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Jaap Bazuin:

U bent van harte uitgenodigd voor de DEMOWEEK
Graag vestig ik uw aandacht op de aanstaande DEMOWEEK van 28 tot
en met 31 maart 2017. Acht toonaangevende techniekbedrijven in Ede
en Veenendaal, waaronder uiteraard HEIDENHAIN, openen hun deuren
voor klanten en andere geïnteresseerden. De DEMOWEEK biedt hen een uitstekende
gelegenheid om in een ontspannen sfeer de laatste innovaties op het gebied van machining, tooling, meten, software en automatisering te aanschouwen.

Aansprekend thema: Hoe maakt u het?

Specials van HEIDENHAIN

Het thema van de DEMOWEEK 2017 zal u ongetwijfeld aanspreken:
Hoe maakt u het? De passie voor het makerschap is wat ons bindt.
De moderne innovaties worden daarom deze DEMOWEEK geflankeerd door een nostalgisch tintje.
We gaan bouwen! Bij elk bezocht
bedrijf ontvangt u een passende
bouwsteen. Heeft u zes of meer
bedrijven bezocht? Dan ontvangt
u van ons een mooi geschenk dat
uw welkomstgeschenk bij binnenkomst compleet maakt.

Specifiek voor HEIDENHAIN kan ik u melden dat we drie werkende
verspanende machines laten zien, uiteraard uitgerust met onze
besturingen. Waarbij bezoekers via schermen de onderlinge connectiviteit kunnen volgen. Ook tonen wij u onze innovatie op het terrein
van besturingen met intuïtieve touchscreens. Nieuwe softwarefuncties, onder de naam "Dynamic Efficiency" en "Dynamic Precision",
worden werkend op een machine gedemonstreerd. Eveneens ziet u
de mogelijkheden van Connected Machining, die elders in dit magazine beschreven worden. Hiermee bieden wij onze klanten de mogelijkheid tot een waardevolle efficiencyslag. Dat wij denken en ontwikkelen vanuit het te produceren onderdeel en ook de verspanende
industrie tot in detail kennen, onderscheidt HEIDENHAIN van anderen. De gebruiker merkt dit direct aan het eindresultaat als zij onze
systemen inzetten.

Smart manufacturing door ketensamenwerking
Acht deelnemers informeren bezoekers tijdens dit evenement over
automatisering, precisiebewerking, multitasking, meettechniek, additive manufacturing en besturingstechniek. Alle belangrijke onderdelen die er samen voor zorgen dat een productieproces efficiënt doorlopen kan worden. Kortom: Smart manufacturing in levende lijve. Een
groot voordeel voor de bezoekers van deze samenwerking is dat de
deelnemende bedrijven zich op een korte afstand van elkaar bevinden. Bezoekers kunnen zich dus in één dag laten informeren over de
nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van de verspanende industrie.

Klartext 100% verklaard
Klartext is de taal waarmee u uw HEIDENHAINbesturingen programmeert, eenvoudig met dialoog
op het beeldscherm. Om het u hierbij zo gemakkelijk mogelijk te maken, vindt u alle benodigde informatie helder en overzichtelijk verzameld op de
zogeheten Klartext Portal.
Klartext Portal is vooral gericht op de informatie, trainingen en programmeervoorbeelden van de HEIDENHAIN-besturingen. Hier vindt
u alle informatie helder gerubriceerd en digitaal eenvoudig toegankelijk en te downloaden. Zoals technische informatie, handboeken,
diverse verhelderende instructievideo’s en ook uw directe toegang
tot alle HEIDENHAIN video’s op YouTube. De site, met de uitgebreide
database, www.klartext-portal.de is een groeiende bron van informa-
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Zeer gedetailleerd model Fokker 100
Tijdens de DEMOWEEK laat HEIDENHAIN een bijzonder en zeer
gedetailleerd windtunnelmodel zien van een Fokker 100 van het
Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Dit model is gerealiseerd op een 5-assige freesbank, uitgerust met besturingen van
HEIDENHAIN. In een interview in deze uitgave leest u meer over
onze gewaardeerde klant NLR.

ACTIE: Gratis botsbescherming bij 3D-tastsysteem
Tot slot attendeer ik u graag op onze actie. HEIDENHAIN biedt nu
een kwalitatief uitstekend en ‘compleet’ draadloos 3D-tastsysteem
waarbij wij de optie botsbescherming gratis meeleveren. Bovendien
zorgen wij voor een snelle montage, gebruiksinstructie én begeleiding tijdens de eerste fase van de productie. Met plezier demonstreren wij u de tasters tijdens de DEMOWEEK.
Ons team kan u, ook tijdens de DEMOWEEK, tot in detail informeren
over de vele toepassingsmogelijkheden van onze geavanceerde producten. Vraag om de optimale oplossing voor uw bedrijfssituatie.
Niet alleen kunnen wij onze systemen demonstreren; onder het
genot van een hapje en een drankje in onze tijdelijke ‘Bayernstube’
adviseren wij u ook graag.

Meer weten?
Kijkt u dan op www.demoweek.nl. Hier vindt u onder andere interessante filmpjes van de deelnemende bedrijven. U bent van harte welkom.

ALGEMEEN

+

Jaap Bazuin

tie en hét portal voor alles wat met onze besturingen te maken heeft.
Ook artikelen in de vakpers, folders, brochures, documentatie, informatie over trainingen en ook alle verschenen uitgaven van het actuele Klartext-Magazine zijn direct beschikbaar.
Voor de Engelstalige versie; www.klartext-portal.com

HEIDENHAIN biedt Klartext app
We bieden u nu eveneens een app voor het tijdschrift
Klartext. Vooralsnog alleen Duitstalig. Hiermee kunt u het
Klartext magazine eenvoudig en snel downloaden.

Interesse?
https://www.klartext-portal.de/klartext-magazin/das-aktuelle-magazin/

Under construction: de Nederlandse versie van de
KlartextPortal
En het goede nieuws? In de loop van 2017 zal HEIDENHAIN de
Nederlandse versie van deze Klartext Portal bij u introduceren. Wij
houden u op de hoogte. +
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Jan Scholten, Manager Engineering and Technical Services NLR

“De integrale en praktische diensten vanuit
NLR maken hét verschil in de aerospace”

TNC-GEBRUIK

Tijdens de DEMOWEEK van 28 t/m 31 maart 2017 laat HEIDENHAIN een bijzonder model zien van een
Fokker 100 van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). NLR heeft deze gerealiseerd op
een 5-assige freesbank met behulp van de besturingen van HEIDENHAIN.

Praktisch, innovatief en integraal

NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend
onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart.
Met zijn multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. De werkzaamheden van NLR beslaan het volledige spectrum van
Research, Development, Test & Evaluation (RDT&E).
Opdrachtgevers kunnen terecht bij NLR voor validatie, verificatie,
kwalificatie, simulatie en evaluatie. Zo overbrugt NLR de kloof tussen
onderzoek en toepassing in de praktijk. NLR werkt zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland vanuit drie vestigingen:
Amsterdam, Marknesse en Schiphol-Oost. Het centrum is opgericht
in 1919 en heeft 650 betrokken medewerkers.

Jan Scholten is bij NLR werkzaam als Manager Engineering and
Technical Services NLR: “NLR maakt het verschil met vooral praktische, innovatieve en ook integrale oplossingen voor de aerospace.
Het integrale maken we waar door bij NLR heel veel technische disciplines in huis te hebben. Die combineren we zodat de klant een
totaaloplossing krijgt. Dus én werktuigbouwkunde én elektronica én
composiettechnologie én alle expertise over hoe je een vliegtuig
bestuurt en hoe je omgaat met het luchtruim. Kortom, alles wat met
aerospace te maken heeft, vind je verenigd in NLR. Elders zul je die
combinatie niet snel aantreffen.” Universiteiten doen fundamenteel
onderzoek, vervolgens pakken bedrijven hierop gebaseerd het laatste stukje ontwikkeling op. Jan: “In het gat tussen de universiteit en
de eigen doorontwikkeling bij een bedrijf voelt NLR zich erg thuis.”

Veelzijdig actief

Windtunnelmodellen

NLR’s cutting edge technology vindt zijn weg naar succesvolle luchten ruimtevaartprogramma’s van OEM’s zoals Airbus, Embraer en
Pilatus. NLR draagt bij aan programma’s zoals ESA’s IXV re-entry
voertuig, aero space projecten en Europese programma’s als SESAR
en Clean Sky 2. Jan Scholten: “De confidentialiteit in onze sector is
van cruciaal belang vanwege alle commerciële belangen van
opdrachtgevers.”

NLR koestert een al jaren durende relatie met HEIDENHAIN. Jan:
“Eén van onze activiteiten is het maken van windtunnelmodellen van
nieuwe vliegtuigen. Zo’n model maken wij zelf en bestaat volledig uit
dubbelgekromde oppervlakken. Deze oppervlakken met in twee richtingen een kromming, maken we veelal door delen simultaan te frezen op 5-assige freesbanken. Een groot deel van onze freesbanken is
al sinds jaar en dag uitgerust met de besturing van HEIDENHAIN.
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Waarom wij voor dit merk kiezen? We hebben verschillende machines die alle soorten onderdelen van zo’n windtunnelmodel moeten
kunnen maken, van klein tot groot. Ons machinepark kan alle onderdelen produceren van circa 3 meter lengte tot superklein. Dus zijn
onze machines afgestemd op die hoeveelheid uiteenlopende producten, en de HEIDENHAIN besturingen werken in dit proces zeer precies. Maar er is ook een efficiencyvoordeel. Want de besturing van
HEIDENHAIN maakt het mogelijk onze operators te wisselen van de
ene naar de andere machine, zonder dat hij moet overschakelen op
een andere besturing. Dat werkt efficiënt.”

Bijzondere bijdrage aan DEMOWEEK
Zoals gezegd, geeft NLR ook acte de présence tijdens de aanstaande
DEMOWEEK van 28 t/m 31 maart 2017. Jan: “Voor deze gelegenheid lenen wij aan HEIDENHAIN een model uit van de Fokker 100.
Een ouder, maar echt representatief windtunnelmodel dat we aan de
buitenwereld mogen laten zien. Zo’n model maken wij in feite om
het ontwerp van de vliegtuigbouwer te verifiëren. De nauwkeurigheid bij zo’n model is cruciaal, want als dáár op kleine schaal al afwijkingen in zitten, dan zullen de testresultaten het uiteindelijke model
op ware grootte helemaal negatief gaan beïnvloeden. Dus de nauwkeurigheid die nodig is bij het frezen van een model is extreem. Je
hebt het dan over onderdelen gemaakt van RVS. De nauwkeurigheid
die bijvoorbeeld vereist is bij het frezen van de vleugels van dit model
zit overal binnen 0,05 millimeter. Deze profielnauwkeurigheid is bij
ons de normaalste gang van zaken. En met onze 5-assige simultaan
freesbanken met HEIDENHAIN-besturing lukt ons dat!”

Klein, kleiner, kleinst…
Jan: “Een windtunnelmodel van een vliegtuig heeft bewegende
delen zoals kleppen aan vleugels en ook staartvlakken die in een
bepaalde hoek getest moeten kunnen worden. De verandering van
de standen sturen wij tijdens het testen aan met remote-control
motoren. Die hoek willen we zeer nauwkeurig kunnen instellen.
Daarvoor gebruiken we hele kleine lineaire of hoekencoders van
HEIDENHAIN, die passen we toe in onze windtunnelmodellen.
Daarbij zijn we altijd op zoek naar hoe het allemaal nóg kleiner kan om
in te passen in onze windtunnelmodellen. In die zoektocht vinden
HEIDENHAIN en NLR elkaar steeds vaker.” +
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Connected Machining
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Gekoppelde en transparante
processen besparen tijd
Connected Machining is een inmiddels veelvuldig toegepast industrieel concept voor een totaal digitaal orderproces. De voordelen
zijn talrijk, maar samen te vatten in twee prominente pluspunten:
Connected Machining verhoogt de transparantie en ondersteunt
het planningsgerichte productiemanagement.
Communicatie is altijd de voorwaarde voor de overdracht van kennis
en daarmee voor vooruitgang. Netwerkcommunicatie maakt deze
kennis nog sneller beschikbaar en dit leidt veelal tot intelligente
oplossingen. Dus waarom geeft een bedrijfsorganisatie ook niet alle
beschikbare informatie en kennis door aan de productieafdeling? Met
de functie Connected Machining in onze TNC-besturingen heeft een
productieafdeling direct toegang tot alle zinvolle informatie van de
ondersteunende afdelingen. Met Connected Machining integreert
men de productie in de hele procesketen en daarmee maakt een
bedrijf deze nog efficiënter. De productiviteit, de kwaliteit en de flexibiliteit zullen stijgen.

Promoveer de werkplaats tot spin in het web
Ervaren machinebedieners wisten het altijd al: De kern van het bedrijf
is uiteindelijk de werkplaats. De naam zegt het al: Hier vindt het feitelijke werk plaats. Voor wat betreft het bedrijfsnetwerk vormt de
werkplaats echter vaak nog een soort buitenpost in de periferie van
het netwerk. Die positie past niet langer bij het moderne concept van
Connected Machining en verandert HEIDENHAIN nu met het toepasselijk genaamde functiepakket Connected Machining. Met dit pakket
wordt de TNC-besturing opgenomen in het netwerk van alle productie ondersteunende afdelingen in een organisatie. Hierdoor worden
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procesgegevens uit het productieproces beter benut en dit maakt
het werk makkelijker, sneller en de processen duidelijker.

data zoals CAD-tekeningen, NC-programma’s en gereedschapsgegevens. Maar ook werkinstructies, onderdelenlijsten, voorraadinformatie en e-mails.

Ondersteuning van het digitale ordermanagement
HEIDENHAIN TNC-besturingen met Connected Machining ondersteunen het digitale ordermanagement bij de fabricageafdelingen en
de koppeling van de besturing aan die afdelingen binnen het bedrijf
die deze productie ondersteunen. Dit concept verandert de werkplaats van een buitenpost in een volwassen onderdeel van een efficiënte procesketen.

Direct vanaf de besturing toegang tot alle data
Met de Remote Desktop Manager is er direct vanaf de besturing
toegang tot alle data die nodig kunnen zijn om de voordelen van
Connecting Machining maximaal te benutten. Het gaat hierbij om

Niet langer afhankelijk van derden
Het bespaart aantoonbaar tijd wanneer direct vanuit de TNC-besturing de ontbrekende gegevens op een CAD-tekening uit het
CAD/CAM-systeem zijn op te halen. En daarmee is de afhankelijkheid
van derden in dit proces gestopt. En juist ’s avonds en in het weekend biedt dit een enorm voordeel, omdat veel ondersteunende afdelingen dan niet werken en er toch 24/7 toegang is tot alle relevante
data. Daarnaast kunnen meldingen ook vanuit het productieproces
naar de andere afdelingen gestuurd worden. Bijvoorbeeld als tijdens
de productie procesgegevens zoals snijgegevens of voedingen worden aangepast.

De HEIDENHAIN DNC-interface zorgt voor de koppeling van de
gereedschapsmachine met een TNC-besturing aan het ERP-systeem
evenals met de werkvoorbereiding. Deze krachtige interface verzorgt
de datastroom van en naar de gereedschapsmachine en maakt een
verregaande automatisering mogelijk. Dit laatste is een voorwaarde
voor de zogeheten verticale integratie van de gereedschapsmachine
in de IT-omgeving van de productieafdeling. Deze integratie biedt
twee prominente voordelen: Het verhoogt de inzichtelijkheid in het
productieproces en ondersteunt het opdrachtmanagement.

ALGEMEEN

Krachtige koppeling dankzij HEIDENHAIN
DNC-interface

Grote voordelen van moderne netwerkstructuur
Als bijvoorbeeld de machinebediener de verspaningsparameters voor
een bepaalde bewerking verhoogt, verloopt het proces sneller dan
oorspronkelijk gepland. Om dit voordeel ook daadwerkelijk te kunnen
gebruiken, moet de logistiek in de organisatie op deze nieuwe situatie worden aangepast. Dit is bij uitstek een opdracht voor het voorraadsysteem, want dat zorgt
ervoor dat nieuwe ruwdelen
en gereedschappen eerder
dan oorspronkelijk gepland
bij de machine worden
klaargezet. Ook worden de
onderdelen eerder gereed
gemeld en kunnen deze eerder aan de klant worden
geleverd. Klanten waarderen
deze voordelen en er ontstaat extra productieruimte
voor andere opdrachten.
+
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Bert Wildenborg, Operational Director Dutch-Shape

“Dutch-Shape gebruikt grootste
Dutch-Shape in Borne specialiseert zich sinds de oprichting in 2006 als
extreem hoogwaardig mallenbouwer voor composietdelen voor de
vliegtuigindustrie. Dutch-Shape is hiermee één van de belangrijkste
leveranciers van turn-key oplossingen voor de tooling van grote, complexe composietdelen en assemblages voor de luchtvaartindustrie. Die
TNC-GEBRUIK

veeleisende sector sluit precies aan op de middelen die Dutch-Shape in
huis heeft.

Dutch-Shape bedient mondiale spelers zoals Airbus, daar is men
zelfs benoemd tot preferred supplier. Ir. Bert Wildenborg, Operational
Director Dutch-Shape: “Wereldwijd behoren wij daar sinds twee jaar
tot de vijf beste suppliers. Maar we zijn ook supplier voor bijvoorbeeld Boeing, Bombardier, Lockheed en vele andere vliegtuigbouwers. Wereldwijd heb je het slechts over een vijftiental suppliers met
dezelfde grootte als Dutch-Shape. En kijk je naar de machines die wij
hebben, dan behoren wij wereldwijd tot de top tien. In Nederland zijn
wij uniek, dat is een feit.” Dutch-Shape bouwt dus zelf geen vliegende delen, maar mallen waarmee de vliegtuigbouwer zelf die delen
produceert: “Je hebt het hier over drie hoofdgroepen voor tooling:
lamineermallen, trimmallen en mallen voor assemblage. De linialen
en besturingen van HEIDENHAIN spelen in het productieproces een
grote rol.”

Ook 3D-constructie in eigen huis
Dutch-Shape is onder andere gespecialiseerd in de lamineermallen.
Bert: “Dan heb je het vooral over dubbelgekromde lasconstructies of
uit volmateriaal gefreesde mallen. Maar het is in ieder geval altijd
dubbelgekromd. Cruciaal is dat wij dit werk ook in eigen huis in 3D
construeren. Wij ontvangen van onze klanten de 3D-data van de
delen waarvan wij de mallen moeten produceren. Vanuit
CATIA, de 3D CAD-software waarmee we werken, zetten
wij vervolgens, samen met de specs van de klant, een
3D-constructie voor de mal op. Dergelijke, veelal lasconstructies kunnen wij eveneens zelf produceren. Maar
we kopen deze ook in om aan de korte levertijden te
kunnen voldoen. Zo’n lasconstructie heeft een bepaalde
bewerkingstoeslag, die wij later met CNC-verspaning
afnemen, zodat we uiteindelijk het oppervlak krijgen dat
specifiek gewenst is.”

Complete traject in eigen huis
De kracht van Dutch-Shape is dus dat zij het complete
traject beheersen: “We starten, zoals gezegd, bij de afdeling engineering en constructie. Hiervoor hebben we acht
engineers in huis die in CATIA de constructies maken.
Naast het CNC-frezen en de montage, doen we ook de
eindafnames allemaal intern. Daar gebruiken we eveneens complexe apparatuur voor, zoals twee Lasertrackers
en een CNC-meetbank. Kapitaalintensieve apparatuur,
maar we hebben al die trajecten onder één dak in huis.
Daar zit onze kracht.”
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CNC-freesmachine van Europa”

“De linialen en besturingen van HEIDENHAIN
spelen in het productieproces een grote rol.”
TNC-GEBRUIK

Uitgebreid en zeer hoogwaardig machinepark
Dutch-Shape bezit momenteel een uitgebreid machinepark van CNCfreesmachines. Zoals twee 3-assige machines van 3 meter, een
3-plus-2-assige machine van 4 meter, een simultaan 5-assige machine van 3,5 x 2,20 x 1,5 meter en een simultaan 5-assige van 8 x 1,25
x 2,5 meter. De nieuwste machine, en dit is bijzonder, meet maar
liefst 26 x 6 x 3 meter (2 meter effectief freesbereik). De 3-assige
machines hebben een ouder type HEIDENHAIN besturing: de TNC
426 en de TNC 430. De rest is allemaal voorzien van de HEIDENHAIN
iTNC 530 besturing.

Grootste CNC-freesmachine in zijn soort
Interessant is het om wat dieper op de nieuwe machine in te gaan:
de grote 5-asser. Bert: “Dutch-Shape heeft hiermee de grootste

>
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CNC-freesmachine in zijn soort van Europa in gebruik genomen. Het
gaat om een machine met een bereik van 26 x 6 x 3 meter. Wij
bewerken hierop complexe mallen voor vliegtuigonderdelen. Het
gaat om een machine van de Italiaanse fabrikant FPT, de Dinomax.
Samen met FPT is deze machine geconstrueerd tot een maatwerkmachine voorzien van twee Gantry portalen die beide voorzien zijn
van een simultaan 5-assige freeskop. Verder bezit deze machine
twee HEIDENHAIN iTNC 530 besturingen, zodat deze machine ook
in te zetten is als twee simultaan 5-assige machines van 10 meter
freesbereik per stuk.”

Nauwe samenwerking met HEIDENHAIN
Bert: “Al sinds onze oprichting in 2006 werken wij met HEIDENHAIN.
De oprichters van Dutch-Shape zijn altijd al actief geweest in de mallenbouw voor de vliegtuigindustrie en de mallenbouw in het algemeen. In deze sectoren is de HEIDENHAIN-besturing vanaf de beginjaren 2000 sterk in opkomst. Bij de aanschaf van de eerste grote
simultaan 5-assige freesmachine in 2006 is daarom ook bewust
besloten om deze uit te rusten met de HEIDENHAIN iTNC 530 besturing.” Bert geeft voor de volledigheid aan dat de machineleverancier
in eerste instantie leading is met welk merk linialen een bepaalde
machine uitgevoerd wordt: “Daar geven zij dan ook een bepaalde
nauwkeurigheid voor af. We zijn volledig tevreden met de combinatie
van hoogwaardige machines met HEIDENHAIN linialen die wij aanschaffen. Voor de besturing kiezen we heel bewust voor
HEIDENHAIN, omdat we er veel goede ervaringen mee hebben en

COLOFON
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uitermate te spreken zijn over de gerealiseerde oppervlakken in combinatie met de werking van de machine. We kiezen hierbij dus voor
de integrale benadering van zowel HEIDENHAIN linialen als de bijbehorende, zeer gebruikersvriendelijke, besturingen.”

Eén-op-één vertaling tussen 3D CAD-files en
besturing
“We werken voornamelijk met 3D CAD-files, dus de 3D data vormt
ook weer de basis voor de freesoperatie. Daar heb je nu eenmaal
CAM-software voor nodig. We gebruiken de besturing dus niet om
aan de machines zelf te programmeren. De met de CAM-software
gegenereerde NC-programma’s halen we met de besturing van het
netwerk af en voeren we vervolgens uit.”

Ervaring met after sales van HEIDENHAIN is een
pré
Dutch-Shape is zich bewust van de uitgebreide trainingsmogelijkheden die HEIDENHAIN aanbiedt: “Maar we trainen onze nieuwe operators voornamelijk zelf en proberen bij het aantrekken van nieuwe
operators bij voorkeur te selecteren op operators met ervaring met
HEIDENHAIN besturingen. Als het bedrijf vragen heeft over de
besturing of aanverwante onderdelen daarvan meldt Dutch-Shape
zich direct bij HEIDENHAIN in Ede: “Dat is goed geregeld. We krijgen
altijd snel respons en zij staan open voor al onze vragen, verzoeken
en suggesties.” +
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Gratis botsbescherming bij 3D-tastsysteem
TS 460 van HEIDENHAIN

ACTIE

HEIDENHAIN biedt een kwalitatief uitstekend en
‘compleet’ draadloos 3D-tastsysteem waarbij wij
óók zorgen voor een snelle montage, goede gebruiksinstructie én begeleiding tijdens de eerste
TNC-GEBRUIK

fase van de daadwerkelijke productie. En wat deze
actie uniek maakt: De optionele botsbescherming
leveren wij er nu gratis bij!

Werkstukken en gereedschappen automatisch
uitrichten en meten
Deze draadloze 3D-tastsystemen van HEIDENHAIN zijn uitermate
geschikt voor gebruik op freesmachines en bewerkingscentra met
een TNC-besturing van HEIDENHAIN. Het uitrichten en meten van
werkstukken gebeurt automatisch, snel en zeer nauwkeurig. Insteltijden, het vastleggen van werkstuknulpunten en het uitvoeren van
controles worden heel snel uitgevoerd. Onze tastsystemen staan
garant voor een zeer hoge betrouwbaarheid. Verhoog uw rendement,
reduceer uw kostbare stilstandtijd.

Nu met gratis en effectieve botsbescherming
Bij lichte aanraking met het werkstuk of de klauwplaat wijkt het tastsysteem uit. Tegelijkertijd deactiveert een ingebouwde schakelaar
het gereedsignaal en stopt de machine. Een verkeerde beweging
blijft daardoor zonder ernstige gevolgen. De botsbescherming bij uw
3D-taster van HEIDENHAIN absorbeert kleine botsingen en voorkomt grotere schades aan de spil evenals aan machineonderdelen.
De winst zit in de verhoging van het machine-rendement en de productiekwaliteit. Met behulp van de tasters van HEIDENHAIN kan
men 24/7 produceren en optimale kwaliteit garanderen. +

Beeld uit animatie op youtube

Voordelen:
• Ontworpen voor frezen, draaien, slijpen.
• Geschikt voor kleine, grote, gesloten en open machines.
• Compact ontwerp, ideaal voor kleine inbouwruimtes, meer vrijheid bij het zwenken.
• Betrouwbare meetresultaten.
• Lucht/water-jets voor reinigen.
• Slijtagevrije optische sensor.
• Voeding met (oplaadbare) batterij.
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TNC 620 en TNC 640

Nieuwe en aangepaste functies in de TNC besturingen
Graag melden wij een aantal nieuwe en aangepaste NCgebruikersfuncties in de TNC besturingen. Tenzij anders
vermeld werken deze op de TNC 620 en TNC 640.

TNC-GEBRUIK

Behoud startpunt bij onderbreking tijdens
Programma-afloop
Na een onderbreking van een lopend programma, bijvoorbeeld door
een NOOD-UIT, een interne stop of een onderbreking in de stroomtoevoer, slaan de TNC 620 en de TNC 640 het regelnummer in het
programma van onderbreking direct op. Na een nieuwe start biedt de
TNC deze regel aan als startpunt. Daarnaast kan het programma nu
direct gestart worden, omdat nu niet meer eerst het hele programma
doorgerekend behoeft te worden.

Uitbreiding Programmatest
De werkstand Programmatest is opnieuw iets uitgebreid met een
functie die de gebruiker de mogelijkheid geeft om de simulatie op
vooraf gedefinieerde posities te stoppen of direct naar bepaalde
regels in het programma te springen om vanaf daar weer verder te
simuleren. Ook is het mogelijk om het ruwdeel en ijlgangbewegingen te resetten. Dit geeft soms een beter overzicht in het beeld van
de grafische simulatie.

Werkstand Positioneren met handingave
uitgebreid
In de werkstand MDI, ofwel Positioneren met handingave, kan nu
evenals in de werkstand Programma-afloop, regel voor regel, een
aantal regels worden afgewerkt dat met elkaar samenhangt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan regeloverstijgende instructies zoals radiuscorrecties en labelsprongen. Hiermee kan de werkstand MDI nog makkelijker worden gebruikt voor het afwerken van eenvoudige programma’s.

Ondersteunende weergave Programmeren
uitgebreid
De ondersteunende grafische weergave in de werkstand
Programmeren is opnieuw een stuk verbeterd. Vooral bij hele
lange en ingewikkelde programma’s biedt dit grote voordelen; Het is nu namelijk mogelijk om ook hier bepaalde gereedschapsbanen en ijlgangbewegingen grafisch te onderdrukken, waardoor het overzicht bij
complexe programma’s toeneemt.

Controle op gereedschappen, ook in Programmatest
Met de functie Gereedschapsgebruik(test) kan
voorafgaand aan het aflopen van een programma
gecontroleerd worden of de in het geselecteerde programma gebruikte gereedschappen aanwezig zijn en de reststandtijd daarvan nog voldoende is.
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Actuele coördinaten in werkstand Programmatest
TNC-GEBRUIK

In de werkstand Programmatest kan de gebruiker nu via de softkey
METEN de actuele coördinaten tonen, door de muis in de grafische
weergave te plaatsen.

Extra modus KinematicsOpt
De bestaande cyclus 451 voor het opmeten van de kinematica
heeft nu een nieuwe modus. In deze nieuwe modus 02 wordt
zoals gebruikelijk de kinematica vermeten in de rondassen. Aanvullend worden nu echter ook hoekfouten en positioneerfouten geoptimaliseerd, waardoor de nauwkeurigheid van de machine verder verbetert.

3D-ToolComp, nieuwe software op TNC 640
Bij de software-optie 3D-ToolComp gaat het om een 3D-correctiewaardetabel van de radius van gereedschappen en tastsystemen.
Met de in de correctiewaardetabellen beschikbare deltawaarden
worden de afwijkingen van de ideale bolvorm van gereedschappen
en het schakelgedrag van tastsystemen verrekend. Dit gebeurt
afhankelijk van de hoek tijdens de inzet in de machine. Hiervoor zijn
in het bewerkingsprogramma vlaknormaalvectoren noodzakelijk.
Via de nieuwe tastsysteem cyclus 444 wordt met deze correctiewaardes rekening gehouden.

Nieuw op TNC 640: 3D-tasten en 3D-kalibreren
van tastsystemen
Met cyclus 444 Tasten 3D voor het meten van vrije vormvlakken
kunnen punten op een 3D-geometrie worden gemeten. Na het
aantasten geeft de TNC automatisch aan of de gemeten waarden
binnen een vooraf opgegeven tolerantie liggen. Het resultaat kan in
een NC-programma opgevraagd worden. De cyclus genereert ook
een overzichtelijk meetprotocol in HTML-formaat. Om de nauwkeurigheid van de meetresultaten te verhogen, kan voorafgaand
aan de tastcyclus het tastsysteem 3D-gekalibreerd worden. Vervolgens compenseert de cyclus het individuele schakelgedrag van
het tastsysteem in de verschillende richtingen.

Ruimtelijke bogen TNC 640
De besturing ondersteunt nu ook het verwerken van ruimtelijke
bogen. Dit betekent dus circulaire bewegingen is 3-assen simultaan, loodrecht op het bewerkingsvlak.

Overlappingsfactor, voeding en terugtrekrichting
programmeren op TNC 640
De draaicycli 861, 862, 871, 872, 860 en 870 zijn uitgebreid met de
parameter Q510, Q511 en Q462. Hiermee is het mogelijk een
overlappingsfactor, een voeding en een terugtrekrichting te programmeren. +
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Nieuwe serie hoekmeetsystemen

Nieuwe inductieve encoders als positiemeetsysteem
HEIDENHAIN introduceert met de ECI/EBI 4010 en
de ECI 4090 een nieuwe serie inductieve encoders.
Deze hebben een holle as met een diameter van
90 mm en zijn bij uitstek geschikt als positiemeetsysteem in motion control systemen.

Het systeem bestaat uit een aftasteenheid en een trommel met daarop de verdeling. De meetsysteemsignalen lopen via een kabel naar
de volgelektronica. De toepassingen voor deze encoders zijn vooral
te vinden in combinatie met torque motoren in bijvoorbeeld spuitgietmachines, folie- en papiermachines en elektrisch aangedreven persen. De systemen hebben grote aanbouw- en bedrijfstoleranties en
kunnen hoge trillings- en stootbelasting verduren. De EnDat-systemen ECI/EBI 4010 zijn gebouwd rondom een verregaand geïntegreerde optische aftast ASIC met optioneel een door een batterij
gevoede omwentelingenteller. In de DRIVE-CLiQ-variant ECI 4090
(alleen als single-turn versie) is aanvullend de DRIVE-CLIQ interface
unit geïntegreerd.

Technische beschrijving

POSITIE-FEEDBACK

Deze serie encoders is specifiek ontworpen als motorfeedback-systeem, vooral voor toepassing in torque-motoren en productiemachines. De eigenschappen zijn duidelijk toegespitst op de omstandigheden zoals deze daar optreden. Hiermee onderscheidt dit product zich
van onze andere encoders met een holle as van meer dan 90 mm. De
technische gegevens voor het temperatuurbereik (tot max. 115 °C), het
maximale toerental (tot 6000 min-1) en de trillingsbestendigheid (tot
400 m/s2 voor de aftastkop en 600 m/s2 voor de trommel) volgens
EN 60068-2-6 tonen dit op overtuigende wijze aan.

Voordelen van aftastprincipe
De aftasting wordt verzorgd door het zogeheten radiale aftastprincipe. De complete verdeling op de trommel (rotor) en het aftastveld in
de aftastkop vormen de positiesignalen. De encoder verwerkt hiermee de signalen van twee incrementele sporen, die elk een verschillende delingsperiode hebben. Dit aftastprincipe biedt grote toleranties, zowel bij de aanbouw als in bedrijf. Bij een resolutie van 20 Bit is
een axiale afwijking van de trommel ten opzichte van de aftastkop
Hoekmeetsysteem ECI 4010

Trainingen voor optimaal
HEIDENHAIN biedt ook in 2017 een uitgebreid
opleidingspakket voor de juiste bediening, programmering én het onderhoud van o.a. besturingen. Voor bedienend personeel en ook voor de
servicemonteur biedt HEIDENHAIN op maat gesneden trainingen. Met deze opleidingen kan de
productiecapaciteit van boor-, frees- en draaibanken optimaal benut worden. Ook schept u zo de
voorwaarden om concurrerend te werken.

Nieuwste besturingen in trainingslokaal
In ons vernieuwde trainingslokaal in Ede werken de cursisten met de
apparatuur die zij in de praktijk gebruiken. Onze trainingsruimte
beschikt ook over de nieuwste type besturingen. Twee productiemachines maken het mogelijk om de opgedane kennis direct in de
praktijk te brengen.
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in motion control
van 1,5 mm toegestaan, terwijl een ruime afwijking in de rondloop
tot 0,2 mm geen probleem vormt.

Montage en inbedrijfname
Ook de montage van de encoders is zeer eenvoudig en gericht op de
integratie in motoren en machines. Met een toelaatbare afwijking in
de concentriciteit van 0,8 mm voor de oriëntatie van de aftastunit ten
opzichte van de trommel, zijn de eisen niet erg hoog. De trommel en
de aftastunit zijn voorzien van een centreerrand die montage zonder
gereedschap mogelijk maken, waarna het systeem direct bedrijfsklaar is. Voor het beoordelen van uitgangssignalen volstaan de apparaatafhankelijke kengetallen, de gebruikelijke test kan achterwege
blijven.

centreerrand voor
aftasteenheid

Verregaande compensatie van positieafwijkingen
POSITIE-FEEDBACK

De inductieve radiale aftasting biedt een verregaande compensatie
van die positieafwijkingen, die vooral bij modulaire encoders ontstaan
bij fouten in de uitlijning tussen de encoder en aandrijfas. De meetcurve (zie afbeelding) toont een typisch verloop van de nauwkeurigheid bij een rondloopfout van de aandrijfas van 0,2 mm en bij verder
ideale montageomstandigheden. Bij encoders waarbij de verdeling
radiaal is aangebracht en met een enkele aftasteenheid, is onder vergelijkbare omstandigheden de invloed van een dergelijke rondloopfout duidelijk veel groter.

Safety Integrity Level SIL 2 en SIL 3
De singleturn positie-informatie van de meetsystemen is geschikt
voor SIL 2-toepassingen (volgens DIN 61508). Met aanvullende
maatregelen in de volgelektronica, is ook certificering volgens SIL 3
mogelijk, inclusief de relevante mechanische foutuitsluiting voor een
veilige koppeling. +

centreerrand voor
trommel met verdeling

ALGEMEEN

gebruik en gedegen onderhoud
Trainingen op maat
HEIDENHAIN biedt diegene die een bepaald thema uitgediept wil
hebben, ook alle mogelijkheden. Een workshop of meerdaagse
trainingen, er is veel mogelijk. Afhankelijk van het thema en de
wensen van de opdrachtgever op locatie of in Ede. De data zijn in
overleg.
Voor details over onze trainingen

TNC-PROGRAMMEREN BASIS en
TNC-PROGRAMMEREN VOOR GEVORDERDEN
zie onze website: training.heidenhain.nl

Servicescholingen
Ook de servicemedewerkers van een technische dienst of
serviceverlenend bedrijf kunnen geschoold worden in het onderhoud van HEIDENHAIN-systemen. Of het nu gaat om de CNCbesturingen, datacommunicatie of de meetsystemen; afhankelijk
van de benodigde kennis, kan een cursus uit modules opgebouwd en verzorgd worden. +
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TNC-GEBRUIK
POSITIE-FEEDBACK
MOTION
ALGEMEEN

Communicatie drijft kennis en vooruitgang. Dat is altijd al zo geweest. Een effectieve communicatiestroom is noodzakelijk voor kwaliteit en innovatie. Ook in uw machinepark. Dus waarom voorziet u uw productieafdeling niet van alle
beschikbare informatie rondom het productieproces? Dat is Connected Machining. Met de Connected Machining
functies in onze TNC-besturingen hebben uw productiemedewerkers altijd toegang tot informatie van de ondersteunende afdelingen. Zo integreert Connected Machining uw productie naadloos in de gehele procesketen. Het resultaat:
u kunt meer, beter en flexibeler produceren.

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
Hoekmeetsystemen

6716 BM Ede, Nederland

Lengtemeetsystemen

Contourbesturingen

Telefoon 0318-581800
Digitale uitlezingen

www.heidenhain.nl

Meettasters

Impulsgevers

