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De sterke opkomst van HPC (‘High Pressure Coolant’)

in een tijd waarin veel gesproken wordt over

droogverspanen en minimaalsmering lijkt verrassend

te zijn. De verklaring is echter simpel: hogedruk-

koeling is een effectief hulpmiddel om moeilijk

verspaanbare materialen als titaan, nikkellegeringen

en roestvaste staalsoorten tóch effectief te kunnen

bewerken. Effectief gelet op een goede spaanvorming,

verbeterde verspaningsparameters én een verlengde

standtijd van de verspanende gereedschappen.

DOOR: REINOLD TOMBERG

Als standaarddruk voor hogedrukkoeling wordt

momenteel veelal de waarde van 70 bar tot 80

bar genoemd, maar er zijn ook al toepassingen

met drukken tot 300 bar of 400 bar. Terwijl in de

jaren negentig van de vorige eeuw al geëxperi-

menteerd is met ultrahoog drukverspanen met

drukken tot 1000 bar. In dat licht bezien is een

druk van 70 bar tot 80 bar een eerste stap.

Doorslaggevend bij HPC is dat een stroom koel -

smeervloeistof heel gericht en met een hoge

druk precies op de snijkant gericht wordt die

bezig is met het verspanen. Daarbij is het van

belang dat de leverancier van het HPC-systeem

de ‘nozzles’ (de spuitneuzen) zodanig ontwor-

pen heeft dat een laminaire stroming ontstaat.

Bij een conventionele koelsmeermethode met

een lagere druk wordt vaak op een wat wille-

keurige wijze gekoeld. Een gevolg hiervan kan

zijn dat het koelsmeermiddel, de emulsie, alleen

al vanwege een turbulente flow minder effec-

tief is. Bovendien zal de koelvloeistof, of een

deel ervan, vanwege de hoge temperatuur van

de snijkant dampvormig de eigenlijke verspa-

ningszone bereiken. Bij HPC wordt het koels-

meermiddel onder een flauwe hoek heel ge-

richt met een hoge druk tussen spaanvlak en de

spaan op het snijkant gespoten. Het koelsmeer-

middel zal dan ook als een vloeistof de verspa-

ningszone bereiken.

Wig
Dit heeft een aantal bijzondere effecten. Hoe

hoger de druk, hoe meer de straal koelsmeer-

vloeistof zal functioneren als een hydraulische

wig. Die wig is een extra spaanbreker. Er wordt

Overtuigend: een foto geschoten bij Fimedu in Duiven. Links een bakje met spanen die ontstaan bij

hogedrukkoeling van 70 bar, rechts spanen van een verspaningsproces met een standaarddruk. Gelet op

procesbeheersing en -betrouwbaarheid genieten de kortere, gebroken spanen in het linkerbakje

vanzelfsprekend de voorkeur (foto: Reinold Tomberg)

Kijkend over het spaanvlak van dit draaigereedschap zijn de twee

nozzles van de hogedrukkoeling, ogend als inbusschroefjes, goed

zichtbaar. De uittrede-openingen zijn gericht op de verspaningszone

(herkenbaar aan de vrijloopvlakslijtage) (foto: Reinold Tomberg)
Hydraulische wig als extra spaanbreker

Spanen breken
met hoge drukken
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wel een vergelijking gemaakt met waterstraal-

snijden. Gelet op de drukken een paar duizend

bar bij waterstraalsnijden is die vergelijking ech-

ter wat overdreven.

Ook zal een hogere druk van het koelsmeermid-

del resulteren in een betere en snellere afkoe-

ling van de spanen. Dit komt omdat het koel -

smeermiddel precies op de plek komt waar het

nodig is en bovendien, zoals al genoemd, als

een vloeistof. Een hogere afkoelsnelheid ver-

taalt zich in een hogere brosheid van de spanen.

Ook dit zal bij de spaanvorming resulteren in

spanen die veel gemakkelijker breken. Juist bij

de hierboven genoemde metalen die hinderlijk

langspanig zijn, is dit een enorm voordeel. Bij

een conventionele koeling ontstaat hinderlijke

lintspanen. In het kader van procesbeheersing is

dit een ongewenste spaanvorm.

Een ander effect is dat de hoge druk van het

koelsmeermiddel als het ware een smeerfilm

verzorgt tussen de spanen en het spaanvlak.

Denk aan een glijlager dat hydrostatisch gaat

‘drijven’ op een oliefilm als de druk maar hoog

genoeg is. Deze extra smering op het spaanvlak

zal de kolkslijtage op het gereedschap drastisch

reduceren.

Boven 1000°C
Dat een koeling met een hogere druk goed

werkt bij een materiaal als titaan komt omdat

zowel de taaiheid van dit materiaal in combina-

tie met de lage warmtegeleiding als de hoge

warmtecapaciteit resulteert in hoge temperatu-

ren tijdens de verspaning. Een betere koeling

zal resulteren in betere verspaningsparameters

en standtijden van het gereedschap. Nu is ove-

rigens HPC niet de enige manier om de ver-

spaanbaarheid van titaan te verbeteren. Elders

zie je ook toepassingen met het koelen van het

verspaningsproces met vloeibare stikstof of

kooldioxide. Dit ook vanuit de gedachte om zo

snel mogelijk de warmte af te voeren en de ver-

spaningszone te koelen.

De hoogste temperaturen bij het verspanen tre-

den op tussen de spaan en het spaanvlak. Denk

aan temperaturen dik boven de 1000°C. Een te

hoge temperatuur op het grensvlak heeft een

negatief effect op de gereedschapslijtage en

kan bovendien ook het werkstuk aantasten.

Denk bijvoorbeeld aan aanloopkleuren. Bij het

bewerken van materialen als titaan is soms de

maximaal toelaatbare bewerkingstemperatuur

nog een paar honderd graden lager om struc-

tuurveranderingen in het werkstukmateriaal te

voorkomen. De toelaatbare thermische belas-

ting is in elk geval een van de begrenzingen van

het verspaningsproces. Nu is het niet zo dat me-

taalbewerkers bij verspaningsprocessen uitge-

breid rekenen met de temperaturen tussen

spaan en spaanvlak, als je al in staat zou zijn om

die temperatuur te meten. Vaker is de ver-

langde standtijd van het gereedschap leidend.

M E T A A L B E W E R K E N

>>>

Links de twee pompen voor de lagedruk-koelsmeervloeistof voor de beide revolvers van een Nakamura-Tome

draaifreescentrum bij Fimedu in Duiven; rechts de unit voor de hogedrukkoeling met een maximale druk tot

130 bar (foto: Reinold Tomberg)

Bij het WZL in Aken wordt ‘Hochdruckkühling’

beproefd bij steekbewerkingen van de

titaanlegering TiAl6V4. De foto toont de gunstige

spaanvorm die ontstaat bij een druk van 300 bar. Bij

een druk van 6 bar ontstaan zeer hinderlijke

lintspanen (foto: Reinold Tomberg)

Draaigereedschap met drie nozzles, de nozzles zijn

uitschroefbaar. Een gebruiker kan kiezen uit

boringen met verschillende diameters (foto: Sandvik)

Doorslaggevend is dat de stroom koelsmeervloeistof heel gericht en

met een hoge druk precies op de snijkant gericht wordt die bezig is

met het verspanen (foto: Iscar)
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Procesbeheersing met hogere druk

Dankzij een  hogedrukkoeling meldt Fimedu bij het draaien van roestvast staal een standtijdverlenging. Ook de spaanvorming is behoorlijk ver-

beterd.

Fimedu in Duiven zet hogedrukkoeling ondermeer in bij het draaien van roestvast staal

316L. Als voorbeeld laat directeur/eigenaar René Beverwijk een werkstuk zien met een dia-

meter van pakweg 30 mm en een hoogte van 55 mm. De hogedrukkoeling wordt ingezet

bij het in- en uitwendig draaien en bij het boren van dit werkstuk. In de hal in Duiven staan

twee Nakamura-Tome draaifreescentra van het type Super NTJ. In standaarduitvoering wer-

ken deze machines voor compleetbewerken; kenmerkend is een bovenrevolver die onder

een hoek gezet kan worden, met een ‘lage’ druk van 20 bar. Bij Fimedu zijn de beide ma-

chines ook voorzien van een aparte unit die drukken kan leveren tot 130 bar. In de dage-

lijkse praktijk wordt echter momenteel verspaand met een maximale druk van 70 bar,

omdat er anders afdichtingsproblemen kunnen optreden in de dragers van de gereedscha-

phouders. Een foto bij dit kader toont het werkstuk en de beide draaigereedschapkoppen

van Sandvik die ingezet worden voor het voor- en nadraaien.

Bij het voordraaien van dit rvs werkstuk werkt Fimedu met twee nozzles voor het gericht

toevoeren van de hogedrukkoeling. Dit zijn nozzles met een boring van 1 mm. Bij het na-

draaien wordt met één nozzle gewerkt. Bij andere verspaningen is het ook mogelijk om

bijvoorbeeld te werken met boringen van 0,8 mm of 1,2 mm. Wél is het zo dat per nozzle

een flow van de pompunit nodig is van 5 l/min tot 10 l/min. Dat betekent dat als je werkt met een gereedschap met vier nozzles, bijvoorbeeld bij

gereedschappen voor een bredere snijzone én voor het werken in zowel langs- en koprichting van een werkstuk, er alleen al voor dat ene gereed-

schap een pomphoeveelheid nodig is tot 40 l/min. Zet je bijvoorbeeld in de andere revolver van de machine een vergelijkbaar gereedschap dan

heb je een behoorlijke stroom koelsmeermiddel nodig. Lukt het de pomp niet om dit te leveren, dan zal dat resulteren in een ongewenste druk-

verlaging.

Beverwijk noemt twee voordelen van hogedrukkoeling: procesbeheersing en een verlengde standtijd van de gereedschap. “En je kunt het horen,

verspanen met hogere drukken resulteert in een minder geluid tijdens de verspaning.”

Bij het voorbewerken werkt Fimedu met een snijsnelheid van 180 m/min, met een voeding van 0,25 mm per omwenteling en met een snedediepte

van 2,5 mm. Voor het nadraaien zijn deze waarden respectievelijk 225 m/min, 0,2 mm/omw en 1 mm diep. Dankzij de hogedrukkoeling van 70 bar

tijdens het voor- en nadraaien is de standtijd van de gereedschappen behoorlijk

gestegen: van tien naar zeventien stuks werkstukken.

Beverwijk benadrukt dat voor hem de verbeterde procesbeheersing minstens

even zwaar weegt. De hoge druk van het koelsmeermiddel blijkt een effectieve

manier te zijn om de spanen te breken. De lintspanen veranderen in kortere spa-

nen. Uit het oogpunt van de betrouwbaarheid van het draaiproces is dit  na-

tuurlijk een enorme verbetering. Voor een manarme of -loze bewerking is het

immers van belang dat het bewerkingsproces reproduceerbaar is. Een hoge-

drukkoeling biedt dan voordelen gelet op de spaanvorming.

Van belang is de gewenste standtijd T goed af

te stemmen op de eigenlijke verspaningscyclus.

Hetzelfde gereedschap kan immers met ver-

schillende standtijden met succes ingezet wor-

den. Het is dus zeker niet zo dat de standtijd T

een vast gegeven is van een gereedschap.

Druk én volume
Uiteraard is een vloeistofstroom het resultaat

van druk én volume. In documentatie van Sand-

vik vinden we richtwaarden voor het verspanen

met HPC. Voor draaien zien we een aanbeve-

ling voor een nozzle met een binnendiameter

van 1 mm en een druk van 80 bar. Om die druk

te handhaven in de 1 mm boring is 5 liter koel-

vloeistof per minuut nodig. Dit betekent dat de

koelsmeerinstallatie een capaciteit moet heb-

ben van meer dan 20 liter/min als je vier nozzles

met succes wilt inzetten.

Voor frezen is meer koelmiddel nodig omdat

daar gewerkt wordt met meer spuitneuzen. Tot

tien nozzles kan gewerkt worden met een bo-

ring van 1 mm, tussen tien en twintig wordt 0,8

mm aanbevolen en bij nog meer nozzles is het

zinvol om te werken met een boring van 0,6

mm.

Bij boren  wint de hoeveelheid koelvloeistof

nog meer aan belang. Dit om een goede spaan-

afvoer te garanderen. Voor boren tot 12 mm

diameter wordt de flowrate van 16 liter/min ge-

noemd, voor het boren in het diameterbereik

12 mm tot 40 mm tot 30 liter/min en bij nog

grotere boorgaten 50 liter/min. <<<

Bij het voordraaien van dit rvs werkstuk werkt Fimedu met

twee nozzles (links op de foto). Bij het nadraaien wordt

met één nozzle gewerkt (foto: Reinold Tomberg)

Een nadraaigereedschap van Sandvik in de revolver van een Nakamura-Tome

draaifreescentrum bij Fimedu; tussen de beide grote inbusschroeven is de nozzle

zichtbaar. Onder het gereedschap de toevoerleiding voor de hogedrukkoelsmering

(foto: Reinold Tomberg)
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