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De Techni-Show onderscheidt zich van andere

Nederlandse vakbeurzen door live-demonstraties en

de presentatie van noviteiten. Dit is de

aantrekkingskracht van de beurs in Utrecht. Uit een

overzicht van nominaties voor de Techni-Show

Innovatie Awards is een aantal trends te destilleren.

DOOR: REINOLD TOMBERG

Wat opvalt in de tabel op de pagina hiernaast is

dat de leveranciers van plaatbewerkingsmachi-

nes veel innovaties in de metaalmarkt zetten.

De tabel toont van de edities 2006, 2008, 2010

en 2012 van de Techni-Show de nominaties voor

de Techni-Show Innovatie Awards. En voor de

edities 2006, 2008 en 2012 tevens de platina,

gouden en zilveren onderscheidingen van de

vakjury. De hoogste onderscheidingen van de

afgelopen beurzen zijn respectievelijk de geau-

tomatiseerde Astro afkantpers van Amada

waarmee Landré in 2006 in Utrecht uitpakte, de

geautomatiseerde I-brake robotkantpers van

Safan die in 2008 Platina kreeg en in 2010 zagen

we Trumpf op de hoogste plaats op het podium

met de TruBend compacte kantpers met een

volelektrische aandrijving. Toch een opmerkelijk

rijtje: drie keer afkanttechnologie op de eerste

plaats. Hoogste tijd dat verspaning eens gaat

scoren! Zou de vakjury een voorliefde hebben

voor dunne plaat en buigtechnologie? Of is er

een logische, technologische verklaring?

Als het eerste geldt, dan kunnen we nog even

want er zijn immers nog genoeg andere leve-

ranciers van kantpersen. Maar kijk je naar de

technologie, dan zijn de drie onderscheidingen

op een rij eigenlijk logisch. De plaatwereld is im-

mers, ook in vergelijking met verspanende tech-

niek, heel ver met procesbeheersing en 24/7-au-

tomatisering. Denk aan een beurs als de Euro-

Blech in Hannover waar exposanten als Amada,

Bystronic, LVD, Prima Power (Prima samen met

Finn-Power) Safan, Trumpf enzovoorts elke keer

weer verrassen met indrukwekkende, geauto-

matiseerde plaatbewerkingsinstallaties met een

hoog technologisch gehalte. Zichtbaar is dat

plaatbewerking steeds meer een ‘black box’

wordt: aan de ene kant gaat er plaatmateriaal

met CAD/CAM-gegevens erin en aan de andere

kant komen er werkstukken, restmateriaal en

afval er geordend uit. Onbemand of manloos is

stand der techniek. Een knappe prestatie. 

Ter illustratie: al in 2006 was de vakjury bij de

Astro 100 NT Cell van Amada onder de indruk

van het volautomatisch wisselen van buigge-

reedschappen, werkstukgrijpers en robothan-

den. Ook het concept met de twee robots, die

synchroon kunnen werken en het gebruik van

een CCD-camera voor het bepalen van de plaat-

positie was toen al van ‘een technologisch

hoogstaand niveau’. Dit jaar toont Amada tij-

dens de Techni-Show 2012 de nieuwe HD-ATC.

Complex

Een mooi staaltje eigentijdse freestechniek: de spin Boris van Delcam gefreesd op een bewerkingscentrum van

Hermle. Dergelijk complex werk is tegenwoordig verspaanbaar (foto: Delcam)

Innovaties
kracht van Techni-Show

Nominaties Techni-Show 
Innovatie Awards
Nominaties voor de Techni-Show Innova-

tie Awards voor de jaren 2006, 2008, 2010

en 2012. De nominaties staan in alfabeti-

sche volgorde van de naam van de inzen-

der. Voor de jaren 2006, 2008 en 2010 zijn

tevens de onderscheidingen met Platina,

Goud en Zilver weergegeven. De uitslag

voor platina, goud en zilver voor 2012

wordt op dinsdag 13 maart, de eerste

beursdag van de Techni-Show 2012, be-

kendgemaakt .�
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2012 2010 2008 2006

Amada Bokhoven Dymato DMG
Afkantpers HD-1003 ATC NT Zilveren Vakprijs 2010 Vijfassig horizontaal Zilveren Vakprijs 2006
met automatische gereed- Tool Management FCS bewerkingscentrum Ultrasonic 20 linear voor 
schapwisselaar opspansysteem om met Handtmann AeroCell ultrasoon bewerken van harde 

standaard elementen en brosse materialen
meerzijdig op te spannen 

Dymato Dymato Hemtech Koike
De draadvonkmachine Gouden Vakprijs 2010 Gouden Vakprijs 2008 Navigation System voor het 
Mitsubishi NA1200 Essence Röders RHP Serie voor Vijfassige CNC-ultraprecisie- snijden van restplaten
met ‘Tubular Direct Drive’ compleetbewerken: fereesmachine Nano-Focus 

hardverspanen en coördina-
tenslijpen op één machine

GF AgieCharmilles Dynobend Interlas Landré
Bewerkingscentrum HSM 400 Pijpeindbewerkingsmachine Fronius DeltaSpot met Platina Vakprijs 2006
U LP met optische camera DP15T-16-2 voor koudom- procestape in plaats van Geautomatiseerde afkantpers 

vormen buizen in combinatie slijtagegevoelige elektroden Astro 100 NT Cell Amada 
met 3D buisbuigen 

Gibas Fanuc Robotics Laagland Lastechniek Europa
Het bewerkingscentrum Compacte robot M-1iA met Akira-Seiki met ‘relative move- Coldarc lasproces EWM voor
Fehlmann Picomax 56 TOP een ingenieuze ment’ met een dubbelwerken- het lassen van dun materiaal
met elektronische handwielen parallelstructuur de kogelomloopspil
‘machining by wire’ 

Nikon Hembrug Laagland Metall
De digitale laserscanner Mikroturn 100 CNC Hybrid: Index SpeedLine C100 en C200 Hypergear lasersnijmachine 
LC15Dx voor contactloos meten integratie van een slijpspil in met ‘single slide’-geleidings- van Yamazaki Mazak met 
voor kwaliteitsinspectie en 3D een precisie-harddraaimachine systeem snijkop- en nozzle-wisseling
reverse-engineering  

Renishaw Hermle De Ridder Mitutoyo
Meetopstelling Equator met Lineaire robotcel RS2L voor Sodick hybride draadvonker: Quick Vision Stream Plus 
parallelkinematische structuur manarm of manloos produceren combinatie van draadvonk- en beeldverwerking tijdens
voor snel meten waterstraalsnijmachine beweging

Resato Interlas Safan De Ridder
‘Bevelling Cutting Head’ Virtual Welding Fronius, Platina Vakprijs 2008 Elektrochemisch zinkvonk-
snijkop met hoogtesensor voor simulatiesoftware voor snel Geautomatiseerde robotkant- proces PEM van Pentec met 
vijfassig waterstraalsnijden aanleren van lasvaardigheden pers I-Brake met ‘twin robots’ trillende elektrode 
met direct-aangedreven 
motoren

Robomotive Renishaw Tuwi Safan
SDA 20 humanoïde robot van Optische encoder Resolute met Snelle 2D-vlakbedlasersnij- Gouden Vakprijs 2006
Yaskawa Motoman met twee resolutie van 1 nm bij snelheden machine Prima Syncrono Servomechanische aandrijfconcept 
armen, 3D vision en slimme tot 100 m/s afkantpersen tot 200 ton
grijpers

Safan Trumpf Unisign Tuwi
‘Operator hulp’ voor afkanten Platina Vakprijs 2010 Verticaal, vijfassig hogesnelheids- Tube Classic Cut voor automatisch
door middel van projectering Compacte kantpers TruBend 7036 bewerkingscentrum Unipent 4000 lasersnijden van buizen en profielen
van instructies op bijvoorbeeld met volelektrische aandrijving
het plaatwerkstuk of een bril 

Valk Welding Trumpf WWA Van Hoorn Machining
‘3D Free Shape Welding Lasermicrobewerkingsmachine Zilveren Vakprijs 2010 Vericut verticale verstekbandzaag-
Solution’ automatiserings- TruMicro 5000 voor bewerken Besturingsconsole ‘Flexible machine van Kasto 
oplossing voor 3D-lasproces materialen zonder mechanische Production Centre’ om robot als
voor éénmalige vormen van of thermische beïnvloedingen bewerkingscel te laten 
het laswerkstuk functioneren
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Platina 2006

Geautomatiseerde afkantpers Astro 100 NT Cell

Amada (illustratie: Amada)

Platina 2008

Geautomatiseerde robotkantpers I-Brake met ‘twin

robots’ (foto: Henk Riswick)

Platina 2010

Compacte kantpers TruBend 7036 met volelektrische

aandrijving (foto: Reinold Tomberg)

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

>>>
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Dit is een servohydraulische kantpers met een

geautomatiseerde gereedschapwisselaar. De

pers is vooral geschikt als complexe producten

met veel zettingen gemaakt moeten worden en

als men vaak van gereedschap moet wisselen.

Deze machine brengt volgens Amada de ‘steltij-

den enorm naar beneden’.

Black box
Ook in de verspanende techniek zie je het stre-

ven naar ‘black box’-productie. Leveranciers van

CAM-systemen bijvoorbeeld zijn nu bijna zo ver

dat met één druk op de knop vanuit het CAM-

systeem het benodigde CNC-programma in één

keer aangemaakt kan worden. Heel bijzonder,

maar in het complexe verspaningsproces slechts

een stap op weg naar de complete procesbe-

heersing. In de tabel zie je ook een trend naar

compleetbewerken. Bijvoorbeeld met draaicen-

tra met twee of drie revolvers, soms zelfs met

een zwenkbare revolver, met een tegenspil of

met een freesspil in het midden. Of met bewer-

kingscentra met een volwaardige draaifunctio-

naliteit. Dergelijke hoogcomplexe machines vol-

ledig beheren is geen sinecure. Zeker niet

omdat deze machine ook vijfzijdige of –assige

mogelijkheden bieden. 

Eigenlijk praat je over twee tegenstromen die

op de Techni-Show 2012 ook goed zichtbaar

zullen zijn. Aan de ene kant heb je een wens

naar compleetbewerken met zoveel mogelijk

functionaliteit op één machine. Bij de Innovatie

Awards hebben we bijvoorbeeld de afgelopen

jaren inzendingen gezien met combinaties van

draadvonken met waterstraalsnijden en slijpen

met precisieharddraaien. Draaien met frezen

(draaifreescentra) of frezen met draaien (frees-

draaicentra) is al veel meer ingeburgerd. Maar

onderschat aan de andere kant niet hoeveel

kundigheid er nodig is om je verspaningsproces

op deze machines zodanig te beheersen dat je

manarm of onbemand kunt werken. Dit stelt

hoge eisen, waarbij de deskundigheid en be-

schikbare capaciteit van de werkvoorbereiding

vaak roet in het eten gooit. Metaalbedrijven

willen niet meer fte’s op de werkvoorbereiding

en het gemopper over de deskundigheid van

het beschikbare personeel voor de werkvoorbe-

reiding is niet van de lucht. Om die reden zie je

momenteel ook een tegenbeweging. In plaats

van één complexe machine wordt ook geïnves-

teerd in twee ‘simpele’ machines en wordt over-

spannen voor lief genomen. Dit komt ook, en

dat hebben we al eerder geschreven in deze ko-

lommen, omdat bij veel metaalbewerkingen

toch steeds zes vlakken bewerkt moeten wor-

den. Dit geldt zeker voor toeleveranciers die

meestal niet in staat zijn om bijvoorbeeld een

zesde vlak van een werkstuk zodanig te ontwer-

Vijfassig

Met meerzijdig vijfassig bewerken, hier op een machine van Makino tijdens de EMO Hannover 2011, zijn

‘onmogelijke’ vormen maakbaar (foto: Reinold Tomberg)

Compleet

Bij compleetbewerken worden zo veel mogelijk bewerkingen in één opspanning gecombineerd om

omspannen te voorkomen. Dit is een werkstuk van een Integrex van Mazak (foto: Reinold Tomberg)

>>>

Meer informatie
Bij het schrijven van dit artikel hebben we

gebruikgemaakt van informatie eerder

gepubliceerd in het vaktijdschrift Metaal

Magazine of op onze site www.metaal-

magazine.nl. De informatie is terug te

vinden in het digitale archief op onze site.
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pen dat dit vlak alleen een opspanvlak is. Com-

pleetbewerken in één opspanning van alle zes

vlakken lukt dan niet, je moet altijd uit- of om-

spannen om het zesde vlak te bewerken. Óf op

een andere machine óf met een overname-in-

richting zoals een tegenspil op een draaifrees-

centrum. De metaalbewerker heeft dan de

keus, compleet maar complexer of meer machi-

nes die simpeler zijn en minder hoge eisen stel-

len aan het personeel. Kies je voor complex dan

ontkom je er in elk geval niet aan om de werk-

voorbereiding te automatiseren. In dit tijdschrift

hebben we dit al eens omschreven als ‘de grote

uitdaging voor de metaalbranche’.

Aandrijvingen
In de tabel kun je ook zien dat machinebouwers

in toenemende mate kiezen voor alternatieve

aandrijvingen. Tijdens de Techni-Show 2012  ex-

poseert GF AgieCharmilles bijvoorbeeld het ho-

gesnelheidsbewerkingscentrum HSM 400 U LP.

Een van de nominaties voor een award dit jaar.

LP is een afkorting voor ‘Linear Performance’.

Dat wil zeggen, dat alle as-aandrijvingen van

deze machine voorzien zijn van directe aandrij-

vingen. Voor X, Y en Z is gekozen voor lineaire

motoren.  DMG (Deckel Maho Gildemeister)

biedt al vele jaren aandrijvingen aan met line-

aire motoren, maar je ziet nu dat deze eigen-

tijdse aandrijvingen branchebreed oprukken. En

de criticasters die DMG in de beginjaren be-

hoorlijk verguisd hebben vanwege de keuze

voor lineaire motoren, zwijgen intussen.

Even een zijstapje: bijzonder aan het hogesnel-

heidsbewerkingscentrum HSM 400 U LP is ook

het ITM-systeem (‘Intelligent Tool Measuring’)

dat GF AgieCharmilles aanbiedt. Met behulp

van een CCD-camera wordt op volle rotatiesnel-

heid de vorm en de lengte van het verspanende

gereedschap geanalyseerd. De meetresultaten

worden digitaal geoptimaliseerd dat storende

invloeden zoals spanen, druppels emulsie of an-

dere verontreinigingen worden gecorrigeerd.

Dit kan omdat de CCD-camera van het ITM-sys-

teem veel opnamen van het gereedschap

maakt. Dit is een mooi voorbeeld van procesbe-

Waar was de hexapod?
Opvallend in de tabel met de nominaties over de periode 2006 -2012 is de afwezigheid van de

hexapod. Deze ‘armen-en-benen’-machines hadden op veel buitenlandse beurzen als IMTS,

EMO en Metav een centrale plaats en trokken veel bekijks van het beurspubliek. Terugkijkend

kun je echter concluderen dat gelet op marktpotentie de tabel wél de werkelijkheid goed

weergeeft. Hexapods zijn volgens ons nooit in ons land verkocht. Bij het WZL in Aken (D) staat

een proefmachine. Eind vorig jaar zagen we tijdens de EuroMold 2011 in Frankfurt (D) in hal

8 nog een ‘eenzame’ hexapod van Metrom. Gelet op de machinebouw lijkt de meetopstelling

Equator van Renishaw met parallelkinematische structuur voor snel uitvoeren van meetwerk-

zaamheden nog het meest op de hexapods waarover ook wij veel - te veel? - geschreven heb-

ben. De Equator is voor de Techni-Show 2012 een van de nominaties voor een award.

Waar is de fiberlaser?
Tijdens de laatste EuroBlech, in 2010 in Hannover (D), zijn

veel ‘fiberlasers’ gepresenteerd. Dit zijn YB:YAG- of

Nd:YAG-vastestoflasers met een typerende golflengte van

pakweg 1 micrometer (ter vergelijking de CO2-gaslaser

heeft een golflenge van 10,64 micrometer). Deze vaste-

stoflasers zijn afgeleid van staaflasers en beschikbaar in

de vorm van een schijflaser of een meer langerekte laser,

de zogeheten ‘fiberlaser’. De vaststoflasers rukken mo-

menteel op bij het smeltsnijden van dunne plaat. Als

grens wordt momenteel het diktebereik van 4 mm tot 6

mm aangegeven. Tijdens de Blech 2010 boden leveran-

ciers als Adige, Adira, Amada, Bystronic, Hypertherm, Sal-

vagnini en Trumpf deze vastestoflasers aan. Reden voor

ons om nabeschouwend op te merken dat de EuroBlech

2010 het festival van de fiberlasers was. Opmerkelijk is dat

de fiberlaser niet terug te vinden is in de tabel met nomi-

naties. Of de vakjury hier een trend gemist heeft zal de

toekomst uitwijzen.

Hexapod

Een kijkje in de machine van Metrom die gedemonstreerd werd tijdens de EuroMold 2011 in Frankfurt

(D) (foto: Reinold Tomberg)

Fiberlaser

Een fiberlaser van Adige zoals geëxposeerd tijdens de

EuroBlech 2010 in Hannover (foto: Paul Quaedvlieg)

>>>
Streven naar ‘black box’-productie
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heersing bij een verspanende bewerking. En het

illustreert tevens hoe ingewikkeld het is als je

écht onbemand wilt verspanen: je hebt geen

ogen en andere zintuigen meer van een opera-

tor die kunnen corrigeren. Dus moet je proces in-

herent beheerst zijn: een spaantje of een drup-

peltje mag nooit de uitslag van een meting van

een gereedschapslengte kunnen beïnvloeden.

Een dergelijke procesbeheersing is een enorme

uitdaging voor de machinebouwers. Ook omdat

de technologie van de bewerking veel meer van-

uit de CNC-besturing moet komen en minder

vanuit de zintuigen van de operator. Een ont-

wikkeling die overigens bij het vonken al stand

der techniek is: leveranciers van EDM-machines

bieden al langer de benodigde productietechno-

logie aan ‘verpakt’ in de CNC-besturing.

Terug naar de aandrijftechniek: opmerkelijk in

het lijstje van de nominaties voor de Techni-

Show Award 2012 is ook de ‘Tubular Direct

Drive’ van de draadvonkmachine Mitsubishi

NA1200 Essence waarvoor Dymato in Utrecht

aandacht vraagt. Dit is een buisvormige lineaire

motor. Een ‘Tubular Direct Drive’ is opgebouwd

uit een as met ringvormige magneten. Daarom-

heen beweegt een zogeheten ‘mover’ met een

spoelenpakket. Onderscheidend is dat alle

krachten in deze aandrijfconstructie ringvormig,

dus symmetrisch, verdeeld zijn. Mitsubishi claimt

voor deze draadvonker een gegarandeerde as-

resolutie van 0,05 micrometer en oppervlakte-

gesteldheid van 0,05 micrometer Ra.

Volelektrisch
Vernieuwend op aandrijfgebied is ook het ma-

chineconcept van de volelektrische TruBend af-

kantpersen waarvoor Trumpf in 2010 is onder-

scheiden met de Platina Vakprijs. Bij de 36-tons

7036 drijven links en rechts directdrive-torque-

motoren twee spillen aan die de bovenbalk op

en neer bewegen. De 7018 is voorzien van één

motor in het midden. Elke motor kan dus 180

kN (18 ton) drukken. Er is sprake van een di-

rectdrive, dus zonder overbrengingen met

tandwielen of riemen, omdat de schroefspil-

motoren als het ware om de spillen heen zijn

gebouwd. Een van de voordelen van elektri-

sche aandrijving is de hogere dynamiek in ver-

gelijking tot hydraulische aandrijvingen. De ijl-

snelheid van de bovenbalk bedraagt 220 mm/s

en de werksnelheid is maximaal 25 mm/s. Een

voordeel van een elektrische aandrijving is vol-

gens Trumpf het lagere energieverbruik. Het

lagere energieverbruik blijkt uit de elektrische

aansluitwaarde. Voor de 18-tonner bedraagt

deze 5 kVA en voor de 36-tonner 6 kVA. Ter

vergelijking: een 50-tons hydraulische TruBend

5050 heeft een aansluitwaarde van 10 kVA.

Volgens Trumpf is het aantal kVA’s per 10 ton

perskracht interessant om het energieverbruik

te beoordelen. De hydraulische machine scoort

dan 2 kVA/10 ton en de 36-tons elektrische ma-

chine duikt daaronder met 1,66 kVA/10 ton.

Al eerder in 2006 kreeg Safan een Gouden Vak-

prijs voor het servomechanische aandrijfcon-

cept met een katrolaandrijving voor afkantper-

sen. Een afscheid van de hydraulische aandrij-

ving. Destijds voor perskrachten tot 200 ton.

Tijdens de vorige Techni-Show in 2010 kwam

Safan met een E-Brake voor het zware seg-

ment met perskrachten tot 300 ton. De E-

Brake-kantpersen worden aangedreven door

twee servomotoren (tot maximaal 100 ton) of

door vier servomotoren (vanaf 150 ton en

hoger). De motoren drijven versterkte riemen

aan, die via een takelprincipe (de katrolaan-

drijving) met de bovenbalk verbonden zijn.

Aan de zijkanten van het frame bevinden zich 

retourveren die een constante tegenkracht

geven om de aandrijfriemen strak te 

houden. <<<

Onmogelijk werk

Twee voorbeelden van ‘onmogelijk’ werk: links een ring gefreesd op een Matsuura tijdens de demoweek 2009 bij Bendertechniek, rechts een vergelijkbaar werkstuk

gezien vorig jaar tijdens de EMO bij Yasda (foto’s: Reinold Tomberg)
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