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NIEUWE TECHNOLOGIE

Tijden veranderen. Ook de technologie. Niet alleen veranderen be-
staande technologieën, er komen ook nieuwe bij. 3D printen is wel-
licht het meest besproken voorbeeld dezer dagen. In deze editie de 
visie van vliegtuigtoeleverancier MTU op additive manufacturing. 
Maar er is meer dan alleen laag voor laag een product opbouwen. 
In dit digimagazine laten we zien hoe het nog kleine Hengelose be-
drijf Mimo Technology aan de weg timmert met het spuitgieten van 
metaal. In het Vlaamse Made Different programma is dit gestem-
peld als een mogelijke sleuteltechnologie. Een andere technologie 
waar je nog meer mee kunt, is de laser. In Enschede ontwikkelt 
Lightmotif machines en technologie om matrijzen zodanig te bewer-
ken, dat je spuitgietdeel functionele oppervlakte eigenschappen 
krijgt. Ook Hakan Pfeiffer, sales- en marketingdirecteur bij GF 
AgieCharmilles ziet een grotere rol voor de laser weggelegd in de 
matrijzenbouw. Maar vonken blijft, zegt ook Jan van Egmond, de 
hoogste baas van Sodick Europe. Alleen zijn de vonk en de vonk-
markt veranderd. Volg de ontwikkelingen op technologievlak. Pica-
nol topman Geert Ostyn legde onlangs terecht de vinger op de zere 
plek: veel bedrijven hebben wel een businessplan, maar welke tech-
nologie ze nodig hebben om dat te verwezenlijken, weten ze nog 
niet. Een technology roadmap is volgens hem net zo belangrijk als 
een businessplan.  

Veel leesplezier

Franc Coenen 
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Cover foto

Lightmotif uit Enschede ontwikkelt 
machines en technologie voor het 
microlaserbewerken. Bijvoorbeeld 
matrijzen zo precies structureren dat 
het oppervlak van het 
spuitgietproduct specifieke 
functionele eigenschappen krijgt. 
Lees hier meer over op pagina 6. 

En verder

Siemens: data-acquisitie 
biedt ongekend potentieel

Interview met AgieCharmilles 
topman over de matrijzen-
bouw, technologie en markt

Sodick: de vonk is veranderd. 
Achter de schermen bij de  
Sodickfabriek in Bangkok

KU Leuven organiseert ISEM-
conferentie: wat komt er aan 
op EDM- en ECM-gebied?

Metal injection moulding: on-
bekende technologie

Matec 30 HV moet MRO-busi-
ness Fokker vleugels geven

Made-in-Europe.nu digimagazine - mei 2013

Made-in-Europe.Nu digimagazine is een uitgave van VOF Franc Coenen Publici-
teit en is onderdeel van het multimediaal concept www.Made-in-Europe.Nu  De 
website en het digimagazine richten zich op de verspanende en additive manufac-
turing industrie in de Benelux. Redactie: Franc Coenen, Schuttersdreef 72,        
6181 DS Elsloo, redactie@made-in-europe.nu - T +31464333123 Advertenties: 
sales@made-in-europe.nu - T +31475 711362

© VOF Franc Coenen Publiciteit - delen van artikelen via internet mag mits bronver-
melding

http://www.Made-in-Europe.Nu
http://www.Made-in-Europe.Nu
mailto:franc.coenen@made-in-europe.nu
mailto:franc.coenen@made-in-europe.nu
mailto:sales@made-in-europe.nu
mailto:sales@made-in-europe.nu


VERSPANERS MAKEN VEEL TE WEINIG GEBRUIK VAN DE  
DATA DIE DE MACHINE REGISTREERT. DATA-ACQUISITIE 
WORDT HÉT THEMA DE KOMENDE TIJD, VERWACHT    
THIERRY VAN EECKHOUT VAN SIEMENS NV BELGIË. IT 
GAAT DIEP DOORDRINGEN IN DE GEREEDSCHAPMACHINE 
EN DE PRODUCTIEPROCESSEN IN DE VERSPANENDE IN-
DUSTRIE.

De virtuele en de reële wereld groeien naar elkaar toe. Dat is de 
visie van Siemens, dat niet voor niets een aantal jaren geleden 
Unigraphics heeft overgenomen. Stilaan wordt de visie achter de-

3

DATA-ACQUISITIE 
BIEDT ONGEKEND 
VERBETERPOTENTIEEL

Thierry Van 
Eeckhout 
(Siemens): 
machinebouwers 
moeten data-
acquisitie meer 
als value 
verkopen
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ze overname duidelijk. Met een pakket als Sie-
mens NX kunnen de machinebouwers hun con-
cepten veel sneller testen, zonder dat ze één 
component in de reële wereld hoeven te bou-
wen. Sensoren en andere componenten kunnen 
naar een 3D model gesleept worden om krach-
ten en versnellingen te berekenen. First time 
right; de doorlooptijd in het ontwikkeltraject van 
een machine kan met de helft ingekort worden, 
is het doel dat Siemens gesteld heeft. Heb je 
eenmaal deze virtuele modellen, dan kan de ge-
bruiker van de machine er ook zijn voordeel mee 
doen. Simulatie op basis van de NC-code van 
de machine wordt mogelijk. Virtual production is 
een tool waarmee Siemens op basis van de ech-
te NC-code van de machine via Sinumerik 840 D 
het freesprogramma simuleert. Zo optimaliseer je 
freesbewerkingen voor kortere productietijden of 
voor betere oppervlaktekwaliteit. Simulatie 
draagt tevens bij aan een kortere set-up tijd voor 
een nieuw product. 

Efficiency meten

Siemens is nu bezig nog een stap verder te 
gaan. De machinedata kun je voor veel meer za-
ken gebruiken. “Data-acquisitie wordt belang-
rijk”, zegt Thierry Van Eeckhout, business unit 
manager Motion Control bij Siemens NV. Bijvoor-
beeld om de conditie van je machine beter te be-
waken. Of de effectiviteit. Door de data van de 
machine uit te lezen en te gebruiken, kun je je 
machines effectiever inzetten en bijvoorbeeld het 
onderhoud veel beter plannen. Door de OEE 
(overall equipment effectiveness) van je machine 
te meten, simpel gezegd uit te lezen hoeveel 
uren je spindel op een dag echt draait, kun je 
naar knelpunten in je proces gaan zoeken en de 

inzet van het machinepark optimaliseren. Het ver-
baast hem iedere keer weer dat verspaners zo 
weinig doen aan data-acquisitie. Ook de machi-
nebouwers zelf benutten deze mogelijkheid nog 
amper. “Maar in de wereld waar wij zitten, de 
shopfloor, gaan we nu echt richting de IT.” 

Als value verkopen

De bal ligt in het kamp van de machinebouwers. 
Die moeten er in zijn ogen veel actiever mee ac-
quireren. “Machinebouwers moeten er beter in 
slagen om conditiemonitoring als een value te 
verkopen. Niemand wil er nu nog voor betalen, 
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Thierry Van Eeckhout: knelpunten opsporen 
door je data uit te lezen. 
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omdat de machinebouwers de meerwaarde er-
van nog niet voldoende benadrukken.” Een posi-
tieve uitzondering vindt hij de Nederlandse ma-
chinebouwer Unisign, die het tegenwoordig ac-
tief aanbiedt op machines met Siemensbestu-
ring. Siemens België, dat zowel de producten als 
de kennis hiervoor in huis heeft, probeert nu de 
mindset te veranderen. Tijdens MTMS organiseer-
de men op de tweede beursdag een seminar 
voor CXO’s van een twintigtal grote Belgische 
spelers uit onder andere de aerospace, automoti-
ve en manufacturing industrie. De reacties hier-
op hebben Van Eeckhout positief verrast. “In sec-
toren als aerospace heeft het dus blijkbaar wel 
waarde.” Van daaruit zal het, is zijn overtuiging, 
doorsijpelen naar de tier 1 en 2 suppliers en uit-
eindelijk ook naar de markt van de jobbers. 
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REDBULL & SIEMENS

De F1 racewagen van Sebastian Vettel (Red-
Bullteam) stond dit jaar parmantig op de Sie-
mensstand op MTMS in Brussel. Waarom? Om-
dat het succes van het team eigenlijk perfect 
uitstraalt wat Siemens bedoelt als het bedrijf 
zegt dat de virtuele en reële wereld naar el-
kaar toegroeien. Gedurende het F1-seizoen 
heeft het raceteam duizenden aanpassingen 
aan de wagen doorgevoerd. Daardoor heeft 
men de prestaties steeds kunnen verbeteren. 
Dat lukt niet zonder de inbreng van de moge-
lijkheden die de virtuele wereld biedt. Wat voor 
de F1 wereld geldt, geldt eigenlijk ook voor de 
verspaning. Door te meten en te monitoren, 
kun je je proces voortdurend optimaliseren.  

Meer informatie

Siemens 
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Max Groenendijk was half april een van de sprekers op het Indus-
trial Laser Event bij de Universiteit Twente, een evenement dat 
voor de zesde keer op rij plaatsvond. Het thema was dit keer: de 
crisis te lijf met lasertechniek. De laser gaat de komende jaren 
namelijk nieuwe mogelijkheden bieden in de (high tech) maakin-
dustrie. Er zullen veel meer toepassingen komen dan het beken-
de snijden en lassen; denk maar aan de snelle opmars van additi-
ve manufacturing maar ook het bewerken van oppervlakken met 
behulp van ultrakorte pulslasers. Dat gebeurt al, maar Max Groe-
nendijk van Lightmotif verwacht dat de echte doorbraak nu pas 
gaat komen. 

ULTRAKORTE 
PULSLASER:
VOLGENDE 
STAP IN 
INDUSTRIEEL 
LASER-
BEWERKEN
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NU IS HET GOEDE MOMENT OM IN TE STAPPEN IN DE UL-
TRAKORTE PULSLASER. DEZE LASERTECHNOLOGIE ZAL 
DE KOMENDE JAREN BREDER INGEZET GAAN WORDEN IN 
DE MAAKINDUSTRIE. DAT ZEGT MAX GROENENDIJK VAN 
LIGHTMOTIF.



Dieper doordringen 

Hij ziet de ultrakorte pulslaser niet 
als een vervanger van bijvoorbeeld 
de fiberlaser, maar wel als een 
stap die de laser dieper in de   
maakindustrie laat doordringen. Bij 
het microbewerken en het bewer-
ken van veeleisende materialen 
biedt deze laser voordelen. Je kunt 
er namelijk veel nauwkeuriger mee 
bewerken. De doelgroep die het 
eerst hierin zou moeten stappen, zijn high 
tech toeleveranciers en OEM’ers, zowel uit 
de medische- als halfgeleiderindustrie. Een 
concrete toepassing waar Max Groenendijk 
aan denkt, is het bewerken van medische im-
plantaten zodat de celhechting verbetert. 
Een andere toepassing is het bewerken van 
oppervlakken zodat ze minder reflecterend 
worden. Een toepassing in de matrijzenbouw 
is het textureren van matrijsoppervlakken 
voor spuitgieten. Max Groenendijk: “Nu 
brengt men door te lasertextureren visuele 
veranderingen aan; wij veranderen met ons 
proces echt de functionele eigenschappen 
van de producten, zoals bijvoorbeeld de huidwrij-
ving van het kunststofproduct. Een spuitgietpro-
duct voelt bijvoorbeeld aan als echte zijde.” Dit 
soort bewerkingen kan Lightmotif met de be-
staande technologie nu al industrieel uitvoeren. 

Lotuseffect op kunststoffen

Een stap verder is het zodanig bewerken van ma-
trijsoppervlakken dat het spuitgietproduct bijvoor-
beeld vuil- en waterafstotend wordt. De haalbaar-

heid hiervan heeft Lightmotif aangetoond. Groe-
nendijk presenteerde hiervan verleden jaar al re-
sultaten op de laserconferentie AKL ’12 in Aken, 
georganiseerd door het Fraunhofer ILT. Lightmo-
tif heeft hiervoor een 5-assige machine gebouwd 
om matrijsoppervlakken heel nauwkeurig te kun-
nen bewerken. “De vertaling naar een echte ap-
plicatie blijkt meer voeten in de aarde te heb-
ben”, aldus Groenendijk. “Je kunt dit effect niet 
bij alle kunststoffen bereiken. In de kunststof ma-
teriaalontwikkeling moeten nog verdere ontwikke-
lingen gedaan worden.” 
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Foto boven: microboren in glas. 
Foto onder: microboren met een 
hoge aspectratio. 



Machine genereert code ‘on the fly’

Dat neemt niet weg dat de eerste drie voorbeel-
den die Max Groenendijk noemde vandaag al re-
aliseerbaar zijn. Bijvoorbeeld een spuitgietpro-
duct een zijdematte look geven, die ook zo aan-
voelt, door de matrijs met de laser te bewerken. 
Medio 2014 komt Lightmotif daarom met een 3-
assige machine naar de markt die volgens Max 
Groenendijk de eerste machine in de markt 
wordt met een geïntegreerd concept voor het mi-
crobewerken met ultrakorte pulslaser. Het bijzon-
dere van de Lightmotif machine zit in de software 
die het hele proces aanstuurt. Max Groenendijk: 
“Wij hebben onze wetenschappelijke bagage ver-
taald naar een machine die gebruikersvriendelijk 

is en niet alleen geschikt is voor simpelere toe-
passingen, maar die ook complexe toepassin-
gen toelaat. Deze machine is flexibel en heeft 
een hoog integratieniveau.” Juist daarom leent 
ze zich voor toepassing in de maakindustrie, om-
dat de gebruiker zich volledig kan richten op zijn 
proces en niet meer druk hoeft te maken over de 
specifieke lasertechnologie. Die kennis heeft 
Lightmotif in de besturing verwerkt. Het unieke 
daarbij is dat de besturing in staat is de code 
voor de bewerking ‘on the fly’ te genereren, waar-
door de machine ook complexe bewerkingen 
kan uitvoeren die grote hoeveelheden data ver-
eisen. Daarnaast zijn de nauwkeurigheid van de 
ultrakorte pulslaser gekoppeld aan de snelheid 
die je verlangt van een industrieel proces. “Wij 

8Made-in-Europe.nu digimagazine - mei 2013

Een foto van de 
Lightmotif machine 
voor het bewerken 
van matrijs-
oppervlakken 
(Foto’s: Lightmotif). 



willen altijd het onderste uit de kan halen”, lacht 
Groenendijk. “Wat kan willen we ook mogelijk ma-
ken. Dat doen we in deze machine.” 

Technologie productierijp

Max Groenendijk denkt dat nu de tijd rijp is om in 
deze technologie te stappen. Sommige sectoren, 
zoals de medische en de horloge-industrie, zet-
ten de ultrakorte pulslaser nu al in. Stents wor-
den bijvoorbeeld hiermee gesneden. Bij andere 
producten boort en snijdt men met deze laser-
bron. De komende jaren zal de technologie zijn 
weg vinden in de high tech maakindustrie, bij-
voorbeeld bij toeleveranciers aan ASML ver-
wacht Groenendijk. “We moeten mensen daarom 
alert maken op de mogelijkheden. Als je waarde 
kunt toevoegen met deze lasertechniek, kun je 
dat nu doen. De technologie is uitgerijpt en de 
risico’s verbonden aan een jonge technologie 
zijn grotendeels weggenomen.” 
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LASERTECHNOLOGIE HEEFT VEEL POTENTIEEL IN DE MA-
TRIJZENINDUSTRIE. NIET ALLEEN OM TEXTUREN AAN TE 
BRENGEN, DENK OOK AAN METALEN COMPONENTEN MET 
BEHULP VAN DE LASER LAAG VOOR LAAG OPBOUWEN, AD-
DITIVE MANUFACTURING. DEZE NIEUWE LASERTECHNOLO-
GIEËN ZULLEN VOOR EEN KLEIN DEEL BESTAANDE TECH-
NIEKEN GAAN VERVANGEN; ZE ZIJN ECHTER VOORAL AAN-
VULLEND, DENKT HAKAN PFEIFFER, HOOFD SALES EN 
MARKETING BIJ GF AGIECHARMILLES. 

Hakan Pfeiffer            
(GF AgieCharmilles)  
over laser,                          
software en de         
markt
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GROTERE ROL VOOR LASER  
IN DE MATRIJZENBOUW
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Tijdens de International Technology Show in Lo-
sone presenteerde GF AgieCharmilles een inte-
ressante case van een Chinese klant, TP-Link, 
producent van breedbandrouters. In de fabriek 
in Shenzhen freest men op een Mikron XSM 
400U LP (met 42.000 toeren spindel) de matrijs 
voor de kunststof behuizing. Als tweede stap 
draad- en zinkvonkt de producent deze op ma-
chines van AgieCharmilles (CUT 200 mS en 
Form 200) en doet als laatste bewerking lasertex-
tureren op een 5-assige lasermachine (Laser 
600). Hiermee wordt het logo van TP-Link in de 
matrijsholte aangebracht en wel op een dusdani-
ge manier dat je op het kunststof spuitgietdeel 
het reliëf van het logo voelt. 

Laser in matrijzenbouw

Hoe ziet u de toekomstige rol van de laser in de 
stempel- en matrijzenindustrie?

Hakan Pfeiffer: “De laser heeft nog een groot po-
tentieel in de matrijzenbouw. Wij passen het bij 
de Chinese klant toe omdat je met lasertexture-
ren bijna elk design op de matrijs kunt overbren-
gen. Bovendien is het een digitaal proces, dus 
elk patroon, elke matrijs is exact hetzelfde. Je 
ziet dat texturen vaak nog via etsen gebeurt. Een 
proces waarvoor de matrijs de deur uit moet met 
verlies van doorlooptijd en kwaliteitscontrole. Et-
sen is bovendien niet milieuvriendelijk. Met laser-
technologie voorkom je die problemen.” 

Kun je nog meer met de laser doen?

Hakan Pfeiffer: “Wij kijken ook naar andere toe-
passingen voor de laser, inclusief het lasersinte-
ren van metaal.” 

Zal het lasersmelten, een additive manufacturing 
techniek, het hoge snelheidsfrezen en het vonk-
eroderen gaan vervangen?
Hakan Pfeiffer: “Daar ben ik niet bang voor. Elke 
technologie heeft zijn specifieke voordelen. Voor 
een deel treedt er misschien substitutie op, maar 
ik verwacht niet dat additive manufacturing be-
staande technieken gaat kannibaliseren. Het kan 
wel een interessante aanvullende technologie 
zijn. Het is een langzaam en duur proces, maar 
je kunt er andere dingen mee doen dan met be-
staande technologie. Daarom onderzoeken wij 
de mogelijkheden.”  
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Hakan Pfeiffer leidt wereldwijd de sales en 
marketing activiteiten bij AgieCharmilles. Hij is 
niet bang dat additive manufacturing bestaande 
technieken gaat verdringen.  
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Belang software neemt toe

Een van de noviteiten op deze ITS is MPP, een 
softwarepakket dat vanuit de CAD-file automa-
tisch de juiste bewerkingsvolgorde voor de pro-
ductie kiest en de juiste programma’s via het 
workcenter naar de celmanagers stuurt. Wat be-
oogt AgieCharmilles met MPP?

Hakan Pfeiffer: “Software wordt in de toekomst 
belangrijker dan het nu al is. MPP is nieuw en 
combineert onze kennis van machines en proces-
sen. Met deze multiproces operations software 
kunnen we processen simuleren en optimalise-
ren. Op basis van de CAD-tekening berekent de 
software bijvoorbeeld automatisch de bewer-
kingsduur van de verschillende stappen, zoals 
frezen en eroderen. MPP is tevens een belangrij-
ke stap in de kwaliteitsborging van dataflow.” 

Voor wie is MPP nu beschikbaar?

Hakan Pfeiffer: “We presenteren MPP hier voor 
het eerst. We hebben het pakket nog niet ver-
commercialiseerd en onderzoeken nog hoe we 
dit naar de markt gaan brengen.” 

Markttrends

In de strategie zegt GF AgieCharmilles te willen 
groeien in Azië en lean te willen zijn in Europa. 
Kunt u dit verder uitleggen?
 
Hakan Pfeiffer: “Europa is opgeschud door de 
financiële crisis. De industrie groeit niet meer 
snel. De echte groeikansen voor de machinebou-
wers liggen in Azië, dat 65 procent van de we-
reldconsumptie van gereedschapmachines voor 
zijn rekening neemt. Daar willen we snel groeien 
om marktaandeel te verwerven. We halen echter 

nog steeds meer dan 50 procent van onze omzet 
uit Europa. Hier willen we sterk blijven. Europa 
blijft een belangrijke markt.” 

Hoe lang duurt het nog voordat de Aziatische 
markt Europa voorbij streeft?
 
Hakan Pfeiffer: “Azië pakt heel snel op, maar ik 
weet niet of Azië Europa voorbij gaat steken, ze-
ker niet de komende 8 tot 10 jaar. Wij zien name-
lijk dat er werk terug komt naar Europa. In het 
Verenigd Koninkrijk en de VS ontstaan initiatie-
ven om de industrie terug te halen. De crisis 
heeft ons geleerd dat een financiële sector ‘nice 
to have is’, maar dat je niet alleen op die financië-
le sector moet vertrouwen. Bovendien speelt in 
China het probleem dat laag geschoolde mede-
werkers niet loyaal zijn. Als medewerkers vaak 
van baan wisselen, heeft dat effect op de kwali-
teit. Daarom zien we nu in China het automatise-
ren belangrijker worden. Daardoor wordt het kos-
tenverschil met Europa kleiner. Daarom is het de 
vraag of Azië Europa voorbij gaat steken.” 

Heeft de keuze om in Europa lean te zijn iets te 
maken met de beslissing om de vestiging in de Be-
nelux samen te voegen met de activiteiten in Zwit-
serland en Oostenrijk tot één entiteit?

Hakan Pfeiffer: “Het in stand houden van een ei-
gen entiteit in een land brengt kosten met zich 
mee. Daarvoor heb je een bepaalde kritische 
massa nodig. De Benelux is onder deze kritische 
massa gekomen. Door de activiteiten samen met 
Zwitserland en Oostenrijk onder te brengen in 
één entiteit, maken we middelen vrij die we kun-
nen investeren in service en ondersteuning van 
de Beneluxmarkt.” 

12Made-in-Europe.nu digimagazine - mei 2013



Als eerste stap freest TP-Link de matrijs voor de 
frontcover op een Mikron XSM 400U LP. Ze doen 
dit met een 42.000 toeren spindel omdat de front-
cover in hoogglans wordt gespuitgiet. Elke geo-
metrische fout in de matrijs is direct zichtbaar in 
het kunststof spuitgietdeel. 

De tweede AgieCharmilles technologie die TP-
Link inzet, is de nieuwe CUT 200 mS draadvonk-

STATE OF THE ART 
MATRIJSTECHNOLOGIE
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DE CASE VAN TP-
LINK DIE AGIECHAR-
MILLES IN LOSONE 
TOONDE AAN DE 
700 BEZOEKERS 
VAN ITS, LAAT ZIEN 
DAT OOK VOOR OP 
HET EERSTE OOG 
EENVOUDIGE SPUIT-
GIETPRODUCTEN 
HOOGWAARDIGE 
TECHNOLOGIE NO-
DIG IS. 



machine, die op ITS zijn première beleefde. 
Nieuw hieraan is de introductie van een actieve 
thermische stabilisatie. Het diëlectricum stroomt 
door het bed en de kolom om de machine ook 
bij een lange inschakelduur thermisch stabiel te 
houden. Een tweede noviteit op deze CUT 200 
mS zijn het Power-Expert en Taper-Expert 2 pak-
ket. Dankzij het eerste kun je snel en precies snij-
den, ook bij snel wisselende hoogten in je werk-
stuk. Het tweede zorgt ervoor dat je vlakken tot 
30 graden schuin kunt bewerken met een nauw-
keurigheid van plus of min 1 graad. 

TP-Link gebruikt LED’s in de breedbandrouter. 
De elektrode om de Ledbar te maken, wordt ge-
freesd op een Mikron HSM 400 U LP, het zinkvon-
ken van de matrijs gebeurt op de Form 200, in 
dit geval gekoppeld aan een gereedschapmaga-
zijn. 

Het logo op de achterzijde van de breedban-
drouter bevat een reliëf. Om deze vorm in de ma-
trijs aan te brengen, zet de Chinese fabrikant de 
Laser 600 in. Deze gebruikt een Ytterbium fiberla-
serbron met een vermogen van 20 W (50 W optio-
neel). Het gaat om een 5-assige machine waar-
op werkstukken tot maximaal 350 kg beladen 
kunnen worden. 

14

PRODUCTIE DRAAD- EN ZINK-
VONKMACHINES

Bezoekers aan de show in Losone namen ook 
een kijkje in de fabriek in Zadone, waar de 
draad- en zinkvonkmachines worden geprodu-
ceerd. Bekijk hier een korte video. 
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Met de klok mee: naast de nieuwe CUT 200 mS (foto linksboven) 
werd ook een nieuwe zinkvonkmachine voor het eerst getoond, 
de Form 2000 VHP. Hierbij staat VHP voor very high precision. 
Ook in deze machine past men een actieve thermische stabilisa-
tie toe door het diëlectricum door de Z-as te leiden.

Een van de toepassingen van deze Form 2000 VHP is te vinden 
in de productie van spuitgietmallen voor de lenshouders van 
smartphones. Deze moeten tot op 1 µm exact gepositioneerd wor-
den.  (foto rechtsboven)

Ook op freesgebied was er op ITS nieuws te vinden. Naast de uni-
versele 3+2 freesmachine HEM 500 U (foto links midden) trok 
vooral de HSM 200 U LP (foto links beneden) de aandacht. Dit is 
een zeer nauwkeurige en dynamische machine voor het bewer-
ken van kleine werkstukken (maximaal 8 kilo). Lees hier meer 
over deze freesmachine. 

Meer informatie

GF AgieCharmilles
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FREESDRAAIBEWERKINGEN ZIJN GEVRAAGD. DE ZWITSER-
SE FABRIKANT REIDEN SPEELT DAAROP IN MET DE RX18. 
DE GEPATENTEERDE TRIGONAAL FREESKOP VOEGT DAAR 
NOG EEN EXTRA FEATURE AAN TOE, NAMELIJK EEN 
ZWENKBEREIK VAN -15 TOT +105 GRADEN, WAT BIJVOOR-
BEELD BIJ HET FREZEN VAN TANDWIELEN EEN VOORDEEL 
BIEDT. OP DE EMO IN SEPTEMBER INTRODUCEERT DE MA-
CHINEBOUWER EEN KLEINERE UITVOERING VAN DIT 5-AS-
SIG BEWERKINGSCENTRUM, NAMELIJK DE RX14.

REIDEN 
BREIDT 
REEKS 
FREESDRAAI
MACHINES 
UIT
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De RX18 (2200 bij 2200 mm) was twee jaar gele-
den op de EMO de eyecatcher op de stand van 
Reiden. Een grote 5-assige freesmachine, die op-
tioneel geleverd kan worden als freesdraaicen-
trum (draaien met maximaal 250 tpm). Toen was 
het nog met Siemensbesturing, inmiddels levert 
men de machine ook met een Heidenhainbestu-
ring. Dit jaar krijgt deze machine gezelschap van 
een compacter centrum, de RX14. Deze krijgt zo-
wel in de X- als in de Y-verplaatsing een bereik 
van 1600 mm. De Zwitserse machinebouwer 
speelt hiermee nadrukkelijk in op de trend om fre-
zen en draaien te combineren in één opspan-
ning. Dat verkort de doorlooptijd, vermindert de 
tussenvoorraden en verhoogt de nauwkeurig-
heid. 

Ken de grenzen

Toch, benadrukt Florian Isler, internationaal sales-
manager bij Reiden, moet je je goed realiseren 
dat een combimachine altijd betekent dat je er-
gens een compromis doet. “Niemand kan bewe-
ren dat je op een 5-assig freesdraaicentrum net 

zo goed kunt draaien als op een carrouseldraai-
bank. Je moet de grenzen kennen.” Een van de-
ze grenzen is dat je de spindel zwaar belast als 
je een grote onderbroken snede hebt. Met deze 
waarschuwing wil Isler beslist geen afbreuk doen 
aan de freesdraaicentra. Vaak gaat het om voor-
gedraaide stukken die nog gefreesd moeten wor-
den waarna er nog één of enkele kleinere draai-
bewerkingen moeten plaatsvinden. Ben je je be-
wust van de beperkingen, dan is zo’n RX18 of 
straks RX14 een zeer geschikte machine. “Je be-
spaart met zo’n combimachine een opspan-
ning.” 

Nieuwe type bed

Voor het bed van de RX18 - en ook de RX14 - 
past Reiden een nieuw materiaal toe: hydropol. 
Enkele dikke stalen platen worden op elkaar ge-
last en de holle ruimten worden volgegoten met 
een speciaal soort polymeerbeton, waarin staal-
vezels zijn verwerkt. Dit zorgt voor nog betere 
dempende eigenschappen dan een volledig po-
lymeerbeton bed, zoals Reiden dat toepast bij 
het kleinere bewerkingscentrum RX10. De machi-
nebouwer koopt het bed voor de RX18 in bij een 
Oostenrijkse toeleverancier. Tijdens de huisshow 
in april toont de machinebouwer deze machine 
in combinatie met een speciale NC-rondtafel die 
in het bed is geïntegreerd. “Die tafel is geschikt 
voor magneetopspanning”, legt Florian Isler uit.

Heidenhain of Siemens 

De eerste versies van de RX18 heeft Reiden met 
Siemens 840D SL  besturing uitgeleverd. De re-
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den: Siemens was toen de enige leverancier met 
besturingen voor freesdraaibewerkingen. De Sie-
mensbesturing is bovendien bedieningsvriende-

lijk als het om freesdraaibewerkingen gaat. Hei-
denhain heeft de achterstand inmiddels ingelo-
pen met de TCN 640 besturing. Nu levert Reiden 
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Vlnr met de klok mee: 
RX18 gereedschap-
magazijn, het 
machinebed, de 
bewerkingsruimte, de 
staander in opbouw. 
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de machine daarom ook met deze nieuwe Hei-
denhainbesturing. Voor de machine zelf maakt 
het niks uit, zegt de internationaal salesmanager. 
De voorkeur van de klant zal de doorslag geven. 
Een noviteit die Reiden tijdens de huisshow toon-
de is een tweede scherm dat bovenop het eigen-
lijke scherm wordt geplaatst. Achter dit tweede 
scherm gaat een aparte computer schuil, zodat 
je eventuele tekeningen van de werkstukken kunt 
bekijken zonder die op het besturingsscherm te 
moeten openen. Ook kun je hiermee informatie 
via het internet oproepen, buiten de besturing 
om. 

Nieuwe markten

Reiden heeft de RX18 aanvankelijk ontwikkeld 
voor de algemene machinebouw. Nu ziet Florian 
Isler meer markten, waaronder de energiesector 
en de aerospace. En voor die laatste markt denkt 
hij niet alleen aan het frezen van impellers en an-
dere turbinecomponenten, maar ook aan algeme-
ne onderdelen voor vliegtuigen. Titaan frezen le-
vert immers geen enkel probleem. Een van de 
bijzonderheden van de RX18 is dat deze lever-
baar is met een speciaal door Reiden ontwikkel-
de en gepatenteerde kop. Met deze kop kun je 
tot 15 graden negatief draaien. Hierdoor kun je 
het werkstuk op twee vlakken automatisch uitrich-
ten. Met een meettaster meet je zowel de horizon-
tale als verticale positie en via de software wordt 
dan het nulpunt vastgelegd. Dat scheelt een 
keer omspannen. Met deze trigonaalkop kun je 
tevens met je gereedschap tot 10 mm onder de 
bovenkant van de tafel komen. Deze trigonaal-
kop komt straks ook beschikbaar op de RX14. 

Om manarm te werken, levert Reiden steeds va-
ker automatiseringsoplossingen bij de machine. 
Zo werd de eerste RX18, geleverd aan een Zwit-
serse toeleverancier, voorzien van een palletwis-
selaar met 4 pallets voor elk werkstukken tot 
1700 bij 1400 mm en een werkstukgewicht van 
maximaal 4 ton. “Ook steeds meer kleinere bedrij-
ven willen tegenwoordig een vorm van automati-
sering op hun machine. Vroeger misschien een 
op de zes bedrijven, nu een op de twee, ook al 
gaat het maar om twee pallets.” 
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MEER INFORMATIE

Reiden wordt in Nederland vertegenwoordigd 
door Promas.

Website machinebouwer Reiden 
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VONKEN BLIJFT. MAAR DE MARKT IS WEL VERANDERD. DIE 
CONCLUSIE KOMT NAAR BOVEN NA DRIE DAGEN SAMEN 
MET VONKERS UIT DE BENELUX OP BEZOEK TE ZIJN GE-
WEEST BIJ DE FABRIEK VAN SODICK IN THAILAND. OF ZO-
ALS JAN VAN EGMOND, PRESIDENT SODICK EUROPE HET 
ZEGT: “DE VONK IS ANDERS GEWORDEN. WE HALEN NU DE 
VEREISTE NAUWKEURIGHEID MET MINDER VAAK SNIJDEN.” 

SODICK BOUWT 
IN KRIMPENDE 
MARKT HET 
MARKTAANDEEL 
FORS UIT

20

DE VONK IS 
ANDERS 
GEWORDEN
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De Japanse machinebouwer Sodick heeft on-
langs de 33.286e vonkmachine met lineaire aan-
drijving verkocht. Een concept dat voor het eerst 
werd getoond op de EMO 1999. Toen nog in Pa-
rijs. In 2003 werd de 10.000e machine verkocht; 
vijf jaar later in 2008 de 20.000e. En nu, opnieuw 
5 jaar later maar wel met een ongekende crisis 
er tussenin, de 31.000e. En de groei komt dit 
keer niet alleen uit opkomende landen. In Europa 
had Sodick in 2001 een marktaandeel van 5 pro-
cent. In 2008 met 500 verkochte machines was 
dat marktaandeel 20 procent. Dit jaar verwacht 
Jan van Egmond in Europa meer dan 400 machi-
nes te verkopen. Dat levert Sodick een marktaan-
deel op van 24 procent. 

Markt is veranderd

“De vonkmarkt is kleiner geworden”, zegt de pre-
sident van Sodick Europe. Dat heeft eigenlijk he-
lemaal niks met de crisis te maken. Jan van Eg-
mond ziet namelijk het draad- en zinkvonken als 
bewerkingstechnologie groeien. Dat er minder 
machines in Europa worden verkocht, komt ener-
zijds doordat er minder stempel- en matrijzenma-
kers zijn. “De algemene matrijzenbouw is voor 
een belangrijk deel verdwenen”, aldus Van Eg-
mond. Bovendien wordt een deel van het werk 
dat je vroeger moest zinkvonken, nu gedaan 
door hardfrezen en -draaien. Alleen nog voor de 
heel scherpe hoeken en bijvoorbeeld diepe rib-
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ONDERSTEUNING BIJ 
HET VONKERODEREN

De draad- en zinkvonkactiviteiten bij De Ridder 
zijn de voorbije jaren, net als het succes van 
Sodick, hard gegroeid. Het maakt inmiddels 
een behoorlijk aandeel uit in het totale bedrijf. 
Volgens Ron Maarschalkerweerd is dat mede 
te danken aan de procesondersteuning die 
men biedt. Zo beschikt De Ridder in de per-
soon van Hans Wisman over een eigen applica-
tie-engineer vonkerosie. Ron Maarschalker-
weerd: “Wij doen bijvoorbeeld veel aan optima-
le opspanning. Dit is essentieel in het herhalen 
van nauwkeurigheid. Die ondersteuning moe-
ten we als machineleverancier aan onze klan-
ten bieden.” De Ridder investeert hier nog ver-
der in door een tweede applicatie-engineer 
aan te trekken. Ook heeft men in de showroom 
in Best altijd drie machines (draad-, zink- en 
startgatmachines) en opspanmiddelen direct 
inzetbaar, zodat samen met klanten altijd tes-

ten gedaan kunnen worden. In de Benelux le-
vert De Ridder verder de Sodick draadvonkma-
chines standaard met Esprit-software. In deze 
software zitten alle technische tabellen die een 
op een overeenkomen met die in Esprit. 

Meer informatie

De Ridder THO 

Hans Wisman (rechts) bij een van de 
Sodickmachines in de nieuwe fabriek in 
Bangkok. 
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ben grijpen verspaners terug op vonktechnolo-
gie. Daarnaast is de kleinere markt toe te schrij-
ven aan het succes van de fabrikanten van 
vonkmachines. De machines zijn efficiënter ge-
worden. “De vonk is veranderd. In plaats van 
zes keer nasnijden zoals vroeger, halen we nu 
met drie keer snijden de vereiste nauwkeurig-
heid”, zo verklaart Jan van Egmond een deel 
van de daling van het aantal verkochte machi-
nes. “Het hele proces is efficiënter geworden.  
De nauwkeurigheid die je programmeert, krijg 
je ook. Je bent zekerder van je product.” Op 
de komende EMO in Hannover zet Sodick op-
nieuw een belangrijke stap op dat pad met 
een nog snellere machine. 

Bredere afzetmarkt

De markt van stempel- en matrijzenmakers - ty-
pische gebruikers van vonkmachines - mag 
dan kleiner zijn geworden, de vonkmarkt zelf is 
nog steeds alive and kicking, zegt Ron Maar-
schalkerweerd, bij de Ridder THO salesmana-
ger voor de Sodickmachines: “Je ziet een ver-
schuiving in het draadvonken, nog steeds zo’n 
60 procent van de totale markt. Aanvankelijk zat 
dit alleen bij stempelmakers, nu zie je dat ook 
machinefabrieken deze technologie in huis ha-
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Foto boven: van links naar rechts Ron 
Maarschalkerweerd, Gert-Jan de Ridder, Jan 
van Egmond.

Foto midden: In Thailand bouwt Sodick zelf de 
besturingen. 

Foto onder: productie van keramische 
componenten.

Made-in-Europe.nu digimagazine - mei 2013



len. De toleranties worden steeds kleiner, ge-
vraagde nauwkeurigheden hoger. En met frezen 
kun je nog steeds geen rechte hoeken maken, 
wat met vonken wel kan.” Jan van Egmond denkt 
zelfs dat de vonkmarkt weer gaat groeien. Hij 
merkt bij klanten van Sodick dat er werk terug 
komt naar Europa omdat men hogere kwaliteit 
verlangt. Hij ziet de vraag naar hogere nauwkeu-
righeden nadrukkelijk als een trend in de huidige 
markt. Met de nieuwe generatie zink- en draad-
vonkers kun je op een heel efficiënte manier de-
ze nauwkeurigheden halen. “Zelfs in het zinkero-
deren hebben we doorlooptijden verminderd 
doordat we nu met een grafiet elektrode von-
ken”, voegt Jan van Egmond toe. Slijtage van de 
elektrode is zo goed als nul. Het vonken heeft 
echter ontegenzeggelijk concurrentie gekregen. 
Zinkvonken bijvoorbeeld van 5-assig frezen en 
hardfrezen en -draaien. Het aanbrengen van 
structuren in matrijsoppervlakken kan ook via la-
sertextureren. Zal de opmars van alternatieve 
technologieën het vonken nog verder onder druk 
zetten? Jan van Egmond en Ron Maarschalker-
weerd geloven van niet. De markt is ondertussen 
uitgebodemd. En als de groei straks aantrekt, zal 
Sodick Europe daar dubbel van profiteren door 
het hogere marktaandeel dat men vandaag de 
dag heeft. “Het zinkvonken heeft wel een andere 
plek gekregen door het hoge snelheidsfrezen en 
harddraaien. Maar het draadvonken maakt nog 

steeds zo’n 60 procent van de markt uit”, zegt 
Ron Maarschalkerweerd. De technologie leent 
zich bovendien als geen enkele andere om 
manarm in te zetten. De machines lopen ’s 
nachts onbemand door. Tot slot merkt hij dat de 
algemene machinebouw vonktechnologie in huis 
haalt omdat men niet meer van derden afhanke-
lijk wil zijn. “Als de markt goed is, staat de frezer 
achteraan in de rij als hij het vonkwerk uitbe-
steedt. Daarom zie je meer en meer machinebou-
wers het zelf gaan doen.” 
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Sodick heeft in februari de tweede fabriek in 
Thailand in gebruik genomen. 



SODICK LEVERT DE DRAAD- EN ZINKVONKMACHINES MET 
LINEAIRE MOTOREN, INMIDDELS DE VIJFDE GENERATIE. DE 
FABRIKANT HEEFT NIET ZOMAAR DE KOGELOMLOOPSPIL 
VERVANGEN DOOR EEN LINEAIRE AANDRIJVING, MAAR 
HEEFT HET CONCEPT VAN DE TOTALE MACHINE AFGE-
STEMD OP DEZE NAUWKEURIGE AANDRIJFTECHNOLOGIE. 

Zo worden de vlakke lineaire motoren rechtstreeks op het machi-
nebed bevestigd, wat de stijfheid van het geheel ten goede 
komt. Om de nauwkeurigheid verder te verhogen, past Sodick 
een aparte motioncontroller toe voor het positioneren van de 
magneetmotoren. In plaats van de signalen van de encoder te-
rug te sturen naar de NC-besturing, zoals bij machines met ko-
gelomloopspindels, gebruikt Sodick een aparte motion control-
ler (K-SMC). Hierdoor slaagt men erin om de positie in stappen 
van 1 µm te wijzigen. Sodick werkt met een resolutie van 0,05 
µm. De ontwikkeling van deze motion controller gebeurt in de 
eigen vestiging in Silicon Valley in de VS. Gemiddeld analyseert 
de motion controller 500 keer per seconde wat er in de 
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LINEAIRE AANDRIJVING
BASIS VOOR 
NAUWKEURIGHEID
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vonkspleet gebeurt. “Daardoor kunnen wij veel 
sneller reageren dan wanneer dit via de gewone 
besturing verloopt”, aldus Jan van Egmond, pre-
sident Sodick Europe. 

Gekoelde motoren

Om de op zichzelf reeds zeer geringe warmte 
van de lineaire aandrijving volledig weg te ne-
men, loopt tussen de spoelen door een buissys-
teem waar het dielektricum doorheen loopt. Zo 
haalt men de warmte weg op de plek waar deze 
ontstaat. Het dielektricum wordt in combinatie 
met lucht ook gebruikt om de binnen- en buiten-
temperatuur van het frame gelijk te houden. So-
dick heeft overigens überhaupt minder last van 
eventuele warmte omdat men voor cruciale com-
ponenten zoals de werktafel keramiek gebruikt. 
De productie hiervan gebeurt in de eigen fabriek 
in Bangkok. Keramiek heeft een veel lagere uit-
zettingscoëfficiënt, een hogere stijfheid, is 8 keer 
lichter dan staal en isoleert elektrisch beter. “We 
willen de energie van de vonk daar krijgen waar 
de energie nodig is, namelijk in vonkspleet”, al-
dus Jan van Egmond. Bij het zinkvonken profi-
teer je maximaal van de snelheid van de lineaire 
motoren. De Z-as beweegt bijvoorbeeld met een 
snelheid van 36 m/min, vergeleken met 6 tot 9 m/
min bij een aandrijving met kogelomloopspindel. 
Door de snelle beweging vonkt de machine effi-
ciënter. Je hoeft namelijk niet te spoelen, wat be-
werkingstijd scheelt. 

AP250L

Jan van Egmond schetste tijdens zijn presentatie 
voor de Beneluxvonkers in Bangkok onder ande-
re de nauwkeurigheden die klanten behalen op 

de AP250L, een nieuwe gantrymachine die in 
olie vonkt. Hoekradii tot 1,9 µm zijn hiermee haal-
baar; gaatjes kleiner dan 20 µm doorsnede vor-
men geen probleem. In Japan heeft men al hard-
metaal gevonkt met 0,1 mm draad op een 
AP250L wat een oppervlakteruwheid opleverde 
van 0,0061 µm Ra. In de Benelux staat zo’n preci-
sie vonkmachine bij Technifutura, het onder-
zoeksinstituut voor de metaal in Wallonië. Verder 
zijn er enkele Zwitserse horlogefabrikanten die 
over dit type beschikken. Sodick biedt overigens 
op alle machines die in een oliebad werken het 
Eco cut oil systeem aan. Daarmee lost men het 
probleem dat de eerste snede in olie een factor 
zes tot tien meer tijd in beslag neemt, op. “We 
vonken nu net zo snel als in water.” 

Turbinecomponent van 1 miljoen euro

De Europees president van Sodick toonde ook 
enkele interessante applicaties zoals die voorko-
men bij fabrikanten van vliegtuigmotoren. Hier-
voor heeft men de draadvonkmachine AQ 750 L 
zodanig aangepast dat  de belangrijkste motor-
componenten met een diameter van 1400 mm 
bewerkt kunnen worden. Jan van Egmond: “Het 
gaat om de laatste bewerking als het werkstuk al 
een waarde vertegenwoordigt van 1 miljoen eu-
ro. Elke vonk wordt dan apart in de besturing ge-
registreerd zodat men altijd de data beschikbaar 
heeft.” Een testopstelling bij deze klant betreft 
een AQ15 L met een 320 amp generator met 
draaitafel. Daarmee vonkt men materiaal weg in 
plaats van het te frezen om zo te voorkomen dat 
er spanningen in het materiaal komen.
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Gantrymachine bij 
Technifutura (B) vonkt 
hoekradii tot 1,9 µm



Opvallend was een 
van de constateringen 
in een keynote lezing 
door de Amerikaanse 
professor Rajurkar van 
Nebraska Lincoln Uni-
versity. Ondanks dat 
AgieCharmilles zestig 

jaar geleden voor het 
eerst met een zinkvonk-
machine naar de markt 
kwam, tasten de weten-
schappers nog steeds 
in het duister wat er nu 
precies in de 
vonkspleet gebeurt. 

VEEL ONDERZOEK NAAR 
OPTIMALISEREN VAN 

VONKEROSIE EN 
ELEKTROCHEMISCH 

VERSPANEN 
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DE KU LEUVEN WAS ONLANGS GASTHEER 
VOOR EEN KLEINE 150 WETENSCHAPPERS 
EN VERTEGENWOORDIGERS UIT DE INDUS-
TRIE VOOR DE 17TH CIRP CONFERENCE ON 
ELECTRO PHYSICAL AND CHEMICAL MACHI-
NING (ISEM). EENS IN DE DRIE JAAR WISSE-
LEN ZIJ ONDERZOEKS- EN PRAKTIJKERVA-
RINGEN OP HET VLAK VAN VONKERODEREN 
EN ELEKTROCHEMISCH VERSPANEN MET EL-
KAAR UIT. ALVAST EEN AANTAL INTERESSAN-
TE TOPICS.  
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“De vonkspleet is nog altijd een fenomeen dat 
we niet helemaal begrijpen. We weten niet hoe 
de energie gedistribueerd wordt.” Rajurkar pleit 
voor nog meer monitoring van de interactie tus-
sen gereedschap en werkstuk. Een recente Ja-
panse studie waarin de elektrode snel omhoog, 
weg van het werkstuk wordt bewogen, blijkt een 
30 procent hogere materiaalafname op te leve-
ren. Een van de redenen waarom het belangrijk 
is meer fundamentele kennis van het proces op 
te doen, is het groeiend belang van een materi-
aal als titanium. Ondanks de slechte geleidbaar-
heid van titanium - met als gevolg een slechte 
vonkbaarheid - is voor lucht- en ruimtevaarttoe-
passingen dit materiaal vaak het enige alterna-
tief. “We moeten ons daarom richten op de dis-
tributie van de energie.” Aan het Werkzeugma-
schinenlabor in Aken heeft een team onder lei-
ding van professor Fritz Klocke hier onderzoek 
naar gedaan. Zij bundelen holle elektroden zo-
dat ze door de elektrodebuizen kunnen spoe-
len. Daarmee behalen ze een MRR die vijf keer 
hoger ligt dan bij een normale elektrode. In 
Aken zinkvonkt men titanium met een MRR van 
150 mm3 per minuut. Rajurkar haalde ook een 
aantal interessante hybridemachines aan: com-
binaties van bijvoorbeeld elektrochemisch ver-
spanen met zinkvonken en frezen. De combina-
tie van ECM en EDM schept mogelijkheden om 
complexe en nauwkeurige 3D structuren te ma-
ken. De combinatie van laser en ECM vergroot 
de hoeveelheid materiaal die je in een bepaal-
de tijdseenheid wegneemt. 

Strip EDM

In een groot aantal papersessies presenteerden 
zowel onderzoeksinstituten als bedrijven recen-

te ontwikkelingen. In Korea experimenteert men 
bijvoorbeeld met Strip EDM. Hierbij wordt een 
heel dunne koperen strip rond de tip van de 
elektrode geleid. Deze strip zit op een rol die 
continu draait. Daarmee bereik je, aldus de on-
derzoeker, eigenlijk het effect van draadvonken, 
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INTERNATIONALE ERKENNING 
VOOR KU LEUVEN

De organisatie van de ISEM conferentie lag 
deze keer in handen van de KU Leuven. Pro-
fessoren Bert Lauwers en Jean-Pierre Kruth 
waren de beide voorzitters van de meerdaag-
se conferentie in Leuven. Het feit dat de 
Vlaamse universiteit de organisatie kreeg toe-
gewezen is mede omwille van de internationa-
le erkenning voor de KU Leuven als het om 
onderzoek naar EDM gaat. Recent is ook ge-
start met onderzoek naar ECM. 

Meer informatie: 

KU Leuven departement PMA 
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namelijk telkens een nieuw gereedschap, nu bij 
het zinkvonken. De strip beweegt met een snel-
heid van 6 tot 8 meter rond de elektrode. De voor-
delen zijn geen slijtage aan de elektrode, een ho-
gere productiviteit en geen vormfouten meer. 

Ultrasoon zinkvonken

Het Fraunhofer IPK in Berlijn heeft dan weer een 
heel andere variant ontwikkeld: trillingsonder-
steund EDM. Op een Z&K Genius 1000 (The Cu-
be) is een piezo unit geplaatst die de elektrode 
op de Z-as met een frequentie van 0 tot 1000 Hz 
over een afstand van 2 tot 16 micrometer kan la-
ten bewegen tijdens het vonken. Voor diepe slots 
in turbine-onderdelen blijkt dit een effectieve aan-
pak te zijn, omdat de productiviteit omhoog gaat. 
Wel moet nog onderzoek gedaan worden naar 
de oppervlaktekwaliteit en het voorkomen van 
cracks in het materiaal.

Tapervormige gaten boren

Veel van de onderzoekers kwamen 
uit Azië, waar nogal wat onderzoek 
naar draad- en zinkvonken wordt 
gedaan. In China heeft men een 
proces ontwikkeld om met een com-
binatie van zinkvonken en elektro-
chemisch verspanen zeer nauwkeu-
rige tapervormige gaten te boren. 
Eerst wordt een recht gat geboord 
met zinkvonken. Dan wordt met een 
elektrode die aan de zijkanten 
geïsoleerd is de tapervorm aange-
bracht. Door de isolatie kun je heel 
lokaal materiaal wegnemen. In nik-
kel heeft men gaten met een diame-

ter van over een diepte van 1000 micron gaten 
geboord die van een diameter 175 micron naar 
een diameter 200 micron lopen. Volgens de Chi-
nese onderzoekers is de haalbaarheid van de hy-
bridetechnologie aangetoond, nu zal deze ver-
taald moeten worden naar een industrieel inzet-
bare machine. 
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HELLER LIET OP DE ‘WERKTAGE 
2013’ ZIEN WAT MOGELIJK IS 
MET 5-ASSIG FREZEN. DEZE 
VOETBALBOKAAL IS GEFREESD 
UIT ALUMINIUM OP EEN HELLER 
FT4000 MET 3 GEREEDSCHAP-
PEN IN EEN OPSPANNING. DE 
5E AS ZIT IN HET GEREEDSCHAP. 
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METAL INJECTION MOULDING (MIM) IS EEN NOG VRIJ ONBE-
KENDE TECHNOLOGIE VOOR DE PRODUCTIE VAN META-
LEN ONDERDELEN. VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN 
BIEDT HET SPUITGIETEN VAN METALEN PRODUCTEN VOOR-
DELEN, ZOALS DE GEOMETRIEVRIJHEID VAN EEN KUNST-
STOFPRODUCT, MINDER KOSTEN DOORDAT JE COMPLEXE-
RE PRODUCTEN KUNT MAKEN EN HET IS EEN DUURZAME 
PRODUCTIETECHNOLOGIE WAAR GEEN MATERIAAL 
WORDT VERSPILD. 
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MIM: GEOMETRIEVRIJHEID 
VAN KUNSTSTOF BIJ 
PRODUCTIE VAN METAAL
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Mimo Technology in Oldenzaal is een van de wei-
nige Europese bedrijven die zich volledig richten 
op het toeleveren van metalen spuitgietdelen. 
Het bijzondere is dat Mimo Technology als enige 
zelf de feedstock (het poeder met polymeer) aan-
maakt. Rob Egberink, manager: “Dat geeft ons 
een voorsprong. Onze know how zit in de recep-
tuur voor onze feedstock. De kunst is na het sin-
teren een homogene en dichte structuur van het 
eindproduct te hebben. Daarvoor is de opbouw 
van de polymeer die je aan het metaalbolletje 
toevoegt belangrijk. Met onze technologie heb-
ben we een kleinere en voorspelbare krimp bij 
het sinteren, waardoor we nauwkeuriger werken. 
Bovendien garanderen wij een hoge mate van 
reproduceerbaarheid, ook als je met verschillen-
de batches werkt.” Mimo Technology kan tot op 
±0,25 procent van de eindmaat nauwkeurig sinte-
ren. Dat is de helft van wat gangbaar is bij me-
taal spuitgieten. Toleranties van 20 µm zijn reali-
seerbaar en de mechanische eigenschappen 
zijn gelijk aan die van bulk materiaal.

Toepassingen

Juist vanwege deze hoge nauwkeurigheid en de 
reproduceerbaarheid weet het Oldenzaalse be-
drijf markten aan te boren waar het metaalspuit-
gieten een aantrekkelijke productietechnologie 
is. Zoals de medische markt. Een van de bedrij-
ven die de technologie van Mimo Technology in-
zet, is het Amerikaanse Stryker medical instru-
ments. Na een aantal testseries heeft Stryker het 
metaalspuitgieten verticaal geïntegreerd in de 
eigen business maar wel met de technologie uit 
Oldenzaal. In een speciaal hiervoor gebouwde 
fabriek in de VS spuitgiet Stryker chirurgische in-
strumenten. De feedstock uit Oldenzaal is ISO-

gecertificeerd en FDA-goedgekeurd. Het voor-
deel van MIM voor de medische sector is de 
nauwkeurigheid waarmee gewerkt kan worden, 
de kostenbesparing omdat complexe producten 
in een keer vervaardigd kunnen worden, het as-
semblagestappen uit het productieproces haalt 
en risico’s op verontreinigingen verkleint. Een an-
dere toepassing is te vinden in de automotive in-
dustrie. Voor Bosch levert Mimo Technology jaar-
lijks zo’n 250.000 kritische onderdelen voor de 
injector van een dieselmotor.  

31

DEMCON

Mimo Technology is een dochterbedrijf van 
Demcon, een spin off van de universiteit Twen-
te en nu onder andere toeleverancier van me-
chatronica aan bijvoorbeeld ASML. Naast ont-
wikkeling houdt het bedrijf zich ook bezig met 
productie en OEM-activiteiten en neemt het 
deel aan onderzoeksprojecten. Momenteel wer-
ken er 170 medewerkers bij Demcon. De ambi-
ties zijn echter groot. Binnen enkele jaren wil 
de groep doorgroeien naar 100 miljoen euro 
omzet en zo’n 500 medewerkers. Het team van 
MIM Technology heeft met Demcon niet alleen 
een financieel sterke moeder, maar kan ook te-
rugvallen op de kennis die binnen de groep 
aanwezig is, bijvoorbeeld op het vlak van engi-
neering en metallurgie. 

Meer informatie: 

Mimo Technology

Demcon 
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Geometrische vrijheid

“Je kunt bij metaalspuitgieten de geometrische 
vrijheid die je bij een kunststof spuitgietproduct 
hebt, loslaten op bijvoorbeeld een roestvaststaal 
316 L”, legt Rob Egberink uit. Hierin schuilt in 
zijn ogen de kracht van MIM. Daarom vindt hij 
het wel belangrijk al in een vroeg stadium bij klan-
ten aan tafel te zitten. Liefst bij de R&D afdeling, 
want je moet je product specifiek voor deze tech-
nologie engineeren wil je de voordelen maximaal 
benutten. Bijvoorbeeld door materiaal weg te ne-
men waar dat kan; of door het combineren van 
meerdere onderdelen tot één MIM-deel. Een 
goed voorbeeld is een klein onderdeel voor een 
snelkoppeling van een hogedrukslang. De Duit-
se opdrachtgever produceert dit onderdeel tot 
nog toe via het persen van messing. Omdat het 
een complexe geometrie is, moeten de delen 
daarna nog vier nabewerkingen ondergaan. MIM 
Technology spuitgiet de delen nu uit 316 L en 
hoeft ze slechts één keer na te bewerken (groef-
steken). Rob Egberink: “En wij maken de onder-
delen uit 316 L voor dezelfde prijs als de klant 
vroeger de messing componenten kon inkopen. 
Als je de vroegere integrale kosten doorrekent, 
dan was men zelfs duurder uit dan nu.” Deze op-

drachtgever heeft besloten de productie stap 
voor stap terug te halen uit Azië, mede vanwege 
de kwaliteitsproblemen, en tegelijk de productie 
bij MIM Technology uit te breiden. 

Waar liggen de beperkingen?

MIM heeft echter zijn grenzen. Technisch kan 
men wanddiktes tot ongeveer een halve millime-
ter aan. Het maximale gewicht van het product 
mag zo’n 100 gram bedragen. Hoe lichter, hoe 
beter. “Economisch is MIM het meest interessant 
als je onder de 50 gram blijft”, zegt Rob Egbe-
rink. Ga je naar zwaardere onderdelen, dan is bij-
voorbeeld een verloren was techniek vaak beter 
geschikt. Een andere grens is dat de technologie 
pas loont als je grotere aantallen nodig hebt. Dat 
hoeven niet zulke extreem hoge aantallen te zijn 
zoals de 250.000 stuks die aan Bosch worden 
geleverd. “Voor medische producten is de tech-
nologie interessant vanaf 500 stuks, voor toepas-
singen in de algemene industrie vaak vanaf 
5.000 stuks op jaarbasis. Precieze aantallen han-
gen van de toepassing af. ”Je hebt namelijk een 
matrijs nodig. Dat is vaak een nadeel, zowel qua 
investering vooraf als qua doorlooptijd. Het 
Twentse bedrijf volgt daarom nauwlettend de ont-
wikkelingen op het vlak van additive manufactu-
ring. Dat kan in de toekomst wellicht zowel door-
looptijd als kosten voor de matrijzenbouw vermin-
deren. 

Goed verspaanbaar

Is metaalspuitgieten een bedreiging voor de ver-
spaning? Rob Egberink vindt van niet. Hij denkt 
eerder aan een combinatie. Het onderdeel voor 
de snelkoppeling van de hogedrukslang wordt 
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namelijk na het sinteren nog gedraaid. Er wordt 
een anti lossende groef gestoken. “Ons materi-
aal verspaant na het sinteren beter dan gewoon 
316 L. Het geeft mooie spanen, je kunt het zelfs 
droog verspanen.” Ten opzichte van verspanen 
heeft metaalspuitgieten twee voordelen. Aller-
eerst kun je vrij snel een groot aantal producten 
leveren als de matrijs eenmaal klaar is. Enkele 
duizenden producten in een week is geen pro-
bleem. Daarnaast is het een duurzame technolo-
gie omdat geen grondstoffen worden verspild. Er 
ontstaat geen restafval, doordat de feedstock 
dat in de productie niet in het product terecht 
komt, opnieuw gebruikt kan worden. Ook produc-
ten die visueel worden afgekeurd als ze uit de 
spuitgietmachine komen, worden weer vermalen 
tot granulaat en opnieuw gebruikt. Rob Egberink 
denkt dat MIM een grotere rol kan gaan spelen 
dan de technologie nu doet. “Maar je moet van 
elk product een aparte businesscase maken om 
echt te beoordelen of deze technologie waarde 
toevoegt.” 
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METAALPRODUCT IN 
ENKELE STAPPEN

Metal injection moulding verloopt voor een 
deel gelijk aan het spuitgieten van kunststof. 
De feedstock (metaalbolletjes met daarom 
heen een polymeerstructuur) wordt verwarmd 
en in een gewone kunststof spuitgietmachine 
ingebracht. De matrijs wordt onder druk ge-
vuld waarna het product gevormd wordt. Om-
dat het om kleine producten gaat, kun je met 
een matrijs werken met meerdere caviteiten, 
zodat je meerdere producten in een shot 
maakt. (Zie volgende bladzijde)
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Het donkere werkstuk is nog 
niet gesintered en dus bros, 
rechts na het sinteren. 



Metal Injection Moulding

De eerste stap in het pro-
ductieproces is het spuit-
gieten van de producten. 
Dit gebeurt op  stan-
daard spuitgietmachi-
nes. Tijdens het uitne-
men vindt meteen een 
visuele controle plaats.

Hierna worden de pro-
ducten gespoeld met wa-
ter. Hierbij worden de 
eerste polymeren uit het 
materiaal gehaald. 

Na het spoelen volgt het 
thermisch debinden. Dat 
gebeurt in een speciale 
oven. Tot dan toe is het 
product bros en breek-
baar.

Tijdens het sinteren krim-
pen de  producten en 
wat overblijft is een meta-
len eindproduct, dat je 
eventueel nog kunt ver-
spanen of met andere 
technieken kunt nabewer-
ken. Trommelen is al vol-
doende om een glasop-
pervlak te verkrijgen.
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MTU AERO ENGINES IS 
AL LANGE TIJD BEZIG 
MET LASERSMELTTECH-
NOLOGIE. DAARVOOR 
GEBRUIKT HET DUITSE  
BEDRIJF MACHINES VAN 
EOS, WAAROP ONDER 
ANDERE MET SUPERLE-
GERINGEN WORDT GE-
WERKT. VLIEGEN WE IN 
DE VOLGENDE AIRBUS 
MET 3D GEPRINTE 
MOTORCOMPONEN-
TEN? 



MTU AERO ENGINES BESCHIKT INMIDDELS 
OVER ZES EOS MACHINES. TWEE DAARVAN 
WORDEN GEBRUIKT OM DE TECHNOLOGIE 
TE TESTEN; VIER VOOR INDIRECTE PRODUC-
TIE. MEESTAL GEBRUIKT MTU INCONEL 718, 
MAAR ER WORDT OOK GEWERKT MET MAR 
M509, EEN KOBALTLEGERING. EN HET BE-
DRIJF WERKT OOK MET SUPERLEGERIN-
GEN, MAAR DIE WORDEN OP ANDERE MACHI-
NES VERWERKT, LEGDE KARL-HEINZ DUSEL 
VAN MTU AERO ENGINES UIT. HIJ LEIDT IN 
MÜNCHEN HET RAPID TECHNOLOGIE TEAM. 

In de eerste fase heeft MTU additive technologie 
met name ingezet om gereedschappen te ma-
ken. Bijvoorbeeld een PECM-elektrode. “Die kon-
den we vanwege het design niet op een conven-
tionele wijze maken”, zegt Karl-Heinz Dusel over 

de redenen waarom men in deze technologie is 
gestapt. Ook nozzles voor de toevoer van koel-
smeeremulsie in slijpmachines heeft men op de-
ze manier vervaardigd. Naast designvrijheid die 
additive manifacturing oplevert, spelen hier ook 
kosten een rol. Momenteel zit het bedrijf in de 
tweede fase. Het doel van deze fase is om te ont-
dekken hoe men de technologie kan inzetten in 
de productie van echte onderdelen die uiteinde-
lijk het vliegtuig in gaan. Een van de eerste delen 
is een onderdeel voor de vliegtuigmotor van een 
Airbus A320. “Dat deel kunnen we niet verspa-
nen. We zoeken echter vooral componenten die 
we met additive manufacturing kunnen maken 
om kosten te besparen.” Pas in de derde fase 
zal MTU echt profiteren van de voordelen van de 
laagopbouw technologie, verwacht de leider van 
het rapid team bij MTU Aero Engines. “Dan moe-
ten we echt gaan ontwerpen voor additive manu-
facturing. Nieuwe structuren bedenken.” Dan 
gaat het dus niet meer om het vervangen van on-

36

ADDITIVE 
MANUFACTURING VOOR 
ONDERDELEN A320 
DENKBAAR
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derdelen maar om echt vanaf scratch denken in 
deze nieuwe technologie.

Nu aan de slag

Karl-Heinz Dusel verwacht niet dat dit moment al 
snel aanbreekt. Zeker in de nabije toekomst 
hoeft niemand erop te rekenen dat cruciale com-
ponenten van het aandrijfsysteem van een vlieg-
tuig geprint gaan worden. En al helemaal ver 
weg in de toekomst ligt het moment waarop een 
concern als MTU Aero Engines blisk gaat maken 
met laagopbouw technieken. Toch vindt Dusel 
dat de technologie nu in de productieomgeving 
toegepast moet worden. “Ook al zijn er nog veel 
vragen onbeantwoord en moet er ook aan de vali-
dering nog veel gebeuren, we moeten het nu 
naar de productie brengen om mensen daar be-
kend ermee te maken.” Hij ziet namelijk veel on-
derdelen die in principe in aanmerking komen 
om in de toekomst laag voor laag te worden op-
gebouwd. Belangrijk hiervoor is wel dat de snel-
heid waarmee de machines werken fors omlaag 

gaat. “Daar werken we aan.” MTU is namelijk 
een van de partners die betrokken waren bij de 
ontwikkeling van de nieuwe machine van Con-
cept Laser, die niet alleen veel grote onderdelen 
kan opbouwen maar ook in een hoger tempo. 
“Door sneller op te bouwen, gaan de kosten da-
len.” Kwaliteitsborging en met name een materia-
lendatabase met gecertificeerde materialen zijn 
twee andere zaken die nog ontwikkeld moeten 
worden voordat deze technologie doorbreekt 
richting productie. Dat dit gebeurt, daar twijfelt 
Dusel eigenlijk niet aan. “De eerste toepassingen 
in de A380 komen er aan.”

 MTU Aero Engines / additive manufacturing
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Echte voordelen additive 
manufacturing pas als je 

design maakt voor AM

Foto’s: MTU
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LAAGOPBOUW NU AL IN 
REPARATIEWERK 

MTU Aero Engines zet additive manufacturing 
weliswaar nog niet in de productie van nieuwe 
componenten in, voor reparatiewerk gebruikt 
men het laagopbouwen wel al. Met name dan 
voor minder belaste onderdelen. Ook het Fraun-
hofer IPT in Aken is daar heel druk mee bezig. Tij-
dens de ICTM conferentie in februari, waarop 
Karl-Heinz Dusel sprak, werden meerder toepas-
singen hiervan getoond. 

Zo belichtte Andreas Gasser van Fraunhofer ILT 
de opstelling die het instituut samen met MAN 
Turbo & Diesel in Oberhausen heeft gebouwd. 
De turbinefabrikant heeft hier een lasercladding 
centrum voor onder andere reparatiewerk aan 
turbines. Door naar het totale proces te kijken, 
heeft men de doorlooptijd aanzienlijk verkort. In 
het demonstratieproject wist men binnen enkele 
minuten een versleten turbineschoep weer op te 
bouwen met lasercladden. Een ander voorbeeld 
van reparatiewerk betreft een helikopter. De be-

schadigde turbines worden gescand om precies 
vast te stellen waar materiaal ontbreekt. Op ba-
sis van deze data wordt met laseroplassen nieuw 
materiaal aangebracht. Een nieuwe, door het 
Fraunhofer ontwikkelde HD powerswitch, maakt 
het mogelijk binnen 200 ms de poederstroom uit 
te schakelen. Zo kan men heel precies doseren 
en verbruikt men 50 procent minder materiaal. 

Adaptieve processen

Begin dit jaar zijn het Fraunhofer ILT en IPT sa-
men met een aantal partners uit de industrie het 
AdAM project gestart. Hier gaat het naast de ont-
wikkeling van een databank met materiaalgege-
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Vandaag ontworpen... 
 ... morgen gemaakt

www.renishaw.nl

Ontdek de meerwaarde van Additive Manufacturing
De unieke construktie van de Renishaw AM250 stelt u in staat om 
hoge kwaliteit werkstukken uit Aluminium en Titanium te maken.

Kijk op www.renishaw.nl/additive voor meer informatie
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vens en het verbeteren van de procesbewaking 
ook om tot een adaptief proces te komen. “Als 
we geometriedata van de ene bewerking kunnen 
gebruiken voor de andere, komen we sneller tot 
een eindresultaat”, zegt Gasser hierover. “We wil-
len naar adaptief laser metal deposition gaan.” 

Siemens

Overigens past ook Siemens het lasercladden al 
toe bij reparatiewerk aan energiecentrales. Sinds 
2011 is het systeem voor het verwerken van Inco-
nel 730 vrijgegeven voor het herstellen van de 
toppen van de turbineschoepen na zo’n 25.000 
bedrijfsuren. Siemens heeft een proces ontwik-
keld zodat deze bewerking bij kamertemperatuur 
gedaan kan worden. Dit levert geen meetbare 
porositeit op. Siemens verwacht nog enkele jaren 
nodig te hebben om het proces geschikt te ma-
ken voor de productie. 

ICTM Conferentie 2013  
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TNO START ADDITIVE 
MANUFACTURING 
PROGRAMMA

TNO is samen met de Taiwanese R&D-organi-
satie ITRI een programma gestart om de vol-
gende generatie additive manufacturing tech-
nologie te ontwikkelen. Dit Penrose program-
ma staat open voor andere partners. Doel van 
het programma is een snelle integratie van in-
dustrieel 3D printen.  Er wordt niet alleen naar 
de hardware gekeken, ook de materialenkant 
komt aan bod, net zoals de designkant. Marc 
Hendrikse, voorzitter van Brainport Industries, 
bestempelt additive manufacturing als de vol-
gende belangrijkste productietechnologie voor 
high tech leveranciers. “Het Penroseprogram-
ma biedt onze leden toegang tot kennis en 
middelen die hun marktpositie zal versterken”, 
zegt hij. 

Meer informatie

Penrose programma 

http://www.ictm-aachen.com/
http://www.ictm-aachen.com/
http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laag1=892&laag2=906&laag3=83&item_id=1904&Taal=2
http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=prop_case&laag1=892&laag2=906&laag3=83&item_id=1904&Taal=2


VOOR FOKKER LANDING GEAR IN HELMOND IS MRO (MAIN-
TENANCE REPAIR & OVERHAUL) EEN VAN DE DRIE GROEI-
PIJLERS. OM DEZE GROEIAMBITIE TE REALISEREN, HEEFT 
DE ONDERNEMING GEÏNVESTEERD IN EEN MATEC 30 HV. 
DE TOEGANKELIJKHEID, DE ZWENKKOP EN HET LANGE 
VASTE BED BLIJKEN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VOORDE-
LEN TE BIEDEN ALS JE VOORAL MET ENKELSTUKS BEZIG 
BENT. 
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Fokker Landing Gear heeft groeiambities. De 
voorbije drie jaar is de omzet al bijna verdub-
beld. Binnen 7 jaar wil het bedrijf jaarlijks 100 mil-
joen euro omzet in de boeken bijschrijven. Deze 
groei moet zowel uit de activiteiten voor de militai-
re als de civiele luchtvaart komen. Daarbij mikt 
de Fokker Technologies dochter met name op he-
likopters en vliegtuigen voor de regionale markt: 
business jets, kleinere lijntoestellen. 

Drie groeipijlers

De groeistrategie stoelt op drie pijlers: de produc-
tie van nieuwe landingsgestellen; MRO-activitei-
ten en landingsgestel onderdelen van compo-
siet. “In de nieuwbouw voeren we bij voorkeur de-
sign to build opdrachten uit, maar we zijn ook in 
voor build to print”, zegt Leon de Schepper, Di-
rector Procurement. Voor de tweede pijler, onder-
houd, reparatie en revisie van landingsgestellen 
(MRO), heeft het Helmondse bedrijf sinds kort de 
benodigde luchtvaartcertificering. Fokker ziet 
hier nadrukkelijk groeipotenties. Sinds enige tijd 
investeert het bedrijf daarom extra in mensen en 

middelen. “We doen MRO activiteiten voor een 
aantal programma’s. We proberen deze markt 
als OEM’er te benaderen en dat lukt heel aar-
dig.” De derde pijler onder de groeistrategie, 
composiet, is nu nog een bescheiden activiteit. 
Sinds een jaar of twintig werkt Fokker Landing 
Gear aan de toepassing van composiet als ver-
vanging van staal in het landingsgestel. Dat 
scheelt gewicht en dus brandstof. “In vliegtuigen 
zit veel composiet, maar nieuw is dat wij dit in de 
sterkte keten toepassen”, zegt Leon de Schep-
per. Omdat dit nieuw is in de luchtvaartwereld, 
heeft Fokker zelf methoden ontwikkeld om sterk-
te- en vermoeiingsberekeningen te doen. Deze 
zijn inmiddels gecertificeerd. Onlangs heeft het 
bedrijf een ontwikkelopdracht gekregen. “Nu kun-
nen we bewijzen dat composiet in een landings-
gestel metaal kan vervangen. We willen dit naar 
de productie brengen.” 

Effect op investeringsprogramma

De groeiambities hebben hun weerslag op de in-
vesteringsplannen voor de fabriek in Helmond. 
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Voortdurend zoekt men naar nieuwe gereed-
schappen en verspaningstechnologieën om pro-
ductietijden in de nieuwbouw korter te maken. 
Automatisering is geen optie, meent de Director 
Procurement. De series zijn klein, de stukken 
groot en de procesbeheersing mag vanwege de 
strenge veiligheidseisen niet in het geding ko-
men. Bij de MRO-afdeling kun je al helemaal niet 
meer praten over seriematig werk. Een landings-
gestel dat binnenkomt voor onderhoud of revisie, 
moet binnen een vooraf vastgestelde tijd volledig 
gereviseerd terug naar de klant. Leon de Schep-
per: “Pas bij de inspectie zien we wat er gedaan 
moet worden. Vroeger deden we mechanische 
bewerkingen op de machines die we voor de 
nieuwe producten inzetten en op een oude kotter-
bank. Maar nu de productie vol zit, wordt dat 
moeilijk. Daarom hebben we geïnvesteerd in een 
nieuwe machine voor deze afdeling.” Dat is een 

Matec 30 HV geworden, die Limas CNC Machine-
ry BV ruim een half jaar geleden heeft geleverd. 
Wilfried Thijssens, de operator van de Matec ma-
chine, vindt het 5-assig bewerkingscentrum de 
ideale machine voor dit type werk. Omdat het 
om enkelstuks gaat én veelal holle, ronde delen, 
gaat veel tijd zitten in het opspannen van de 
werkstukken. De goede toegankelijkheid van de 
Matec-machine is daarbij een pluspunt, vindt hij. 
Niet alleen de brede deuren bieden een goede 
toegang tot de machine, ook de constructie van 
het vaste bed zorgt ervoor dat je gemakkelijk 
dichtbij de opspanning kunt komen. 

Groot zwenkbereik

Een ander voordeel vindt hij het lange vaste bed 
(3000 mm X-richting) in combinatie met de 
zwenkkop en de rondtafel. De zwenkkop heeft 
een bereik van +/- 105 graden, waardoor de ma-
chine zowel horizontaal als vertikaal kan bewer-
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Foto links: de extra 6e as.
Foto boven: Wilfried Thijssens maakt dankbaar 
gebruik van het lange machinebed door 
opspanningen wel eens te laten staan als dat 
beter uitkomt. 
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ken. Lange delen kunnen op de kopse kanten be-
werkt worden. Kleinere delen kan hij aan vijf kan-
ten bewerken door ze op de rondtafel op te span-
nen. “Maar ook een onderdeel van een Fokker 
100, waarbij er bovenin een nauwkeurig boorgat 
zit, kan ik bewerken doordat ik in één opspan-
ning met de spindel zowel van onder als van bo-
venaf kan boren”, legt Wilfried uit. Dat gebeurt 
met 0,03 graad nauwkeurig. Dankzij het lange 
bed kan hij soms opspanningen laten staan als 
dat zo uitkomt en elders op de tafel een ander 
werkstuk alvast frezen. Met de meettaster op de 
machine worden de producten voor de bewer-
king uitgelijnd. 

Hogere nauwkeurigheid 

De keuze voor een 5-asige machine voor de nieu-
we MRO-afdeling is meer ingegeven door de ho-
gere nauwkeurigheid dan de efficiencywinst, 
zegt Leon de Schepper. In MRO krijg je geen her-

kansing. “Het zijn onderdelen die in feite klaar 
zijn. Het eerste stuk moet dus meteen goed zijn, 
want er is geen reservedeel.” Vaak zijn het com-
ponenten met een waarde van duizenden euro’s, 
die gefreesd moeten worden of waar een boring 
uitgekotterd moet worden zodat er een nieuwe 
bus in kan komen. Omdat het om revisiedelen 
gaat, zijn ze al gehard (tot 54 HRc). Vaak zijn de 
producten van een oppervlaktelaag voorzien om 
corrosievorming tegen te gaan. Soms is dat een 
chroomlaag. “Chroom moet je slijpen als je op 
een honderdste nauwkeurig wilt werken. Daarom 
willen we nog een speciale slijpkop voor de Ma-
tec kopen om coördinatenslijpwerk op de machi-
ne te kunnen doen.” Matec biedt deze uitbrei-
ding op de 5-assige freesmachine aan. 
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Investering in 5-assige 
freesmachine moet voor groei 

MRO-business zorgen 

Met de Matec 30 HV krijgt de MRO-afdeling bij Fokker Landing Gear een eigen machine. Rechts Leon 
de Schepper: MRO-business een van de drie groeipijlers. 
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6e as

De Matec 30 HV zoals die bij Fokker Landing  
Gear staat, is eigenlijk een 6-assige machine. 
Op de tafel is namelijk nog een 6e rondas ge-
plaatst. Met slimme opspanmiddelen, zoals een 
excentrisch te verstellen vierklauw, spant Wilfried 
hier bijvoorbeeld onderdelen op die hij dan 360 
graden om hun eigen as kan draaien en zo ron-
de producten aan alle kanten kan frezen. Inven-
tief zijn met opspanmiddelen is op deze afdeling 
een vereiste. De frezer speelt op de MRO-afde-
ling een sleutelrol, vindt Leon de Schepper. Zijn 
er bij de nieuwbouw nog product engineers en 
werkvoorbereiders die het productieproces tot in 
details kunnen voorbereiden en optimaliseren, bij 
de enkelstuks productie in de MRO-afdeling kan 
dat niet. Daar komt het op de ervaring van de fre-
zer aan. Toch vereist ook hier de luchtvaartindus-
trie dat de processen gedocumenteerd worden. 

Daarom ontwikkelt Fokker momenteel program-
ma’s voor elk type landingsgestel dat binnen-
komt. Tooling, opspanning, CNC-programma tot 
en met de bepaling van de nulpunten worden 
vastgelegd en gedocumenteerd. Bij een repeat-
order is de frezer zo sneller vertrokken met zijn 
bewerking. Protocollering en efficiency kunnen 
dus heel goed samengaan. 

Meer informatie

Fokker Landing Gear
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MATEC 30 HV MET HEIDENHAIN 
530 BESTURING

De machine zoals Limas CNC Machinery BV 
deze heeft geleverd aan Fokker Landing Gear, 
draait op een Heidenhain 530 besturing. De 
Matec 30 HV heeft in de geleverde uitvoering 
een werkbereik van 3000 bij 800 bij 1100 mm 
(XYZ) met rondtafel. De spindel heeft een maxi-
maal toerental van 15000 rpm en 30 kW vermo-
gen (gereedschapopname HSK63). In het ge-
reedschapmagazijn is plaats voor 48 gereed-
schappen, wat eventueel uitgebreid kan wor-
den met een bijstelmagazijn. 

Matec bouwt dit type langbedmachine in meer-
dere uitvoeringen tot een maximale lengte in 

de X-richting van 12000 mm en een tafel van 
12500 mm. Ook zijn er spindels leverbaar van 
9000 rpm tot en met een hoogfrequent spindel 
met 42000 rpm. Eventueel is de Matec 30 HV 
leverbaar in een freesdraai uitvoering, waarbij 
onderdelen tot 2200 mm rond gedraaid kunnen 
worden. 

Matec wordt in de Benelux vertegenwoordigd 
door Limas CNC Machinery BV. 

Van 13 tot en met 15 juni organiseert Matec 
een huisshow in de fabriek in Köngen. Dan 
toont men onder andere de portaalfreesmachi-
ne PB30 met 2-assige zwenkkop, de Matec 30 
HV, een 30 HVK en de pendelmachine 30 L

http://www.fokker.com/landinggear
http://www.fokker.com/landinggear
http://www.limas-techniek.nl/site/index.html
http://www.limas-techniek.nl/site/index.html
http://www.matec.de/
http://www.matec.de/


“Straks koop je in de cloud een app en reali-
seer je binnen enkele minuten een MES-func-
tionaliteit. Of een andere toepassing die je 
wilt. Hierdoor gaan IT-kosten omlaag en creë-
ren we waarde waar we dat willen”

 

Professor Thomas Bauernhansel, 

Fraunhofer IPA
Tijdens het Innovatieforum van MAV over Industrie 4.0
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