Lasergeschikte staalplaten

Resultaten inzake technische proeven met MK S240 C Laser™ in
vergelijking met alternatieve lasergeschikte staalplaten. Editie 2013

Lasergeschikte staalplaten
§ Aanleiding
MEKA steel BV wil als handelspartner voor de metaalindustrie producten en diensten aanbieden met direct herleidbare toegevoegde waarden.
Dit betekent dat MEKA continu op zoek is naar innovatieve mogelijkheden op het gebied van staaltoelevering. Naast toelevering van
standaard handelsartikelen in staal en metaal, wil MEKA zich in samenwerking met staal toeleverende partners, vooral richten op de verkoop en
marketing van nieuwe- en/of onderscheidende niche producten. Kwaliteit in combinatie met een hoge dienstbaarheid zijn 1 van de
kernwaarden voor MEKA.
Gezien de constante druk in de keten (lees: minder volume, meer aanbieder, hogere kosten, lagere toegevoegde waarden) is de noodzaak tot
verdere efficiency op product- en productieniveau gewenst. Door verregaande automatisering worden hogere eisen gesteld aan de
toelevering van staal en metaal. Leverbetrouwbaarheid, constante materiaalkwaliteit, scherpere toleranties en normeringen, kleinere series,
kortere doorlooptijden, (integrale) kostprijs en traceerbaarheid
zijn onderscheidende factoren bij distributie van staal/metaal.
Materiaaltoeleveranciers (producenten en distributeurs) vullen deze behoeften op verschillende manieren in. Met name door ontwikkeling van
nieuwe innovatieve producten en diensten trachten deze ketenpartners hun positie te consolideren.
In de plaatwerkindustrie neemt lasersnijbewerking een strategische positie in. Uit vooronderzoek door MEKA blijkt dat de markt voor laserplaten
in Benelux zich verder consolideert. Uit statische data blijkt dat er door overcapaciteit meer en meer focus komt te liggen op verdere efficiency
van dit metaalbewerking. Staalfabrikanten en distributeurs (handel en SSC) hebben de afgelopen jaren hierop dan ook flink geïnvesteerd.
Enerzijds door productdifferentiatie, anderzijds door procesoptimalisatie. Een en ander heeft geleid tot een kleurrijk pallet aan allerlei nieuwe
producten. Van hoogwaardige top-market laserplaten tot upgrading van bestaande producten DD11/S235JR via strek-/richtinstallaties.
MEKA beschikt inmiddels over een specifieke Laserkwaliteit (MK Laser™) toebehorend aan de premium high-end kwaliteitsklasse. Deze
Laserplaten hebben inmiddels een sterke positie in de markt verkregen als hét alternatief voor de relatief dure top high-end producten en een
aantoonbare verbetering ten opzichte van laagwaardige alternatieven DD11/S235JR of andere fabriek gerelateerde laserkwaliteiten.
Uit onderzoek blijken MK Laser™ staalkwaliteiten te beschikken over onderscheidende technologische toegevoegde waarden. Deze
staalkwaliteiten zijn evenals de erkende premiumkwaliteiten inzetbaar in opvolgende metaalbewerkingen, incluis de garantie op zeer scherpe
maatvoering en toleranties voor, tijdens en na bewerking. Dus maximaal resultaat na Lasersnijden + Profileren (zetten/kanten) + Lassen! In dit
rapport volgt een beschrijving van het onderzoek uitgevoerd in 2013.
Bladel, 14 augustus 2014 (versie 2)

§ Doel, uitgangspunten
MEKA heeft als doel een ‘nieuwe’ familie Laserproducten geschikt voor meervoudige metaalbewerkingen in de plaatwerkindustrie te
introduceren en niche-marktleiderschap te veroveren. Hiervoor werd een onderzoek opgezet rondom de huidige MK S240C Laser met als doel
om de staalkwaliteit MK S240C Laser objectief te vergelijken met alternatief beschikbare kwaliteiten.

MK Laser™ kwaliteit definitie:
-

Staalkwaliteit overeenkomstig norm Constructiestaal EN 10025 en Fijnkorrelig micro-gelegeerd staal EN 10149-2
o MK S240C is derhalve gelinieerd aan S235J0C (RQSt 37.2) volgens EN 10025-2
Voor, tijdens en lasersnijden beschikken MK Laser™ kwaliteiten over gecontroleerde vlakheidsnormeringen
o Vlakheidgarantie na lasersnijden 4mm/M, incl. spanningsarm garantie

Variabelen en normen bij productie van MK Laserplaten; geschikt constructiestaal en geschikt voor koud vervormen
IStaalproductie proces

IIWalsproces coils

IIICut-to-length (decoilen)

Variabelen voormateriaal:
Continu gieten
Chemische samenstelling brammen
Gecontroleerde kwaliteit

Variabelen proces:
Thermo-control
Selectie “Filet” wals campagne
(Pre-) controle chemische
en mechanische eigenschappen

Variabelen proces:
1. Toleranties volgen standaardnormering
2. Vlakheid-garantie platen na decoilen door
richtinstallatie voor knipschaar (I)
3. Extra strekking voor vlakheidsgarantie door
minimalisatie spanning door richtinstallatie
na knipschaar (II)
4. Extra maatvoeringcontrole

Uitgangspunten onderzoek:
1. Beoordelen kwaliteit MK S240C Laser o.b.v. normen EN 10025 / EN 10149
2. Beoordelen kwaliteit MK S240C Laser tijdens meervoudige metaalbewerkingen
3. Beoordelen kwaliteit MK S240C Laser inzake prijs- en leveringsvoorwaarden

1. Resultaten testen MK S240C Laser™
MEKA heeft bij een X-tal klanten in de metaalindustrie proefpakketten aangeleverd om hierbij de huidige kwaliteit van de Laserplaten MK S240C
Laser te beoordelen.
Overzicht geselecteerde klantprofielen:
Type bedrijf

I 13.0003-SE klasse
I 13.0003-ZH klasse

Bedrijfsomvang

X
X

I 13.0003-RR klasse
I 13.0003-VB klasse

X

I 13.0003-KR klasse

X

I 13.0003-KU klasse

X

Laserproducten

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MEKA heeft met name klanten geselecteerd diverse klassen van de toeleveringsindustrie gezien de diversiteit van projecten (en dus producten)
die hier worden gemaakt. Hierdoor is deze steekproef representatief inzake de verwerkingseigenschappen van MK S240C Laser versus de
alternatieve kwaliteiten. Geen enkele deelnemer maakte eerder gebruik van MK S240C Laser.
Hieronder een opsomming van de argumenten opgegeven door de bedrijven als reden voor deelname aan de proef:
Reden
1. Op zoek naar betaalbaarder alternatief voor HE kwaliteiten
2. Op zoek naar betere vlakheid in vergelijk met ME kwaliteiten
3. Op zoek naar betere vlakheid in vergelijk met LE kwaliteiten
4. Op zoek naar betere profileerbaarheid in vergelijk met ME kwaliteiten
5. Op zoek naar betere profileerbaarheid in vergelijk met LE kwaliteiten
6. Op zoek naar meer betrouwbaarheid / flexibiliteit / anders

Overzicht verbruik en type bewerking per klasse:
Productgegevens

Bewerking (test)

Plaat afmeting
en aantal

Eindproduct
omschrijving

Monsterplaatjes
(alt.) beschikbaar

Lasersnijden

Profileren

Overige

I 13.0003-SE klasse

3mm. en 6mm.

Profiel, frames

J

J

J

N

I 13.0003-ZH klasse

4mm.

Constructiedelen

J

J

J

Poeder coaten

I 13.0003-RR klasse

10mm.

Machinedelen

J

J

J

N

I 13.0003-VB klasse

3mm.

Toelevering alg.

N

J

J

Lassen

I 13.0003-KR klasse

3mm. en 6mm.

Interieur en inrichting

J

J

N

Lassen

I 13.0003-KU klasse

3mm. en 10mm.

Plaatuitslagen

N

J

N

N

Voor, tijdens en na de metaalbewerking zijn de deelnemende klanten gevraagd een vragenlijst bij te houden inzake hun bevindingen over:
(1) wijze van aanlevering
(2) resultaten lasersnijden
(3) resultaten profileren
(4) overige bewerkingen en bevindingen

Overzicht beoordelingen MK S240C Laser door klanten:
Vooraf

Tijdens Lasersnijden

Meervoudige bewerkingen

Overige

Verpakking vs.
standaard

Oppervlakte
visueel

Snij eigenschappen
Laser

Profileerbaarheid
radius

Terugvering bij
profileren

Overige
bewerkingen

Algemene
opmerkingen

I 13.0003-SE klasse

↔

↑ LE / ↔ HE

↑ LE / ↔ HE

1x plaatdikte OK

Nihil dus OK

I 13.0003-ZH klasse

↔

↑ LE

↔ LE

Ø

Ø

N
Vlakheid na
poeder coaten OK

N
Optie
MK Laserscale™

I 13.0003-RR klasse

↔

↑ LE / ↔ HE

↑ LE/ME

Ø

Ø

N

I 13.0003-VB klasse

↔

↑ LE

↑ LE/ME

2mm (R=1)

OK / ↑ LE/ME

Lassen OK

N
Lichte
randspanning

I 13.0003-KR klasse

↔

Ø

↑ ME / ↔ HE

NB (R1=norm)

NB

NB

N

I 13.0003-KU klasse

↔

Ø

↑ LE, DC01

1x plaatdikte OK

Nihil dus OK

N

N

Legenda:
N.v.t. / geen mening
Gelijkwaardig aan vergelijk
Beter dan vergelijk
Slechter dan vergelijk
Niet gelijk, anders dan

:
:
:
:
:

Ø
↔
↑
↓
≠

Algemene conclusie (consultatief) na gesprekken met de klanten luidt, dat de MK S240C Laser een high-end premium product is welke zich
prima laat verwerken bij enkelvoudige (lasersnijden) maar evenzo bij meervoudige (incl. profileren, coaten en lassen) bewerkingen. Qua
eigenschappen is deze dan ook vergelijkbaar met de top high-end producten.
Alle deelnemende klanten hebben aangegeven om in de toekomst MK S240C Laser in te blijven zetten.

2. Marktanalyse
Positionering Laserplaten
Prijsklasse
Hoog
HE

ME

LE
Laag

staaleigenschappen

Hoog

van enkelvoudige metaalbewerking (o.a. lasersnijden) tot meervoudige metaalbewerkingen (o.a. profileren en lassen)

§ Bijlage
Marktvisie Laserbewerking (2013)
De laser heeft in de industrie een enorme vlucht genomen. Was begin jaren negentig lasersnijden nog redelijk bijzonder, vandaag de dag kom
je de technologie praktisch in alle plaatwerkbedrijven tegen. Mede met dank aan de alsmaar dalende prijzen. Houdt deze trend aan, samen
met een alsmaar hogere betrouwbaarheid? Of staat de laserindustrie op een keerpunt? Of de trends van de voorbije decennia, aanhouden.
Bijvoorbeeld de enorme kostendalingen per watt vermogen. Ter vergelijking: acht jaar geleden kostte een 4 kW schijflaser 625.000 euro.
Tegenwoordig minder dan 200.000 euro. De verwachting is dat tegen 2015 kosten per watt laservermogen nog zo'n 30 procent verder in prijs
dalen. Na de halvering die al achter de rug is. Miniaturisering, integratie van de dioden en schaalvoordelen hebben tot nog toe voor de
prijsdalingen gezorgd. Het effect op de eindprijs van de laserbron zal beperkter zijn, omdat de pomp inmiddels nog maar 38 procent van de
totale eindprijs uitmaakt.
Als je terugkijkt naar de ontwikkeling van lasers, is een opvallende trend de toename van de vermogens. In 2000 haalde de eerste schijflasers
300 watt per caviteit (resonator met een eigen kristalplaat). Nu ligt dit op 6 kW. De markt stuurt de onderzoekers echter vooral in de verdere
ontwikkeling van de ultrakorte puls lasers. Diodelaser zullen geschikt worden voor snijden en lassen als men erin slaagt om de straalkwaliteit
verder te verbeteren. ‘In de nabije toekomst zullen we veel meer gaan lassen met de diodelaser.' De kritiek op de oudere generatie CO2-lasers
was vaak dat ze lage rendementen toonde. De nieuwe generatie diodelaser zit al op een energie-efficiency van 40 procent, de nieuwe
schijflasers halen makkelijk 30 procent.
De kosten per uur zullen weliswaar nog verder dalen, maar aanzienlijk langzamer dan voorgaande jaren. Een nog langere levensduur is weinig
zinvol. En aan de vermogensontwikkeling komt een einde. ‘We komen op het punt van verzadiging.' Want wie heeft nog sterkere laserbronnen
nodig? En qua efficiency is geen wezenlijke vooruitgang meer te verwachten. Zitten we op een keerpunt?
Binnen tien jaar zullen er industrierijpe Multi kilowatt lasers zijn, waarmee je heel nieuwe materialen kunt gaan bewerken. ‘Dan zitten we weer in
een nieuw business veld, net zoals begin jaren tachtig toen we de eerste lasersnijders op de markt kwamen.' Voor de huidige toepassingen
voorziet men verschuivingen. Bij het snijden zal de vaste stof laser naar een marktaandeel van 30 tot 50 procent groeien. De schijflaser zal het
werkpaard worden voor lasersnijden. De vermogens zullen hier doorgroeien naar 8 kW, wat een zinvolle grens is. Voor snijden zal uiteindelijk de
diodedirect-laser de geschikte oplossing zijn, en markeren blijft het domein van de fiberlaser. Dus enerzijds staat de lasermarkt op een keerpunt
in de ontwikkeling. Maar qua toepassingsdomeinen in de industrie is de groei er nog lang niet uit.

OPTECH CONSULTING 2011-2012 DATA
Founded in 1992, Switzerland based OPTECH Consulting is a leader in laser and photonics market research and business consulting.

Market volumes below are in Euro. The "World Market" consists of contributions from different countries. Market volumes from outside
Europe have been converted into Euro by using the average exchange rate of the respective year.

A "laser system" is a system or machine including a laser. A "laser source" is a laser.
World Market for Lasers and Laser Systems for Materials Processing, 2011
(in Euro Billion)
Laser Sources

2.25

Laser Systems

7.20

World Market for Laser Systems for Materials Processing *)
by Year
(in Euro Billion)
Year

1986

1990

1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

World Market

0.69

1.12

1.18

2.76

3.40

4.70

4.50

3.90

3.70

4.65

4.8

6.1

6.35

6.4

3.80

5.90

7.20

7.9

*) including laser sources for microlithography.

World Market for Laser Systems for Materials Processing *)
by Type of System (2011)
(in Euro Billion)
Laser Macro Processing Systems (for cutting, welding, marking etc.)

5.25

Laser Micro Processing Systems for Processing of Semiconductors, Printed Circuit Boards, and Electronic Components

1.94

2012 Industrial Laser Systems Market Trends Sideways
The global market for laser systems for materials processing accounted for US$
10.2 billion in 2012, up by a marginal 1% versus the previous year. Market growth
varied strongly by geographic region. The European market trended sideway in
local currency, which translates into an 8% de-crease measured in US dollar terms
due to the depreciation of the Euro. As Europe accounts for more than 30% of the
global laser materials processing systems consumption the 8% decrease of the
market weighed heavily on the global market trend.
Within Europe the market trend showed a huge bandwidth, with healthy doubledigit growth rates in the UK as well as in major economies in Eastern Europe, while
the demand level shrank further versus an already very weak 2011 base in the
recession beaten Southern European countries. Laser systems are capital goods
and their demand reacts strongly on changes of economic expectations which
went through a roller coaster in 2012. In the beginning of the year economic
expectations in Europe were depressed due to the public debt crisis. As Europe is
China’s major trade partner Europe’s ailing economy also slowed down the Chinese export engine. Together, the two regions account for nearly
50% of the global consumption of laser materials processing systems. On a global base, growth segments in laser materials processing comprised
applications in consumer electronics manufacturing, especially smartphones and tablet PCs. Another growth segment is laser-based
manufacturing in the automotive industry. Automobile manufacturers and subcontractors increasingly adopt welding and cutting for car body
as well as power train manufacturing. Including all applications of laser macro and micro processing the electronics sector c urrently consumes
about 40% of all laser materials processing systems. The automotive sector has increased its share to 15%. The balance is accounted for by a
wide range of industry sectors, including job shops which play an especially important role in laser sheet metal cutting. The market for laser
sources for materials processing accounted for US$ 3.1 billion in 2012. As in recent years, fiber lasers and other solid-state lasers increased their
market share. The market share of fiber lasers now accounts for 18% as compared to 10% four years ago, and 4% seven years ago. The most
discussed issue in the laser industry as well as among its investors is how quickly high power solid-state lasers, including fiber and disk lasers, will
replace CO2 lasers in cutting. The substitution process had gained momentum in 2011 and continued in 2012, but missed some aggressive
forecasts. With the technology for higher cross section cutting now becoming ready, and fiber laser prices approaching those of CO2 lasers, the
substitution process is expected to proceed and to eventually lead to a strong dominance of solid state lasers in high power cutting which is the
largest single segment of the industrial laser market. With a total volume of US$ 10.2 billion the market for laser materials processing systems has
reached the substantial share of 11% of the worldwide machine tool market (about US$ 90 billion for 2012 according to Gartner / VDW). In the
last 20 years, the volume of the laser systems market has increased by 600% while in the same period the global machine tool market increased
by 190%. It is expected growth will continue for the laser systems market, with growth rates to 2020 outpacing global GDP growth by a factor of
around 1.5.

