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Voor de lezer van ons magazine is
vooruit zien interessanter dan een
terugblik op het afgelopen jaar. 
De technologie verandert snel en
voor het bedrijfsleven is het belang-
rijk om te filteren en het juiste te 
kiezen als er veranderingen in de
productieomgeving gewenst zijn.
HEIDENHAIN zal óók dit jaar weer
veel energie in de research en deve-
lopment steken. Het is onze concern
policy dat een substantieel deel van
de verdiensten aangewend wordt
voor innovaties om onze toppositie
te behouden. Zo kunnen wij gelijke
tred houden met en zo mogelijk voor-
uit lopen op de vragen uit de markt.

Onze producten voor toepassing in een ultra high tech
omgeving, zoals in de machines voor de productie van
halfgeleiders, nemen een steeds belangrijkere plaats
in. Maar ook in de wat meer traditionele productie-
omgeving zoals de metaalindustrie, wordt de lat steeds
hoger gelegd en onze systemen worden hier voortdu-
rend op aangepast. Onze focus ligt op de besturingen
voor draai- en freesmachines en met de introductie van
de besturing TNC 640, die kan frezen én draaien, heb-
ben wij nu een scala aan producten voor deze markt.
De geavanceerde producten in combinatie met onze
adviezen en de uitstekende service maken het voor
onze afnemers extra aantrekkelijk om voor de bestu-
ring van HEIDENHAIN te kiezen.

De markt voor industriële producten stelt kwaliteit
boven kwantiteit en met onze geavanceerde meet- en
besturingssystemen kunnen producenten aan de wen-
sen en eisen van kritische opdrachtgevers voldoen. Dit
versterkt hun concurrentiepositie in een markt die
onder druk staat. Ons nieuws wordt meestal op beur-
zen gepresenteerd en ook dit jaar zullen wij weer op
verschillende beurzen onder andere in gesprek gaan
met de gebruikers, die veelal een bron van inspiratie
zijn.

Jaap Bazuin

2012: het jaar van de nieuwe combinaties

De Techni-Show 2012 wordt gezien als hét technolo-
gieplatform waar vraag en aanbod elkaar treffen.
Uiteraard ontmoeten wij u graag op onze stand 11.C 082
in Hal 11, waarbij wij van gedachten kunnen wisselen
over het gebruik van onze nauwkeurige en betrouwba-
re producten in uw vakgebied en u informeren over
onze noviteiten. De recente ontwikkelingen op het
gebied van besturing van bewerkingsprocessen en
productiecontrole bespreken wij ook graag met u. 

Frezen én draaien: besturing TNC 640 kan
beide 
Voor het eerst in de geschiedenis combineert een TNC-
besturing frezen en draaien in één machine. De nieuwe
TNC 640 besturing is geschikt voor 5-assige bewerkin-
gen met machines met wel 18 assen. Voorzien van de
bekende TNC-freesfuncties en draaifuncties: De nieu-
we TNC 640 is gebaseerd op een nieuw, volledig gedi-
gitaliseerd hardware platform en vormt het ideale uit-
gangspunt voor de combinatie van optimale nauwkeu-
righeid en oppervlaktekwaliteit met hoge verplaatsings-
snelheden. Kortom, een krachtige besturing voor de
complete bewerking. 

De inmiddels bekende jaarlijkse programmeerwedstrijd krijgt dit jaar
een ander karakter. Wij dagen de lezers weer uit om een programma
te verzorgen, alleen betreft het dit jaar geen freesprogramma én u
kunt het niet vooraf maken.

ZELF PROGRAMMEREN én DRAAIEN op Techni-Show 2012 

Wij dagen u uit op onze stand 

Zelf programmeren en draaien op onze stand
Dit jaar nodigen wij u graag uit om op onze stand een programma voor een werk-
stukje op een draaibank te maken. U maakt daarbij gebruik van de nieuwste versie
van onze draaibesturing MANUALplus 620. Daarbij zult u ervaren hoe eenvoudig het
programmeren en het gebruik van cycli bij deze CNC-besturing werkt. Vervolgens
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Het nieuwe design en de uitgebreide functies zorgen
ervoor dat heen en weer schakelen tussen frezen en
draaien probleemloos verloopt. Met plezier demonstre-
ren wij de mogelijkheden van de TNC 640, ons nieuwe
besturingssysteem voor frezen en draaien. De eenvoud
van de bediening zal u verbazen. 

Meer functionaliteit voor iTNC 530
De iTNC 530, de topklasse onder de freesbesturingen,
heeft nu een RVS-behuizing. Dit uiterlijk past bij de tech-
nische kwaliteiten en de programmeereenvoud. 
HEIDENHAIN heeft, door de programmeertalen Klartext
en smarT.NC in één scherm te combineren, het beste
uit twee werelden gecombineerd waardoor de gebrui-
ker voor iedere afzonderlijke bewerking kan kiezen hoe
hij die wil ingeven. Daarbij komt als derde onderdeel
ook nog een extra afbeelding als hulp bij ieder invoer-
veld in beeld. De term programmeren is hiermee ouder-
wets geworden, De combinatie van beide talen en de
hulpfunctie in één maken het steeds eenvoudiger om
een opdracht in te voeren. Door de niet stilstaande ont-
wikkeling is en blijft de iTNC 530 toonaangevend en een
rendabele investering voor de gebruikers.

Meettasters TS en TT 460 hybrid
De nieuwe generatie 3D-meettasters, TS en TT 460
hybrid, dankt zijn toevoeging in zijn naam aan de moge-
lijkheid om de signaaloverdracht naar keuze radiogra-
fisch of via infrarood te laten plaatsvinden. Daar waar
het ‘oogcontact’ tussen de infraroodzender en -ontvan-
ger lastig is, bijvoorbeeld bij grotere bewerkingscentra,
kan gekozen worden voor het radiografische signaal. De
werking is op de stand te zien in een demo-opstelling.

draait u dit werkstukje, een eierdopje, ter plekke op onze CNC-gestuurde AI-draaibank.
Onze medewerkers kunnen u zo nodig met raad en daad bijstaan. Het werk levert u
gelijktijdig een indruk hoe eenvoudig onze nieuwe TNC 640 draai-freesbesturing werkt.
De bediening is identiek, alleen de functionaliteit is groter. De TNC 640 staat als pro-
grammeerplaats op onze stand om door u geprobeerd te worden.

Maak kans op een iPad 
Met uw deelname maakt u kans op een leuke prijs, want na de beurs verloten wij onder
alle deelnemers aan deze uitdaging een Apple iPad. Uiteraard kunt u het door u gemaakte
eierdopje ook meenemen.  �
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Programeeruitdaging op de stand
De jaarlijkse uitdaging voor het programmeren heeft dit
jaar een ander karakter. Zoals u hieronder kunt lezen,
maken de deelnemers op de stand, met behulp van de
nieuwe MANUALplus 620, een programma voor een
werkstukje op een draaibank. Zo kan men zelf werken
met deze besturing en het gebruiksgemak en snelle
werking ervaren. Dit werkstukje kan vervolgens op een
CNC-gestuurde draaibank vervaardigd worden. Met uw
deelname maakt u kans op de iPad die onder de deelne-
mers wordt verloot.

Voorinschrijving Techni-Show 2012. 
De voorinschrijving voor de beurs kunt u via de website
www.technishow.nl regelen. Een simpele klik op de
knop ‘toegangsbadge’ levert u gratis en snel toegang
tot deze beurs. Na een bezoek bent u weer op de hoog-
te van de laatste ontwikkelingen.

Deze HEIDENHAINinfo bevat informatie over de vele
nieuwe producten op het gebied van de besturingen en
tastsystemen. Op de Techni-Show worden deze gepre-
senteerd, reden te meer om onze stand 11.C 082 te
bezoeken. Wij ontvangen ook ú graag om te bespreken
wat onze producten voor u kunnen betekenen. 

Jaap Bazuin, directeur �

Meer functionaliteit voor iTNC 530
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MANUALplus 620 en CNC PILOT 620

Eenvoudig of complex: draaidelen 
makkelijker en voordeliger produceren
Op de Techni-Show 2012 komt HEIDENHAIN natuurlijk met nieuws op het gebied van bestu-
ringen voor draaimachines. De MANUALplus 620 en CNC PILOT 620 pakken uit met tal van
uitbreidingen die functies van nieuwe machines en complexe bewerkingen van een werkstuk
ondersteunen. Nieuw is ook de mogelijkheid om draaidelen in één opspanning, met behulp
van functies voor de achterzijdebewerking, compleet te produceren.

Goed overzicht houden
De nieuwe designlijn van HEIDENHAIN wordt ook bij
draaibesturingen MANUALplus 620 en CNC PILOT 620
voortgezet – voor meer overzicht en veiligheid in de
bediening.

Werkt u aan de besturing van uw draaima-
chine en hebt u meer gedetailleerde informa-
tie nodig over een bepaalde functie?
Met de TURNguide, de nieuwe, geïntegreerde en con-
textgevoelige hulpfunctie, hebt u snel en direct op het
beeldscherm van de besturing toegang tot informatie
uit het HEIDENHAIN-gebruikershandboek.

Wilt u meer overzicht over alle gegevens van
een bepaald project?
Geen probleem met projectlijsten! In uw eigen map-
pen slaat u heel eenvoudig alle NC-programma’s,
cyclusprogramma’s, Din-, DXF- en ICP-contouren op. U
ordent en sorteert zeer snel uw gegevens dankzij de
geoptimaliseerde functies voor knippen en plakken of
voor kopiëren en wissen.

Nieuwe mogelijkheden voor eenvoudige
productie van complexe werkstukken
Hoe draait u een extruder-as of een trans-
portschroef met variabele spoed?
In de uitgebreide schroefdraadcyclus kunt u nu een
variabele spoed programmeren. Dat is mogelijk in de
bedrijfsmodi Teach-In, smart.Turn, en DIN.

Wilt u op uw draaimachine sleutelvlakken
met meerzijdige rotatie produceren?
Gebruik dan de nieuwe optie spindel-synchronisatie-
loop G270. Deze functie synchroniseert de toerentallen
van twee of meer spindels in een synchrone hoek.
Daarnaast kunt u een overdrachtsverhouding of een
bepaalde compensatie of verschuiving vastleggen.
Dankzij deze optie kunt u zonder handmatig omspan-
nen vele complexe productieprocessen uitvoeren. De
synchronisatieloop kan namelijk worden gebruikt voor
werkstukoverdracht tussen hoofd- en contra-spindel.
In combinatie met de cyclus Afwikkelfrezen kunt u ook
buitenvertandingen en profielen frezen.
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Boort u schroefdraad op ‘gevoel’ of met een
bepaalde spaanbreuk?
Met de nieuwe cycli Schroefdraadtappen G73 en G36
kan de besturing de spaanbreuk controleren. U configu-
reert met behulp van parameter ‘P’ eenvoudig de spaan-
breukdiepte en met parameter ‘I’ de opnamelengte.

Wat wilt u de besturing verder leren?
Aan bedrijfsmodus Inleren zijn twee hele praktische
functies toegevoegd: Aan de ene kant beschikt u nu
over ontbraamcycli voor de C-as, aan de andere kunt u
de graveercycli nu ook gebruiken bij de Teach-In.

Eenvoudig hindernissen omzeilen
Uw bewerking vraagt meer gereedschappen
dan dat er plaats is in de revolver?
De draaimachinebesturingen kunnen vanaf nu ook
handwisselsystemen voor gereedschaprevolvers
beheren. De speciale gereedschaphouders beschikken
over een spaninstallatie voor gereedschapinzetten. De
gereedschappen kunnen tijdens de NC-bewerking wor-
den verwisseld met een paar handelingen. Zo beschikt
u over meer gereedschappen voor de bewerking, dan
het aantal beschikbare revolverplaatsen.

Wat doet u wanneer resonanties leiden tot
trillingsbeschadigingen?
De nieuwe functie Toerental spindel-einde G924 wijzigt
het toerental in een bepaald bereik en in een gedefi-
nieerde periode. Met de juiste instellingen kunt u reso-
nanties onderdrukken.

Hoe corrigeert u eenvoudig de breedte van
afstelsleuven?
Met de nieuwe functie G976 kunt u een afdraaicom-
pensatie in de X-, Y- en Z-as programmeren. Deze func-
tie kan ook worden gebruikt voor de productie van
conische assen.

Achterzijdebewerking 
Uiteraard worden contouren aan de achterzijde nu ook
ondersteund door de ICP-editor en de simulatie.
Dankzij functies voor het converteren, voor het spiege-
len van verplaatsingen en gereedschapsafmetingen
maar ook voor het spiegelen en verschuiven van con-
touren voor onbewerkte en afgewerkte onderdelen en
de G- en M-functies, is het programmeren nog eenvou-
diger geworden.

De nieuwe functie “Bewegen tot vaste aanslag” wordt
gebruikt om het werkstuk door de tweede, verplaats-
bare spindel te laten overnemen of om een losse kop
tegen het werkstuk aan te drukken. Met behulp van de
monitoring van de losse kop kunt u de aandrukkracht
voor een geselecteerde spindel bepalen. Zo kunt u de
contra-spindel bijvoorbeeld inzetten als intelligente
losse kop.   �

Nieuw is ook de mogelijkheid om draaidelen 
in één opspanning compleet te produceren.
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Er zijn altijd twee mogelijkheden. En
meestal moet u kiezen. Of zijn beide
opties mogelijk? HEIDENHAIN heeft
gekozen voor de twee beste oploss-
ingen: met de komst van de nieuwe
generatie 3D-tastsystemen wordt de
signaaloverdracht verrassend nieuw
gecombineerd. Afhankelijk van de
afstand en mate van nauwkeurigheid
worden de tastsignalen overgedra-
gen via de, voor die situatie beste
methode: infrarood óf radiografisch.
Zo krijgt de gebruiker altijd gegaran-
deerd de exacte positieresultaten.

3D-Tastsystemen kunnen bij de precieze bewerking
van werkstukken niet meer worden weggedacht. Ze
registreren samen met de besturing exact de afmeting
en positie van werkstukken. Met behulp van deze
informatie kan onder andere het te bewerken onder-
deel eenvoudig worden uitgelijnd en kan een nulpunt
bepaald worden. De tastsignalen moeten snel en
betrouwbaar worden overgedragen aan de besturing.
Dat lukt niet altijd. Wanneer signaaltrajecten lang zijn,
bijvoorbeeld wanneer het tastsysteem een groot
onderdeel binnengaat, dan kan de overdracht worden
onderbroken en komt er geen informatie door. 

De nieuwe generatie tastsystemen, die naar verwach-
ting in het najaar beschikbaar komt, de TS 460 (werk-
stuktastsysteem) en TT 460 (gereedschapstastsys-
teem) werkt met twee type signaaloverdrachten: infra-
rood en radiografisch. Dat klinkt in eerste instantie niet
spectaculair. Maar de combinatie van deze twee soor-
ten in één apparaat toont de voordelen. De geschikte
overdrachtsoort kan, afhankelijk van het desbetreffen-
de signaal worden ingezet met overtuigende resulta-
ten. 

Energiebesparing
Het stroomverbruik neemt aanzienlijk af. Afhankelijk
van het radioverkeer kan de bedrijfsduur in vergelijking
met de bestaande TS 440 bijna verdubbeld worden.
Stroombesparend is ook de trapsgewijze stand-by-
modus, al binnen een half uur is de zuinigste modus
bereikt. En mocht de batterij eventueel toch leeg
raken, dan kunt u deze gemakkelijk verwisselen. Geen
gereedschap nodig, een muntstuk volstaat.

Veelzijdig
De veelzijdigheid in gebruik kent geen grenzen:
geschikt voor frees-, draai- of slijpmachine, bewer-
kingscentra met omkasting of grote, open machines.
Ook nieuwe toepassingen zijn mogelijk, de nieuwe
tastsystemen kunnen bijvoorbeeld volledig in een cilin-
der duiken, zonder dat het signaal verdwijnt.

Innovatief
De respectievelijke voordelen van de twee beschikbare
signaaloverdrachten worden afhankelijk van het signaal
benut. Signalen die niet aan tijd gebonden zijn, zoals
signalen voor in- en uitschakelen, worden over het
algemeen radiografisch verzonden. Het schakelsignaal
wordt radiografisch (voor lange trajecten) of infrarood
snel en veilig overgedragen.
Naast hybride tastsystemen biedt HEIDENHAIN ook
twee nieuwe, kabelverbonden tasters aan. Het gereed-
schapstastsysteem TS 260 -met radiale of axiale kabe-
luitgang- en het gereedschapstastsysteem TT 160.
Beide kleine tastsystemen leveren de schakelsignalen
zonder interface of versterker.
Tot de nieuwe generatie behoort ook de nieuwe zend-
en ontvangunit SE 660. Afhankelijk van de toepassing
wordt de zend- en ontvangstunit gemonteerd in de
werkruimte (bij gebruik van radiografische- én infra-
roodsignaaloverdracht) of buiten de machine (wanneer
enkel radiografische signaaloverdracht nodig is). 
De SE 660 kan met een clip eenvoudig uit de houderTS 460

Signaaloverdracht HEIDENHAIN-tastsystemen via infrarood óf radiografisch

Het beste van twee werelden, de TS en TT 460  h

TS 460 Hybride
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worden genomen. Zo kunt u na het scannen van het
omliggende radioverkeer eenvoudig een vrij radioka-
naal selecteren. 

Naast de nieuw gecombineerde signaaloverdracht bie-
den de nieuwe tastsystemen nog een aantal verbete-
ringen: de nieuwe tastsystemen zijn kleiner, compacter
en geven daardoor meer bewegingsvrijheid. 
De be proefde, slijtvaste, optische sensor heeft nu een
vernieuwd lenssysteem en een geïntegreerde voorver-
sterker. Zoals bij alle werkstuk-tastsystemen is ook in
de nieuwe tastsystemen een afblaasinstallatie geïnte-
greerd: met behulp van perslucht of een koelmiddel-
golf wordt grof vuil van het aantastpunt verwijderd, iets
wat een belangrijk onderdeel vormt bij de procesveilig-
heid.

Beveiliging zorgt voor hoge nauwkeurigheid
In onoverzichtelijke werkruimten is een lichte botsing
van het tastsysteem met het (span)gereedschap al
snel gebeurd. Dankzij een nieuw ontwerp van de
mechanische adapter tussen tastsysteem en span-
schacht zijn kleine botsingen toegestaan en krijgt de
besturing een stopsignaal waardoor dan automatisch
een nieuwe kalibratiecyclus wordt gestart.

Praktijkgerichte tastsystemen
Infrarood of radiografisch, met één enkel apparaat. Met
deze nieuwe ontwikkeling heeft de gebruiker vele
voordelen in handen. En deze zijn oneindig: alle appara-
ten van de nieuwe generatie tastsystemen beschikken
over een grote mate van herhalingsnauwkeurigheid en
zijn allround inzetbaar in de praktijk. Bij veel contact,
denk aan slijpwerkzaamheden, komt de slijtvaste, opti-
sche sensor goed van pas. De machinebediener boekt
met de HEIDENHAIN-tastsystemen bovendien snel ler
resultaat: bij de gereedschap-tastsystemen TT 160 en
de TT 460 is ijken niet nodig, na montage en kalibratie
kunt u direct aan de slag. �

TT 460

     

         0  hybrid

Uniek ruilsysteem onderdelen

Als nieuw en vooraf 
heldere prijsafspraken
Onze serviceafdeling verzorgt niet alleen reparaties
en de Snelservice. Wij bieden onze klanten ook het
unieke ruilsysteem voor onderdelen of complete
units van HEIDENHAIN. Dat de klant snél over een
vervangende besturing kan beschikken is niet zo
bijzonder, wel is het uniek dat de klant alleen de
gemaakte kosten betaalt. Vooraf wordt een 
maximum bedrag afgesproken en op basis van
nacalculatie worden de werkelijke reparatiekosten
in rekening gebracht. 
Als bijvoorbeeld een besturing defect is, ontvangt de klant de volgende dag al
een identiek, refurbished exemplaar ter vervanging. Deze is eerder gebruikt,
maar werkt als nieuw en is ook voorzien van de laatste stand der techniek,
zoals de nieuwste software. 

Het door de klant voor reparatie aangeboden defecte product wordt gerepa-
reerd, schoongemaakt, geheel gecontroleerd en krijgt een technisch update.
Vervolgens wordt het in ons magazijn opgeslagen voor een nieuwe cyclus in dit
unieke ruilsysteem, precies volgens de richtlijnen die we wereldwijd hanteren.

De werkelijke kosten en een maximum bedrag
Uniek in het ruilsysteem van HEIDENHAIN is dat de klant alleen de werkelijke
reparatiekosten betaalt en voor iedere reparatie ook een maximum bedrag
geldt. Een besturing functioneert ook niet als er een defect in een regelaar of in
de hoofdcomputer zit. Wellicht is in het ene geval een eenvoudige reparatie
met een relatief goedkoop onderdeel de oplossing, bij een andere besturing is
er veel meer mis en moet het hele moederboard vervangen worden. Wij vin-
den dat de eindgebruiker alléén belast mag worden voor werkelijk gemaakte
kosten.

Vraag vooraf prijsindicatie
In geval van een defecte besturing kunt u het beste vooraf een kostenbegro-
ting opvragen bij onze service-afdeling, waarbij u direct hoort wat de reparatie
maximaal kan kosten. In de meeste gevallen is het werkelijke bedrag, op basis
van nacalculatie, aanzienlijk lager. Vervolgens kunt u naar keuze uw reparatie in
opdracht geven bij ons, de importeur of de leverancier van uw machine. 

Wij zijn stand-by
Wilt u gebruik maken van de vele mogelijkheden die de service-afdeling van
HEIDENHAIN u biedt? Belt u dan met de afdeling service, tel.: 0318 – 581840.
Mailen kan natuurlijk ook: service@heidenhain.nl �
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Op de Techni-Show presenteert HEIDENHAIN Nederland de
nieuwe TNC 640. Voor het eerst in de geschiedenis is er nu
een TNC-besturing die frezen én draaien op een machine
mogelijk maakt. De nieuwe TNC 640 zal worden ingezet op
metaalbewerkings  machines voor complete bewerkingen. 
Het fraaie design is een blikvanger dankzij het vernieuwde
toetsenbord, de elegante, rvs behuizing en de grote 
19” monitor. Maar de gebruiker zal, zoals van HEIDENHAIN
gewend, worden overtuigd door de innerlijke kwaliteiten;
het omschakelen tussen frees- en draai bewerking gebeurt 
in een handomdraai. 

Metaalbewerkingsmachines voor complete bewerkin-
gen zijn helemaal van nu. De tijd- en kostenbesparende
combinatie van frezen en draaien maken de machine
en ook de besturing ervan wel complexer. Maar de
bediener van de machine kan bij de gecombineerde
bewerking gewoon het hoofd koel houden, omdat
HEIDENHAIN alle registers heeft opengetrokken om
de bediening zeer eenvoudig en overzichtelijk te hou-
den. Het nieuwe design en de uitgebreide functies zor-
gen ervoor dat heen en weer schakelen tussen frezen
en draaien probleemloos verloopt.

De nieuwe high-performance-besturing is geschikt
voor 5-assige bewerkingen met machines met maxi-
maal 18 assen. Voorzien van de bekende TNC-frees-
functies en draaifuncties: De nieuwe TNC 640 is een
krachtige besturing voor complete bewerkingen. 

8

Nieuwe combinatie: TNC 640 voo    
Symbiose van efficiëntie en gemak

De rechthoekige, licht gebolde toetsen
zijn aangenaam voor de vingers en
veilig te bedienen.
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Nieuw uiterlijk
Wie op de Techni-Show komt kijken naar de nieuwe
TNC 640 krijgt een goede indruk van de roestvrijstalen
behuizing met 19” monitor en toetsenbord met nieu-
we, bolle toetsen: een aangename vorm voor de vin-
gers en veilig voor wat betreft bediening. De slijtvaste
toetsopdruk is bestand tegen extreme belastingen in
de werkplaats. Het geïntegreerde bedieningspaneel
van de machine is uitgerust met leds die de actuele
bedrijfsstatus van de machine weergeven

Geoptimaliseerde editor voor een 
overzichtelijke en eenvoudige bediening
Met één blik op de editor ziet de HEIDENHAIN-gebrui-
ker nog een nieuwtje: de nieuwe gebruikersinterface

>

gebruikt pictogrammen om diverse groepen bedrijfs-
modi aan te duiden. Het programmeerdialoogvenster
staat nu dichter naast het venster van het bewerkings-
programma, en verschillende kleuren (syntaxis-high-
light system) duiden diverse commando’s, waardege-
gevens en opmerkingen aan. Hiermee weet de bedie-
ner van de machine sneller en exact wat er van hem
verlangd wordt.

Met smartSelect snel toegang tot softkey-
functies  
De toename aan functies leidt natuurlijk tot duidelijk
meer softkeys. Met de nieuwe smartSelect-functie
worden de vele onderliggende softkeys ‘opgesplitst’
en in een boomstructuur weergegeven. U ziet natuur-

   voor frezen én draaien
    

Met smartSelect selecteert u heel snel en eenvoudig diverse
functies aan de hand van dialoogvensters.

Meer overzicht dankzij de verschillende kleurindicaties in de
NC-programma’s.

HH42_06_HH-info27 def  09-02-12  13:35  Pagina 9



10

lijk alleen die functies die in de actuele werkstand
geactiveerd zijn. Met één klik op de gewenste functie
ziet u in de rechterhelft van het scherm gedetailleerde
informatie.

Snel wisselen…
Bewerkingsprogramma’s voor de complete bewerking
beslaan frezen, boren en draaien. Omdat de samen-
stelling van het programma nogal complex overkomt,
hebben de ontwikkelaars bij HEIDENHAIN zich toege-
legd op een zeer eenvoudige schakeling tussen de ver-
schillende bewerkingen: in het NC-programma kan de
bediener met standaardcommando’s van KLARTEXT
op elk moment schakelen tussen draaien en frezen. Dit
verloopt praktisch zonder enige beperkingen, want het
omschakelen zelf is geheel losgekoppeld van de actu-
ele kinematica.

Bij het frezen blijft de TNC volledig ongewijzigd. Bij het
draaien worden vele functies van de HEIDENHAIN-
draaibesturingen toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de
beproefde draaicycli. De draaicontouren worden uiter-
aard samengesteld in het HEIDENHAIN-dialoogvenster
van Klartext en kunnen, zoals bij het frezen, worden
opgeslagen in de desbetreffende contour-subprogram-
ma’s. 

De bekende FK vrijecontourprogrammering kan ook
gebruikt worden om contouren te programmeren vanaf
niet NC-bemate tekeningen. 
Het scala aan functies bevat natuurlijk ook de contour-
elementen ‘steek’ en ‘vrijsteek’ met de bijbehorende
hulpbeelden. Dankzij de eigenschappen van de nieuwe
TNC 640 kunnen gebruikers met TNC-freeservaring
met het grootste gemak draaicontouren snel en een-
voudig realiseren.

HEIDENHAIN TNC 640, dé nieuwe 
besturing voor frees-/draaimachines 

… met het grootste gemak
Bij het wisselen tussen de verschillende bewerkings-
modi hoeft de gebruiker zelf niets om te zetten of om
te rekenen. Daarvoor voert de TNC 640 zelf automa-
tisch tal van wijzigingen uit: de besturing past zich aan
de desbetreffende modus aan. Dit behelst, naast de
weergave van de programmeergrafiek, ook de
omschakeling tussen radius- en diameterdisplay.
Volautomatisch kunt u ook het referentiepunt in het
middelpunt van de draaitafel laten bepalen en machine-
specifieke functies activeren, zoals het klemmen van
de gereedschapsspil. Functies die bij het draaien en
frezen gelijk zijn, behouden hun TNC-aanduiding, ook
wanneer de uitvoering door de besturing anders ver-
loopt.

Nieuwe draaicycli
HEIDENHAIN-besturingen staan van oudsher bekend
om hun omvangrijke en technologisch hoogwaardige
cycluspakket voor veelvuldig terugkomende bewerkin-
gen. Dat geldt natuurlijk ook voor de nieuwe TNC 640.
Het cycluspakket beschikt, naast de bekende TNC-
frees- en boorcycli, over tal van intelligente draaicycli
waarmee u heel eenvoudig op de machine complexe
draaibewerkingen kunt programmeren. Daarvoor zijn
wij uitgegaan van de bestaande knowhow van de
HEIDENHAIN-draaibesturingen. De gereedschapsgeo-
metrie die is vastgelegd in de tabel voor draaigereed-
schap wordt meegenomen door de draaicycli ter voor-
koming van contourbeschadigingen. Naast alle freescy-
cli biedt de nieuwe TNC 640 nu vele draaicycli voor ver-
spanen in de lengte- en dwarsrichting, steken, contour
snijden voor het vervaardigen van schroefdraad.

In het NC-Programma kunt u met Klartext-commando’s op elk moment schakelen tussen
draaien en frezen.

HH42_06_HH-info27 def  09-02-12  13:35  Pagina 10



11

Colofon:
HEIDENHAINinfo is een uitgave van HEIDENHAIN NEDERLAND B.V. Het blad verschijnt periodiek en wordt gratis toegezonden aan haar relaties.
Redactiesecretariaat en administratie: Anna Weerd. Adreswijzigingen s.v.p. doorgeven via e-mail: documentatie@heidenhain.nl 
Copernicuslaan 34, 6716 BM EDE, Postbus 92, 6710 BB EDE, Tel. (0318) 58 18 00, Fax (0318) 58 18 70. Internet: www.heidenhain.nl
Hoofdredactie: ing. J.E. Bazuin.  Redactie: Directie: ing. J.E. Bazuin / Productmanagement: ing. N.Th. Schuitemaker 
Eindredactie en realisatie: Enterprise Communications, Huissen. Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding.

Complexe taken zo eenvoudig mogelijk
oplossen 
Met de eenvoudige omschakeling tussen bewerkings-
modi is HEIDENHAIN naar de gebruikers toe trouw
gebleven aan zijn algemene strategie: de functies van
een besturing moeten uitblinken door hun praktische
toepasbaarheid in de praktijk. Hoe complexer de taken,
des te belangrijker worden een overzichtelijke weerga-
ve en een eenvoudige bediening. Per slot van rekening
heeft de koper niet alleen behoefte aan zeer efficiënte,
complete bewerkingen met krachtige metaalbewer-
kingsmachines, maar ook aan een doeltreffende pro-
grammering. De nieuwe besturing TNC 640 combi-
neert daarom beproefde pluspunten met state-of-the-
art functionaliteit en biedt een zeer gebruiksvriendelijke
combinatie van frezen en draaien.

Digitale concept TNC 640 
De hardware van de nieuwe TNC 640 is gebaseerd op
een nieuw, volledig digitaal hardware platform. Daarin
zijn alle componenten via de digitale HSCI-interface
onderling gekoppeld. Het algemene, digitale concept
vormt het ideale uitgangspunt voor de combinatie van
optimale nauwkeurigheid, oppervlaktekwaliteit en
hoge verplaatsingssnelheden.

De nieuwe TNC 640 is voorzien van krachtige compu-
terhardware. De regelverwerkingstijd bedraagt 0,5 ms.
en voor NC-programma’s is een harde schijf met maar
liefst 138 GB geheugen beschikbaar.   �
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Meetpunten over het hele werkvlak
In tegenstelling tot overwegingen met betrekking tot de
nauwkeurigheid van individuele assen, wordt de volumetri-
sche nauwkeurigheid van een gereedschapsmachine geba-
seerd op meetpunten die over de hele bewerkingsruimte ver-
spreid zijn. Naast de positioneringsnauwkeurigheid van de
afzonderlijke assen meet deze methode ook de effecten van
kantelbewegingen, fouten in de haaksheid en afwijkingen in
de rechtheid van de assen.

De nauwkeurigheid van de positionering is afhan-
kelijk van de positiemeting
De meting van de posities in de lineaire en roterende voe-
dingsassen speelt hierin een doorslaggevende rol. Als de
asposities uitsluitend worden gemeten via de impulsgevers
op de motoren en aan de hand van de tandwielreducties en
de spoed van de kogelomloopspindel wordt omgerekend tot
de posities van de assen, kunnen er significante afwijkingen
ontstaan tussen het machinemodel van de besturing en de
daadwerkelijke positie van de machine. Deze afwijkingen zijn
het gevolg van thermische verschuivingen in de kogelom-
loopspindels en van transmissiefouten in de tandwielen van

3D-nauwkeurigheid van gereedschapsmachines bij het 5-assig bewerken

‘Wereldkampioen’ nauwkeurigheid
Voor talrijke bewerkingstaken biedt het 5-assig bewerken duidelijke econo-
mische voordelen ten opzichte van de standaard 3-assige bewerking. Om
de bewerkingstijden en het aantal opspanbewerkingen daadwerkelijk te
reduceren, moet er echter wel rekening worden gehouden met voedings-
bewegingen die veel complexer zijn. Afhankelijk van de configuratie van
de assen en de opspansituatie kan er sprake zijn van aanzienlijk langere
verplaatsingen in de lineaire en roterende voedingsassen, zelfs tijdens het
bewerken van kleine werkstukken. Omdat de afwijkingen tussen de ideale
beweging en het werkelijke gedrag van een voedingsas meestal groter
worden bij grotere verplaatsingen, worden gereedschapsmachines voor 
5-assige bewerking geconfronteerd met een bijzondere uitdaging: het is
alleen mogelijk om nauwkeurige werkstukken te maken als de driedimen-
sionale nauwkeurigheid van de gereedschapsmachine voldoende is.

12

de rotatie-assen, wat waarschijnlijk zal leiden tot aanzienlijke
fouten van het product, vooral als het wordt gemaakt met
behulp van 5-assige bewerkingen. De methode om de positie
te meten via rotatieopnemers op de voedingsmotoren wordt
ook wel de semi closed-loop modus genoemd, aangezien de
mechanische fouten op de tandwielmechanismen niet kun-
nen worden gecompenseerd via de regelkringen van de aan-
drijvingen.

Tot op de micron nauwkeurig werken
De nauwkeurigheid van de positionering en de herhalings -
nauwkeurigheid van de voedingsassen kunnen aanzienlijk
worden verbeterd door gebruik te maken van nauwkeurige
lengte- en hoekmeetsystemen. Aangezien de asposities niet
meer worden gemeten op de motor, maar direct op de lineaire
assen en rotatie-assen van de machine, noemen wij dit de
closed loop-modus. Als de mechanische componenten van
de gereedschapsmachine van voldoende hoge kwaliteit zijn,
kan er tot op de micron nauwkeurig worden gewerkt, zelfs
onder variërende bedrijfsomstandigheden. Dit leidt tot enor-
me voordelen bij vijf-assige bewerkingen.
De compensatiebewegingen bij oriëntatiewijzigingen van het
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gereedschap  kunnen nauwkeurig worden uitgevoerd zonder
dat het contour van het werkstuk beschadigd wordt.

Voetbal als bewijs voor de nauwkeurigheid van
TNC
Het voordeel om de positie te meten met lengte- en hoek-
meetsystemen van HEIDENHAIN wordt duidelijk als we het
Telstar-werkstuk als voorbeeld nemen. Telstar is de naam van
de eerste civiele communicatiesatelliet die NASA in 1962 de
ruimte in schoot. Dit Telstar patroon heeft 20 witte zeshoeki-
ge velden en twaalf zwarte vijfhoekige velden. Dit patroon
wordt nog steeds veel gebruikt bij voetballen. 

Het HEIDENHAIN-werkstuk is vergelijkbaar met de klassieke
vorm van de Telstar-bal. De bal werd in drie bewerkingsstap-
pen gemaakt op basis van een onbewerkt werkstuk dat
gevormd was op een draaibank: drie-assige freesbewerking
van de vijfhoeken met verticale paden en schuine frees, drie-
assige freesbewerking van de zeshoeken met horizontale
paden en schuine frees, en vijf-assige freesbewerking van de
naden.

Perfecte kwaliteit van oppervlak en details
demonstreert de nauwkeurigheid 
Een perfect optisch uiterlijk van de Telstar-bal is alleen moge-
lijk als de naden, vijfhoeken en zeshoeken worden gefreesd
met uitmuntende precisie ondanks een bewerkingstijd van
meer dan twee uur. De schuine hoeken die worden voorge-
schreven voor de frees in het NC-programma voor het
Telstar-werkstuk, zorgen voor grote bewegingen
van de rotatie-assen en lineaire assen, wat
een hoge volumetrische nauwkeurigheid
vereist. 

Transmissiefouten en thermische
effecten in de mechanica van de
voedingsaandrijvingen beperken
de volumetrische nauwkeu-
righeid van de machine als
deze in de semi closed-loop
modus wordt gebruikt.
Maar als de assen in closed
loop-modus worden ge -
bruikt, worden de transmis-
siefouten van de aandrijf-
mechanica waargenomen
via de lengtemeetsystemen
op de lineaire assen en de
hoekmeetsystemen op de
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rotatie-assen en kunnen zodoende worden gecompenseerd
door de besturing. De voedingsassen realiseren een bijzon-
der hoge positioneringsnauwkeurigheid en een optimale her-
haalbaarheid over het hele verplaatsingsbereik. Dit maakt het
mogelijk om aangrenzende secties van het werkstuk nauw-
keurig te bewerken, zelfs als er sprake is van grote wijzigin-
gen in de oriëntatie van de frees en aanzienlijke tijdperiodes
tussen de afzonderlijke bewerkingsstappen.

Nauwkeurige bewerking van de naden ondanks
grote wijzigingen in de oriëntatie van de frees.
De potentie voor de volumetrische nauwkeurigheid van een
machine wordt vooral duidelijk in de groeven die de naden
van de Telstar-bal vormen. Bij een freesdiameter van 25 mm
en een geringe groefdiepte van 0,15 mm zouden afwijkingen
van slechts ±10 μm of minder al leiden tot duidelijke verschil-
len in de groefbreedte. De precisie die haalbaar is bij de

bediening van de voedingsassen in 
closed loop-modus wordt vooral

duidelijk op de plekken waar
de naden elkaar kruisen:

ondanks de grote 
wijzigingen in de
oriëntatie van de
frees in iedere
afzonderlijke
naad, kruisen
zij elkaar 
telkens op
exact de -
zelfde wijze,
dankzij de
precisie van
de lengte- en
hoekmeet -
systemen
van
HEIDENHAIN.

�

TELSTAR, de officiële bal voor de
FIFA wereldkampioenschappen, met
een perfect oppervlak – gefreesd in
drie bewerkingsstappen.

De closed loop-besturing 
van de voedingsassen met
lengte- en hoekmeetsystemen
van HEIDENHAIN maakt het
mogelijk: nauwkeurige
bewerking van de naden
ondanks grote wijzigingen in
de oriëntatie van de frees.
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Twee werelden komen samen! De bediener hoeft niet langer te
kiezen in welke bedrijfsmodus hij wil programmeren, Klartext
of smarT.NC. HEIDENHAIN heeft de sterke punten van de twee
programmeersoorten nu in één interface verenigd. Dit combi-
neert de volledige flexibiliteit van de op NC-regels gebaseerde
programmering met Klartext-dialoogvensters met de snelle,
op formulieren gebaseerde programmering voor bewerkings-
stappen van smarT.NC. De gebruiker merkt vooral verschil
wanneer hij bijvoorbeeld de bewerkingspatronen uit
smarT.NC gebruikt; deze worden grafisch ondersteund en kun-
nen sneller worden gedefinieerd. Maar ook alle andere bewer-
kingsunits die beschikbaar zijn in smarT.NC, kunnen vliegens-
vlug in het Klartext-programma worden ingevoegd. Ook het
bewerken van DXF-bestanden in combinatie met de DXF-con-
verter gaat in de smart-modus supermakkelijk. En hoe komt
alles samen? Heel eenvoudig: wanneer het formulier wordt
opgeslagen, voegt de iTNC 530 alle voor de gedefinieerde
bewerkingsstap benodigde Klartext-dialoogregels in. De
bediener kan daarna kiezen wanneer hij het programma wij-
zigt: ofwel in de NC-regel of in het smarT.NC-formulier. 

14

Nieuwe NC-software voor besturing

Smart goes Klartext en andere, fantastische
nieuwe functies op de iTNC 530

De iTNC heeft zijn draai gevonden 
(optie interpolatie-draaien )
Het interpolatiedraaien is een heus alternatief voor
bepaalde bewerkingstaken, zoals het bewerken van
flenzen of astappen. Enkele voordelen: een rotatie-
asymmetrisch werkstuk hoeft voor de rotatiebewer-
king niet uitgelijnd te worden, er is geen speciaal
gereedschap nodig, het bespaart op omsteltijden en zo
zijn er nog meer voordelen.

Hoe werkt het interpolatie-draaien eigenlijk?
Bij interpolatiedraaien maakt de snijkant van het
gereedschap een cirkelvormige beweging. De oriënta-
tie van de snijkant is daarbij altijd gericht op het middel-
punt van een cirkel. U maakt daardoor rotatiesymmetri-
sche producten op een willekeurig bewerkingsvlak.

smarT.NC-formulier met de overeenstemmende, 
unit-specifieke invoervelden

Klartext-dialoogprogramma

Hulpvenster bij het desbetreffende invoerveld

Bepaal na contourstart en 
-einde en andere parameters
de hoeken van het dwars- en
omvangsvlak (hier Q495),
evenals de radius van de
contourhoek, en daar start
het interpolatie-draaien!

Met de smarT.NC-patroongenerator kunt u spelenderwijs bewerkingspatronen
definiëren
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‘Laat me de CAD-tekening zien’ (optie)
Maar dat is vaak niet zo eenvoudig. Dat leidt tot een ver-
plicht ommetje naar het CAM-kantoor. Het gaat veel snel-
ler met de nieuwe 3D-CAD-viewer in de iTNC 530. De
bediener kan de CAD-tekeningen bekijken op het beeld -
scherm van de besturing. Of het bestand nu op de harde
schijf van de iTNC of op een gekoppelde drive staat.
Vanaf nu kan men ook heel gemakkelijk onduidelijke pun-
ten in 3D-modellen of opspanschetsen controleren.

Nieuwe cyclus contourreeks - interessant
voor bijvoorbeeld de constructie van grote
matrijzen in de automotive-sector
De iTNC 530 wordt continu uitgebreid met cycli die
tegemoet komen aan de meest recente eisen uit de
praktijk. Dit geldt ook voor het contourfrezen van 
snij- en buiggereedschap. Speciaal detail bij deze con-
touren is dat het gereedschap zich in de Z-as, dus in de
asrichting van het gereedschap, moet verplaatsen.
Want de snij-/buigkant verloopt niet op constante 
Z-hoogte, maar is zeer variabel. Met de nieuwe cyclus, 
276 CONTOURREEKS 3D, kunnen deze 3D-contouren
heel gemakkelijk worden afgewerkt, vooral wanneer
vlakken moeten worden nabewerkt met een kleiner
gereedschap. 

De DXF-converter is daar eveneens op ingesteld: over-
name van contouren of contourdelen uit Klartext-dia-
loogprogramma’s uit CAM-systemen behoort nu tot de
mogelijkheden.

Contouren grafisch selecteren (optie)
Wilt u in de DXF-converter een Klartext-dialoogpro-
gramma bekijken dat extern op een CAM-systeem is
gegenereerd? Ook hier kan men zich een bezoekje aan
het CAM-kantoor besparen. Want vanaf nu kan de
gebruiker ook in het CAM-systeem gegenereerde

gereedschapsbanen op de TNC selecteren. De selectie
van contouren uit DXF-bestanden is een functie die al
enkele jaren beschikbaar is op de iTNC 530: selecteer
de deelbereiken van de contour en sla deze op als
afzonderlijk NC-programma. Het NC-programma dat zo
is gecreëerd, kan nu direct of in combinatie met con-
tourreeks-cycli van de TNC bewerkt worden.
Waarvoor? Wanneer contourdelen bijvoorbeeld met
een kleiner gereedschap moeten worden nabewerkt of
wanneer alleen deelbereiken van een 3D-vorm worden
bewerkt, dan is deze functie gewoonweg onmisbaar. 

Nog meer nieuws in de DXF-converter:
• Sneller oppakken: activeer met de selecteerfunctie
nu nog sneller en doelgerichter contouren en
bewerkings  posities.

• Sneller doornemen: bekijk met welk gereedschap in
een bepaald geval een contour bewerkt kan worden.
De statusregel geeft de kleinste contourradius aan. 

• Sneller selecteren: selecteer voorgeprogrammeerde
contouren uit de boomstructuur.

Nieuwe functies voor uitgebreid 
 gereedschapbeheer (optie)
Wisselt u soms ook gegevens uit met behulp van 
CSV-bestanden? Het in- en uitlezen van deze bestan-
den werkt nu ook in het uitgebreide gereedschapbe-
heer. CSV is een tekstbestandsindeling en staat als
afkorting voor ‘Comma Separated Values’; u kunt deze
bestanden ook in MS Excel openen en opslaan. Met
behulp van de nieuwe functie kunt u gegevens van
eenvoudig gestructureerde bestanden uitwisselen,
vooral wanneer u uw gereedschap met externe, voor-
geprogrammeerde apparaten opmeet.

Nieuwe cycli
Nieuwe graveercyclus 225
Stel heel eenvoudig teksten of serienummers op. In de
cyclus voert u de gewenste tekst in met behulp van
een tekstparameter. De tekst kan langs een rechte lijn
of cirkelboog worden gegraveerd.
Schroefdraad-freescycli 262, 263, 264 en 267
U beschikt vanaf nu over een afzonderlijke aanzet voor
het tangentieel inlopen naar de schroefdraad. Vooral bij
klein schroefdraad kunt u voortaan de eerstvolgende
freesaanzet hoger kiezen en de productietijd zodoende
terugbrengen.
KinematicsOpt-cycli 451 en 452 (optie)
Snellere optimalisatiealgoritmen reduceren de meet-
duur en het feit dat de positieoptimalisatie nu gelijktij-
dig met de hoekoptimalisatie wordt uitgevoerd.
Bovendien zijn de vastgestelde offsetfouten nu zicht-
baar in de resultaatparameters en kunt u een program-
magestuurde evaluatie uitvoeren.

Nog meer nieuwe features
Globale programma-instellingen GS (optie)
In het scherm van de algemene programma-instellin-
gen GS is nu een extra schakelaar beschikbaar waar-
mee u kunt bepalen of bij een gereedschapwissel in
een virtuele asrichting de waarden van afgelegde tra-
jecten moeten worden gereset.
Bestandsbeheer: ondersteuning van ZIP-files
In het bestandsbeheer van de iTNC 530 kunt u nu 
ZIP-files genereren, bijvoorbeeld om bestanden die u
niet langer nodig hebt te archiveren. Natuurlijk kunt u
ook bestaande ZIP-files uitpakken. 
Palletbewerking 
Bij gereedschapsgeoriënteerde bewerkingen in combi-
natie met pallettabellen, kunnen nu afzonderlijke werk-
stukken verborgen worden. Hiervoor is een nieuw
sleutelcodegetal beschikbaar. �

Nieuw in de DXF-converter:
contourreeksen uit het CAD-
systeem grafisch selecteren
en als afzonderlijk NC-
programma opslaan.

Nieuw op de iTNC: de 3D-CAD-
viewer (alleen leverbaar voor
HSCI-versie van de iTNC 530 en
de nieuwe softwareversie 606
42x-02)
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Nieuw op de Techni-Show:
draaien én frezen met TNC 640

 www.tnc640.com

HEIDENHAIN NEDERLAND BV
Hall 11, stand C082
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