
j a a r g a n g  5 1  |  w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l  |  3 - 2 0 1 3   1716   j a a r g a n g  5 1  |  w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l  |  3 - 2 0 1 3

Hogedrukkoeling door de spil wordt steeds vaker toegepast, ook in standaard draai- en 

freessituaties. En met recht, zo leert de praktijk. Wat betreft standtijd van de gereedschappen 

en/of haalbare voedingssnelheden zijn de resultaten vaak verbluffend, al staan of vallen deze 

nog wel met de kwaliteit van machine en koelemulsie. 

DOOR: JAN OONK

Het begon met de opkomst van exotische ma-

terialen als Hastelloy en soortgelijke moeilijk te 

bewerken legeringen. Om deze met enige ca-

paciteit te kunnen bewerken zonder dat het 

gereedschap binnen de kortste keren wegsleet 

was een efficiënte afvoer van de warmte een 

voorwaarde. Daarvoor bleek hogedrukkoeling 

door de spil een effectieve oplossing te kunnen 

bieden. We hebben het dan over drukken die 

doorgaans rond de 70 bar tot 80 bar liggen, 

hoewel uitschieters tot rond de 140 bar ook wel 

voorkomen. De effecten zijn zelfs dermate 

overtuigend gebleken dat hogedrukkoeling 

door de spil inmiddels ook in standaardsituaties 

gemeengoed begint te worden.

Verrassend is dat allerminst. Salesmanager Ma-

nuel Schippers van Dormatec in De Goorn, 

dochteronderneming van machineleverancier 

Dormac, wijst op onderzoek dat is uitgevoerd 

door gereedschappenleverancier Sandvik waar-

uit blijkt dat de slijtage van gereedschappen 

gemiddeld met de helft kan worden geredu-

ceerd door het gebruik van hogedrukkoeling. 

Bij gelijke voeding wel te verstaan. Ofwel een 

verdubbeling van de standtijd van de gereed-

schappen, iets dat tot de verbeelding spreekt 

van elke metaalbewerker.

Dormatec is medio 2012 speciaal opgericht om 

‘een zodanige omgeving rond een bewerkings-

machine te creëren dat een optimale proces-

voering kan worden gerealiseerd’. Daarbij gaat 

het met name om de installatie van hogedruk-

systemen op bestaande en nieuwe machines 

(van willekeurig welke leverancier, mits tech-

nisch geschikt), inclusief de koeling en de filtra-

tie daarvan. Het bedrijf is inmiddels bezig met 

de opbouw van een organisatie die ook de 

markten in Duitsland, België en Zwitserland op 

dit terrein bestrijkt.

Onder de spaankrul
Bij PMA Manufacturing in Venray wordt sinds 

medio 2012 gebruik gemaakt van hogedruk-

koeling, met de aanschaf van twee nieuwe 

Puma V550M draaimachines van Doosan. Beide 

machines tellen twaalf deels aangedreven ge-

reedschappen op de revolver. Al naar gelang de 

kritische aard van de bewerkingen wordt daar-

bij al dan niet gebruik gemaakt van hogedruk-

koeling door spil en gereedschap. 

Directeur Jos Smeets onderschrijft het positieve 

effect op de standtijd van de gereedschappen, 

al waagt hij zich niet aan het noemen van 

exacte percentages. Dat effect is te danken aan 

het feit dat de straal koelemulsie heel gecon-

centreerd kan worden gericht op de plaats 

waar de warmte daadwerkelijk ontstaat. De 

truc is in feite om de spaan zo kort mogelijk in 

contact met het gereedschap te laten zijn (en 

het oppervlak van het product), zodat de ont-

stane warmte wordt afgevoerd voordat deze 

wordt overgedragen. Om dat te bereiken moet 

de straal emulsie precies onder de spaankrul 

komen, legt Schippers uit. 

Net als bij de gereedschappen heeft de snelle 

en effectieve afvoer van de spanen en hun 

warmte ook een positieve uitwerking op de 

kwaliteit en de gladheid van het productopper-

vlak. Bij een bewerking als boren is die afvoer 

van de spanen op zich al van belang, om te 

voorkomen dat deze de voortgang van het pro-

ces verstoren. “Met name bij het boren van die-

pere en blinde gaten is hogedrukkoeling door 

het gereedschap eigenlijk een onmisbare voor-

waarde”, zoals Smeets aangeeft.

Gruis
Hogedrukkoeling heeft ook een positief effect 

op het verspanend vermogen dat kan worden 

bereikt. Een gemiddeld 20 procent hogere voe-

ding blijkt haalbaar, zo blijkt uit hetzelfde on-

derzoek van Sandvik, bij gelijkblijvende stand-

tijd van de gereedschappen in dit geval. (Het is 

dus of/of, niet en/en).

Op dit punt heeft Smeets wel wat vergelijkings-

materiaal voorhanden. Met name bij industri- 

ële warmtewisselaars uit gietijzer (die voorheen 

op een andere machine zonder hogedrukkoe-

ling werden gemaakt) is PMA erin geslaagd om 

de cyclustijden met 35 procent te verkorten. 

Daarbij speelt naast het effect van de hoge-

drukkoeling evenwel ook de verbeterde stabili-

teit en dynamiek van de machine mee. Het is in 

ieder geval een imponerend resultaat, dat zich 

doorvertaalt in kortere levertijden.

Niet alleen worden de spanen sneller en effec-

tiever afgevoerd door de gerichte emulsie-

straal, door de hoge druk worden lintspanen 

eveneens gebroken. Dat effect is buitenge-

Beter verspanen met 
hogedrukkoeling

Een van de twee nieuwe Puma V550M draaimachines van Dosan bij PMA, waarop bij de meer kritische bewerkingen 

hogedrukkoeling wordt toegepast (foto: Marian Oosterink)

Een gereedschap met hogedrukkoeling, in dit geval met drie koelkanaaltjes (foto: Marian Oosterink)
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komen, legt Schippers uit. 

Net als bij de gereedschappen heeft de snelle 

en effectieve afvoer van de spanen en hun 

warmte ook een positieve uitwerking op de 

kwaliteit en de gladheid van het productopper-

vlak. Bij een bewerking als boren is die afvoer 

van de spanen op zich al van belang, om te 

voorkomen dat deze de voortgang van het pro-

ces verstoren. “Met name bij het boren van die-

pere en blinde gaten is hogedrukkoeling door 

het gereedschap eigenlijk een onmisbare voor-

waarde”, zoals Smeets aangeeft.

Gruis
Hogedrukkoeling heeft ook een positief effect 

op het verspanend vermogen dat kan worden 

bereikt. Een gemiddeld 20 procent hogere voe-

ding blijkt haalbaar, zo blijkt uit hetzelfde on-

derzoek van Sandvik, bij gelijkblijvende stand-

tijd van de gereedschappen in dit geval. (Het is 

dus of/of, niet en/en).

Op dit punt heeft Smeets wel wat vergelijkings-

materiaal voorhanden. Met name bij industri- 

ële warmtewisselaars uit gietijzer (die voorheen 

op een andere machine zonder hogedrukkoe-

ling werden gemaakt) is PMA erin geslaagd om 

de cyclustijden met 35 procent te verkorten. 

Daarbij speelt naast het effect van de hoge-

drukkoeling evenwel ook de verbeterde stabili-

teit en dynamiek van de machine mee. Het is in 

ieder geval een imponerend resultaat, dat zich 

doorvertaalt in kortere levertijden.

Niet alleen worden de spanen sneller en effec-

tiever afgevoerd door de gerichte emulsie-

straal, door de hoge druk worden lintspanen 

eveneens gebroken. Dat effect is buitenge-

woon drastisch. In ieder geval een deel van de 

spanen wordt gereduceerd tot gruis en daar 

komen dan meteen ook enkele problemen om 

de hoek kijken. Het betekent dat de filtratie 

van de emulsie meer nog dan voorheen een kri-

tisch onderdeel wordt van het verspaningspro-

ces. Want in combinatie met de hoge druk 

werkt dit spaangruis in feite als straalmiddel op 

gereedschap en product, met alle negatieve ge-

volgen van dien. Volgens Schippers moeten 

deeltjes boven 10 micrometer in ieder geval 

worden vermeden.

Een ander probleem van dit spaangruis is dat 

het gemakkelijk overal tussen kan kruipen. Een 

randvoorwaarde is dan ook dat de constructie 

van de machine zodanig moet zijn dat alle vi-

tale onderdelen effectief afgeschermd moeten 

zijn voor dit spaangruis. Bij de meeste moderne 

machines is dit wel het geval, maar met name 

oudere machines van voor pakweg 2009 is dat 

volgens Schippers niet vanzelfsprekend.

Goede emulsie
Omdat er meer warmte wordt afgevoerd vormt 

uiteraard ook de koeling van de koelemulsie 

een kritisch punt, om de temperatuur op een 

constant niveau te houden. Ook de kwaliteit 

van de koelemulsie zelf is meer dan voorheen 

een kritisch punt. De emulsie moet namelijk 

ook bij hoge drukken stabiel en homogeen blij-

ven en niet ontmengen. Een goede emulsie is 

cruciaal om alle eerder genoemde voordelen 

wat betreft standtijd en voedingssnelheid ook 

daadwerkelijk te realiseren, zoals Smeets en 

Strategische partner
PMA staat voor Prototyping, Machining en Assembly en dat dekt heel aardig de lading van 

de activiteiten van het bedrijf. “Het is onze filosofie om vanaf de beginfase betrokken te 

zijn bij projecten, waarbij we tenslotte inbouwgerede componenten leveren aan de klant”, 

aldus Jos Smeets. Het bedrijf (met zestig medewerkers) wil een strategische partner zijn voor 

haar opdrachtgevers. De automotive en truckindustrie vormen momenteel de belangrijk-

ste afzetmarkten. Het gaat dan om aluminium en gietijzeren componenten voor motoren, 

aircosystemen, schuifdaken en turbohuizen en om lagerschalen en wielnaven voor trucks. 

Andere afzetmarkten zijn motion & control (onder meer filterhuizen), landbouw en heavy 

equipment (onder meer aandrijfhuizen), de energiesector (onder meer warmtewisselaars) 

en de verpakkingsindustrie.

Dankzij de slag van jobber naar systeemleverancier die het bedrijf de afgelopen jaren heeft 

gemaakt is afgelopen jaar een groei van meer dan 10 procent gerealiseerd. Door verder-

gaande early supplier involvement en automatisering en de introductie van lean manufactu-

ring en six sigma verwacht Smeets die omzet in 2014 te kunnen verdubbelen.

 >>>

Beter verspanen met 
hogedrukkoeling

Door de straal emulsie precies onder de spaankrul 

te richten wordt deze zo snel mogelijk afgevoerd 

en blijft de warmteoverdracht naar gereedschap 

en productoppervlak zo gering mogelijk (illustratie: 

Sandvik)Een gereedschap met hogedrukkoeling, in dit geval met drie koelkanaaltjes (foto: Marian Oosterink)
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Schippers onderstrepen. Smeets heeft op dit 

punt goede ervaringen met emulsies van Rhe-

nus en Blaser. De laatste prijst zijn producten 

aan als ‘dass flüssige Werkzeug’.

Om de positieve effecten van hogedrukkoeling 

door de spil te benutten en negatieve effecten 

geen kans te geven gaat het dus heel nadruk-

kelijk om de combinatie van gereedschap, 

koelemulsie en machine. En dan is het vervol-

gens per materiaalsoort en per type bewerking 

een kwestie van afwegen of hogedrukkoeling 

voldoende toevoegt (qua proceszekerheid, 

standtijdverlenging of kortere cyclustijden) om 

de extra kosten van de gereedschappen te 

rechtvaardigen. Maar met name bij boorbewer-

kingen is de hogedrukkoeling volgens Smeets 

eigenlijk niet meer weg te denken.

Ook milde drukken
Wat hogedrukkoeling betreft maakt Dormatec 

gebruik van de apparatuur die het Zuid-Kore-

aanse Kemtech levert op dat gebied. Voor wat 

betreft hogedrukunits voor draaibanken wor-

den twee modellen geleverd, met kleppensy-

steem en met frequentieregelaar. Meestal heb-

ben de pompen een druk van 70 bar, de resul-

terende druk aan het eind van het gereedschap 

hangt vervolgens af van de diameter van de 

koelkanaaltjes. Overigens hoeft qua druk niet 

het onderste uit de kan te worden gehaald om 

toch merkbare resultaten te boeken, geeft 

Schippers aan. “Ook met milde drukken van 20 

tot 30 bar kan vaak al een behoorlijke verlen-

ging van de standtijd van gereedschappen of 

hogere voedingssnelheid worden bereikt.”

Een los systeem voor hogedrukkoeling kost vol-

gens Schippers tussen de 5.000 euro en 11.000 

euro, afhankelijk van de druk en het debiet. 

Dat is dan inclusief pomp, filterinstallatie en be-

sturing. Volgens hem heeft hogedrukkoeling 

dan ook een grote potentie en raakt de metaal-

markt ervan overtuigd dat het substantieel bij-

draagt aan een hogere ‘return on investment’ 

van bewerkingsmachines. Of zoals Smeets stelt: 

“Als metaalbewerker zou je jezelf tekort doen 

als je het niet toe zou passen. Tegen relatief ge-

ringe kosten kun je grote voordelen bereiken 

op het gebied van het gereedschapverbruik en 

de doorlooptijden.” <<<

Ervaringen met hogedrukkoeling bij Mabotec
Bij Mabotec in Waalwijk wordt met name op de drie horizontale bewerkingscentra van Mazak 

gebruik gemaakt van hogedrukkoeling. De machines zijn op verzoek van Mabotec speciaal 

geschikt gemaakt voor drukken van 70 bar tot 80 bar. Dat betreft volgens mededirecteur 

Sjaak Branderhorst ondermeer de keringen in de spil, die deze hoge drukken aan moeten 

kunnen. Om dezelfde reden worden de gereedschappen ingespannen in krimphouders, ‘om 

de koelemulsie echt in het gereedschap te houden’.

Bij Mabotec wordt veel geboord en dankzij die hoge drukken kunnen de spanen tot boor-

dieptes van 40D worden verwijderd. Bij speciaal getrapte boren of ruimers moet er daarbij 

voor worden gezorgd dat bij elke trap interne koeling kan komen. Het breken van de spanen 

met behulp van hoge druk is volgens Branderhorst niet in alle gevallen een vanzelfsprekend-

heid, daarom is een spaanbreker altijd  noodzakelijk. “Zonder spaanbreker slaan er toch nog 

spanen om het gereedschap.”

De verwijdering van de spanen (en een ongestoorde voortgang van het proces) is voor Bran-

derhorst de belangrijkste afweging om te werken met hogedrukkoeling, een verhoging van 

de voedingssnelheden is voor hem een positieve bijkomstigheid. Ook de verlenging van de 

standtijd van de gereedschappen is voor hem significant, afhankelijk van het type gereed-

schap en het materiaal dat bewerkt wordt. Bij de bewerking van een materiaal als RVS316 

bereikt hij een standtijdverlenging van 20 tot 25 procent, waarbij het effect bij boren groter 

is dan bijvoorbeeld bij het frezen.

Geringe kosten, grote voordelen

Een systeem voor hogedrukkoeling van Kemtech 

van het type HCF, inclusief pomp, filterinstallatie en 

besturing (foto: Reinold Tomberg)

Door de hoge druk van de emulsiestraal worden lintspanen gebroken. Het effect is wat dat betreft nog weer 

afhankelijk van de metaalsoort (illustratie: Sandvik)
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