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Jan Oonk

Ultrasoon ondersteund verspanen
nieuwe mogelijkheden bij bewerken harde materialen
Van Besouw Slijptechniek en boort hij
naar hartenlust de genoemde gaatjes
in het keramische uurwerkonderdeel.
Het lijkt een veelbelovende technologie, de combinatie van slijpen en
ultrasoon. De US-techniek is ontwikkeld door Gildemeister-dochter Sauer
in Stipshausen (D) en toepasbaar
gemaakt op het bestaande DMG-concept van HSC-machines. Dus de machineserie HSC 55 tot en met HSC 105 kan
nu standaard ook geleverd worden als
Ultrasonic-variant, zowel in drie-assige
als vijfassige uitvoering. Mocht de klant
dat wensen, dan kunnen buiten deze
standaardlijn ook grotere machineformaten worden voorzien van US-ondersteuning, laat sales engineer Walther
Kokx van DMG Benelux in Veenendaal
weten (www.dmgnederland.nl).

De Ultrasonic 20 linear
bij Van Besouw
Slijptechniek. Via een
bovenlader is de
machine gekoppeld
aan een productenmagazijn met 99
posities, zodat manarm
geproduceerd kan worden (Foto: Jan Oonk)

Naarmate het aantal exotische en hightech materialen
toeneemt, komt de verspanende bewerker voor steeds meer
uitdagingen te staan. Want bijzondere eigenschappen betekenen vaak ook dat de materialen moeilijk te bewerken zijn.
Voor Van Besouw Slijptechniek in Hilvarenbeek aanleiding voor
de aanschaf van de Ultrasonic 20 linear, een vijf-assig HSCbewerkingscentrum van DMG waarbij de freesbewerking wordt
ondersteund door ultrasoon.
Directeur John van Besouw noemt uit
zijn eigen praktijk het voorbeeld van
een onderdeel voor een uurwerk, vervaardigd uit keramiek, dat de nodige
hoofdbrekens kostte bij de bewerking.
Zonder ondersteuning van de ultrasoon techniek bleek het niet mogelijk
om hierin de gewenste gaatjes te boren.
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“Na enkele millimeters liepen de boortjes al kapot, welke toerentallen en
parameters we ook gebruikten.” Het
enige dat uitzicht bood, bleek een HSCmachine waarbij de bewerking wordt
ondersteund door ultrasoon trillingen.
Inmiddels is de Ultrasonic 20 linear
van DMG een half jaar operationeel bij

Met en zonder US
De Ultrasonic 20 linear zoals die bij
Van Besouw Slijptechniek staat opgesteld is een nieuwe uitbreiding van de
HSC-machinelijn die door Sauer zelf is
ontwikkeld. Met name voor de nauwkeurige bewerking van kleine producten met hoge toerentallen tot 42.000-1.
De machine heeft een bewerkingsbereik van 200 mm x 200 mm x 280 mm
en is net als de andere HSC-machines
uitgerust met lineaire aandrijfmotoren. De ijlgangen bedragen 40 m/min
en met acceleraties tot 2g mag zonder
meer gesproken worden van een hoge
dynamiek. Het is de eerste machine
van dit kleine type in ons land, van de
grotere uitvoeringen staan er, volgens
Kokx, inmiddels vijf opgesteld.
Net als de andere Ultrasonic-uitvoeringen kan de machine bij Van Besouw
Slijptechniek zowel US-ondersteunde
bewerkingen uitvoeren als pure HSCbewerkingen en traditionele slijp-
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De US-trilling wordt via inductie

Bij Van Besouw Slijptechniek heeft de Ultrasonic 20

Ultrasoon-ondersteunde bewerking van een

Bewerking van een pompbehuizing uit

opgewekt in een speciale gereed-

linear een kettingmagazijn voor 60 gereedschappen.

keramische behuizing voor een horloge

kwartsglas met behulp van een Ultrasonic

schaphouder met Actor-systeem en

Via een lasermeetsysteem tussen magazijn en

vertaald in een axiale trilling van het

werkruimte wordt de geometrie van het gereed-

gereedschap (Foto’s: DMG Benelux)

schap bepaald voor aanvang van de bewerking

bewerkingen zonder US. Kokx: “Voor de
gebruiker is dat een enorm voordeel,
omdat de machine daarmee kan
worden ingezet voor het hele spectrum
van zachte tot harde materialen.”
Alleen de gereedschaphouder hoeft in
dat geval te worden gewisseld. Bij de
US-ondersteunde bewerkingen wordt
namelijk gebruik gemaakt van een
aangepaste gereedschaphouder die
(nog) niet geschikt is voor de maximale
toerentallen van de machine.

de praktijk tussen 16 en 30 kHz. De
optimale frequentie is nog wel afhankelijk van het type gereedschap. Dat
heeft vooral te maken met de massa
ervan en de eigen resonantie. Ook de
aanzet speelt een rol, de materiaaldiepte die boor of frees per rotatie
weghaalt, omdat dit van invloed is op
de demping van de trilling. Sauer geeft
wel advieswaarden voor een bepaald
gereedschap, maar in de praktijk moet
de optimale frequentie per gereed-

‘US-bewerking bepalende factor voor verspaningscapaciteit’
In het geval van de Ultrasonic 20 is dat
zo rond de 10.000-1, waar de machine
42.000-1 haalt. Voor Van Besouw is dat
lagere toerental niet zo’n probleem.
‘Voor 90 procent van onze bewerkingen
is het voldoende.’ Overigens wordt bij
DMG volop gewerkt aan verbeterde uitvoeringen die geschikt zijn voor hogere
toerentallen.
Actor-systeem
“Om de US-trilling op te wekken is een
aangepaste HSK-opname nodig. Die is
voorzien van een Actor-systeem”, legt
Kokx uit. Vanuit de spil wordt via
inductie een wisselspanning uitgeoefend met de gewenste frequentie op
speciale piëzo-elementen in het Actorsysteem. Die wisselende spanning veroorzaakt in het piëzomateriaal krimpen uitzettingseffecten met een amplitude van 1 à 5 μm. Met behulp van een
‘booster’ wordt deze trilling versterkt
tot de gewenste ordegrootte van zo’n
0,03 mm. Als een verfijnde klopboor
worden deze axiale trillingen vervolgens doorgegeven aan het gereedschap.
De frequentie van de US-trilling ligt in
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schap worden bepaald. Daarbij wordt
vooral ingeregeld op toonhoogte, blijkt
uit de toelichting van Van Besouw. Bij
DMG wordt gewerkt aan software om
de optimale frequentie automatisch in
te regelen op de machine.
Op het gebied van de besturing moet
de software uiteraard worden aangepast. Vandaar dat machines in Ultrasonic-uitvoering uitsluitend geleverd
worden met Siemens 840D Powerlinesoftware, omdat alleen deze de daarvoor benodigde openheid biedt. Bij de
reguliere HSC-varianten is een Heidenhain iTNC530-besturing een optie.
Kapot breken
Door de US-trilling van het gereedschap wordt de structuur van het materiaal aan het oppervlak enigszins kapot
gebroken, zodat slijpgereedschap of
boor hun werk makkelijker kunnen
uitvoeren. De US-bewerking is de bepalende factor voor de verspaningscapaciteit. Volgens Kokx heeft het (hoge)
toerental vooral een functie bij de
afvoer van het materiaal en zorgt het
voor een hoge oppervlaktekwaliteit.

machine

Binnen ± 1 µm als dagelijkse routine
Van Besouw Slijptechniek is in 1993 opgericht door
John van Besouw, samen met zijn vrouw. Sindsdien
heeft het bedrijf zich ontwikkeld van pure gereedschapslijperij tot allround slijpspecialist. Het machinepark omvat naast slijpmachines voor het bewerken van
gereedschappen en diverse hightech producten meerdere vijfassige universeelmachines voor het rond- en
profielslijpen. Tegelijkertijd is gewerkt aan een geleidelijke verhoging van het prestatieniveau en dat betreft
zowel het machinepark als de kennis en kunde van de
tien medewerkers. Een tolerantiebereik binnen ± 1 m
is de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en
om dat mogelijk te maken is de gehele werkruimte
geklimatiseerd.
De klantenkring is heel divers en omvat gereedschapmakerijen, matrijzenbouwers, kunststofverwerker en
toeleveranciers aan de automotive en luchtvaartindustrie. Verder doet het bedrijf ook veel slijpwerk voor
handelskantoren in harde en slijtvaste delen. Het
bedrijf is vooral regionaal actief, maar kent een
groeiend aantal klanten in de rest van Nederland,
alsmede België. Voor meer informatie zie
www.vanbesouwslijptechniek.nl.

Tips van John van Besouw:
- Kijk naar wat je wilt en welke machine daar het beste
bij past.
- Uitgangspunt moet zijn dat het bedrijf naar een hoger
niveau wordt gebracht.
- Streef uit oogpunt van concurrentievermogen naar
een zo hoog mogelijke graad van automatisering.
- Machine en automatisering uit één hand heeft de
voorkeur, zodat dingen direct aan elkaar worden
gekoppeld en er vanuit één plaats geprogrammeerd
kan worden.
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Ruwheden van Ra < 0,2 μm zijn in de
praktijk haalbaar. “Op zijn minst kan
het napolijsten sterk worden beperkt”,
noemt hij als voordeel. Het roteren van
het gereedschap zorgt verder voor een
gelijkmatige slijtage. De techniek
vraagt wel om gereedschappen met een
hardere binding, om te voorkomen dat
ze vroegtijdig kapot worden geslagen.
Volgens informatie van DMG kan dankzij de US-ondersteuning een rendementsverbetering worden bereikt met
een factor van maar liefst drie tot vijf
bij het vervaardigen van producten uit
harde materialen. Die winst zit hem
vooral in het feit dat de route via zinkvonken (inclusief de aanmaak van
vonkdoorns) in veel gevallen kan worden omzeild, blijkt uit de toelichting
van Kokx. “Dat scheelt meteen een aantal processtappen, dus dat levert flinke
winst op.” Ook Van Besouw ziet mogelijkheden voor het maken van stempels
in één procesgang op de Ultrasonic 20,
als alternatief voor zinkvonken. “Dat is
een stap die we de komende tijd nog
willen maken.”
Minder belasting
Volgens Kokx heeft de US-ondersteuning van het verspaningsproces nog
een aantal markante voordelen. “Door
de ultrasoon trilling is sprake van een
contactarm proces tussen gereedschap
en werkstuk, met als gevolg een lagere
thermische belasting”, noemt hij als
eerste. Datzelfde onderbroken proces
zorgt voor een lager krachtenniveau;
bij de bewerking van bepaalde materia-

Een draai/zwenktafel met stabiele schouderophanging maakt vijf-assige bewerkingen mogelijk
van de werkstukken (Foto: DMG Benelux)
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len kan worden volstaan met minder
vermogen. Door die lagere belasting
treden minder microcracks op in het
werkstuk, waardoor ook hele dunne
wandjes gecreëerd kunnen worden.
Datzelfde lagere krachtenniveau zorgt
ook voor een langere levensduur van
de gereedschappen. Kokx noemt in dat
verband de nabewerking van een knieprothese uit titaan, wat vanwege ontoelaatbare overgangen met één gereedschap afgewerkt moet worden. Tot voor
kort was dat problematisch, maar door
de combinatie met US levert dat geen
problemen meer op. Van Besouw kan
op dat punt geen concrete cijfers noemen, omdat hij de techniek tot nu toe
uitsluitend inzet voor producten die
hij voorheen niet kon maken. Daar zit
voor hem de grote winst.
Acoustic Control
Zoals te verwachten zijn de US-machines wel duurder dan hun pure HSCvarianten. Kokx noemt een bedrag van
50.000 euro als extra investering vanwege de aangepaste spindel, de gereedschaphouders met Actor-technologie
en aanvullende software en algoritmes
voor de besturing. Vaak hoort een speciaal ontwikkeld filtersysteem ook tot
de vereisten, omdat dit type machine
vooral wordt ingezet voor harde
abrasieve materialen. Bij Van Besouw
Slijptechniek is nog een extra centrifuge ingebouwd om een optimale conditie van het koelwater te garanderen.
Om een ongestoorde manarme bewerking mogelijk te maken is de Ultrasonic 20, net als de hele HSC-serie,
uitgerust met ADC-technologie
(Adaptive Control). Via controle op de
kracht die de spindel ondervindt, moeten beschadigingen en breuk van het
gereedschap worden voorkomen. Bij de
Ultrasonic-uitvoeringen is dat extra van
belang, omdat het vaak gaat om dure
materialen. De Ultrasonic-uitvoeringen
zijn daarnaast ook uitgerust met ACC
(Acoustic Control), een akoestische
controle die wordt benut voor de fijnregeling van de oppervlaktekwaliteit.
De Ultrasonic 20 linear bij Van Besouw
Slijptechniek wordt geflankeerd door
een productenmagazijn met maximaal
99 posities en een portaallader. “Want
naast uitbreiding van de bewerkingsmogelijkheden is manarme productie
bij ons een tweede doelstelling”, aldus
Van Besouw. ■

Gekoelde lineaire
aandrijvingen
zorgen voor een
hoge dynamiek en
nauwkeurigheid bij
bewegingen in de
X-, Y- en Z-as
(Foto: DMG Benelux)

Ervaringen van andere
Ultrasonic-gebruikers
Bij de Glasinstrumentmakerij van de Universiteit
Utrecht staat sinds vier jaar een Ultrasonic 50 opgesteld, nog in een uitvoering waarbij de US-trilling in de
spindel zelf wordt opgewekt. De machine is destijds
met name aangeschaft voor de bewerking van harde
materialen als glas en keramiek. De charme van de
Ultrasonic 50 zat hem voor glastechnisch medewerker
Peter de Graaf vooral in het feit dat met hele kleine
freesjes en boortjes kon worden gewerkt (‘tot diameters
van 0,4 mm, dat is met andere technieken bijna niet te
doen’) en, ondanks de hardheid van de materialen, in
het geringe krachtenniveau. “Er treedt daardoor geen
verzwakking op van het werkstuk als gevolg van microcracks.”, aldus De Graaf. De Ultrasonic staat bij de
Glasinstrumentmakerij geen productie ‘te stampen’,
maar wordt wel heel veelzijdig ingezet. “Perfect voor
ons type bewerkingen”, zo vat De Graaf de ervaringen
van de afgelopen jaren samen.
Flowserve in Roosendaal heeft medio 2008 een
Ultrasonic 50 linear aangeschaft. “Om de tot dan uitbestede bewerkingen aan keramische materialen als
siliciumcarbide in eigen huis te halen”, noemt supervisor Jan Vreugde als argument. “Met name bij spoedklussen kunnen we levertijden zo veel beter in de hand
houden.” Het was voor Flowserve een nieuwe technologie en dat was even wennen, maar na een gedegen
aanloopperiode voldoet de machine prima. “Het gaat
steeds beter, we leren nog elke dag bij.”
Als speciaal aandachtspunt noemt Vreugde nog wel
de gereedschapopname. “Die komt heel nauwkeurig.
Er mag zich geen vuil en vloeistof tussen de gereedschapopname en de spil bevinden, want dan treedt
verbranding op en wordt de US-trilling verstoord.”

Meer machines
Meer informatie over eigentijdse metaalbewerkingsmachines is te vinden in ons digitale
archief op www.metaalmagazine.nl in de sectie
Machine Masterclass.
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