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Programmeerwedstrijd DEMOWEEK 2015 
Action-cam voor de beste geprogrammeerde meetcyclus

Voor de DEMOWEEK 2015 hebben wij weer een programmeerwedstrijd. 
Deze keer gaat het niet om bewerken, maar om efficiënt meten van een 
object. Voor het gebruik van 3D tastsystemen is steeds meer belangstelling,
omdat daarmee insteltijden, het vastleggen van werkstuknulpunten en het
uitvoeren van controles snel te regelen zijn. Bewerkingsfouten worden direct
gedetecteerd en kunnen gecorrigeerd worden zonder opnieuw in te spannen.
De winst zit in de verhoging van het machinerendement en de productiekwali-
teit. Met gebruik van onze tasters kan men 24/7 produceren en optimale 
kwaliteit garanderen.

Wij dagen de gebruikers van ons besturingen uit om een efficiënt 3D-meetprogramma te schrijven. De
maker van het beste programma wordt beloond met een Action Cam van ‘Go-pro’. De opdracht luidt:
schrijf het beste automatisch aflopende programma voor het zo efficiënt mogelijk meten van het afgebeel-
de ellips met een 3D-taster. Dit programma moet geschikt zijn voor een HEIDENHAIN TNC-besturing.
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DEMOWEEK dinsdag 17 t/m vrijdag 20 maart
Onder het thema Automatiseren met “Efficiëntie in iedere dimensie”
bieden 8 topleveranciers de bezoekers een kijkje in de toekomst en
tonen bijpassende producten voor de metaalbewerkings-industrie.
Tijdens deze DEMOWEEK kunt u bij HEIDENHAIN o.a. de TNC 640
besturing in bedrijf zien op een frees-draaimachine en ook een 
spectaculaire motor bewonderen, die met hulp van deze besturing
wordt geproduceerd.

Kom kijken naar de Thunderbike
Met de expositie van de indrukwekkende Thunderbike, met motorblok van Harley-Davidson,
worden de productiemogelijkheden van de TNC 640 overtuigend getoond. Het is een oog-
verblindende motor die voor een groot deel (wielen, voorvork, cilinder deksel, kappen aan de
zijkant van het motorblok, koplamp, tandwielen etc.) op een frees-draaimachine met een
TNC 640-besturing is gefabriceerd.

Optimale afwerking onderdelen
Na de keuze voor een nieuwe machine met TNC 640 besturing, waren problemen met
oppervlakte-nauwkeurigheid van de componenten voor deze prachtige motor niet meer aan
de orde. De machinebesturing is voorzien van de bekende HEIDENHAIN-opties zoals
Dynamic Precision en Dynamic Efficiency en dat maakt nabewerking nagenoeg overbodig.
Kijk voor meer info op www.thunderbike.de

www.demoweek.nl 
informatie & 
voorregistratie

          
      

         

    

   

  
  



Programmataken:
- uitrichten op bovenvlak, op de lange zijde en de korte zijde 
- nulpunt vastleggen in preset 5
- - meten en vastleggen van het middelpunt van de ellips
- bepaal van de ellips de diameter van de grote en de kleine cirkel (maat 150 en

80 mm) door middel van metingen
- schrijf de gevraagde gegeven weg naar een zelf gemaakt meetrapport
Zet uw naam, e-mailadres en telefoonnummer als extra losse regel in het 
programma, zodat wij u kunnen bereiken.

Inleveren, wellicht wint u de Action cam 
U kunt uw meetprogramma tijdens de DEMOWEEK van 17 t/m 20 maart op een
cd of usb-stick inleveren en desgewenst toelichten. De winnaar ontvangt een
prachtige Action cam van ‘GoPro’. Uw inzending wordt beoordeeld op efficiën-
tie, leesbaarheid en originaliteit. Bert Plomp, TNC-leraar, maakt deel uit van de
deskundige jury. De winnaar wordt in de volgende HEIDENHAINinfo gepubli-
ceerd, over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

TNC 640 werkend opgesteld, test de 3D-simulatie
Wij laten u zien dat een freesmachine méér kan dan men denkt.
Nieuwe softwarefuncties, onder de naam "Dynamic Efficiency" en
"Dynamic Precision", worden werkend op een machine gedemon-
streerd. Daarnaast kan de bezoeker de 3D-simulatie op TNC 640 zelf
bedienen om zo de vele nieuwe voordelen te ervaren. 

Workshops TNC 640
Er zijn korte workshops op de nieuwe TNC 640, met niet alleen nieu-
we mogelijkheden maar ook handige programmeertips die direct in
het dagelijks werk gebruikt kunnen worden. Dit aan de hand van
demo’s van snel programmeren m.b.v. de DXF converter, CAD viewer,
schakelen naar andere pakketten als CAD-CAM programmatuur,
cyclus 25, etc.

Frees uw eigen memobakje 
Tijdens een workshop kunt u een metalen memobakje
met een tekst voorbereiden door de instructie voor
de gravering aan het freesprogramma toe te voe-
gen. Daarna wordt dit memobakje op onze
frees-draaimachine gemaakt en kunt u het mee-
nemen. Bovendien ontvangt u dan een 
HIT-licentie waarmee via internet een gratis
interactieve programmeertraining te volgen is.

Werkend opgestelde machine met besturing TNC 640Frees-draai machine: 3D-simulatie op TNC 640
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Werkstukken en gereedschappen automatisch
uitrichten en meten
Uiteraard tonen wij u ook de mogelijkheden van onze 3D-tastsystemen,
uitermate geschikt voor gebruik op freesmachines en bewerkings-
centra met een TNC-besturing van HEIDENHAIN. Het uitrichten en
meten van werkstukken gebeurt automatisch, snel en zeer nauwkeurig. 

Compleet draadloos 3D-tastsysteem voor € 4760,- 
HEIDENHAIN heeft nu een ongekend aanbod: een kwalitatief 
uitstekend en compleet 3D-tastsysteem tegen de concurrerende
prijs van € 4760,- waarbij wij óók zorgen voor een snelle montage,
gebruiksinstructie en begeleiding tijdens de eerste fase van de daad-
werkelijke productie. Voor montage op andere bekende merken
besturingen, zoals bijvoorbeeld Fanuc, Okuma of Siemens, vraag
naar de mogelijkheden.

Ons team kan u tot in detail informeren over de vele toepassings
mogelijkheden van onze geavanceerde producten. Vraag om de opti-
male oplossing voor uw bedrijfssituatie. Wij ontvangen u graag en in
onze Bayernstube vindt u een hapje en een drankje.



Zowel "Dynamic Efficiency" als "Dynamic Precision" zijn software-
functies en vragen geen aanpassingen aan de machine. De functies
zorgen, vooral in combinatie, via een intelligente machinebesturing
dat de prestaties en nauwkeurigheid van het bewerkingscentrum
optimaal benut worden.

om te ratelen, terwijl AFC (Adaptive Feed Control) altijd voor de best
mogelijke voedingssnelheid zorgt. Om slijtage van het gereedschap
tijdens het voorbewerken van sleuven en pockets te reduceren, kan
de functie “trochoïdaal frezen” ingezet worden. Deze functie is een-
voudig als een cyclus te gebruiken. Het is absoluut de moeite waard,
metaal kan 20 tot 25% sneller worden verwijderd. Afbeelding 1+2:
Dynamisch en efficiënt: vergroot verspaand volume tijdens voorbewer-
king.
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Waar gefreesd wordt, vallen spanen. Hoe meer, hoe beter! Maar er ontstaan door de bewerking en de
daaruit voortvloeiende krachten ook ongewenste effecten. Hoe sneller er gefreesd wordt, hoe meer.
Chatter, trillingen of positie-afwijkingenbeperken de snelheid van verspanen en verlagen de kwaliteit.
Nieuwe TNC-functies die HEIDENHAIN gepresenteerd heeft onder de naam "Dynamic Efficiency" en
"Dynamic Precision", lossen dit op.

Alles in één oogopslag: In een lijndiagram laat de TNC het huidige
spindelvermogen en de aangepaste voedingssnelheid zien.

Dynamic Efficiency en Dynamic Precision

De freesmachine kan méér dan u denkt

Dynamic Efficiency, dé oplossing voor
zware bewerkingen 
Met de software van Dynamic Efficiency kunt u meer verspanen in
minder tijd. De besturing benut de mogelijkheden van de machine en
het gereedschap om zware bewerkingen nog efficiënter te maken.
Tegelijkertijd wordt de mechanische belasting begrensd om de
machine te ontzien en de gereedschappen zo lang mogelijk mee te
laten gaan. Dynamic Efficiency ondersteunt alle processen waarbij
hoge snijkrachten komen kijken en metaal met hoge snelheid moet
worden verwijderd. Zoals bij het voorbewerken of het bewerken van
moeilijk verspaanbaar materiaal.
Dynamic Efficiency combineert prestatie verhogende besturings-
functies met tijdbesparende bewerkingsstrategieën. ACC (Active
Chatter Control) onderdrukt bijvoorbeeld de neiging van een machine



ACC: actieve reductie van rateltrillingen (chatter)
Bij de voorbewerking en bij het bewerken van moeilijk te verspanen
materialen komen hoge snijkrachten kijken. Dit kan resonanties tot
gevolg hebben. ACC (Active Chatter Control) is een krachtige bestu-
ringsfunctie waarmee deze resonanties, hoorbaar als ratelen, worden
tegengegaan. Rateltrillingen laten onregelmatigheden achter op het
oppervlak van het werkstuk. Tegelijkertijd is het gereedschap onder-
hevig aan zware en onregelmatige slijtage en dit kan onder ongunsti-
ge omstandigheden zelfs breken. Door het ratelen wordt er namelijk
een zware mechanische belasting uitgeoefend op het gereedschap.

ACC beschermt de machine tegen de effecten van chatter en 
verhoogt tegelijkertijd de prestatie: het ACC-algoritme gaat de 
verstorende trillingen actief tegen. Dit maakt een hogere voeding
mogelijk, waardoor er een hoger verspaand volume bereikt wordt.
Voor sommige bewerkingstaken wel meer dan 20% hoger.
Afbeelding 3+4 De vergelijking laat zien dat onregelmatigheden worden
voorkomen op oppervlakken die zijn bewerkt met ACC.

AFC: de best mogelijke voedingssnelheid
AFC (Adaptive Feed Control) verkort de bewerkingstijd door de voe-
dingssnelheid in bewerkingszones waar minder materiaal hoeft te
worden verwijderd, automatisch te verhogen. Dit is met name afhan-
kelijk van het spindelvermogen en andere procesgegevens. AFC
zorgt daarom altijd voor de best mogelijke voedingssnelheid als er
schommelingen zijn in de freesdiepte en de hardheid van het materi-
aal. Dit verhoogt de efficiëntie.

Het gebruik is simpel: vóór de bewerking worden de maximale en
minimale waarden voor spindelvermogen in een tabel gespecifi-
ceerd. Deze waarden worden bepaald doordat de TNC het maximaal
spindelvermogen tijdens een proefbewerking opslaat. De AFC 
vergelijkt vervolgens continu het spindelvermogen met de voedings-
snelheid en probeert gedurende de hele bewerkingsperiode het
maximale spindelvermogen te handhaven.

AFC heeft nóg een voordeel. Als een gereedschap bot wordt, gaat
het spindelvermogen omhoog en reduceert de besturing de 
voedingssnelheid. AFC kan opdracht geven tot een automatische
gereedschapswissel als het maximale spindelvermogen is bereikt.
Dit reduceert de mechanische belasting op de machine en
beschermt de spindel effectief tegen overbelasting.

Gereedschap volledig benut met trochoïdaal 
frezen
Met de gemakkelijk te programmeren cyclus trochoïdale frezen
wordt de voorbewerking van contoursleuven aanzienlijk versneld. De
cyclus voegt een circulaire gereedschapsbeweging toe aan een 
lineaire voedingsbeweging. Hiervoor heeft men een schachtfrees
nodig die materiaal over de hele snijlengte kan verwijderen. Het
“schillen” van materiaal stelt de machine in staat om met grote 
snededieptes en hoge snijsnelheden te werken. Door circulair in het
materiaal te duiken, wordt er minder radiale kracht uitgeoefend op
het gereedschap. Dit reduceert de mechanische belasting op de
machine en voorkomt trillingen.

Veel tijdwinst door combi van trochoïdaal frezen
en AFC
Er is een duidelijke efficiëntieverbetering te realiseren met de combi-
natie van trochoïdaal frezen en AFC. Omdat het gereedschap in een
cirkelvormige baan wordt geleid, is het gereedschap tijdens de
bewerking op een gedeelte van deze baan niet in aangrijping. Tijdens
deze situatie wordt het gereedschap met een duidelijk hogere voe-
ding verplaatst. Dit levert een tijdwinst op van 20% tot 25%.
Afbeelding 5: Hoe kom je snel van materiaal af? Trochoïdaal frezen voegt
een circulaire beweging toe aan de lineaire voedingsbeweging.

>
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Dynamic Precision: nauwkeurig 
bewerken in kortere tijd
Met Dynamic Precision wordt de potentiële nauwkeurigheid van de
gereedschapsmachine maximaal benut. Het is dé oplossing voor
snelle productie met behoud van nauwkeurigheid. De besturings-
functies maken het mogelijk de dynamische afwijkingen van de
machine te compenseren.  Dat zorgt ervoor dat er werkstukken wor-
den geproduceerd met nauwkeuriger contouren en een nog betere
oppervlaktekwaliteit. Terwijl tegelijkertijd de bewerkingssnelheid
wordt verhoogd. De besturingsfuncties van Dynamic Precision com-
penseren afwijkingen, dempen trillingen en regelen de bewerkings-
parameters aan de hand van huidige positie, massatraagheid en snel-
heid. Dit zonder de mechanische eigenschappen van de machine aan
te passen. 

Bij het bewerken van een werkstuk is er vaak sprake van tegenstrijdi-
ge belangen. Als het werkstuk nauwkeurige contouren moet heb-
ben, mogen de voedingen niet te hoog worden. Als er echter veel
meters per minuut worden gevraagd, gaat dit vaak ten koste van de
contournauwkeurigheid en de oppervlaktekwaliteit. De uitdaging
voor moderne productiebedrijven is om zowel hogere nauwkeurig -
heden als kortere bewerkingstijden te realiseren. Door verhoogde
productiesnelheden en doordat de prijzen onder druk staan, worden
producenten van onderdelen gedwongen hun doorlooptijden te ver-
korten. Er moet zonder tijdrovende nabewerkingen kunnen worden
voldaan aan de strenge eisen op het gebied van nauwkeurigheid en
oppervlaktekwaliteit.

Verhoogde productiesnelheid en toch nauwkeurig
De geavanceerde software van Dynamic Precision lost deze tegen-
strijdigheid op en maakt nauwkeurige bewerkingen nog sneller en
verhoogt de productiesnelheid, ongeacht het gewicht van het werk-
stuk. Gebruikers van machines verspillen geen tijd en geld aan onno-
dige afkeur. Dynamic Precision voor TNC-besturingen bestaat uit een
pakket optionele functies die elkaar op ideale wijze aanvullen. Deze
besturingsfuncties verbeteren de dynamische nauwkeurigheid van
bewerkingsmachines. 

Dynamische afwijkingen veroorzaken 
onnauwkeurigheden
Dynamische afwijkingen zijn kortstondige positie- en hoekafwijkingen
of trillingen bij het gereedschapsmiddelpunt, het Tool Center Point
(TCP) en ze zijn het directe gevolg van de bewerking zelf. Zij nemen
toe al naargelang een NC-programma sneller wordt afgewerkt.
Bewerkingskrachten, d.w.z. hoge verplaatsingskrachten en koppels,
vervormen onderdelen van de machine gedurende korte tijd. Het
gereedschap wordt continu versneld en weer afgeremd. Door de
massatraagheid  komen de gewenste en de werkelijke positie van
het gereedschap niet meer overeen. Maar ook de aandrijving zelf is
niet volledig stijf. Door een bepaalde elasticiteit van de componenten
kunnen er trillingen ontstaan. De dynamische afwijkingen veranderen
tijdens de levensduur van een machine. Bijvoorbeeld doordat de 
wrijvingskrachten in de geleidingen veranderen als gevolg van 
slijtage. De dynamische afwijkingen nemen meestal ook toe bij
machines met tafelkinematica, wanneer er zware werkstukken wor-
den opgespannen.

Om de richtingswissel bij complexe contourbewegingen te kunnen
realiseren, moeten assen worden afgeremd en versneld. Hoe sneller
dit gebeurt, hoe groter de verandering van de versnelling (ruk). Hoe
groter deze rukbeweging, hoe meer de machine begint te trillen. Dit
leidt tot dynamische afwijkingen en zichtbare schaduwvorming, voor-
al op licht gekromde oppervlakken. Tot nu toe kon men dit alleen
voorkomen met lagere voedingssnelheden. 
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Zeer dynamische bewegingen bij 5-assige
bewerkingen: Dynamic Precision compenseert
de afwijkingen die ontstaan.



Dynamic Precision reduceert dynamische afwijkingen 
Speciale software reduceert de dynamische afwijkingen van een bewerkingsgereedschap. Dynamic Precision toont zijn kracht vooral bij
hoge voedingssnelheden en grote versnellingen, door de optredende afwijkingen te compenseren. Hierdoor kunnen de gebruikers de
potentie van hun bewerkingsmachines volledig benutten. Tests hebben aangetoond dat de nauwkeurigheid nog steeds kan worden 
verbeterd, zelfs als de verandering van de versnelling, de ruk, met een factor 2 wordt verhoogd. Tegelijkertijd kan de freestijd met 15%
omlaag worden gebracht.

Motion Adaptive Control (MAC)
MAC past de voedingssnelheid aan op basis van de bewerkings -
bewegingen. MAC verandert parameters aan de hand van de snel-
heid of de versnelling van een aandrijving. Hierdoor is er een hogere
maximale versnelling mogelijk tijdens ijlgangbewegingen.

Position Adaptive Control (PAC)
PAC past de voedingssnelheid aan op basis van de positie. PAC
 verandert machineparameters aan de hand van de asposities. Dit
zorgt voor nauwkeuriger contouren binnen het volledige bewegings-
bereik van de voedingsassen.

Combinatie Dynamic Efficiency en Dynamic
Precision versterkt de voordelen 
Iedere softwarematige functie van de Dynamic Efficiency en
Dynamic Precision biedt al voordelen voor de bewerkingen. In combi-
natie levert het een absolute efficiëntiewinst. Voor meer informatie,
ga naar http://dynamic.heidenhain.de
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Cross Talk Compensation (CTC)
CTC compenseert positieafwijkingen die ontstaan door de flexibiliteit
tussen twee assen. Hiermee kan de ruk met een factor 2 worden
verhoogd en zijn de bewerkingstijden met 15% te verlagen.

Active Vibration Damping (AVD)
Met AVD worden trillingen actief gedempt. Dominante laagfrequente
trillingen worden onderdrukt. Om zonder AVD vergelijkbare opper-
vlakken te krijgen, zou men de ruk met een factor 3 moeten verlagen.

Load Adaptive Control (LAC)
LAC past de voedingssnelheid aan op basis van de machinebelasting.
Voor lineaire assen bepaalt LAC de actuele massa, en voor rotatie -
assen bepaalt zij de massatraagheid. LAC stemt de parameters van
de adaptieve feed-forward besturing voortdurend af op de actuele
massa of massatraagheid van het werkstuk. De gebruiker van de
machine hoeft de belasting niet meer zelf te bepalen. Dit sluit bedie-
ningsfouten uit.

MEER INFO:
http://dynamic.heidenhain.de
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Software versie 4 biedt weer extra bewerkingsmogelijkheden

3D-simulatie op de TNC 640 met veel
nieuwe voordelen 
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TNC 640

De TNC 640 besturing ontwikkelt zich steeds meer
tot High-End-besturing voor zeer nauwkeurige
freesbewerkingen. Deze bewerkingen maakt de
TNC 640 makkelijk mogelijk en de functionaliteit is
compleet georiënteerd op de dagelijkse praktijk.
Ook is draaien op dezelfde machine mogelijk. De
softwareversie 4 van de TNC 640 voegt weer 
nieuwe functies toe. 

Draaien en frezen in één opspanning: de 
TNC 640 wisselt programmagestuurd en 
willekeurig vaak tussen het soort bewerking. 

Nieuws is de enorm gedetailleerde grafische simulatie. Deze wijst
voorafgaand aan de feitelijke productie op gevaren of andere 
problemen. Het werkstuk is in alle standen te verdraaien voor zowel
frees- als draaibewerkingen. Ook nieuw: de gebruiker kan het 
ruwdeel voortaan als een cilinder, een buis of als ander rotatie -
symmetrische vorm programmeren. In de hoogste resolutie kan de
besturing de bewegingen van het gereedschap laten zien als 
3-D lijngrafiek, inclusief de regelnummers bij het eindpunt. Ideaal
voor een analyse van de puntenverdeling in het vlak en de te ver-
wachten oppervlakte kwaliteit. 

1



Beter voorspellen, beter volgen
Eveneens kan de bediener het werkstuk transparant weergeven en
binnenbewerkingen volgen. Verder ziet de gebruiker het oorspronke-
lijke ruwdeel in ribben met een benoeming van de hoofdassen.
Handig om voor te stellen hoe de bewerking ruimtelijk verloopt. De
bewerkingen met elk nieuw gereedschap hebben daarbij een eigen
kleur. Hiermee kan men de verschillende bewerkingsstappen beter
volgen.

Frezen en draaien in dezelfde opspanning
Vereist het werkstuk naast freesbewerkingen ook draaibewerkin-
gen? Dan helpt de TNC 640 veel tijd besparen. Frees- en draaibewer-
kingen zijn in een willekeurige volgorde met elkaar te combineren in
één programma. Het wisselen van frezen naar draaien en omge-
keerd regelt de besturing helemaal zelf, onafhankelijk van de machi-
ne en de configuratie van de assen. De TNC 640 regelt bijvoorbeeld
automatisch de diameteruitlezing bij draaien en het werkstuk nul-
punt in het midden van het werkstuk. Daarnaast biedt de TNC 640
ook machineafhankelijke functies, zoals het klemmen van de spin-
del. De combinatie van draaien en frezen in één machine bespaart
plaats en mogelijk een extra machine. Ook worden onnauwkeurig -
heden vermeden, die kunnen ontstaan bij het omspannen.
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Meer voordelen
Met HEIDENHAIN Klartext-dialoog worden de te draaien contouren
zonder moeite geprogrammeerd. De gebruikelijke draaibewerkin-
gen, zoals steken, draaduitloop, en cycli voor het draaien van contou-
ren en schroefdraad staan uiteraard ter beschikking. Met de vrije
contourprogrammering FK bepaalt de gebruiker ook draaicontouren.
En met de DXF-convertor leest de bediener contouren in 
DXF-formaat. Bij complexe draaibewerkingen hoeft de TNC-bedie-
ner zich niet opnieuw te scholen, maar kan hij of zij voortborduren op
de bestaande programmeerkennis.

Softwareversie 4 heeft, naast bovengenoemde vernieuwingen, 
nog veel meer te bieden. Kijk hiervoor op onze website: 
www.klartext-portal.de

4A 4B
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MEER INFO:
www.klartext-portal.de

De nieuwe 3D-grafische simulatie: veel details tonen ongewenste
effecten.

Voor de beste contouren en oppervlaktekwaliteit: bewerking zonder (A) en met Advanced Dynamic Prediction (B).

Calculator voor snijgegevens 
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Snelheid van onze service is van groot belang wanneer een machine door een defect stil
staat. De productie moet zo snel mogelijk verder, maar ook de kosten zijn een belangrijke
factor. Om onze klanten nog beter te kunnen ondersteunen, hebben we onze reparatie- en
exchange service aangepast. Het resultaat zijn kortere reparatietijden en lagere prijzen.
Ook zijn, juist als de productie weer direct verder moet, veel ruilunits direct beschikbaar.

Functional Repair of Premium Repair, aan u de keus 
Bij de reparatie van zichtbare besturingscomponenten bestaan er bij
klanten verschillende eisen ten aanzien van de mate van de reparatie.
Te repareren onderdelen of apparaten werden tot nu toe als nieuw
geretourneerd. Ook bijvoorbeeld uiterlijke zaken zoals toetsenborden
met slijtageplekken en dergelijke werden keurig vervangen. Nu is de
keus aan u of het apparaat als nieuw of, tegen een lagere prijs, wer-
kend maar met de bestaande gebruikssporen wordt geretourneerd. 

Door een andere aanpak van onze reparaties en prijsstelling kan het
nu voordeliger zijn om een component te vervangen of te repareren

in plaats van het vervangen van het complete apparaat. Om aan deze
individuele wensen te kunnen voldoen, biedt HEIDENHAIN twee
alternatieven.

Functional Repair
Gebruikers van de producten van HEIDENHAIN zijn vaak geïnteres-
seerd in een zo voordelig mogelijke reparatie, die zich beperkt tot het
herstellen van de wérking van het product. Met Functional Repair
zorgt HEIDENHAIN ervoor dat het apparaat weer functioneert zoals
het hoort. Gebruikssporen, die de werking niet beïnvloeden, blijven
zichtbaar.
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Functional Repair

Premium Repair

Service HEIDENHAIN biedt gedifferentieerd pakket

Kies zelf het gewenste serviceniveau



Premium Repair
Deze reparatievorm zorgt er niet alleen voor dat het apparaat weer
goed functioneert, maar ook dat gebruikssporen verdwijnen, zodat
het apparaat er ook weer als nieuw uitziet. Dat kan betekenen dat
ook de behuizing opnieuw gespoten of vervangen wordt. Vooral bij
die onderdelen die bedoeld zijn voor een servicevoorraad van bijvoor-
beeld een machine-importeur, is deze optie vaak wel gewenst.

Small Repair 
Naast bovengenoemde reparatiemogelijkheden bieden wij als derde
mogelijkheid de optie Small Repair. Onder deze naam bieden wij de
service voor het reinigen en functioneel testen, naast het vervangen
van kleine defecte onderdelen.

HEIDENHAIN Service exchange: als nieuw en
vooraf heldere prijsafspraken
Vrijwel alle apparaten zijn als ruilunit beschikbaar, zodat de productie
snel hervat kan worden. Dat bijvoorbeeld een vervangende besturing
van HEIDENHAIN snel geleverd wordt, is bekend. Minder bekend is
dat onze ruilservice gratis is en dat alléén reparatiekosten betaald
worden, en dat is uniek. Vooraf wordt een maximum bedrag afge-
sproken. Op basis van nacalculatie brengen wij achteraf de werkelij-
ke reparatiekosten in rekening. Ondertussen werkt de machine al
met het ruilexemplaar.

Als bijvoorbeeld een besturing defect is, ontvangt de gebruiker al de
volgende dag 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 ter
reparatie aangeboden product wordt gerepareerd, schoongemaakt,
volledig gecontroleerd en krijgt een technische update. Vervolgens
wordt het in ons magazijn opgeslagen voor een nieuwe cyclus in dit
unieke ruilsysteem, precies volgens de richtlijnen die we wereldwijd
hanteren.

Vraag vooraf prijsindicatie
In geval van een defecte besturing kan vooraf een kostenbegroting
opgevraagd worden bij onze serviceafdeling en hoort de klant wat de
reparatie maximaal kan kosten. In de meeste gevallen is het werkelij-
ke bedrag, op basis van nacalculatie, aanzienlijk lager. 

Wij zijn stand-by
Wilt u gebruikmaken van de vele mogelijkheden die onze service -
afdeling biedt? Het directe servicetelefoonnummer is 0318 - 581840,
mailen kan natuurlijk ook: service@heidenhain.nl.

11

Premium Repair: deze TNC 124 gaat weer als nieuw retour naar de
klant

Functional Repair Premium Repair

Functional of Premium Repair is mogelijk bij:

• Toetsenborden van besturingen

• Synchroonmotoren 

• Compacte besturingen

• Digitale uitlezingen

• Beeldschermen

Lagere prijzen en nog kortere reactietijden
Door de nieuwe structuur van onze reparatiepakketten is een prijs-
verlaging van de reparaties mogelijk geworden. Vervangende compo-
nenten worden nóg sneller geleverd.



HEIDENHAIN zet nieuwe stap in de meettechniek

Kwaliteitsbewaking kan een stuk makkelijker...

Of het nu om traditionele sectoren als de automobielindustrie en de fijnmechanica gaat, of om
geavanceerde zoals de medische en de energietechniek, de eisen aan het productieproces zijn er
niet minder om. Dat vraagt om intensieve controle van de kwaliteit van de materialen en werk-
stukken. Voor dat doel heeft HEIDENHAIN nu twee maatwerk-oplossingen beschikbaar: de meet-
taster METRO Zero Force en het elektronische verwerkingssysteem MSE 1000.
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De METRO Zero Force van HEIDENHAIN
biedt prima mogelijkheden om kwetsba-
re, gemakkelijk vervormbare onderdelen
nagenoeg zonder meetkracht met een
hoge nauwkeurigheid te meten.

1

De nauwkeurigheid van onderdelen weegt in de moderne productie-
techniek steeds zwaarder. Het handhaven van een bepaald precisie-
niveau is echter nog niet zo eenvoudig. Gelukkig zijn producenten
niet bang om te investeren in allerlei meettechnieken die in de pro-
ductielijn als het ware worden ingebouwd. Op deze z.g. meeteilan-
den wordt bij onderdelen uit de lopende productie gecontroleerd of
ze aan de eisen voldoen. 

Je kunt de onderdelen natuurlijk ook aan het eind van het productie-
proces controleren. Voldoet het product dan niet aan de eisen, dan
zijn er twee mogelijkheden: of het wordt door nabewerking zo 
aan gepast dat het wel voldoet, of - als nabewerken geen zin meer
heeft - moet het worden beschouwd als afval. Beide mogelijkheden
brengen extra kosten met zich mee; daarom is het beter om de con-
trole in het proces zelf uit te voeren. Een voorbeeld: bij het aanbren-
gen van een coating in meerdere stappen kan telkens de laagdikte
gemeten worden, en niet pas als alle lagen al zijn aangebracht. 

Bij deze controles op geïntegreerde meeteilanden kunnen bepaalde
problemen optreden. Gebruiken we meettasters (z.g. tactiele 
metingen, gebaseerd op foto-elektrische aftasting) dan kunnen bij
gemakkelijk vervormbare, kwetsbare onderdelen door de meetdruk
fouten in de meting optreden. Ook kan het werkstuk schade oplopen
door de meting. Nóg zo'n uitdaging ligt in de verwerking van de
meet gegevens. Vaak hebben we te maken met verschillende meet-

De meetkracht afgezet tegen de meetweg van de HEIDENHAIN
METRO Zero Force bij het in- en uitdrukken van de meetstift bij
eerste inzet (rood) en na ca. 5 miljoen meetcycli (groen). 
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systemen, elk met hun eigen interfaces, die een stortvloed aan
meetwaarden produceren. Al deze waarden moeten gelijktijdig 
worden verwerkt tot  betrouwbare en reproduceerbare resultaten. 

HEIDENHAIN biedt voor beide problemen de helpende hand: met de
'intelligente' meettaster METRO Zero Force en het modulaire ver-
werkingssysteem voor meetgegevens MSE 1000. 

METRO Zero Force - extreem lage meetkracht
De materiaaltechnologie is volop in ontwikkeling. Veel nieuwe mate-
rialen zijn vervormbaar, zoals rubbersoorten. Een andere trend is dat
de onderdelen die met deze materialen gemaakt worden steeds 
kleiner worden, dus moeilijker meetbaar. Zoals zo net al even aan -
gestipt, zijn er bij het meten van kwetsbare, gemakkelijk vervormba-
re onderdelen twee aandachtspunten: meetfouten door ongewenste
vervorming en kans op beschadiging. In plaats van meten met een
taster kan men zijn toevlucht nemen tot niet-tactiele meetmethoden,
zoals een optisch systeembijvoorbeeld  een meetprojector of een
vision-meetsysteem. Deze zijn echter doorgaans minder nauwkeurig;
bovendien zijn metingen bij transparante materialen heel lastig uit-
voerbaar. 

De nieuwe meettaster Zero Force uit de METRO-serie van
HEIDENHAIN (afb. 1) biedt uitkomst. Met deze taster kan een fragiel
werkstuk met minimaal risico op vervorming of beschadiging tactiel
worden gemeten. Dat is te danken aan de extreem lage meetkracht
(0,01 - 0,07 N) over de gehele meetweg van 12 mm. Bovendien heeft
de taster een lineaire uitzettingscoëfficiënt van 0 ppm/K tussen 0 en
100 °C. Dit komt door de Zerodur glasliniaal met een delingsperiode
van 2 µm. Anders gezegd: de meting is vrijwel ongevoelig voor de
omgevingstemperatuur. (Zerodur = glaskeramiek met een thermi-
sche uitzettings coefficient van ongeveer 0 per Kelvin)

13

Met de MSE 1000 biedt HEIDENHAIN een
elektronisch systeem voor automatische

verzameling en verwerking van analoge en digita-
le meetgegevens van maximaal 250 kanalen.

3

Een ander aspect is de zeer nauwkeurige kogelgeleiding van de
meetstift. Samen met de zeer precieze foto-elektrische aftasting
wordt zo een herhalingsnauwkeurigheid bereikt die beter is dan
0,03µm over de hele meetweg! De systeemnauwkeurigheid wordt
gespecificeerd als: beter dan ±0,2 µm. 

Daarmee opent HEIDENHAIN nieuwe wegen voor dit soort metin-
gen. Met deze taster kunnen bijvoorbeeld zeer kleine tandwielen,
wafers uit de halfgeleiderindustrie en medische componenten geme-
ten worden. Voorheen was dit niet mogelijk zonder beschadiging. Op
afbeelding 2 zien we hoe de meetkracht van de taster verloopt bij het
in- en uitdrukken van de meetstift. De meetweg is uitgezet op de 
ho rizon tale as, de meetkracht op de verticale. De rode lijn geeft de
verloop bij een nieuwe taster, de groene na vijf miljoen tastcycli. In de
praktijk zal dit aantal niet snel gehaald worden, maar wat deze grafiek
laat zien is dat het verloop van de meetkracht in de loop der tijd nog
beter wordt. Dit komt omdat de lagering - een eigen vinding van
HEIDENHAIN - geleidelijk inloopt. 

MSE 1000: de meetopstelling in de greep
Vaak moeten van een product meerdere afmetingen of eigenschap-
pen zoals de concentriciteit, worden gemeten. In een moderne mee-
topstelling zorgt een elektronisch systeem voor de gelijktijdige
meting en het vastleggen van de meetwaarden. Bij complexe werk-
stukken gebeurt dit veelal aan de hand van een vastgelegde meet-
procedure. 

Voor dit soort situaties introduceert HEIDENHAIN nu de modulaire
data-acquisitie elektronica MSE 1000. Deze is in staat om de signalen
van maximaal 250 meetkanalen gelijktijdig te registreren.
Probleemloos, eventueel via uiteenlopende interfaces. 

>



Bij de MSE 1000 is de installatie van de modules zeer eenvoudig,
evenals de koppeling met de meetopstelling. De systeemconfigura-
tie van de modules wordt automatisch herkend; de gebruiker hoeft
alleen maar de individuele meetkanalen te definiëren en toe te ken-
nen. Bij EnDat meetsystemen is configuratie niet nodig. Natuurlijk
kunnen ook alle functies van EnDat meetsystemen worden gebruikt.
Dit geeft uitgebreide mogelijkheden om inzicht te krijgen in het
noodzakelijke onderhoud van de installatie. EnDat meetsystemen
bieden namelijk online-diagnose met bijvoorbeeld informatie over de
functionele reserve van het incrementele en absolute spoor. Ook
kunnen eigenschappen als de toestand van de belichting, de signaal-
amplitude en de vorming van positiewaarden worden opgeroepen.
Dit vergroot de beschikbaarheid van het systeem terwijl ook de
betrouwbaarheid ervan toeneemt (afb. 4).

Behalve het HEIDENHAIN EnDat-protocol voor absolute meetsyste-
men worden ook andere gangbare incrementele meetsystemen
ondersteund. Tevens kunnen analoge sensoren zoals LVDT- en HBT-
meetwegopnemers van bekende fabrikanten worden aangesloten.
Via de in- en uitgangen is communicatie mogelijk met andere actu-
atoren in de meetopstelling.

HEIDENHAIN biedt de volgende modules voor de MSE 1000:
• asmodule voor lengte- en hoekmeetsystemen (1 Vss, TTL/RS-485,

EnDat 2.2., LVDT, HBT);
• asmodule universele interface voor verschillende sensoren 

(±10 V, 4-20 mA);
• persluchtschakelmodule voor directe aansturing van b.v. pneuma-

tische tasters;
• I/O-module voor digitale in- en uitgangen;
• voedingsmodule (100-240 V AC, 24 V DC).

De modules worden direct op een DIN-rail gemonteerd en vormen
samen een compacte, overzichtelijke meetplaats.  De dataoverdracht
gebeurt via de standaard ethernet-interface.
   
Het systeem wordt geleverd met een DLL-programmabibliotheek.
Met deze software kan de gebruiker zelf testprogramma's opstellen.
Ook kunnen in deze programma's de in- en uitgangen worden opge-
nomen voor het aansturen van acties die afhankelijk zijn van meetre-
sultaten. Hierdoor zijn veel aanvullende stuurapparaten overbodig.

METRO Zero Force, MSE 1000 en Q-DAS: 
de perfecte toevoeging
In moderne meeteilanden houdt de verwerking van meetgegevens
meer in dan alleen het verzamelen ervan. Om uit die gegevens resul-
taten te halen moeten ze worden verwerkt en opgeslagen. Dat is
eenvoudig mogelijk door de samenwerking van HEIDENHAIN met
softwareontwikkelaar Q-DAS. De koppeling van de nieuwste versie
11 van het programma voor statistische procescontrole (SPC)
Procella van Q-DAS aan MSE 1000 biedt de gebruiker alle functionali-
teit van Procella en maakt het werken met complexe, meervoudige
meetopstellingen veel eenvoudiger. De kanalen kunnen bijvoorbeeld
vanuit Procella geconfigureerd worden, inclusief die van de nieuwe
meettaster METRO Zero Force.

De meettechniek van HEIDENHAIN en de software van Q-DAS ver-
werken, evalueren en activeren de verzamelde informatie. Het
gebruik van de data is dankzij de volledige integratie van hard- en
software eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Daarbij wordt het ook
gemakkelijker gemaakt om aan de documentatieplicht te voldoen bij
leveringen aan afnemers in bijvoorbeeld de medische industrie. 
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Configuratie met ND2100 in 
combinatie met de MSE1000.

De MSE 1000 levert
direct diagnosegege-
vens van de aange-
sloten meetsyste-
men: EnDat-beoorde-
lingsgetallen (links),
waarschuwingen en
alarmmeldingen
(midden) of
Lissajous-figuren
(rechts).  



Onder het hoofdstuk TNC Webinars is een groeiend aantal instructie-
films te zien dat het de gebruiker makkelijk maakt om het maximale
uit een HEIDENHAIN-besturing te halen, het gebruik van functies te
optimaliseren of om bepaalde bewerkingstaken op de besturing te
programmeren. Door de combinatie van de animaties en gesproken
toelichting is het mogelijk om op ieder gewenst moment de kennis
op dit gebied te vergroten. Via dit medium kan zelfs een smartphone
als een ‘persoonlijke leraar’ worden gebruikt. Deze eigentijdse
methode om kennis beschikbaar te stellen, is opnieuw een voor-
beeld van HEIDENHAIN’s combinatie van Duitse degelijkheid en de
modernste informatietechnologieën.

heidenhaintv

YouTube; toegankelijke bron van 
HEIDENHAIN-informatie
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Als toonaangevende producent van high tech producten is
HEIDENHAIN uiteraard prima op de hoogte van de nieuwste ontwik-
kelingen, ook wat betreft het inzetten van moderne multimedia voor
informatie en training. Via het web is allerlei informatie via drie bron-
nen te bereiken:

www.klartext-portal.de/mediathek/
• Handboeken
• Klartext-magazines
• Brochures/documentatie 
• Technische informatie

Zoals men van een high tech onderneming mag verwachten, heeft ook HEIDENHAIN internet omarmd
voor het verspreiden van gekwalificeerde informatie over het gebruik van onze producten. Al enige tijd
heeft ons bedrijf een uitgebreide database online en de gratis beschikbare informatie groeit met de dag. 

Programmeervoorbeelden: 
www.klartext-portal.com/service/support/nc-database/
Deze link geeft toegang tot een enorme hoeveelheid kant-en-klare en
gratis te downloaden programma’s.

www.youtube.com/user/heidenhaintv
• Uploads
• TNC Controls
• HEIDENHAIN Basics
• Webinars/tutorials

Op YouTube is onder de noemer HEIDENHAINTV een schat aan infor-
matie samengevoegd die gebruikers snel inzicht geeft in allerlei
aspecten rond de bediening en productie. Of het nu gaat over pro-
gramma-uploads, de werking van TNC Controls of de karakteristieke
eigenschappen van de producten van HEIDENHAIN; alles wordt hel-
der in beeld gebracht. Bijvoorbeeld producteigenschappen en de
werking worden met zeer gedetailleerde 3D-animaties getoond. Dat
is zeer verhelderend en begrijpelijk.



3D-tastsystemen
3D-tastsystemen bieden sto-
ringsvrije signaaloverdracht,
ook onder extreme omstan-
digheden. Werk stukken en
ge reedschappen worden auto   -
 matisch uitricht en gemeten.
Onze 3D-tasters maken een
beter resultaat en efficiënter
gebruik van de machine, ook
bij onbemande producties,
mogelijk!

TNC 640
Onze TNC 640 bestuurt de
Willemin machine en daar-
mee demonstreren wij de
vele functies van deze be -
sturing, koploper in efficiën-
tie en het gemak. De soft-
ware van Dynamic Precision
en Dynamic Efficiency hel-
pen om nog efficiënter en
nauwkeuriger te produceren.
Dit maakt nabewerken vrij-
wel overbodig

Ede-Veenendaal

U bent 17 tot en met 20 maart van harte 
welkom op de DEMOWEEK in Ede-Veenendaal. 
De 13e editie van dit evenement staat in het 

3D-printen en verspanende metaalbewerking. 
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Bekijk
Thunderbike
bij HEIDENHAIN!

BIJ HEIDENHAIN

Dit maak je met een TNC 640,
kom kijken naar de Thunderbike
en de werkende machine met 
TNC 640-besturing!


