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INTEGRATIE MEETCYCLUS IN 
POSTPROCESSOR: MEER 
PROCESZEKERHEID BIJ 
ONBEMAND FREZEN
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HARDWARE ALLEEN VOLSTAAT NIET MEER 
OM KWALITEIT, PRODUCTIVITEIT EN RENTA-
BILITEIT IN DE VERSPANING TE VERBETE-
REN. VAN RIET METAALBEWERKING HEEFT 
DAAROM NIET ALLEEN GEÏNVESTEERD IN 
EEN GEAVANCEERD 5-ASSIG BEWERKINGS-
CENTRUM, MAAR OOK IN ESPRIT CAM SOFT-
WARE. PIMPEL BENELUX HEEFT DE POST-
PROCESSOR ONDER ANDERE VOOR DE NUL-
PUNTBEPALING UITGEBREID BINNEN DE MO-
GELIJKHEDEN VAN DE STANDAARD. DAAR-
DOOR FREEST DE BRABANTSE VERSPANER 
NIET ALLEEN NAUWKEURIGER, MAAR OOK 
MET EEN GROTERE PROCESZEKERHEID. 
DAT OPENT NIEUWE MARKTEN.  

Zestien jaar geleden kocht Ad van Riet zijn eer-
ste freesbank. Die kreeg een plek in het vroegere 
kolenhok van zijn vader, kolenboer in het Brabant-
se Vessem, onder de rook van Veldhoven. “Een-
voudig werk maakten we toen. Door veel uren te 
draaien, verdiende je een cent.” Tegenwoordig is 
Van Riet Metaalbewerking BV gehuisvest in een 
eigen pand in Vessem. De machines draaien 
nog steeds veel uren op een dag. 18 tot 20 uur is 
voor de Mazak Variaxis 630 5X geen uitzonde-
ring. Nu echter onbemand, dat is het verschil 
met vroeger.

Kwaliteitscontrole 

Waar Van Riet Metaalbewerking zich mee onder-
scheidt, is de wijze waarop de kwaliteitscontrole 

is geïntegreerd in de Esprit CAM software. Deze 
oplossing is geleverd door Pimpel Benelux, waar-
in de Esprit-activiteiten van het vroegere 
Greenock CAD Service en het Oostenrijkse Pim-
pel zijn bijeengebracht. De software-engineers 
van Pimpel schrijven niet alleen de standaard 
postprocessors, maar ontwikkelen ook specifieke 
oplossingen voor klanten zoals Van Riet Metaal-
bewerking. Zo wilde het bedrijf bijvoorbeeld een 
automatische meetcyclus in de postprocessor 
integreren. Nadat een vlak is bewerkt, moet de 
machine een afwijking automatisch kunnen corri-
geren. Ad van Riet: ”Als we hier ’s ochtends bin-
nenkomen, moeten goede producten in de cel 
liggen.” Daarom meet de machine met een Reni-
shaw meettaster het vlak of gat, terwijl het pro-
duct in de opspanning in de machine blijft. “Zelfs 
van verloop van het gereedschap hebben we 
geen last, omdat een afwijking automatisch ge-
corrigeerd wordt. Vallen de maten buiten de tole-
ranties, dan gaat de besturing automatisch terug 
naar de beginregel van deze bewerking en 
wordt de bewerking opnieuw gedaan.” Als een 
maat zodanig buiten de toleranties valt dat corri-
geren niet mogelijk is, wordt de bewerking afge-
broken. Constateert de meettaster dat een gat te 
conisch is, wat duidt op gereedschapslijtage, 
dan wordt automatisch het gereedschap gewis-
seld. De proceszekerheid neemt dus sterk toe. 
Ondanks dat de kwaliteitscontrole onbemand 
plaatsvindt, meet Bart van de Sande, voorman, 
steekproefsgewijs werkstukken na in de meetka-
mer. “De meettaster zit op de machine. Er kan 
dus een afwijking ontstaan.”
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Foto’s links: het programmeren in Esprit; de meettaster 
waarmee onbemand in de machine wordt gemeten en 

een van de precisiewerkstukken die Van Riet 
Metaalbewerking freest. 
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300 nulpunten 

Pimpel Benelux heeft de postprocessor onder an-
dere voor nulpuntbepaling binnen de mogelijkhe-
den van de standaard uitgebreid voor Van Riet 
Metaalbewerking. In principe kan de verspaner 
dankzij deze uitbreiding nu op drie manieren het 
nulpunt bepalen. Bij de eerste methode ligt het 
nulpunt vast in het hart van de tafel. Alle vlakken 
worden herberekend vanaf dat punt. Daardoor 
hoeft nooit met een nulpunt geschoven te wor-
den, wat fouten uitsluit. Bij de tweede manier ge-
bruikt men een hoofdnulpunt in de ruimte en laat 
Esprit vanuit dat punt herberekenen. De derde 

manier voor nulpuntbepaling is door Pimpel in 
de post ingebouwd omdat Van Riet Metaalbewer-
king ook als meerdere stukken op een pallet zijn 
opgespannen, supernauwkeurig wil frezen. “Dan 
moet je niet na het voor- en nafrezen telkens op-
nieuw met de meettaster naar het product moe-
ten gaan, want dat betekent iedere keer kans op 
fouten en is bovendien dubbel werk”, legt Bart 
van de Sande uit. Bij de derde methode wordt 
een van de 300 nulpunten die Mazak in de ma-
chineruimte heeft gedefinieerd eenmalig ingege-
ven en Esprit koppelt de nulpunten van het pro-
gramma daaraan. Automatisch. Standaard is de 
postprocessor geschreven voor 48 van deze nul-
punten; Van Riet Metaalbewerking heeft dat laten 
aanpassen naar 300. Bart: “Hiermee kunnen we 
in theorie honderden extra nulpunten in de machi-
ne creëren. Het gaat ons echter vooral om de 
nauwkeurigheid. Drie keer met de meettaster 
naar het werkstuk gaan, betekent drie keer een 
andere meting. Bij ons blijft de machine de waar-
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GEAVANCEERDE ESPRIT-
POSTPROCESSOR SCHEPT 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN

HOOGWAARDIGE 
MACHINECOMPONENTEN

Van Riet Metaalbewerking beschikt over negen ma-
chines en een CAM-station, bediend door Ad van 
Riet en zijn zeven medewerkers.

De toeleverancier freest complexe hoogwaardige com-
ponenten voor met name de machine-industrie: machi-
nes voor de productie van sigaren, documentbeveili-
ging, bankbiljettenverwerking en de halfgeleiderindus-
trie. Naast aluminium freest hij steeds meer RVS. De 
Mazak Variaxis 630 is de meest recente investering, 
samen met die in een Erowa-cel. De 5-assige freesma-
chine kan maximaal een kubus van 550 mm bewerken. 
Het 26 kW spindel heeft een koppel van 172 Nm en 
een maximaal toerental van 18.000 rpm. De machine 
is voorzien van 70 bar koeling door de spindel en een 

gereedschapmagazijn 
met 120 plaatsen. Het 
bedrijf programmeert al 
langer met Esprit, maar 
heeft na de komst van 
het 5-assig bewerkings-
centrum de volledige ver-
sie voor 5-assig simul-
taan frezen van Esprit 
gekocht. Bart van de 
Sande: “We doen welis-
waar vijfvlaks bewer-
king, maar met de modu-
le voor het 5-assig simul-
taan frezen kun je nog eenvoudiger en sneller program-
meren.”

Van Riet Metaalbewerking
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des gebruiken voor het gehele 
product. Dubbele of loze stap-
pen in het proces, dat willen we 
niet.”

Simulatie 

Dankzij de combinatie van Es-
prit met de 5-assige machine 
haal je gemakkelijker hoge 
nauwkeurigheden, is de ervaring van de toeleve-
rancier. Bart: “Voorheen haalden we ook hoge 
nauwkeurigheden, maar dat kostte meer moeite. 
Het was omslachtiger. En het risico op fouten 
was veel groter. Als je een solid hebt, is program-
meren in Esprit veel eenvoudiger dan aan de ma-
chine. Je maakt de bewerking aan, simuleert, 
checkt en is het goed, ga je door. Je komt veel 
sneller tot een goed product en sluit fouten uit.” 
Door de betrouwbare simulatie is het testen aan 
de machine hierdoor niet meer nodig.

Doorlooptijd reductie 

Esprit helpt Van Riet Metaalbewerking niet alleen 
de kwaliteit te verhogen en voorspelbaar te ma-
ken. Ook wordt de doorlooptijd korter en dus de 
productiviteit van de machine hoger. “Complexe 
delen programmeren we binnen één dag. Daar-
na hebben we op de machine één product nodig 
om het programma te finetunen en daarna frezen 
we foutloze producten”, zegt Bart. Gemiddeld ko-
men na anderhalve dag de juiste complexe pro-
ducten van de machine. Onbemand. Praktisch 

kun je dergelijke complexe werkstukken nog wel 
aan de machine programmeren, denkt hij. “Maar 
het kost veel meer tijd en de dure machine staat 
dan stil, terwijl deze nu onbemand freest als ik 
het volgende stuk in Esprit programmeer.” Ook 
bij productwijzigingen levert deze werkwijze voor-
delen op. Met Esprit kan het bedrijf de mogelijk-
heden van de 5-assige freescel met robot en pal-
letmagazijn maximaal benutten. Ad van Riet: “De 
software is belangrijk om tot een continue pro-
ductie te komen.”

Hoogwaardigere producten 

Van Riet Metaalbewerking is gevestigd in het 
hart van de high tech regio Zuid-Oost Brabant. 
In de chipmachines die in deze regio voor de we-
reldwijde halfgeleiderindustrie worden ontwik-
keld, komt het op de laatste μm’s nauwkeurig-
heid aan. “Dankzij onze 5-assige machine en het 
CAM-programma frezen we dit soort hoogwaardi-
ge onderdelen nu ook heel efficiënt”, zegt Ad 
van Riet. Dat vertaalt zich in nieuwe groeikansen 
voor zijn onderneming. Technisch heeft hij nu de 
stap gezet naar de high tech markt. Als toeleve-
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Bart van de Sande (links) en Ad van 
Riet. 



rancier freest hij precisiecomponenten die uitein-
delijk in de high tech chipmachines terecht ko-
men. “We frezen er 20 van op een dag zonder 
er naar om te hoeven kijken.” Dankzij de techno-
logie die in de werkvoorbereiding wordt inge-
bracht.

Snelle levering 

Deze stap schept tevens flexibiliteit. Door de ho-
ge mate van proceszekerheid bij het onbemand 
frezen kan Van Riet Metaalbewerking bij repeat-
orders zelfs binnen een dag leveren als het 
moet. Voor Ad van Riet is service heilig. “Als we 
het materiaal hebben, kunnen we complexe 
stukken die we al een keer hebben gefreesd, 
binnen enkele uren maken als de klant echt om-
hoog zit.” Hij kan deze ‘ouderwetse’ flexibiliteit 
dankzij de geavanceerde oplossingen die in   
Esprit zijn ingebouwd, nu combineren met hoge 
nauwkeurigheid en scherpe prijzen.
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PIMPEL BENELUX

De Esprit-oplossing voor de Brabantse toeleve-
rancier is geleverd door Pimpel Benelux. Dit is 
de onderneming waarin alle Esprit en WinTool 
activiteiten van het vroegere Greenock CAD Ser-
vice zijn ondergebracht. Dit komt voort uit de in-
tensieve samenwerking met Pimpel GmbH in 
Oostenrijk. De beide bedrijven gaan onder de 
naam Pimpel de Europese markt op. Naast de 
vestigingen in Nederland en België zijn er vesti-
gingen in Duitsland (Nordrhein-Westfalen, de re-
gio Bremen/Hamburg en Baden-Württemberg), 
Oostenrijk en in Tsjechië. 

Behalve klantspecifieke uitbreidingen ontwikkelt 
Pimpel add-ons voor Esprit, zoals CHECKitB4, 
een krachtige simulatietool die op basis van de 
NC-code simuleert.
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