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De combinatie van de beurzen Tube en Wire is een

bijzondere: in bijna alle hallen van de beurs in

Düsseldorf (D) worden machines en gereedschappen

voor de verwerking van draad en buis getoond en

eigentijdse toepassingen van deze halffabrikaten. 

Het zijn internationale beurzen. De edities  2012, eind

maart in Düsseldorf, trokken 73.500 bezoekers

waarvan meer dan de helft buiten Duitsland (Tube

50% en Wire 60%).

DOOR: PAUL QUEADVLIEG EN REINOLD TOMBERG

Buis en draad
schittert in Düsseldorf

Verspanend nabewerken
De Italiaanse firma RALC demonstreerde in Düsseldorf (D) in een cel het bewerkingscentrum SL 5-4.4 voor het

verspanend nabewerken van buisdelen. In een productiecel kan dit bewerkingscentrum bijvoorbeeld

gekoppeld worden aan een zaaginstallatie en een reinigingsstation (foto’s: Paul Quaedvlieg en Reinold

Tomberg)

Snel optisch meten
Op de Tube 2012 toonde Bewo uit Tilburg de SCF90 Sigma die als

innovatie optisch kan meten met een snelheid van 7.000 buizen per

uur, individueel per stuk gemeten. De SCF90 Sigma is een volledig

geautomatiseerde machine voor buisproductie en kan zagen,

ontbramen, optisch meten en stapelen. Het optisch meten gebeurt 

met een nauwkeurigheid van ± 0,1 mm

Dikwandig snel zagen 
Een kijkje in de cirkelzaagmachine SH 300 van RSA. Gedemonstreerd werd het zagen van 

een buis van staal 52 met een diameter van 220 mm met een wanddikte van 40 mm. De

zaagcyclus duurde 29 s. De zaagmotor heeft een vermogen van 40 kW
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Spectaculair
buis snijden
HGG Profiling

Equipment uit

Wieringerwerf toonde

in Düsseldorf de 

PC 600 buizen-

snijmachine. Op zich

geen nieuwe machine,

maar het blijft

spectaculair om zo’n

machine in actie te

zien. Volgens HGG

Profiling Equipment

bespaart een PC 600 

al gauw zo’n 

30 procent op las- 

en fittingkosten

Modulair machineconcept
De FUL56 van Wafios die op de Wire 2012 te zien

was, is een vernieuwd modulair machineconcept

voor de productie van drukveren. Er kunnen

draaddiktes van 1,5 tot 5,5 mm verwerkt worden. De

machine is voorzien van de Wafios WPS 3.2 Easyway

programmering. Tevens was deze machine voorzien

van het ‘Multischnitt’ systeem

Gevulde lasdraad 
Een walsopstelling van Dreistern voor het maken

van gevulde draad voor lassen. Voor het lassen van

de buis wordt (in het midden) poeder toegevoerd.

Na het lassen wordt de buisdiameter gereduceerd

van 13 mm naar 1,5 mm. Dit is dan de lasdraad

Techni-Show innovator
Dynobend uit Haaksbergen liet de compleet

servogestuurde CNC-combibuigmachine Elite zien op

de Tube 2012. De machine is standaard voorzien van

een servogestuurde tegenhouder, buigkoppen en

doornterugtrekinrichting. Bijzonder waren de

Techni-Show stickers waarmee Dynobend liet zien

dat ze tot de ‘innovators’ behoren

Precisie-lasersnijden
Een proefwerkstuk van een fiberlaser van Adige. Dit

werkstuk laat zien dat eigentijdse lasers zodanig

nauwkeurig buizen en profielen kunnen snijden dat

de snijdelen zo in elkaar geschoven kunnen worden

tot een eindproduct

Omvormen van buizen 
Omvormgereedschap voor buizen en stafmateriaal

van HPM. Door een kneedproces (Rundkneten,

rotary swaging) is het mogelijk lichtgewichtdelen 

te maken. Dit gereedschap, in dit geval voor

koudomvormen, roteert over het materiaal en

verschuift tevens in langsrichting
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Spiraalbuizen lassen
ESAB toonde in Düsseldorf op de Tube 2012 een vernieuwde kop voor het onderpoederdeklassen van

spiraalbuizen met een diameter vanaf 18 inch. De nieuwe laskop van het type SAW is snel en flexibel in te

stellen 

Lichtgewicht
draad
Elisental is

toeleverancier van

onder meer aluminium

lasdraad en draad voor

schroeven. Het bedrijf

toonde deze fraaie

BMW 7-serie. Om de

auto heen waren

diverse onderdelen

zichtbaar zoals

aluminium subframes,

deuren of versnellings -

bakbehuizingen waarin

de producten van

Elisental zijn verwerkt

Scharen tot 52 mm
Schubert demonstreerde tijdens de beurs de schaar

STS 100. De foto toont een geknipt deel met een

diameter van 25 mm. De maximale diameter van

deze schaar bedraagt 52 mm in materiaal van 650

N/mm2. De machine kan tot 85 slagen per minuut

halen

Tot 4,5 km buis 
Flex-Tubing is een

oprolprocédé van

Flender voor buizen

voor stadsverwarming.

Bij een buisdiameter van

20 mm is het mogelijk

om 4.500 m op één

haspel te leveren. Dit

scheelt natuurlijk enorm

in verbindingslassen.

Beproeving van de buis

gaat tot 200 bar

Roestvast oppervlak
De foto toont de wand van een zogeheten ‘Berg-Lay

Verbundrohr’ buis van Bergrohr. Getoond werd een

buis met een diameter van 616 mm met een

wanddikte van 18,9 mm. De buitenzijde is roestvast

staal AISI 304 van 3 mm dik op een drager van 

15,9 mm. Op deze manier krijgt de buis een

corrosiebestendige buitenoppervlak

Snel wisselen
Een wereldpremière was te zien op de stand van de

Duitse machinefabrikant Bihler. De nieuwe GRM-NC

productiemachine kan diverse stans- en buigdelen

maken uit draad- of bandmateriaal. De NC-assen zijn

snel individueel aan te passen aan een nieuw

product en zijn voorzien van een snelwisselsysteem

voor de gereedschappen 
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Flexibel rolvormen
Deze RCF 40-101 is een rolvormmachine voor buizen van de Italiaanse fabrikant

Olimpia 80. De machine kan buizen rollen met een buitendiameter vanaf 40 mm

tot 101 mm en met een buiswanddikte van 1 mm tot 6 mm. Deze machine is snel

en eenvoudig om te stellen naar een andere buisdiameter

3D buigstraal
Buisdeel van de ‘North European Gas Pipeline’ getoond door Salzgitter Mannesmann. Dit is een buis met een

buitendiameter van 1.420 mm met een wanddikte van 30 mm. Met behulp van een inductieverhitting is deze

buis gebogen met een buigstraal van 4.260 mm (3D)

Staal strippen
Het Italiaanse SAS

Engineering and Planning

toonde op de Wire deze

nieuwe RPF stripmachine.

Een 130 kW motorspil stript

het staaldraad van

minimaal 30 mm en

maximaal 100 mm in

doorsnede met een

snelheid van 45 m/min. Het

maximale toerental van de

stripplaat is 1.600 min-1.

Oppervlakteruwheid is

mogelijk tot een Ra van  

0,8 micrometer 

Tube in Tube
Thiel & Hoche presenteerde ‘Tube in Tube’. Dit is een

constructiewijze om door het in elkaar schuiven van

buisdelen buisvormige constructies op gewenste

plekken de juiste sterkte te geven. Bijvoorbeeld zoals

de foto laat zien om een buiseinde te versterken

Snel bundelen
Deze DTR160 ‘double twist’ bundelmachine van het Italiaanse Frigeco is geschikt

voor het bundelen van meerdere draden tot een diameter van 15,5 mm. Er kan

gebundeld worden met spoelen met een diameter van maximaal 1.600 mm. Via

een optische laser wordt de bundeling volledig automatisch bestuurd 

Speciale noviteiten

Zowel Trumpf als Wafios hadden enkele speciale noviteiten.

Deze zijn meer in detail te vinden in de rubriek Technisch

Nieuws verderop in deze uitgave van  Metaal Magazine.

Meer foto’s

Meer foto’s van ons bezoek aan de Tube en Wire 2012 zijn

te vinden in onze fotoplayer op www.metaalmagazine.nl.
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