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Traditionele machinebouwers 
stappen in 3D-printen maar 
verloochenen afkomst niet
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Meerdere fabrikanten van CNC-machines stappen in de 
markt voor additive manufacturing. Dat is een teken dat 
ze de technologie serieus nemen. Of op zijn minst gezegd 
niet het risico willen lopen de boot te missen. Opvallend 
is dat de bouwers van verspanende machines voor 
hybridetechnologie kiezen: additief gecombineerd met 
freesbewerkingen. 

Additief en frezen samen

De manier waarop de machinebouwers 
met 3D printen - de populaire benaming 
voor additive manufacturing - aan de 
slag gaan en het moment waarop ze 
starten, verschilt. Hermle, fabrikant van 
nauwkeurige CNC-bewerkingscentra, 
is al jaren geleden in de technologie 
gestapt. Achter de schermen heeft de 
machinebouwer een pioniersrol vervuld 
door niet alleen een andere weg te kiezen, 
het Metall-Pulver-Auftragsverfahren 
(MPA), maar ook door veel aandacht te 
besteden aan de ontwikkeling van eigen 
CAM-software, afgestemd op het additief 
proces.

Hermle: thermisch spuiten
MPA is een thermisch spuitproces, 
geïntegreerd in een 5-assig 
bewerkingscentrum van Hermle. Kleine 
metaalpoederdeeltjes worden met 
een gas met zeer hoge snelheid op 
het op te bouwen werkstuk gespoten. 
Bij de botsing van het poeder met het 
oppervlak, kan de druk oplopen tot 10 
GPa en de temperatuur tot 1000 graden 
C. Deze combinatie van druk en hoge 
temperatuur zorgt voor de verbinding 
van het metaaldeeltje aan het oppervlak. 
Vergeleken met lasertechnologie is de 
temperatuur relatief laag, bovendien 
dringt de hoge temperatuur niet door 
in de rest van het werkstuk, waardoor 
interne spanningen beperkt blijven. 
In de CAM-software MPA Studio wordt 
het programmeren voor het thermisch 
spuiten geïntegreerd met het 5-assig 
bewerken. In de software is tevens een 
kwaliteitscontrole geïmplementeerd. 
Hermle verkoopt nog geen MPA-
machines, maar biedt de technologie 
als dienstverlening aan klanten aan. 
MPA is aanvullend aan het frezen, zegt 
Rudolf Derntl, directeur van Hermle’s 
dochteronderneming. “Door de 
combinatie van opbouwen en frezen in 

één machine, kunnen we werkstukken 
maken die je niet kunt frezen. Ook de 
combinatie van meerdere materialen in 
één werkstuk is uniek.” Met MPA kun je 
meerdere materialen in één werkstuk 
combineren. 

HMT: lasersmelten
Een andere hybridemachine is ontwikkeld 
door een spin off van het Britse 
Manufacturing Technology Centre 
(MTC), namelijk Hybrid Manufacturing 
Technologies in samenwerking met 
de Duitse machinebouwer Hamuel 
Reichenbacher. De Hybrid HSTM 1000 
lasersmelt metaalpoeders en bouwt 
zo laag voor laag het product op. 
Deze laserkop is geïntegreerd in een 
draaimachine van de Duitsers. De Ambit 
laserkop wordt geïntegreerd in de 
gereedschapwisselaar en is dus tijdens 
het verspanen niet in de werkruimte 
van de machine. Tussentijds wordt er 
verspaand en eventueel gepolijst. Met 
een meettaster wordt de nauwkeurigheid 
in de machine gecontroleerd. Het 
wisselen tussen opbouwen en frezen 
en polijsten gebeurt snel, omdat er een 
speciale kop is ontwikkeld. Ook HMT 
biedt vanaf het begin eigen software 
aan, mede ontwikkeld door Delcam 
in samenwerking met Renishaw. De 
adaptieve freesstrategie van Delcam 
zorgt ervoor dat het proces grotendeels 
manarm kan verlopen. Manarm tot en met 
de eindcontrole doordat de meettasters 
van Renishaw in deze machine zitten. De 
machinebesturing stuurt de verschillende 
onderdelen aan via G en M codes.

DMG Mori: lasersmelten
De derde hybridemachine die eind 2014 
op de markt komt, is de Lasertec 65 
AdditiveManufacturing, ontwikkeld 
door DMG Mori. De ontwikkeling heeft 
grotendeels in de vestiging in de 
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VS plaatsgevonden, samen met klanten 
uit de offshore industrie. De basis is een 
5-assige DMU 65 monoblock. Hieraan is 
een 2kW diodenlaserbron gekoppeld die 
het metaalpoeder dat in de laserstraal 
wordt gespoten, smelt. Afwisselend 
vindt opbouwen en frezen plaats. “Wij 
kunnen nadat materiaal is opgelast direct 
freesbewerkingen doen op vlakken waar 
je, als het werkstuk klaar is, niet meer bij 
kunt komen”, verduidelijkt Friedemann 
Lell, directeur Sauer Lasertec. Hij ziet in de 
eerste plaats toepassingen in de olie- en 
gasindustrie, maar ook in de luchtvaart. 
Het grote voordeel ten opzichte van pure 
verspaning is in zijn ogen het geringere 
materiaalverlies (5 procent bij de 
hybridemachine tegenover soms wel 95 
procent bij verspanen), het combineren 
van meerdere materialen in één werkstuk 
en het maken van geometrieën die 
verspanend onmogelijk zijn. 

Matsuura: afwijkend hybrideconcept
De Japanse machinebouwer Matsuura is 
al langere tijd bezig de 
laagopbouwtechnologie te integreren in 
CNC-machines. De Lumex is een typische 
machine voor de mould & dies industrie. 
In tegenstelling tot de Hermle, MTC en 
DMG Mori Seiki kiest Matsuura voor het 
poederbedprincipe. Voor elke laag wordt 
op een bed een laag poeder gedeponeerd 
die door de laser wordt belicht op 
plekken waar de metaalpoeders moeten 
smelten. Dit proces verloopt langzamer 
dan de technologie van de andere drie 
fabrikanten, maar is wel nauwkeuriger, +/- 
2,5 !m. Ook kunnen eenvoudig inwendige 
structuren, zoals koelkanalen, onder 
het oppervlak van een spuitgietmatrijs 
worden aangebracht. Dat kan met de 
andere technieken niet. Afwisselend met 

het lasersinteren wordt er in dezelfde 
opspanning gefreesd in de Lumex Avance 
25. Frezen en EDM worden vervangen door 
de additief- en subtractieftechnologie 
van de Lumex Avance. Matsuura heeft de 
technologie enkele jaren geleden één keer 
voorgesteld op EuroMold in Frankfurt, 
pas dit jaar is in de VS de verkoop gestart. 
Die verloopt via MC Machinery Systems 
Inc, een dochter van Mitsubishi Noord-
Amerika. In Japan is de Lumex Avance 25 
al enkele jaren in gebruik bij klanten. 

Hurco en Trumpf zijn twee andere 
machinebouwers die in deze technologie 
zijn gestapt. Trumpf is recent ook weer 
in deze markt gestapt. Dat wordt elders 
beschreven. Hurco heeft onlangs een 
3D-printkop voor kunststof getoond 
die als gereedschaptool in een CNC-
machine kan worden gebruikt. Hierdoor 
kunnen matrijzenbouwers met de Hurco-
freesmachine ook grote producten met 
filament 3D-printen. Hun oplossingen 
worden elders in dit magazine apart 
gepresenteerd. 

Hermle
www.hermle.de

HMT
www.hybridmanutech.com

DMG Mori
www.be-nl.dmgmori.com  

Hurco
www.hurco.nl

Matsuura
www.matsuura.co.jp  

De 3D-printkop van Hurco Een matrijs gemaakt op de Matsuura machine.  


