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N O V I T E I T E N  É N  B E U R S A A N B I E D I N G E N

Het aansturen van bewerkings-
processen en productiecontrole
maken wij steeds gemakkelijker

Gemak dient de mens
Mede op basis van reacties van onze klanten wor-
den voortdurend nieuwe producten ontwikkeld.
Daarbij staan gebruikersvriendelijk en de vergaande
miniaturisering veelal centraal, hetgeen wij op onze
stand kunnen demonstreren.

Zo maakt de nieuwe software voor onze bestu-
ring iTNC 530 het werken eenvoudiger en biedt
weer extra programmeerfuncties zoals een DXF-
converter en botsingsbewaking.

De vraag naar een besturing uit het middenseg-
ment, heeft geresulteerd in de TNC 320. Een
compacte, maar veelzijdige besturing voor maximaal
5 assen, die ook de programmeermogelijkheden
met de grafische ondersteuning, vele praktijkgerich-
te cycli en het bedieningsgemak biedt.

Een draadloos en zeer compact 3D-tastsysteem
voor het automatisch uitrichten en meten van
werkstukken en gereedschappen is de TS 440. 

De taster TT 140, een gereed-
schapmeetsysteem voor lengte
en radius van stilstaand of draai-
end gereedschap, kan de opname
en de cyclische controle geheel
automatisch verzorgen.

Lasermeetsystemen zijn ook nieuw in ons leve-
ringsprogramma. Als antwoord op de marktvraag
bieden wij de TL NANO en TL MICRO voor contro-
le en bewaking van gereedschap. In deze uitgave
kunt u ook lezen over de genoemde noviteiten.

iTNC 530

Lasermeetsystemen 

STAND 11.D060 
HAL 11

Inruilpremie voor oude tellers 
Daarnaast promoten wij onze
actie met de nieuwe, prijs-
vriendelijke teller ND 780 en
bijbehorende linialen. Voor
complete sets hebben wij
interessante aanbiedingen.
Daarnaast bieden wij voor uw

oude teller, ongeacht het merk, een aanzienlijke
inruilpremie. Zo kan een oude machine, tot maxi-
maal drie assen, met een geringe investering voor-
zien worden van een complete digitale uitlezing!
Op onze stand informeren wij u graag.

Programmeercursussen met aanzienlijke
korting
Voor het optimaal benutten van de productiecapaci-
teit is de juiste bediening en programmering van de
HEIDENHAIN-besturing essentieel. Voor ons reden
om onze programmeercursussen tijdens de beurs
met een aanzienlijke korting aan te bieden. 

Naast bovengenoemde is er nog meer te zien! Met
plezier ontvangen wij u tijdens de Techni-Show
2006, van dinsdag 14 t/m zaterdag 18 maart, op
onze stand 11.D060 in hal 11. Ons team advi-
seert u desgewenst over de mogelijkheden en
toepassing van onze producten in uw productiepro-
ces of technologie.

Tot ziens

Jaap Bazuin, directeur L

TS 440

TNC 320

Voor veel van onze klanten en de gebruikers van onze producten, is de Techni-Show hét technologieplatform waar vraag en aanbod

elkaar treffen. Uiteraard willen wij u daar ontmoeten, van gedachten wisselen over het gebruik van onze nauwkeurige en betrouwbare

producten in uw vakgebied en u informeren over onze noviteiten. HEIDENHAIN heeft niet alleen oog voor detail maar streeft ook naar

optimaal gebruiksgemak. Dat resulteert in de vergaande vereenvoudiging van de aansturing van bewerkingsprocessen en productie-

controle. Uiteraard wordt dit getoond op onze stand maar daarnaast hebben wij beursaanbiedingen die zeker de moeite waard zijn.
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N I E U W E  P R O D U C T E N

WERKEN MET DE ITNC 530 NOG EENVOUDIGER 

Veel extra functies 
met nieuwe NC-software
De besturing iTNC 530 van HEIDENHAIN heeft met de nieuwste software (versie 34049x-02) weer 
een aantal extra mogelijkheden gekregen. Daardoor is de veelzijdige programmering van frees-, 
boormachines en bewerkingscentra nog gebruikersvriendelijker, veiliger en ook sneller geworden.

Twee belangrijke nieuwe functies beschrijven we
hieronder uitgebreider:

Dynamische botsingsbewaking
DCM  
Door complexe machinebewegingen bij 5-assige
bewerkingen en de veelal hoge verplaatsingssnelhe-
den wordt het steeds moeilijker de exacte asbewe-
gingen te voorspellen. Een ‘botsbewaking’ is daarbij
een nuttige functie, die de machinebediener ontlast
en hem helpt schade aan de machine te vermijden.
Ofschoon NC-programma’s uit een CAM-systeem
botsingen tussen gereedschap respectievelijk
gereedschapsopname en het werkstuk vermijden,
wordt met de machinecomponenten die zich in de
bewerkingsruimte bevinden geen rekening gehou-
den. Tenzij dat men investeert in kostbare, externe
software voor machinesimulatie. Maar ook dan weet
men nog niet zeker dat de omstandigheden in de
machine nog net zo zijn ( bijv. de opspanpositie) als

toen ze gesimuleerd werden. Een botsing herkent
men in het gunstigste geval dus pas als het product
op de machine bewerkt wordt. 

Besturing onderbreekt bewerking
Door de dynamische botsingsbewaking DCM van de
iTNC 530 wordt de machinebediener van deze zorg
bevrijd. De besturing onderbreekt bij een dreigende
botsing de bewerking en verhoogt daarmee de
veiligheid voor de bediener en machine. Schade aan
de kostbare machine en daarbij behorende dure
stilstandtijden kunnen hiermee vermeden worden.
Ook onbemand produceren wordt bedrijfszekerder.  

Werkt bij automatische en handbediening
De botsingsbewaking DCM werkt echter niet alleen
in automatisch bedrijf (programma afloop) maar is
ook actief in de werkstand handbediening. Wanneer
een machinebediener bijvoorbeeld bij het uitrichten
van een werkstuk met een onderdeel op een ‘bot-
singkoers’ zit in de bewerkingsruimte, wordt dit

De belangrijkste noviteiten: 
• dynamische botsingsbewaking (DCM)  
• import van DXF-bestanden  
• uitgebreidere Klaartext- en smarT.NC-programmering  
• 3D-lijngrafieken voor het testen van gemaakte 

programma’s
• puntenfilters voor extern gemaakte programma’s
• virtuele gereedschapsas  
• USB-ondersteuning van externe opslagmedia   
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door de  iTNC 530 herkend en worden de as-bewe-
gingen met een foutmelding gestopt. 

Komen twee onderdelen van de machine te dicht bij
elkaar, dan zijn er drie waarschuwingsniveaus: 
•voorwaarschuwing bij een afstand van minder dan

14 mm
•waarschuwing bij een afstand van minder 8 mm
•foutmelding bij een afstand van minder dan 2 mm

Natuurlijk geeft de iTNC 530 de bediener aan, welke
machinecomponenten zouden gaan botsen. De
voorwaarschuwing en de waarschuwing kunnen
door de machinebediener gewist worden, waarna hij
de assen verder normaal kan bewegen. Bij de
foutmelding moet DCM eerst worden uitgescha-
keld. Pas dan kan het botsingsgevaar worden opge-
lost door de assen bijvoorbeeld uit het gevaarlijke
gebied te bewegen.
De noodzakelijke definities van de machinecompo-
nenten worden door de machinefabrikant verzorgd.
De beschrijving van de bewerkingsruimte en de
objecten waarmee gebotst kan worden gebeurt via
geometrische lichamen, zoals vlakken, blokken en
cilinders. 
Complexe machineonderdelen kunnen ook uit
verschillende geometrische onderdelen worden
samengesteld. Het gereedschap wordt automatisch
als een cilinder met de gereedschapsradius, zoals in
de gereedschapstabel gedefinieerd, voorgesteld.
Voor zwenkinrichtingen kan de machinefabrikant de
tabellen die ook voor de machine-kinematiek wor-
den gebruikt, toepassen bij de definities van de
botsobjecten. 

Gegevens werkstuktekeningen
eenvoudig te importeren
Waarom nog steeds complexe contouren program-
meren, wanneer de gegevens van een werkstukte-
kening reeds in het DXF-formaat beschikbaar zijn?
Met de nieuwe NC-Software 34049x-02 heeft men
nu de mogelijkheid deze bestanden direct in de
besturing iTNC 530 te openen en de contouren
daaruit te extraheren.  Dit spaart niet alleen pro-
grammeer- en testtijd, het geeft ook de zekerheid
dat de gemaakte contour exact overeenkomt met
hetgeen de constructeur heeft getekend. De door
de  iTNC 530 ondersteunde DXF-formaten zijn
wereldwijd in vele gangbare CAD-programma’s
beschikbaar. 

Zoomfunctie op details van een geïmporteerd DXF-bestand. Bewerkingsprogramma op basis van geïmporteerde DXF-data.

Het bestand kan via het netwerk of via bijvoorbeeld
een USB-stick in de iTNC worden ingelezen en, net
als een NC-programma, via het programma-manage-
ment van de iTNC geopend worden. De iTNC houdt
daarbij rekening met de actieve werkstand en
genereert aansluitend een contourprogramma voor
smarT.NC of een Klaartext-dialoog-programma. 

DXF-bestanden omvatten meestal diverse lagen
(layers), waarmee de constructeur zijn tekening
heeft opgebouwd. Met een muisklik kunnen alle, in
de tekening aanwezige, overbodige lagen worden
uitgeschakeld om zo min mogelijk overbodige
informatie op het scherm te hebben. De iTNC kan
een contour overigens ook selecteren als deze in
verschillende lagen is opgeslagen. 

Nulpunt verplaatsen
Ook bij de definitie van het nulpunt van het werk-
stuk wordt de bediener door de iTNC geholpen. Het
nulpunt van de tekening van het DXF-bestand ligt
niet altijd zodanig, dat het als werkstuk-nulpunt
gebruikt kan worden, zeker niet wanneer de teke-
ning verschillende aanzichten bevat. De iTNC heeft
daarom de functie waarmee, simpel door het aan-
klikken van een element, het nulpunt verplaatst kan
worden.  

Contourherkenning 
Bijzonder gemakkelijk is de functie contourherken-
ning.
De bediener selecteert een willekeurig element met
de muis en zodra hij een tweede element heeft
gekozen, herkent de iTNC de gekozen omlooprich-
ting en start met de automatische contourherken-
ning. De iTNC selecteert dan automatisch alle
eenduidig herkenbare contourelementen, tot de
contour is gesloten of zich vertakt. Met enkele
muisklikken worden omvangrijke contouren vastge-
legd en heeft de bediener het direct te gebruiken
TNC-programma, waaraan hij slechts de technologie
hoeft toe te voegen, het eenvoudigst via smarT.NC.
Een krachtige zoomfunctie en verschillende instel-
mogelijkheden vervolmaken de functionaliteit van de
DXF-converter, waarbij ook aanpassingen voor het
werken met oudere TNC-besturingen mogelijk zijn.
Ook kan bijvoorbeeld de resolutie aangepast wor-
den, wanneer het programma afgewerkt moet gaan
worden met een oudere TNC-besturing, of over-
gangstolerantie opgegeven worden voor het geval
de contourelementen niet exact op elkaar aanslui-
ten.  L



Lengte en diameter snel bepaald
De TT140 gereedschaptaster kan veel tijd besparen
door het direct op de machine meten van bijna ieder
type gereedschap. Het kan gebruikt worden voor
het meten van de gereedschaplengte en diameter,
inclusief de afzonderlijke snijvlakken.

Breukbeveiliging 
Een voorgeprogrammeerde breuk in de stift be-
schermt het tastsysteem bij een bedieningsfout.

Optische positie-signalering 
De uitslag van de taster wordt ook via een LED 
gesignaleerd, hetgeen direct zichtbaar maakt 
dat de TT 140 zich in uitgezwenkte positie bevindt.
L

Met het nieuwe compacte tastsysteem TS 440
biedt HEIDENHAIN weer een noviteit voor het
automatisch uitrichten en meten van werkstukken
en gereedschappen.
Dit kleine broertje van de TS 640 kenmerkt zich door
zijn uiterst compacte afmetingen. Met een diameter
van 49 mm en lengte van 63 mm is deze taster
bijzonder geschikt voor toepassingen waar weinig
werkruimte voorhanden is. Technisch komt de
kleinere TS 440 overeen met de reeds bestaande TS
640 en beide zijn met name geschikt voor CNC-
machines met automatische gereedschapwisseling.

Infrarood voor schakelsignaal 
De TS 440 zendt zijn schakelsignaal via infrarood
naar de zend- en ontvangsteenheid SE 640. De voor
deze signaaloverdracht verantwoordelijke LED’s en
de ontvangmodule zijn gelijkmatig over de omtrek
van de TS 440 verdeeld, waardoor een overdracht-
bereik van drie meter gehaald wordt. In combinatie
met de zend- en ontvangsteenheid SE 540, die voor
de montage in de spindel bedoeld is, kan de TS 440
ook in grote machines worden toegepast. 

Gebruiksvoorbeelden
Werkstuk uitrichten; met de tastsystemen uit de 
TS-serie van HEIDENHAIN is het tijdrovende uitrich-
ten van te bewerken werkstukken niet meer nodig.
Van het werkstuk wordt, na het willekeurig opspan-
nen, door het aantasten van bijvoorbeeld een zijde
of twee boorgaten de scheefligging van het werk-
stuk bepaald. De CNC compenseert dit vervolgens
eenvoudig in het coördinatensysteem of met behulp
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Constante hoge nauwkeurigheid van de bewerkingen vereist een exacte opname

van de afmetingen van het gereedschap en cyclische controle van de gereed-

schapslijtage. Onze TT 140,  een andere noviteit voor de vermeting van stilstaande

en draaiende gereedschappen kan dit automatisch en  efficiënt verzorgen.

Compenseren door verschui-
ving van het coördinaten-
systeem.

Compenseren door tafel-
rotatie

TS440 blazend  in praktijk

TT 140
Tastnauwkeurigheid

Tastreproduceerbaarheid
Meerdere malen aantasten
vanuit een richting

Max. uitslag 
van het tastelement

Meetkracht

Aantastsnelheid

Beschermingsklasse EN 60 529 

<_ 15 µm 

2 σ ± 1 µm bij een tastsnelheid 
van 0,4 m/min 

5 mm in alle richtingen

axiaal: ca 8 N radiaal: ca. 1N 

max. 3 m/min. 

IP 67 

Vo o r  u i t r i c h t e n  e n  m e t e n  v a n  w e r k s t u k k e n

TS 440, draadloos en zeer 
compact 3D-tastsysteem

breukstift TT140

T T  1 4 0 ,  g e r e e d s c h a p - t a s t s y s t e e m  m e t  k a b e l a a n s l u i t i n g

Opname en controle van stilstaand
en draaiend gereedschap 

van de rotatie van de draaitafel. 
Referentiepunt bepalen; ook het benodigde referen-
tiepunt, voor de programmering van de gewenste
bewerking, is met het onze TS-tastsystemen snel en
nauwkeurig te bepalen. Afhankelijk van de beschik-
bare functies van de CNC is ook dit volautomatisch
mogelijk.

Automatisch reiniging met perslucht of
koelmiddel
De TS 440 is met de vrijblaas-voorziening zeer
eenvoudig schoon te houden. Met behulp van

perslucht  of met koelmiddel kan
de tastpositie van grotere veront-
reinigingen gezuiverd worden. Aan
de onderzijde van het tastsysteem
zijn drie sproeikoppen voor deze
vrijblaas-voorziening geïntegreerd.
Het spaart tijd en maakt het
gebruik van de automatische
tastcycli tijdens onbemand bedrijf
mogelijk. 
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3D-Tastsystemen zijn bijzonder geschikt om naast
het snelle uitrichten van het werkstuk, ook de
werkstukvermeting op de machine uit te voeren.
Hiervoor bieden de meeste CNC-besturingen – in
het bijzonder ook de HEIDENHAIN TNC-besturingen
– een serie van meetcycli. Hiermee zijn de meest
voorkomende geometrische vormen zoals gaten,
rechthoekige en ronde kamers,  eilanden, gatencir-
kels en vlakken te meten. L

De digitale uitlezing ND 780 is met name geschikt voor frees- en boormachines, en draaibanken met

maximaal drie assen. De uitlezing ND 780 onderscheidt zich door klaartekstdialogen (ongecodeer-

de tekst), die u helpen bij het positioneren en bij de toepassing van de speciale uitleesfuncties. 

De positiewaarden, dialoog- en invoerweergave,
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
Functies voor de desbetreffende toepassing zijn
gemakkelijk te activeren via de parameterinvoer. De
programmatuur beschikt over speciale functies voor
het maken van boorpatronen (gatenreeksen, gaten-
cirkels). Referentiepunten worden snel en exact
berekend met de kantentaster KT 130. De uitlezing
ND 780 ondersteunt daarbij met speciale tastfunc-
ties. 

Van radius- naar diameteruitlezing, ook voor
aparte bovensledes
In de werkstand Draaien kan eenvoudig van radius-
naar diameteruitlezing omschakeld worden. De
uitlezing ondersteunt tevens bij draaibanken met
aparte bovensledes. Met de somweergave kan de
bediener de bed- en bovenslede gezamenlijk of
afzonderlijk laten weergeven. Voor het vastleggen
van referentiepunten kan de gebruiker het draaideel
aftekenen en de gereed-
schapspositie bevriezen.
Vervolgens kan het werk-
stuk worden teruggetrok-
ken,  zodat het zonder
belemmering gemeten kan
worden. L

Sinds jaar en dag wordt de incrementele liniaal van het type LS 303 (C) toege-
past bij conventionele machines. De interface van deze liniaal zijn de bekende
sinusvormige 11µA incrementele signalen.

Samen de invoering met de nieuwe digitale uitlezing ND 780 en de reeds eerder
geïntroduceerde Positip PT 880 komt met de nieuwe liniaal LS 388 nu ook de
technisch modernere incrementele 1Vss interface ter beschikking voor de
conventionele machines.

Deze nieuwe liniaal heeft net als zijn voorganger een delingsperiode van 20 µm
en wordt standaard geleverd met afstandsgecodeerde referentiemerken. Me-
chanisch is de LS 388 compatibel met de LS 303, de aanbouwtoleranties zijn
echter ruimer. De LS 388 heeft in beide richtingen een tolerantie van +/- 0,5
mm, terwijl dit bij de LS 303 slechts +/- 0,2 mm respectievelijk +/- 0,3 mm is. L

LS 388 C
Nauwkeurigheidsklasse ± 10 µm
Meetlengten ML in mm 70 tot 1070, elke 50 mm instelbaar; 

1140, 1240 
Referentiemerk Afstandgecodeerd; voor het bepalen van 

de absolute positiewaarden na max. 20 mm
Beschermingsklasse IP 53 bij inbouw volgens 
EN 60 529 montagehandleiding 
Werktemperatuur 0 tot 50 °C
Spanning 5 V ± 5 %
Uitgangssignaal/
Signaalperiode 1 VSS/20 µm

Tastsysteem TS 440  
Tastnauwkeurigheid <_ ± 5 µm bij gebruik van de standaard taststift
Tastreproduceerbaarheid Meerdere malen aantasten vanuit een richting

2 σ <_1 µm bij een aantastsnelheid van 1 m/min 
Max. uitslag van het tastelement 5 mm in alle richtingen
Aantastsnelheid max. 3 m/min 
Beschermingsindex EN 60 529

IP 67 
Signaaloverdracht Infrarood-overdracht met uitstraling rondom
Stralingshoek van het infrarood-signaal 0° of + 30°

L S  3 8 8 ,  n i e u w e  l i n i a a l  a l s  o p v o l g e r  L S  3 0 3  

Moderne 1Vss interface nu ook voor 
conventionele machines

Gebruikersvriendelijk en simpele helpteksten bij gebruik

ND 780, flexibele uitlezing 
voor maximaal drie assen

ND 780 Uitlezingen met gebruikersbegeleiding d.m.v. dialogen via een monochroom vlakbeeldscherm, HELP-functies en grafische functies 
Toepassing bij voorkeur voor frees- en boormachines bij voorkeur voor draaibanken 
Assen max. 3 assen uit A t/m Z max. 3 assen uit A t./m Z en ZO, ZS 
Ingangen positie  meetsystemen 3 x 11 µ ASS of         1 VSS; Sub-D-bus 15-polig 
Afleesstap 10 µm, 5 µm, 1 µm of kleiner 
Referentiepunten 10 

voor 16 gereedschappen 
Functies • Verwerking referentiemerken REF voor afstandsgecodeerde en afzonderlijke referentiemerken 

• Restwegwerkstand met invoer van de nominale positie in absolute of kettingmaten 
• Tastfuncties voor vaststelling van het referentiepunt • Radius-/diameteruitlezing 

met de kantentaster KT: „zijkant“, „middellijn“ en „cirkelmiddelpunt“ • Weergave van afzonderlijke waarden of totaalwaarden voor Z en ZO 
• Berekenen van posities voor boorpatronen (gatencirkels, gatenreeksen) • Fixeren van de gereedschapspositie bij het terugtrekken
• Berekening van snijgegevens • Conusberekening

Interfaces V.24/RS-232-C, kantentaster KT, kantentaster met contactsluiting 
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Huub Balm, International Sales Manager bij Hem-
brug B.V.: “Wij profileren ons meer en meer als
leveranciers van een procesgecontroleerde totaalop-
lossing voor onze klantenkring waarbij het nauwkeu-
rige nadraaiproces centraal staat. Het hart van die
technische oplossing wordt gevormd door zelf
ontwikkelde, uiterst stabiele hydrostatische draaima-
chines, eventueel aangevuld met automatische laad-
/losinstallaties en post process meetapparatuur. Met
deze speciale draaimachines is het mogelijk gehard
stalen componenten (HrC 64 en hoger) proceszeker
in serie te draaien binnen 2 µm maatnauwkeurig-
heid. De Hembrug machines zelf hebben een oplos-
send vermogen van maar liefst 0,01 µm ofwel 10
nanometer.
Hembrug is een firma in beweging met een relatief
grote afdeling Engineering die moeilijke draaiopga-
ven van een internationale markt kan invullen. Met
een grote groep technici en een relatief klein ver-
koopapparaat, maar wel op basis van een groot
agentennetwerk, is Hembrug wereldwijd actief met
de focus op Europa. 

Gespecialiseerd in fijnverspaning
Op het gebied van fijnverspaning heeft Hembrug
een naam van formaat opgebouwd. 
Huub Balm: “Hembrug biedt met deze aanpak
betrouwbare turn key draaioplossingen voor de
klant. Draaimachines van Hembrug vinden we met

H e m b r u g  B . V.  t e  H a a r l e m :  s p e c i a l i s t  i n  p r e c i s i e  h y d r o s t a t i c a

“Voor dit high-

tech project,

dat alle aan-

dacht van de

organisatie

vergt, is alleen

het beste van

het beste goed

genoeg”

Planetentandwiel, gedraaid op carrousel-draaimachine

name in de lagerindustrie, de automobielindustrie,
de matrijzenbouw,  in de fabricage van hydraulische
en pneumatische schakelapparatuur, de machine-
bouw, de vliegtuigbouw en de optische industrie.”

Steeds nauwkeuriger
Hembrug heeft deze speciale positie in de markt
weten te veroveren door haar projectmatige benade-
ring en een steeds groter wordende tevreden
klantenkring. Huub Balm: “De nauwkeurigheid van
de machines in combinatie met een stevige proces-
kennis en jarenlange ervaring van de medewerkers
zijn unieke onderscheidende elementen. Er is
Hembrug B.V. veel aan gelegen een technologische
voorsprong te behouden en dit wordt mede bereikt
door aandacht voor opleiding van medewerkers,
deelname aan (internationale) EU ontwikkelingspro-
gramma’s en de intensieve contacten met klanten,
kennisinstituten en niet te vergeten leveranciers.”

Een concreet voorbeeld van 
extreme precisie
Met plezier geeft Huub Balm een concreet voor-
beeld van een industriële toepassing van de ge-
noemde extreme precisie: “Momenteel produceert
Hembrug samen met het zusterbedrijf Hemtech in
Valkenswaard een hydrostatisch gelagerde draaitafel
als module voor een speciale slijpkop die een zeer
nauwkeurige bewerking gaat uitvoeren voor een
nieuwe telescoop. Voor dit hightech project, dat alle
aandacht van de organisatie vergt, is alleen het
beste van het beste goed genoeg.”

De sprong naar het Verre Oosten
De uiterst geavanceerde en zeer nauwkeurige
totaalconcepten met als basis de hydrostatische
precisie-draaimachines van Hembrug zijn de immer
actieve Aziatische industrieën niet ontgaan: “Naast
onze traditionele bewerking van de West-Europese
markt en die in de Verenigde Staten, zien we ook
steeds meer behoefte aan Hembrug draaioplossin-
gen ontstaan vanuit Azië. Die markt betreden we nu
via agenten die actief zijn in bovengenoemde secto-
ren en met reeds bewezen applicatie-oplossingen.
Met deze beproefde applicaties leggen we de basis
voor nieuwe afzetgebieden en daarvoor hebben we
ook de juiste technische verkoopargumenten in
huis. Deze aanpak blijkt succes te hebben.

Het risico van uitval door vervuiling
Hembrug maakt uiteraard niet alle onderdelen van
haar precisiedraaibanken zelf. Zo hebben sinds jaar

Synthese tussen hardware en 
software realiseert performance 
in ultra-precisie draaibewerkingen 

Het in Haarlem gevestigde Hembrug B.V. is al sinds de late jaren zestig gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en

implementeren van hydrostatisch gelagerde precisie draaimachines voor het extreem nauwkeurig finishdraaien met CBN

gereedschappen (in gehard staal) of diamant gereedschappen (in non ferro metalen en exotische materialen).  Het begrip

ultra-precisie neemt Hembrug B.V. zéér nauw. 
Huub Balm, 
International
Sales Manager
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en dag de linialen van HEIDENHAIN de voorkeur.
“Op jaarbasis nemen wij enkele tientallen meet-
systemen af”, zegt Huub Balm: “De HEIDENHAIN
linialen spelen een prominente rol in de nauwkeuri-
ge slede- en hoofdspilelementen van de precisie-
draaibanken van Hembrug (redactie; open liniaal 
LIP 401 en de gesloten liniaal LF 481). Ze vormen
een belangrijk bestanddeel van de nauwkeurige
modules. 

Voor de bouw van speciaalmachines gebruiken we
eveneens linialen van HEIDENHAIN, maar in andere
varianten dan voor de in serie vervaardigde draaima-
chines. De specifieke voorkeur voor HEIDENHAIN is
gebaseerd op de geleverde kwaliteit en de betrouw-
baarheid. Voor Hembrug is het belangrijk dat er in
het veld geen storing plaatsvindt als gevolg van
vervuiling van het meetsysteem. Met name in een
productie-omgeving waar in ploegendienst wordt
gewerkt met snijvloeistoffen, is dat een belangrijk
thema. Dit weet HEIDENHAIN te bewerkstelligen
door ons de juiste types gesloten linialen te advise-
ren en vervolgens betrouwbare meetsystemen voor
de productiedraaimachines te leveren.” 

Balans tussen HEIDENHAIN, Siemens en
Hembrug
Voor de besturing van haar precisiedraaibanken
gebruikt Hembrug om technische redenen meestal
Siemens. Huub Balm: “Een belangrijk argument
voor deze keuze was dat zij het totale aandrijving-
pakket en de motoren kunnen bieden. Mede als
gevolg hiervan kunnen onze ingenieurs een perfecte
fijnafregeling van de digitale aandrijvingen realiseren. 
De combinatie van Siemens, HEIDENHAIN én de
hydrostatica van onze machines pakt bijzonder
gunstig uit voor ultra-precisie bewegingen. Voor de
besturing is het zeker niet uitgesloten dat 
HEIDENHAIN voor toekomstige ontwikkelingen en

speciale toepassingen een leverancier kan zijn. 
De inbreng van know how en betrouwbare precisie
producten van HEIDENHAIN blijven van groot
belang voor het welslagen van de nieuwste techni-
sche ontwikkelingen binnen Hembrug.”

Innoveren richting nieuwe bewerkingen
Hembrug plukt weliswaar de vruchten van haar
voorsprong op de markt van precisiedraaien, echter
het bedrijf uit Haarlem zal nooit op haar lauweren
rusten. Huub Balm: “We steken voortdurend veel
energie en middelen in de ontwikkeling van de
nieuwste machinemodules, verfijning van bewerkin-
gen, ontwikkeling van speciale spanmiddelen en
snijgereedschappen en de procesontwikkeling voor
de bewerking van nieuwe materialen. Denk hierbij
vooral aan exotische materialen als keramiek, titani-
um, stavax, wolfram carbide en andere. In de toe-
komst zal Hembrug veel aandacht aan deze ontwik-
kelingen blijven besteden” L

Proefopstelling Hembrug-draaibank voor lagers van 
windmolen-turbines 

Testen van machine voor hoog-
nauwkeurig harddraaien van
hydraulische regelventielen

Draaimachine Hembrug in kleur
SKF Precision Bearings

Gesloten liniaal LF 481

Open liniaal LIP 401  

STAND 12.F104
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Speciaal toetsenbord
Sinds enige tijd wordt de Programmeerplaats iTNC
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.NC-
toetsen en de Softkeys welke u op de machine zelf
in de behuizing van het TNC-beeldscherm terug-
vindt. Het geheel gaat vergezeld van de nieuwste
software; NC software versie 340 490-02. Op de PC
wordt, met behulp van deze software, het bekende
TNC-scherm weergegeven en werkt men met de
nieuwe smarT.NC programmeermethode, via de
Klaartext-dialoog, de programmering op basis van
vraag-en-antwoord, of met DIN/ISO. Bovendien
wordt de gebruiker grafisch ondersteund en zijn
dezelfde functies en vele productiecycli, waaronder
die voor freeswerk en de vrije contourprogramme-
ring FK, standaard beschikbaar.

Software-opties en FCL-functies als freeware 
Alle software-opties en FCL-functies (feature con-

tent level functies) die voor de besturing aange-
schaft kunnen worden, zijn nu in demoversies 
als freeware beschikbaar op onze site; 
www.heidenhain.nl/service. Zo kunnen gebruikers
de softwarepakketten of de gratis Demo-versie van
de Programmeerplaats iTNC, met al de functies
uitgebreid testen en vervolgens beslissen of bijvoor-
beeld een upgrade op de machine zinvol is.

Virtueel toetsenbord
Juist de gebruikers van de Demo-versie van de
Programmeerplaats kunnen nu nog een betere
indruk krijgen hoe eenvoudig de TNC via zijn toetsen
te bedienen is. Met behulp van het iTNC Control
Panel kan gekozen worden voor een aanvullend,
virtueel toetsenbord, dat alle belangrijke dialoog-

Programmeren voor iTNC 530 & ManualPlus 4110

Nieuwe programmeerplaats in
eigentijds design en speciale 
versie voor de MANUALplus 4110

Met de losse programmeerplaats en bijbehorende software heeft de gebruiker

de mogelijkheid de programmering voor de TNC-besturingen en

MANUALplus 4110 van HEIDENHAIN op identieke wijze, maar op

een andere locatie dan de machine te verzorgen. In voor-

gaande jaren leverde HEIDENHAIN als losse program-

meerplaats voor de TNC een forse unit, waarvan

het toetsenbord identiek was aan de machi-

nebediening. Inmiddels is er een 

compacte oplossing beschikbaar. 
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De DataPilot 4110 is de PC-programmeerplaats voor de
MANUALplus 4110. Door de programmering, het testen van
de programma’s en programma-optimalisering via de PC te
verzorgen wordt de stilstandtijd van de machine aanzienlijk
teruggebracht. Programmeren van cycli, interactieve con-
tour programmering en DFX-import van contouren is met dit
systeem zeer eenvoudig. Zelfs functies zoals definiëren
werknulpunt, meten gereedschap of de bewerking van een
cyclus, wordt met de DataPilot grafisch gesimuleerd, even-

als de beweging van de assen en spindels. Dat geeft de bediener het
vertrouwen voor de latere verwerking op de machine.

Makkelijk programmeren en archiveren
Ook bij deze Programmeerplaats wordt het vertrouwde en gebruikersvrien-
delijke grafische  scherm van de ManualPlus op de PC weergegeven. De
functies zijn identiek aan de ManualPlus, waardoor men de zekerheid heeft
dat  het geprogrammeerde ook direct op de machine draait.  DataPilot 4110
is de ideale oplossing voor de programmering, het aangepast hergebruiken
en de archivering van de bewerkingscycli van de MANUALplus 4110. L

Programmeerplaats voor MANUALplus

toetsen van de programmeerplaats-unit bevat. Om
gelijktijdig het TNC-scherm en dit virtuele toetsen-
bord in beeld te krijgen dient u wel te beschikken
over een beeldscherm van minimaal 1280 x 1024
pixels.

Optioneel PLC-Basis Programma 
Bij de installatie van de software iTNC Program-
meerplaats kan nu ook gekozen worden voor het
gelijktijdig installeren van het PLC-Basis Programma.
Daarmee is het mogelijk om de vervaardigde cycli,
ook daadwerkelijk op de computer te simuleren en
zo virtueel het uiteindelijke resultaat te beoordelen.

W W W. H E I D E N H A I N . N L

Nieuwe website boordevol 
brochures en technische informatie 
Digitale technieken en internet maken het voor u
mogelijk om op onze website snel en eenvoudig alle
informatie te vinden over het door u benodigde
product. De website is aangepast aan de tijd en nog
gebruikersvriendelijker van opzet geworden. 
Bedienings- en technische handboeken, maar ook
brochures met productspecificaties, afbeeldingen en
tekeningen zijn eenvoudig via de website te 
downloaden.
1. kies www.heidenhain.nl
2. selecteer SERVICES
3. kies DOCUMENTATIE
4. kies BEDIENINGSHANDBOEK of 

PRODUCTBROCHURES
5. selecteer de door u gewenste informatie en

kies voor downloaden

Indien u de informatie liever per post ontvangt kunt
u de bestelling aanvinken en op het mailsymbool
klikken. De functies ZOEKTEKST of  PRODUCT
ZOEKEN  bieden ook een snelle ingang naar infor-
matie. 

Verwijzing naar downloads
In deze uitgave ziet u bij veel
artikelen een pdf-symbooltje,
hetgeen aangeeft dat u uit-

gebreide informatie op onze website kunt downlo-
aden.

Toegang tot productassortiment
Onder de ‘knop’
PRODUCTEN &
TOEPASSINGEN
heeft u op ieder
gewenst moment de
toegang tot ons
uitgebreid productas-
sortiment en kunt u
desgewenst zelf
selecteren welke

specificatie het beste past bij uw toepassing. Uiter-
aard kunt u tevens gebruik maken van de ervaring
en kennis van onze verkoopmedewerkers, die u
zonodig graag adviseren bij uw definitieve keuze. L
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Naast de bekende tasters van HEIDENHAIN, is nu een nieuwe productgroep aan het assortiment

toegevoegd.Met de lasermeetsystemen, de TL NANO en TL MICRO, kan HEIDENHAIN ook de vraag naar deze

techniek uit de markt beantwoorden. Uiteraard is ook van deze producten de kwaliteit, de betrouwbaarheid

en de service conform onze hoge standaard. 

gereedschap bij zeer hoge toerentallen, zelfs hoger
dan 30.000 rpm. 
Bij de lasermeetsystemen TL Nano en TL Micro zijn
de volgende meetcycli beschikbaar:
• kalibreren van het lasermeetsysteem
• temperatuurcompensatie van de NC-assen
• tap-lengtemeting van centrische gereedschappen
• gereedschapinstelling in lengte en radius met

controle van radiaal verloop
• enkelvoudige snijkantcontrole op rechte snijkant

geometrie
• gereedschapbreukcontrole
• enkelvoudige snijkantcontrole op afgeronde

snijkantsymmetrie
• gereedschapinstelling in de lengte, radius en

snijhoek-radius
Onderstaand worden de cycli kort toegelicht.

Kalibreren van het lasermeetsysteem
Een belangrijk programma biedt de cyclus voor het
kalibreren van de HEIDENHAIN TL-lasermeetsyste-
men. Voordat met de laserlichtsensor kan worden
gemeten is het nodig, eerst de exacte posities van
de schakelpunten op de machine te bepalen.  Een
kalibreerdoorn van HEIDENHAIN, die de vorm heeft
van een cilindervormige paspen met schacht rond
8/12 mm en proefcilinder 12/20 mm, wordt in de
gereedschaphouder vastgezet. Vervolgens worden
de lengte, de diameter en de hoogte zeer nauwkeu-
rig gemeten. Voor de kalibreermeting moet een zo
goed mogelijke rondloop worden gewaarborgd. De
nauwkeurige afmetingen van de proefdoorn (L=leng-
te, R=radius, DL=hoogte, DR=0,5*afwijking rond-
loop) worden uit de gereedschaptabel gelezen als
het programma wordt opgeroepen. Het programma
meet de proefdoorn in relatie tot de opgegeven
referentiematen. De meetresultaten worden in
verschillende kalibreerparameters (Q-parameters)
geschreven en opgeslagen. 

Lasersystemen voor 
controle en bewaking 
van gereedschap

G e r e e d s c h a p l e n g t e -  e n  r a d i u s  m e t e n  t o t  3 0 . 0 0 0  t o e r e n  a a n  t o e

Uitval en nabewerking voorkomen
Om uitval en nabewerking in de seriematige produc-
tie te voorkomen en constante kwaliteit te waarbor-
gen is de conditie van het gereedschap van groot
belang. Slijtage of een beschadiging aan het snijvlak
kunnen, zeker bij manloze productie, hoge kosten
met zich meebrengen. Het exact registreren van de
lengte en doorsnede van het gereedschap en de
cyclische controle van de slijtage zijn noodzakelijk.

Tijdig signaleren defect gereedschap
De efficiëntie van het productieproces kan boven-
dien aanzienlijk verhoogd worden als een kapot ge-
reedschap tijdig gesignaleerd wordt. Hiervoor zijn de
lasermeetsystemen van HEIDENHAIN, de TL Nano
en TL Micro uitermate geschikte middelen. Met
deze systemen is het mogelijk te detecteren of de
productie wel volgens plan verloopt. De TNC’s van
HEIDENHAIN bezitten voorgeprogrammeerde cycli
voor het lasermeetsysteem, die onder andere
defecte gereedschappen kunnen opsporen. De pro-
grammeur kan hiervoor een routine in zijn program-
ma inbouwen, die in zo’n situatie de machine een
zustergereedschap laat nemen. Hierdoor hoeft het
productieproces dan niet onderbroken te worden. 

1 µm nauwkeurig, ook bij 30.000 toeren
Deze meetsystemen zijn met een reproduceerbaar-
heid van 1 µm  zeer nauwkeurig en er kunnen
diameters van 0,03 mm gemeten worden. Met dit
type taster is het ook mogelijk te meten met draai-
end gereedschap bij zeer hoge toerentallen, zelfs
hoger dan 30.000 rpm. 

Beschikbare meetcycli
Deze meetsystemen zijn met een reproduceerbaar-
heid van 1 µm zeer nauwkeurig en er kunnen diame-
ters van 0,03 mm gemeten worden. Met dit type
taster is het ook mogelijk te meten met draaiend
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Temperatuurcompensatie van de NC-assen
Om bij hoge nauwkeurigheidseisen het tempera-
tuurafhankelijke warmtegedrag van de machine te
compenseren, kan de thermisch bepaalde lengtewij-
ziging van de assen eenvoudig worden gemeten
met behulp van de laserlichtsensor en de kalibreer-
doorn van de TL-lasermeetsystemen. De nauwkeuri-
ge afmetingen van deze proefdoorn worden tijdens
het oproepen van het programma uit de gereed-
schaptabel gelezen. Het programma meet de proef-
doorn en bepaalt de actuele radiale en axiale positie
van het midden van de laserstraal. Deze positie
wordt vergeleken met de referentiepositie uit de TC-
referentiemeting. Het berekende verschil kan dan
b.v. als additionele nulpuntverschuiving worden
verrekend. Het bewerkingsprogramma wordt dan
voortgezet met de gecorrigeerde waarden.

Tap-lengtemeting van centrische gereed-
schappen
Een cyclus voor de lengtemeting van centrische
gereedschappen met het HEIDENHAIN- lasermeet-
systeem is ook beschikbaar. Het programma kan
bekende gereedschappen (lengte L≠0 mm) of
onbekende gereedschappen (lengte L=0) opmeten.
Het resultaat van de meting wordt in de gereed-
schaptabel onder het actuele gereedschap wegge-
schreven.

Gereedschapinstelling in lengte en radius
met controle van radiaal verloop
Het programma met de cyclus voor het opmeten
van de lengte en diameter van centrische gereed-
schappen en een optionele controle van het radiaal
verloop kan ook eenvoudig met TL-lasermeetsyste-
men uitgevoerd worden. Het programma kan beken-
de gereedschappen (lengte/radius L≠0 / R≠0 mm) of
onbekende gereedschappen (lengte/radius L=0 /
R=0 mm) opmeten. Het resultaat van de opmeting
wordt in de gereedschaptabel onder het actuele
gereedschap Tnr. weggeschreven. 

Enkelvoudige snijkantcontrole op rechte
snijkant geometrie
Om een foutvrije onderdeelproductie te waarborgen,
dient men voor kritieke gereedschappen voor en na
de bewerking een controle op snijkantbreuk of
snijkantslijtage uit te voeren. Het draaiende gereed-
schap wordt zo door de lichtstraal bewogen, dat alle
snijkantdiameters kunnen worden gecontroleerd,
ook of deze nog passen binnen de tolerantie van het
radiaal verloop. Dit programma biedt, in combinatie
met een HEIDENHAIN-lasermeetsysteem, de cyclus
voor de enkelvoudige snijkantcontrole van gereed-
schappen met verschillende snijkanten. Het pro-
gramma gaat uit van gereedschap met bekende
gegevens, dat met het geldige gereedschap  uit het
gereedschapsgeheugen worden gelezen.

Controle op gereedschapbreuk
Om een foutvrije bewerking van de onderdelen te
verzekeren, dienen de kritieke gereedschappen voor
en na de bewerking op breuk te worden gecontro-
leerd. Het draaiende gereedschap wordt daarvoor zo
door de lichtstraal bewogen, dat de gereedschaps-
lengte kan worden gemeten en de naleving van de
lengtetolerantie kan worden gecontroleerd. Deze
cyclus is het programma voor de, in combinatie met
ons lasermeetsysteem, controle op breuk van
cilindrische gereedschappen. Ook dit programma
gaat uit van gereedschapsgegevens uit het gereed-
schapsgeheugen.

Enkelvoudige snijkantcontrole op afgeronde
snijkant symmetrie
Evenals voor de controle op rechte snijkant geome-
trie is er een cyclus, om met behulp van de HEIDEN-
HAIN TL Micro, de individuele snijkantcontrole van
gereedschappen met verscheidene snijkanten met
kogelkop/hoekradii geautomatiseerd te verzorgen.
Ook nu op basis van bekende gereedschapsgege-
vens, die ook uit het gereedschapsgeheugen wor-
den gelezen.

Hiervoor wordt het draaiende gereedschap zo door
de lichtstraal bewogen, dat alle snijkanten worden
gecontroleerd op de toegestane vormtolerantie.
Deze controle kan alléén met behulp van een gefo-
cusseerd lasersysteem (TL Micro dragersysteem)
met de vereiste nauwkeurigheid worden uitgevoerd.
Daarnaast moet altijd aan beide zijden worden
gekalibreerd (Q57=0) met de kalibreerdoorn, omdat
bij de baanberekening rekening moet worden ge-
houden met het exacte radiale en axiale laser-
straalmidden.  L

1. Meten van de gereed-
schapslengte

2. Signaleren van stiftbreuk 
3. Meten van gereedschaps-

diameter
4. Herkennen van radius-

breuk
5. Meting schroefdraadfrees
6. Meten profielboor
7. Meten afronding radius
8. Kalibreren met de

kalibreerdoorn

TL Micro 150 TL Micro 200 TL Micro 300 TL Nano
gereedschapdiameter
middenmeting 0,03 tot 30 mm 0,1 tot 80 mm 0,1 tot 180 mm 0,03 tot 37 mm
tangentiële meting boven 0,03 tot 30 mm 0,1 tot 98 mm 0,1 tot 324 mm
tangentiële  zijkantmeting 0,03 tot 30 mm 0,1 tot 122 mm 0,1 tot 428 mm
tangentiële meting 0,03 tot 44 mm
reproduceerbaarheid ± 0,2 µm ± 1 µm ± 1 µm ± 0,2 µm
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Sinds meer dan 30 jaar bewijzen de TNC-

besturingen van HEIDENHAIN in het dage-

lijks gebruik aan de frees-, de boormachi-

nes en bewerkingscentra hun kunnen. Het

zijn de werkplaatsgeoriënteerde program-

meermogelijkheden met de grafische onder-

steuning, de vele praktijkgerichte cycli en

het bedieningsgemak die alle besturingen

van HEIDENHAIN kenmerken. Ook in de TNC

320 treft u dit basisprincipe weer aan. Deze

besturing is speciaal ontwikkeld voor

bedrijven die een besturing kiezen uit het

middensegment, maar wel de nauwkeurig-

heid, het bedieningsgemak en de betrouw-

baarheid van HEIDENHAIN wensen.

Werkplaatsgeoriënteerde 
programmeermogelijkheden 
Veelvoorkomende frees- en boorbewerkingen
kunnen door de bediener aan de machine zelf
geprogrammeerd worden. Dit met behulp van
‘Klaartekst’, simpele dialoogteksten met
grafisch ondersteunende schermbeelden.
Voor standaardbewerkingen, maar ook voor
de complexe programma’s, kan gebruik
gemaakt worden van een grote verscheiden-
heid aan voorgeprogrammeerde bewerkings-
cycli en coördinatentransformaties. 

Eenvoudige bediening
Voor de eenvoudige bewerkingen, zoals
bijvoorbeeld het vlakfrezen van oppervlakken,
hoeft voor de TNC 320 geen programma
geschreven te worden. De assen zijn namelijk
net zo makkelijk handmatig te verplaatsen
met behulp van een druk op de astoetsen of,
als het zeer nauwkeurig moet gebeuren, met
behulp van het elektronische handwiel 
HR 410.

Grafische weergave lopend programma
Op de TNC 320 is het mogelijk tijdens de
productie van een werkstuk een ander pro-
gramma of testprogramma grafisch weer te

geven. Bovendien kan het scherm real-time
laten zien welke bewerking uitgevoerd wordt
. Koelvloeistof en de beschermkap maken
direct zicht op de bewerking vaak onmogelijk
Met een druk op de knop ziet de bediener op
het scherm het resultaat van de actuele
bewerking grafisch weergegeven.

Off line programmeren
De programma’s van de
TNC 320 kunnen ook prima
op een PC geschreven
worden. De interface voor
Fast-ethernet garandeert
zeer korte overdrachtstij-
den, zelfs bij langere pro-
gramma’s. De TNC 320 kan ook programma’s
verwerken die in DIN/ISO geprogrammeerd
zijn.

Compact en overzichtelijk 
De TNC 320 is een compacte, maar veelzijdi-
ge besturing voor vier (optioneel vijf) assen
Dankzij het flexibele bedieningsconcept en
uitgebreide mogelijkheden is zij in het bijzon-
der geschikt voor het gebruik op universele
frees- en boormachines voor:
• seriematige- of enkelstuksproductie
• matrijzenbouw
• machinebouw
• research en ontwikkeling
• bouw van prototypes in laboratoria
• reparatieafdelingen
• training- en scholingsafdelingen

Deze besturing biedt niet alleen de noodzake-
lijke programma’s maar bovendien vele
handige extra functies zoals:.
• vrij contourprogrammering
• voorgeprogrammeerde freescycli voor

complexe contouren
• snel bepalen van het referentiepunt met

behulp van de 3-D-taster

Uitgebreide informatie en  technische specifi-
catie over deze nieuwe besturing vindt u in
de brochure. Deze kunt u eenvoudig down-
loaden via internet (www.heidenhain.nl) of
bestellen 0318- 581800.  L
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Real time weergave

TNC320 met bediener

Compact, veelzijdig en alles in één unit
TNC 320,  bestur ing voor  f rees-  en boormachines tot  5  assen


