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Ook Nederland kent ze: de typische mkb-
bedrijven met een of twee machines. Toevallig 
kwamen we nu in Engeland een leuk voorbeeld 
tegen: Works Racing Ltd, dat motoren bouwt 
voor een oud merk motorfietsen. Door onder 
andere CADCAM en slimme opspanmiddelen in 
te zetten, slagen de twee ondernemers erin om 
seriegrootte 1 efficiënt te produceren. (Foto Haas 
Automation) 

Innoveren buiten de eredivisie

 De kranten staan weer vol van innoveren. Nederland maakt 
miljoenen vrij voor het topsectorenbeleid, alhoewel niet iedereen dat 
een goed idee vindt. Prima, vooral doen (dat het geld uit andere potjes 
wordt gehaald vergeten we gemakshalve maar even). Maar wat me 
opvalt, is dat innoveren blijkbaar alleen op het niveau van de eredivisie 
als innoveren wordt gezien. Zoals de eredivisieclubs niet zonder het 
talent van de clubs uit de lagere klassen kunnen, kan ook de top van 
de Nederlandse industrie niet zonder de toeleveranciers. ASML zou 
niet meer in Nederland kunnen produceren als er niet tientallen 
bedrijven in Zuid-Nederland dagelijks werken voor deze wereldster uit 
de halfgeleiderindustrie. Ook die bedrijven moeten innoveren en 
hebben daar ondersteuning bij nodig. Misschien is hun innovatie voor 
anderen gesneden koek, maar als je voor het eerst niet meer aan de 
machine programmeert maar je met CAM-software je efficiency 
verbetert, ben je op jouw niveau bezig met innovatie. Dat wordt in 
Nederland vaak vergeten, de initiatieven zoals van STODT en Syntens 
even buiten beschouwing gelaten. Ik heb wel eens de indruk dat in 
België en Duitsland de kleinere bedrijven uit de industrie beter 
ondersteund worden. Wie kan mij van het tegendeel overtuigen? 

	 Veel leesplezier.

	 Franc Coenen

	 Reageren? franc.coenen@made-in-europe.nu 
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 Productiviteit is een samenspel van 
spindeltechnologie, stijfheid van de machine én de 

juiste freesstrategie. Pas als je die combinatie 
optimaliseert, kom je tot spaandebieten van 10 liter 

aluminium per minuut, zoals Unisign onlangs nog 
eens demonstreerde tijdens de Aerospacedagen. 

Bezoekers konden kennismaken met de Unipro 
5000, die sinds de EMO verleden jaar als 5-assige 

machine leverbaar is. 

Kloppend hart  De 25.000 t/m en 100 kW 
vermogen spil die Unisign al langer geleden zelf 
ontwikkeld heeft, is ook in de Unipro 5000 het 
kloppend hart. “Nog steeds is deze spindel uniek 
in de markt”, zegt Alex Te Baerts, area 
salesmanager bij de Nederlandse 
machinebouwer. Recent heeft de fabrikant hier 
een extra functie aan toegevoegd. De motorspil 
is namelijk in een als B-as uitgevoerde zwenkkop 
verwerkt en kan over +/- 15 graden zwenken. In 
combinatie met de A-as, geïntegreerd in de 
kubus waarop de werkstukken worden 

Unisign: productiviteit 
optelsom van spindel, 
stijfheid en freesstrategie
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opgespannen, bouwt Unisign zo een bijzondere 
5-assige machine voor lange delen. Of voor 
meerdere korte werkstukken die op één van de 
kubusvlakken worden opgespannen. 

15 graden voldoende  Voor de meeste 
toepassingen in de luchtvaartindustrie is het 
zwenkbereik van 15 graden meer dan 
voldoende. Het gaat er immers dikwijls alleen 
om dat ribben en lange structuurdelen voor 
vliegtuigen snel gefreesd 
kunnen worden. Het 
scharnierpunt van de spindel 
is zodanig gepositioneerd dat 
ondanks de zwenkbaarheid er 
een maximale stijfheid 
behouden is gebleven. 
Daardoor blijft de spil stabiel 
tijdens het frezen, een voorwaarde voor een 
hoge productiviteit. Ook de stijfheid van de 
machine moet deze productiviteit aankunnen. 
Op dit vlak heeft de fabrikant het 
machineframe opnieuw doorgerekend en waar 
nodig versterkt. 

Freesstrategie  De derde component die 
bijdraagt aan de hoge productiviteit, is de 
freesstrategie die speciaal voor de Britse klant 
aan de machine werd toegevoegd. Zonder in te 
boeten aan kwaliteit, slaagt Unisign erin om 
sneller met de frees een bocht om te gaan. 
Alex Te Baerts: “Wij leveren niet alleen een 
machine, maar committeren ons aan het 
werkstuk van de klant, daar hoort ook de 
freesstrategie bij. Omdat de machine stijver is, 
kunnen we harder de bocht om, dat bepaalt 

uiteindelijk de productiviteit.” 
Unisign zet hiervoor enkel de 
Siemens 840 D Solutionline 
besturing in, volgens Luuk 
Beenders, salesmanager, de 
enige CNC-besturing die 
momenteel de hoge dynamiek 
van de machine aankan.  

Kwart minder  Volgens Alex Te Baerts snoept 
de klant met deze oplossing opnieuw zo’n 25 
procent van de bewerkingstijd af, vergeleken 
met de bewerking op een Unipro 5000 zonder 
de zwenkkop. Daarmee is de bewerkingstijd 

ten opzichte van de 
oorspronkelijke productie van 
deze vliegtuigonderdelen 
gedecimeerd. De 
oorspronkelijke 
bewerkingstijd van het 
spantdeel bedroeg namelijk 
13 uur. Doordat Unisign voor 
de Unipro een kubus als 
opspantafel ontwikkelde en 
de 100 kW spindelmotor 

De nieuwe optie op de Unipro 5000 is 
de zwenkas in de spindelkop, 
waardoor je in combinatie met de A-
as in de opspankubus een 5-assige 
machine krijgt.

Vijfde as op Unipro 5000 verkort 
productietijd bij 

vliegtuigonderdeel opnieuw met 
25 procent
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inzette, kon de productietijd al teruggebracht 
worden tot 2,5 uur. Liefst 80 procent reductie 
van de bewerkingstijd. Daarnaast verbeterde 
de tolerantie en de oppervlaktekwaliteit. Met 
de nieuwe zwenkkop op de Unipro 5000 wordt 
de doorlooptijd van het stuk nog eens met een 
kwart verminderd. Unisign denkt hiermee de 
eigen positie als machinebouwer voor de 
luchtvaartindustrie te verstevigen. “Deze 
machine kost een fractie van een grote 
horizontale machine en biedt meer 
productiviteit”, aldus Te Baerts.

Meer informatie

Unisign 

Robotcel met twee keer Unipent 4000: kortere productietijd

Tijdens de Aerospace technologiedagen in de fabriek in Panningen liet Unisign ook een bijzondere robotcel 
zien, ontwikkeld voor een andere klant uit de luchtvaartindustrie. De cel is gebouwd rond 2 Unipent 4000 
5-assige bewerkingscentra. Het bijzondere is dat de operator heel goed aan de machine kan werken, terwijl 
de robot dan de andere machine belaadt of de werkstukken er vanaf haalt. De cel is namelijk afgeschermd 
met een hek. Zodra de operator het hek opent om naar een van de beide machines te gaan, gebruikt hij de 
deur om de toegang tot de ruimte waarin de robot beweegt af te schermen. Omdat de robot over een track 
beweegt, kan deze de andere machine bedienen terwijl de operator bijvoorbeeld aan de tweede machine 
bezig is met het inregelen van een nieuw werkstuk. 

Op de Unipent 4000 bewerkt Unisign onder andere een Leading Edge Track Rib, een complex onderdeel dat 
oorspronkelijk 4 uur verspaningstijd vergde. Op de Unipent 4000 kan dat in circa 35% van de tijd, dankzij 
de hogere stabiliteit van het bewerkingscentrum. Mede op basis van deze resultaten heeft de Belgische 
klant besloten om de cel met 2 Unipents 4000 machines te laten ontwikkelen. Dit aantal is inmiddels 
uitgebreid met een derde machine. 

Video robotcel 

Bekijk hier een 
video van de 
Unipro 5000 

http://www.unisign.nl
http://www.unisign.nl
http://youtu.be/MQAHGtczkfY
http://youtu.be/MQAHGtczkfY
http://youtu.be/y4ZuILIhIdI
http://youtu.be/y4ZuILIhIdI
http://youtu.be/y4ZuILIhIdI
http://youtu.be/y4ZuILIhIdI
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Nauwkeurigheid en 
productiviteit. Daar draait het 

om bij het verspanen van 
componenten voor de 
luchtvaartindustrie. De 

Italiaanse fabrikant Gruppo 
Parpas zet hiervoor in de Aero 

en XS gepatenteerde 
technologie in. Boeing freest 

op de Italiaanse machine 
vliegtuigonderdelen van 16 

meter lang en 6 meter breed 
met een gemiddelde voeding 

van 95 meter / minuut. 

De twee machinelijnen van 
de Italiaanse fabrikant zijn 

gebaseerd op hetzelfde 
principe: twee 
zijwandbruggen, een 
dwarsbalk die hier over heen 
beweegt en een ram. De 
Aero gaat qua bereik verder 
dan de XS en komt nu tot 
8500 mm in de breedte en 
3000 mm verticaal (XS: 
5000 mm dwars en 2000 
verticaal). Parpas heeft voor 
deze nieuwe Aero de 
dwarsbalk uit lichtere 
materialen gebouwd, om 
ondanks de grotere 
afmetingen snel te kunnen 
acceleren en een hogere 
stijfheid te verkrijgen. De 
machine is geschikt voor 
zowel het 3- als 5-assig 
verspanen van harde 
materialen. Parpas bouwt op 

vraag van klanten ook 
grotere machines. 

Dubbele aandrijving  Qua 
aandrijving zet de Italiaanse 
machinebouwer in beide 
machines de TTM technologie 
in. Dit aandrijfsysteem 
bestaat uit een direct drive 
torque motor, die in het 
centrum een as aandrijft met 
dubbele schuin vertande 
tandwielen die over een 
tandheugel lopen. Een 
elektronische regeling 
compenseert eventuele 
speling. De direct drive 
motor wordt constant op een 
temperatuur van 20 graden 
gehouden. Het voordeel van 
deze TTM-technologie is dat 

Parpas: 

absolute 
nauwkeurigheid 
en productiviteit
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de machine de versnelling 
heeft van een machine met 
lineaire aandrijvingen, maar 
over de kracht beschikt van 
de klassieke tandwiel op 
tandheugel aandrijving: 
voorstuwingskrachten tot 
meer dan 108 kN zijn 
realistisch. Slijtage aan 
tandwielkasten, met op 
termijn onnauwkeurigheid, 
wordt echter vermeden. Bij 
de Aero wordt deze 
technologie in alle assen 
ingezet, wat een standaard 
snelheid van 90 meter / 
minuut oplevert, wat 
verhoogd kan worden naar 
120. Bij de XS kan de 
aandrijftechnologie alleen in 
de X-as worden toegepast. 

Thermisch  De thermische 
stabiliteit, essentieel voor de 
nauwkeurigheid tijdens het 
bewerken, haalt Parpas uit 
de zogenaamde TISMS 
technologie, een thermoschil 
die als het ware om de 
kritische delen van de 

machine wordt gelegd. 
Thermische stabiliteit is 
essentieel voor een 
werktuigmachine: één graad 
temperatuurverschil leidt al 
tot een verandering in de 
aslengte van 0,0108 mm. Op 
grote machines zoals de Aero 

en de XS zou 
dit al snel tot 
een afwijking 
van tienden van 
millimeters 
leiden. TISMS is 
een schil om 
alle constructie-
delen van de 
machine heen. 

Schil  Tussen 
deze schil en de 
constructiedelen 
stroomt lucht 
met een 
temperatuur die 
praktisch 
constant 
gehouden 
wordt. Alle 
bewegende 
delen worden 
bovendien met 
water gekoeld. Ook het 
koelwateremulsiesysteem 
wordt constant op 
temperatuur gehouden, met 
een maximale variatie van 
plus of min 1 graad C. 
Volgens de VDI/DGQ 3441 
norm levert dit in de X-, Y- 
en Z-as een 
positioneernauwkeurigheid 
van maximaal 0,003 mm, in 
de A-as van 0,001 graad en 
in de B-as van 0,0005 graad. 
Uitgangspunt voor de 
Italiaanse ingenieurs is 
uiteraard dat de machine 
mechanisch nauwkeurig is, 
voordat je compenseert, en 
warmtebronnen vermeden 
worden. 

Boeing  Boeing zet de Aero 
in bij het frezen van 
structuurdelen voor de 
vliegtuigen. Deze aluminium 
delen zijn 16 meter lang, 6 
meter breed en worden met 
4 spindels van elk 120 kW 
(28.000 toeren) gelijktijdig 
gefreesd.

Parpas wordt in Nederland 
vertegenwoordigd door GB 
Group.

TTM-technologie: 
versnelling van lineaire 
motor met kracht van 
klassieke tandheugel

VIDEO 
THERMISCHE 

SCHIL 

http://www.tmmt-high-tech.com/
http://www.tmmt-high-tech.com/
http://www.tmmt-high-tech.com/
http://www.tmmt-high-tech.com/
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
http://youtu.be/8o_f7ZaTsJQ
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De onderzoekers van het 
Fraunhofer IWU willen het 
honen in de toekomst 
vervangen door frezen en 
boren. De eerste stap op 
weg daarheen is een 
adaptief gereedschap dat ze 
voor het honen hebben 
ontwikkeld. 

Het onderzoeksinstituut uit 
Dresden toonde het 
gereedschap dit jaar op de 
Hannover Messe. Met behulp 
van piezo-actuatoren kan 
men de hoonstenen over 
enkele micrometers 
verstellen tijdens het honen.

Minder brandstof  De 
hoonsteen kan voortdurend 
van positie veranderen om 
nauwkeurig onronde 
contouren te bewerken. 
Onrond? Ja, Mercedes-Benz, 
de automobielfabrikant die 
bij het onderzoek is 

betrokken, 
wil namelijk dat  
cilinderboringen van 
motoren niet perfect 
rond zijn. Want als de 
motor dan goed warm 
is, wordt de boring 
juist onrond wat tot 
een hoger 
brandstofverbruik leidt. Door 
de cilinderboring in koude 
toestand iets onrond te 
maken (een afwijking van 30 
µm) krijgt deze op 
bedrijfstemperatuur een 
perfecte rondheid. Het 
visionaire idee bij het 
Fraunhofer IWU is om straks 
met een adaptief 
gereedschap het honen te 
kunnen vervangen door 
boren en frezen. Dat zou niet 

alleen het productieproces 
versnellen maar ook veel 
hoonolie in de productie 
besparen. Ook dit is een 
voorbeeld van blue 
competence, het groener 
produceren waar de Duitse 
machinebouw aan werkt. 

Adaptief gereedschap hoont onrond
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0229 54 24 85 - info@dormac.nl 
www.dormac.nl

Altijd een passende oplossing voor uw verspanende productie

met hoge stabiliteit en hoog vermogen

Een breed 
programma  

bedfreesmachines

Met de bedfreesmachines van de Koreaanse fabrikant Kiheung levert Dormac kwaliteitsmachines met een  

ongeëvenaarde stabiliteit en hoog verspanend vermogen. Met mogelijkheden voor een vaste tafel, indexeer- 

tafel, vaste kolom of traveling column, biedt het programma een ruime keuze, die met opties optimaal  

afgestemd kan worden aan uw specifieke wensen. Laat u eens uitgebreid adviseren door Dormac!

bekijk de  

filmpjes op:
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Verspaners hebben vooral oog voor de specs van hun nieuwe machine en 
beseffen te weinig dat CAM-software een minstens zo grote rol speelt als het 

gaat om productiviteit in het verspaningsproces, zeker als je naar 24-uurs 
onbemande productie wilt. “Eigenlijk moet je eerst het CAM-pakket selecteren 

en dan de machine. Bij een PC maak je toch ook eerst de selectie voor 
Windows en dan pas voor een bepaald merk hardware”, luidt de prikkelende 

stelling van Onno de Rouw, directeur van Greenock CAD Service. 

Betekenis CAM-pakket in
productief verspanen onderschat
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Onno de Rouw en zijn zakenpartner Guus van 
Balen komen oorspronkelijk uit de ERP-
wereld. Guus was later mede-eigenaar van en 
voerde directie over productiebedrijven in de 
voedingsmiddelenindustrie. De 
metaalindustrie is nieuw voor hen, sinds ze 
twee jaar geleden Greenock CAD Service zijn 
gestart. Ze hebben sindsdien regelmatig de 
wenkbrauwen gefronst. Bijvoorbeeld over de 
versnippering van de markt, zowel aan de 
kant van de CAD- en CAM-leveranciers als aan 
die van de machineleveranciers. Precies zoals 
enkele jaren geleden in de ERP-business het 
geval was. “Er komt een consolidatie. Vijf, 
misschien zes pakketten, meer zullen er niet 
overblijven.”

Specialisatie  De intelligentie die je nodig 
hebt om de huidige complexe machines te 
besturen en de producten efficiënt te frezen of 
te draaien, komt meer en meer vanuit de 
software. Zeker als je met 
multitaskingmachines aan de slag gaat en 
draai- en freesbewerkingen combineert in één 
opspanning. Daarom durft De Rouw de 
voorspelling aan dat de CADCAM markt gaat 
veranderen. “Onbemand verspanen met 
complexe machines kan niet zonder software. 
Om deze te ontwikkelen, heb je schaalgrootte 
nodig. In ROI berekeningen speelt software 
een hoofdrol. Het kan niet blijven dat iedereen 
hetzelfde zit te doen. Specialisatie is the name 
of the game.” De samenwerking tussen Mori 
Seiki en DP Technology, de ontwikkelaar van 
Esprit, illustreert deze ontwikkeling. Mori Seiki 
levert standaard de machines met Esprit, dat 
geïntegreerd is in de eigen MAPS IV besturing 
van de machines.

Postprocessors   Het tweede aspect waar hij 
zich nog altijd over verbaast, is dat iedere 
reseller zijn eigen postprocessor voor de klant 
ontwikkelt. “Dat is het huidige businessmodel. 

Maar de postprocessor is toch eigenlijk niet 
meer of minder dan de Windowsdriver uit het 
verleden.” Greenock CAD Service heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met Pimpel, 
Esprits grootste partner in Europa. Pimpel 
heeft een bibliotheek met meer dan 650 
postprocessors, voor Esprit. De derde 
constatering die Onno de Rouw doet, is dat 
verspaners veel tijd en energie steken in de 
selectie van een nieuwe machine maar 

nauwelijks omkijken naar het CAM-pakket om 
de CAD-modellen daadwerkelijk op de 
machine te kunnen gaan maken. “Ze zijn 
teveel gericht op de specs van de machine, te 
weinig wat je ermee kunt.” Dat kun je niet 
meer volhouden nu machines complexer 
worden en series alsmaar kleiner en 24-uurs 
productie noodzaak is om nog te kunnen 
concurreren. Daarnaast kan een geavanceerd 
CAM-pakket mogelijkheden bieden voor 
nieuwe product markt combinaties.

Reseller wordt consultant   Voor hem zijn 
de werkstukken van de klant het vertrekpunt. 
En de rol van reseller, zoals Greenock CAD 
Service, wordt die van een consultant. “Wij 
analyseren het verspaningsproces bij onze 
klant, zoeken de problemen en geven de 
oplossingen om het proces te verbeteren en te 
optimaliseren. Daar komt de software dan 
vanzelf bij kijken”, schetst Onno de Rouw in 
een notendop de aanpak zoals hij die voor 
ogen heeft. Daarom, denkt hij, wordt de rol 
van bedrijven zoals Pimpel, dat add ons voor 
Esprit ontwikkelt, belangrijker. “Daarmee kun 

Businessmodel gebaseerd op 
postprocessor-ontwikkeling is 

achterhaald 
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je je onderscheiden.” Bijvoorbeeld met de 
add on CheckitB4, waarmee de 
softwareengineers van Pimpel qua simulatie 
een stap verder gaan dan wat gebruikelijk 
is. De software simuleert namelijk op basis 
van de NC-code (het DNA van de machine) 
die gebaseerd is op de machine zoals deze 
in de werkplaats staat en niet op basis van 
een virtueel model. Dit levert een enorme 
werkvoorbereiding- en 
productietijdbesparing op. Ook de tijd 
tussen een nieuwe machine opstellen en 
productie kan daardoor minimaal zijn. “Alles 
werkt en iedereen is van te voren getraind.” 

Businessmodel   Door deze trends gaat 
het businessmodel van de sector 
veranderen. “Wij gaan onze klanten veel 

meer adviseren, daarop worden onze 
mensen geselecteerd en opgeleid.” 
Consultancy wordt belangrijker dan een 
pakket met helpdesk verkopen. Uiteindelijk 
gaat het erom de verspaner te helpen zijn 
proces maximaal te optimaliseren. Dat 
hiervoor software onmisbaar is klopt, maar 
software verkopen zal nooit het doel op zich 

zijn. Onno de Rouw durft zelfs zover te 
gaan om de softwarepakketten als pilot 
gratis weg te zetten bij klanten, die in 
eerste instantie enkel de consultancy uren 
betalen. Wellicht wordt zelfs de 
postprocessor meegeleverd, zodat de 
praktijktest op de eigen machines gebeurt. 
Met die aanpak kun je volgens hem 
verspaners overtuigen. “Pimpel doet dit al 
twee jaar met veel succes in Oostenrijk en 
Zuid-Duitsland.” Nu zijn de Benelux en 
Noord-Duitsland aan de beurt.

Meer informatie

Greenock CAD Service 

Onno de Rouw: CAM-pakketten als pilot gratis wegzetten bij 
klanten om hen te overtuigen. 

Onno de Rouw: CADCAM-markt gaat 
helemaal op de schop

Foto rechts: Greenock CAD Service werkt 
samen met het Oostenrijkse Pimpel, dat onder 
andere CheckitB4 heeft ontwikkeld. Met deze 
add on voor Esprit simuleer je op basis van de 
NC-code van de machine, zoals in dit 
voorbeeld een draaibank van Gildemeister. 

http://www.greenock.eu/Start.aspx
http://www.greenock.eu/Start.aspx
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Greenock CAD Service zet deel activiteiten 
Somatech voort

Greenock CAD Service is een nieuwe oude speler in de CADCAM-
markt. Guus van Balen heeft twee jaar geleden een groot deel van 
de boedel van Somatech overgenomen. Momenteel werken er bij de 
Nederlandse, Belgische en sinds kort ook Duitse vestiging in totaal 
zo’n 70 medewerkers. De nieuwe directie wil zaken anders 
aanpakken dan tot nog toe gangbaar is in deze markt. Zo maakt 
Greenock CAD Service niet meer zelf de postprocessor, omdat men 
intensief samenwerkt met het Oostenrijkse bedrijf Pimpel. “In Wenen 
staat een development center, binnen vijf dagen hebben we de 
postprocessor in huis, waarom zouden we die dan zelf ontwikkelen?” 
Naast Esprit is Greenock CAD Service reseller van Autodesk 
(AutoCAD en Inventor) en VISI, een pakket voor de matrijzenbouw. 
Greenock CAD Service is onderdeel van de G-force Alliance, een samenwerking waaraan 
behalve Pimpel ook Ontuitive (elektronisch leersysteem) en Post en Dekker (Nederlands 
engineeringbureau, spin off van de TU Twente) meedoen. Greenock CAD Service kiest voor de 
integratie van CAD, CAM en ERP om bedrijfs- en productieprocessen te verbinden.

Guus van Balen: groeien in 
Nederland, België en Duitsland. 
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Motoren 
maken in 
seriegrootte 
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Works Racing Ltd is een nog jong bedrijf, 
opgericht na Goodwood Revival in 2008, het 
jaarlijkse festival in Groot-Brittannië voor wie 
van klassieke racewagens en motoren houdt. 
Het bedrijf van Patrick Walker en Miles 
Robinson bouwt vanaf de start motoren voor 
de Norton Manx 500 uit de jaren 50 en 60 en 
tegenwoordig ook complete motorfietsen. De 
klanten van Works zijn verwoede racers. Ze 
racen om te winnen, ondanks de historische 
waarde van hun motorfiets, die wel tot 40.000 
euro kan oplopen. “Het is van cruciaal belang 
dat onze motoren krachtiger zijn dan die van 
de concurrentie. Ze worden dus ontworpen en 
gemaakt met zeer nauwe toleranties. Precisie 
staat voor kracht!”

CAM-programmeren  Walker 
gebruikt SolidWorks om de 
CAD-modellen te maken, die 
hij weer gebruikt voor eindige 
elementenanalyse, 
belastingsanalyse en 
thermische analyse. “We 
kunnen het ontwerp van de 
onderdelen echt 
optimaliseren, zonder dat we 
grote veranderingen 
aanbrengen.” Daarna freest hij 
op de Haas Mini Mill 2 niet 
series van 10 of 20 
onderdelen, maar freest een 

complete set onderdelen die hij nodig heeft 
voor één motorfiets. Patrick Walker: “Ik 
gebruik Edgecam 3D CAM-software van Planit 
voor het programmeren van complexe 3D-
profielen, zoals verbrandingskamers. De 
combinatie van SolidWorks, Edgecam en Haas 
is van fundamenteel belang voor ons succes. 
Het is een krachtige en veelzijdige combinatie.”

Opspannen  Om tijdverlies bij meerdere 
opspanningen te voorkomen, gebruikt hij de 
Stark Speedy-opspanplaat met 
snelontgrendeling. Dat stelt hem in staat op 
rendabele wijze unieke onderdelen te maken, 
in plaats van partijen van meerdere stuks. “De 
Speedy van Stark is permanent bevestigd aan 

Je hoeft niet altijd grote series te verspanen om succesvol te 
zijn. Dat laat het Britse Works Racing Ltd zien. Door goed 
gebruik te maken van de huidige CADCAM software en 
slimme opspantechnieken, freest het bedrijf 
motorenonderdelen in oplage 1.
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het bed van mijn machine”, 
zegt hij. “Hiermee kan ik 
wisselen tussen klauwplaat, 
spanmal en spanklem in 
nauwelijks 5 seconden. Ik 
hoef niet de tijd in de gaten 
te houden bij elke 
spanmalwissel of verandering 
van opspanmateriaal voor het 
werkstuk. Elke spanmal wordt 
op dezelfde positie bevestigd, 
tot op enkele microns 
nauwkeurig.”

Niet uitbesteden De 
beslissing om de Haas Mini 
Mill 2 te kopen in plaats van 

de 
productie in onderaanneming 
uit te besteden aan een 
externe leverancier, heeft 
Works Racing in staat gesteld 
om op eigen tempo te 
groeien, en dat zonder risico’s 
of zonder dat de kwaliteit of 
levering in het gedrang 
kwam. In de eerste 18 
maanden richtte het bedrijf 
zich uitsluitend op het 
produceren van 
motoronderdelen. Sinds kort 
maakt en assembleert het  
complete motorfietsen. Het 

biedt nu een exacte kopie van 
een 500cc Manx Norton uit 
1962.

Meer informatie

Works Racing Ltd

Haas Europe

Intuïtief bedienbaar

Patrick Walker, die amper CNC-ervaring had, 
vindt de Haas Mini Mill 2 ideaal voor bedrijven 
als Works Racing Ltd: de machine is compact 
en heeft genoeg aan een standaard 
elektriciteitsaansluiting. “Bovendien is de 
machine gemakkelijk te leren. De machine is 
zo intuïtief te gebruiken dat ik al mijn 
spanmallen en opspanningen en ook een 
volledige set gietstukken voor de eerste 
motor in acht weken kon maken.” 

Bekijk hier de video van 

Works Racing Ltd. 

Slim gebruik van CADCAM-software en 
opspanmiddelen op Haas-machine

http://www.worksracing.co.uk/
http://www.worksracing.co.uk/
http://www.haascnc.com/lang/EUROPE/MAIN_HAE.asp?intLanguageCode=1033
http://www.haascnc.com/lang/EUROPE/MAIN_HAE.asp?intLanguageCode=1033
http://youtu.be/VRYIMOX4n3Q
http://youtu.be/VRYIMOX4n3Q
http://youtu.be/VRYIMOX4n3Q
http://youtu.be/VRYIMOX4n3Q
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M A R K T N I E U W S

Huyghe Machining Agency vertegenwoordigt 
sinds kort het Italiaanse merk FAMAR in zowel 
België als Luxemburg. De Italianen bouwen 
pick-up draaibanken, een van de 
eenvoudigste manieren van automatisering, 
aldus Jan Huyghe. 

Het voordeel van de verticale pick-up 
draaibanken is dat de machinespindel een 
dubbele functie heeft: enerzijds is het de 
bewerkingsunit, anderzijds zorgt de spindel ook 
voor de automatisering door de werkstukken 
die klaar staan op te pakken en de afgewerkte 
stukken af te leggen. FAMAR bouwt de 
draaibanken volgens het gesloten box principe. 
De spindeleenheid (X-as) loopt op de verticale 
wand van de machine. De turret is vast 
gemonteerd aan de zijwand, maar een optie 
van de Italiaanse machinebouwer is een turret 
die voor de Y-beweging zorgt.  Als optie biedt 
de fabrikant onder andere 

meerspindelboorkoppen, de montage van 
slijpspindels, dubbele turret en een tegenpunt 
voor de afwerking van assen. Alle opties zijn 
duidelijk gericht op het zoveel mogelijk 
afwerken van de werkstukken in een 
opspanning. "De kracht van het bedrijf is dat ze 
binnen de groep ook een automatiseringstak 
hebben", vult Jan Huyghe aan. "Daardoor 
kunnen ze de machines integreren in een 
complete productielijn, inclusief aan- en 
afvoerlijnen, meetmachines, montagecellen et 
cetera." In België zijn onder andere VCST in 
Sint-Truiden (harddraaien van tandwielen) en 
DAF Trucks referentieklanten.

Meer informatie

Huyghe Machining Agency 

FAMAR pick-up draaibanken 

Energiezuinige 
spindel

Op de Hannover 
Messe was deze 
energiezuinige spindel 
te zien, die 
ontwikkeld wordt in 
het NCplus project, 
onderdeel van de 
Effizienzfabrik. 
Bijzonder is de 
koeling, gebouwd 
samen met Hydac. 
Deze luchtkoeling 
verbruikt slechts 640 
Watt. 

Video van FAMAR Sub 160 2G

http://www.huyghemachiningagency.be/nl-be/wie-zijn-we
http://www.huyghemachiningagency.be/nl-be/wie-zijn-we
http://youtu.be/_SD1mYSbyAg
http://youtu.be/_SD1mYSbyAg
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Met een minimum aan data 
toch foutloos frezen. Dat is het 

doel dat CAM-ontwikkelaars 
voor ogen moeten hebben, 

vindt Marc Stautner van 
ModuleWorks. Maar bovenal 
moeten complexe freesdelen 

eenvoudiger geproduceerd 
kunnen worden. 

ModuleWorks is een Duitse 
softwareontwikkelaar die 

modules bouwt voor zowel 
grote CAM-ontwikkelaars als 
add ons ontwikkelt die men 
zelf op de markt brengt. Alles 
komt voort uit de ontwikkeling 
van sofware voor het 
genereren van freesbanen 
voor 5-assige machines. 

Programmeren  Een van de 
punten waar 
noodzakelijkerwijs vooruitgang 
nodig is, is in het frezen van 

vrijgevormde vlakken in de 
gereedschap- en 
matrijzenbouw. Momenteel 
vragen de softwarepakketten 
voor het programmeren van  
5-assige machines hoog 
opgeleide medewerkers. De 
ruwe constructiedata moeten 
eerst aangepast worden aan 
de 5-assige bewerking voordat 
de software de freesbanen kan 
berekenen. Dat moet 
efficiënter, vindt Stautner. Het 
programmeren van de 

Efficiënter 5-assig programmeren

ModuleWorks verwacht vergaande automatisering in het programmeren 
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freesbanen is te omslachtig. Dit 
zal veel meer geautomatiseerd 
moeten gebeuren. Wat 
Stautner opvalt, is dat voor 
veel hoogwaardige 
toepassingen er nog steeds 
met “eilandoplossingen” wordt 
gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor het frezen van optische 
componenten. “Vormfouten in 
de lensgeometrie moeten we 
direct kunnen terugvoeren naar 
de CAM-software om daar te corrigeren. Dat 
kan nu nog niet.” 

Features  Het bedrijf uit Aken is betrokken bij 
enkele Duitse onderzoeksprojecten, waaronder 
een project rond het genereren van 
freesbanen. In dit project gaat het er onder 
andere om in de matrijzenbouw niet meer met 
vrij gevormde vlakken te werken en ook hier 
features te introduceren. Daarnaast wil men 
bewerkingen zoals afbramen, polijsten en 
eventueel het toucheren van matrijzen direct 
vanaf het begin mee programmeren. 

Robotslijpen  ModuleWorks wil zelfs naar 
CAM-ondersteund robotslijpen toe, om dure 
manuren uit te schakelen. Ook deze 
ontwikkeling is gericht op de 
gereedschapsbouw, waar het toucheren en 
slijpen veelal nog manueel gebeuren en 
afhankelijk zijn van de ervaring van de 
mensen die het werk uitvoeren. ModuleWorks 
neemt in het Duitse project InnoCaT 3 (het 
ontwikkelen van materiaalefficiënte 
gereedschappen) de ontwikkeling voor haar 

rekening van een algoritme dat robotslijpen na 
het toucheren mogelijk maakt. De volgorde is: 
het gereedschap meten, het CAM-pakket de 
correctie in de geometrie laten berekenen en 
dan de robot adaptief laten slijpen. Het 
algemene doel van InnoCaT3 is onder andere 
gereedschaptechnologie ontwikkelen waarmee 
standtijden verdubbeld worden en 
bewerkingstijden met eenderde verlaagd 
worden.  

Laserstructureren  In een ander project wil 
men na het aanbrengen van 
oppervlaktestructuren met de laser in de 
machine het resultaat meten en de meetdata 
terugsturen naar de CAM-module die dan voor 
de noodzakelijke correctie van de geometrieën 
zorgt. Het probleem hierbij is dat de banen 
voor het laserstructureren zo dicht bij elkaar 
liggen, dat je een enorme berg data krijgt die 
de huidige CAM-pakketten nog niet aan 
kunnen. 

Marc Stautner van ModuleWorks: minimale 
data input en toch foutloos frezen. 
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Jan van der Linden van Auto-Cell spreekt liever 
over digitalisering van de verspaning dan puur 
automatisering. Natuurlijk zorgen de robot en 

het magazijn ervoor dat de draai- of freesbank 
manarm kunnen produceren; waar het 
uiteindelijk om gaat, is dat je vanuit je 

werkvoorbereiding de productie digitaal 
aanstuurt. De cel moet deel uitmaken van een 

digitale productieomgeving wil je maximaal 
profijt halen uit automatisering. 

Het digitale werkblad speelt in het 
automatiseringsconcept van Auto-Cell een 
cruciale rol. In dit digitale werkblad bepaalt 
de werkvoorbereider welke stukken gemaakt 
gaan worden, met welke grijpers, welke 
klauwen op de klauwplaat van de draaibank 
moeten staan, welke programma’s afgelopen 
worden. Door zoveel mogelijk kennis in het 
digitale systeem te stoppen, is het 
programmeren van de order relatief 
gemakkelijk. Zodra de digitale orderkaart 
klaar is, verloopt het productieproces 
grotendeels geautomatiseerd. En door de 
naadloze koppeling van ERP, CAM en Machine 
Data Registratie (MDE) kun je heel flexibel 
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real time de productie sturen. Tot het moment 
waarop de pallet met daarop het onbewerkt 
materiaal klaar staat om door de robot op de 
draaibank te worden geladen, kan de 
werkvoorbereiding de volgorde van de 
opdrachten wijzigen. Flexibiliteit en 
automatisering gaan dus best samen. Doordat 
de software alle machinedata continu 
registreert, vindt er ook continu een OEE-
meting (Overal Equipment Efficiency) plaats.

Digitale omgeving  “Wij leveren niet alleen 
een turn key installatie aan de klant, maar 
integreren het hele systeem in de digitale 
omgeving”, zegt Jan van der Linden. Hij heeft 
enkele jaren aan dit concept ontwikkeld. De 
crisis van 2009 heeft in zoverre roet in het 
eten gegooid, dat het wat langer geduurd 
heeft voordat de eerste klanten hun bestelling 
plaatsten. Dat heeft Van der Linden en zijn 
team de tijd gegeven door te ontwikkelen. 
Deze zomer wordt de eerste geautomatiseerde 
draaicel in gebruik genomen bij de Duitse 
verspaner Lidu; het Nederlandse Swabo in 
Reusel neemt de eerste freescel in gebruik. 
Voor Jan van der Linden is het van wezenlijk 
belang dat je bij automatisering de volledige 

omgeving van de machine digitaliseert. Tot en 
met het meten van de gereedschapslijtage 
aan de hand van de stroomopname van de 
spil, zodat je tijdig het gereedschap wisselt. 
Ook de koppeling met het ERP-systeem hoort 
in dit rijtje thuis. Bij de eerste twee cellen is 
dat het ERP-systeem dat Lidu zelf heeft 
ontwikkeld en sinds enige tijd via een 
dochterbedrijf in de markt zet. Maar zegt Jan 
van der Linden: interfaces met andere ERP-
systemen zijn beschikbaar. 

Ruw materiaal  Een tweede punt waarop het 
concept van Auto-Cell zich onderscheidt, is dat 
ruw materiaal het uitgangspunt is. Bij de 
draaicel ligt het stafmateriaal precies op lengte 
gezaagd op de pallet (tot 1.250 kilo materiaal 
per pallet); de freescel zoals Swabo deze in 
gebruik neemt, heeft 120 plaatsen in het 
magazijn voor ruw materiaal, naast nog een 
aantal palletplaatsen voor onder andere 
gietstukken. Bij de freescel neemt de 
bijzondere grijper het ruwe materiaal waarna 
de tailmaker van Auto-Cell een soort 
zwaluwstaart verbinding freest die nodig is 
voor het opspannen van het materiaal in de 
machine. Dezelfde grijper plaatst het werkstuk 

Automatisering vergt 
digitale productieomgeving
Swabo en Lidu: primeur met Nederlandse robotcel voor draaien en frezen

Video

http://youtu.be/TGu_lU2vbOE
http://youtu.be/TGu_lU2vbOE


A U T O M A T I S E R I N G

22 Made-in-Europe.nu digimagazine juni 2012

dan in de machine. Door voor het beladen van 
ruw materiaal te kiezen, worden 
tussenvoorraden verkleind en voorkom je dat 
kostbare mankracht besteed moet worden aan 
het opspannen op pallets, die ook de nodige 
investeringen vergen. In de geautomatiseerde 
draaicel van Lidu staan twee Gildemeister 
draaibanken. Op de ene worden stukken 
voorgedraaid, op de ander vindt de 
hoognauwkeurige finishing plaats. Ook dit is een 
bewuste keuze van Auto-Cell, om tussen de 
twee bewerkingen in het werkstuk voldoende 
tijd te geven af te koelen. “Daardoor kunnen we 
het voordraaien met maximale capaciteit doen, 
zodat we daar tijd besparen.” Eén robot bedient 
beide draaibanken. Bij deze geautomatiseerde 
draaicel zie je het derde bijzondere aspect 
terug: de gerobotiseerde klauwwissel. Jan van 
der Linden vindt geautomatiseerd klauwplaten 
wisselen te kostbaar en te complex. “Wie heeft 
dit al betrouwbaar werkend? En je moet dan 
fors investeren in meerdere klauwplaten”, maakt 
hij twee kritische kanttekeningen. “Het is 
eenvoudiger en goedkoper om de klauwen te 
wisselen.” In amper 45 seconden heeft de robot 
drie klauwen gewisseld. In het magazijn is 
plaats voor 90 of 180 klauwen. Deze 
klauwenwisseling is door Auto-Cell 
gepatenteerd. 

Meer informatie  

 Auto-Cell

  SWABO

  Lidu 

Van boven naar beneden: 
De robot wisselt de klauwen als een andere productdiameter 
gedraaid moet worden.
Gereedschappen worden voor de machine klaar gezet, zodat de 
wisseltijd zo kort mogelijk blijft. 

De robot pakt een andere klauw uit het magazijn. 
De freescel. 

http://www.auto-cell.com
http://www.auto-cell.com
http://www.swabo.nl/
http://www.swabo.nl/
http://www.lidu.de/
http://www.lidu.de/
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“Tachtig procent spilrendement”

Jan van der Linden van Auto-Cell zegt niet 
zozeer een robotcel te verkopen, maar een 
gegarandeerd spilrendement. “Wij leveren een 
resultaatverplichting. Binnen enkele weken na 
de oplevering bij de klant, haalt deze cel 80 
procent spilrendement oftewel 134 
productieuren in de week.” 

Dat is volgens hem aanzienlijk meer dan wat 
gemiddeld genomen aan rendementen in de 
verspaning wordt gehaald. Auto-Cell levert in 
principe naast de robot, het magazijn en de digitale 
omgeving ook de machine, omdat het enerzijds 
noodzakelijk is diep in de besturing in te grijpen, 
anderzijds omdat men zeker wil zijn dat de machine 
tegen deze hoge belasting bestand is. Over dat 
laatste maakt Van der Linden zich nauwelijks 
zorgen. “Een goede machine kan dit vijf jaar aan. 
Als je spilrendementen van 80 procent haalt, koelt 
de machine eigenlijk nooit meer af; ze  heeft dus 
veel minder te lijden. Daardoor kunnen de goede 
machines dit aan.” 

Traceability  Een van de ontwikkelingen die 
momenteel nog lopen bij Auto-Cell, is traceability 
van werkstukken. Met name voor de medische 
industrie is dit belangrijk omdat men daar altijd wil 
kunnen traceren wanneer en met welke 
gereedschappen en parameters een stuk is bewerkt. 
Omdat Toyoda de machinebesturing toegankelijk 
heeft gemaakt voor de programmeurs van Auto-
Cell, verwacht Van der Linden op korte termijn een 
volledige traceability in de cel aan te kunnen bieden. 

Bekijk hier de video 

“Dit is de toekomst van productie-
automatisering in de verspaning als het om 
kleine series gaat. Ik verwacht hiermee ruim 
40 procent meer productie op de machines 
te kunnen maken”, zegt Frank Schaefer, één 

van de drie directeuren van de Duitse 
verspaner Lidu. Dat neemt deze zomer de 

eerste robotcel van het Nederlandse Auto-
Cell in gebruik. 

Frank Schaefer is de derde generatie die 
leiding geeft aan dit Duits familiebedrijf, in 
1936 gestart als Maschinenbau 
Lienenbrügger in Dülmen. Een kleine 170 
mensen werken nu bij het bedrijf, dat 
Schaefer samen met twee andere 
familieleden aanstuurt. Een deel van de 
productie van deze toeleverancier van 
machineonderdelen en -modules, wordt 
vandaag de dag in China gemaakt. Als de 
productie van de 68 verschillende 
onderdelen die Lidu op de Nederlandse 
robotcel wil gaan maken goed loopt, wil hij 
een belangrijk deel van de Chinese 
productie terughalen naar Duitsland. De 
40 procent productiviteitsstijging die 
Schaefer verwacht, is gerekend zonder het 
effect van onbemand 24/7 produceren.

Het nieuwe 
werken in 
verspaning

http://youtu.be/TGu_lU2vbOE
http://youtu.be/TGu_lU2vbOE
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Flexibiliteit  Automatisering is volgens Frank 
Schaefer de oplossing voor de verspanende 
industrie. “Deze robotcel biedt ons flexibiliteit. 
We kunnen kleine series manarm maken.” In 
eerste instantie zijn er 68 verschillende 
producten geprogrammeerd voor de cel met 
twee draaibanken. Vijftig daarvan zijn 
weliswaar verschillend, maar behoren wel tot 
dezelfde familie. Dat maakt bij het concept 
van Auto-Cell echter weinig meer uit, denkt 
hij, omdat je ook kleine series onbemand kunt 
draaien, als de producten maar terugkeren. 
Met name de automatische klauwwisseling 
biedt hier uitkomst. Bij Lidu hanteert men 
overigens een ondergrens van 50 producten 
voor de robotcel. 

Bedrijfsvoering  Frank Schaefer denkt dat 
door de automatisering de bedrijfsvoering 
behoorlijk gaat veranderen. Waar sommigen 
roepen dat automatisering ervoor zorgt dat je 
met minder gekwalificeerde medewerkers uit 
de voeten kan, denkt Schaefer dat je juist 
hoger opgeleide mensen nodig hebt. “Niet 
iedereen kan deze cel bedienen. Er gaat meer 
werk in de planning en werkvoorbereiding 
gebeuren. Daardoor hebben we een ander 
type medewerker nodig.” De Duitse 

ondernemer denkt niet dat je 
zonder een verspaner kunt. Hij 
heeft een van zijn draaiers dan 
ook verantwoordelijk gemaakt 
voor de totale cel. “De man die 
voor de cel verantwoordelijk is, 

moet wel weten wat er in de 
draaibank gebeurt.” Sven, de draaier die door 
Auto-Cell is opgeleid om de cel te bedienen, 
denkt wel even te moeten wennen aan zijn 
nieuwe werkplek. “Die is niet meer aan de 
machine.” 

Minder voorraad  Jan van der Linden, 
directeur van Auto-Cell, schat dat Lidu als de 
cel eenmaal goed draait, met één robot, twee 
draaibanken en twee bedieners evenveel 
draaidelen kan produceren als nu 9 machines 
en 27 medewerkers in drieploegendienst. De 
hogere productiviteit heeft dan vooral een 
positief effect op de doorlooptijd en zo op de 
hoeveelheid tussenvoorraad. “Nu is de 
levertijd van de producten uit China 16 
weken, waardoor men dus een grote 
tussenvoorraad moet aanhouden. Die 
elimineert men met deze cel omdat de 
doorlooptijd in Duitsland dan 2 tot 3 weken zal 
zijn.” Daarnaast mag duidelijk zijn welk effect 
dit heeft op het investeringsplaatje: 9 
draaibanken versus 2 met een robot en een 
palletmagazijn. 
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Langzaam en onnauwkeurig. Dat zijn twee 
belangrijke kritiekpunten als het om additive 

manufacturing van metalen componenten 
gaat. SLM Solutions weet de laagopbouw te 
versnellen dankzij een sterkere laserbron en 

een andere opbouwstrategie. En het 
onderzoeksteam van de KU Leuven 

ontwikkelt een techniek om de 
nauwkeurigheid te vergroten. Staat 3D 

printen op de drempel van serieproductie? 

Tijdens de Materialise World Conference 
presenteerde Kaj Berggreen van SLM Solutions 
in Duitsland de nieuwe double beam 
technologie die de fabrikant toepast in de 
nieuwe SLM280 machine. Hiermee kun je 
grotere delen laag voor laag opbouwen dan tot 
nog toe, namelijk maximaal 280 bij 280 bij 350 
mm. Het echte grote verschil met de vorige 
generatie machines zit in de snelheid. Deze 
ligt, afhankelijk van de detaillering van het 
product, tot een factor vijf hoger dan wat tot 
nog toe gangbaar is in dit type machines. 

Double beam  SLM Solutions heeft de double 
beam technologie ontwikkeld samen met het 
Fraunhofer ILT in Aken. Dit onderzoeksinstituut 
ging er uitgebreid op in tijdens de 
laserconferentie AKL’12, waar dit keer een hele 
ochtendsessie aan additive manufacturing was 
gewijd. Fraunhofer en SLM Solutions doen twee 
dingen anders in de nieuwe machine. Naast de 
standaard 400 W diodelaser is er nog een 1 kW 
fiberlaserbron geplaatst. Daarnaast gebruikt 
men een andere strategie om de lagen metaal 
op te bouwen. Wilhelm Meiners, die bij het ILT 
in Aken deze afdeling leidt, legt uit wat er in de 

Additive 
manufacturing 
op drempel 
serieproductie?

Deze motoronderdelen van Honda zijn vervaardigd op een SLM-machine

Listen to an English spoken summary

http://www.ispeech.org/view/610424/4027966
http://www.ispeech.org/view/610424/4027966
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machine gebeurt: “We bouwen eerst met de 
400 W laserbron met een kleine straalfocus de 
buitenste rand van het product op. Daar willen 
we immers zoveel mogelijk nauwkeurigheid. 
Daarna vullen we met de 1kW laser met een 
bredere straal de binnenzijde van het product 
op.” In Inconel haalt men zo 16,8 mm3 / 
seconde. In aluminium gaat het nog beter. Met 
dit materiaal haalt men in Aken build rates die 
ver boven de 20 mm3 per seconde liggen. 

Kwaliteit  De Duitse machinebouwer is de 
eerste die deze double beam technologie en de 
full core strategy aanbiedt op een commerciële 
machine. Volgens Kaj Berggreen zie je het 
verschil tussen de laagopbouw aan de 

buitenkant en in de kern van het project straks 
niet terug in de vorm van een verschil in 
densiteit die nadelig is voor je product. Je zou 
denken dat het nog sneller gaat als je met de 1 
kW laserbron het volledige werkstuk opbouwt, 
maar dat levert geen goede resultaten op, legt 
Berggreen uit. “Als je met de sterke laser smelt, 
zou in de kern het materiaal dat je hebt 
opgebouwd verdampen. Daarom hebben we 
echt de dubbele straal nodig, zodat we binnenin 
met een grotere spotdiameter kunnen werken 
zonder een te hoge sneltemperatuur te krijgen.” 

Sneller en goedkoper  Met deze oplossing 
versnelt het opbouwproces van metaaldelen 
aanzienlijk. Tot een factor vijf. Daardoor gaat 
ook het kostenplaatje er heel anders uitzien, 
omdat de productiekosten bij additive 
manufacturing voornamelijk worden bepaald 
door de uurprijs van de machine. En als je 
minder uren nodig hebt, dalen de totale kosten. 
Wilhelm Meiners denkt dat de double beam 
technologie in enkele nichetoepassingen 
additive manufacturing serieproductierijp 
maakt. “Voor toepassing in de brede 
massaproductie moeten we nog enkele stappen 
zetten.” Met name ook op het gebied van 
kwaliteit. Dat is momenteel het tweede 
belangrijke thema in de onderzoekswereld. In 
Aken experimenteert men met het verwarmen 
van het platform waarop het metaalpoeder 
wordt gesmolten. “Als je dit platform verwarmt 

tot 200 graden, vermindert het 
kromtrekken van je product met 
een factor 10”, aldus Meiners. 

Hersmelten  In Leuven zoekt 
men de kwaliteitsverbetering in 

Links een onderdeel voor Festo, bij het 
Fraunhofer ILT opgebouwd met een 
snelheid van 21 mm3 per seconde. 
Boven de nieuwe SLM 280 machine met 
double beam technologie. 
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een andere richting, schetste professor Jean-
Pierre Kruth op de Materialiseconferentie. Na 
het opbouwen van enkele lagen doet men de 
opgebouwde lagen heel kort hersmelten. 
Kruth: “We hebben gezocht naar het 
combineren van bewerkingen in één machine 
en zijn tot de slotsom gekomen dat een 
tweede laserbewerking het meest zinvol is, 
omdat je dan dezelfde machine en hetzelfde 
gereedschap, de laserstraal, gebruikt.” Door 
de lagen aan het oppervlak heel kort te 
hersmelten, haal je oppervlaktespanningen 
uit het materiaal en verbetert de 
oppervlaktekwaliteit aanzienlijk. Normaals 
professor Kruth: “De oppervlakteruwheid 
verbetert door de gecombineerde bewerking 
van 12 mu zonder hersmelten naar 1,5 mu 
met hersmelten.” Het hersmelten heeft 
nauwelijks effect op de totale doorlooptijd, 
omdat de onderzoekers uit Leuven ontdekt 
hebben dat scannen met een hoge snelheid 
betere resultaten oplevert dan wanneer je 
langzaam scant. Ook de porositeit verbetert: 
van 0,77 procent zonder hersmelten tot 0,036 
procent na het hersmelten. Overigens merkte 
Kruth op dat veel mensen zich onterecht 
zorgen maken om het feit dat je met selective 
lasermelting geen 100 procent 
materiaaldensiteit bereikt. “Bij traditioneel 
gietwerk heb je echter een veel hogere 
porositeit dan 1 procent.” 

Serierijp?  Wilhelm Meiners denkt niet dat 
additive manufacturing nu serierijp is, 
maar dat er wel belangrijke stappen in die 
richting zijn gezet. “De tekortkomingen zijn de 
productiviteit, daarom willen we de build rate 
omhoog. Bovendien moeten we nog een 
betere procescontrole krijgen zodat we na de 
opbouw weten dat het onderdeel goed is.” 
Ook op dit punt toont het ILT in Aken 
progressie. Additive manufacturing staat op 
de drempel van serieproductie. Voor sommige 
toepassingen is die drempel al overschreden. 

BOVEN: Professor Kruth: 
veel betere oppervlakte-
kwaliteiten dankzij 
hersmelten. 

RECHTS: Wilhelm 
Meiners: belangrijke 
stappen richting inzet 
van additive 
manufacturing voor 
serieproductie. 

Selective laser erosion

Kruth en zijn team zien wel veel potentieel in de 
nieuwe technieken, zeker als je additive 
manufacturing technieken combineert met 
elkaar. Een gat boren van 300 mu doorsnede in 
een microcomponent is niet gemakkelijk. 
“Daarom moet je eerst het deel opbouwen met 
additive manufacturing, zodat je een near net 
shape component hebt. Met laser erosie ga je 
dat nabewerken.” Voor selective laser erosion 
gebruikt men in Leuven de machine van 
ConceptLasers omdat deze een gepulste NDYag 
laserbron gebruikt. “Met een fiberlaser kunnen 
we dit niet doen.” 
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Kun je een spuitstuk voor een hydraulische 
installatie met additive manufacturing 

produceren? Zijn de wanden sterk genoeg om 
de hoge drukken te weerstaan? En kun je 

voordelen halen uit het feit dat 3D printen je 
meer vormvrijheid biedt? Adri Overbeeke van 

Hydrauvision denkt alle drie deze vragen met ja 
te kunnen beantwoorden. 

Hydrauvision engineert hydraulisch en 
pneumatisch aangedreven machines en 
installaties. Het Nederlandse bedrijf richt zich 
onder andere op de maritieme sector en bouwt 
hydraulische powerunits voor aan boord van 
schepen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van 
windmolens op zee. De manifolds voor deze 
installatie worden tot nog toe gefreesd uit vol 
materiaal. Het nadeel van deze 
productiemethode is, zegt Adri Overbeeke van 
het bedrijf uit Schoondijke, dat je altijd rechte 
kanalen moet tekenen. Cilindrische boringen 
en het kruisen van drukkanalen verlopen 
steeds in een rechte hoek. “We verliezen 
daardoor veel druk.” 

3D printen?  Daarom is hij tien jaar geleden 
al een onderzoek gestart naar de haalbaarheid 
van additive manufacturing als 
maaktechnologie voor deze manifolds. Als je 
namelijk laagsgewijs kunt opbouwen, kun je 

profiteren van de grotere designvrijheid. Adri 
Overbeeke: “We willen bijvoorbeeld een 
andere cross section van de kanalen dan een 
rechthoekige, die we nu altijd moeten 
gebruiken. Omdat we dan minder drukverlies 
hebben, kunnen we de totale hydraulische 
druk met een derde verminderen.” Dat 
betekent niet alleen een compactere 
hydraulische installatie aan boord van het 
schip, waar de ruimte per definitie beperkt is. 
Het betekent ook minder materiaalgebruik 
voor de componenten van de installatie en in 
de gebruiksfase een lager energieverbruik. 

SLM  Uiteindelijk heeft Hydrauvision in een 
Europees onderzoeksproject meerdere rapid 
manufacturing technieken onderzocht, om 
inzicht te krijgen in zowel de haalbaarheid als 
de verschillen tussen de technieken. Een 
complexe manifold is op drie machines 
geproduceerd. Allereerst op een Eos M270 
Dual Mode, met het GP1 materiaal van Eos. 
Het tweede teststuk is gemaakt op een 
Realizer machine MCP in rvs 316. Deze twee 
machines gebruiken beide selective 
lasermelting als technologie. Alle twee de 
manifolds zijn bestand tegen drukken tot 650 

3D geprinte 
manifolds voor 
maritieme 
hydrauliek

Pas bij 1600 bar druk barstte de 
manifold
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Mpa. De derde techniek 
die onderzocht is, wijkt 
enigszins af. Sirris, de 
projectpartner van 
Hydrauvision, heeft op een 
Pro Metal R10 machine het 
spruitstuk in SST420 
geprint. 

De resultaten Alle drie de 
manifolds zijn getest op 
zowel sterkte als 
lekdichtheid. Adri 
Overbeeke: “De porositeit 
is redelijk goed. Na een 
langdurige test met hoge druk constateerden 
we een beetje zweten van olie. De druktest is 
goed verlopen: pas bij 1600 bar barstte de 
manifold.” Het grote winstpunt is het lagere 
drukverlies doordat men de crossing van de 
leidingen qua design heeft kunnen 
optimaliseren. Daarnaast mag de 
gewichtsreductie niet uitgevlakt worden: 95 
procent. 

ProMetal  Sirris heeft in een vervolgproject 
met de ProMetal R10 machine (nu ExOne) een 
groter manifold geproduceerd, dat 70 procent 
lichter is dan het vergelijkbare model dat 
conventioneel gemaakt is en 18 procent 
minder volume inneemt. “Voor ons is echter 
heel belangrijk dat deze manifold vijf keer zo 
weinig druk verliest doordat we de kruisingen 
van de interne kanalen niet meer haaks 
hoeven te laten lopen”, aldus Overbeeke. Dat 
deze manifold uiteindelijk gebarsten is, komt 
volgens hem niet door zwakheden van de 
gebruikte techniek maar doordat de wanddikte 
te dun geconstrueerd was. 

Conclusies  Kun je nu additive manufacturing 
inzetten in de productie van hydrauliek 
manifolds? Adri Overbeeke denkt dat kleinere 
spruitstukken, tot 200 mm breedte, nu al op 

machines zoals die van Eos en Realizer 
gemaakt kunnen worden. Ze zijn sterk genoeg, 
de oppervlaktekwaliteit volstaat. “Maar de 
productietijd en de kosten moeten wel omlaag 
om het rendabel te maken.” De tweede 
verbetering die hij nodig vindt, is dat het 
materiaal 100 procent dicht moet zijn. “De 
manifolds raken verzadigd van de hydrauliek-
olie en blijven dan lekken. Niet veel, enkele 
druppels per week, maar dat willen we niet.” 
Hydrauvision gaat nu een groot manifold 3D 
printen en inbouwen op een schip om de echte 
praktijkervaringen op te tekenen. “Als we deze 
kunnen printen en ze voldoen, dan zetten we 
een flinke stap vooruit. Want de huidige 
manifolds wegen 1.500 kilo per stuk. En per 
schip hebben we er 16 nodig.” De 
materiaalbesparing en gewichtsbesparing 
tellen dan serieus door. 

Adri Overbeeke: “Additive manufacturing is geschikt, maar 
productietijd en -kosten moeten omlaag” 

Meer informatie

Hydrauvision   EOS

Realizer   ProMetal/ExOne

Sirris

http://www.hydrauvision.com/content/nieuws/1/index.jsp
http://www.hydrauvision.com/content/nieuws/1/index.jsp
http://www.eos.info/en/home.html
http://www.eos.info/en/home.html
http://www.realizer.com/
http://www.realizer.com/
http://www.exone.com/
http://www.exone.com/
http://www.sirris.be/
http://www.sirris.be/
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“Wat we in de Europese industrie missen, 
is de company proud die ik in die mooie 

Duitse familiebedrijven zie. Dat 
familiegevoel, trots zijn op het bedrijf en 

daar alles voor doen. Om dat gevoel te 
creëren, moeten we meer gebruik maken 

van de competenties die ook op de 
werkvloer aanwezig zijn.” 

Ger Camp
ceo Madolex Group bij de presentatie van RTI Suit, 

een tool om tot continue verbeteringen in de 
industrie te komen

Het laatste woord
Trots


