Digitale uitlezing voor een Myford® draaibank:
Met meetkabels in plaats van meetlatten!
Velen onder
ons dromen
van een digitale uitlezing
voor hun metaaldraaibank.
Afb.1 Meetkabel
Zo ’n ‘DRO’
laat toe om de draaibeitel op precies
dezelfde plaats terug te zetten, wat
een oplossing biedt voor fouten door
de speling die steeds op de schroefassen zit waarmee de dwarsslede
wordt aangedreven. Zoiets helpt vooral bij het maken van schroefdraad.
Dat er grote belangstelling is voor dit
toebehoren bewijzen de vele filmpjes
hierover op YouTube, de bijdragen op
de Model Engineering website en op
vele forumdiscussies.

Afb.2 Myford ML7, beitelhouder verwijderd om de
opstelling te tonen

Maar de hoge kostprijs schrikt af. En
dat niet alleen: het bevestigen van digitale meetlatten op een kleine draaibank is een hele uitdaging. Ze nemen
veel te veel plaats in. Voor de X-as
valt dat nog mee, want aan de achter-

zijde van de draaibank is doorgaans
wel wat ruimte beschikbaar, maar op
de Y-as, de dwarsslede, is dat een
ramp. Bovendien bedekt deze meetlat
de toegang tot de T-sleuven van de
dwarsslede en verbergt ze de stelschroeven van de dwarstafel. Het
plaatsen van een omgekeerde afsteekbeitel aan de achterzijde van het
werkstuk, zoals ik graag doe, of het
meetrekken van de beitel bij het
draaien van een kegel met een hulpstuk dat achter het bed werd gemonteerd, dat wordt dan onmogelijk. Ook
de beschikbare ruimte tussen de centers van de draaibank wordt ingekort
met de breedte van de beschermkap
boven de meetlat. Niemand boort
graag gaten in zijn machine. Dat moet
tot een minimum beperkt blijven.
Er is een uitgebreide industrie ontstaan voor het verkopen van DRO’s,
met zelfs specifieke pakketten om
een bepaald merk van draaibank met
een DRO te voorzien. Voor mijn Myford® uit de 7 reeks kost dit al gauw
440 tot 705 Britse ponden, zonder
verzendingskosten, en wie weet binnenkort ook nog douanekosten. Dan
moet je het hele gedoe nog in elkaar
zetten, meestal ook nog enkele gaten
boren in de machine en dan ziet uw
draaibank met haken, beugels, afdekplaten en een zwaaiarm, eruit als een
gedrocht van een gekke uitvinder. Dat
moet beter kunnen dacht ik. Zo werd
ik geïnspireerd door een artikel van
David Haythornetwaite

“Digital

readouts on the smaller lathe”

op
https://www.haythornthwaite.com/
DRO%20For%20The%20Smaller%
20Lathe.pdf.
Hij had meetkabels gebruikt van een
Brits bedrijf, BW Electronics genaamd, in de plaats van meetlatten.
Hij is opgetogen over de nauwkeurigheid van deze meetkabels en over de
plaats besparing op zijn Myford®.
Maar ook deze set kost rond de 400
Britse ponden. En het scherm van de
uitlezing is bepaald klein. Het wordt
aan de wand achter de draaibank of
op het spatscherm geplaatst, wat
toch niet zo handig is als men daar
de drukknoppen moet bedienen. Misschien is het zelfs wat gevaarlijk, je
moet ervoor vooroverbuigen. Hij besteedt veel aandacht aan het inpakken van de meetkabel door het aanbrengen van een telescopisch omhulsel errond om deze te beschermen
tegen spanen en snijolie. Ik denk dat
het wel nodig is om meetlatten te beschermen tegen spanen en snijolie,
omdat de bewegende delen vlak
naast de dwarstafel liggen. Maar een
kabel? Daar zit een plastic omhulsel
rond en wat beweegt zit een heel
eind achter de dwarstafel binnen in
een afgesloten bobijn.
Volgens onze vele ministers moeten
wij nu om de crisis te bestrijden vooral in eigen land kopen en moeten we
best ook ons spaargeld opdoen.

Maar in eigen land heb ik geen ‘wire
encoders’ kunnen vinden. Jawel in
China, je weet wel waar, daar zijn ze
in overvloed te vinden. Ik ben voorzichtig geweest en ben begonnen
met er ééntje te bestellen. Het werd
na enig uitzoeken van gegevens en
prijsvergelijking een combinatie van
meetkabel CALT CESI-S800 met een
digitale uitlezing CALT HB961. Met
een kabellengte van 80 cm was deze
decoder ruim lang genoeg voor de Xas. Kostprijs: € 152 verzenden inbegrepen.

Afb.3 Meetkabel met uitlezing

Het monteren van de X-meetkabel
achter het bed van de draaibank was
een fluitje van een cent. Een Myford®
heeft daar standaard al een aantal
getapte openingen op een rij staan,
telkens op 4 inch na elkaar. Een latje
in koper heb ik in de vorm van een L
geplooid en vastgeschroefd op de
twee laatste schroefopeningen.

Afb. 4 Haakse beugel aan de achterzijde van
het bed voor X-as opstelling. Ik heb die ook
maar met een spuitbus in machinegroen gespoten.

De dwarstafel heeft op de achterste
boord onderaan ook al een vijsopening en daar heb ik dan een boutje
ingezet waarop de meetkabel met
een paperclip als een lus eromheen
werd aangelegd. De paperclip mag
wat breed zijn en werd dicht gesoldeerd zodat er geen rek of speling
mogelijk is.

Afb. 6 De uitlezingen in een Velleman® project kastje

DRO meetlatten die in overvloed in
de handel zijn. Ze worden ook zo
aangesloten:

Afb. 7 De meetkabel eindigt in gekleurde adertjes, met afscherm vlecht errond

Afb. 5 Op de onderkant van de dwarstafel is al een vijsopening voorzien

De decoder werd aangesloten op de
uitlezing en de uitlezing kwam in een
projectkastje te staan vooraan op de
tafel onder mijn draaibank. Deze
meetkabel werkt volgens de RS422
standaard, precies dezelfde als de
gebruikelijke glas en magnetische

Afb. 8 Aansluitingen op de uitlezing

Afb. 9 Aansluitgegevens

Zonder enig programmeren werkt de uitlezing als een zonnetje, je kan ook een
nulpunt intoetsen en er zijn twee relais uitgangen voorzien. Met de drukknoppen kunnen ook andere soorten uitlezing ingesteld worden. Je moet wel even
wachten na het inschakelen van de stroom want het systeem stelt zich eerst in.
Voor beide relais heb ik nog geen toepassing kunnen bedenken.
Uit nieuwsgierigheid heb ik het signaal op de oscilloscoop bekeken en dat ziet
er zo uit: de gele blokjes op kanaal 1 komen uit B en de groene lijn op kanaal 2
komt uit A.

Afb. 9 Signalen op de oscilloscoop, de pulsjes zitten rond 15 K Hz.

De signalen B- en A- zijn precies hetzelfde maar dan omgekeerd. Ze worden niet gebruikt.
Bemoedigd door dit resultaat heb ik
dan een tweede set besteld voor de
Y-as. Daar is de opstelling van de
meetkabel wat ingewikkelder. Er
moet eerst een aanhaak punt gemaakt worden voor de kabel, alweer
met een paperclip. Daarvoor moet
een gaatje geboord worden in de
dwarstafel, op 1 cm van de dwarsslede rechts en helemaal vooraan. Het
gaatje wordt M4 getapt zodat je er
een boutje kan laten uitsteken.

Afb. 11 De Y-as meetkabel met paperclip. De
beitelhouder is weggenomen om de opstelling
beter te laten zien

Afb. 10 Bevestiging voor de Y-as vooraan

De kabelklos komt best een eind achter de dwarstafel zodat deze niet in
de weg komt van het taps draai hulpstuk of de afsteek beitelhouder. Daarvoor is een beugel nodig. De beugel
moet kunnen vastgezet worden op
het achterste eind van de dwarsslede
en moet onderaan dun genoeg zijn
om bij het naar voor verplaatsen van
de dwarsslede over de dwarstafel
niet tegen de tafel te stoten.
Afb. 13 Achterzijde van de beugel. Heb er nog twee
gaten in geboord en getapt M8, kan altijd van pas
komen om er iets op te bevestigen.

Afb. 12 De beugel voor de Y-as. Ik heb het OBOhout gespoten met een verfbus zilver

Afb. 14 Onderkant van de beugel. Merk de twee
gaten om de beugel vast te kunnen vijzen aan de
dwarsslede. Hun positie moet wel nauwkeurig zijn.
De sleuf wordt beiderzijds met een zwaluwfrees
gemaakt.

Er zijn bijgevolg nog twee gaten nodig
in het achterste vlak van de dwarsslede en die heb ik M4 getapt. De beugel
is 21 cm lang geworden en werd onderaan over 8 cm met een zwaluwstaartfrees in gefreesd zodat de beugel vlot over de dwarstafel kan schuiven. Ik heb de beugel uit OBO-hout
gemaakt maar het kan even goed uit
Ertalon® of aluminium, als het maar
stevig genoeg is om er draad in te
tappen. Op het staartje van de beugel
is een inkeping voor de klos van de
meetkabel en die wordt vastgehouden
door twee M4 boutjes. Door de klos
hoger of lager in te stellen kan de kabel perfect horizontaal lopen, mooi
evenwijdig met de slede.
De kabel laat de T-sleuven van de
dwarstafel open en hindert de stelvijzen van de dwarstafel niet. De werkruimte tussen de centers van de
draaibank is hiermee slechts met 1
cm ingekort. Als besluit kan ik vaststellen dat het gebruik van meetkabels duidelijk voordelen biedt. Het is
goedkoper, het werkt verbazend accuraat, het is niet hinderlijk op de machine, en er is enkel beperkte chirurgie nodig op de draaibank zelf:
slechts drie gaten moeten geboord

Afb. 15 De kabel laat de T-sleuven open en laat
de stelschroefjes bereikbaar

Afb. 16 Zelfs taps draaien kan nog ongehinderd.

worden en worden M4 getapt. Elke
modelbouwer die een treintje of een
stoommachientje kan maken moet dit
aankunnen, ook al moet de dwarsslede eens afgenomen worden om er
twee gaten in te boren. Het was bovendien leuk om te bedenken en te
maken. Maar ik zie nog meer mogelijkheden. In een volgend artikel wil ik
nagaan of deze opstelling ook kan uitgebreid worden met TouchDRO, zodat de uitlezing op het scherm van
een Androïd tablet kan verschijnen en
de voordelen van deze gratis software
kunnen benut worden. Ik heb alvast
voldoende plaats gelaten in het project kastje om de TouchDRO printplaat en een USB aansluiting voor
een tablet te voorzien.
Jacques Van Damme

