
 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                                    1 

 

  MADE-IN-EUROPE.NU 
    Digimagazine voor de verspanende en additive manufacturing industrie in de Benelux     -     sept. 2013  

Siemens: diepere          
integratie IT in de   
werktuigmachine 

 

EMO 2013: nog sneller en 
nauwkeuriger spanen      

maken, hoe doe je dat?  

KMWE: kansen voor 
3D printen  in high 
tech industrie 

Hardmetaal: vonken 
of frezen? Of is er een 
derde alternatief?  

Precise ECM: innovatieve 
technologie voor in de 
productie 



 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                           2 

 

Made-in-Europe.nu digimagazine is een uitgave van VOF Franc Coenen Publiciteit en is onder-

deel van het multimediaal concept Made-in-Europe.nu De website en het digimagazine richten 

zich op de verspanende en additive manufacturing industrie in de Benelux.  

Redactie: Franc Coenen, Schuttersdreef 72, 6181 DS Elsloo, T +31 46 4333 123. Advertenties: 
Arno Römers, sales@made-in-europe.nu, T +31 475 711362 

© VOF Franc Coenen Publiciteit; delen van artikelen via internet mag mits bronvermelding en 

doorlinken naar het digimagazine of de website 

Innovaties 

 

De EMO staat voor de deur. Het tweejaarlijkse innovatiefeest van de 

wereldwijde werktuigmachinebouw. De persberichten in mijn mailbox 

beloven veel interessante nieuwigheden. Het verhaal dat op de pers-

conferentie bij tractorenfabrikant John Deere werd gehouden over 

smart factories en Industrie 4.0, klinkt heel spannend. Wat ik echter 

mis, is 3D printen, of in vaktaal additive manufacturing. Terwijl bijna elk 

evenement tegenwoordig extra aandacht probeert te trekken met 3D 

printen, tot zelfs de havenstad Rotterdam die zich profileert als 3D 

print hub, lijkt het thema op de EMO niet te bestaan. Hooguit Reni-

shaw besteedt er wellicht aandacht aan. De VDW laat desgevraagd we-

ten op de Metav 2014 het thema te gaan belichten. Hebben de werk-

tuigmachinebouwers koudwatervrees? Of zijn ze bang? Siemens kijkt er 

wel naar, zegt Joachim Zoll, de baas van de divisie Machine Tools, in 

een interview in deze editie. Er schijnt een onderzoek te zijn waarin 

wordt beweerd dat een paar procent van frees- en draaidelen vervan-

gen  kan  worden  door  3D  printdelen.  “Dan  praat  je  toch  over  een  mil-

jardenmarkt”,  aldus  Zoll.  High  tech  system  supplier  KMWE  verkent  de  

mogelijkheden omdat het bedrijf kansen ziet, zegt Arno Gramsma van 

het Brabantse bedrijf. Ik ben toch benieuwd waarom een innovatie die 

in potentie ingrijpend kan zijn, (nog) geen plek krijgt op de EMO.  

 

Veel leesplezier, 

Franc Coenen 

Omslagfoto: Siemens 

brengt met Collision 

Avoidance en Sinumerik  

Integrate for Production 

de IT dieper in de verspa-

nende productie. Meer 

hierover op pagina 12.  

http://www.made-in-europe.nu/
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M anarm werken blijft een the-

ma, ook op deze EMO. Automatisering reikt 

echter veel verder dan enkel een robot aan de 

machine voor het plaatsen en uitnemen van de 

werkstukken. De centrale besturing van de ro-

botcel wordt meer en meer het hart van de ge-

automatiseerde productie. Als je intelligente 

oplossingen gebruikt, kun je flexibel - dus klei-

ne series - automatiseren. Ralf Riedemann, bij 

Mori Seiki Europe verantwoordelijk voor de au-

tomatisering, denkt dat het grootste potentieel 

in automatisering in de gemengde productie 

met verschillende volumes zit. Om dit procesze-

ker te kunnen automatiseren, moet je de hele 

omgeving van de machine opnieuw inrichten en 

betrekken  bij  de  automatisering.  “Materialen,  

gereedschappen, voorinstellingen, werkvoorbe-

De EMO gunt bezoekers een kijkje in de keuken van de machinebouwers. Die la-
ten in Hannover hun innovaties zien waarmee ze de markt op gaan. Om deze in 
het juiste daglicht te kunnen plaatsen, is het handig te weten welke innovaties 
nog in de pijplijn zitten en waar het naar toe gaat met de verspaning. De hoge-
scholen en onderzoeksinstellingen in Duitsland zijn samen met de machinebou-
wers al lang bezig met de innovaties die we op de EMO 2015 of nog later te zien 
krijgen. 

Nog sneller 
en nauwkeu-
riger verspa-
nen:  hoe 

Spanen maken: 
nog sneller, nog 
nauwkeuriger. 
Hoe doe je dat 
straks? 
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reiding, alles moet je integreren in het plan-

ningssysteem. Je hebt een besturingssysteem 

nodig  dat  de  ziel  van  de  productie  is.”  Mori  Sei-

ki  heeft  zo’n  systeem  ontwikkeld  (MCC  LPSIII)  

en past dit in de eigen fabriek in Davis in de 

Verenigde Staten nu een driekwart jaar toe. In 

deze cel, waar onderdelen voor de horizontale 

bewerkingscentra 4000 en 5000 worden ver-

vaardigd, is zelfs de wasinstallatie in het sys-

teem geïntegreerd.  

 

Sneller optimaal freesproces 

In de toekomst zal automatisering nog een stap 

verder gaan. Om efficiënter te werken, moet je 

het voortraject veel meer automatiseren. Met 

name als het gaat om virtueel al de beste frees-

strategie kiezen. Hier valt nog een enorme pro-

ductiviteitswinst te behalen. Dit is een van de 

onderzoeksthema’s  aan  het  Werkzeugmaschi-

nenlabor (WZL) in Aken en het Fraunhofer IPT 

en ILT. Normaal begin je materialen zoals Inco-

nel 718 te verspanen met gemiddelde snijcondi-

ties die je via trial and error verbetert. Vaak be-

tekent dit in het begin een lage material remo-

val rate (MRR) en een lange ramp up om het 

proces te optimaliseren. Dat wil men versnellen. 

Dat kan bijvoorbeeld door in de CAM-

programma’s  veel  meer  rekening  te  houden  

Opspanning is een van de succesfactoren. Op deze 

foto een aan het Fraunhofer IPT ontwikkelde flexi-

bele opspanning voor onregelmatig gevormde de-

len. Een snelle opspanning wordt gecombineerd 

met een zeer goede opvang van alle krachten op 

het werkstuk.  
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met de veranderende belastingen doordat je 

materiaal weg freest. Testen die in Aken zijn ge-

daan, zijn positief: voor bepaalde materialen 

kan men de belastingen die tijdens het frezen 

ontstaan al goed voorspellen. Daar kun je dan 

in je CAM-programma rekening mee houden.  

 

Opspanning succesfactor 

Gregor Kappmeyer, bij Rolls Royce Duitsland 

verantwoordelijk voor de verspaning bij deze 

bouwer van vliegtuigmotoren, ziet de opspan-

middelen als de sleutel tot meer productiviteit 

in  de  verspaning.  “De  opspanning  is  de  sleutel  

tot  succes.”  De  opspanning  van  het  werkstuk  

maakt het mogelijk om het maximale uit de 

combinatie van machine en gereedschap te ha-

len. Dit betekent dat je een zowel dynamisch als 

statisch stabiele opspanning moet kiezen. En je 

moet in je bewerkingsstrategie rekening hou-

den  met  veranderende  omstandigheden.  “Door  

de volgorde te veranderen, kun je voorkomen 

dat je werkstuk bijvoorbeeld te veel gaat door-

buigen.”  Kappmeyer  hanteert  deze  regel  bij  het  

selecteren van opspanmiddelen: eerst bekijk je 

de geometrie van het werkstuk, dan let je op 

spanningen die er kunnen ontstaan, dan bekijk 

je de dynamische eigenschappen en hoe deze 

veranderen als je materiaal weghaalt. Deze laat-

ste analyse is in zijn beleving belangrijk. Wat de 

machines betreft ziet hij vooral een verdere in-

tegratie van processen, zoals momenteel het 

freesdraaien en draaifrezen sterk in opmars zijn. 

“We  moeten  nog  meer  technologieën  in  de  ma-

chineplatforms  integreren.”  Hij  ziet  in  de  toe-

komst zelfs meer meerspindelmachines komen 

waarmee werkstukken van twee kanten tegelijk 

bewerkt kunnen worden.  

 

Aided & adaptive 

Een andere ontwikkeling die je de komende ja-

ren zult zien, is het programmeren van aanslui-

tende bewerkingen vanuit een dataset. In Aken 

onderzoeken de medewerkers van het WZL en 

Fraunhofer hoe je geometriedata van het ene 

proces kunt inzetten in het andere. Een van de 

denkrichtingen is het repareren van turbine-

schoepen met een combinatie van lasercladden 

en frezen in één cel. Hierbij detecteert een scan-

ner waar materiaal moet worden aangebracht. 

Vervolgens wordt opnieuw gescand en de data 

worden vergeleken met het CAD-model zodat 

de software automatisch een CAM-programma 

http://www.renishaw.nl
http://www.renishaw.nl/additive
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voor de freesmachine genereert. Dat vat men 

samen onder de noemer computer aided adap-

tive manufacturing.  Adaptief verspanen is een 

andere ontwikkeling die nu al zichtbaar wordt, 

zoals de ontwikkelingen bij Hembrug laten zien 

(zie kader).  

 

Zelforganiserend 

Aan het Amerikaanse MIT gaat men nog een 

stap verder. Automatisering is voor professor 

David Hardt pas automatisering wanneer de 

machinelijn zelf in staat is om het proces aan te 

passen aan de kwaliteit die gemeten wordt. We 

zijn in zijn ogen nog ver verwijderd van zoge-

naamde light out fabrieken, waar computers 

het hele proces sturen en op basis van gemeten 

waarden  kunnen  bijsturen.  “Statistische  proces-

controle is goed, maar we moeten verder kijken 

om een hogere performance te kunnen leveren. 

Daarvoor hebben we een controle per cyclus 

nodig.”  De  machine  moet  adaptief  worden.   

 

 

Nulpuntspansysteem draaimachine 

Een andere interessante ontwikkeling waar het 

Fraunhofer IPT in Aken aan werkt samen met 

Monforts Werkzeugmaschinen is de integratie 

van nulpuntspansystemen in een draaibank. 

Dominique Deutges, professor aan de Hoch-

schule Niederrhein in Krefeld, ziet dit als een 

volgende stap in het bouwen van manarme 

productiestraten. De oplossing die ontwikkeld 

is, bestaat uit een nulpuntspansysteem dat op 

de spindel kan worden bevestigd en dat stabiel 

blijft bij 2000 omwentelingen per minuut. Ook 

de rondloopnauwkeurigheid is hoog, beter dan 

5 µm. Monforts past dit systeem toe op de Uni-

Cen 1000 draaimachine. Het voordeel van het 

systeem is dat je nu ook bij draaidelen buiten 

de machine kunt opspannen. Deutges ziet in de 

toekomst overigens ook steeds meer bewerkin-

gen in één machine gebeuren: de UniCen 1000 

Innovatieve productie precisiecomponenten 

 

In hal 27 stand D4 kun je terecht voor de themastand van het Machining Innovations Netwerk uit 

Varel. Een aantal bedrijven en kennisinstellingen laat zien hoe je door de hele keten kunt samen-

werken om tot een optimaal resultaat te komen. Aandacht is er voor conditiemonitoring, de in-

vloed van koelsmeermiddel bij diepgatboren, het krimpen van zware 

gereedschappen voor de titaan verspaning en afbramen met behulp 

van beeldanalyse. Ook presenteren enkele machinebouwers hier in-

novatieve systemen.  

 

Meer informatie vind je hier.  

http://www.machining-network.com/flycms/EMO/0607242746.html?URI=%2Femo
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Dunnere spaan, lager energieverbruik  

 

Een voorbeeld van wat met procesoptimalisatie 

mogelijk is, presenteerde professor Denkena van 

het IFW in Hannover, dat tijdens de EMO het 

congres over technologie voor lucht- en ruimte-

vaart organiseert.  

 

Door de dwarsdoorsnede van de spaan te opti-

maliseren, wisten de onderzoekers het energie-

verbruik van de machine met 25 procent te redu-

ceren. De productiviteit blijft gelijk door de voe-

ding per tand te verhogen. In een tweede voor-

beeld zijn de voeding per tand verhoogd en de 

snijsnelheid verlaagd en de snijbreedte gehal-

veerd. Dat leidt in de praktijk tot dezelfde pro-

ductiviteit echter bij 43 procent minder energie-

verbruik.  

 

Het lucht– en ruimtevaartcongres vindt op 18 en 

19 september plaats. Een van de keynote spre-

kers is Marc Evers, CTO bij KMWE.  

is bijvoorbeeld al geschikt voor draaien, 

voorfrezen en boren in dezelfde opspan-

ning, zodat je enkel nog in de toekomst een 

tweede machine nodig hebt voor nabewer-

ken en meten. Het nulpunt spansysteem 

schept de mogelijkheid om de robot onbe-

mand na de draaifreesbewerkingen de 

werkstukken te verplaatsen naar een hoge-

snelheids bewerkingscentrum voor de eind-

afwerking.  

 

Hybride en combi 

Freesdraaibewerkingen zijn een goed voor-

beeld van een hybrideproces. Die gaan we 

vaker zien, alhoewel het niet per se op een 

machine hoeft te gebeuren. Combinaties 

van bewerkingsprocessen kunnen eveneens 

bijdragen aan een hogere productiviteit. Zo 

is vonkerosie een langzaam proces, maar 

met andere dielectrica kun je de MRR al ver-

hogen. Professor Jean-Pierre Kruth van de 

KU Leuven toonde eerder dit jaar op de 

ISEM-conferentie een aardig productiviteits-

overzicht (op basis van onderzoek aan de 

RWTH Aachen) van de drie belangrijke tech-

nieken om metaal te bewerken. Frezen is bij 

het bewerken van zowel Titanium als Inco-

nel veruit het meest productief (6035 resp. 

3401 mm3 per minuut). Zet dat af tegen 

vonkerosie met 220 resp. en 500 mm3 per 

minuut en de keuze lijkt gauw gemaakt. 
“Frezen  is  beter  qua  productiviteit.  Maar  als  

je nu voorfreest en daana EDM toepast, hal-

veer je de productietijd ten opzichte van 

uitsluitend vonkeroderen en je bereikt de 

http://www.emo-hannover.de/de/ueber-die-messe/programm/veranstaltungen/neue-fertigungstechnologien-in-der-luft-und-raumfahrt
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hoge nauwkeurigheden van het vonkproces (zie 

ook het artikel over Makino en hardmetaal be-

werken). Zoek dus goede combinaties. Ook 

professor Klocke en professor Lauwers geloven 

in multipurpose machines. Dat zal de machine-

bouwers dwingen anders te gaan ontwikkelen, 

meer modulair, zodat de klant de modules kiest 

en zijn eigen machine samenstelt.  

 

 

Adaptief draaien en polijsten 
 

In een Europees onderzoeksproject onder leiding van Fraunhofer IPT hebben onder andere Hem-

brug en IMIX het adaptief harddraaien en polijsten geïntegreerd in een harddraaimachine van de 

Nederlandse fabrikant. Een zeer nauwkeurig akoestisch en optisch meetsysteem detecteert de 

gereedschapslijtage en past daarvoor automatisch het programma aan. Ook de polijstkwaliteit 

wordt exact gemeten zodat je manarm optische polijstkwaliteit kunt bereiken. (Foto: Fraunhofer 

IPT) 

Kijk hier voor meer informatie 

http://www.ipt.fraunhofer.de/
http://www.ipt.fraunhofer.de/
http://www.made-in-europe.nu/2013/08/hembrug-integreert-polijsten-in-harddraaimachine/
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Grotere rol voor de laser 

 

De grote verandering in de manier 

waarop we materialen bewerken is 

wellicht de doorbraak van de laser 

in de verspaning. En dan gaat het 

niet alleen om de laser die materi-

aal smelt in machines voor additive 

manufacturing. De laser kan ook 

ingezet worden om te polijsten, het 

aanbrengen van structuren op bij-

voorbeeld oppervlakken van matrij-

zen en gereedschappen en om 

werkstukken te harden. Onlangs 

kwam Seco Tools nog met een be-

richt naar buiten over de vorderin-

gen die gemaakt zijn bij het draaien van keramisch materiaal. Hiervoor wordt de laser, geïnte-

greerd in de CNC-machine, gebruikt om het medisch of technisch keramiek vlak voor de snede te 

verwarmen waarna het materiaal zich gemakkelijker laat verspanen met conventionele draaibei-

tels. De laser wordt zo ook gebruikt om snijkanten van gereedschappen te prepareren. Verschil-

lende exposanten op de EMO tonen dit.  

Een andere trend is de combinatie van opbouwen van materiaal met de laser en daarna mecha-

nisch verwijderen. Het Fraunhofer ILT ontwikkelt dit met onder andere Rolls Royce voor het pro-

duceren en repareren van blisks. Laser metal deposition (LMD) zorgt voor 60 procent materiaal-

besparing en een 30 procent kortere doorlooptijd. Grote partijen uit de luchtvaartindustrie ver-

wachten dat deze technologie over niet al te lange tijd ingezet gaat worden in de serieproductie.  

Interessante links 

Alles over de EMO 2013  

Fraunhofer IPT Precisietechnologie en automatisering 

Overzicht onderzoeksprojecten Werkzeugmaschinenlabor Aachen  

http://www.emo-hannover.de
http://www.ipt.fraunhofer.de/de/kompetenzen/Produktionsmaschinen/PraezisionsmaschinenundAutomatisierungstechnik.html
http://www.wzl.rwth-aachen.de/__C1256E970034898A.nsf/html/de_forschung_wm.htm
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Blisks productie 
Twee  thema’s  krijgen  op  de  EMO  bijzondere aandacht: de 

integratie van ICT in de productie en verspanen voor de 

luchtvaartindustrie. MTU Aero Engines heeft onlangs een 

competentiecentrum voor de productie van blisks in 

gebruik genomen. Hier verloopt de productie niet alleen 

vergaand geautomatiseerd, maar ook nog eens via              

RFID-chips aangestuurd vanuit een centraal systeem.        
Foto: MTU Aero Engines 

 

Meer over de productietechnologie  

bij MTU Aero Engines 

 

http://www.made-in-europe.nu/2013/07/mtu-neemt-ultramodern-competentiecentrum-voor-frezen-blisks-in-gebruik/
http://www.mtu.de/de/technologies/manufacturing_processes/index.html
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E én van de highlights bij Siemens op 
de EMO is dit jaar Collision Avoidance. Siemens 
kiest voor een heel andere benadering dan ont-
wikkelaars van botsingdetectiesystemen, name-
lijk door realtime de machine te bewaken als 
aan de machine wordt geprogrammeerd. Blijven 
we dan aan de machine programmeren? 

Joachim  Zoll:  “Je  ziet  meer  en  meer  het  gebruik  

van CAM-systemen, zeker voor de complexe 

werkstukken. Maar de meeste verspaners pro-

grammeren nog altijd aan de machine en blij-

ven dat ook doen. En ook al programmeer je in 

CAM, vaak zie je dat men dan aan de machine 

nog snel iets wijzigt en dan is het risico op een 

botsing groot. Daarvoor hebben we deze optie 

ontwikkeld.”   

Hoe gaat u Collision Avoidance verkopen? 
Joachim  Zoll:  “Wij  bieden  het  als  optie  in  Si-

numerik aan de machinebouwers aan. Die zullen 

het als optie met de machine moeten verkopen. 

Of het ooit standaard wordt? Iets wordt stan-

daard als iedereen het aanbiedt en niemand er 

extra  geld  voor  wil  betalen.”   

 

De reële en de virtuele machine komen bij el-

Van bits tot spanen: Siemens biedt met de aandrijfcomponenten, Sinumerik en de 

PLM-systemen, één doorlopend totaalpakket om de productiviteit en de proces-

zekerheid in de verspaning te verhogen. Met Industrie 4.0 dringt de IT-wereld nog 

dieper door in de maakindustrie. Toch blijft er aandacht voor de factor mens, be-

nadrukt Joachim Zoll die bij Siemens Motion Control Systems de divisie Machine 

Tools leidt. Een gesprek met hem over programmeren aan de machine, Industrie 

4.0, de effecten van het afluisterschandaal PRISM én hoe Siemens tegen additive 

manufacturing aankijkt. 

Interview: Joachim Zoll, Siemens 

 

Diepere IT-integratie in             
de werktuigmachine 
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Joachim Zoll, hoofd van de divisie Machine Tools bij 

Siemens: koppeling van de machines aan het be-

drijfs IT-netwerk biedt een groot potentieel.  
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kaar. In NX CAM 9 introduceert Siemens de 
Manufacturing Resource Library, waaraan ge-
reedschapfabrikanten zoals Sandvik, Kenname-
tal en Iscar meedoen. Dit vereenvoudigt het 
CAM-programmeren. Gaan zich meer fabrikan-
ten bij dit platform aansluiten? 

Joachim  Zoll:  “We  hebben  enkele  grote  namen  

uit de gereedschapwereld erbij betrokken om-

dat we momentum nodig hebben. De biblio-

theek werkt met een open standaard. Waar-

schijnlijk, en dat hoop ik, gaan anderen mee-

doen. Misschien ook de aanbieders van op-

spangereedschappen, dat zou mooi zijn, zeker 

voor opspangereedschappen die gestandaardi-

seerd en genormaliseerd zijn. Met deze biblio-

theek maken we het CAM-programmeren een-

voudiger.”   

 

U heeft het over virtual twin: virtueel valideren 
en optimaliseren voordat je echt spanen gaat 
maken. Wat levert dat op? 

Joachim  Zoll:  “Als  de  machine  vanaf  het  begin  

virtueel is ontwikkeld, komen we tot wel 40 

procent tijdreductie in de ontwikkeltijd dankzij 

simulatie. En in de productie kunnen we tot een 

10 procent hogere productiviteit komen door 

vooraf virtueel te simuleren. Alles wat namelijk 

in de productie in realiteit gebeurt, heeft een 

equivalent  in  de  virtuele  omgeving.” 

 

Industrie 4.0 is actueel in de Duitse maakindus-
trie. Wat kan ik er als verspaner mee? 
Joachim  Zoll:  “Tegenwoordig  willen  bedrijven  

meer productiviteit en efficiency bij een een-

voudiger verloop van het proces. Met IT-

integratie in de productie levert Sinumerik dit. 

Het potentieel van Industrie 4.0 is groot. Onze 

oplossing maakt een verticale integratie moge-

lijk. Denk bijvoorbeeld aan centrale opslag van 

programma’s,  gereedschapbeheer,  maar  ook  

effectieve draaitijden van de spindels uit de 

machinedata aflezen. De software laat ook   

machinediagnose  op  afstand  toe.”   

 

Siemens laat op de EMO zien wat Industrie 4.0 
in het verspanend bedrijf kan betekenen. Leuk, 
maar is dat niet iets voor de grote ondernemin-
gen? Of kan ook de jobber met enkele machi-

Collision avoidance van Siemens waarschuwt tijdens het 

programmeren aan de machine al voor botsingen.  
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nes hier iets mee? 

Joachim  Zoll:  “Grote  klanten  doen  dit  al;  ande-

ren hikken tegen de hoge kosten aan die ge-

moeid zijn als je machines opneemt in je IT-

netwerk. Daarom brengen we Sinumerik Inte-

grate for Production, een eenvoudige en betaal-

bare oplossing om de IT- en productie-

omgeving aan elkaar te koppelen. De kracht van 

onze oplossing is juist de schaalbaarheid. Met 

Sinumerik Integrate for Production kan de loon-

verspaner met één machine starten. Hij koopt 

de software (50 euro, red.), installeert deze op 

een server en hij kan data uit de machine uitle-

zen op de server. Een eenvoudige Windows 

server is al voldoende om in te stappen. Bevalt 

het, kan hij naderhand meerdere machines aan-

sluiten.”   

Werkt Integrate for Production uitsluitend met 
Sinumerikbesturing of kun je ook machines met 
andere besturingssystemen koppelen? 

Joachim  Zoll:  “De  cliënt  die  tussen  de  server  

software en de werktuigmachine in zit, werkt 

met een standaard protocol. Als de machinefa-

brikant het toelaat, kun je dus ook een niet-

Sinumerik besturing koppelen. Dat is eigenlijk 

altijd mogelijk over een standaard I/O uitgang. 

Wat de features betreft, die zullen door onze 

solution partners ontwikkeld gaan worden. Wij 

willen de integratie en het gebruik zo eenvou-

dig maken, dat meer klanten voor de Sinumerik 

besturing  gaan  kiezen.  ”   

 

Industrie 4.0 betekent dat machines en compo-
nenten gekoppeld worden aan het internet. 
Bent u niet bang dat alles wat nu rond het Ame-
rikaanse PRISM-programma naar buiten komt, 
de industrie afschrikt dit te doen? 

Joachim  Zoll:  “We  zien  nu  al  dat  sommige  klan-

ten geen remote diagnostic willen via het inter-

net. Met een goede firewall is dat echter wel in 

orde. Alles wat we nu horen over PRISM zal ze-

ker de ontwikkelingen een stap terug zetten. Zo 

zullen er nog wel meer tegenslagen komen. 

Technisch is zeer veel mogelijk, maar hoever 

gaat de acceptatie van klanten? Als de klant on-

zeker is, kun je het niet verkopen. Het gebruik 

van de cloud in de productie zal langzaam 

gaan, dat moet groeien. Als Siemens moeten 

Verrast door Chinese markt 
 

Joachim Zoll, die zelf jarenlang voor Siemens in China heeft gewerkt, is verrast dat de groei van de Chinese 
vraag naar werktuigmachines vorig jaar is ingezakt. Ook dit jaar is de markt er nog zwak, terwijl hij de Duit-
se  markt  ziet  krimpen.  “Ik  hoop  dat  de  EMO  bijdraagt  aan  de  oplossingen.”  Joachim  Zoll  kent  ook  de  ver-
wachtingen van de VDW, gebaseerd op het economisch model van Oxford Economics. Dat model voor-
spelt  een  sterke  groei  van  de  investeringen  in  2014.  “Ik  zie  wel  signalen  dat  het  in  sommige  markten  beter  
gaat. De automobielindustrie formuleert nieuwe projecten in Azië. Le Bourget, de luchtvaartshow, was niet 
slecht als je naar de orderboeken van de vliegtuigbouwers kijkt, maar ik kan dat nog niet herleiden tot 
nieuwe  orders.”  Hij  rekent  er  wel  op  dat  Siemens  volop  kan  profiteren  van  een  aantrekkende  groei  van  de  
markt omdat men met de drie versies van Sinumerik in alle segmenten van de markt meespeelt. 
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we  deze  trend  mee  vorm  geven.”   

 

Een heel ander thema: additive manufacturing. 
Straks hoeven we niet meer te frezen en te 
draaien. Is Siemens bezig met dit thema? 

Joachim  Zoll:  “We  bekijken  additive  manufactu-

ring zeer intensief. Regelmatig zitten we met de 

mensen van EOS aan tafel. Deze nieuwe tech-

nologie kan namelijk invloed hebben op de ver-

spaningsmarkt. Volgens een studie is dat effect 

vooralsnog gering. Tot 2020 zou additive ma-

nufacturing 2 procent van de verspanende 

markt kunnen substitueren. Dan praat je welis-

waar over een miljardenmarkt, maar het is toch 

niet  zo  heel  veel.”   

 

Is dit dan een bedreiging? 

Joachim  Zoll:  “Bij  Siemens  zien  we  het  als  een  

kans. We kijken namelijk ook of we Sinumerik 

kunnen inzetten in deze machines. De huidige 

lasersmeltmachines stellen helemaal geen hoge 

eisen aan de aandrijving. En omdat de focus bij 

deze fabrikanten sterk op de kosten ligt, kijkt 

men al snel naar een PC gebaseerde oplossing. 

Sinumerik is echter geschikt voor multitasking. 

Ons maakt het niks uit welke technologie er in 

de  machine  zit.”   

 

Gaan we dan naar combimachines, waarin addi-
tive manufacturing en traditionele bewerkingen 
worden gecombineerd? 

Joachim  Zoll:  “Waarom  niet  frezen  en  slijpen  in  

één machine combineren met laseropbouw. 

Voor  de  ‘Leichtbau’,  maar  ook  voor  de  energie-

sector, zien wij kansen voor additive manufac-

turing. We werken hierbij ook samen met de 

RWTH Aachen. Additive manufacturing is welis-

waar nog niet nauwkeurig, maar je kunt de 

nauwkeurigheid naderhand met verspanende 

technieken aanbrengen waar je die nodig hebt. 

Voor Siemens is additive manufacturing geen 

bedreiging, maar een kans. Het is veel spannen-

der om te kijken of we ons portfolio in deze 

machines kunnen inzetten dan het als een be-

dreiging  te  zien.”   

 

Meer informatie over Siemens CNC 

http://www.cnc4you.siemens.com/cms/website.php?id=/nl/index.htm
http://www.dormaccncsolutions.nl
http://www.tmmt-high-tech.com/
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Siemens toont op de EMO onder 
andere een verder uitgebreide    
Sinumerik 840D sl besturing. Com-
plexe bewerkingen worden hier-
door nog gemakkelijker program-
meerbaar. Daarnaast speelt Sie-
mens in op de trend van multitas-
king. Hiervoor worden nieuwe cycli 
in de besturing geïntegreerd. De 
noviteiten op een rij.   

 

C ollision Avoidance voorkomt bot-

sing van machine-onderdelen in het werkge-

bied van de machine als de operator bezig is 

met het instellen van de machine of als hij ma-

nueel nog iets aan het programma heeft gewij-

zigd. Op het scherm ziet de operator het werk-

stuk in de opspanning en de essentiële machi-

necomponenten, die rood oplichten als er een 

botsing dreigt. Is de machine ontwikkeld met 

NX Sinumerik, dan kan het machinemodel hier-

voor rechtstreeks worden ingelezen. De gereed-

schapgegevens haalt de software uit het pro-

gramma. 

 

Hogesnelheidsfrezen 

MDynamics, het technologiepakket voor het 

hogesnelheidsfrezen, geeft nu alle relevante in-

formatie voor de matrijzenbouw op één scherm 

Siemens steekt op EMO in op efficiency, productiviteit en gebruiksgemak 

 

Verspanen kan altijd gemakkelijker 
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weer. Alle G-code functies voor matrijzenbouw-

toepassingen, inclusief geprogrammeerde tole-

ranties, kunnen optisch worden gemarkeerd. 

Voor de portaalfreesmachines voegt Siemens 

een zogenaamde compileercyclus Nodding 

Compensation toe. Door het versnellen en ver-

tragen hebben de steunen van het portaal de 

neiging  om  een  ‘knikbeweging’  te  maken.  Dat  

laat op het werkstuk een markering achter. Sie-

mens heeft nu een compensatie hiervoor ont-

wikkeld, de Nodding Compensation. De be-

sturing kent de beweging die de assen gaan 

maken en kan daardoor op tijd compenseren. 

Met deze feed forward control verhoogt Sie-

mens de nauwkeurigheid van de machine en 

verbetert de oppervlaktekwaliteit aan het werk-

stuk.  

 

828D besturing 

Een andere noviteit is te vinden in de Sinumerik 

828D en 828D Basic besturing. De besturing kan 

nu de gekoppelde beweging van twee assen 

zonder mechanische koppeling aansturen. Hier-

mee is de besturing geschikt voor eenvoudige 

tandwielfreesmachines. In de besturing kan één 

slave-as nu gekoppeld worden aan maximaal 

drie master-assen. Verder is een nieuwe functie 

Manual Machine in de 828D besturing geïnte-

greerd. Tot drie handwielen zijn nu bruikbaar 

op een standaard CNC-freesmachine. Hiermee 

verhoogt Siemens de flexibiliteit van de machi-

nes, omdat je nu ook reparatiewerk dat vaak op 

een conventionele machine wordt gedaan, op 

de CNC-machine kunt doen. Siemens onder-

streept hiermee de visie dat het niet alleen om 

de high end oplossingen gaat. Het concern wil 

juist in de totale markt van instap tot en met 

high end machines actief zijn.  

 

Koppeling IT-infrastructuur 

Het server systeem Sinumerik Integrate for Pro-

duction maakt het koppelen van de werktuig-

machines aan de IT-infrastructuur van het be-

drijf eenvoudig. Met dit softwareplatform kan 

men gemakkelijk features zoals het uitlezen van 

het spindelrendement, real time volgen van de 

machines tijdens bedrijf en andere zaken reali-

seren. Vooral de solution partners gaan applica-

ties hiervoor ontwikkelen, die dan voor de ge-

bruikers beschikbaar worden gesteld. Nadat 

Siemens eerder voor een horizontale integratie 

heeft gezorgd door de aandrijfcomponenten in 

de hele procesketen in te zetten, maakt men 

hiermee de verticale integratie mogelijk. Daar-

mee denkt men doorlooptijden tot wel de helft 

te kunnen reduceren.  

 

 

 



 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                                    19 

Efficiënt op 3-asser 
 

Siemens liet zien dat je ook op een standaard 3-assige machine, in dit geval van de Braziliaanse 

fabrikant Romi, met een Sinumerik 820 D besturing efficiënt kunt verspanen. Op de extra 4e as 

zijn 8 werkstukken opgespannen die onbemand worden gefreesd. Programmeren aan de machi-

ne gaat snel doordat je slechts 

één werkstuk programmeert 

waarna de besturing de rest 

vanzelf overneemt en juist po-

sitioneert.  
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High tech 
Soms is de machinebouw figuurlijk high tech. Zoals bij Deckel Maho 

in Pfronten, waar een van de grootste machines uit de historie 

wordt gebouwd. Deze 5-assige portaalmachine DMU P 600 voor het   

Zwitserse Bunorm is 41 meter lang en heeft een X-as bereik van 18 

meter, Y-as van 4,8 meter (2940 mm onder de spindelneus) en kan 

werkstukken tot 75 ton aan. Begin 2014 moet de machine operatio-

neel zijn.  

http://www.bunorm.ch/bunorm_content/05_news/DMG-DMU-600-P.php
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Gereedschapskosten en machinestilstand 

reduceren,  dat  is  een  van  de  thema’s  

waar de R&D afdelingen van de fabri-

kanten aan werken. Dat doen ze onder 

meer door nieuwe geometrieën te ont-

wikkelen. Ze maken hierbij dankbaar ge-

bruik van de virtuele wereld.  

 

Z o kunnen ze voordat er ook maar 

één frees is geslepen, virtueel al onderzoeken 

hoe een nieuwe geometrie zich in de verspa-

ning gedraagt en hoe de belastingen van zowel 

de frees als het werkstuk er uitzien. Een van de 

pioniers in deze softwareontwikkeling is het 

Duitse ISBE, dat bij de ontwikkeling van deze 

simulatiesoftware samenwerkt met het Ameri-

kaanse Third Wave Systems (TWS). De software 

Virtueel gereedschappen ontwikkelen 
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die de twee bedrijven op de EMO tonen, doet 

meer dan alleen naar de gereedschapbelasting 

kijken.  “Hiermee  kunnen  we  relatief  nauwkeurig  

een dataset genereren waar zowel de machine-

bouwer als ook de fabrikant van opspanmidde-

len  hun  voordeel  mee  kunnen  doen”,  zegt  Kay  

Marschalkowski, die bij ISBE het Tool Enginee-

ring Center leidt. Speciale simulatiesoftware is 

nodig omdat de machinebouwers, zo zegt hij, 

wel alles weten van de machineconstructie en 

de belastingen die daarop komen, maar onvol-

doende afweten van wat zich in het snijvlak af-

speelt en welke belastingen daar uit voortvloei-

en. ISBE slaat hiermee een brug tussen gereed-

schap- en machineontwikkeling.  

 

Meer informatie Virtual Tooldesigner ISBE 

EMO 2013: 25 jaar CADCAM 

 

De Verein Graphical Tool Data Exchange 

(GTDE) biedt gereedschapfabrikanten en 

softwareontwikkelaars de mogelijkheid pro-

ductdata van precisiegereedschappen elek-

tronisch in een standaard formaat uit te wis-

selen. Dat mag ook wel na 25 jaar CADCAM. 

Tijdens de EMO organiseert de vereniging 

een gratis toegankelijk seminar waarin dieper 

wordt ingegaan op de standaard, die een 

eenvoudiger uitwisselen van data mogelijk 

maakt. Het seminar is ook bedoeld voor ge-

bruikers van CADCAM software. 

 

Wanneer: 19 september, 14.00 - 17.00 uur 

Meer informatie: GTDE op EMO 

http://www.isbe-gmbh.de/anwendungsgebiete/virtual-tool-design/
http://www.emo-hannover.de/de/ueber-die-messe/programm/veranstaltungen/informationsveranstaltung-cad/camwann-gibt-es-endlich-werkzeugdaten
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Wie de discussies in Duitsland over Industrie 4.0 volgt, zal 

zich niet verbazen over het thema van de EMO dit jaar.   

Intelligentie in productie sluit daar naadloos op aan. De 

industrie staat op de drempel van een nieuw tijdperk. Het 

internet gaat alles met elkaar koppelen. Machines beslis-

sen straks zelf wanneer ze welke bewerking uitvoeren. Ze 

gaan efficiënter met schaarse grondstoffen en energie om. 

Intelligente productie is duurzame productie.  

Intelligente productie  
is duurzame productie 

Intelligente productie  
is duurzame productie 
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H oeveel automatisering er vandaag 

de dag ook al te vinden is in de productie-

omgeving, elke stap moet nog steeds worden 

gepland. Als je een robot een ander product 

wilt laten afstapelen, moet je dat programme-

ren. Zaagmachinefabrikant Kasto heeft onlangs 

aan een toeleverancier uit de automobielindus-

trie een Kasto Speed C15 zaag geleverd, com-

pleet met magazijn en robot. Deze robot opti-

maliseert zichzelf. Op basis van de data die de 

robot uit de besturing van de zaag leest, beslist 

de robot zelf welk stapelpatroon daar het beste 

bij past. De variatie aan producten mag groot 

zijn. Komt er tijdens de productie van een grote 

serie een spoedorder tussendoor, dan past de 

robot zich automatisch aan. De robot zoekt zelf 

de meest ideale grijper voor het nieuwe pro-

duct, weet dankzij sensoren waar de producten 

afgestapeld moeten worden en gaat onverdro-

ten door. Ondertussen worden de gezaagde 

delen ook nog door de robot afgebraamd met 

behulp van een pneumatische freesspindel die 

overbelasting  herkent.  “Tot  nog  toe  moesten  

we nog steeds de productie plannen, ook al 

hadden we delen geautomatiseerd. Straks heb-

ben we dit dankzij industrie 4.0 niet meer no-

dig.  Dat  scheelt  kosten  en  voorkomt  fouten”,  

zegt  Volker  Bühler  van  Kasto.  “De  4e industriële 

revolutie heeft dezelfde effecten als destijds de 

komst van de stoommachine. Big data mining 

gaan we gebruiken om dingen efficiënter te 

doen.”  Dat  versterkt  de  positie  van  de  Europese  

maakindustrie.  

 

Cyberfysisch  

Met Industrie 4.0 wordt bedoeld de koppeling 

tussen de fysieke en de cyberwereld. Cyberfysi-

sche systemen. Intelligentie dringt door in com-

ponenten en modules  die met elkaar gaan 

communiceren  via  het  Internet  Protocol.  “Ook  

machines en producten gaan zich organiseren 

in netwerken; ze gaan quasi real time communi-

ceren  met  elkaar”,  zegt  professor  Thomas  Bau-

ernhansl. Hij is sinds enige tijd hoofd van het 

Illustratie vorige pagi-

na: zo kunnen de ver-

schillende componen-

ten van een werktuig-

machine met digicon-

nects gekoppeld wor-

den. Ze zijn dan af-

zonderlijk aan het 

web gekoppeld.  

(Afbeelding: DFKI-IFS) 
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Fraunhofer IPA in Stuttgart, dat samen met de 

universiteit zeer sterk inzet op Industrie 4.0. Dit 

is in zijn ogen iets anders dan wat sommigen 

zich  wellicht  nog  uit  de  jaren  ‘90  herinneren,  

Computer Integrated Manufacturing (CIM). 

“Toen  werkte  het  niet  omdat  we  niet  alles  aan  

elkaar konden koppelen. Nu hebben we het IP-

protocol.” 

 

Zelforganiserend  

De grote stap vooruit die we met Industrie 4.0 

gaan zetten is dat machines, cellen en fabrieken 

zichzelf organiseren. Trouble shooting doen cel-

len en machines straks zelf, voorspelt Bauern-

hansl. Als een product niet gemaakt kan worden 

omdat bijvoorbeeld een gereedschap is kapot 

gegaan, schakelt de machine zelf over op een 

ander product om te frezen of te draaien. Me-

dewerkers gaan op een hoger niveau functione-

ren.  “Ze  worden  meer  de  dirigent  van  een  com-

plete  cel.”  Tegelijkertijd  blijf  je  natuurlijk  mede-

werkers nodig houden die de logistiek rond 

zo’n  productie-eenheid verzorgen.  

 

Modulaire werktuigmachine 

Professor Detlef Zühlke van de TU Kaisers-

lautern denkt dat de opmars van Industrie 4.0 

ook  de  werktuigmachine  zal  veranderen.  “Die  

zal anders worden aangestuurd dan we gewend 

zijn.”  De  klassieke  PLC  zal  vervangen  worden  

door de moderne digiconnect, een klein stan-

daard component met IP aan boord die je zo in 

een industrieel netwerk kunt koppelen. Als je 

een palletwisselaar daarmee uitrust, kun je deze 

zo aan de machine koppelen en verloopt de 

configuratie in de besturing daarna automa-

tisch.  Zühlke  noemt  dit  ‘smart  components’,  

waarvan je de stekker insteekt en het werkt. Op 

de Hannover Messe heeft het DFKI, het instituut 

dat  Zühlke  leidt,  een  eerste  concept  van  zo’n  

oplossing gedemonstreerd.  

 

Veilige cloudoplossing 

Wat daar ook te zien was, is de cloudoplossing 

voor de industrie die in Stuttgart wordt ontwik-

keld. Als je namelijk al die machines en compo-

nenten gaat laten communiceren, krijg je een 

De klassieke PLC wordt vervan-
gen door de intelligente digicon-
nect waarmee je componenten 
direct aan het internet koppelt  

Bosch en the internet of things 

Industrie 4.0 is onderdeel van the internet of 
things. Medewerkers van Bosch Software Inno-

vations zijn een blog gestart over dit onder-

werp. Lees bijvoorbeeld hoe Industrie 4.0 de 

waardeketens gaat veranderen.  

http://blog.bosch-si.com/the-internet-of-things-and-the-future-of-manufacturing-part-i-changing-value-chains/
http://blog.bosch-si.com/the-internet-of-things-and-the-future-of-manufacturing-part-i-changing-value-chains/


 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                                    27 

enorme brij aan 

data. Die zullen in 

de toekomst, wel-

licht net als CAD- 

en CAM-data, niet 

meer lokaal worden opgeslagen maar in de 

cloud. Zelfs de besturing van de machine staat 

straks voor een deel in de cloud, voorspellen 

Duitse onderzoekers. Daar staan ook de apps, 

net zoals die voor je smartphone of tablet. Met 

die apps kun je eenvoudig IT-toepassingen in-

tegreren  in  de  bedrijfsvoering.  “Met  big  data  in  

de cloud kunnen we processen echt gaan opti-

maliseren”,  aldus  Bauernhansl  van  Fraunhofer  

IPA. 85 procent inschakelduur van je spindel 

wordt momenteel gezien als een toprendement. 

Bauernhansl denkt dat veel meer mogelijk is als 

je je processen kunt analyseren om zo je pro-

ductiviteit  te  verhogen.  “20  procent  productivi-

teitswinst kun je gemakkelijk halen als je al op 

een  OEE  van  92  zit.”  Het  Fraunhofer  IPA  is  on-

langs samen met HP het project Virtual Fort 

Know gestart. Dat moet een beveiligde 

cloudomgeving worden voor productiebedrij-

ven. Een spin off van de universiteit in Stuttgart, 

Xetics, is eveneens betrokken bij dit project. Dit 

jonge bedrijf heeft ook al de eerste apps ont-

wikkeld, onder andere voor tracking and tracing 

van producten.  

 

 

 

Duurzaam 

Thomas Bauernhansl voegt daar nog het argu-

ment duurzaamheid aan toe. Tegen 2025 is de 

groep mensen op deze aarde die nadat ze hun 

huisvesting, eten en andere primaire levensbe-

hoeften hebben betaald nog 10 dollar per dag 

overhouden voor consumptie, verdubbeld naar 

2 miljard mensen. Hoe moet je die consumptie-

behoefte beantwoorden met schaarser worden-

de grondstoffen, energie, kapitaal en personeel?  

Op de CeBIT 2013 werd Martin Schäffler van 

Bosch Software Innovations geïnterviewd over 

Industrie 4.0.  

EMO  

 

Op de EMO komt Industrie 4.0 aan bod tijdens 

het congres Intelligenter Produceren op 16 en 

17 september.  

DMG Mori Seiki introduceert de Celos bestu-

ringsinterface die met apps werkt.  

 VIDEO 

http://www.emo-hannover.de/veranstaltung/kongress-intelligenter-produzieren/TAG/55764#program
http://www.youtube.com/watch?v=qqvfMFMJ2po&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qqvfMFMJ2po&feature=player_embedded
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Met bits & bytes meer spanen 
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Voortdurend investeren in nieuwe hardware omdat je frees- of draaicapaciteit te 

kort komt, is een race die nooit eindigt. Je zult telkens opnieuw tegen capaciteits-

problemen aanlopen zolang je niet je processen aanpast. Procesoptimalisatie 

vraagt een integrale aanpak: machine, gereedschap, opspanning. Daar is de virtue-

le wereld het meest geëigend voor. Met bits & bytes meer spanen maken, is de 

overtuiging van de Oostenrijker Fritz Pimpel.                                         Lees verder 



 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                           30 

 

E ilandoplossingen. Die ziet Fritz Pim-

pel, oprichter van de Oostenrijkse specialist op 

het snijvlak van IT en manufacturing, vooral als 

hij verspanende bedrijven bezoekt. IT-systemen 

voor deelprocessen, ook in de productie zelf. 

“De  ene  wereld  praat  echter  niet  met  de  andere  

wereld.  Dat  gat  proberen  wij  te  vullen.”  Hij  is  

overtuigd dat procesoptimalisatie vooral moge-

lijk is door het totale proces virtueel te doorlo-

pen.  “De  voorbereiding  is  belangrijker  gewor-

den. Het heeft geen zin nieuwe hardware te ko-

pen  als  je  niet  je  proces  aanpast.”  Hij  geeft  een  

voorbeeld van een Pimpel-klant die acht 3-

assige machines heeft vervangen door twee 5-

assige met een palletsysteem. Hij wilde series 

kleiner dan 5 stuks automatiseren en op een 

zodanige wijze dat het eerste deel net zoveel 

tijd  kost  als  het  vijfde.  “Tachtig  procent  van  de  

productie wordt nu manloos gemaakt. En 70 

procent van de bewerkingen programmeren we 

automatisch door knowledge based te pro-

grammeren.”  Een  bewerkingstijd  van  20  minu-

ten wordt in 10 minuten geprogrammeerd. Een 

ander voorbeeld: een grote machinebouwer 

heeft in 5 jaar tijd zijn omzet verdubbeld met 

slechts een beperkte uitbreiding van zijn pro-

ductiecapaciteit.  “Maar  hij  heeft  geen  capaci-

teitsprobleem meer omdat hij het proces an-

ders  heeft  ingericht.”   

 

Virtueel frezen of draaien 

Fritz Pimpel wil met deze twee voorbeelden 

aangeven dat de stap naar meer efficiency zit in 

een andere inrichting van de werkvoorberei-

ding. De virtuele wereld bepaalt steeds meer de 

hoeveelheid spanen die op de werkvloer kan 

worden gemaakt. Dat gaat verder dan CAM-

programmering. Simulatie is onmisbaar, zeker 

in de manarme productieomgeving. Fritz Pim-

pel gebruikt het woord simulatie overigens lie-

ver niet. CHECKitB4, het pakket dat Pimpel hier-

voor heeft ontwikkeld, simuleert namelijk niet 

maar maakt de virtuele machine aan en door-

loopt dan het bewerkingsproces op basis van 

de DNA van je machine. De software van Pim-

pel gebruikt dezelfde kernel als de machinebe-

sturing.  “We  halen  de  DNA  van  de  machine,  in-

clusief alle cycli, parametisering, de configure-

Nieuwe software van Pimpel: 
virtueel machine en opspanning 

testen voordat je                  
CAM-programmeert 
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 ring van de besturing. We simuleren niet maar 

voeren  de  bewerking  virtueel  uit.”  Met  andere  

woorden: Pimpel haalt de machine naar de 

werkvoorbereiding. Hij noemt dit een essentieel 

verschil met simulatiepakketten, die de NC-

code  interpreteren  en  dan  interpoleren.  “In  een  

simulatie neem je aan dat de besturing dit of 

dat doet. Je hoeft echter maar een parameter te 

veranderen en de machine gedraagt zich an-

ders.”  In  CHECKitB4  wordt  elke  100  milliseconde  

de positie van de assen doorgegeven. 

 

Virtueel opspanning testen 

Hiermee gebeuren dus twee belangrijke stap-

pen uit het verspaningsproces virtueel en off-

line, weg van de machine: het CAM-

programmeren en de controle of het program-

ma daadwerkelijk afloopt zoals je dat bedacht 

hebt. Een belangrijke eerste stap in het verspa-

ningsproces is tot nog toe echter niet virtueel 

beschikbaar: de keuze voor machine en op-

spanning. Dat schatten programmeurs in op ba-

sis van ervaring. Bij complexe nieuwe werkstuk-

ken gaan ze dikwijls eerst experimenteren aan 

de machine. Kostbare 

machinetijd gaat zo 

verloren. Daarom lan-

ceert Pimpel op de 

EMO in Hannover 

CHECKitB4 step one. 

Fritz  Pimpel:  “Want  als  

CHECKitB4 een pro-

bleem detecteert, 

moet je terug naar je 

CAM-programma. Kun 

je het daarin niet oplossen, moet je verder terug 

naar eventueel een andere opspanning of mis-

schien  zelfs  een  andere  machine.”  Dat  is  niet  

alleen tijdrovend en kostbaar, het verstoort het 

proces want de CAM-programmeur is tien te-

gen een al met de volgende programmeerop-

dracht bezig. De Virtuele Machine,  een add on 

voor Esprit, biedt je de kans om opspanningen 

virtueel te testen voordat je CAM-

programmeert.  

 

Legoblokken 

Een Stepfile is voldoende om het deel al in de 

machine te kunnen bewegen. Om te zien hoe je 

het het beste kunt opspannen. De software be-

vat ook functionaliteiten voor het uitlijnen. Alle 

bediening verloopt heel intuïtief: wil je een an-

der opspanmiddel, dan trek je de virtuele lad-

met opspanmiddelen open. Dat geldt ook voor 

de lade met gereedschappen. Fritz Pimpel en 

Zo ziet het eruit: digitaal kun je controleren of be-

paalde opspanningen en machines gebruikt kunnen 

worden, lang voordat er daadwerkelijk wordt ver-

spaand.  
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zijn ontwikkelteam hebben zich laten inspire-

ren door de Legoblokken waarmee ze in hun 

kinderjaren  hebben  gespeeld.  “Het  pakket  

moet eenvoudig te bedienen zijn. Gewoon 

blokken  pakken  en  daarmee  bouwen.”  Veel  

zaken zijn over te nemen uit het CAM-

programma.  

 

Beslismoment vervroegen 

Met de nieuwe software haalt Pimpel het be-

slismoment over opspanningen naar voren: 

voordat er CAM-programma’s  worden  ge-

maakt. Je voorkomt ook stilstand van de dure 

machine omdat je de maakbaarheid aan de 

machine  onderzoekt.  Fritz  Pimpel:  “Je  kunt  nu  

beslissingen nemen waar je anders pas bij het 

CAM-programmeren aan toe komt. Neem je 

die beslissingen in de werkplaats aan de ma-

chine, dan kost dat tijd. Neem je ze pas in de 

CAM-fase, loop je het risico dat je naderhand 

kostbare  stappen  terug  moet  in  het  proces.”  

Hiermee wordt het totale proces verder geop-

timaliseerd. Als je alle drie de stappen virtueel 

doorloopt, weet je voordat een spaan is ge-

draaid of gefreesd dat je proces optimaal is 

ingesteld.  “Virtueel  kunnen  we  niet  meer  dich-

terbij  de  machine  komen.  “ 

 

Meer informatie: Pimpel  

Beslismoment over opspan-
ningen verschuift naar voren                      
in het proces 

http://www.pimpel.de/nl/aktuell/
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“Virtuele  en  reële  wereld  schuiven  naar  elkaar  op” 
 

Fritz Pimpel is ervan overtuigd dat 
de reële en de virtuele wereld stilaan 
in elkaar gaan overlopen.  

 

Zo zoekt hij samenwerking met machi-

nefabrikanten om bijvoorbeeld data 

over gereedschappen en voorinstellin-

gen die in de CAM-software zijn be-

paald, door te geven aan de machine 

en  de  voorinstelapparatuur.  “Het  pro-

ces vult zich dan gaandeweg als een 

emmer die langzaam met water vol-

loopt”,  schetst  hij  deze  toekomstige  

stap. Doordat er vanuit één databank 

wordt gewerkt, verklein je de kans op 

fouten en voorkom je dubbel werk. 

 

In de cloud 

Hij ziet niets liever dan dat er eindelijk 

standaardisering komt. Dat elke fabrikant zijn eigen systeem wil ontwikkelen, vindt hij niet meer 

van  deze  tijd.  “Alle  data  moeten  in  de  cloud  beschikbaar  komen.  Daarvoor  moet  er  een  neutraal  

bedrijf  komen.”  Hij  denkt  dat  het  initiatief  moet  komen  van  softwareproducenten  en  gereed-

schapfabrikanten, dan volgt de rest vanzelf wel.  
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K MWE is een van de bedrijven die 

meedoen aan de wereldwijde designwedstrijd 

van GE. Het Amerikaanse industrieconcern 

daagt designers uit met nieuwe ontwerpen te 

komen voor titaniumbeugels voor vliegtuigen, 

die vervaardigd kunnen worden via additive ma-

nufacturing. Arno Gramsma heeft voor deze uit-

daging direct samenwerking gezocht met de 

afdeling  topologie  aan  de  TU  Delft.  “Het  voor-

deel van additive manufacturing is dat je kunt 

spelen met het materiaal. Ook inwendig in een 

onderdeel kun je complexe structuren maken, 

waardoor  zo’n  beugel  net  zo  sterk  kan  zijn  als  

De Eindhovense systemsupplier KMWE is een van de eerste be-

drijven die een letter of intent hebben getekend voor de op-

richting van een Addlab, een 3D printlab waar meerdere high 

tech bedrijven in participeren. Additive manufacturing gaat na-

melijk een rol van betekenis spelen in de maakindustrie, ver-

wacht Arno Gramsma. De business development manager van 

de Brabanste supplier bespeurt ook bij klanten een toenemen-

de interesse.  

Additive manufacturing kansrijk in 
high tech industrie 
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gefreesd uit vol materiaal, maar wel vele malen 

lichter  met  minder  materiaalgebruik.”  Het  ont-

werp is samen met de engineers uit Delft geop-

timaliseerd qua gewicht door het materiaal 

exact op die plaats te zetten waar het bijdraagt 

aan de gewenste sterkte en noodzakelijke 

draagkracht. Alle overbodige materiaal is weg-

gelaten, wat tot een reductie van het materiaal-

gebruik met 68 procent leidt ten opzichte van 

een  freesdeel.  “Bij  additive  manufacturing  gaat  

het om de functionaliteit die je toevoegt aan 

het  maakdeel.”  In  de  vliegtuigindustrie  is  ge-

wichtsbesparing een belangrijke functionaliteit. 

 

3D printen in high tech industrie 

Arno Gramsma heeft anderhalf jaar geleden bij 

KMWE het thema 3D printen, oftewel additive 

manufacturing, op de agenda gezet. Hij ziet een 

markt voor dergelijke delen. KMWE opereert in 

wat de toeleverancier zelf omschrijft als high 

flexibility low volume markt. Complexe freesde-

len maken voor de luchtvaart, medische en semi 

conductor industrie, automotive en high tech 

machinebouw. Seriegroottes: van 50 tot 500 

stuks  per  jaar.  “Additive  manufacturing  past  

daar goed in. De technologie staat dus op onze 

roadmap. Hierin hebben we acties opgenomen 

hoe we additive manufacturing in ons bedrijf 

ontwikkelen  en  hoe  we  de  markt  benaderen.”  

Hier past ook de recente start van KMWE Pro-

jects in. Hiermee kan men de engineeringsacti-

viteiten nadrukkelijker een plek geven. Engi-

neers gaan een belangrijke rol spelen om het 

pad te effenen voor een doorbraak van additive 

manufacturing in de high tech industrie. Waar 

het volgens Arno Gramsma namelijk om draait, 

is functionaliteit. De opmars van de laagop-

bouwtechnologie dwingt engineers terug te 

gaan naar de basis: welke functies moet een on-

derdeel hebben? En kun je die met additive ma-

nufacturing direct integreren? Dat zal uiteinde-

lijk de keuze tussen 3D printen of frezen bepa-

len.  “Als  er  geen  verschil  in  functionaliteit  zit  

tussen een freesdeel en een additive manufac-

turing deel, denk ik dat de kosten voor een CNC 

freesdeel lager zullen zijn. De productiekosten 

van additive manufacturing zijn nog te hoog, 

mede  door  de  dure  metaalpoeders.” 

 

3D printen vervangt het      
frezen niet, de technologie is  

aanvullend 

Rechts het oorspronkelijke deel,; op 

de vorige pagina het qua materiaal-

gebruik geoptimaliseerde 3D print-

deel dat, als je metaal gebruikt, net 

zo sterk is, maar 68 procent minder 
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Functionaliteit het sleutelbegrip 

Bij een vliegtuigonderdeel kan gewichtsbespa-

ring de functionaliteit zijn die je dankzij additive 

manufacturing integreert. Bij een ander onder-

deel misschien assemblagekosten. Of het snel 

kunnen wijzigen van het design. Zodra je vanuit 

de functionaliteit gaat denken, worden tekort-

komingen van de laagopbouwtechniek, zoals de 

onnauwkeurigheid, minder belangrijk, vindt Ar-

no Gramsma. Neem een koelmanifold. Ga je de-

ze 3D printen, kun je effectiever koelen. In de 

huidige freesontwerpen staan echter nauwkeu-

righeden aangegeven die je met 3D printen bij 

lange  na  niet  kunt  halen.  “Ook  dan  moet  je  te-

rug naar de functionaliteit. Heeft het koelkanaal 

zo’n  hoge  oppervlaktekwaliteit  nodig?  Wat  is  

het effect op de flow als het oppervlak ruwer is? 

Misschien  geen.”  De  businesscase  kan  heel  er-

gens anders zitten dan in je eigen productieom-

geving. Het is daarom niet eerlijk de twee pro-

ductietechnieken met elkaar te vergelijken puur 

op basis van de kostprijs per onderdeel.  

 

Roadmap ontwikkelen 

KMWE heeft het thema additive manufacturing 

bij grote opdrachtgevers al aangekaart. De bu-

siness development manager merkt dat alle 

OEM’ers  waar  KMWE  mee  te  maken  heeft,  er-

mee bezig zijn. De één langer dan de ander, de 

ene is al dieper doorgedrongen dan de ander. 

Sommige  OEM’ers  zetten  de  techniek  al  in.  Ar-

no Gramsma is daarom blij met het initiatief van 

Additive Industries om samen met een aantal 

high tech spelers uit de regio een Addlab op te 

richten. Hier komen de machines te staan, zodat 

bedrijven de investeringen niet volledig zelf 

hoeven te dragen. Dat biedt bedrijven als 

KMWE de kans om de toegevoegde waarde van 

additive manufacturing te onderzoeken en aan 

te tonen. Arno Gramsma zou dat het liefst nog 

breder trekken, naar regionaal of zelfs Europees 

vlak.  “We  zouden  als  Nederland  of  als  West-

Europa een roadmap moeten ontwikkelen hoe 

we deze technologie optimaal gaan inzetten en 

uitbouwen.”  De  moeilijkheid  in  de  maakindus-

trie is momenteel namelijk dat additive manu-

facturing qua investeringen concurreert met an-

dere investeringsaanvragen, zoals voor frees-

Arno Gramsma, business development ma-

nager  bij  KMWE:  “De  toegevoegde  waarde  

van additive manufacturing zit in het inte-

greren van functionaliteit, zoals gewichts-

besparing.” 



 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                                    37 

machines in geval van KMWE , die op het mo-

ment van de aanvraag vaak al voor driekwart 

bezet  zijn.  “Terwijl  we  de  stukken  voor  metaal-

printen  nog  moeten  zoeken.”  Tevens  zullen  

mensen opgeleid moeten worden om de moge-

lijkheden van deze productietechnologie onder 

de knie te krijgen en dat gaat niet zomaar even. 

Juist daarom is het zo aantrekkelijk gezamenlijk 

op te trekken, waarbij elk bedrijf wel zelf be-

paalt wanneer het kennis deelt en wanneer niet. 

 

Topologie software nodig 

De grote uitdagingen die hij ziet, liggen vooral 

in het voortraject, de engineeringsfase. Zo con-

stateert hij dat de huidige softwareproducten, 

zoals de CAD-systemen, nog onvoldoende zijn 

afgestemd op de nieuwe maaktechnologie. Om 

van een CAD-model een STL-file voor een 3D 

printer  te  maken,  is  geen  probleem.  “Maar  je  

moet die file ook kunnen analyseren met FEM 

en dan zou je weer automatisch terug moeten 

kunnen  keren  naar  je  ontwerpomgeving.”  Daar-

naast denkt hij dat goede topologie software de 

positie van additive manufacturing kan verster-

ken. Voor de beugel van GE is een designer van 

de TU Delft anderhalve week bezig geweest om 

tot een optimaal topologisch model te komen. 

Kun je dat in een softwaremodel gieten, dan 

kun je sneller tot optimale gewichtsverdelingen 

komen.  “Eigenlijk  moet  het  model  op  basis  van  

een  aantal  uitganspunten  automatisch  groeien.”    

Daarnaast denkt hij dat er meer spelers aan de 

materiaalzijde moeten komen. Maar dat is een 

kwestie  van  zorgen  dat  er  markt  voor  is.  “Nu  

beschermt  men  de  markt.  Dat  kan  afschrikken.”  

Als dat lukt, kan het laagsgewijs opbouwen van 

metalen delen een boost krijgen.  

 

Geen vervanging freesmachine 

Zal additive manufacturing het frezen en draai-

en  gaan  vervangen?  Zo’n  vaart  gaat  het  beslist  

niet lopen, verwacht Arno Gramsma. Misschien 

dat over 5 tot 15 jaar bij bedrijven als KMWE de 

additive manufacturing machines naast de 

freesmachines staan. Dan praat je al over een 

behoorlijke markt. Een vervanging van frees-

technologie  is  het  echter  beslist  niet.  “Het  is  een  

andere  productietechnologie.  Aanvullend.”  Je  

moet ook niet te veel verwachten. Een bedrijf 

als KMWE heeft al meer dan een halve eeuw er-

varing opgebouwd in freestechnologie. De ken-

nisopbouw van additive manufacturing is net 

pas  gestart.  “We  moeten  de  leercurve  opnieuw  

doorlopen.”  Als  toeleverancier  moet  je  er  wel  nu  

mee aan de slag gaan. Arno Gramsma merkt 

namelijk dat elders in de wereld - China, Zuid-

Afrika en Amerika - industrieën en kennisinstitu-

ten samen sterk inzetten op de nieuwe techno-

logie.  “OEM’ers  gaan  straks  ook  AM-delen we-

reldwijd inkopen. We moeten ook hiermee op 

wereldniveau  concurreren.”  Dat  betekent  nu  in-

stappen, kijken waar de voordelen voor de klant 

zitten. Want het kan snel gaan. Zo wordt op dit 

moment 90 procent van alle gehoorapparaten 

al 3D geprint. Die omslag heeft deze industrie 

binnen  enkele  jaren  gemaakt.  “Ben  je  niet  mee-

gegaan, merk je na drie jaar dat je markt weg is. 

Zo  snel  kan  het  gaan.”   

 

Meer informatie: KMWE  

http://www.kmwe.com/
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“3D printen zit in acceptatiefase: 
de big boom komt” 

De geschiedenis herhaalt zich. Begin jaren tachtig trokken velen de toe-

komst van de CNC-freesmachines in twijfel. Hetzelfde gebeurt nu met ad-

ditive manufacturing, zegt de Zwitserse professor Gideon Levy. Natuurlijk 

vertoont de additive manufacturing technologie van vandaag veel tekort-

komingen. Maar, zo verwacht hij: binnen vijf jaar zullen de machines er to-

taal anders uitzien. Knelpunten die nu een doorbraak in de weg staan, zijn 

dan opgelost. 
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P rofessor Gideon Levy schudt de kri-

tiek op additive manufacturing technologie an-

no nu uit zijn mouw. Automatisering ontbreekt. 

Er is geen closed loop systeem voor de positio-

nering. De machines zijn langzaam; de product-

opbouw onnauwkeurig. De Zwitser, verbonden 

aan de ETH Zürich, denkt dat over vijf jaar veel 

veel van deze zaken zullen zijn opgelost. Je 

moet niet verwachten dat een technologie die 

amper 25 jaar oud is, nu al net zover is door-

ontwikkeld als bijvoorbeeld vonkeroderen. Hij 

gelooft in de doorbraak van wat tegenwoordig 

populair  3D  printen  wordt  genoemd.  “Omdat  

de IT revolutie ervoor gezorgd heeft dat we al-

les hebben gedigitaliseerd. Nu kunnen we met 

3D printen de digitale informatie weer terug-

brengen  tot  iets  dat  we  kunnen  voelen.”  Levy  

denkt dat de hype waar sommigen over spre-

ken al voorbij is. De hypecurve die Gardner elk 

jaar publiceert en waarop 3D printen in 2011 

gevaarlijk dichtbij de top stond, is al achter-

haald  wat  hem  betreft.  “We  zitten  in  de  accep-

tatiefase. De big boom komt.”  Jaarlijks  worden  

er  zo’n  1.400  patenten  wereldwijd  verleent  die  

iets te maken hebben met 3D printen. 

 

Brug slaan naar productie 

Daarmee wil hij niet beweren dat binnen enkele 

Professor Gideon Levy 
twijfelt niet aan       

doorbraak additive            
manufacturing 

http://www.renishaw.nl/additive
http://www.renishaw.nl
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jaren maakdelen die 

nu gefreesd en ge-

draaid worden en 
masse worden ge-

print. De technologie 

staat daarvoor nog te 

ver van de productie af. Daarvoor is de kwaliteit 

nog onvoldoende. Maar additive manufacturing 

is wel heel goed in staat om een brug te slaan. 

Waar het vooral op aan komt, is de juiste busi-

nesscase  te  vinden.  “Het  voordeel  van  additive  

manufacturing  is  dat  je  complexiteit  ‘for  free’  

krijgt. De businesscase van 3D printen zit in de 

complexiteit. Je moet niet gaan concurreren 

met productietechnieken waarmee het 1 euro 

kost om een onderdeel te maken. Additive ma-

nufacturing concurreert niet met traditionele 

productietechnieken. Je kunt er namelijk dingen 

mee  doen  die  tot  nog  toe  niet  konden.”  Daar  zit  

de kracht in.  

 

Omslagpunt verschuift 

Tegelijkertijd ziet hij het omslagpunt waarop je 

bijvoorbeeld een product lasersintert of spuit-

giet, opschuiven. Volgens een studie door BMW 

ligt  dit  punt  nu  grofweg  bij  500  stuks.  “Maar  als  

bijvoorbeeld de materiaalkosten 20 procent 

omlaag gaan, kan het omslagpunt naar 20.000 

stuks”,  geeft  Levy  een  voorbeeld.  Essentieel  

blijft de designfactor. Designed for additive ma-

nufacturing, dat is het adagium. Wil je maximaal 

de potenties van additive manufacturing benut-

ten, dan moet je voor deze technologie ontwer-

pen. Doordat je eenvoudig complexe structuren 

kunt produceren, kun je heel materiaalefficiënt 

ontwerpen  om  zo  materiaal  te  besparen.  “Je  

kunt de topologie optimaliseren, alle overbodi-

ge materialen eruit halen en toch een sterk pro-

duct maken. We kunnen nu bouwen zoals de 

natuur dat doet. De kans is dan ook groot dat 

additive manufacturing de carbon footprint van 

veel  producten  gaat  verkleinen.”   

Professor Gideon 

Levy twijfelt niet aan 

de doorbraak van 

additive manufactu-

ring. 
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Tractorenfabrikant 

John Deere in Mann-

heim heeft de pro-

ductie van de tand-

wielen vergaand ge-

automatiseerd. De 

twee medewerkers 

per shift hoeven niet 

meer of minder te 

doen dan de trolleys 

met producten of 

halffabrikaten aan de 

machines te koppe-

len. Elke trolley is 

voorzien van een 

RFID-chip zodat de machine weet welk tandwiel er be-

werkt moet worden, welke gereedschappen nodig zijn 

en  welke  programma’s.  Omdat  elke  stap  wordt  gere-

gistreerd, weet de machine als er iets niet goed is. De 

flexibele productie wordt ondersteund door een de-

centrale besturing aan de bewerkingscentra. De pro-

ductie is flexibel want de 300.000 tandwielen en 

47.000 assen die in Mannheim elk jaar van de machi-

nes komen, worden in liefst 40 verschillende varianten 

(tandwielen) en 11 varianten voor de assen gebouwd. In 

de machines worden vlakfrezen, centreren, finisseerbe-

werkingen en diepgatboren gecombineerd in één op-

spanning. Het resultaat is dat men met 55 procent min-

der machines 50 procent meer output haalt.  

300.000 tandwielen voor John 
Deere flexibel produceren  
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Hoe harder het materiaal dat je moet be-

werken, hoe harder het snijgereedschap 

moet zijn. Een vuistregel is, volgens de 

specialisten van Makino: de snijkant van 

de frees moet 4 keer zo hard zijn als het 

werkstuk. Kun je dan hardmetaal (tot 2200 

Hv) nog wel economisch frezen?  

Hardmetaal bewerken: hybride-
techniek de beste keuze? 
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V ergeet CBN-frezen als je hardmetaal 

moet verspanen. Die boodschap van Matthias 

Wilke, productmanager bij Makino, is duidelijk 

als hij een infografic laat zien over de verhou-

ding tussen hardheid van het werkstuk en de 

eisen die dit aan de frees stelt. Hardmetaal ligt 

tussen 900 en 2200 Hv in. CBN varieert in hard-

heid tussen 3000 en 3500 Hv. Met andere woor-

den: je hebt minstens freesgereedschappen no-

dig die gecoat zijn met CVD of PVD-

technologie. Dergelijke coatings lopen qua 

hardheid uiteen van 800 tot 10.000 Hv. Dus al-

leen de hardere coatings zijn goed genoeg. 

 

Welke coating? 

Makino heeft verschillende coatingtypen met 

elkaar vergeleken. CVD-gereedschappen 

(chemisch neerslaan van de deklaag) zijn nauw-

keurig en hebben een hogere slijtageweerstand 

dan PCD-gereedschappen. Het nadeel is echter 

dat ze duur zijn. PCD (polycristallijne diamant) is 

slijtvast, nauwkeurig en de oppervlaktekwaliteit 

is heel goed. Ook deze gereedschappen zijn 

echter duur. Een goedkoper proces om een ge-

reedschap te coaten is electro deposition. Deze 

techniek wordt eigenlijk alleen bij slijpgereed-

schappen toegepast. Het is namelijk lastig om 

een hoge gereedschapnauwkeurigheid te ver-

krijgen met electro deposition. Daarentegen zijn 

de kosten wel aantrekkelijker: deze gereed-

schappen zijn relatief goedkoop. Het toepas-

singsgebied is echter heel beperkt: eigenlijk al-

leen maar voor het voorfrezen en dan nog 

slechts als je met een frees werkt met een dia-

meter groter dan 2 mm. Zet je deze drie coa-

tings naast elkaar in een matrix, dan lijken de 

CVD-gecoate gereedschappen zowel voor voor-

frezen als het nafrezen geschikt te zijn. Alleen, 

wil je spiegelkwaliteit, dan moet je een PCD-

gecoate frees nemen.  

 

iQ300 

De Japanse machinebouwer is al een jaar of 

acht bezig met de ontwikkeling van freesstrate-

gieën voor hardmetalen componenten. In 2009 

is mede hiervoor de iQ300 ontwikkeld, een zeer 

stijve machine, met lineaire aandrijvingen en 

een spindel die niet alleen tot 45.000 toeren per 

minuut draait, maar ook nog eens in de Z-

richting tot op enkele µm nauwkeurig kan wor-

den gepositioneerd. En dat is een van de vereis-

ten wil je direct hardmetaal kunnen frezen, zegt 

Matthias  Wilke.  “Je  hebt  een  stijve  spindel  en  

een stijve machineconstructie nodig, anders 

krijg je problemen met de standtijd van je ge-

reedschappen.”  De  herhaalnauwkeurigheid  van  

deze machine bedraagt 0,5 µm. Makino heeft 

Makino toont voordelen van de com-
binatie van vonken en frezen hard-
metalen gereedschappen 



 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                           44 

bij de iQ300 gekozen om links en rechts lineaire 

motoren te plaatsen. Hierdoor verlaagt men de 

krachten die vrijkomen en kan men beter koe-

len. De lage trillingswaarde van de machine 

zorgt uiteindelijk voor de hoge oppervlakte-   

kwaliteit.  “Trilling is killing voor oppervlaktekwa-

liteit.”  Nieuw  bij  de  iQ300  is  dat  Makino  een  

meetsysteem voor de gereedschappen heeft 

ontwikkeld dat gereedschappen van minimaal 

0,01 mm kan meten met behulp van een CCD-

camera om de gereedschaplengte te bepalen. 

Gereedschappen kunnen nu gecontroleerd wor-

den zonder ze uit de machine te halen, wat ze-

ker bij dergelijke microfrezen een belangrijk ge-

geven is.  

 

Zecha gereedschappen 

De Duitse gereedschapproducent Zecha freest 

zelf hardmetalen gereedschappen op een iQ300 

van Makino. Dat gebeurt tegenwoordig met zelf 

ontwikkelde frezen van 0,5 mm diameter. De 

trend gaat richting 0,05 mm dunne freesjes, al-

dus Stefan Zecha van het Duitse familiebedrijf. 

“Zo  dun  als  een  menselijk  haar.”  Volgens  hem  

heeft het frezen van  hardmetaal een groot 

voordeel ten opzichte van vonkeroderen, name-

lijk er ontstaat geen witte laag aan het opper-

vlak van je werkstuk. CBN-frezen zijn ook vol-

gens hem niet goed genoeg om hardmetaal te 

bewerken. Aan de snijkanten breken de carbi-

dedeeltjes uit. Met de nieuwe HHZ-frezen uit 

eigen huis krijg je een freesstructuur vergelijk-

baar met het frezen van gereedschapstaal. Op 

de Makino-machine freest Zecha vormen van 8 

mm diep met een radius van 0,158 µm en een 

Rz-waarde van 0,77 µm. De spanen die hierbij 

vrijkomen  hebben  een  lengte  van  8  µμm.  “Maar  

het  zijn  wel  spanen”,  beklemtoont  de  gereed-

schapsproducent. Het bedrijf gebruikt overigens 

voor het meten sinds kort een scanner elektro-

nen microscoop die tot 45.000 keer vergroot. 

“Als  je  over  een  micron  praat,  moet  je  ook  een  

micron meten. Dat kan alleen met een elektro-

nenmicroscoop. Bij tactiel meten meet je met 

een instrument dat een radius aan de top heeft. 

Meet je met elektronen, dan zie je de echte 

waarheid.” 

Makino maakte dit overzicht van dia-

mant gereedschapcoatings en hun 

toepassing.  
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Hybrideproces 

Toch zou de beste manier om hardmetalen 

componenten te bewerken wel eens een hybri-

deproces kunnen zijn: de combinatie van 

vonkeroderen en verspanen, meent Matthias 

Wilke. Met die combinatie haalt Makino een op-

pervlakteruwheid van 0,015 µm. Om het 

vonkeroderen te versnellen, heeft Makino onder 

andere een nieuwe generator ontwikkeld. Deze 

Carbide Booster (120Aeff) reduceert de bewer-

kingstijd  bij  het  ruwen  met  zo’n  66  procent  (in  

een oliebad). Dit percentage heeft betrekking 

op een test met een wolfraamkoper electrode 

bij het vonkeroderen van G2 hardmetaal. Dank-

zij de nieuwe generator haalt men een 3 keer zo 

hoge productiviteit: per minuut kan 2 gram ma-

teriaal worden weg gevonkt. Daarna kan de 

eindbewerking gebeuren door te frezen op de 

iQ300, waarmee men spiegelkwaliteit behaalt. 

Matthias Wilke ziet dit als een beter alternatief 

voor het polijsten van gevonkte werkstukken. 

Niet alleen duurt het polijsten met de hand veel 

langer; het is dan lastiger om de gelijke kwaliteit 

te herhalen bij meerdere werkstukken.  

 

De keuzemogelijkheden. 

VIDEO HARDMETAAL 

FREZEN 

http://youtu.be/PIxS-pCreFg
http://youtu.be/PIxS-pCreFg
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Waardoor slaagt Makino erin om in Europa te 

groeien? 

“We  hebben  lange  tijd  geïnvesteerd  in  de  ae-

rospacemarkt. Daar hebben we goede contac-

ten opgebouwd. Daar plukken we nu de vruch-

ten van. Daarnaast zijn we ook in de crisis van 

2009 blijven investeren in Europa. We hebben 

onze positie uitgebreid met nieuwe vestigingen; 

het team versterkt; veel geïnvesteerd in oplei-

ding  en  training.”   

Hoe ziet de markt er tot nog toe in 2013 uit? 

“Het  eerste  kwartaal  is  echt  goed  geweest.  Veel  

orders in aerospace. Het tweede kwartaal is rus-

tiger. Zuid-Europa blijft qua niveau van de 

markt minder dan 50 procent van wat de markt 

in 2007 was. Ik zie daar geen verbetering, eerder 

een tendens naar beneden. Centraal en Oost- 

Europa komen wel terug. En de Beneluxmarkt 

ziet er voor ons relatief goed uit, mede door de 

aerospace. Maar in Nederland hebben we ook 

Makino heeft een goed jaar achter de rug. De omzet in 

het gebroken boekjaar (tot en met 30 maart 2013) groei-

de met 15 procent, de nettowinst met 4 procent. In Euro-

pa heeft de Japanse fabrikant zelfs marktaandeel gewon-

nen en doet de fabrikant het niet alleen in de aerospace-

markt goed. Tegen de trend in groeide de omzet hier in 

euro’s  gemeten  met  20  procent.  De  komende  jaren  wil  

Makino hier verder groeien. Europees topman P. Anders 

Ingemarsson ziet daar alle kansen voor. 

“Zonder applicatie-
ontwikkeling met de klant kun  
je niet de meerwaarde uit 
high tech machines halen” 
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enkele goede klanten in de gereedschap en ma-

trijzenbouw  kunnen  winnen.”   

 

Is het met name de aerospace die het goed 

doet in Europa? 

“Niet  alleen.  De  stempel- en matrijzenmarkt is 

deels teruggekeerd naar Europa. Werk dat nu 

terugkomt, blijft. Sommige bedrijven focussen 

op hoogwaardige gereedschappen; anderen 

verbreden hun portfolio door naast stempels en 

matrijzen ook precisiedelen te gaan toeleveren. 

Ze bouwen een nieuwe poot onder hun bedrijf. 

Ook in machines voor deze precisiedelen zijn 

wij  sterk.” 

 

Makino zegt oplossingen te verkopen in plaats 

van machines. U ondersteunt de klant bij het 

inrichten van diens proces. Doet u dat alleen 

voor de grote klanten, die een T2 of T4 kopen?  

“Nee,  applicatieontwikkeling  doen  we  ook  voor  

een gereedschapmaker. Voor de klant die een 

standalone machine heeft. Samen testen we de 

grenzen van wat mogelijk is. Samen werken we 

aan een optimalisatie van machine en proces. 

Anders kun je niet de waarde die in onze high 

tech  machines  zit  eruit  halen.”   

 

Op de EMO introduceert Makino E Tech Doctor, 

realtime software ondersteuning voor de opera-

tor aan de vonkmachines. Hebben Makino-

klanten  zo’n  eenvoudige  vorm  van  ondersteu-

ning wel nodig? 

“E  Tech  Doctor  betekent  gebruiksgemak.  Waar-

om zou je ondersteuning niet gemakkelijk ma-

ken als dat kan? Als bedieners gemakkelijker en 

sneller leren, daalt de foutquota. Daar gaat het 

Makino Europe topman              
P. Anders Ingemarsson positief 
over de ontwikkelingen in de 
markt  
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om. De prestaties van de machine moeten 

voorop staan, software is daarbij ondersteu-

nend.”   

 

Een andere noviteit op de EMO is de T1, de 

kleinste machine uit de T-reeks. Richt Makino 

zich hiermee op een nieuwe doelgroep of op de 

klanten die ook in zijn voor een T2? 

“De  T1  is  voor  een  bredere  doelgroep  geschikt  

dan de T2. Deze machine is ook bedoeld voor 

middelgrote klanten die flexibiliteit in materia-

len en toepassingen zoeken. Je kunt er net zo 

goed aluminium als titaan of staal op bewerken. 

Deze machine wordt zeker belangrijk voor Eu-

ropa. We hadden al de a-serie voor de alumini-

um bewerking en de T2 voor titaanbewerking, 

deze T1 vult het gat tussen die twee in en biedt 

de  klant  flexibiliteit.”   

 

Hoeveel gaat de T1 kosten? 

“De  prijs  maken  we  pas  op  de  EMO  bekend.”   

 

Daarnaast introduceert Makino twee nieuwe 

draadvonkmachines. Wat betekenen deze voor 

de markt en hoe ziet u de kansen voor draad-

vonken in Europa? 

 

“Velen  denken  bij  eroderen  meteen  aan  de  

stempel- en matrijzenmarkt. Wij zien het von-

ken echter ook meer en meer in de gewone 

productie komen. Zeker het draadvonken. Het 

zinkvonkwerk is minder geworden, dat werk is 

verdwenen. De markt voor draadvonken is ech-

ter gebleven. Makino is de enige die klanten 

een totaal pakket kan bieden, van erodeerma-

chines tot horizontale en verticale freesmachi-

nes, inclusief automatiseringsoplossingen. We 

willen  groeien  in  deze  markt.”   

 

Eind dit jaar neemt Makino in Japan de nieuwe 

spindelfabriek in gebruik. De capaciteit wordt 

dan verhoogd naar 500 spindels per maand. 

Waarom komt de nieuwe fabriek er? 

“De  productie  van  spindels  is  onze  kerncompe-

tentie. Dat onderscheidt Makino van anderen. 

We maken de spindels volledig zelf. De spindel 

maakt namelijk het verschil bij een machine. De 

bouw van de nieuwe fabriek is een capaciteits-

kwestie. Momenteel kunnen we maximaal 350 

spindels per maand bouwen. Als de nieuwe fa-

briek open gaat, kunnen we er 500 elke maand 

produceren.  

 

Meer informatie: Makino Europe 

Bekijk hier een video waarin de nauwkeurig-

heid van de Makino D500 wordt getest.  

http://www.makino.eu/home-en/
http://youtu.be/NjecHWg6rjc
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Groot en nauwkeurig 
 

Makino’s  primeur  op  de  EMO  is  de  D800Z,    

de grote broer van de D500. Dankzij een 

speciale ophangconstructie van de tafel 

haalt men hoge nauwkeurigheden.  
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Precise elek-
trochemical 
machining 
biedt onge-
kende vorm-
vrijheid 

Vergeet alles wat je hebt ge-

leerd over de geometrie van 

verspaande werkstukken. Ver-

geet de geometrische beperkin-

gen bij frezen, draaien en boren 

als je metalen componenten 

gaat ontwerpen. Zelfs een in-

wendig kanaal onder een hoek 

kun je in een metalen compo-

nent braamvrij aanbrengen met 

pemmen.  
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Het enige dat je nodig hebt: een werkstuk van 

een geleidend metaal, een elektrode, eventueel 

een kunststof spoelkamer, een sterke stroom, 

een elektrolyt en een machine die uiterst pre-

cies en stabiel in de Z-richting oscilleert. Dan 

kun je het metaal van het werkstuk ioniseren. 

Pemmen. Die benaming heeft Pemtec laten re-

gistreren voor de bewerkingstechnologie, die 

oorspronkelijk door Faraday is ontwikkeld, maar 

nu meer dan productierijp is. Pemmen staat 

voor Precise ElektroChemical Machining (P-

ECM). De letter P is het essentiële verschil met 

elektrochemisch verspanen, legt Hans Kuhn uit, 

directeur van Pemtec in Forbach, op de grens 

van  de  Franse  Elzas  met  Saarbrücken.  “Onze  

technologie is onbekend. Metaalbewerkers 

schrikken van het woordje chemisch; ze willen 

geen chemie. Daarom hebben we de naam 

pemmen  laten  registreren.”   

 

Ion voor ion oplossen 

Eigenlijk werkt de technologie voor een deel 

identiek aan galvaniseren. De elektrode vormt 

de kathode, het werkstuk de anode. Door de 

hydraulische Z-as wordt de elektrode tot op 10 

µm van het werkstuk gebracht. Deze gaat dan 

met een frequentie tot 100 Hz oscilleren, waar-

bij elke keer als de elektrode tot op 10 µm het 

werkstuk is genaderd er een stroompuls van 

1000 tot wel 12000 ampère (5 en 10 V) komt, 

direct gevolgd door het terugtrekken van het 

elektrode (tot 400 à 200 µm) en spoelen met 

elektrolyt. Dan lost een dun laagje metaal - tot 

op 30 nanometer nauwkeurig - op. Omdat elek-

trode en werkstuk elkaar niet raken en de elek-

trode katodisch geschakeld is, slijt de elektrode 

niet. Dit is een van de vele verschillen met 

vonkeroderen.  “We  lossen  het  metaal  op,  ioni-

seren het, en voeren het direct af door met het 

elektrolyt  te  spoelen”,  legt  Hans  Kuhn  uit.  Het  

elektrolyt (water met zout) heeft een aantal 

functies: allereerst vormt het een weerstand 

Acht doorbraaktechnologieën 

 

Syntens en het High Tech Platform hebben 8 zogenaamde doorbraaktechnologieën gedefini-

eerd. Dit zijn technologieën waarmee de high tech maakindustrie zich kan onderscheiden. In de 

komende uitgaven belicht Made-in-Europe er een aantal die interessant zijn voor de verspanen-

de industrie. Dit keer Precise elektrochemical machining. Deze technologie is heel iets anders 

dan vonkeroderen of elektrochemisch verspanen en is een echte productietechnologie voor de 

metaalindustrie. Eerder verscheen al een artikel over Metal Injection Moulding, eveneens een 

doorbraaktechnologie.  

‘Pemmen’:  snelle  en  µμm  precisie  
bewerkingstechnologie          

voor metalen 

http://issuu.com/made-in-europe.nu/docs/digimagazinemei2013/30?e=0/2290493
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voor de stroom die wil overspringen en zet zo 

de elektronen in het weg te halen materiaal in 

beweging. Ten tweede zorgt het door de con-

stante spoeling met druk ervoor dat het opge-

loste materiaal meteen wegspoelt. En als laatste 

zorgt zout voor de geleiding. De metaalionen 

krijgen dus niet de kans zich aan het gereed-

schap te hechten. Dit geeft het proces de twee-

de unieke eigenschap: in tegenstelling tot 

vonkeroderen komt er geen warmte in het 

werkstuk. Pemmen is een koud proces, dat niet 

tot microcracks leidt. Het spoelen is een van de 

cruciale onderdelen van het proces, omdat je in 

de dunne spleet direct de metaalionen moet 

wegspoelen. De snelle opwaartse Z beweging 

kan tot het ontstaan van een vacuüm leiden, 

wat je moet voorkomen. De elektrode kan van 

koper zijn, maar ook gereedschapstaal en edel-

staal zijn mogelijk.  

 

Meer dan 100 machines in de markt 

Pemtec  is  eind  jaren  ’90  het  proces  gaan  door-

ontwikkelen. Sinds 2006 worden de machines 

verkocht. Ondertussen staan er wereldwijd meer 

dan 100 machines. Voor de relatief kleine Fran-

se machinebouwer - 60 medewerkers - is dat 

een respectabel aantal, maar Hans Kuhn en 

Maarten Brussee, technisch directeur, zien een 

veel  grotere  markt.  “Concurrerende  technieken  

zijn  eigenlijk  alle  en  tegelijkertijd  geen  enkele”,  

merkt Kuhn op. Pemmen kent feitelijk geen 

concurrentie, want je kunt onderdelen maken 

die je met geen enkele andere technologie zo 

snel en zo nauwkeurig kunt produceren.  

 

Vrije geometrische vormen 

Daar zit ook het probleem, vindt Maarten Brus-

see. Industrieel ontwerpers en engineers kennen 

de technologie niet en benutten dus niet de 

mogelijkheden. Je bent in principe vrij in de 

Twee voorbeelden van stempels die gemaakt zijn via 

precise elektrochemical machining.  



 

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2013                                                                                                    53 

ontwerpmogelijkheden. Een voorbeeld is een 

stempel voor het slaan van munten waarin 

Pemtec vier hologrammen heeft verwerkt. Dat 

kan doordat men reliëfs van 1 µm hoog kan 

aanbrengen. Heel nauwkeurige stansstempels 

zijn een andere toepassing. Omdat je ondersnij-

dingen kunt maken, is de standtijd veel hoger. 

Pemtec maakt stansstempels uit één deel die je 

normaal gesproken uit meerdere stempels zou 

moeten maken, omdat je deze vanwege de on-

dersnijdingen niet kunt vervaardigen met de 

klassieke verspaningstechnieken. Hans Kuhn: 

“Dankzij  onze  technologie  heb  je  minder  stem-

pels nodig en kun je stansen met een veel klei-

nere en compactere stansmachine. Doordat er 

geen microscheurtjes ontstaan in het materiaal 

is in de praktijk gebleken dat de levensduur van 

de stabiele stempel verzesvoudigd is. Dit alles 

leidt  tot  een  kostengunstig  en  efficiënt  proces.” 

 

Snel en nauwkeurig  

Hoewel nauwkeurigheid normaal gesproken sa-

men gaat met een trage bewerking, geldt dat 

niet voor deze technologie. In principe haalt 

men  per  puls  materiaal  weg.  “Door  de  stijfheid  

en de nauwkeurigheid van de machine kunnen 

we  heel  nauwkeurig  en  snel  bewerken”,  legt  

Brussee uit. De beweging van de Z as en het 

spoelen in een smalle frontspleet moeten pre-

cies geregeld worden. De huidige besturing vi-

sualiseert dit en zorgt ervoor dat de bediener 

(hoeft geen chemicus te zijn) het proces snel 

heeft ingericht. Vergelijk je pemmen met ande-

re verspanende technieken, dan worden heel 

complexe onderdelen uit moeilijk verspaanbaar 

Van links naar rechts John Snijders (Encoma), Hans Kuhn  

en Maarten Brussee bij de PemTec 600 machine in de 

applicatieafdeling van Pemtec in Forbach.  
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materiaal, sneller gemaakt. Je kunt voor de ma-

chine namelijk een meervoudig gereedschap 

maken zodat je meerdere producten in één keer 

produceert. Een klant van Pemtec produceert zo 

in één keer 40 precisiecomponenten. Tegelijker-

tijd leent de technologie zich ook voor kleinere 

series, een trend die Brussee en Kuhn in de 

markt waarnemen. Je kunt de machine van 

Pemtec integreren in een gerobotiseerde pro-

ductiecel omdat de machine qua beladingsmo-

gelijkheden (voor-en zijkant) flexibel in te rich-

ten  is.  “Dat  maakt  deze  technologie  zo  geschikt  

voor zeer kleine series en voor grotere seriepro-

ductie  tegelijk,”  aldus  Kuhn.     

 

Kansrijke toepassingen 

De automobielindustrie is momenteel de sector 

met de meeste toepassingen. Bepaalde ontwik-

kelingen, zoals de zuinige dieselmotoren, zijn 

volgens Kuhn niet mogelijk zonder de inzet van 

pemmen. Deze technologie wordt onder andere 

gebruikt in de productie van  brandstofinjecto-

ren. De medische industrie is de tweede belang-

rijkste afzetmarkt, gevolgd door de stempel- en 

matrijzenindustrie. Deze laatste kan de P-ECM 

technologie heel efficiënt inzetten als je werkt 

met standaard vormen (Normalien) waar je in-

zetten in plaatst. Dan hoef je alleen het deel 

(stempel) met de elektrode te maken dat daad-

werkelijk de vorm aanbrengt. Pemtec kan de 

elektrode snel en uiterst precies positioneren 

aan de hoofdspilopname, zodat je bij kleine se-

ries snel de elektrode kunt wisselen.  

 

Begin van groei 

Sinds enkele jaren zit de productie van de ma-

chinebouwer sterk in de lift. Desondanks zijn 

Brussee en Kuhn ervan overtuigd dat ze pas aan 

het begin van de groeicurve staan. Dat is eerder 

dit jaar bevestigd in een onderzoek door een 

extern adviesbureau. Dat voorspelt voor de ko-

mende jaren een forse groei van de vraag naar 

deze technologie. Pemtec is de enige die de 

machines voor Precise elektrochemical machi-

ning aanbiedt. Hoewel enkele onderdelen zijn 

gepatenteerd, is het proces zelf patentvrij. De 

De besturing visualiseert het proces 

zodat instellen en het bewaken relatief 

snel en eenvoudig gaan, zonder dat de 

operator een chemicus hoeft te zijn.  
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Pem applicatie centrum  

in Nederland en België 

 

 

Om de maakindustrie kennis te laten ma-

ken met pemmen, bouwt Pemtec in alle be-

langrijke industrielanden een Pem Applica-

tie Centrum (PAC).  

John Snijders (Encoma bv), die PemTec in de 

Benelux vertegenwoordigt, gaat op korte ter-

mijn voor de Benelux twee applicatiecentra rea-

liseren. Eén voor de Nederlandse en één voor 

de  Belgische  markt.  “Dat  zijn  toeleveranciers  die  

de machine kopen voor eigen productie maar 

ook voor loonwerk voor derden. Daarnaast 

gaan deze PAC bedrijven nauw samenwerken 

met Encoma aan applicatie-ontwikkeling en tes-

ten  voor  nieuwe  klanten”,  legt  hij  dit  concept  

uit. Samen met de PAC bedrijven wordt de ken-

nis zo doorontwikkeld en gedeeld. Omdat veel 

potentiële klanten het proces amper kennen en 

op safe willen spelen voordat ze in de technolo-

gie  investeren,  produceert  zo’n  PAC  tijdelijk  

voor de potentiële klant ook aanloopseries, tot-

dat deze overtuigd is en zelf de machines 

koopt.  Bovendien kunnen ze alvast andere ap-

plicaties laten voorbereiden in de tijd dat de 

machine gemaakt wordt. Op het moment dat 

de machine geleverd wordt, zijn operators vol-

ledig op de hoogte en staan de processen. Zo-

lang de PAC centra in de Benelux nog niet open 

zijn, doet Encoma een beroep op PemTec in 

Forbach en/of andere Europese PAC centra. 

 

Meer informatie 

Encoma  

PemTec (Forbach)  

Video Precise electrochemical machining 

Op de EMO 2013 toont Pemtec twee primeurs namelijk 
zowel een nieuwe grotere PemTec 800 Maxi als een klei-
nere PemTec 400 Compact P-ECM machine. Aangezien 
in beide bereiken de vraag steeg, heeft men besloten 
efficiëntere modellen te ontwikkelen ten opzichte van 
de huidige PemTec 600 Standard serie. Van de grotere 
PemTec 800 Maxi staan er geruime tijd een aantal in de 
Europese markt. Uiteraard zijn de PemPower, PemAqua 
en de PemMechanic aangepast en worden de machines 
in gestandaardiseerde modules in Forbach geassem-
bleerd. Op de foto de PemTec 400 Compact.  

vroegere Russische en Amerikaanse patenten 

zijn al lang verlopen. Toch is Hans Kuhn niet 

bang  voor  concurrentie.  “Wij  hebben  een  voor-

sprong  en  moeten  die  vasthouden.”  Dat  er  an-

deren gaan komen, staat vast.  

http://www.encoma.nl
http://www.pemtec.de/
http://youtu.be/PjuWOPT7nPY
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Het laatste woord 

“In  de  crisis  heeft  de  politiek  de              

industrie  weer  ontdekt” 
 

Carl Martin Welcker 
Commissaris-generaal van de EMO over de opening van de beurs door de 
Duitse president Joachim Gauck in het bijzijn van EU-commissaris Karel De 
Gucht.  


