
Digimagazine voor de verspanende en additive manufacturing industrie in de Benelux   

Automatisering

Foutloos 
onbemande 
productie hoog 
nauwkeurige 
werkstukken

Business case

Pimpel Benelux integreert 
meetcyclus in Esprit-postprocessor:

- 300 nulpunten in Mazak Variaxis

- hogere proceszekerheid 
onbemand frezen

   ! Nr 14 - januari 2013

Proceszeker onbemand frezen



P I M P E L - E S P R I T

2 Made-in-Europe.nu digimagazine januari 2013

Zestien jaar geleden kocht Ad van Riet zijn eerste freesbank. Die 
kreeg een plek in het vroegere kolenhok van zijn vader, kolenboer in 
het Brabantse Vessem, onder de rook van Veldhoven. “Eenvoudig 
werk maakten we toen. Door veel uren te draaien, verdiende je een 
cent.” Tegenwoordig is Van Riet Metaalbewerking BV gehuisvest in 
een eigen pand in Vessem. De machines draaien nog steeds veel 
uren op een dag. 18 tot 20 uur is voor de Mazak Variaxis 630 5X 
geen uitzondering. Nu echter onbemand, dat is het verschil met 
vroeger. 

Kwaliteitscontrole  Waar Van Riet Metaalbewerking zich mee 
onderscheidt, is de wijze waarop de kwaliteitscontrole is 
geïntegreerd in de Esprit CAM software. Deze oplossing is geleverd 
door Pimpel Benelux, waarin de Esprit-activiteiten van het vroegere 
Greenock CAD Service en het Oostenrijkse Pimpel zijn 
bijeengebracht. De software-engineers van Pimpel schrijven niet 

alleen de standaard postprocessors, maar ontwikkelen ook 
specifieke oplossingen voor klanten zoals Van Riet 
Metaalbewerking. Zo wilde het bedrijf bijvoorbeeld een 
automatische meetcyclus in de postprocessor integreren. Nadat een 
vlak is bewerkt, moet de machine een afwijking automatisch kunnen 
corrigeren. Ad van Riet: ”Als we hier ’s ochtends binnenkomen, 
moeten goede producten in de cel liggen.” Daarom meet de 
machine met een Renishaw meettaster het vlak of gat, terwijl het 
product in de opspanning in de machine blijft. “Zelfs van verloop 
van het gereedschap hebben we geen last, omdat een afwijking 
automatisch gecorrigeerd wordt. Vallen de maten buiten de 
toleranties, dan gaat de besturing automatisch terug naar de 
beginregel van deze bewerking en wordt de bewerking opnieuw 
gedaan.” Als een maat zodanig buiten de toleranties valt dat 
corrigeren niet mogelijk is, wordt de bewerking afgebroken. 
Constateert de meettaster dat een gat te conisch is, wat duidt op 
gereedschapslijtage, dan wordt automatisch het gereedschap 

Integratie 
meetcyclus in 
postprocessor: 
meer proces-
zekerheid bij  
onbemand 
frezen

Hardware alleen volstaat niet meer om kwaliteit, productiviteit en rentabiliteit in de 
verspaning te verbeteren. Van Riet Metaalbewerking heeft daarom niet alleen 

geïnvesteerd in een geavanceerd 5-assig bewerkingscentrum, maar ook in Esprit CAM-
software. Pimpel Benelux heeft de postprocessor onder andere voor de 

nulpuntbepaling uitgebreid binnen de mogelijkheden van de standaard. Daardoor 
freest de Brabantse verspaner niet alleen nauwkeuriger, maar ook met een hogere 

proceszekerheid. Dat opent nieuwe markten.
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gewisseld. De proceszekerheid neemt dus sterk toe. Ondanks dat 
de kwaliteitscontrole onbemand plaatsvindt, meet Bart van de 
Sande, voorman, steekproefsgewijs werkstukken na in de 
meetkamer. “De machine of de spindel kunnen door het gebruik 
onnauwkeuriger worden. Omdat de meettaster op de machine zit,  
zie je die eventuele afwijking niet terug in de meetresultaten. 
Daarom controleer ik steekproefsgewijs en daarmee feitelijk ook 
de machine.” 

300 nulpunten  Pimpel Benelux heeft de postprocessor onder 
andere voor nulpuntbepaling binnen de mogelijkheden van de 
standaard uitgebreid voor Van Riet Metaalbewerking. In principe 
kan de verspaner dankzij deze uitbreiding nu op drie manieren het 
nulpunt bepalen. Bij de eerste methode ligt het nulpunt vast in het 
hart van de tafel. Alle vlakken worden herberekend vanaf dat 
punt. Daardoor hoeft nooit met een nulpunt geschoven te worden, 
wat fouten uitsluit. Bij de tweede manier gebruikt men een 
hoofdnulpunt in de ruimte en laat Esprit vanuit dat punt 
herberekenen. De derde manier voor nulpuntbepaling is door 
Pimpel in de post ingebouwd omdat Van Riet Metaalbewerking, 
ook als meerdere stukken op een pallet zijn opgespannen, 
supernauwkeurig wil frezen. “Dan moet je niet na het voor- en 
nafrezen telkens opnieuw met de meettaster naar het product 
hoeven te gaan, want dat betekent iedere keer kans op fouten en 
is bovendien dubbel werk”, legt Bart van de Sande uit. Bij de 
derde methode wordt een van de 300 nulpunten die Mazak in de 
machineruimte heeft gedefinieerd eenmalig ingegeven en Esprit 
koppelt de nulpunten van het programma daaraan. Automatisch. 
Standaard is de postprocessor geschreven voor 48 van deze 
nulpunten; Van Riet Metaalbewerking heeft dat laten aanpassen 
naar 300. Bart: “Hiermee kunnen we in theorie honderden extra 
nulpunten in de machine creëren. Het gaat ons echter vooral om 
de nauwkeurigheid. Drie keer met de meettaster naar het 
werkstuk gaan, betekent drie keer een andere meting. Bij ons blijft 
de machine de waardes gebruiken voor het gehele product. 
Dubbele of loze stappen in het proces, dat willen we niet.” 

Simulatie  Dankzij de combinatie van Esprit met de 5-assige 
machine haal je gemakkelijker hoge nauwkeurigheden, is de 
ervaring van de toeleverancier. Bart: “Voorheen haalden we ook 
hoge nauwkeurigheden, maar dat kostte meer moeite. Het was 
omslachtiger. En het risico op fouten was veel groter. Als je een 

solid hebt, is programmeren in Esprit veel eenvoudiger dan aan 
de machine. Je maakt de bewerking aan, simuleert, checkt en is 
het goed, ga je door. Je komt veel sneller tot een goed product en 
sluit fouten uit.” Door de betrouwbare simulatie is het testen aan 
de machine hierdoor niet meer nodig.

Doorlooptijd reductie  Esprit helpt Van Riet Metaalbewerking niet 
alleen de kwaliteit te verhogen en voorspelbaar te maken. Ook 
wordt de doorlooptijd korter en dus de productiviteit van de 
machine hoger. “Complexe delen programmeren we binnen één 
dag. Daarna hebben we op de machine één product nodig om het 
programma te finetunen en daarna frezen we foutloze producten”, 
zegt Bart. Gemiddeld komen na anderhalve dag de juiste 
complexe producten van de machine. Onbemand. Praktisch kun 
je dergelijke complexe werkstukken nog wel aan de machine 
programmeren, denkt hij. “Maar het kost veel meer tijd en de dure 
machine staat dan stil, terwijl deze nu onbemand freest als ik het 
volgende stuk in Esprit programmeer.” Ook bij productwijzigingen 
levert deze werkwijze voordelen op. Met Esprit kan het bedrijf de 
mogelijkheden van de 5-assige freescel met robot en 
palletmagazijn maximaal benutten. Ad van Riet: “De software is 
belangrijk om tot een continue productie te komen.” 

Hoogwaardigere producten  Van Riet Metaalbewerking is 
gevestigd in het hart van de high tech regio Zuid-Oost Brabant. In 
de chipmachines die in deze regio voor de wereldwijde 
halfgeleiderindustrie worden ontwikkeld, komt het op de laatste 

Geavanceerde Esprit-postprocessor 
schept nieuwe mogelijkheden voor    

Van Riet Metaalbewerking

Bart van de Sande (links) en Ad van Riet: sneller onbemand 
foutloos frezen.
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µm’s nauwkeurigheid aan. “Dankzij onze 5-assige machine en 
het CAM-programma frezen we dit soort hoogwaardige 
onderdelen nu ook heel efficiënt”, zegt Ad van Riet. Dat vertaalt 
zich in nieuwe groeikansen voor zijn onderneming. Technisch 
heeft hij nu de stap gezet naar de high tech markt. Als 
toeleverancier freest hij precisiecomponenten die uiteindelijk in 
de high tech chipmachines terecht komen. “We frezen er 20 
van op een dag zonder er naar om te hoeven kijken.” Dankzij 
de technologie die in de werkvoorbereiding wordt ingebracht. 
Deze stap schept tevens flexibiliteit. Door de hoge mate van 
proceszekerheid bij het onbemand frezen kan Van Riet 
Metaalbewerking bij repeatorders zelfs binnen een dag leveren 
als het moet. Voor Ad van Riet is service heilig. “Als we het 
materiaal hebben, kunnen we complexe stukken die we al een 
keer hebben gefreesd, binnen enkele uren maken als de klant 
echt omhoog zit.” Hij kan deze ‘ouderwetse’ flexibiliteit dankzij 
de geavanceerde oplossingen die in Esprit zijn ingebouwd, nu 
combineren met hoge nauwkeurigheid en scherpe prijzen. Pimpel Benelux

De ESPRIT-oplossing voor de Brabantse toeleverancier is 
geleverd door Pimpel Benelux. Dit is de onderneming waarin 
alle Esprit en WinTool activiteiten van het vroegere Greenock 
CAD Service zijn ondergebracht. Dit komt voort uit de 
intensieve samenwerking met Pimpel GmbH in Oostenrijk. 
De beide bedrijven gaan onder de naam Pimpel de Europese 
markt op. Naast de vestigingen in Nederland en België zijn er 
vestigingen in Duitsland (Nordrhein-Westfalen, de regio 
Bremen/Hamburg en Baden-Württemberg), Oostenrijk en in 
Tsjechië. Behalve klantspecifieke uitbreidingen ontwikkelt 
Pimpel ook add-ons voor ESPRIT, zoals CHECKitB4, een 
door Pimpel ontwikkelde applicatie gebaseerd op de NC 
kernel van de machine. De NC kernel is het 
besturingssysteem dat alle bewegingen van de machine 
bepaalt. Met CHECKitB4 wordt geen simulatie gedaan, er 
wordt simpelweg een ‘machine run’ gemaakt in de virtuele 
wereld. Door deze ‘machine run’ te maken, verkrijgen we 
uiteindelijk verificatie in de echte wereld. 

Pimpel Benelux
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www.pimpel-benelux.eu

Hoogwaardige 
machinecomponenten

Van Riet Metaalbewerking beschikt over negen machines 
en een CAM-station, bediend door Ad van Riet en zijn 
zeven medewerkers. 
De toeleverancier freest complexe hoogwaardige 
componenten voor met name de machine-industrie: 
machines voor de productie van sigaren, document-
beveiliging, bankbiljettenverwerking en de 
halfgeleiderindustrie. Naast aluminium freest hij steeds meer 
RVS. De Mazak Variaxis 630 is de meest recente investering, 
samen met de Erowa-cel. De 5-assige freesmachine kan 
maximaal een kubus van 550 mm bewerken. Het 26 kW 
spindel heeft een koppel van 172 Nm en een maximaal 
toerental van 18.000 rpm. De machine is voorzien van 70 bar 
koeling door de spindel en een gereedschapmagazijn met 
120 plaatsen. Het bedrijf programmeert al langer met Esprit, 
maar heeft na de komst van het 5-assig bewerkingscentrum 
de volledige versie voor 5-assig simultaan frezen van Esprit 
gekocht. Bart van de Sande: “We doen weliswaar vijfvlaks 
bewerking, maar met de module voor het 5-assig simultaan 
frezen kun je nog eenvoudiger en sneller programmeren.” 

Van Riet Metaalbewerking

www.vanrietmetaalbewerking.nl 
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