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Over twee weken, op dinsdag 23 oktober, opent de 22ste EuroBlech de poorten. Een bezoek aan

dit plaatmekka is zeer zeker de moeite waard. In bijgaand artikel 23 technische trends die

momenteel spelen in de plaatwereld. Ga ze zien op het Messegelände in Hannover (D).

DOOR: REINOLD TOMBERG

23 redenen voor
22ste EuroBlech 

Combimachines
Combimachines rukken op: de combinatie van ponsnibbelen en lasersnijden is intussen ingeburgerd,

draadvonken samen met waterstraalsnijden lijkt niet door te breken en een portaal met autogeen- en

plasmabranders op één machine is bijna vanzelfsprekend logisch. Op de foto een machine van Zinser,

gedemonstreerd op de Blechexpo 2011, met op de brug een plasma- én een lasersnijkop. De laserbron is een

fiberlaser (foto: Reinold Tomberg)

Zwaar buigen
Het is niet allemaal dunne plaat op de EuroBlech.

Tijdens de vorige editie van de beurs in 2010 liet EHT

zien hoe een PowerPress met een sluitkracht van

10.000 kN (1.000 ton of 10 MN) ingezet werd voor

het buigen van 20 mm dik plaatmateriaal (foto).

Maximale dikte die deze pers aankan, is 100 mm dik

plaatmateriaal. In ons land heeft Kersten Europe

recentelijk een 2.400 tons hydraulische afkantpers in

gebruik genomen waarmee plaatstaal met een

lengte tot 3,3 m en een dikte tot 150 mm is te buigen

(foto: Reinold Tomberg)
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Vrije vormen
Er is een toenemende vraag naar plaatwerk met meer vrije en ronde vormen. Op de foto een fraai staaltje

buigwerk dat toeleverancier Goma realiseert met de nieuwe Codatto paneelbuigmachine. Deze machine werkt

zonder speciaalgereedschappen. De te buigen plaat ligt vlak op het bed van de machine. Door steeds de plaat

in stapjes aan te voeren en vervolgens te buigen ontstaat een radius (foto: Goma)

Filigraan snijwerk
Het is mogelijk om plaatwerk

steeds fijner te snijden. Bij

dikkere plaat zien we

momenteel een snijprocedé

met waterkoeling. Op de

foto’s voorbeelden van de

fijnheid van lasersnijwerk.

Boven een product dat

Salvagnini vorig jaar toonde

tijdens de BlechExpo in

Stuttgart (D). Onder een

gesneden deel

gefotografeerd bij Amada in

Haan. Bij beide delen is het

snijwerk uitgevoerd met een

fiberlaser (foto’s: Reinold

Tomberg)

Incrementeel omvormen
Dieptrekken van metaalplaat zonder een massief boven- en

ondergereedschap is mogelijk. De universiteit van Bochum zet

hiervoor twee robots in die met behulp van kogelvormige stiften een

plaat stapje voor stapje omvormen. Een stift voert het omvormen uit,

de andere stift functioneert als een tegenhouder. Op de EuroBlech

2008 is dit ‘Roboforming’ voor het eerst gepresenteerd op de stand

van Dieffenbacher (foto: Ruhr Universität Bochum)

Online plaatwerk
Een aantal plaatwerkbedrijven als Heurkens & Van

Veluw, De Cromvoirtse, 247 Tailor Steel en Bepro

biedt momenteel online-offerteprocedures aan om

in het voortraject van een order voor plaatwerk tijd

en mankracht te besparen. Dit zien we op dit

ogenblik voor 2D- en 3D-lasersnijden en voor

afkanten. Online zal zeker een hoge vlucht nemen in

de plaatwereld (foto: Bepro)
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Augmented reality 
Een mooi voorbeeld van augmented reality (toegevoegde realiteit) in de

plaatwereld is de Safan Eye voor afkanten. Door middel van een bril die de

operator draagt, wordt aanvullende informatie weergegeven die alleen de

operator kan waarnemen, bijvoorbeeld de positie van een achteraanslag. Ook

kunnen andere relevante data worden geprojecteerd en virtuele

bedieningsknoppen geactiveerd worden. Deze operatorhulp van Safan is dit

voorjaar tijdens de Techni-Show onderscheiden met de ‘Made in Holland Award

2012’ (foto: Paul Quaedvlieg)

Hot forming
Warmomvormen (‘press hardening’ oftewel ‘hot forming’) is een nieuw

omvormprocedé dat het mogelijk maakt een lage werkstukmassa te combineren met

een hoge sterkte en een hoge stijfheid. Voor het omvormen wordt het plaatdeel in

een oven verhit. In de omvormpers krijgt het plaatdeel de gewenste vorm terwijl de

afkoeling plaatsvindt met een hoge afkoelsnelheid. Met ‘tailored blanks’ of met

‘tailored tempering’ lukt het zelfs om op verschillende locaties van een

omvormwerkstuk verschillende waarden voor rek en sterkte in te stellen (foto:

ThyssenKrupp)

Variabele doorsnede
Gelet op markttrends als afnemende seriegroottes

en een grote productvariëteit ontkomt ook een

techniek als het rolvormen niet aan flexibilisering.

Bijvoorbeeld startstopsystemen die het mogelijk

maken om meteen tijdens het omvormen

laswerkzaamheden uit te voeren. Op de foto een

systeem voor rolvormen met een variabele

doorsnede dat Gasparini tijdens de vorige Blech in

‘10 presenteerde (foto: Reinold Tomberg)

Organisch plaatmateriaal
Plaatmateriaal hoeft natuurlijk niet altijd staalplaat

te zijn. Of metaalplaat. Op de kunststofbeurs K 2010

in Düsseldorf (D) werden door machineleverancier

Engel onder de benaming ‘Organoblech’

gespuitgiete, vezelversterkte kunststofproducten

getoond die een alternatief zijn voor geperste of

hogedruk gegoten metalen delen. Het

matrixmateriaal van deze composiet is polyamide

(foto: Paul Quaedvlieg)

Integratie in keten
Bij de investeringen in metaalbewerkingsmachines is

meer integrale aandacht nodig voor het eigenlijke

bewerkingproces. Hoffmann bijvoorbeeld werkt

samen met de Italiaanse bedrijven Asservimenti, OTI,

D-Effe en Digiemme (respectievelijk een

persautomatiseerder, een machinebouwer en een

gereedschapmaker) bij het procesmatig ontwikkelen

van plaatproductieprocessen op perslijnen. Op de

foto een perslijn in actie bij D-Effe in Brianza in Italië

(foto: Reinold Tomberg)
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Nauwkeurig buigen 
Eisen aan de nauwkeurigheid bij plaatbuigen stijgen

voortdurend. Van Zanten Staalservice buigt

bijvoorbeeld op een LVD kantbank 15 mm plaat voor

compressorbehuizing op ± 0,1 graad. Op de foto een

mooi staaltje buigwerk in dik plaatmateriaal

gefotografeerd bij Trumpf in Ditzingen (D).

Nauwkeurig buigen is ook een manier voor het

elimineren van laswerk (foto: Reinold Tomberg)

B E U R S

Nieuwe materialen 
Staal krijgt als materiaal voor plaat concurrentie van

nieuwe materialen als magnesium, zirkoon en

composietmaterialen. Op de foto een coil met

magnesiumplaat die tijdens de EuroBlech 2010

geëxposeerd is. Lichtgewicht is een argument voor

de toepassing (foto: Reinold Tomberg)

Compleetbewerken 
Ook bij plaatbewerken is het compleetbewerken een

trend. Dus zoveel mogelijk bewerkingen op één

machine uitvoeren. Is misschien niet optimaal voor

de cyclustijd, maar dat verdient zich terug door

minder op- en omspanningen. Op de foto

gereedschap van LVD voor Pullmax ponsmachines.

Hiermee kan op een ponsmachine gebogen worden

tot een hoogte van 75 mm met een buiglengte van

90 mm (foto: Reinold Tomberg) 

Elektrisch aandrijven
De (servo)-elektrische aandrijving wint ook bij het plaatbewerken aan populariteit. Inmiddels zijn afkantpersen

en ponsnibbelmachines met deze eigentijdse aandrijving ingeburgerd. De foto toont een gecombineerde

kantbankrolbuiger voor de productie van rolluikkasten van Wemo. Opvallend is de toepassing van servo-

elektrische aandrijvingen in plaats van een conventionele hydraulische oplossing (foto: Wemo)

Onbemand werken
Kenmerkend voor het plaatbewerken is een goede

procesbeheersing en een hoge

automatiseringsgraad. Volgende stappen richting

100% procesbeheersing worden nu gezet. Bystronic

bijvoorbeeld heeft voor het manarm lasersnijden van

vlakke plaat de geautomatiseerde nozzle-centrering

gepresenteerd. Met behulp van een ijkblok wordt de

laserstraal precies uitgelijnd in het midden van de

nozzle. Op de foto de unit tijdens de Blechexpo

(foto: Reinold Tomberg)

Fijnsnijden met
water 
Bij waterstraalsnijden zie je

een aantal ontwikkelingen:

hogere drukken richting

10.000 bar, voor fijnsnijden

zie je steeds kleinere nozzle-

diameters en

waterstraalsnijden kan de

concurrentie aan met

draadvonken. Op de foto

een waterstraalsnijmachine

voor micromachining van

Daetwyler in actie tijdens de

EuroMold 2011 in Frankfurt

(D). Deze kan snijden met

een nozzle-diameter van

maar 0,2 mm (foto: Reinold

Tomberg)
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Warm- of koudband
De diktegrens tussen warmband en koudband is aan het verschuiven.

ThyssenKrupp biedt nu het nieuwe TPN-staal als warmband aan in het

diktebereik van 1,6 mm tot 4 mm. Deze stalen zijn beschikbaar in het

treksterktebereik van 780 MPa tot 900 MPa met een minimale breukrek van 14%

tot 15%. TPN-staal heeft een bainietferriet-structuur waarin restausteniet is

opgenomen (foto). De derde fase zijn uitscheidingen op nanoschaal (foto:

ThyssenKrupp)

Vijfassig bewerken
Bij verspanende machines is vijfassig bewerken intussen een ingeburgerd begrip. Ook

zie je dat plaatbewerkingsmachines meerassig worden. Op de foto een staaltje mooie

machinebouw van Flow vorig jaar gefotografeerd tijdens de Blechexpo: een vijfassige

kop voor waterstraalsnijden (foto: Reinold Tomberg)

Tenslotte: bent u er over twee
jaar nog?
Hamvraag is natuurlijk of we over twee jaar

nog de EuroBlech 2014 kunnen bezoeken. Er

moet een antwoord komen op confronterende

uitdagingen als kleine series, kortere

levertijden en lagere prijzen. Op de EuroBlech

zijn technieken te vinden die helpen bij het

zoeken naar oplossingen.

Lichtgewicht
De massa van plaatconstructies moet omlaag. In Duisburg (D) is al enkele

jaren een proefpers voor de T3-technologie voor ‘Tailored Tubes’

operationeel (foto). Met deze technologie is het mogelijk om holle,

stalen profielen te vervaardigen waarvan de dwarsdoorsnede over de

lengterichting van het profiel behoorlijk kan variëren met een variabele

kromming. Intussen is het ook mogelijk om op klassieke dieptrekpersen

‘Tailored Tubes’ te vormen waarvan de dwarsdoorsnede over de

lengterichting van het profiel kan variëren (foto: ThyssenKrupp) 

Kanten of lassen
Op stands van machineleveranciers als Amada en Trumpf wordt tijdens de EuroBlechs altijd

benadrukt dat constructeurs veel meer moeten denken in plaat en plaatconstructies.

Afkanten in plaats van lassen. Op de foto een voorbeeld gezien bij Trumpf: met een

uitgekiende uitslag kan het plaatstalen product (boven) grotendeels door afkanten

gemaakt worden (foto: Reinold Tomberg)

Vastestof- of CO2-laser
Een in het oog springende trend

van de EuroBlech 2010 was de

introductie van de fiberlaser. Veel

machinebouwers bieden de

eigentijdse vastestoflasers nu aan

als een vervolmaking van of een

alternatief voor de ingeburgerde

CO2-snijlaser. De verwachting is dat

de komende jaren de vermogens

van de fiberlasers langzaam maar

zeker zullen stijgen. Op de foto een

schijflaser (foto: Trumpf)

Meer info over EuroBlech 2012 op www.euroblech.com

Noot:

(foto achtergrond: ThyssenKrupp)

18 19

20 21

22

23

28-29-30-31-32_Blechredenen  01-10-12  14:05  Pagina 32


	Metaal_8-2012_LR 28.pdf
	Metaal_8-2012_LR 29
	Metaal_8-2012_LR 30
	Metaal_8-2012_LR 31
	Metaal_8-2012_LR 32



