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Terwijl de ene machineleverancier op de EMO 2011

het verspaningsproces afkoelde met vloeibare

stikstof van pakweg -200°C, zag je op een andere

stand hoe met behulp van een laserstraal warmte

werd toegevoerd naar de snijkant. Een derde variant

om de verspaanbaarheid te verbeteren die in

Hannover gedemonstreerd werd, was het opleggen

van een ultrasone trilling op het verspanende

gereedschap. En ook verhogen van de druk van de

koelsmeervloeistof schijnt wonderen te verrichten.

Waarom eigenlijk? Eerst wat uitleg aan de hand van

de theorie en dan wat praktijkvoorbeelden van de

EMO.

DOOR: REINOLD TOMBERG 

Enig idee hoe hoog de hoofdsnijkracht Fc kan

zijn bij verspaningswerkzaamheden? Een voor-

beeld van Sandvik Coromant leert dat bij het

draaien van staal CMC 02.1 (een CrNiMo-staal)

met een hardheid van 180 HB op de wisselplaat

een tangentiale kracht ontstaat van 17 kN. Of-

tewel: op die kleine wisselplaat drukt continu

een kracht die vergelijkbaar is met de zwaarte-

kracht die trekt aan een auto met een massa

van 1700 kg. Deze hoge kracht in dit voorbeeld

geldt voor zowel een slanke spaan met een sne-

dediepte ap van 13 mm en een voeding fn van

0,62 mm als voor een verspaning met een rela-

tief dikkere spaan met respectievelijk een diepte

van 8,1 mm en een voeding van 1 mm. Gelet op

de grootte van deze kracht is het dan ook niet

verwonderlijk dat de toelaatbare hoofdsnij-

kracht een van de begrenzingen is die je ont-

moet bij de keuze van een verspaningsproces.

Die hoofdsnijkracht is recht evenredig met de

snededoorsnede (het product van snedediepte

maal de voeding, zeg maar de breedte en

hoogte van de spaan). Andere begrenzingen

zijn de toelaatbare thermische belasting van

werkstuk én gereedschap en de verlangde

standtijd van het gereedschap. Vloeibare stik-

stof (cold machining), laserondersteund verspa-

Demonstratie van verspanen met vloeibare stikstof op de stand van MAG tijdens de EMO Hannover 2011.

Gefreesd wordt een titaan blisk. Het stikstofverbruik is ongeveer 10 l/h tot 15 l/h. Dit betekent een kostenpost

van pakweg 3 tot 5 euro per uur (foto’s: Reinold Tomberg)

Oprekken grenzen verspaningsproces 

Hot en cold
verspanen op EMO
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nen (hot machining), ultrasone trilling en hoge-

drukkoeling zijn eigentijdse technieken om de

grenzen van het verspaningsproces behoorlijk

op te rekken.

Lamellen
Kijkend naar de spanen van verspanende be-

werkingen dan valt altijd, in meer of mindere

mate, de lamelvorming van de spanen op. Wat

minder zichtbaar bij aluminium, maar bij het

verspanen van veel staalsoorten heel goed her-

kenbaar. In wezen kijk je naar afschuifvlakjes.

Dat is te verklaren omdat verspanen een plas-

tisch omvormproces is. De punt van het verspa-

nende gereedschap is een beitel, een wig, die

met grote kracht in het werkstukmateriaal ge-

duwd wordt. Onder invloed van die kracht ont-

staan in het werkstukmateriaal drukspanningen

die dunne schijfjes materiaal over een zogehe-

ten afschuifvlak over elkaar laat schuiven. Dit is

een plastische vervorming die in de gewenste

spaanvorming resulteert. Taaie werkstukmate-

rialen geven een lintspaan. Bij minder goed ver-

vormbare materialen, zie de gekartelde lamel-

spanen. Is de vervormbaarheid nog minder dan

ontstaan brokkelspanen (spanen zonder samen-

hang).

Theoretisch is het overigens interessant om op

te merken dat als spaanvorming een proces is

als gevolg van een plastische vervorming, dat er

dan ook altijd een elastische vervorming zal op-

treden. Met andere woorden: het werkstukma-

teriaal zal na een verspaning ook ietwat uitve-

ren. Zoals gezegd: dit is meer iets voor de theo-

rie.

Ook is het goed om te realiseren dat het verspa-

nen geen statisch proces is. Door het afschuiven

van de lamellen, door het breken van de spanen

en omdat een materiaal niet altijd 100 procent

homogeen is, ontstaan ook dynamische krach-

ten tijdens het verspanen. Bij moeilijk te verspa-

nen materialen met veel lamelvorming kunnen

de dynamische krachten een waarde van 30

procent van de waarde van statische krachten

bereiken. Als gevolg van deze wisselende dyna-

mische krachten kunnen tijdens het verspanen

ongewenste trillingen optreden. 

Hoofdsnijkracht
Hierboven is gesteld dat de de hoofdsnijkracht

recht evenredig is met de spaandoorsnede. Dit

is niet helemaal juist. De hoofdsnijkracht is

recht evenredig met de snedebreedte en minder

dan recht evenredig met de spaanhoogte (sne-

dedikte).

In formulevorm wordt het (zowel voor draaien

als frezen) als volgt uitgedrukt:

Fc = kc,1,1 x b x h1-m
c

Fc = de hoofdsnijkracht

kc,1,1 = de specifieke snijkracht

1-mc = de stijgingsfactor 

De specifieke snijkracht is een grootheid in

N/mm2 die de snijkracht aangeeft voor één vier-

kante millimeter spaandoorsnede. Overigens is

dit een richtwaarde die afhankelijk is van het

snijmateriaal, het werkstukmateriaal en de geo-

metrie van de beitel. Datzelfde geldt voor de

stijgingsfactor, een waarde kleiner dan 1, waar-

mee tot uitdrukking gebracht wordt dat de

spaanhoogte minder dan recht evenredig in-

vloed heeft op de hoofdsnijkracht.

Ook de hierboven vermelde formule is niet ge-

heel juist. Bij het hogesnelheidsverspanen blijkt

immers dat de snijkrachten behoorlijk afnemen

bij een toenemende snijsnelheid vc. Dit effect zit

niet in de formule.

Tenslotte: de hoofdsnijkracht is weliswaar de

grootste kracht die optreedt bij het verspanen,

maar niet de enige kracht. Naast deze tangen-

tiale kracht zijn er ook krachten als de terug-

druk- en de voedingskracht die samen de totale

snijkracht opleveren.

Vermogen
Het vermogen aan de spil van een draaima-

chine, of het vermogen om een freestand door

het werkstuk te bewegen, kan worden bepaald

met de formule:

P = Fc x vc

Het vermogen P wordt (bijna) volledig omgezet

in warmte. Het grootste gedeelte van de

warmte ontstaat in de afschuifzone. Dit is het

afschuifvlak waar de laagjes werkstukmateriaal

als gevolg van plastische deformatie over elkaar

afschuiven en loskomen uit het te verspanen

werkstuk. Ongeveer 80 procent van de verspa-

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

Meer informatie verspaningstechniek
Meer informatie over verspaningstechnieken is te vinden

in de volgende bronnen die ook zijn gebruikt bij het

schrijven van dit artikel:

- boek ‘Industriële Productie’ van Kals, Luttervelt en Mou-

lijn;

- boek ‘Verspaningstechnologie’ van Rijsdijk;

- DVD ‘Training Handbook’ van Sandvik Coromant;

- Aluminium Infoblad ‘Verspanen van aluminium’ van het

Aluminium Centrum;

- Archief met artikelen op de site van Metaal Magazine.

>>>

Het stikstofaggregaat bij een bewerkingscentrum van MAG. De vloeibare stikstof

wordt door het verspanende gereedschap heen aangevoerd

Een unit voor het toevoeren van koelsmeervloeistof in de hallen van het WZL in

Aken (D). Volume gaat tot 70 l/min bij een maximale druk van 350 bar 
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ningswarmte ontstaat in het afschuifvlak. De

andere 20 procent is ongeveer gelijk verdeeld

als wrijvingswarmte tussen het vrijloopvlak van

het gereedschap en het werkstuk én als wrij-

vingswarmte tussen de spaan en het spaanvlak

van het gereedschap. Deze 20 procent zal zich

ook gelijk verdelen over werkstuk en gereed-

schap. De verdeling van de warmte tussen spa-

nen, werkstuk en gereedschap blijkt ook afhan-

kelijk te zijn van de snijsnelheid vc. Bij een ho-

gere snijsnelheid wordt meer warmte afge-

voerd via de spanen. Ook dit is een effect wat

goed zichtbaar is bij hogesnelheidsverspanen. 

Voor bijvoorbeeld het verspanen van aluminium

is ten opzichte van staal met een vergelijkbare

sterkte ongeveer twee tot drie keer minder ver-

mogen nodig. Dit omdat aluminium veel zach-

ter is dan staal. Die goede verspaanbaarheid van

aluminium levert echter ook bijzondere proble-

men op, zoals het moeilijk breken van spanen

door de grote taaiheid en het kleven van alumi-

niumdeeltjes (valse snijkant) op de snijgereed-

schappen. Het verhogen van de snijsnelheid is

een manier om die opbouw tegen te gaan. Dit

is een van de redenen waarom tegenwoordig

ook bij het verspanen van aluminium hoogver-

mogenspillen worden ingezet.

Begrenzingen
De hoogste temperaturen bij het verspanen

treedt 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 gereedschapslij-

tage en kan bovendien ook het werkstuk aan-

tasten. Denk bijvoorbeeld aan aanloopkleuren.

Zoals al gezegd is ook de toelaatbare thermi-

sche belasting een van de begrenzingen van het

verspaningsproces. Nu is het niet zo dat metaal-

bewerkers bij verspaningsprocessen uitgebreid

rekenen met de hoofdsnijkracht of met de tem-

peratuurhoogte tussen spaan en spaanvlak (als

je al in staat zou zijn om die temperatuur te

meten!). Veel meer is het zo dat de verlangde

standtijd van het gereedschap leidend is. Uit-

gaande van een verlangde standtijd kun je kie-

zen voor een combinatie van snijsnelheid en

snededoorsnede die past bij de standtijd T van

het gereedschap (de tijd dus dat de maximaal

aanvaardbare slijtage ontstaat). De begrenzin-

gen van je verspaningsproces kom je dan tegen

als je bij een steeds kortere standtijd kiest voor

een steeds grotere snededoorsnede. Dan ont-

moet je vanzelf de grenzen van de toelaatbare

thermische belasting (bij een hogere snijsnel-

heid) of de grens van de toelaatbare hoofdsnij-

kracht (bij een wat lagere snijsnelheid) in com-

binatie met een hogere snededoorsnede. Uit

het oogpunt van productiviteit (maximaal spa-

nen maken) is overigens de combinatie van een

zo laag mogelijke snijsnelheid met een zo hoog

mogelijke voeding de meest gunstige. Van be-

lang is ook 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.

Koelen met stikstof
Koeling met vloeibare stikstof is interessant bij

het verspanen van ‘moeilijke’ metalen als titaan,

nikkellegeringen, nodulair gietijzer en vermicu-

lair gietijzer. Tijdens de IMTS 2010 in Chicago is

het stikstofprocedé voor het eerst door machi-

neleverancier MAG gedemonstreerd. Dit najaar

tijdens de EMO 2011 in Hannover zijn ook de-

monstraties verzorgd. 

Een van de demonstraties van MAG was het fre-

zen van een titaan blisk uit volmateriaal voor

een straalmotor. Blisk is een samenvoeging van

de woorden blade and disc. Kenmerkend is dat

de schoepen geïntegreerd zijn in het volmateri-

aal (dus geen schoepopnamen). Het demodeel

van MAG is een werkstuk met een diameter van

640 mm,  een breedte van 190 mm met 39

schoepen. Dit is een werkstuk met een massa

van 180 kg. Dankzij de koeling met vloeibare

stikstof is het mogelijk om of de standtijd van

het gereedschap te verdubbelen van één naar

twee blisks of bij gelijkblijvende gereedschap de

standtijd van één blisk de voeding met 30 pro-

cent te verhogen. Bij het conventioneel verspa-

nen werd een koelsmeervloeistof met een druk

van 30 bar ingezet; verspanen met vloeibare

Bij ultrasoon verspanen beweegt het gereedschap met een trilling van 20 kHz tot 50 kHz. Dus tot 50.000 maal

per seconde trommelt het gereedschap op het te bewerken materiaal.  Dankzij de verlaagde proceskrachten is

een Ra van meer dan 0,2 micrometer bereikbaar. Ook de kans op microscheurvorming reduceert (foto:

DMG/Sauer) 
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stikstof lukt als droogverspanen met een mini-

maalsmering. Enkele verspaningsgegevens zijn:

volhardmetaal frees van 16 mm met zes tanden,

snijsnelheid 72 m/min, voedingssnelheid van 860

mm/min en een freesdiepte van 24,5 mm. Blij-

ven deze verspaningscondities zo bij een koe-

ling met vloeibare stikstof, dan is het volgens

MAG mogelijk om de gereedschapstandtijd te

verdubbelen. Ga je uit van een gelijkblijvende

standtijd, dan kan de voeding omhoog van 860

mm/min naar 1.150 mm/min. 

Dat een koeling met vloeibare stikstof goed

werkt bij een materiaal als titaan komt omdat

zowel de taaiheid van het materiaal in combi-

natie met de lage warmtegeleiding en de hoge

warmtecapaciteit resulteert in hoge temperatu-

ren tijdens de verspaning. Koeling met vloei-

bare stikstof is dan een effectieve manier om de

temperatuur naar beneden te brengen. 

Hogedrukkoeling
Het WZL in Aken onderzoekt wat de invloed is

van de druk van de koelsmeervloeistof op het

verspanen van moeilijk verspaanbare materia-

len als titaan- en nikkellegeringen. Het blijkt dat

hoge drukken een gunstige invloed hebben op

de spaanvorm. Bij koelen en smeren van het

snijvlak met een hoge druk wordt de koel -

smeervloeistof met behulp van spuitneuzen

heel gericht gestuurd naar het contactvlak tus-

sen de snijkant van de wisselplaat en het werk-

stuk. De stralen vormen dankzij de hoge druk

als het ware een hydraulische wig tussen het op-

pervlakte van de wisselplaat en de onderzijde

van de spaan. Net als bijvoorbeeld in een glijla-

ger wordt er een hydraulische druk opge-

bouwd. Een hogere druk van de koelsmeer-

vloeistof heeft een positief effect op de spaan-

vorming. Bij voorbewerken en grofverspanen is

het met een hogedrukkoeling bovendien mo-

gelijk om heel effectief de temperatuur van de

snijkant te laten dalen. Bij het WZL gaan de

drukken bij het groefsteken van TiAl6V4 tot 300

bar. Meer stand der techniek is een hogedruk-

koeling waarbij een straal koelsmeervloeistof

onder een druk van 70 bar tot 140 bar precies

op de snijzone van de snijkant van het verspa-

nende gereedschap spuit .

Ultrasoon
Ultrasoon bewerken is ook een manier om de

grenzen van het verspaningsproces te verleggen.

Met een ultrasone trilling van het gereedschap

wordt de structuur van moeilijk te bewerken ma-

terialen aan het oppervlak enigszins kapot ge-

broken, zodat slijpgereedschap, boor- of frees-

snijkant hun werk makkelijker kunnen uitvoeren.

Het biedt een aantal voordelen: door de ultra-

soon trilling is er sprake van een contactarm pro-

ces tussen gereedschap en werkstuk, met als ge-

volg een lager krachtenniveau bij de bewerking. 

Laserondersteund
Dankzij een hydrostatische lagering kunnen de

draaimachines van Monforts ingezet worden

voor het precisiebewerken van ‘moeilijke’ mate-

rialen. Heel bijzonder is de RNC 400 LaserTurn

die Monforts liet zien tijdens de EMO Hannover

2011. Deze machine bewerkt keramische mate-

rialen vanaf de stang door middel van laseron-

dersteund draaien. Monforts heeft het draai-

centrum RNC 400 LaserTurn ontwikkeld in sa-

menwerking met Fraunhofer IPT uit Aken (D).

Het laserondersteund draaien wordt bijvoor-

beeld ingezet voor het bewerken van silicium-

nitride lagerschalen. Bijzonder is ook dat dit ke-

ramische materiaal vanaf de stang bewerkt

wordt. Het wordt aan de draaimachine toege-

voerd als gesinterd stafmateriaal. Bij het bewer-

ken is een oppervlakteruwheid haalbaar van Ra

= 0,2 micrometer. Hiermee is het laseronder-

steund een interessant productiealternatief

voor slijpen.  

Bij Fraunhofer IPT wordt momenteel ook het la-

serondersteund frezen van keramiek beproefd

op een bewerkingscentrum. Bijzonder is dat de

laserstraal door de hoofdspil heen direct naar

de snijkanten van de freeskop gestuurd wordt.

Gelet op de thermische beïnvloeding een verbe-

tering. Met behulp van een lenzenstelsel en

spiegels stuurt het Fraunhofer IPT het laserlicht

van een 2,4 kW Yb:YAG-schijflaser (golflengte

1.070 nm) door de hoofdspil heen van een ver-

ticaal bewerkingscentrum. Op deze manier is

het mogelijk om tijdens het laserfrezen de straal

precies te sturen daar waar het laserlicht nodig

is: op de snijkant van het freesgereedschap. 

<<<

De Monforts RNC 400 LaserTurn tijdens de EMO Hannover 2011 met

rechts de 3 kW diodelaser. Rechtsboven in de laserbron is de gele fiber

zichtbaar die het laserlicht naar de snijkant voert

Het gereedschap voor het laserondersteund draaien in de revolver van de de

Monforts RNC 400 LaserTurn

Het laservermogen van de Monforts RNC 400 LaserTurn kan ook worden gebruikt

voor het plaatselijk harden van een draaiwerkstuk zoals links op de foto

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