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Reinold Tomberg

Gesloten, symmetrische krachtlus
afwijkingen als gevolg van hoge 
bewerkingssnelheden en van verande-
ringen van snelheden, versnellingen
en vertragingen, zo klein mogelijk
zijn. Een ander aandachtspunt voor
machinebouwers is het voorkomen
van trillingen in de machine en in de
gereedschappen. En het voorkomen
van verstoringen als gevolg van 
temperatuursinvloeden.

Verkoopdirecteur Hans Jürgen Gizler
van Alzmetall, gevestigd in Alten-
markt an der Alz (D), benadrukt dat
een maximale ijlgang van 60 m/min,
een maximale versnelling van 17 m/s2

en de maximale rotatiesnelheden van
de A- en C-as van respectievelijk 
20 min-1 en 37 min-1 van de verticale
gantry-machine GS 1000 op zich hoog
zijn, maar niets zeggen over het 
statische en dynamische gedrag van
deze compacte machine. Alzmetall
levert de GS 1000 overigens ook als een
draaifreescentrum met maximale 
rotatiesnelheden voor de A- en C-as
van respectievelijk 50 min-1 en 
100 min-1 (600 min-1).
“Als je van de GS 1000, onze grootste
vijfasser, de Z-as de maximale uit-
lading geeft van 600 mm en je belast
vervolgens de spilneus met een radiale
kracht van 50 N, dan zie je bij onze
machine een vervorming van maar 
1 μm. Ga dat maar eens nameten bij
andere machines.”
Het goede dynamische gedrag van de
GS 1000 illustreert Gizler met de resul-
taten van de zogeheten ‘Kreisformtest’
met het ‘Kreuzgittermessgerät’. Maak
je met de GS 1000 met de X- en Y-as
met een ijlgang van 30 m/min een 
cirkelvormige beweging met een dia-
meter van 200 mm, dan blijkt dat de
afwijking van de cirkelvorm minder is
dan 0,02 mm. Doe je hetzelfde met
een cirkel van 100 mm met 10 m/min,

metaalbewerken

metaalbewerker wil dus een geringe
doorbuiging van het gereedschap en
een geringe machinevervorming onder
invloed van de verspaningskrachten.
Verder is van belang dat de baan-

Bij het vijfassig bewerken met simul-
tane, snelle machinebewegingen is het
van belang om de snijkant van het 
gereedschap in de gewenste, computer-
gestuurde positie te houden. Een

De metaalmarkt vraagt om vijfassige bewerkingscentra die ook
moeilijke materialen als hogesterktestalen, titaan, nikkellegerin-
gen en (geharde) gereedschapsstalen precies, snel, hoog-
dynamisch en met een hoge capaciteit kunnen verspanen. Op
uitnodiging van importeur Esmeijer bezocht Metaal Magazine
machinebouwer Alzmetall. Al een aantal jaren is de portaal-
machine GS 1000 hét paradepaardje van deze Duitse machine-
fabriek. 

De opbouw van de GS 1000

van Alzmetall. Kenmerkend is

de brugconstructie met de vier

geleidingen die binnen de 

wangen van het portaal liggen;

dit geeft een grote stijfheid. De

vijfassige uitvoering is voorzien

van een draaizwenktafel. De 

GS 1000 heeft een machine-

bereik van 800 mm x 800 mm

x 600 mm (X x Y x Z). De giet-

ijzeren machinedelen worden

door Alzmetall zelf gegoten. 

Zie ook het filmpje op onze 

site www.metaalmagazine.nl

(foto: Alzmetall)

waarborgt hoogdynamisch én precies vijfassig verspanen
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L e v e r i n g s p r o g r a m m a  

De GS 1000 is het grootste gantry-bewerkingscentrum
dat Alzmetall kan leveren. Er is ook een kleinere GS-
machine: de GS 800. Alzmetall biedt deze machines
ook geautomatiseerd aan: turn-key met lineair- of knik-
armrobotsysteem. Alzmetall bouwt ook verticale kruis-
sledemachines, de CS-serie, die opvallen door een
onderliggende X-as en een bovenliggende Y-as.
Alzmetall heeft dus bewust gekozen om geen lange as
te stapelen op een kortere machine-as. Gelet op 
machinestabiliteit is dit uiteraard gewenst. Verder bouwt
Alzmetall een pendelmachine: de FS 2500. Dit is een
zware vastbedmachine met een gietijzeren frame en
blokgeleidingen, een verrijdbare machinekolom met een
vaste uitlading. Alle machinespecificaties zijn te vinden
via www.alzmetall.com. Een goed referentieadres in
Nederland van Alzmetall is Van Tuyl in Roermond; hier
werken de pendelmachine FS 2500 en een grote kruis-
sledemachine: de CS 1200. 

F a m i l i e - o n d e r n e m i n g

Alzmetall in Altenmarkt an der Alz is een familie-
onderneming met 330 medewerkers die in 2008 een
omzet bereikten van 55 miljoen euro met het bouwen
van boormachines, CNC-bewerkingscentra en als loon-
ijzergieterij. Op de Nederlandse markt vertegenwoordigt
Tuwi uit Winterswijk Alzmetall voor de boormachines en
Esmeijer uit Rotterdam vermarkt de verticale CNC-
bewerkingscentra. Binnenkort start Alzmetall met de
bouw van Donau-radiaalboormachines waarvoor
onlangs de rechten voor de machinebouw, dus niet het
servicegedeelte, verkregen zijn van Donau. 

dan is de afwijking 0,006 mm. En bij
een cirkeltje van 10 mm met 3 m/min 
(“daar word je behoorlijk nerveus
van!”) zie je ook een maximale 
afwijking van maar 0,006 mm. 

Gietijzer
Esmeijer uit Rotterdam vertegen-
woordigt Alzmetall nu één jaar op de
Nederlandse markt. Alfred van
Meegen, verkoopadviseur bij Esmeijer,
en Hans Jürgen Gizler van Alzmetall
leggen uit dat de GS-machines boven-
genoemde prestaties onder andere
kunnen halen omdat consequent 
gekozen is voor gietijzer voor alle 
componenten van het machineframe;
GGG 50 voor dynamische belaste delen
en GGL 30 voor statisch belaste delen.
“Immer heavy, alles Guss”, meldt
Gizler droog. Alleen al het gegoten
machinebed van de GS 1000 heeft een

eigen massa van 5500 kg. Elke wang
brengt 1610 kg op de schaal en in
totaal praten we over meer dan 15 ton
aan massa.
Alzmetall heeft de GS voorgesteld 
tijdens de EMO Hannover 2001. Bij de
ontwikkeling van de machine is ook
gekeken naar polymeerbeton als 
framemateriaal. Met name de lagere
elasticiteitsmodulus van polymeer-
beton maakt dit materiaal in de ogen
van Alzmetall minder geschikt als
materiaal voor een ‘high-end vijfasser’.
Ook speelt mee dat Alzmetall beschikt
over een eigen ijzergieterij. 
Opvallend aan de GS 1000 is het
binnenliggende portaal. De brug van
de machine ligt dus tussen de beide

wangen in. Ook heeft Alzmetall voor
de geleiding van de X-, Y- en Z-as (al
deze machinebewegingen bevinden
zich in het gereedschap) voor elke as
gekozen voor vier rollengeleidingen. 

Schoenen
Dat betekent dus acht geleidings-
schoenen voor elke lineaire machine-
beweging. De X- en Y-as zijn bovendien
voorzien van dubbele kogelomloop-
spillen. Samen met de ‘box in box’-
constructie voor de brug resulteert dit
in een stijve, symmetrische constructie
met gesloten krachtlussen.
De constructie met het binnenliggen-
de portaal en de vier geleidingen resul-
teert in vergelijking met machines met
een bovenliggend portaal in een ver-
vorming die een factor twee kleiner is,
oftewel: in een dubbele stijfheid. De
symmetrische opbouw van de 

machine voorkomt, omdat alle krach-
ten immers centrisch aangrijpen,
ongewenste koppels en dus ongewen-
ste doorbuigingen of vervormingen.
Vanzelfsprekend is een symmetrische
constructie ook gunstig, gelet op ver-
vormingen onder invloed van 
temperatuurschommellingen.

De rotatie-assen van de draaizwenk-
tafel worden aangedreven door drie
directdrive torque-motoren: twee voor
de A-as in de portaalwangen en één
voor de C-as. De A-as heeft een bereik
van circa 120°. De tafel kan een 
maximale werkstukbelasting van 
1000 kg opnemen. ■

Het bewerken van een spilbehuizing bij Alzmetall. De vier opleg-

vlakken voor de geleidingen van de Z-as zijn goed zichtbaar.

Alzmetall is trots op de hoge ‘Fertigungstiefe’. De portaalwangen

bewerkt Alzmetall paarsgewijs om eventuele afwijkingen in 

dezelfde richting te krijgen (foto: Reinold Tomberg)

Een kijkje van onderen in de GS 1000 die goed de ‘box in box’-

constructie laat zien. De spilkast zit opgesloten in een brug met

twee liggers. Alle assen hebben vier geleidingen. De X- en Y-as

hebben dubbele kogelomloopspillen. Een verdere ontwikkelings-

stap voor Alzmetall is een machine met hydrostatische geleidingen

(foto: Alzmetall)

Een schematische tekening van de GS 1000. Hete spanen vallen

direct in de spanentransporteur. Tussen het machineframe en de

beplating die de spanen afvoert, bevindt zich een luchtspleet. 

Die voorkomt warmteoverdracht van de spanen naar het 

machineframe. Afzuiging van dampen geschiedt op de hoogte van

het machinebed (foto: Alzmetall)

’ I m m e r  h e a v y ,  a l l e s  G u s s ‘
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