
26 •  maart 2020  • METAAL & TECHNIEK

TEQNOW

KANSEN VOOR EFFECTIEVER PRODUCTIEPROCES

Goed gereedschap is 
het hele werk

Iedere ondernemer beschikt over een beperkt 
budget om te investeren. De investering in een 
nieuwe machine vraagt vaak om zulke hoge 
investeringen dat daarna geen of weinig bud-
get meer over is om aan andere zaken te beste-
den. Wat vaak onvoldoende wordt beseft is dat 
er voor productie niet alleen machines, maar 
ook allerlei gereedschappen en hulpmiddelen 
nodig zĳ n. Het kiezen van de juiste gereed-
schappen en hulpmiddelen kan ervoor zorgen 

dat het productieproces veel e� ectiever kan 
worden ingezet. 
 
S P I L R E N D E M E N T
Bĳ  verspanende machines draait het vaak om 
het spilrendement. Ondernemers noemen naar 
collega’s toe vaak trots hoe hoog het spilrende-
ment is dat men zegt te realiseren. Opvallend 
is dat als een Teqnow-adviseur een dergelĳ k 
verspanend bedrĳ f bezoekt, een groot deel van 

de machines altĳ d stil staat (ook als deze zĳ n 
uitgerust met bĳ voorbeeld een robotbelading). 
Ondanks moderne machines en robotiseren 
worden medewerkers en machines onvol-
doende van elkaar losgekoppeld, met machi-
nestilstanden (ten gevolge van het niet aanwe-
zig zĳ n van de medewerker) als resultaat. 
Hiermee blĳ ven grote kansen onbenut. 
 
Het loskoppelen van man en machine kan door 
het toepassen van de juiste gereedschappen en 
hulpmiddelen. Erg laagdrempelig is het voorin-
stellen van de gereedschappen. Een dergelĳ ke 
investering verdient zich vaak binnen enkele 
maanden terug. Wordt gebruikgemaakt van 
een nulpuntopspansysteem of van een robotbe-
lading, dan wisselt de productiemachine snel 
van product en neemt het spilrendement ver-
der toe.
 
O N T B R A M E N
Bĳ  het bemand werken met CNC-verspanings-
machines is het gebruikelĳ k dat de medewer-
ker de producten zelf handmatig ontbraamt. Er 
zĳ n allerlei gereedschappen in de handel die 
het mogelĳ k maken om de producten direct op 
de CNC-machines te ontbramen. Door de ont-
braambewerkingen in het CNC-programma op 
te nemen, is zeker gesteld dat dit altĳ d op 
dezelfde manier gebeurd (handmatig ontbra-
men is niet altĳ d reproduceerbaar). 
 
Op plekken waar bemand wordt verspaand, 
heeft de productiemachine naast een vaste 
medewerker ook vaak een kast met ‘eigen’ 
gereedschappen. Regelmatig komt het voor dat 
de ene medewerker misgrĳ pt in de gereed-
schapskast terwĳ l het gereedschap ergens in 
het bedrĳ f nog wel aanwezig is. Door het ver-
spanende gereedschap te centraliseren en te 
standaardiseren kan met veel minder gereed-
schap worden volstaan.Ondanks dat een draadfrees duurder is dan een tap leidt dit toch tot kostenverlaging. (Foto: Seco Tools)

Investeringen in nieuwe machines en/of robotinstallaties en het anders 
organiseren van de productie ten spijt: met het niet gebruiken van de juiste 
gereedschappen en hulpmiddelen laten bedrijven belangrijke kansen liggen 
om het productieproces e� ectiever te maken.
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M A N A R M 
Manarm produceren 
vraagt om een andere manier van organiseren 
maar ook om andere gereedschappen. Bĳ  het 
tappen van schroefdraad op een cnc-machine 
bĳ voorbeeld, is er altĳ d het risico van tap-
breuk. Deze schroefdraad kan ook gefreesd 
worden. Bĳ  schroefdraadfrezen loopt men 
nooit het risico van het afbreken van het 
gereedschap in het werkstuk. Ondanks dat een 
draadfrees duurder is dan een tap leidt dit toch 
tot kostenverlaging.
 
Steeds meer bedrĳ ven beschikken over dure, 
nauwkeurige machines. Om op een nauwkeu-
rige machine ook nauwkeurige producten te 
kunnen maken is het belangrĳ k dat alle com-
ponenten met elkaar in balans zĳ n. Gereed-
schapshouders moeten nauwkeurig in de spil 
kunnen worden opgespannen en de ver-
spanende gereedschappen moeten weer 
nauwkeurig in de houder kunnen worden 
opgespannen. Nog steeds zĳ n er nauwkeurige 
machines gereedschapshouders met een wel-
don opname. Hierdoor wordt de nauwkeurig-
heid van de machine grotendeels teniet 
gedaan. Als er niet de bereidheid is om ook 
nauwkeurige bĳ behorende gereedschapshou-
ders te kopen, is het beter een goedkopere, 
minder nauwkeurige machine aan te schaf-
fen. Dan wordt er dus niet gekozen voor een 
machinenauwkeurigheid. Vaak wordt onvol-
doende beseft dat de rondloopnauwkeurig-
heid van grote invloed is op de standtĳ d van 
het gereedschap. Een investering in een duur-
dere gereedschapshouder verdient zich dan 
ook in de standtĳ d van het gereedschap (snel) 
terug.
 
V E R S P A N I N G S S T R A T E G I E Ë N 
De productiviteit van moderne verspanende 
machines wordt verder opgevoerd dankzĳ  de 

verdere ontwikke-
ling van progra-

meersoftware die andere bewerkingsstrate-
gieën mogelĳ k maken. Wil er van dergelĳ ke 
mogelĳ kheden gebruikt worden, dan moet 
daar bĳ  de machine investering al wel reke-
ning mee worden gehouden. Een nieuwe 
draaistrategie is het zogenaamde rollfeed© 
draaien. Hierbĳ  bevindt de draaibeitel zich in 
een houder die tĳ dens het draaien een rote-
rende beweging kan maken. Hiervoor moet 
de draaibank wel geschikt zĳ n. Het beitel-
plaatje dat hierbĳ  gebruikt wordt, heeft een 
verlopende vorm. Tĳ dens het draaien wordt 
steeds gebruikgemaakt van de optimale posi-
tie van het beitelplaatje. Hierdoor neemt het 
verspaand volume fors toe. Waar bĳ  gewoon 
draaien vaak gewerkt wordt met meerdere 
beitels die gewisseld worden, wordt bĳ  roll-
feed draaien vaak volstaan met één beitel. Dit 
alles heeft direct gevolg voor de productiviteit 
van de draaibank.
Bij frezen is er een toenemende interesse in 
het trochoïdaal frezen. Door tĳ dens een circu-
laire freesbeweging de spil voort te bewegen 
worden sleuven op een erg e� ectieve manier 
gefreesd. Uiteraard moet de freesmachine en 
de programmeersoftware geschikt zĳ n om 
een dergelĳ ke strategie te kunnen toepassen.
 
O R G A N I S E R E N 
Om in de huidige tĳ d goed te kunnen concur-
reren is het belangrĳ k dat alle bedrĳ fsaspec-
ten elkaar versterken. Zodra de samenwer-
king tussen machines en medewerkers goed 
en e� ectief is georganiseerd, waarbĳ  gebruik 
gemaakt wordt van de juiste gereedschappen 
en hulpmiddelen kom je tot een optimaal 
resultaat. In dit artikel hebben we ons gericht 
op verspaners maar dit geldt voor elk bedrĳ f. 
Meer weten? Neem dan contact op met 
 put@metaalunie.nl.•

Er zijn allerlei gereedschappen in 
de handel die het mogelijk maken 
om de producten direct op de CNC-
machines te ontbramen. 

Masterclass Slim en 
e� ectief produceren
Wilt u gericht en actief werken aan het verbe-
teren van uw organisatie, om zo een goed fun-
dament te scheppen voor het e� ectief inzetten 
van nieuwe technieken? Hee�  u duidelijke 
ambities maar bent u nog zoekende hoe u 
deze kunt realiseren? Teqnow ondersteunt 
ondernemers bij het op een afgewogen en 
e� ectieve manier realiseren van hun ambities. 
In de Teqnow masterclass ‘Slim en e� ectief 
produceren in een steeds digitalere wereld’ 
gaat u, samen met collega-ondernemers, 
gericht werken aan hetgeen u over een jaar 
wilt bereiken. Daarbij wordt u professioneel 
ondersteund met zowel theoretische als met 
praktische kennis. De zevende masterclass-
groep is bij datum van verschijning van dit 
blad al gestart, maar mits er voldoende 
belangstelling is zal halverwege dit jaar weer 
een nieuwe groep worden opgestart. Voor 
meer info en/of het nu al uw belangstelling 
kenbaar maken voor een masterclass, kunt u 
een mail sturen aan put@metaalunie.nl of op 
www.teqnow.nl kijken.

Teqnow helpt!
Teqnow is hét platform van Koninklijke
Metaalunie dat de aandacht voor en toepas-
sing van toptechnologie in het industriële mkb 
vergroot en stimuleert. Belangrijke thema’s 
hierbij zijn: robotisering, additive manufactu-
ring, digitalisering, lasertechnologie, senso-
ring en materialen. Teqnow draagt kennis over 
door middel van activiteiten en diensten, bij-
voorbeeld door het organiseren van bijeen-
komsten, het publiceren van artikelen op de 
website en het uitgeven van boekjes over een 
speci� ek onderwerp. Meer weten of deelne-
men aan Teqnow? Kijk op www.teqnow.nl.
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