Hittech hoofdkantoor in Den Haag officieel geopend

Ruim 200 relaties waren op 14 april j.l. getuige van het moment suprême
waarop Cor Heijwegen, President Hittech Group, en eregast Frans Jozef
Kremp, de Duitse Ambassadeur in Nederland, de openingshandeling
verrichtten. De aanwezigheid van de Ambassadeur benadrukte de
belangrijke Nederlands-Duitse relatie in onze dagelijkse werkzaamheden,
welke almaar belangrijker geworden is sinds de overname van Prontor
GmbH in 2014.
Met de druk op een knop werd een animatie gestart waarin een speciaal
voor de opening ontworpen Hittech logo werd samengesteld uit de foto’s
van alle medewerkers, waarmee benadrukt werd dat onze mensen de
drijvende kracht vormen in de groei, de innovatie en het succes van de
Hittech bedrijven.
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Bijzonder vereerd waren we met de lovende woorden gesproken door Derek
Wallace, Vice President Strategic Sourcing & Procurement van ASML,
waarin hij zijn waardering uitte voor onze aanpak en manier van werken.
Alle gasten werden rondgeleid bij zowel Hittech MPP als Hittech Multin,
allebei gevestigd op bedrijventerrein Ypenburg in Den Haag. Tevens
werd er een seminar gehouden waarin klantcases en technische cases
behandeld werden, variërend van value engineering en optica tot
materiaalontwikkelingen.
We willen alle belangstellenden hartelijk danken voor hun bezoek en
felicitaties en we hopen hen, u en onze toekomstige klanten vanuit deze
nieuwe, moderne locatie van dienst te mogen zijn.

COLUMN
Deze Newsletter, de tweede van 2016, geeft een
aardig idee van de breedte van onderwerpen die
interessant zijn en bij Hittech Group lopen.
Het gaat van het ontwikkelen van een nieuwe
legering voor een Formule 1 motor via een mooi
value engineeringproject, waarbij drie Hittech
bedrijven voorbeeldig samenwerkten, tot de

opening van ons nieuwe mooie gebouw op Ypenburg en de opleiding van
jonge vakmensen in ons Duitse bedrijf. En dan heb ik nog niet eens onze
nieuwe managers genoemd. Kortom er speelt heel veel en we zijn goed in
beweging.
Dr. Ir. C.P. Heijwegen
algemeen directeur Hittech Group BV
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Interreg project flexibele postprocessing van geprinte delen

Carrier Handler gegoten frame project van drie Hittech bedrijven

Het consortium, bestaande uit de Zuid-Hollandse partijen
Hittech, TNO, Argon, Hogeschool Rotterdam en RDM
Makerspace, heeft een samenwerking met de Engelse 3T
RPD (partner van Hittech)en University of Exeter gesloten
om dit probleem te tackelen.

Het combineren van de expertises binnen de Hittech Group levert voor
onze klanten goede business cases op om hun producten in kostprijs
te verlagen. Het gegoten Carrier Handler frame voor één van onze
klanten in de semiconductormarkt is een goed voorbeeld waar dit
tot zijn recht komt. Dit nauwkeurige en stabiele frame van verspaand
aluminium is onderdeel van een machine die we bij Hittech Group in
serie produceren.

Naast bovengenoemde hoofdpartners hebben 23
observerpartners uit diverse sectoren en landen hun
handtekening gezet voor support én inbreng van gebruikers
cases voor dit project.
Er is een projectvoorstel met een omvang van € 3,5 mln
ingediend bij Interreg 2 Seas, waarvan 60% gefinancierd
wordt door Interreg.

Op initiatief van InnovationQuarter en Hittech Group BV is in 2015 gestart
met het opbouwen van een Europees consortium om gezamenlijk te
werken aan een geoptimaliseerd en geïntegreerd nabewerkingsysteem
voor 3D poedermetaal geprinte delen.
Een belangrijke uitdaging voor de 3D metal print industrie is om via
doorontwikkelen in een echte productietechnologiefase te komen.
Het nadeel van 3D printen is dat het huidige nabewerkingsproces
een dure, inefficiënte en tijdrovende bezigheid is. Op dit moment zijn
er diverse technieken om geprinte delen na te bewerken maar deze
technieken zijn niet geïntegreerd in één proces.

Door een value engineeringproject van Hittech Multin, in nauwe
samenwerking met Hittech Gieterij Nunspeet en Hittech MPP, is voor dit
product een ruime kostenbesparing tot stand gekomen.
Tevens zijn door gebruik te maken van de giettechnologie grote
milieutechnische voordelen behaald, namelijk veel minder benodigd
materiaal en veel minder verspaantijd. Tijdens dit project is het ontwerp
geoptimaliseerd, zowel voor de totaaloplossing als in de separate
stappen van het productieproces. Zo is er een optimum gevonden tussen
de gedetailleerdheid van het gietwerk en de kosten van het verspanen.

Resultaat:
Het 3D project zal resulteren in een inline productieproces
voor hoge precisie nabewerking van 3D geprinte metalen
onderdelen. Er zullen oplossingen gecreëerd worden
die nodig zijn om het printen, de nabewerkingen en
het polijsten te automatiseren. De hele keten van 3D printen, hoge
precisie frezen van metalen, sensortechnologie, software, robotica
en mechatronica zal worden betrokken om samen te werken aan het
creëren van deze oplossing.
Er zal een innovatief clampingsysteem ontwikkeld worden voor
complexe near net shape delen. De voorbereiding van de huidige
clampingsystemen en het accuraat positioneren van de delen
is ingewikkeld en duurt vaak enkele uren. Met behulp van het
te ontwikkelen clampingsysteem willen we de positioneringstijd
terugbrengen naar enkele minuten.

“De opbouw van het product: gietmallen, gietdelen, bewerkte
gietdelen en het compleet geassembleerde product”

Het gebruik maken van een zandgegoten basis is deel van de
kostenbesparing, waarbij het gietproces het mogelijk heeft gemaakt om
een aantal losse onderdelen te integreren. Door een juiste nabewerking
van het gietdeel toe te passen is het deel in de clean room omgeving van
onze klant te gebruiken.
Het andere deel van de kostenbesparing is gerealiseerd door
het ontwerp aan te passen en daarmee het gebruik van speciaal
verspaangereedschap te voorkomen. Verder is het model volledig
geoptimaliseerd voor zowel het opspannen als het nameten van het
frame.

RSP legeringen voor Formule 1 doeleinden
RSP ontwikkelt en produceert aluminium superlegeringen door middel
van melt spinning. Het ontwikkelen van nieuwe legeringen is een
speciaal proces gebaseerd op sterke, lange termijn partnerships.
Ontwikkelingen op het gebied van legeringen komen vaak voort uit
beperkingen van conventionele materialen die gebruikt worden bij
veeleisende toepassingen.
Eén van RSP’s ontwikkelingspartners is een Formule 1 team. Het doel
van een recent project was om de motorperformance te verbeteren
door het verbeteren van de turboprestaties. De turbo kan verbeterd
worden door het gewicht van het compressorwiel te verlagen; de
zogenaamde impeller (figuur 1). Kenmerkend voor de materiaalprestatie
van de impeller is zijn specifieke materiaalmoeheid bij 250ºC. Startpunt
is een veelvoorkomende conventionele legering met een zekere
materiaalmoeheidgrens en –dichtheid: (Conv Alloy 1 in figuur 2).
Alternatieve conventionele legeringen met een betere moeheid zijn wel
beschikbaar, maar hebben dientengevolge een hogere dichtheid: (Conv
Alloy 2 in figuur 2). Een impeller gemaakt van een dergelijke legering, kan
een hogere belasting hebben maar is zwaarder vanwege geometrische
ontwerpbeperkingen (bladdikte). Dit alles samen leidt niet tot een
verbeterde impellor over het geheel.

RSP’s melt spinning proces biedt
een grote legeringsvrijheid
en geeft de mogelijkheid om
hoog gelegeerde materialen te
ontwikkelen, gebruik makend van
elementen met een lage dichtheid
en tegelijkertijd toevoeging van
prestatieverhogende elementen.
Dit vormt de basis voor een
nieuwe legering met verbeterde
moeheid én verlaagde dichtheid:
RSA-612 (figuur 3). Deze legering verlaagt
automatisch het gewicht van de impeller zonder dat herontwerp
nodig is. Bovendien verbetert het tevens de belastbaarheid.
Kortom, RSA-612 heeft een unieke set aan eigenschappen welke alleen
kan worden bereikt door de melt spinning technologie. De specifieke
moeheid (=moeheid/dichtheid) geeft een verbetering van 30% ten
opzichte van de beste conventionele materialen. RSA-612 wordt
toegepast in Formule 1 impellers sinds het raceseizoen 2015.

“Het gieten heeft gelegenheid gegeven vele onderdelen te integreren, leidend tot een sterk
vereenvoudigd en daarmee goedkoper product”

Verspanen van titaan en het belang van de materiaalaanduiding
Figuur 1

Rond 2008 was er bij Hittech een duidelijke stijging in de vraag
naar producten die worden vervaardigd uit titaan. In januari 2009 is
Hittech reeds gestart met het leveren van een zgn. carrier voor de
semiconductor industrie, deze is compleet vervaardigd uit titanium en
wordt tot op de dag van vandaag nog steeds geleverd.
Door de jaren heen zijn er diverse verbeteringen geweest op het gebied
van snijdgereedschappen en freesstrategieën. Verbeteringen op
materiaalgebied zijn veelal onderbelicht gebleven.
De aanduiding op de producttekening is veelal grade 5 of grade 2,
verwijzend naar de ASTM norm waarbij ASTM B265 verwijst naar strip
(“sheet” en plaat) en B381 blokken (gesmeed titanium). Deze ASTM
norm is zo breed dat bestellen conform deze norm de nodige problemen
voor het verspanen (afgezien van productverschillen) oplevert. Immers
het verspanen vraagt om een fijne en gelijkmatige structuur. De ASTM
norm schrijft hier maar beperkt wat voor; AMS (American Material
Standard) daarentegen verlangt een controle op microstructuur. Bij
een AMS norm met een juiste voorgeschreven microstructuur is
daardoor de verspaanbaarheid veel constanter. Bij materiaal conform
de ASTM aanduiding zijn in het verleden reeds na een minuut (normaal
> 60 minuten) de tanden van het gereedschap gebroken, waardoor de
standtijd van het gereedschap was verbruikt.
De keuze voor AMS (4928 en 4911) titanium geeft hiermee een
constantere standtijd van de gereedschappen en een kleinere kans op
vertragingen. Bij grote massieve producten (dikte/lengteverhouding >
0,1) is het daarnaast raadzaam om additioneel het materiaal nogmaals
te smelten (remelt). Hierdoor ontstaat een zeer fijne goed verspaanbare
structuur (bijvoorbeeld “triple remelt”).
Deze kennis is opgedaan door goed samen te werken met een
betrouwbare leverancier op materiaalgebied.

Figuur 2
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Na een prototypefase waarin alle functionele en cleanability eisen zijn
afgetekend, is het gegoten frame naadloos overgegaan in serieproductie.

Hittech ziet haar relatie met de klant als een partnerschap en heeft
deze kennis gedeeld. Op basis hiervan bestellen inmiddels andere
verspanende toeleveranciers van deze klant ook conform deze norm.
Bij het uitvoeren van tussentijdse gloeibehandelingen aan met name
plaatmaterialen kunnen maatafwijkingen optreden (met name krimp) tot
0,05%. Deze materiaalverandering kan beperkt worden door te kiezen
voor materiaal met een VCF (Vacuum Creep Flattening) behandeling.
Door toepassing van deze behandeling wordt de krimp min of meer
gehalveerd.

Figuur 3
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Hittech Group Update
Beroepsopleidingonderwijs
bij Hitttech Prontor
Bij Hittech Prontor vindt de beroepsopleiding plaats in een duaal systeem,
wat in Duitsland de meest voorkomende vorm is. De beroepsopleiding
neemt, afhankelijk van het functieprofiel, 2½ tot 3½ jaar in beslag en
kan bij zeer goed presteren met een halfjaar verkort worden. Bij Hittech
Prontor zijn we er trots op dat dit regelmatig voorkomt, ook dit jaar weer.

Hans Alfter
Algemeen Directeur Hittech Prontor
Mijn naam is Hans Alfter, ik ben 52 jaar oud, getrouwd
en ik heb een tweeling van 21 jaar die het afgelopen
jaar allebei zijn begonnen met hun studie. Ik ben op 1
augustus 2016 begonnen als algemeen directeur van
Hittech Prontor GmbH in Calmbach.
Na de opleiding elektrotechniek heb ik op de Hogeschool
in Aken een studie gevolgd op het gebied van fysische
engineering. Aansluitend daarop heb ik een studie biomedische techniek
gevolgd aan de “University of Dundee” in het Verenigd Koninkrijk. In januari
1993 begon ik mijn carrière bij Johnson & Johnson in de medische technologie,
eerst met verkoop in Duitsland en daarna in het management. Tussen 2000
en 2012 heb ik bij verschillende medische bedrijven gewerkt, zoals Boston
Scientific, Medtronic en Nucletron. Mijn taken als directeur waren hier in de
eerste plaats het managen van de internationale verkoop en marketing, maar
ook het leiden van afdelingen zoals financiën, human resources, kwaliteit en
klantenservice. Vanaf 2012 heb ik als interim manager en consultant bij diverse
bedrijven gewerkt. Ik hou van sport en trompet spelen.
Graag ga ik de nieuwe, spannende en uitdagende taak aan om het succes
van het bedrijf te continueren en kijk ik uit naar een vruchtbare en succesvolle
samenwerking binnen de Hittech Group.

Lai Kee Kian
General Manager Hittech Assembly Malaysia

Wat is een duale opleiding?
De meeste door de staat erkende opleidingsberoepen (momenteel
ongeveer 350) zijn ontworpen volgens het duale systeem. “Duaal” is een
tweedelige vorm van opleiding op twee verschillende trainingslocaties.
In de beroepsschool van de student wordt de theoretische kennis
overgedragen en in het bedrijf worden praktische kennis en vaardigheden
opgedaan.
Het beroepsonderwijs vindt gewoonlijk plaats één tot twee dagen
per week in aanvulling op het operationele werk. In sommige
uitvoeringsvormen van de school worden lessen gehouden in blokvorm;
hierbij zitten de leerlingen afwisselend een paar weken achtereenvolgens
op school of in het bedrijf.
Tijdens de duale opleiding vinden twee belangrijke examens plaats die
moeten worden afgelegd bij de IHK (Industrie- und Handelskammer). Het
eindexamen deel 1 wordt halverwege de opleiding afgelegd en telt voor
40% mee in het eindcijfer. Het eindexamen deel 2 wordt aan het einde
afgelegd en telt voor 60% mee. Beide resultaten bepalen het eindcijfer.
Met het behalen van het examen is de opleiding afgerond. Een afgeronde
opleiding geeft een beroepskwalificatie gelijk aan niveau 4 van het EKK
(Europees Kwalificatiekader).
Men kan vervolgens een vervolgopleiding volgen, bijvoorbeeld voor het
behalen van een Meister-, een Master- of een Ingenieurstitel.
Opleiding bij Hittech Prontor
Bij Hittech Prontor vinden de beroepsopleidingen plaats in het eigen
opleidingscentrum, waar de eerste basisvaardigheden bijgebracht
worden en cursussen (pneumatiek, regeltechniek (PLC), CNC,
meettechiek) plaatsvinden. Verder biedt het opleidingscentrum
ondersteuning bij het werken aan serieproductie en bij het uitvoeren van
complete projecten, zoals recent het ontwikkelen en produceren van een
lektest-opstelling voor verspaande gietstukken. Tijdens de rest van de
opleiding doorlopen de leerlingen alle afdelingen om zo het geleerde in de
praktijk te kunnen brengen.
De afgelopen jaren studeerden gemiddeld 25 van deze leerlingen bij
Hittech Prontor.

Mijn naam is Lai Kee Kian, 43 jaar oud, ik ben getrouwd
en heb een dochter en een zoon. Op 1 augustus 2016
ben ik gestart als General Manager bij Hittech Assembly
Malaysia Sdn.Bhd. Ik heb een Bachelor diploma in
Mechanische Engineering en een MBA behaald aan de
‘University of Queensland’ (Australië). Ik heb gewerkt
in Aziatische en internationale bedrijven en heb 19 jaar
specifieke branchekennis, vooral in modules en equipement design, productie
en assemblage in semicon, medtech en automotive sectoren. Mijn vorige rollen
en functies waren onder andere management in sales, business development,
engineering, projectmanagement en algemeen management. Ik ben een groot
voorstander van “samen bereiken we meer” en synergie, om het beste uit elkaar
naar boven te halen. Ik ben verheugd om in dienst te zijn van Hittech Assembly
Malaysia en zie ernaar uit om mijn waarde te kunnen toevoegen aan de Hittech
familie.

Ruud Masselink,
Controller Hittech Gieterij Nunspeet
Mijn naam is Ruud Masselink, ik ben 52 jaar en
woonachtig in Zwolle. Vanaf 17 mei 2016 ben ik
werkzaam als controller bij Hittech Gieterij Nunspeet.
Na mijn opleiding HEAO Register Accountancy,
kwam ik tot de conclusie dat mijn hart niet echt bij
de accountancy lag en ben ik met een studiegenoot
een automatiseringbedrijfje gestart. Vijf jaar duurde
dit avontuur. Vervolgens ben ik in loondienst gegaan en heb ik diverse functies
vervuld als hoofd administratie, assistent controller en controller. Ik kreeg in de
loop van de tijd ook weer zin om naar de schoolbanken te gaan en heb 4 jaar
geleden de opleiding Post HBO Financieel Controller met enthousiasme gevolgd
en met succes afgerond. Ik zit op mijn plek bij Hittech Gieterij Nunspeet en
werk er met veel plezier. Naast het werk vind ik mijn ontspanning in wielrennen,
mediteren, sauna, lezen en muziek luisteren.
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