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Eind januari heeft Studer tijdens een persconferentie

in Thun (CH) de nieuwe universele CNC-slijpmachine

S41 voorgesteld. Een hoogdynamische machine met

directe aandrijvingen. Opvallend is het geleidings -

systeem met een ingeperste oppervlaktestructuur.

DOOR: REINOLD TOMBERG

De nieuwe S41 universele CNC-rondslijpmachine

van Fritz Studer uit Thun is een opvolger van het

model S40 dat begin jaren negentig op de

markt kwam. Van deze machine zijn er de afge-

lopen twintig jaar meer dan 1000 stuks ver-

kocht. De S40 is lange tijd het vlaggeschip van

Studer geweest. Kenmerkend zijn de werk-

plaatsvriendelijke besturingsmogelijkheden.

“Maar”, zoals de mensen van Studer vertellen,

“de S40 was aan het einde van zijn levenscyclus.

Verder opblazen van de machinemogelijkheden

had geen zin, omdat je dan alle beperkingen in

de rugzak ontmoet.” Dus zijn de ontwikkelings-

technici van Studer vijf jaar geleden begonnen

met de ontwikkeling van de S41 als aflossing

van de wacht voor de S40. Dit onder het motto

‘traditie is niet om de as te bewaren, maar om

de vlag door te geven’.

Evolutie
Kijk je naar de S41 in vergelijking met de S40

dan zie je geen revolutionaire veranderingen,

maar veel meer evolutionaire ontwikkelingen.

In het oog springend is dat de ingenieurs van

Studer helemaal gekozen hebben voor directe

aandrijvingen. De B-as, de roterende as van de

machinekolom met de slijpspillen, wordt aange-

dreven door een direct drive. Voor de Z-as

(langs-as) en de X-as (dwars-as) is gekozen voor

aandrijvingen met lineaire motoren. “Dit zijn de

aandrijvingen voor de toekomst”, is de stelling-

name van Studer. Want, zo blijkt uit markton-

derzoek, metaalbewerkers willen hoogdynami-

sche en uitermate flexibele rondslijpmachines

met besturingsmogelijkheden waarmee ook

een jobber uit de voeten kan. Dat daarnaast die

machine ook nauwkeurig moet werken is van-

zelfsprekend. Waarom zou je anders een slijp-

machine kopen?

De roterende B-as van de S41 is een snelle as: in

2,6 s lukt het om over 270º te zwenken met de re-

volverkolom met daarin de slijpspillen. De B-as

kan daarbij met de slijpsteen links tot -30º zwen-

ken. Dit is ideaal voor het slijpen van schouders

aan assen. De meest fijne verstelling van de B-as

0,1" (in de standaarduitvoering). Ter vergelijking:

bij de S40 was dit 0,25". Ter oriëntatie: 1/10.000

graad is 0,36".  Als repeteernauwkeurigheid van

de zwenkbeweging van de B-as noemt Studer

een waarde van beter dan 0,5 micrometer geme-

ten op het ingrijppunt van de slijpsteen.

Dat de B-as snel is, heeft ook te maken met het

ontbreken van een Hirth-vertanding voor het

fixeren van de kolom. Gekozen is voor een hy-

Rondslijpen
met directe aandrijvingen

Een blik in een S41. Dit is een universele CNC-rondslijpmachine met een centerhoogte van 225 mm (optie 

275 mm), een centerlengte van 1000 mm (optie 1600 mm) en geschikt voor een werkstukopname van 225 kg.

In ons land wordt Studer op de markt gebracht dooor De Ridder uit Best (foto: Reinold Tomberg)
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draulische klemming, zonder dat een heffende

beweging nodig is. Dit maakt de B-as snel en

bovendien zijn er nu minder verstoringsmoge-

lijkheden tijdens zwenken en klemmen.

30 varianten
Er zijn, gelet op de slijpsteenconfiguratie, meer

dat 30 spilvarianten mogelijk. Bij de keuze voor

vier slijpstenen voor uitwendig rondslijpen be-

draagt de maximaal mogelijke diameter van elk

van de vier stenen 500 mm. Daarnaast zijn er tal

van andere mogelijkheden: bijvoorbeeld drie

slijpspillen voor inwendig rondslijpen gecombi-

neerd met één spil voor uitwendig slijpen. Of

drie slijpstenen voor uitwendig werk met één

spil voor inwendig slijpen. En ongeveer alles wat

daar tussen zit.

De Z-as en de X-as van de S41 worden aangedre-

ven door lineaire motoren. Dit resulteert in maxi-

male bewegingsmogelijkheden van 20 m/min.

Een verbetering met een factor vier. De asmeet-

systemen hebben een oplossend vermogen van

10 nm (10-9 m). Nu zegt een waarde als een maxi-

male bewegingssnelheid natuurlijk niets over de

kwaliteit van een slijpmachine. Voor een goed

geslepen oppervlak zijn stijfheid en demping van

het machineframe doorslaggevend. Als materi-

aal voor het machinebed heeft Studer net als bij

de S40 voor de S41 ook gekozen voor Granitan.

Dit is een gietbaar mengsel op basis van minera-

len en kunsthars. Kenmerkend zijn de goede

dempingseigenschappen en de thermostabiliteit

(kleine temperatuurschommelingen verstoren

het slijpproces niet).

Als een hydrostaat
Nieuw bij de S41 is een geleidingssysteem dat

luistert naar de benaming ‘StuderGuide’. De

mensen van Studer staan niet te trappelen om

details van de geleiding te geven. Kort samen-

gevat geven een voorspanning opgewekt door

de magnetische krachten van de lineaire moto-

ren, in combinatie met een gepatenteerde op-

pervlaktestructuur van de geleiding een effect

dat vergelijkbaar is met dat van hydrostatische

systemen. De oppervlaktestructuur wordt met

een molding-procedé micrometer-nauwkeurig

geperst in de geleidingsbanen van pakweg 

5 mm dik die op het Granitan-machineframe

aangepast zijn. Het persen van een geleiding

geschiedt in één keer, dus met een behoorlijk

groot persgereedschap. Onze opmerking dat er

dan wel sprake zou zijn van een soort omge-

keerd ‘Lotus-effect’ werd ontkend noch beves-

tigd tijdens de presentatie in Thun.

Als waarde voor de kwaliteit van de geleidingen

garandeert Studer dat op 950 mm meetlengte

de rechtheid van een mantellijn beter is dan

0,003 mm (3 micrometer). De eerste testresul -

taten laten zelfs waarden zien beneden de 

0,002 mm. Voor de positioneernauwkeurigheid

van de S41 liet Studer een grafiek zien van de

meetresultaten volgens ISO 230-2. Het resultaat:

een grafiek waarbij de meetresultaten bijna op

de nullijn liggen, ruimschoots binnen plus of

min 1 micrometer. <<<

M E T A A L B E W E R K E N

Foto’s en film
Op onze site www.metaalmagazine.nl staat een fotore-

portage van de nieuwe rondslijper S41 van Studer. Tevens

een korte film die de machine in actie laat zien.

“Aandrijvingen voor de toekomst”

n

Langer beproefd dan de A380
Met de ontwikkeling van de nieuwe universele rondslijpmachine S41 is Studer vijf jaar geleden

begonnen. Het eerste prototype is vanaf 2008 beproefd in Thun. Prototype nummer 2 is in juli

vorig jaar in testproductie gegaan bij Schunk. In totaal zijn deze twee machines en een derde

prototype bijna 50 maanden ingezet voor beproevingen en testslijpen. “Een test langer als die

van de A380”, is het droge Zwitserse commentaar. Vanaf eind januari is de S41 beschikbaar

voor verkoop en is de S40 uit het programma gehaald. Studer gaat de S41 bouwen in een zo-

geheten ‘Fliessfertigung’. Dat wil zeggen met een soort lopende band. Echter gelet op de

grootte van de machine beweegt de S41 niet zelf tijdens de opbouw, maar komen man en ma-

teriaal in tien achtereenvolgende productiestappen naar de machine.

De S41 tijdens de presentatie eind januari voor de stadsmuren van Thun in Zwitserland. Studer levert deze

rondslijper met een Fanuc Serie 31i-A CNC-besturing met touchscreen en een geïntegreerde personal computer.

Met het programma StuderWin, met ingebouwde slijptechnologie, is de S41 snel te programmeren 

(foto: Reinold Tomberg)

Het machinebed van de S41 met de dwars- en langsgeleiding. 

Het eigenlijke bed is van een mineraalpolymeerbeton. Daarop de

geleidingsstrippen met de kenmerkende oppervlaktestructuur van

‘StuderGuide’. De oppervlaktestructuur van de geleidingen 

wordt door persen aangebracht (foto: Studer)
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