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U wilt praktische en gedegen technische ondersteu-
ning in het metaalverwerkende bedrijf en daarvoor is
de service-afdeling versterkt met een extra en erva-
ren service-engineer. Zo is er in de servicebuiten-
dienst nu nog meer ruimte voor ondersteunende
taken. Ook voor u kan dit, naast ons complete produc-
tenpakket, belangrijke toegevoegde waarde leveren.

U verwacht een goed advies van onze verkoopafde-
ling. Paul Venema, voorheen werkzaam in de binnen-
dienst van de afdeling verkoop, komt nu desgewenst
naar u toe. Als account manager is hij verantwoorde-
lijk voor de machine tool market, de retrofit, de
importeur en niet in de laatste plaats de eindgebruiker
van onze besturingen.

Met deze versterking moet ook de klanttevredenheid
gediend zijn en wij doen méér. In het afgelopen jaar is
onze automatisering verbeterd en inmiddels
beschikken wij over een volledig vernieuwd klanten-
informatiesysteem. Dit CRM-systeem geeft ons de
mogelijkheid de klanten beter en sneller van dienst te
zijn, omdat de voor de betrokkenen relevante
gegevens, inclusief de servicerapporten, compleet en
inzichtelijk zijn. U bent direct bij ons bekend!

HEIDENHAIN shows the way to precision
Onder dit motto presenteren wij onze noviteiten op
de TECHNI-SHOW 2008, van dinsdag 11 t/m zaterdag
15 maart. Zoals al vaker toegelicht zijn beurs-
presentaties voor ons ook een belangrijk aspect
voor de klanttevredenheid. Wij ontmoeten u graag
persoonlijk om u te informeren en te adviseren.

Dit jaar zijn voor het eerst uitnodigingen via e-mail
verstuurd en binnen één dag waren er al meer dan
500 inschrijvingen!

U bent van harte uitgenodigd op onze stand 11.D046
in Hal 11. Graag bespreken wij met u de recente
ontwikkelingen op het gebied van aansturing van
bewerkingsprocessen en productiecontrole. Hierbij
demonstreren wij met plezier de complete pakketten
van geavanceerde CNC-besturingen voor frezen en
draaien. Of de nieuwe meettasters, onze nauwkeuri-
ge lengte- en hoekmeetsystemen, de digitale uitlezin-
gen en 3D-tastsystemen voor het vermeten van
gereedschappen en werkstukken, die allemaal ook
voor u klaar staan.

Onze service-afdeling laat u graag zien hoe wij u
kunnen ondersteunen tijdens het gebruik van onze
producten in uw machine. Daarnaast staan er diverse
applicaties, waarin onze producten als voorbeeld
worden toegepast. Met veel plezier ontvangen wij u
op onze stand tijdens de TECHNI-SHOW!

Jaap Bazuin
directeur �Stand 11.D046

in Hal 11

HEIDENHAININFO

HEIDENHAIN toont de weg
naar precisie.
Let op dit symbool, het levert u voordeel op.
Met linialen van HEIDENHAIN produceert uw
machine nauwkeuriger, veiliger en efficiënter.
Daarmee beschikt u over een meerwaarde die
veel meer opbrengt dan ze kost.
Dat geeft u een aanzienlijke voorsprong in
de concurrentiestrijd.

�

VIP-uitnodiging én
een presentje voor u!

In samenwerking met de vijf andere participanten van
de inmiddels bekende DEMOWEEK-groep
nodigen wij onze klanten uit om op onze stands kennis
te nemen van wat er vandaag én morgen mogelijk is
op het gebied van metaalbewerking.

Als VIP geniet u vele privileges. U heeft gratis toegang
tot de TECHNI-SHOW en kunt zonder wacht tijd de
beursvloer op. Daarnaast krijgt u ook toegang tot de

speciale VIP-ruimtes, waar u onder het genot van een hapje en een drankje
uw zaken kunt regelen.

Als u tijdens de TECHNI-SHOW het 'rondje' langs de zes DEMOWEEK-
partners maakt, krijgt u een goed beeld van de brede range producten op
het gebied van besturingen, meetsystemen, software en verspanende
metaalbewerkings-machines. Bovendien ontvangt u een aardige attentie.

Nog niet aangemeld? Ga naar
http://www.demoweek.nl/ en bestel
vandaag nog uw entreekaart. Het aantal
VIP-kaarten is beperkt.

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag 11 maart 10.00-17.30 uur
Woensdag 12 maart 10.00-17.30 uur
Donderdag 13 maart 10.00-21.00 uur
Vrijdag 14 maart 10.00-17.30 uur
Zaterdag 15 maart 10.00-15.00 uur

Klanttevredenheid is belangrijke pijler voor succes

‘Willen is kunnen’
Helaas gaat het niet altijd op, maar dit gezegde past wel in ons streven naar
maximale klanttevredenheid. Dit heeft er in het verleden al voor gezorgd dat wij
bij onze klanten in top of mind staan en ook in het komende jaar zullen wij hier-
op focussen.

2
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1. Compleet draadloos 3D-tastsysteem

• TS 640 of TS 440
• opnemer SK/BT 40 of 50
• ontvanger SE 640
• kabel max. 10 m.
• Nederlandstalig handboek
• montage en instructie op de machine
Geschikt voor CNC-freesmachine met
iTNC 530 besturing
Beursprijs: €4500,- (excl. BTW)

2. Compleet HEIDENHAIN-
gereedschapstastsysteem

• TT 140
• kabel max. 10 m.
• Nederlandstalig handboek
• montage en instructie op de machine
Geschikt voor frees- of CNC-machine met
iTNC 530 besturing

Beursprijs: €1850,- (excl. BTW)

3. COMBINATIE van 3D-tast- &
gereedschapstastsysteem

• compleet 3D-tastsysteem
• compleet gereedschapstastsysteem
• kabels, max. 10 m.
• Nederlandstalige handboeken
• montage en instructie op de machine

Combiprijs €6000,- (excl. BTW)

HEIDENHAININFO

Ook nu dient de deelnemer het kortste bewerkings-
programma te schrijven voor een HEIDENHAIN
TNC-besturing, met een minimaal aantal instructies of
programmaregels om een plaat te voorzien van een
bijzonder gatenpatroon.
Het betreft een plaat (materiaal AICu4) met afmetin-
gen van 100 x 80 x 5, waarin gaten in een ellipsvorm
en op gelijke afstand gemaakt moeten worden. Wij
belonen de maker van het ‘kortste’ programma met
een cadeau.

In de praktijk blijkt het voor veel gebruikers een
uitdaging om de programmering zo kort mogelijk te
houden. Ook dit gatenpatroon vraagt om een vinding-
rijke programmering. Of u dit nu maakt in de Klaar-
tekst-Dialoog of in smarT.NC, alleen het resultaat telt!

Programmeerwedstrijd voor de TECHNI-SHOW

Schrijf het kortste programma en
win een TomTom navigatiesysteem
Mede door de enthousiaste reacties op de wedstrijd rond de DEMOWEEK van afgelopen jaar heeft

HEIDENHAIN ook voor het komende evenement, de TECHNI-SHOW, weer een programmeerwed-

strijd uitgeschreven. Ook in de dagelijkse praktijk is het een uitdaging om de programmering zo

kort mogelijk te houden, voor ons reden om u weer uit te dagen.

Wij zijn benieuwd met welk systeem het winnende
programma gemaakt wordt.

Met het nieuwe smarT.NC zou het makkelijker moe-
ten zijn, want deze interface maakt programmeren
aantoonbaar eenvoudiger. Met de overzichtelijke
invulschermen maakt de gebruiker in een oogwenk
het programma voor de gewenste NC-bewerking.
Uiteraard wordt u daarbij, tijdens het ingeven, door
beelden op het scherm ondersteund.

Attentie en wellicht
een hoofdprijs

U kunt uw programma tijdens de TECHNI-SHOW van
11 t/m 15 maart op floppydisk, cd of een usb-stick op
onze stand inleveren en desgewenst toelichten. U
ontvangt dan in ieder geval een geschenkje van
HEIDENHAIN. Degene met de minste instructies of
programmaregels, wint een TomTom One navigatie-
systeem. Bij meer dan één gelijkwaardige inzending
wordt de prijs onder de winnaars verloot. Zet uw
naam en e-mailadres of telefoonnummer even als
extra losse regel in het programma, zodat wij u
kunnen bereiken. �

DRAADLOOS TASTSYSTEEM, TS 640 OF TS 440
- uiterst compact 3D-tastsysteem (TS 440 slechts 63 mm lang)
- infrarood voor schakelsignaal
- automatisch reiniging van de meetpositie met perslucht of koelmiddel

GEREEDSCHAPSTASTSYSTEEM TT 140
- meting van gereedschapslengte- en diameter met
stilstaande of draaiende spindel

TASTSYSTEMEN VERDIENEN ZICHZELF TERUG

Compact 3D-tastsysteem voor snel uitrichten
en meten van werkstukken

De 3D-tastsystemen van HEIDENHAIN zijn bijzonder geschikt om naast het snelle uitrichten van het werkstuk, ook de werkstukvermeting
op de freesmachine uit te voeren. Hiervoor bieden de meeste CNC-besturingen – in het bijzonder ook de HEIDENHAIN TNC-besturingen –
een serie van meetcycli. De meest voorkomende geometrische vormen zoals gaten, rechthoekige en ronde kamers, eilanden, gatencirkels
en vlakken zijn hiermee te meten. Met de draadloze tastsystemen TS 640 en TS 440 gebeurt het bepalen van een referentiepunt en het
uitrichten en meten van werkstukken automatisch, snel en zeer nauwkeurig. Maak gebruik van onze speciale actie voor montage van een
compleet tastsysteem.

3

Instructies:
Schrijf voor het gatenpatroon op de ellips een zo kort mogelijk bewerkingsprogramma voor
een HEIDENHAIN TNC-besturing.Het programma moet verder aan de volgende voorwaar-
den voldoen:
1. de lengte van de lange as van de ellips L1 moet variabel zijn,
2. de lengte van de korte as van de ellips L2 moet variabel zijn,
3. het aantal gaten moet variabel zijn,
4. de afstand tussen de gaten moet, gemeten over de ellips, bij benadering gelijk zijn.

BEURSAANBIEDINGEN: TASTSYSTEMEN

Genoemde aanbiedingen gelden voor montage op een machine die is voorzien van een HEIDENHAIN-besturing iTNC 530, is inclusief complete
montage, instructie en werkende oplevering. Wijzigingen zijn voorbehouden, voor montage op andere besturingen gelden andere prijzen.
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hulpbeelden en dialoogteksten in zijn eigen taal. De
bekende Klaartekst-programmering geeft stap voor
stap aan wat er op dat moment moet worden ingege-
ven. Dit is vooral handig wanneer er een programma
gemaakt moet worden van een tekening zonder een
correcte maatvoering met behulp van de
FK-programmering.

De afloop vooraf al weten – dankzij de
mooie grafische weergave
Nadat het programma gemaakt is, kan dit grafisch
worden getest, zodat een realistische indruk verkre-
gen wordt van het uiteindelijke resultaat. Tijdens deze
test controleert de TNC het programma meteen op
logische fouten, dus voordat het werkstuk op de
machine komt. Hiermee wordt eenvoudig dure
machinestilstand vermeden. Tips voor het zoeken
naar de fout en het aanbieden van mogelijkheden om
de fout te herstellen ondersteunen het corrigeren van
het programma.

Complexe toepassingen
eenvoudig in de greep
Voor zeer complexe opdrachten, waarbij aanvullende
zwenk- en draaiassen gebruikt worden, is de TNC 620
goed uitgerust. Het bewerkingsvlak kan bijvoorbeeld
eenvoudig om een of meer assen verdraaid worden.

De TNC 620 is een
compacte veelzijdige
contourbesturing met
maximaal vijf gestuurde
assen.

NON-STOP-DIGITAAL, digitale verbinding tussen de
verschillende besturingscomponenten.

Tijdens de EMO 2007 heeft HEIDENHAIN met de
nieuwe besturing TNC 620 meteen een nieuw con-
cept voor besturingen geïntroduceerd, een uitbreiding
van het productenpakket met een compacte bestu-
ring voorzien van een digitale regeling voor de aandrij-
ving. Deze besturing gebruikt hetzelfde nieuwe
softwareconcept als de sinds 2005 in het programma
opgenomen TNC 320. Het nieuwe softwareplatform
met de nieuwe technologie zorgt bij bewerkingen
voor de hoogste nauwkeurigheid, gecombineerd met
een goede oppervlaktekwaliteit bij hoge verplaatsing-
snelheden.

Gebruikersvriendelijke bediening centraal
Hoewel de HEIDENHAIN besturingen continu worden
doorontwikkeld, blijft de basis van de bediening altijd
hetzelfde. Het motto “bijscholen in plaats van om-
scholen” staat steeds op de voorgrond. Bij de
TNC 620 wordt dit basisprincipe natuurlijk ook toe-
gepast. Daarom zal een ervaren TNC-gebruiker zich
helemaal thuis voelen op de TNC 620. Nieuwelingen
zullen zich de besturing snel eigen maken, mede door
de werkplaatsgeoriënteerde programmering met de
makkelijke dialoogteksten en de grafische ondersteu-
ning. Via overzichtelijke soft-keys houdt men steeds
het overzicht en zijn de nodige functies direct te
vinden. Op het compacte toetsenbord zijn de beken-
de dialoogtoetsen te vinden, zodat een snelle toegang
tot alle TNC-functies gegarandeerd is. Aanvullend kan
de machinefabrikant er voor kiezen, via de verticale rij
soft-keys, extra machinefuncties ter beschikking te
stellen.

Voor eenvoudige opdrachten, zoals vlakfrezen, hoeft
men ook in de TNC 620 geen volledig programma te
schrijven. De besturing is eenvoudig handmatig aan
te sturen via de astoetsen of, heel nauwkeurig
regelbaar, via het elektronische handwiel. Extern
programmeren gaat net zo makkelijk, waarbij de
Fast-Ethernet interface voor hele korte overdracht-
tijden zorgt, zelfs bij hele lange programma’s.

Cycli vereenvoudigen het programmeren
De TNC 620 beschikt over veel verschillende cycli die
vooral bedoeld zijn voor de meest voorkomende
werkzaamheden. Hier staan de gebruiker, naast cycli
voor boren, tappen (met of zonder vaste kop),
schroefdraad frezen, kotteren en uitdraaien, ook cycli
voor boorpatronen (gatencirkel, rechthoekig gaten-
patroon) ter beschikking. Ook zijn er cycli voor het
vlakfrezen, uitruimen van kamers en sleuven.
Wanneer een tastsysteem wordt aangesloten staan
de cycli voor de automatische werkstukvermeting en
andere tastcycli ter beschikking, die eenvoudig in
bewerkingsprogramma’s geïntegreerd kunnen wor-
den. Tijdens het programmeren van cycli wordt de
bediener ondersteund door mooie en uitgebreide

Bij de nieuwe contourbesturing TNC 620 worden alle componenten via een puur
digitale interface met elkaar verbonden. Van de voordelen hiervan profiteren
zowel de machinefabrikant als de eindgebruiker. Het hele systeem is nog be-
drijfszekerder, voorzien van diagnosemogelijkheden en zorgt daarmee voor een
hogere beschikbaarheidsgraad.

De bewerking
van het
werkstuk
kan voor
bewerking
grafisch
worden
gesimuleerd.

NIEUWE CONTOURBESTURING TNC 620/HCSI

Digitale data-overdracht;
NON-STOP-DIGITAAL

4

HEIDENHAININFO

N I E U W
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De doelmatige verdeling van de toetsen ondersteunt
bij het ingeven van programma’s.

De nieuwe technologie zorgt voor de grootste
nauwkeurigheid en de beste oppervlaktekwaliteit
bij hoge verplaatsingssnelheden.

Onder de kap: rekencapaciteit en
voldoende geheugencapaciteit
De TNC 620 is voorzien van een krachtige 400 MHz
Intel processor. Aanvullend zorgt 512 MByte werkge-
heugen ervoor, dat ingewikkelde grafische simulaties
vloeiend verwerkt worden. Als geheugenmedium
voor de NC-programma’s en het PLC-programma is
voor een Compact Flash-kaart gekozen. Deze geheu-
genkaart is ongevoelig voor mechanische trillingen en
geeft daarom optimale zekerheid voor de gegevens.
Ook bij de data-overdracht is de TNC 620 een be-
trouwbare partner in de werkplaats. Daardoor zorgt
de standaard geïntegreerde Fast-Ethernet interface,
waarmee de TNC eenvoudig in bedrijfsnetwerken te
integreren is. Via de USB-poorten kunnen ingave-
apparaten en bijvoorbeeld een muis worden aange-
sloten. Ook kunnen geheugensticks of externe harde
schijven aan de TNC 620 worden gekoppeld.

Opties voor uitbreidingen
De TNC 620 wordt met aansturing van drie geregelde
assen + spindel aangeboden en kan optioneel met
twee extra regelkringen uitgebreid worden. Via
diverse software-opties kunnen functies in de TNC
toegevoegd worden, afhankelijk van de wensen en
de toepassingen. �

5

Het bewerkingsprogramma kan dan toch in het
gebruikelijke XY-vlak geprogrammeerd worden. Voor
het bewerken van contouren en sleuven die zich op
een cilindermantel bevinden staan ook speciale cycli
ter beschikking.

5-assige simultaanbewerkingen
Voor 5-assige simultaanbewerkingen beschikt de
TNC 620 over aangepaste functies. Met dynamische
vooruitberekeningen van de contour, algoritmen voor
het begrenzen van de versnellingsveranderingen en
een intelligente contourgeleiding voldoet de TNC 620
aan hoge eisen met betrekking tot de oppervlakte-
kwaliteit van de werkstukken.

Besturing naar wens te definiëren
Bij de TNC 620 kan de gebruiker kiezen welke func-
ties hij wel en welke hij niet nodig heeft. Met verschil-
lende opties definieert hij de besturing zoals hij voor
zinvol houdt en zoals hij voor de dagelijkse praktijk
nodig heeft. Overigens zonder zich voor de toekomst
vast te leggen. Op een later moment zijn aanvullende
functies toe te voegen als deze toch nodig blijken te
zijn.

Hardware-design: compact en actueel
Tot nu waren bij de digitale besturingen van HEIDEN-
HAIN de hoofdcomputer MC en de separate regel-
computer CC samen in de schakelkast onderge-
bracht. Bij de TNC 620 wordt de hoofdcomputer,
direct achter het overzichtelijke 15” XGA-beeld-
scherm (resolutie 1024x768) en samen met het
toetsenbord in de bedieningskast gemonteerd.
Hiermee komt relatief dure bekabeling te vervallen.
De regelcomputer CC blijft in de schakelkast en wordt
via de bekende PWM-interface met de vermogens-
modules verbonden.

HSCI, het nieuwe modulaire hardware
concept
In het digitale besturingsconcept van de TNC 620,
NON-STOP-DIGITAAL, zijn alle componenten via een
puur digitale interface met elkaar verbonden. Het
betreft de besturingscomponenten via de
HSCI-interface (HEIDENHAIN Serial Controller Inter-
face), het real-time protocol van HEIDENHAIN voor
Fast-Ethernet en de meetsystemen via EnDat 2.2,
de bidirectionele interface van HEIDENHAIN.
Hiermee is een nog hogere beschikbaarheid van het
gehele systeem haalbaar. Het concept omvat diag-
nosefuncties en is verregaand ongevoelig voor
storingen, van de hoofdcomputer MC tot en met de
motoren. De goede eigenschappen van het digitale
concept, NON-STOP-DIGITAAL, garanderen de
hoogste nauwkeurigheid van het product met daarbij
de beste oppervlaktekwaliteit in combinatie met hoge
verplaatsingssnelheden.
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Nieuwe functies maken iTNC 530 nog
veiliger, nauwkeuriger en flexibeler

Op die manier kan gebruik gemaakt worden van een
aantal handige functies die de nauwkeurigheid bevor-
deren en de flexibiliteit en veiligheid vergroten.

• zwenkassen en/of rotatietafels automatisch
vermeten – KinematicsOpt
De nauwkeurigheidseisen, zeker in de 5-assen
bewerking, worden steeds hoger. De nieuwe
TNC-functie KinematicsOpt helpt u hierbij. Met
behulp van een HEIDENHAIN 3D-tastsysteem
worden tijdens een cyclus automatisch de
zwenkassen en/of rotatietafels van de machine
vermeten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
calibreerkogel die op het machinebed wordt
bevestigd en door het tastsysteem wordt afgetast.
Uit de metingen berekent de TNC, per as, de
statische afwijkingen en legt deze vast. Tijdens
zwenkbewegingen worden aan de hand van
deze tabellen de zwenkbewegingen ruimtelijk
gecorrigeerd.

• veilig werken – geïntegreerde botsings-
bewaking DCM
Sinds de invoering in 2005 van DCM, is circa 12%
van machines met een iTNC 530 met deze optie
uitgerust. Nieuw is nu dat alle componenten die
binnen de bewerkingsruimte een rol spelen bij de
botsingsbewaking zichtbaar te maken zijn. De
machinefabrikant kan de kinematiektabellen sneller
ontwikkelen. Met KinematicsDesign er is nu een
PC-tool dat de kinematiektabellen grafisch onder-
steunt op het scherm van de besturing.

• flexibel werken – globale parameters
Met de optie GS, geïntroduceerd met NC software
340 49x-03, werden globale programma-instellin-
gen geïntroduceerd. Hiermee kunt u zaken zoals
coördinatentransformaties en vele andere instellin-
gen globaal vastleggen. Deze functie is vooral
handig bij de modificatie van lange, extern gemaakte
programma’s. Nieuw is onder andere dat nu ook de
virtuele as VT te activeren is.

Nieuwe algemene programmeerfuncties

Met de nieuwe software is ook een aantal aanvullen-
de praktische programmeerfuncties beschikbaar
gekomen voor de iTNC 530.

• 3D-basisrotatie (FCL-functie)
De TNC-besturing kan met deze optie een wille-
keurige scheefligging in de ruimte driedimensionaal
corrigeren.

• adaptieve aanzetregeling AFC (Optie)
De optie AFC is uitgebreid en biedt aanvullende
indicaties en grafische weergaven op het scherm,
evenals flexibelere functionaliteit.

• bestandsbeheer
Nieuw uiterlijk van het bestandsbeheer, meer
lijkend op dat van smarT.NC. Nu volledig met de
muis te bedienen en uitgebreidere functies op het
gebied van bijvoorbeeld het sorteren van bestan-
den.

• DXF-converter
Bij de optionele DXF-converter is de bediening
verder vereenvoudigd. Zo is het bijvoorbeeld
makkelijker geworden een cirkelmiddelpunt als
startpunt van de bewerking te kiezen. Ook geeft
een info-box op het scherm informatie over de
gekozen contourelementen.

• service-files genereren
Om in een servicesituatie of tijdens een externe
programmeerondersteuning sneller op afstand te
kunnen helpen, kan de TNC nu een zip-bestand
aanmaken. Daarin staat alle benodige informatie
over de besturing en de programma´s. Dit
zip-bestand is eenvoudig per e-mail te versturen.

De iTNC 530 van HEIDENHAIN is al jaren een veelzijdige besturing voor boor- en freesmachines en
bewerkingscentra. Ook smarT.NC, de nieuwe werkstand van HEIDENHAIN, hoort bij het succesverhaal
van iTNC 530. Overzichtelijke ingaveschermen, eenduidige hulpbeelden en uitgebreide hulpteksten
vormen een overtuigend concept. Toch zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, verbeteringen en
vereenvoudigingen. Met de update, NC-Software 340 49x-04, bevat de iTNC 530 veel nieuwe functies
voor de machinefabrikant en de gebruiker. Deze komen beschikbaar als de optie Feature Content
Level (FCL) wordt geactiveerd.

NOG MEER MOGELIJK MET ITNC 530

Nieuwe software biedt
functie-uitbreiding en opties

N I E U W
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Nieuwe programmeerfuncties SmarT.NC

• nulpuntverschuivingen
Deze laten zich nu asspecifiek via een invulscherm
ingeven, tot nu toe ging dit alleen via een nul-
puntentabel. Ook is deze verschuiving via een
softkey terug te zetten,

• rechthoekige en ronde tappen bewerken
Met de nieuwe bewerkingen, UNIT 256 en UNIT
257, zijn rechthoekige en ronde tappen makkelijker
te bewerken. De nieuwe UNITS werken vergelijk-
baar met de reeds bestaande frees-UNITS 251 tot
254. Heel plezierig is hier de constante, maar te
beïnvloeden, snede-opdeling wanneer het verschil
tussen ruwdeel en eindproduct groter is dan de
gereedschapsradius.

• programma-einde UNIT
Met de bewerkings-UNIT ‘Programma-einde’ kunt
u verschillende instellingen vastleggen aan het
einde van een smarT.NC programma: M-functies,
bijv. M5, M30, eventueel verplaatsen naar een
veilige positie in de gereedschapsas, etc.

• inline patroondefinities
Met de nieuwe softwareversie zijn patronen ook
direct in het invulformulier van een UNIT te
definiëren. Hiervoor moest eerst een patroon
separaat gedefineerd worden en werd het later
opgeroepen.

• overname waardes uit vorige UNITS
Wanneer u een bewerkings-UNIT definieert die u
ervoor reeds in hetzelfde smarT.NC-programma
heeft geprogrammeerd, dan kunt u ervoor kiezen
dat deze waarden als default-waarden worden
overgenomen.

• aantal keren aftasten bij ‘cirkeltasten’
In de tastsysteem-UNITS 412, 413, 421 en 422
heeft men nu de keuze om de cirkel met drie of
vier maal tasten te meten.

• bewerkingsstrategie bij het nabewerken
In de UNIT 22 is de wijze van nabewerken door de
TNC nu te kiezen.
Er is een programmaversie waarbij de TNC de
contour helemaal volgt waarbij het gereedschap
zich, op constante diepte, helemaal langs de

contour verplaatst zonder het contact hiermee te
verliezen. Of men kiest dat de TNC deelbereiken
bewerkt en het gereedschap zich tussendoor, in
ijlgang, naar de veilige hoogte verplaatst.

• snel terugtrekken bij schroefdraadsnijden
In de tap-UNIT 209 is nu een factor vast te leggen
waarmee het toerental, tijdens terugtrekken,
verhoogd wordt. Hiermee verkort u de bewerkings-
tijd.

Nieuwe programmeerfuncties
Klaartext-dialoog

• bestandsfuncties
Met de functie FUNCTION FILE kunnen delen van
een programma makkelijk bewerkt worden, onder
andere door simpel knippen, plakken en kopiëren,
verschuiven en wissen.

• patroondefinities
Met de van smarT.NC bekende functie Patroon-
generator zijn bewerkingspatronen via de functie
PATTERN DEF te definiëren. Deze postities zijn via
de functie CYCL CALL PATTERN oproepbaar.

• globaal actieve cyclusparameters
De nieuwe GLOBAL DEF-cycli biedt de mogelijk-
heid om aan het begin van een programma ver-
schillende parameters uit de cycli al vast te leggen.
Deze parameters zijn in de volgende groepen
onderverdeeld:
• algemene cyclusparameters zoals de veiligheids-
afstand, voeding tijdens terugtrekken.

• boorspecifieke parameters zoals de insteek-
strategie en wachtijden.

• tastsysteemspecifieke cyclusparameters zoals
bijvoorbeeld de veilige hoogte.

• rechthoekige en ronde tappen bewerken
Rechthoekige en ronde tapen zijn met de nieuwe
cycli 256 makkelijker te bewerken. De nieuwe cycli
werken vergelijkbaar met de reeds bestaande
freescycli 251 en 254. Heel plezierig is hier de
constante, maar te beïnvloeden, snedeopdeling
wanneer het verschil tussen ruwdeel en eind-
product groter is dan de gereedschapsradius. �
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De firma Unisign uit Panningen ontwerpt, produceert en onderhoudt verticale CNC-bewerkingscen-
tra, zowel standaard als klantspecifiek geleverd. Sinds 1987 vertrouwt Unisign op de precisie van de
meetsystemen van HEIDENHAIN. Edward Seerden, manager afdeling Besturingstechniek Unisign:
“HEIDENHAIN weet precies wat er in de CNC-markt gebeurt. Die kennis kwam ook van pas nu we
een opvallend grote CNC-portaalmachine bouwen.”

HEIDENHAININFO

Unisign ontstond in 1973 als engineeringbureau dat zich specialiseerde in het ontwerpen
van gereedschappen, mallen en speciaalmachines voor vooral verspanende bewerkin-
gen. Begin jaren ‘80 ontwikkelde men het eerste CNC-bewerkingscentrum voor boor-

en tapbewerkingen. Daaruit is uiteindelijk een compleet leveringsprogramma van
precisiemachines voortgekomen, onder de noemer Univers, Unipro, Uniport, Unicom
en Unipent. Edward Seerden: “Unisign is gegroeid tot een internationaal opererende
organisatie met een wereldwijde klantenkring en een jaarlijkse omzet van ruim

20 miljoen Euro. We zijn actief in verschillende marktsegmenten zoals
general machining, aerospace & aviation, truck & train en oil & gas.
Op jaarbasis levert Unisign zo’n 35 machines af.”

Opnieuw een grote portaalmachine in aanbouw
Momenteel heeft Unisign een grote portaalmachine in aanbouw
met een X-as van 10.000 mm, een Y-as van 4.600 mm en een Z-as
van 1.200 mm, inclusief haakse en universele bewerkingskop.
Deze machine, de Uniport 7, wordt begin 2008 geleverd aan

Maschinenfabrik Jakob Behr in München, een toeleverancier voor
diverse industrieën. Edward Seerden: “De hulpkoppen maken het

mogelijk om een product van alle kanten te bewerken. Het gaat hier om
een grote portaalmachine waarmee de klant kleine series van grote produc-

ten wil maken.” Het is niet de eerste keer dat deze opdrachtgever een
CNC-bewerkingscentrum met een besturing van HEIDENHAIN in huis haalt:
“Die hele fabriek werkt met HEIDENHAIN en het personeel is erop getraind.
Ook heeft men al een iets kleinere portaalmachine van ons draaien waarop
ook een HEIDENHAIN-besturing is geplaatst.”

Meegroeien met complexiteit CNC-bewerkingscentra
Speciaal voor de ontwikkeling van deze nieuwe grote portaalmachine, trad
er een interessant gegeven op: ”Op de vorige portaalmachine voor dit
bedrijf kozen we voor de TNC 430 van HEIDENHAIN. Voor deze portaal-
machine bleek deze minder geschikt. Het wordt een portaalmachine met
bijvoorbeeld twee gereedschapmagazijnen en drie hulpkoppen, meer
functionaliteiten dus. Die moeten allemaal bestuurd worden door het
CNC-besturingssysteem van HEIDENHAIN. De TNC 430 bleek dit niet aan te
kunnen en we hebben gekozen voor de iTNC 530. Dit besturingssysteem kan
deze grote klus wel aan. Je ziet hierbij dat HEIDENHAIN haar productrange
afstemt op de complexiteit van ook onze CNC-bewerkingscentra.”

Edward Seerden, manager afdeling Besturingstechniek Unisign:

“Bij deze grote, complexe portaalmachine kiest
onze klant voor de iTNC 530 van HEIDENHAIN”

8

< Productie van ring voor subsea oliepijpleiding op Unicom 6000.

Unicom 6000 Draai – Frees Bewerkingscentrum.
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Maatwerk plus heel veel ondersteuning
Over het onderscheid dat Unisign in de markt maakt
is Edward Seerden helder: “We leveren maatwerk én
heel veel ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied
van de opspanningen van producten en de toepassing
van gereedschappen. Ook hebben we diverse opties
op het gebied van bijbehorende software voorhanden
voor de afnemers. We denken intensief met onze
klanten mee, niet alleen hoe zij goed maar ook snel
kunnen bewerken met CNC. Het bedrijfseconomi-
sche aspect waarmee onze klanten te maken
hebben, speelt dus ook een rol in ons maatwerk.”

X-as van 1 tot 18 meter en zelfs vijf
simultaan werkende assen
Unisign ziet haar leveringsprogramma breed. Het
kleinste CNC-bewerkingscentrum kent een X-as van
1 meter, de grootste portaalmachine, inclusief een
haakse en universele bewerkingskop, reikt tot maar
liefst 18 meter: “Die gebruiken onze afnemers
bijvoorbeeld voor chassisbalken en productiestraten.
Maar het gaat niet altijd om de grootte van de te
bewerken producten. Ook is zo’n grote portaal-
machine geschikt om verschillende producten tegelijk
op te spannen. Tijdens de bewerking van het ene
product is er dan op hetzelfde bewerkingscentrum
ruimte om het andere product op te spannen. Daar-
mee houd je je CNC-bewerkingscentrum continu in
bedrijf, weer zo’n bedrijfseconomisch aspect waar-
over we meedenken. Eerder hebben we bijvoorbeeld
een portaalmachine gemaakt met daarin zelfs vijf
assen die simultaan met bewerking bezig zijn.”

Inmiddels de complete range van
HEIDENHAIN toegepast
Al sinds 1987 zweert Unisign bij de producten van
HEIDENHAIN: “We gebruiken op onze machines het
roterende hoekmeetsysteem ROD 280C en de
hoekmeetsystemen ERA 880C en ERA 180. Op de
grote portaalmachine die we nu bouwen, gebruiken
we de lengtemeetsystemen

LB 382C en LS 186C. Het zijn niet de goedkoopste,
maar de hoge nauwkeurigheid en vlekkeloze werking
van de HEIDENHAIN-liniaal staat op eenzame hoogte
en zien wij als een cruciaal onderdeel van onze CNC-
besturingssystemen. Wat betreft de besturing zijn we
begonnen met het inbouwen van de TNC 150. Inmid-
dels hebben we de hele range aan besturingssyste-
men van HEIDENHAIN wel toegepast in onze diverse
CNC-bewerkingscentra. Het grote voordeel
van de besturingssystemen van HEIDENHAIN? Ze
zijn heel geschikt voor CNC-bewerkingscentra waarbij
de klant aan de machine het bewerkingsprogramma
wil programmeren, voor kleine series dus.

9

>

Ring voor subsea oliepijpleidingen geproduceerd op Unicom
6000 Draai – Frees Bewerkingscentrum.

Portaalmachine Uniport 7

“We merken dat HEIDENHAIN erg geïnteresseerd is

in onze ervaringen met hun besturingssystemen.”
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Neem de besturingssystemen van de concurrerende
besturingsfabrikanten, die zijn daar minder geschikt
voor. Die worden veelal centraal geprogrammeerd
vanuit het kantoor van de werkvoorbereiding.”

Intensief contact
De relatie tussen Unisign en HEIDENHAIN is
intensief: “We hebben veel contact en we bezoeken
zelfs regelmatig de ontwikkelcentra in de fabriek in
Traunreut. We merken dat HEIDENHAIN erg geïnte-
resseerd is in onze ervaringen met hun besturings-
systemen. Ze passen ook, als dat relevant is,
suggesties en wensen van ons toe in hun besturin-
gen. Een voorbeeld? Een aanpassing in de grootte
van de PLC’s voor de besturing. HEIDENHAIN is heel
goed op de hoogte van wat er gaande is in de markt
van CNC-besturingscentra. We maken het hen niet
gemakkelijk met onze feedback. Zo hebben we een
pendelbewerking doorgevoerd op onze machines. Bij
een CNC-machine die is verdeeld in twee delen, kun
je zo regelen welk besturingsprogramma aan de ene
kant draait en welk aan de andere kant van de
machine. Ook innoveren we op het gebied van
gereedschappenbeheer en de bewaking van onze
machines tegen botsingen tussen de machine en de
te bewerken producten. Nogmaals, HEIDENHAIN
groeit met haar besturingssystemen goed mee in al
die innovaties. Samen zijn wij een winning team.” �
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Sinds jaar en dag wordt de incrementele liniaal van het type LS 303C en LS 603C
toegepast bij conventionele machines. De interface van deze liniaal zijn de beken-
de sinusvormige 11µA incrementele signalen. Met de introductie van de liniaal
LS 388C kwam de technisch modernere incrementele 1Vss interface ook beschik-
baar voor de conventionele machines.

Digitaal werken, ook op conventionele machines

Inmiddels is het ‘grotere’ broertje, de LS 688C leverbaar, in een lengte van 170 mm
tot 3040 mm. Als u deze liniaal combineert met de digitale uitlezingen
ND 780 en POSITIP PT 880 kunt u dankzij de moderne 1Vss interface, ook op conven-
tionele machines profiteren van alle voordelen van het ‘digitale’ werken.

De liniaal LS 688 heeft een delingsperiode van 20 µm en wordt standaard geleverd
met afstandsgecodeerde referentiemerken. Mechanisch is de LS 688C compatibel
met de LS 603C, de aanbouwtoleranties zijn echter ruimer. �

LS 688C
Nauwkeurigheidsklasse ± 10 µm
Meetlengten ML in mm 70 tot 3040
Referentiemerk Afstandgecodeerd; voor het bepalen van de absolute

positiewaarden na max. 20 mm
Beschermingsklasse IP 53 bij inbouw volgens EN 60529 montagehandleiding
Werktemperatuur 0 tot 50 °C
Spanning 5 V ± 5 % < 100 mA
Uitgangssignaal/Signaalperiode 1 Vss/20 µm

Let op: krimpende markt!
Niet alleen producten worden steeds kleiner, ook de markt
voor fabrikanten van hoogwaardige gereedschapsmachines.
“Me-too-machines” tegen gunstige condities zijn overal
beschikbaar. Wie zich hier wil onderscheiden, is met precisie
op het juiste spoor.
Kies voor precisie, voordat het krap wordt op de markt!

INCREMENTELE LINIAAL LS 688 C

Serie uitgebreid met nieuwe liniaal

N I E U W

Unipro 5L; hoge snelheid bewerkingscentrum met 4e as
en daarop vervaardigde Interspar rib van Airbus A320
vleugel.
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Een programmeerplaats, inclusief een virtueel toetsenbord kan nog
steeds op het scherm van een pc gesimuleerd worden, maar het
programmeerstation met een separaat en identiek toetsenbord biedt
vele voordelen.

Dure productiemachine optimaal benutten
De losse programmeerplaats wordt steeds meer gebruikt, niet alleen
voor training en opleiding maar juist voor bedrijven die een optimale

bezetting van de dure productiemachine willen realiseren. Programmeren op de machine kan ook
tijdens de productie, maar de voorbereiding en het testen in alle rust biedt veel voordelen. De
data van het zo gemaakte programma kan eenvoudig via het netwerk of met behulp van een
USB-stick in de productiemachine worden ‘geladen’.

Speciaal toetsenbord
De Programmeerplaats TNC 320/620 wordt als een speciale losse toetsenbord-unit geleverd. Dit
toetsenbord werkt in combinatie met een pc en bijbehorend scherm en is ondergebracht in een
stevige doch slanke behuizing. De toetsen zijn identiek aan het bekende TNC-toetsenbord voor de
machinebediening, inclusief de nieuwe smarT.NCtoetsen en de Softkeys welke u op de machine
zelf in de behuizing van het TNC-beeldscherm terugvindt. Het geheel gaat vergezeld van de
nieuwste software.

Vertrouwde TNC-scherm op de pc
Op de pc wordt, met behulp van deze software, het bekende TNC-scherm weergegeven.
Bovendien wordt de gebruiker grafisch ondersteund en zijn dezelfde functies en vele productie-
cycli standaard beschikbaar, inclusief die voor freeswerk en de vrije contourprogrammering FK.

Software-opties en FCL-functies als freeware
Alle software-opties en FCL-functies voor de besturing zijn tevens in demoversies als freeware
beschikbaar op onze site; www.heidenhain.nl/service. Zo kunnen gebruikers de softwarepakket-
ten of de gratis demo-versie van de Programmeerplaats TNC 320/ TNC 620, met alle functies,
uitgebreid testen en vervolgens beslissen of bijvoorbeeld een upgrade op de machine zinvol is. �

PROGRAMMEERPLAATS TNC 320/620

Nieuwe programmeerplaats in
eigentijds design

Met de losse programmeerplaats en bijbehorende software van
HEIDENHAIN, heeft de gebruiker de mogelijkheid de programmering
voor de MANUALplus 320 en 620 op identieke wijze, maar op een
andere locatie dan de machine, te verzorgen.

11

Voorzichtig, hitte!
Het gros van de gereedschapsmachines bepaalt de
positie via de kogelomloopspindel. Omdat spindel
en spindelmoer, voor exacte positionering, voor-
gespannen moeten worden ontstaat er bij verplaat-
sten veel wrijvingswarmte.
De spindel zet uit, de positie wordt onnauwkeurig!

N I E U W
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Productiviteit en nauwkeurigheid zijn de onderscheidende factoren in de concurrentiestrijd van
de leveranciers van gereedschapsmachines. In de praktijk is het niet makkelijk om nog productie-
ver en nauwkeuriger te werken. Zo worden de series steeds kleiner terwijl die toch economisch
en nauwkeurig geproduceerd moeten worden. >

Watzmann-profiel bewijst; met linialen nauwkeuriger produceren op bewerkingsmachines

Beheers thermische uitzetting van
spindel met nauwkeurige linialen!

Lengtemeetsysteem voor de positiebepaling in closed loop bedrijf

HH-info35 (11):HH-info27 def  11-02-2008  10:44  Pagina 12



HEIDENHAININFO

In de lucht- en ruimtevaart is vooral het verspanings-
volume tijdens het voorbewerken belangrijk, terwijl bij
het nabewerken met een zeer hoge nauwkeurigheid
gefreesd moet worden. Bij het frezen van complexe
vormen wordt bij het voorbewerken een groot volu-
me verwacht, terwijl na het nabewerken een foutloos
oppervlak vereist is. En tegelijkertijd moet er met
enorme voedingen verplaatst worden om een a
cceptabele bewerkingstijd te halen, ondanks de
noodzakelijke kleine baanafstanden. Rekening
houdend met deze vereisten van de sterk wisselende
inzet van gereedschapsmachines wordt de
thermische nauwkeurigheid steeds belangrijker.

Opwarmen van de kogelomloopspindel
veroorzaakt een lineaire thermische
uitzetting
De toenemende versnellingen en de steeds hogere
voedingen zijn verantwoordelijk voor het opwarmen
van de kogelomloopspindels in de lineaire sledes.
Vooral bij kleine series en de daarbij behorende
steeds wisselende machineomstandigheden kan
geen thermisch stabiele toestand worden bereikt.
Tegelijkertijd wordt een nauwkeurig eerste product,
economisch gezien, een vereiste voor productie-
eenheden. Het steeds maar wisselen tussen boren,
voorbewerken en nabewerken, versterken de veran-
deringen in de thermische toestand van de machine.
Gedurende voorbewerkingen neemt het freesvermo-
gen toe tot aan 80%, terwijl tijdens het nabewerken
niveaus bereikt worden van minder dan 10%. Een
centrale rol bij het bereiken van een thermisch stabie-
le toestand speelt de positiemeting van de assledes.

Thermische stabiliteit van gereedschaps-
machines
Het vermijden van thermisch bepaalde afwijkingen
staat steeds meer op de voorgrond bij het ontwerp
van deze machines. Actieve koeling, symmetrisch
opgebouwde machinestructuren en temperatuur-
metingen zijn nu reeds standaardvoorzieningen. Een
grote bron van thermische fouten treedt op in de
aanzetsledes die als basis een kogelomloopspindel
hebben. Afhankelijk van de voedingssnelheden en
–krachten verandert de temperatuurverdeling in de
spindel zeer snel. Daarbij ontstaan lengteverschillen
(typisch: 100 µm/m in 20 minuten) die bij gereed-
schapsmachines zonder linialen tot significante fouten
in de maatvoering van de producten leiden.

Positiemeting in de asslede met encoder
De positie in een NC-as kan bijvoorbeeld door een
encoder achterop de kogelomloopspindel of via een
liniaal bepaald worden. Wordt de positie bepaald aan
de hand van de spoed van de spindel, in combinatie
met een encoder, dan vervult de spindel een dubbele
functie: als aandrijfsysteem moet hij grote krachten
overbrengen, als onderdeel van het positiemeet-
systeem moet hij heel nauwkeurig zijn met een
steeds gelijkblijvende spoed. De positieregelkring
bevat echter alleen de encoder, omdat slijtage en
temperatuursafhankelijke invloeden in de spindel niet
goed kunnen worden gecompenseerd. Daarom
spreekt men hier van een semi closed loop bedrijf.
Positiefouten in de aandrijving zijn niet goed te
definiëren en beïnvloeden in hoge mate de kwaliteit
van het werkstuk.

Positiemeting in de asslede met liniaal
Gebruikt men een liniaal voor het meten van de
positie van de slede, dan omvat de regelkring alle
onderdelen van de aandrijving die de positie

beïnvloeden. Dan spreekt men van closed loop
bedrijf. Speling en onnauwkeurigheden in de over-
drachtselementen hebben geen invloed op de nauw-
keurigheid van de positiemeting. Die nauwkeurigheid
hangt praktisch gezien alleen nog af van de precisie
van de liniaal en de plaats waar deze is gemonteerd.

Aanvullende maatregelen in semi closed
loop bedrijf
Deze benadering voor lineaire assen geldt op dezelfde
manier ook voor roterende assen. Ook hier wordt de
positie via een overbrenging in combinatie met een
encoder aan de motor of via een heel nauwkeurig
hoekmeetsysteem direct aan de machine-as
gemeten. Bij toepassing van hoekmeetsystemen
kunnen veel hogere nauwkeurigheden en een betere
reproduceerbaarheid gehaald worden. Kogelomloop-
spindels worden ook wel eens hol uitgevoerd en
inwendig gekoeld om opwarming van de spindel en
diens directe omgeving te vermijden. In semi closed
loop bedrijf hangt de temperatuursafhankelijke
positioneernauwkeurigheid vooral af van de uitzetting
van de spindel die ontstaat door de snel veranderen-
de temperatuur van het koelmiddel. Al bij een
temperatuurverhoging van 1 Kelvin (1° Celsius)
ontstaat een positioneerfout over een slag van
1 meter tot wel 10 µm. De eis om temperatuur-
variaties in het koelmiddel duidelijk minder dan
1 Kelvin te laten zijn, is voor de gebruikelijke
systemen niet haalbaar.

Bij aandrijvingen in semi closed loop bedrijf wordt
soms de uitzetting van de kogelomloopspindel via
een theoretisch model in de besturing benaderd.
Maar omdat dit temperatuurprofiel moeilijk is te
bepalen en daarbij van een groot aantal factoren
afhangt, (slijtage van kogelomloopmoer, voeding,
bewerkingskrachten, gebruikte verplaatsingsbereik,
etc., etc.), kunnen op deze manier behoorlijke grote
restfouten tot 50 µm/m optreden. Om de aandrijving
stijver te maken wordt wel eens, aan de beide
uiteinden van de kogelomloopspindel, een vast lager
gemonteerd. De uitzetting door lokale opwarming is
echter ook bij deze zeer stijve constructie weer niet
te verhinderen. En de krachten die daarbij ontstaan
zijn bijzonder groot. Ze zorgen voor vervorming in
zelfs de meest stevige onderdelen en kunnen
constructie-elementen helemaal verbuigen. Door de

Watzmann-Profiel links in
semi closed loop, rechts
in closed loop bedrijf
geproduceerd. Begin en
einde van de bewerking
werd om het duidelijker te
maken naar het midden
verplaatst: de door
thermische uitzetting
veroorzaakte richel is
duidelijk te herkennen.

>
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mechanische voorspanning verandert tevens het
wrijvingsgedrag van de aandrijving, wat weer een
negatieve uitwerking heeft op het contourgedrag van
de machine.

Gevolgen van de nauwkeurigheid van de
aandrijving op de werkstukken
Op basis van de genoemde beperkingen zijn de
voorgestelde aanvullende maatregelen, in relatie tot
de bereikbare nauwkeurigheid van de aandrijving, niet
met het closed loop bedrijf met linialen te vergelijken.
Daar bovenop komen dan nog eens de effecten van
slijtage- afhankelijke veranderingen in de voorspan-
ning of elastische vervorming van de aandrijving.
Deze effecten kunnen met de aanvullende maatrege-
len in semi closed loop bedrijf niet gecompenseerd
worden. Kleine onderdelen in kleine series vragen,
mede uit economisch oogpunt, om een correct
eerste product.

Aan gereedschapsmachines voor kleine series van
zeer nauwkeurige producten worden steeds zwaar-
dere eisen gesteld. Continu wisselende omstandig-
heden, laden, boren, voor- en nabewerken, zorgen
voor een permanente verandering van de tempera-
tuur van de machine. In de onderdelenfabricage zijn
er vaak voedingen tijdens het voorbewerken van
3 m/min en 4 m/min, terwijl er tijdens de nabewer-
king een voeding van 0,5 m/min tot 1 m/min gehaald
wordt. IJlgangbewegingen tijdens de gereedschaps-
wissels verhogen de gemiddelde snelheid behoorlijk.
De voedingen tijdens bijvoorbeeld het boren zijn over
het algemeen verwaarloosbaar als het gaat om de
invloed op de opwarming van de kogelomloopspindel.
In de verschillende processtappen verandert hierdoor
de temperatuurverdeling in de spindel onder invloed
van de verschillende voedingen.

De wisselende belastingen van de kogelomloop-
spindel kunnen in semi closed loop bedrijf zelfs bij
een volledige bewerking in een enkele opspanning tot
nauwkeurigheidsverlies van het werkstuk leiden.

Voor de productie van kleinere onderdelen met een
hoge nauwkeurigheid zijn daarom machines met
linialen (closed loop) een noodzakelijkheid.

De matrijzenbouw; hoge eisen aan vorm-
nauwkeurigheid en hoge voedingen
De productie voor matrijzen voor spuitgietvormen is,
gezien de noodzakelijke oppervlaktekwaliteit van
deels zeer fijne details, een tijdrovende opdracht. Om
te vermijden dat het dure en langzame erodeerproces
toegepast moet worden, worden veel vormen tegen-
woordig direct gefreesd. Daarbij worden steeds
kleinere freesjes met diameters tot 0,12 mm toege-
past. De matrijzenbouw stelt dus niet alle hoge eisen
aan de vormnauwkeurigheid, maar verlangt ook hoge
voedingen, ook in harde materialen, om de bewer-
kingstijden zo kort mogelijk te houden. Bewerkings-
tijden van matrijzen liggen over het algemeen tussen
de tien minuten en enkele dagen. Een snelle bewer-
king mag echter niet leiden tot een slechte maat-
voering, waardoor de gewonnen tijd, als gevolg van
noodzakelijke corrigerende nabewerkingen, weer
verloren zou worden.

3D-frezen van vrije vormen; opwarming
spindel kan tot afwijkingen van >20 µm
leiden
De opwarming van kogelomloopspindels in sledes
hangt sterk af van het, door de NC-besturing bereken-
de, verplaatsingsprofiel van de individuele assen. Er
kunnen lengteveranderingen in de spindels optreden
tot 150 µm/m. Een vormnauwkeurigheid kan onder
deze omstandigheden in semi closed loop bedrijf niet
worden gegarandeerd. Al bij vormen met een lengte
van 150 mm zal de opwarming van de spindel tot
afwijkingen van de vormflanken van meer dan 20 µm
leiden. Een holte zal daarom door de uitzetting van de
spindel te groot uitvallen, zodat deze fout door een
nabewerking niet te corrigeren valt.
In het nu volgend voorbeeld van een bewerking
wordt het gevolg van de uitzetting duidelijk.

HH-info35 (11):HH-info27 def  11-02-2008  10:44  Pagina 14



HEIDENHAININFO

Voorbeeld toont hogere nauwkeurigheid
bij gebruik linialen
Een 500 mm lang werkstuk (Watzmann profiel) wordt
in de X-richting mee- en tegenlopend gefreesd, met
een bolfrees met een diameter van 12 mm en een
maximale voeding van 4,5 m/min. De bewerkingstijd
van de contour bedraagt ongeveer 60 minuten bij een
aanzet in Z- en Y-richting van 0,2 mm. De hoge
voeding van 4,5 m en het permanente versnellen en
afremmen warmen de kogelomloopspindel op en
veroorzaken een lineaire thermische uitzetting die in
semi closed loop bedrijf 130 µm bedraagt.

Omdat de ontstane lengtefout niet zo goed te zien is,
wordt er opzettelijk in het midden van het werkstuk
begonnen. De start- en eindbaan liggen daarmee
naast elkaar, zodat de thermische drift duidelijk
herkenbaar wordt. Naarmate de werkstukpositie
verder van het vaste lager is verwijderd, is de
thermische drift groter.

Liniaal nauwkeuriger dan encoder
Om aan de in de matrijzenbouw gestelde eisen te
kunnen voldoen, is het echter nodig de uitzetting van
de spindel te compenseren door middel van het
inzetten van nauwkeurige linialen. Het in closed loop
bedrijf geproduceerde product met de Watzmann-
contour is helemaal glad en het heeft een perfecte
oppervlaktekwaliteit. Het onderscheidt zich duidelijk
van het product dat in semi closed loop bedrijf is
gemaakt.

Het inmiddels bekende en alom gewaardeerde softwarepakket voor communicatie
voor de HEIDENHAIN-besturingen is uitgebreid met een aantal handige
vernieuwingen en een speciale versie biedt Life-screen, een aantrekkelijke
controlemogelijkheid voor de bediener.

Met het nieuwe softwarepakket TNCremoPlus, een
uitgebreide variant van TNCremoNT, is het met de
functie Life-screen mogelijk om, op iedere plaats
waar internet beschikbaar is, real time op het scherm
van een TNC mee te kijken en zo 24 uur per dag de
verrichtingen te monitoren.

Life-screen
De functie Life-screen maakt het voor
de gebruiker mogelijk om via een

netwerkverbinding de inhoud
van het beeldscherm
van de TNC on line op
te roepen en de lopen-
de programmering te
volgen. Zo kan de TNC-
machine gecontroleerd

produceren, terwijl de verantwoordelij-
ke op afstand meekijkt en zelf niet ter
plaatse aanwezig hoeft te zijn.

De gebruiker betaalt voor TNCremoPlus eenmalig
€370,00. De extra functie wordt geactiveerd via een

USB-dongel, zonder deze gedraagt de software zich
als de standaard software. TNCremoPlus met de
Life-screen functie is beschikbaar voor de iTNC 530
(ook oudere software), TNC 320 (v.a. NC-Software
v.03), TNC 620 en ook voor de MANUALplus 620.

Nieuwe functies in gratis
softwarepakket TNCremoNT
De actuele en gratis te downloaden versie 2.6 van de
communicatiesoftware TNCremoNT bevat een aantal
nieuwe functies. De belangrijkste op rij:
• Ondersteuning favorietenlijst.
• Ondersteuning schijf PLCE
(versleutelde PLC-partitie van de iTNC 530 vanaf
iTNC 530 NC-software 340 versie 49x-04).

• Samenvoegen archief met belangrijkste bestanden
voor de service-afdeling, simpel met de opdracht
"Extras > Servicebestand samenstellen"
(vanaf iTNC 530 NC-software 340 versie 49x-04).

U vindt deze software op onze website;
www.heidenhain.nl

Pas op, slipgevaar!
Stelt u zich voor: De posities op de machine zijn onjuist en niemand merkt
het op. Een nachtmerrie, want seriematig uitval produceren kost tijd en veel
geld. Eenmet linialen uitgerust machinemeet altijd de juiste positie. En dan
weet de machine exact waar hij staat.
De uitval vermindert, kosten nemen af.

Let op, baanafwijkingen!
Met een en hetzelfde machineonderdeel tonnen kracht
overbrengen en tegelijkertijd exact positioneren - dat
werkt niet! De reden: de positie wordt via de spoed van
de kogelomloopspindel en via een impulsgever, die de
omwentelingen van de spindel registreert en de signa-
len ervan interpoleert, bepaald. Wordt de spindel ver-
vormt, dan worden ook de posities onnauwkeurig.
Met zwaarwegende nadelen voor de nauwkeurigheid!

Gratis upgrade voor TNCremoNT en uitbreiding met TNCremoPlus

Life-screen; op afstand meekijken
op scherm van de TNC

N I E U W
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Voor alle machines met handmatig te verplaatsen assleden
Onze digitale uitlezing ND 780 is niet alleen geschikt voor frees-, boormachines
en draaibanken met maximaal drie assen. Deze uitlezing is inzetbaar voor álle
machines en installaties waarbij assleden handmatig worden verplaatst, dus ook
voor andere toepassingen op gereedschapsmachines, meetapparatuur en
speciale machines.

Grafische ondersteunende schermen
De uitlezing ND 780 onderscheidt zich door simpele dialoogteksten met grafisch
ondersteunende schermbeelden, die helpen bij het positioneren en bij de
toepassing van de speciale uitleesfuncties. Positiewaarden, dialoog- en invoer-
weergave, grafische functies en de grafische positioneringhulp zijn uit te lezen
op het contrastrijke vlakbeeldscherm. De restwegweergave helpt bij het
positioneren. De bediener bereikt eenvoudig de volgende positie door naar
uitleeswaarde nul te gaan.

Speciale functies voorgeprogrammeerd
Functies voor de verschillende toepassingen zijn gemakkelijk te activeren via de
parameterinvoer. De programmatuur beschikt over speciale functies voor het
maken van boorpatronen (gatenreeksen, gatencirkels). Referentiepunten worden
snel en exact berekend met de kantentaster KT 130. De uitlezing ND 780 onder-
steunt daarbij met speciale tastfuncties.

Ook voor aparte bovensledes
Bij draaibanken met aparte bovensledes kan, met de somweergave op de
uitlezing, de bed- en bovenslede gezamenlijk of afzonderlijk weergegeven
worden. Voor het vastleggen van referentiepunten kan de bediener het draaideel
aftekenen en de gereedschapspositie bevriezen. Vervolgens kan het gereed-
schap worden teruggetrokken, zodat het werkstuk zonder belemmering
gemeten kan worden. In de werkstand Draaien kan eenvoudig van radius- naar
diameteruitlezing omgeschakeld worden.

Vraag onze medewerkers om advies.

SET VOOR DRAAIEN:
DIGITALE UITLEZING ND 780

1 liniaal LS 303 C, ML 920 mm (Z-as)

1 liniaal LS 303 C, ML 320 mm (X-as)

BIJ INRUIL
Pakketprijs DRAAIEN € 2420,-

inruilpremie - € 800,-

actieprijs € 1620,-

PAKKETKORTING
Pakketprijs DRAAIEN € 2420,-

pakketkorting - € 560,-

actieprijs € 1860,-

SET VOOR FREZEN:
DIGITALE UITLEZING ND 780

1 liniaal LS 303 C, ML 770 mm (Z-as)

1 liniaal LS 303 C, ML 570 mm (Y-as)

1 liniaal LS 303 C, ML 470 mm (X-as)

BIJ INRUIL
Pakketprijs FREZEN € 3090,-

inruilpremie - € 1000,-

actieprijs € 2090,-

PAKKETKORTING
Pakketprijs FREZEN € 3090,-

pakketkorting - € 760,-

actieprijs € 2330,-

Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

UW OUDE DIGITALE UITLEZING
IS € 800,- TOT € 1000,- WAARD
Voorzie uw oude machine met een geringe investering van onze
digitale uitlezing! Bij vervanging van een oude teller voor de
prijsvriendelijke teller ND 780 en bijbehorende linialen, bieden wij
voor uw oude teller, ongeacht het merk, een aanzienlijke inruil-
premie.

PAKKETKORTINGEN TOT € 760,-
Ook zonder inruil biedt HEIDENHAIN een complete set voor een
interessante prijs.

B E U R S A A N B I E D I N G ; I N R U I L P R E M I E O F K O R T I N G

ND 780, digitale uitlezing met goede
prijs-kwaliteitverhouding
Flexibele uitlezing voor maximaal drie assen
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Ook verkrijgbaar bij:

tel. 010 415 27 88.
e-mail: info@esmeijer.nl
www.esmeijer.nl

tel. 0318 58 18 00
e-mail: verkoop@heidenhain.nl
www.heidenhain.nl

HH-info35 (11):HH-info27 def  11-02-2008  10:44  Pagina 16


