelrol is ontworpen om in één gang over het materiaal de kartel te maken. De diepte van de gang
moet 0,5 x de kartelsteek zijn. Dit betekent dat een kartel met een steek van 1 mm een radiale snijdiepte van
0,5 mm heeft vanaf het moment van aanraken(of 1 mm diametraal). Raadpleeg de aanbevolen
bewerkingssnelheden voor het frezen van kartels.

6. Smeer- en koelmiddelen zijn van groot belang. Op de rol moet een flinke straal koelvloeistof worden
gespoten om de kwaliteit van de kartels te waarborgen. De vloeistof houdt de massieve bus koel en spoelt
tegelijkertijd de spanen weg, zodat de rol wiel niet vastloopt. Zonder koelvloeistof komen er kleine deeltjes
in het voltooide kartelprofiel terecht, wat de algehele kwaliteit aantast.
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7. Het is belangrijk dat u op de juiste wijze te werk gaat. De kartelrol moet in het
uiteinde van het werkstuk worden gestoken. Het moment van intreden is 2 x
de steek (maar mag niet meer zijn dan 0,5 x de rolbreedte). Wanneer de
kartelrol zich op de juiste diepte bevindt, kan de rol op de gebruikelijke wijze
langs de as bewegen. Na de axiaal draaien  moet de rol worden teruggetrokken
langs de kruisslede (x-as).

8. Als de resulterende schuine kartel een afwijking van minder dan 5° vertoont, kan de kartel worden bijgesteld
met de twee stelschroeven aan de voorkant van de kop. Een foutmarge van meer dan 5° geeft aan dan er iets
mis is met de ingestelde centerhoogte.

9. Controleer tijdens het productieproces  regelmatig of het kartelwiel nog onbelemmerd kan draaien en niet te
veel slijtage vertoont.
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RUITKARTELS FREZEN 
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  INTEGI-houders MFCNC, MF 21-55 VDI 

1. Bepaal eerst of u een ruitkartel van 30° of van 45° nodig hebt voor het werkstuk.
Plaats de kartel op de aangegeven wijze in de houder. Breng hierbij een hittebestendig smeervet aan voor de
eerste smering. Draai de imbusschroef zodanig aan dat de kartel stevig wordt bevestigd maar wel
onbelemmerd kan draaien.

  Ruitkartels 30°     Ruitkartels 45° 

1 x BR15° 
1 x BL15° 2 x AA 

2. Maak vervolgens de vier stifttaps (A) boven en onder de kopeenheid los. Draai de twee wielmechanismen
afzonderlijk met behulp van een stiftsleutel achter in de schacht en stel de aanwijzers op de verdeelschaal in
op de correcte diameter van het werkstuk. Draai de vier stifttaps weer aan om de schachten vast te zetten.

3. Draai de twee stifttaps (B) los die verhinderen dat de kop licht kan scharnieren.
Draai vervolgens de hoofd-asschroef (C) iets los zodat de kop automatisch
centreert wanneer deze het werkstuk raakt.
Klem de kartelrol vervolgens vast in de machine zoals in paragraaf 1 wordt
aangegeven.

4. Laat de kartelrol zakken tot iets boven de voordraai diameter. Draai de
klauwplaat met de hand en verplaats de kruisslede (x-as) totdat beide kartels
gecentreerd zijn en de voordraai diameter tegelijkertijd raken. Laat de kartelrol
in deze positie en maak de hoofdasschroef (C) stevig vast. Draai de twee
stelschroeven (B) aan zodat de kop stevig is vergrendeld. CONTROLEER
NOGMAALS HET MOMENT VAN AANRAKEN EN HERHAAL DE PROCEDURE ALS DE
KARTELS EEN AFWIJKING VAN MEER DAN 0,05 MM VERTONEN (oftewel, wanneer de ene kartel
het werkstuk meer dan 0,05 mm vóór de andere kartel aanraakt) 
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5. Phantom kartelhouder voor het frezen van kartels is ontworpen om slechts in één gang over het materiaal de
kartel te maken. De diepte van de gang moet 0,5 x de kartelsteek zijn. Dit betekent dat een kartel met een
steek van 1 mm een radiale snijdiepte van 0,5 mm heeft vanaf het moment van aanraken (of 1 mm
diametraal) Raadpleeg de aanbevolen bewerkingssnelheden voor het frezen van kartels.

6. Smeer- en koelmiddelen zijn van groot belang. Op de rollen moet een flinke straal koelvloeistof worden
gespoten om de kwaliteit van de kartels te waarborgen. De vloeistof houdt de massieve bus koel en spoelt
tegelijkertijd de spanen weg, zodat de rollen niet vastlopen. Zonder koelvloeistof komen er kleine deeltjes in
het voltooide kartelprofiel terecht, wat de algehele kwaliteit aantast.

7. De werkwijze

De kartelrol moet in het werkstuk worden gestoken. Het moment van intreden is 2 x 
de steek (maar mag niet meer zijn dan 0,5 x de wielbreedte). Wanneer de kartelrol 
zich op de juiste diepte bevindt, kan de rol op de gebruikelijke wijze langs het 
werkstuk worden bewogen.  
Na het draaien moeten  de rollen in beide bovengenoemde gevallen op de juiste positie 
worden teruggetrokken langs de kruisslede (x-as). 

8. Controleer tijdens het productieproces regelmatig of de kartelrollen nog onbelemmerd kunnen draaien en
niet te veel slijtage vertonen.
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Nuttige tips bij het kartelen 

1. Zorg dat de kartelrollen altijd onbelemmerd kunnen bewegen en controleer regelmatig of er niet te veel
slijtage optreedt.

2. Wanneer u de juiste voordraai diameter hebt vastgesteld (zie het desbetreffende instructieblad), moet deze
tot op ± 0,025 mm nauwkeurig worden gecontroleerd.

3. De radiale insteekdiepte mag maximaal 50% van de steek bedragen omdat de kartels anders onvolledig zijn.

4. Zorg dat de centerhoogte van de kartelrol juist is ingesteld en dat de kartelrol stevig is bevestigd.

5. Smeer- en koelmiddelen zijn van groot belang voor het kartelproces. Kartelrollen moeten worden gespoeld
om verhitting te voorkomen en spanen te verwijderen.

6. Sommige materialen zijn minder geschikt voor het drukken van kartels. In dergelijke gevallen kan wellicht
beter een kartel-frees-systeem worden gebruikt. Roestvrij staal, kunststof en koper zijn bijvoorbeeld
moeilijk te drukken. Een freessysteem levert vrijwel altijd het beste resultaat, ongeacht de aard van het
gebruikte materiaal.
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V  
m/min

Av 
mm/omw

V  
m/min

Av  
mm/omw

V  
m/min

Av  
mm/omw

V 
m/min

Av  
mm/omw

V  
m/min

Av  
mm/omw

STAAL TOT 60 KG 32 0,05-0,12 32 0,05-0,12 30 0,05-0,15 21 0,05-0,12 150 0,20-0,60

STAAL TOT 90 KG 30 0,05-0,12 30 0,05-0,12 27 0,05-0,15 19 0,05-0,12 100 0,01-0,40

RVS 26 0,05-0,12 26 0,05-0,12 25 0,05-0,15 17

MESSING 58 32 0,05-0,12 32 0,05-0,12 30 0,05-0,15 21

BRONS 32 0,05-0,12 32 0,05-0,12 30 0,05-0,15 21

ALUMINIUM 39 0,05-0,12 39 0,05-0,12 35 0,05-0,15 25

MCNCS  
MCNC

MHC

VOOR TYPE HOUDER

VOOR DRUKKARTELEN

MATERIAAL
M1 
M2 
M3

M6 M4CNC  
M5CNC

SNIJSNELHEID EN VOEDINGSWAARDEN VOOR KARTELROLLEN

GENOEMDE CONDITIES ZIJN EEN LEIDRAAD WAARBIJ OPGEMERKT DAT DE BESTE RESULTATEN BEREIKT KUNNEN WORDEN DOOR TE TESTEN
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V       
m/min

Av        
mm/omw

V       
m/min

Av        
mm/omw

V       
m/min

Av        
mm/omw

14,5 42 0,06-0,08 38 0,06-0,15

21,5 60 0,06-0,14 58 0,06-0,15

14,5 38 0,05-0,07 30 0,05-0,07

21,5 50 0,05-0,12 45 0,05-0,12

14,5 30 0,06-0,08 25 0,05-0,08

21,5 38 0,06-0,14 35 0,05-0,12

14,5 70 0,06-0,08 58 0,07-0,12

21,5 100 0,06-0,14 98 0,07-0,18

14,5 58 0,06-0,08 55 0,05-0,10

21,5 88 0,06-0,14 85 0,06-0,15

14,5 43 0,06-0,08 40 0,06-0,09

21,5 58 0,06-0,14 55 0,06-0,14

14,5 80 0,06-0,08 70 0,07-0,18

21,5 120 0,06-0,14 110 0,09-0,25

14,5 28 0,06-0,08 25 0,05-0,08

21,5 38 0,06-0,14 35 0,05-0,12

14,5 35 0,06-0,08 30 0,05-0,08

21,5 50 0,06-0,14 45 0,05-0,12
0,05-0,12

GENOEMDE CONDITIES ZIJN EEN LEIDRAAD WAARBIJ OPGEMERKT 

DAT DE BESTE RESULTATEN BEREIKT KUNNEN WORDEN DOOR TE TESTEN

0,06-0,15

0,06-0,14

0,10-0,25

0,05-0,12

0,06-0,15

0,05-0,12

0,05-0,12

0,07-0,20

GIETSTAAL

55

40

33

90

80

53

100

32

40

MESSING 60

BRONS

ALUMINIUM

GIETIJZER

STAAL TOT 60 KG

STAAL TOT 90 KG

RVS

MESSING 58

SNIJSNELHEID EN VOEDINGSWAARDEN VOOR KARTELROLLEN

VOOR HOUDER TYPES  MFCNCS, MFCNC EN MF21.55VDI

MATERIAAL KARTELROL    
DIAMETER

WERKSTUKDIAMETER IN MM.
2-12 12-40 40-250

VOOR FREESKARTELEN
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