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Mapal is fabrikant van precisiegereedschappen voor 
de metaalbewerkingsindustrie. Samen met de klant 
en leverancier Laagland wordt er een ‘maximum 
support’-traject gestart met als doel de ontwikkeling 
van optimale speciaalgereedschappen. Op deze wijze 
kwam ook de ontwikkeling tot stand voor speciaalge-
reedschappen voor het bewerken van titanium heu-
pen. 

“
Leveranciers starten niet vaak een traject waarbij speciaalgereed-
schap wordt ontwikkeld”, zegt Leo van der Heiden. Hij is product-
manager bij Laagland. “Na de standaardgereedschappen houdt het 
voor de meeste leveranciers wel op. Wij merken echter bij onze klan-
ten dat ze een oplossing zoeken voor vaak complexe en hoognauw-

keurige bewerkingen. Mapal en Laagland gaan door tot het combinatiege-
reedschap aan alle specifieke klanteisen voldoet.”
In het thuisland van Mapal, Duitsland, staat die dienstverlening bekend als 
‘Das Mapal Effect’, weet Van der Heiden. “Er zijn bij Mapal verschillende 
business units die zich specifiek op een bepaalde sector richten. Tegelijkertijd 
maken ze gebruik van elkaars expertise. Dit zijn de ‘kraamkamers’ van het 
speciaalgereedschap.”

Techniek

VOORDELEN
Mapal beroept zich erop dat het een innovatief bedrijf is. Van der Heiden: 
“Het is een fabrikant van state-of-the-art complexe en meervoudige gereed-
schappen. We merken dat Mapal zeer sterk is in de ontwikkeling van nieuwe 
gereedschappen voor bestaande en nieuwe materialen zoals composiet, tita-
nium, aluminium et cetera. Dit speciaalgereedschap leidt voor de klant tot 
enorme voordelen.”
Hij somt op: een betere nauwkeurigheid  en een significante reductie van 
de cyclustijd - bijvoorbeeld door gelijktijdige bewerkingen met speciaalge-
reedschap in plaats van volgtijdige bewerkingen met standaardgereedschap. 
Door de optimale keuzes bij de totstandkoming van het gereedschap is een 
verlenging van de standtijden haast een logisch gevolg. Tot slot is er een forse 
reductie van de productiekosten per eenheid product. 

HEUPGEWRICHT
De hoge kwaliteit van de speciaalgereedschappen van Mapal heeft er ook 
voor gezorgd dat hoogwaardige en innovatieve sectoren gebruik maken van 
de producten van de fabrikant. Zo zijn er klanten die actief zijn in de ae-
rospace, waarvoor Mapal gereedschappen ontwikkelt voor het produceren 
van frames van vleugeldelen. Binnen de energie-sector worden de speciaal-
gereedschappen gebruikt bij het bewerken van de rotorbladen van windmo-
lens. In de automotive-branche kan men bij de fabricage van motorblokken, 
versnellingsbakken, remsystemen en turbo’s eigenlijk niet zonder de speci-
aalgereedschappen. 
Bijzonder is de samenwerking die Mapal heeft in de medische sector. Heup-

gewrichten zijn gemaakt van titaniumlegeringen omdat titanium een uitste-
kende biologische tolerantie heeft. Kunstmatige heupgewrichten bestaan uit 
een heupstam en een hoofd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en 
varianten, waarbij de arts, afhankelijk van de behoeften van het individu en 
de mate waarin het gewricht beschadigd is, de selectie maakt.

HEUPSTELEN
Een fabrikant van kunstmatige heupgewrichten was op zoek naar een nieu-
we partner voor het bewerken van heupstelen met onderkast. De fabrikant 
maakt elke maand 2.000 van deze heupstelen met onderkast. De ultraharde 
titaniumlegering TiAl6V4 en de uitzonderlijk hoge normen van de medische 
technologie-industrie boden uitzonderlijke uitdagingen voor de bewerking.
Op een gegeven moment konden de freesmachines van de fabrikant niet de 
vereiste oppervlaktekwaliteit en gemiddelde ruwheidswaarde van Ra < 0,8 
μm bereiken. Dus na het frezen was een extra slijpbewerking nodig. 
Mapal werd verzocht een gereedschap te ontwikkelen dat niet alleen de con-
tour zou vormen, maar dat tevens kon worden gebruikt voor het voor- en 
nabewerken, zodat nagenoeg elke oneffenheid aan het oppervlak kon wor-
den voorkomen. 
Mapal ontwikkelde de 12 mm diameter gecoate OptiMill-Titan-Trochoid, 
een  volhardmetaal vijfsnijder, dat het ideale gereedschap voor deze toepas-
sing bleek te zijn. De klant kan dezelfde frezen gebruiken voor het contour 
frezen, ruwen en finishen. Een speciaal ontworpen ongelijke verdeling van 
de vijf snijkanten van de frees, in combinatie met een innovatieve snijkantge-
ometrie vermindert de trillingen. De geometrie van de frees is bovendien zo-
danig ontworpen dat de verspaningskracht wordt verminderd en de thermo-
mechanische spanning laag blijft. Dit is des te belangrijker, omdat titanium 
zeer slechte thermische geleidbaarheid heeft en de warmte die bij bewerking 
wordt gegenereerd op het contactvlak van het gereedschap blijft. De frees is 
daarom van een temperatuurbestendige PKD-coating voorzien.
Door de inzet van het Mapal speciaalgereedschap verloopt het productiepro-
ces aanzienlijk efficienter. Het voorbewerken gaat zeventig procent sneller en 
het nabewerken dertig procent sneller ten opzichte van de oude situatie. De 
klant is zo tevreden dat men naast de toepassing bij de heupprotheses, Mapal 
ook gaat gebruiken bij de productie van andere protheses.

Mapal boort droog in koolstofvezel-aluminium
Mapal heeft een boor-verzinker ontwikkeld die zonder smering kan boren in 

koolstofvezel-aluminium stacks, die veelal in de luchtvaartindustrie worden 

gebruikt. Het voordeel van boren zonder smering is dat onderdelen na afloop niet 

meer gedemonteerd, gereinigd en opnieuw gemonteerd hoeven worden. 

De hardmetalen boor is voorzien van twee snijkanten en combineert de 

eigenschappen van een boor voor het bewerken van aluminium met die van een 

boor voor koolstofvezel-bewerking. De dubbele punthoek zorgt voor een goede 

centrering van de boor en een minimale spaanvorming bij de booruitlaat. De 

afvoer van de spanen wordt verzekerd door de speciaal ontworpen spaanruimtes. 

Omdat koolstofvezel een schurend materiaal is, is de boor van een diamantcoating voorzien. In vergelijking met een niet-gecoate boor is 

de standtijd acht keer langer. Het boor-verzinkgereedschap voor het droog bewerken van koolstofvezel-aluminium stacks wordt inmiddels 

succesvol gebruikt door producenten in de luchtvaartindustrie. De boor is verkrijgbaar in een diameter van 4,1 mm tot 11,11 mm.

Ook deze innovatie van Mapal leidt tot een forse reductie van de productiekosten per eenheid product.

Door: Henk van Beek
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