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Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC

Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé 
svým celkovým výkonem a rozsáhlým 
vybavením. Navíc mohou být optimálně 
přizpůsobeny dané aplikaci celou řadou 
volitelných opcí a prvků příslušenství. Tento 
prospekt přináší obsáhlý přehled 
volitelných opcí a nejdůležitějších rozšíření 
hardwaru k aktuálním verzím řídicích 
systémů. Kromě podrobných popisů funkce 
je zde uveden také přehled, od které verze 
softwaru je určitá opce nebo rozšíření 
hardwaru k dispozici.

Opce jsou funkce, integrované do řídicího 
systému, s nimiž lze i dodatečně 
přizpůsobit rozsah funkcí TNC skutečným 
požadavkům. Některé opce musí být 
přizpůsobeny výrobcem stroje. Opce se 
jednoduše aktivují heslem.

V produktech PC-Software vám 
společnost HEIDENHAIN dává k dispozici 
užitečné nástroje pro aplikace mimo TNC 
systém, např. pro podporu přenosu dat, 
vytváření PLC programu až po kompletní 
programovací stanici.

Hardwarová rozšíření učiní práci na stroji 
rychlejší, bezpečnější a jednodušší. Tak 
například elektronické ruční kolečko 
umožňuje zvláště jemné pojíždění stroje, 
nebo obrobková dotyková sonda 
významně zkracuje čas nutný k ustavení 
obrobku.

Windows 7, Windows 8, Windows 10 jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
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Přehled

Opce

Čí
sl

o 
op

ce

ID

TN
C 

32
0

TN
C 

62
0

TN
C 

64
0 Nutno 

přizpůsobit 
pomocí OEM

Stránka

Programování a obsluha

Obrábění s otočným stolem
• programování kontur na rozvinutém plášti válce
• posuv v mm/min nebo stupně/min

8 617920-01
TNC 320:  
536164-01

• • • ano 13

Transformace souřadnic
Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE

8 617920-01
TNC 320:  
536164-01

• • • ano 14

Krok zobrazení až 0,01 μm resp. 0,00001° 23 632986-01 –   ne –

Cykly dotykových sond
• kompenzace šikmé polohy obrobku, nastavení vztažného bodu
• automatické měření obrobků a nástrojů
• aktivace vstupu dotykové sondy pro cizí systém

17 634063-01  •  ano 15

Rozšířené programovací funkce
• volné programování kontur FK
• obráběcí cykly
• hluboké vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, centrování
• frézování vnitřních a vnějších závitů
• řádkové obrábění na rovných a šikmých plochách
• kompletní zpracování přímých a kruhových drážek
• kompletní zpracování obdélníkových a kruhových kapes
• bodový rastr na kruhu a na přímce
• průchod konturou, konturové kapsy i souběžně s konturou
• integrovat lze cykly vytvořené výrobcem stroje
• gravírování textů nebo číslic v přímce i do oblouku
• konturová drážka trochoidální metodou

19 628252-01  •  ne 16

Grafika při testování a chodu programu
• pohled shora (půdorys)
• zobrazení ve 3 rovinách
• 3D-zobrazení

20 628253-01  •  ne 17

Tvarově věrné 3D zobrazení 20 628253-01  •  ne 18

Správa palet 22 628255-01 – •  ano 19

DXF konvertor – přebírání kontur a obráběcích pozic z DXF souborů 42 526450-01 • • • ne 21

CAD import – importování kontur ze 3D modelů 42 526450-01 • • • ne 22

Soustružnické funkce
• správa soustružnických nástrojů
• kompenzace poloměru břitu
• přepínání režimu frézování/soustružení
• prvky kontury specifické pro soustružení
• paket cyklů pro soustružení

50 634608-01 – – • ano 23

Soustružení s excentrickým upnutím 50 634608-01 – – • ano 24

• = k dispozici jako opce
– = není k dispozici
 = standard
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Opce

Čí
sl

o 
op

ce

ID

TN
C 

32
0

TN
C 

62
0

TN
C 

64
0 Nutno 

přizpůsobit 
pomocí OEM

Stránka

Programování a obsluha

Synchronní chod dvou a více vřeten
• cyklus: odvalovací frézování

131
50

806270-01 – – • ano 28

Rozšířená správa nástrojů 93 676938-01 • • • ano 26

Interpolující vřetena - interpolační soustružení 96 751653-01 – – • ano 27

Batch Process Manager – přehledné zobrazení správy palet 154 1219521-01 – • • ano 20

Grinding – funkce pro broušení a orovnávání 156 1237232-01 – – • ano 29

Gear Cutting – funkce pro odvalovací frézování ozubení 157 1237235-01 – – • ano 30

Advanced Function Set Turning – rozšířené soustružnické cykly a 
funkce

158 1237237-01 – – • ano 25

Přesnost stroje

KinematicsOpt – cykly dotykové sondy pro automatické proměřování 
rotačních os

48 630916-01 – • • ano 31

KinematicsComp – 3D prostorová kompenzace 52 661879-01 – – • ano 32

CTC (Cross Talk Compensation) – kompenzace polohových odchylek 
způsobených spřažením os

141 800542-01 – • • ano 33

PAC (Position Adaptive Control) – polohově závislé přizpůsobení 
regulačních parametrů

142 800544-01 – • • ano 34

LAC (Load Adaptive Control) – přizpůsobení regulačních parametrů 
závislé na zatížení

143 800545-01 – • • ano 35

MAC (Motion Adaptive Control) – pohybově závislé přizpůsobení 
regulačních parametrů

144 800546-01 – • • ano 36

AVD (Active Vibration Damping) – aktivní potlačení vibrací 146 800548-01 – • • ano 37

Component Monitoring – monitorování přetížení a opotřebení 
komponent

155 1226833-01 – • • ano 46

• = k dispozici jako opce
– = není k dispozici
 = standard
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Opce

Čí
sl

o 
op

ce

ID

TN
C 

32
0

TN
C 

62
0

TN
C 

64
0 Nutno 

přizpůsobit 
pomocí OEM

Stránka

Funkce obrábění

Interpolace – kruh ve 3 osách při naklopené rovině obrábění 8 617920-01
TNC 320:  
536164-01

• • • ne 14

Interpolace – přímka v 5 osách 9 617921-01
TNC 320:  
536164-01

– • • ne –

5osé simultánní obrábění
• 3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
• změna polohy sklopné hlavy elektronickým ručním kolečkem za 

chodu programu; poloha špičky nástroje zůstává nezměněna 
(TCPM=Tool Center Point Management)

• hlídání kolmé polohy nástroje ke kontuře
• korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
• ruční pojíždění v aktivním systému nástrojové osy

9 617921-01
TNC 320:  
536164-01

– • • ano 38

Override ručním kolečkem - polohování ručním kolečkem během 
provádění programu

21 628254-01  •  ano 39

Korektura nástroje - výpočet kontury s korekcí poloměru dopředu 
(LOOK AHEAD)

21 628254-01  •  ne 40

DCM – dynamická kolizní ochrana 40 526452-01 – – • ano 41

Globální nastavení programu 44 576057-01 – – • ano 42

AFC – adaptivní regulace posuvu 45 579648-01 – – • ano 43

3D-ToolComp – 3D korekce poloměru nástroje v závislosti na úhlu 
nastavení (jen s opcí 9)

92 679678-01 – – • ne 47

ACC (Active Chatter Control) – aktivní potlačení drnčení 145 800547-01 – • • ano 44

VSC – kontrola upnutí kamerou 136 1099457-01 – – • ano 48

OCM – Optimized Contour Milling/optimalizované  
frézování kontur

167 1226833-01 – • • ne 45

Komunikace

HEIDENHAIN-DNC – komunikace s externími aplikacemi Windows 
přes komponenty COM

18 526451-01 • • • ne 49

Remote Desktop Manager – zobrazení a dálkové ovládání externích 
počítačů (např s Windows)

133 894423-01 • • • ano 50

State Reporting – rozhraní State Reporting (SRI) - příprava 
provozních stavů

137 1232242-01 • • • ne 51

OPC UA NC Server – bezpečné a stabilní rozhraní pro připojení 
moderních průmyslových aplikací

56
–
61

1291434-01
–
1291434-06

– – • ne 52

Přehled

• = k dispozici jako opce
– = není k dispozici
 = standard
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Opce

Čí
sl

o 
op

ce ID

TN
C 

32
0

TN
C 

62
0

TN
C 

64
0

Nutno 
přizpůsobit 
pomocí 
OEM

Strán-
ka

Přizpůsobení stroje

Přídavné regulační 
okruhy

přídavná osa 1 0 354540-01 • • • ano 53

přídavná osa 2 1 353904-01 • • • ano

přídavná osa 3 2 353905-01 – – • ano

přídavná osa 4 3 367867-01 – – • ano

přídavná osa 5 4 367868-01 – – • ano

přídavná osa 6 5 370291-01 – – • ano

přídavná osa 7 6 370292-01 – – • ano

přídavná osa 8 7 370293-01 – – • ano

4 přídavné regulační smyčky 77 634613-01 – – • ano

8 přídavných regulačních smyček 78 634614-01 – – • ano

Souběžné osy – gantry osy, tandemové stoly 24 634621-01 • •  ano 55

Python OEM Process – realizace zvláštních funkcí 46 579650-01 • • • ano 56

Double Speed – krátké časy cyklu regulačních smyček pro přímé pohony 49 632223-01 – • • ano 57

OEM opce 101
–
130

579651-01
–
579651-30

– – • ano 58

RTC: funkce spřažení v reálném čase pro synchronizaci os a vřeten 135 1085731-01 – – • ano 59

Integrated FS: Basic – Gen 3 exclusive: aktivace funkční bezpečnosti  
FS a aktivace 4 bezpečnostních regulačních obvodů

160 1249928-01 – – • ano 54

Integrated FS: Basic – Gen 3 exclusive: aktivace funkční bezpečnosti FS 
a aktivace maximálního počtu bezpečnostních regulačních obvodů ( 10) 

161 1249929-01 – – • ano

Add. FS Ctrl. Loop 1 – Gen 3 exclusive: Přídavný bezpečnostní  
regulační obvod 1

162 1249930-01 – – • ano

Add. FS Ctrl. Loop 2 – Gen 3 exclusive: přídavný bezpečnostní  
regulační obvod 2

163 1249931-01 – – • ano

Add. FS Ctrl. Loop 3 – Gen 3 exclusive: přídavný bezpečnostní  
regulační obvod 3

164 1249932-01 – – • ano

Add. FS Ctrl. Loop 4 – Gen 3 exclusive: přídavný bezpečnostní 
regulační obvod 4

165 1249933-01 – – • ano

Add. FS Ctrl. Loop 5 – Gen 3 exclusive: přídavný bezpečnostní  
regulační obvod 5

166 1249934-01 – – • ano

• = k dispozici jako opce
– = není k dispozici
 = standard
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PC-software

TN
C 

32
0

TN
C 

62
0

TN
C 

64
0 Nutno 

přizpůsobit 
pomocí OEM

Stránka

StateMonitor • • • ne 62

TNCremo • • • ne 60

TNCremoPlus • • • ne 60

TeleService • • • ano 61

RemoTools SDK • • • ano 49

virtualTNC – – • ano 63

PLCdesign • • • ano 64

KinematicsDesign • • • ano 65

CycleDesign • • • ano 66

TNCscope • • • ano 67

DriveDiag – • • ano 68

TNCopt – • • ano 69

IOconfig – • • ano 70

TNCkeygen • • • ano 71

BMXdesign • • • ano 72

Programovací 
pracoviště

Demoverze s licencí pro jedno pracoviště • • • ne 73

Licence pro jedno pracoviště s TNC klávesnicí • • • ne

Licence pro jedno pracoviště s virtuální klávesnicí • • • ne

Síťová licence s virtuální klávesnicí 
pro 1 pracoviště

• • • ne

Síťová licence s virtuální klávesnicí 
pro 14 pracovišť 

• • • ne

Síťová licence s virtuální klávesnicí pro 20 pracovišť • • • ne

Přehled

• = k dispozici jako opce
– = není k dispozici
 = standard
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Rozšíření hardwaru ID

TN
C 

32
0

TN
C 

62
0

TN
C 

64
0 Nutno 

přizpůsobit 
pomocí OEM

Stránka

Ruční kolečko HR 130 vestavná verze TTL s aretací
 bez aretace

540940-01
540940-03

• • • ne 74

HR 510 přenosné ruční kolečko s aretací
 bez aretace

1120313-xx
1119971-xx

• • • ne

HR 510FS s aretací
ruční kolečko bez aretace

1119974-xx
1120311-xx

• • • ne

HR 520 přenosné ruční kolečko s aretací
ruční kolečko s displejem bez aretace

670303-xx
670302-xx

• • • ne

HR 520 FS přenosné ruční kolečko s aretací
ruční kolečko s displejem  bez aretace

670305-xx
670304-xx

• • • ne

HR 550 FS přenosné ruční kolečko s aretací
bezdrátové ruční kolečko s displejem bez aretace

1183021-xx
1200495-xx

• • • ne

HRA 551 FS držák ručního kolečka pro  
HR 550 FS

1119052-xx • • • ne

Nástrojová dotyková 
sonda

TS 260 s kabelem 738283-xx • • • ano 75

TS 460 s rádiovým, resp. infračerveným 
přenosem

1178530-xx • • • ano

TS 642 s infračerveným přenosem 653217-xx • • • ano

TS 740 s infračerveným přenosem 573757-xx • • • ano

Nástrojová dotyková 
sonda

TT 160 s kabelem 729763-xx • • • ano 76

TT 460 s rádiovým, resp. infračerveným 
přenosem

1192582-xx • • • ano

Přídavná stanice obsluhy ITC 755 s dotykovým displejem a ASCII 
klávesnicí

1039527-xx – – • ano 77

ITC 750 15“ displej; 
vyžaduje samostatnou TNC klávesnici

1039544-xx – • • ano

ITC 860 19“ displej; 
vyžaduje samostatnou TNC klávesnici

1174935-xx – – • ano

Průmyslové PC IPC 6641 pro pracovní plochu Windows na TNC 
s 8 GB RAM 
se 16 GB RAM

 
1039543-01 
1039543-02

– • • ano 78

Kamerový systém VS 101 pro monitorování pracovního prostoru 1137063-01 – – • ano 79

• = k dispozici jako opce
– = není k dispozici
 = standard
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Přehled
Dynamic Precision

Pod pojmem Dynamic Precision jsou 
shrnuty volitelné funkce pro řídicí systémy 
HEIDENHAIN, které účinně potlačují 
dynamické chyby obráběcích strojů. 
Zlepšují dynamické chování stroje, 
dosahují vyšší přesnosti na TCP a 
umožňují tak frézování na hranici 
technologických možností nezávisle na 
stáří stroje, jeho zatížení a poloze 
obrábění. A to vše bez zásahu do 
mechaniky stroje.

Pro přesné obrobky s vysokou kvalitou 
povrchu již není nutné pomalé obrábění. 
Obráběcí stroje pracují s funkcemi balíčku 
Dynamic Precision zároveň rychle a 
přesně.

Vysoká přesnost při rychlejším obrábění je 
také základem pro zvýšení produktivity. 
Jednotkové náklady klesají bez újmy na 
přesnosti a kvalitě povrchu. Dynamic 
Precision zajišťuje, aby přesnost zůstala 
nezávislá na obráběcím čase a na zatížení 
stroje. Posuvy tak není nutné snižovat kvůli 
stáří nebo zatížení.

Funkce Dynamic Precision jsou k dispozici 
jako opce pro řídicí systémy HEIDENHAIN. 
Mohou být výrobcem stroje použity jak 
samostatně, tak kombinovaně.
• CTC – kompenzace polohových 

odchylek závislých na zrychlení ve 
středu nástroje (TCP) a tím i vyšší 
přesnost ve fázích zrychlování

• AVD – aktivní potlačení vibrací pro lepší 
povrch

• PAC – polohově závislé přizpůsobení 
regulačních parametrů

• LAC – přizpůsobení regulačních 
parametrů závislé na zatížení, a tím i 
vyšší přesnost nezávisle na stárnutí a 
zatížení

• MAC – pohybově závislé přizpůsobení 
regulačních parametrů

Funkce Dynamic Precision jsou na vysoké 
taktovací frekvenci přizpůsobovány 
pohybům a zatížení obráběcího stroje, a to 
přímo v jednotce regulátoru, která je 
součástí řídicích systémů HEIDENHAIN.

Protože se v případě Dynamic Precision 
jedná o softwarové funkce, není nutný 
žádný zásah do mechaniky stroje nebo do 
pohybové soustavy. Výrobce obráběcího 
stroje však musí jednotlivé funkce 
aktivovat, parametrizovat a přizpůsobit 
stroji.

TNC 640 TNC 620 Stránka

Dynamic Precision  

CTC – kompenzace polohových odchylek 
způsobených spřažením os

Opce Opce 33

AVD – aktivní potlačení vibrací Opce Opce 37

PAC – polohově závislé přizpůsobení 
regulačních parametrů

Opce Opce 34

LAC – přizpůsobení regulačních 
parametrů závislé na zatížení

Opce Opce 35

MAC – pohybově závislé přizpůsobení 
regulačních parametrů

Opce Opce 36

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické informace Dynamic Precision; www.klartext-portal.de
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Dynamic Efficiency

Pod pojmem Dynamic Efficiency shrnuje 
společnost HEIDENHAIN inovativní TNC 
funkce, které uživateli pomáhají provádět 
výkonové frézování a hrubování efektivněji, 
ale přitom i bezpečněji. Softwarové funkce 
podporují operátora stroje, ale činí také 
výrobní proces rychlejším, stabilnějším a 
předvídatelnějším - jednoduše 
efektivnějším. Dynamic Efficiency přitom 
pomáhá zvýšit řezný výkon a zkrátit dobu 
obrábění. 

Dynamic Efficiency obsahuje tyto 
softwarové funkce:
• ACC – snižuje tendenci k drnčení a 

umožňuje tak větší posuvy a úběry
• AFC – reguluje posuv v závislosti na 

situaci obrábění
• Trochoidální frézování - funkce pro 

hrubování drážek a kapes, šetrné k 
nástroji

• OCM – Optimalizace hrubovacích 
procesů – rychlé a šetrné obrábění

Funkce AFC, ACC a OCM jsou v 
následujícím textu podrobně popsány. Jsou 
označeny logem Dynamic Efficiency.

Každé řešení samo o sobě přitom nabízí 
rozhodující zlepšení procesu obrábění. 
Avšak zejména kombinace těchto TNC 
funkcí využívá potenciál stroje a nástroje, a 
současně snižuje mechanické zatížení. I 
měnící se podmínky obrábění, jako 
například přerušené řezy, různé postupy 
vnořování do materiálu nebo jednoduché 
hloubení ukáží, že se použití vyplatí. V 
praxi je možné zvýšení množství 
odebraných třísek o 20 až 25 procent. 

Funkční balíček Dynamic Efficiency 
umožňuje vyšší množství odebraných 
třísek a tím zvýšení produktivity, aniž by 
bylo nutno v případě nutnosti používat 
speciální nástroje. Zamezení přetížení 
nástroje a předčasnému opotřebení břitu, 
jakož i dodatečný zisk spolehlivosti procesu 
významně přispívají ke zlepšení 
hospodárnosti.

TNC 640 TNC 620 Stránka

Dynamic Efficiency  –

ACC – aktivní potlačení drnčení Opce Opce 44

AFC – adaptivní regulace posuvu Opce – 43

Trochoidální frézování Standard Standard –

OCM Opce Opce 45

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje/uživatel

Další informace Technické informace Dynamic Efficiency; www.klartext-portal.de
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Ve funkčním balíku Connected Machining 
nabízí společnost HEIDENHAIN řešení pro 
individuální síťové propojení výroby. 
Základem toho řešení je řídicí systém 
HEIDENHAIN a jeho síťové propojení se 
všemi oblastmi podniku, které s výrobou 
souvisí. Je přizpůsobeno již existujícím 
podmínkám a otevřené pro budoucí vývoj.

Výhodou je usnadnění práce díky 
jednoduchému využití dat, časově 
úsporným a transparentním procesům ve 
všech oblastech podniku: samozřejmě v 
dílně, ale také v konstrukci a přípravě 
výroby, ve správě, logistice, servisu atd. 
Průběžná digitální správa zakázek se 
systémem Connected Machining tak 
doplňuje výrobně technické možnosti 
moderních strojů a zařízení.

Již samo TNC řízení připojené přes 
Ethernet do firemní sítě poskytuje díky 
svým standardním funkcím všestranné 
možnosti přijímání a využití digitálních dat 
zakázek:
• PDF prohlížeč, např. pro zobrazení 

upínacích plánů a konstrukčních výkresů
• DXF prohlížeč, např. pro zobrazení 3D 

modelů
• Obrazová indikace, např. pro zobrazení 

upínací situace a výrobních pokynů
• Webový prohlížeč pro přístup k 

webovým aplikacím, např. ke klientům 
ERP a MES, e-mailovým klientům a 
klientům HTML5

Navíc jsou k dispozici následující řešení a 
opce:
• Software StateMonitor pro vizualizaci, 

vyhodnocování a sběr dat
• Remote Desktop Manager (opce 133) 

umožňuje přímo z řídicího systému 
přístup k počítači a zde instalovanému 
softwaru.

• Rozhraní HEIDENHAIN DNC (opce 18) 
umožňuje komunikaci s externími 
aplikacemi

• Rozšířená indikace Extended 
Workspace poskytuje přehledné 
zobrazení a zpracování dat zakázky na 
stroji

• Opce OPC UA NC Server umožňuje 
snadné připojení k vašemu IT 
systémovému prostředí, nezávisle na 
platformě.

TNC 640 TNC 620 Stránka

Connected Machining  

StateMonitor   62

Remote Desktop Manager Opce Opce 50

HEIDENHAIN DNC Opce Opce 49

OPC UA NC Server Opce – 52

Extended Workspace  – 77

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekt Connected Machining

Connected Machining
Řešení pro síťově propojenou výrobu
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Programování a obsluha
Obrábění s otočným stolem

Mnohé z pětiosých operací, které se na 
první pohled jeví opravdu složitě, lze 
redukovat na obvyklé 2D pohyby, které 
jsou pouze otočeny kolem jedné nebo 
několika rotačních os, příp. jsou vytvořeny 
na společné válcové ploše. Abyste mohli 
rychle a jednoduše vytvořit a editovat i 
takové programy bez CAM systému, 
podpoří Vás TNC praktickými funkcemi.

Obrábění na plášti válce
Programování kontur, sestávajících z 
přímek a oblouků, na válcových plochách s 
otočnými stoly není pro TNC žádný 
problém: naprogramujete konturu 
jednoduše v rovině (u TNC 640, TNC 620 a 
TNC 320 nezávisle na ose), na rozvinutém 
plášti válce. TNC však provede opracování 
na plášťové ploše válce.

Pro opracování pláště válce dává TNC k 
dispozici čtyři cykly:
• frézování drážky (šířka drážky odpovídá 

průměru nástroje)
• frézování vodicí drážky (šířka drážky 

větší než průměr nástroje)
• frézování můstku
• frézování vnější kontury

Posuv u otočných stolů v mm/min
Standardně je programovaný posuv u 
rotačních os zadán ve stupních/min. TNC 
ale umí také tento posuv interpretovat v 
mm/min. Dráhový posuv na kontuře je tak 
nezávislý na vzdálenosti osy nástroje od 
středu rotační osy.

Správa uživatelů
Správa uživatelů řídicího systému TNC 640 
umožňuje definovat uživatele s různými 
rolemi a přístupovými oprávněními. Každý 
uživatel může pracovat pouze s 
oprávněními, která mu byla přiřazena. Tím 
lze zamezit neúmyslnému či 
neoprávněnému smazání souborů nebo 
obsahu systémových souborů. Mnoho 
funkcí je kromě toho dostupných pouze s 
odpovídajícím oprávněním. Díky tomu 
zvyšuje správa uživatelů řídicího systému 
TNC 640 nejenom ochranu dat, ale také 
bezpečnost při obsluze stroje.

Obrábění s otočným stolem
TNC 640 HSCI/TNC 620 HSCI
TNC 320

Opce 8
ID 617920-01
ID 536146-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty; www.klartext-portal.de
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Programování a obsluha
Transformace souřadnic – naklápění roviny obrábění, funkce PLANE

Programy pro kontury a vrtání na šikmých 
plochách jsou většinou velmi náročné a 
spojené se složitými výpočty a 
programováním. TNC Vám zde pomůže 
ušetřit mnoho času při programování. 
Obrábění naprogramujete jako obvykle v 
hlavní rovině, např. X/Y. Stroj však provede 
obrobení v rovině, která byla sklopena od 
hlavní roviny kolem jedné nebo několika 
rotačních os.

S funkcí PLANE je definice natočení roviny 
obrábění jednoduchá: určit natočení roviny 
obrábění lze sedmi různými způsoby v 
závislosti na údajích ve výrobním výkresu. 
Pro co nejjednodušší manipulaci s touto 
komplexní funkcí je ke každé definici roviny 
k dispozici vlastní animace, kterou můžete 
posoudit již před výběrem funkce. Při 
zadávání pomáhá obsluze přehledná 
pomocná grafika.

Pomocí funkce PLANE lze také stanovit 
polohování v natočené rovině obrábění; tím 
je zaručeno, že při zpracování programu 
nenastanou žádná nepříjemná překvapení. 
Nastavení pro polohování jsou u všech 
funkcí PLANE stejná a tak výrazně ulehčují 
obsluhu.

Transformace souřadnic
TNC 640 HSCI/TNC 620 HSCI
TNC 320

Opce 8
ID 617920-01
ID 536164-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty; www.klartext-portal.de
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Programování a obsluha
Cykly dotykových sond

Vyrovnávat obrobky
Dotykové sondy HEIDENHAIN a snímací 
funkce TNC systému Vám ušetří časově 
náročné vyrovnávání obrobku:
• Upněte obrobek v libovolné poloze.
• Dotyková sonda zachytí nasnímáním 

jedné plochy skutečnou polohu upnutí
• TNC kompenzuje nesprávnou polohu 

„základním natočením“, tzn. že NC 
program obrábí v transformovaném 
souřadném systému natočeném o 
zjištěný úhel, nebo je nesprávná poloha 
korigována natočením rotačního stolu

• Řídicí systém TNC nabízí ruční, 
automatické a poloautomatické cykly pro 
vyrovnání dvou- a trojrozměrných 
odklonů

Nastavovat vztažné body
Rychlé a bezpečné nastavení vztažného 
bodu šetří vedlejší časy a zvyšuje přesnost 
obrábění. TNC systém disponuje mnoha 
snímacími cykly pro automatické nastavení 
vztažných bodů.

Kontrola obrobků 
TNC má k dispozici mnoho měřicích cyklů, 
jimiž můžete zkontrolovat geometrii 
obráběných dílců. Tím můžete:
• rozpoznat obrobek a vyvolat příslušný 

obráběcí program
• zkontrolovat, zda bylo opracování 

provedeno správně
• rozpoznat a vykompenzovat opotřebení 

nástroje atd.

Proměřování nástrojů 
Spolu s dotykovými sondami pro měření 
nástrojů TT nabízí TNC možnost 
automaticky proměřovat nástroje ve stroji. 
Zjištěné hodnoty délky a poloměru nástroje 
uloží TNC do centrální paměti nástrojů. 
Kontrolou nástroje během opracování 
zjistíte opotřebení nebo zlomení a 
zabráníte tak vzniku zmetků nebo 
dodatečným vícepracím. 

Cykly dotykových sond jsou pro systém 
TNC 620 k dispozici pouze s opcí 17. Při 
použití dotykových sond HEIDENHAIN s 
rozhraním EnDat je softwarová opce 17 
automaticky uvolněna (od NC-SW 81760x-
06). V systémech TNC 640 a TNC 320 jsou 
cykly dotykových sond již obsaženy ve 
standardním rozsahu funkcí.

Kompenzace odklonu základním natočením souřadného systému stroje nebo natočením rotačního stolu

Nastavení vztažného bodu např. na rohu dílce nebo ve středu roztečné kružnice

Proměření obrobků např. úhel určité roviny nebo pravoúhlé kapsy

Měření a kontrola nástrojů např. délky a poloměru nástroje nebo jeho opotřebení

Cykly dotykových sond Opce 17 ID 634063-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standard
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Standard

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty; prospekt Dotykové systémy
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Programování a obsluha
Rozšířené programové funkce – volné programování kontur FK, 
Obráběcí cykly

Volné programování kontur FK
ne vždy je obrobek okótován v souladu s 
NC programem. Díky FK, „volnému 
programování kontur“, zadáte v těchto 
případech jednoduše data z výkresu - aniž 
byste museli něco přepočítávat nebo 
vypočítávat! Přitom mohou být jednotlivé 
prvky kontury neurčité, pokud je určena 
celá kontura sama o sobě. Vedou-li data k 
více matematickým řešením, nabídne 
programovací grafika TNC možná řešení k 
rozhodnutí.

Standardní cykly
Vedle obráběcích cyklů pro vrtání a 
vyvrtávání závitů (s vyrovnávacím 
pouzdrem nebo bez něho) máte s opcí 19 
k dispozici také cykly pro frézování závitů, 
vystružování a vykružování a také cykly 
pro vzory bodů, frézovací cykly pro 
řádkování rovných ploch, pro hloubení 
kapes, drážek a čepů a jejich obrobení 
načisto.

Cykly pro komplexní kontury
Speciální pomůckou při hloubení kapes 
libovolné kontury jsou tzv. SL cykly (SL = 
Subcontour List) a OCM. Tyto skupiny 
cyklů vždy obsahují cykly obrábění pro 
hrubování a obrábění načisto. Kontury, 
resp. dílčí kontury se definují 
v podprogramech. Tak se použije popis 
kontury pro různé pracovní operace s 
různými nástroji.

Cykly výrobce stroje
Výrobci strojů mohou přídavnými 
obráběcími cykly přinášet speciální výrobní 
know-how a ten uložit v TNC. Ale i konečný 
uživatel má možnost programovat vlastní 
cykly. Firma HEIDENHAIN podporuje 
programování těchto cyklů PC softwarem 
CycleDesign. Tak můžete definovat 
parametry pro zadání a strukturu softkláves 
řídícího systému TNC podle vlastních 
potřeb.

Rozšířené programovací funkce Opce 19 ID 628252-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standardní
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Standard

Instalaci provádí uživatel

Další informace TNC prospekty; www.klartext-portal.de
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Programovací grafika
Řídicí systémy HEIDENHAIN Vám 
poskytují podporu díky detailní 
programovací grafice. Je k dispozici u 
všech řídicích systémů a popsána v 
aktuální dokumentaci.

Další grafická zobrazení jsou z části 
volitelná:

Testovací grafika 
Pro úplnou jistotu před obráběním může 
TNC graficky simulovat opracování 
obrobku.
Přitom může TNC zobrazit opracování 
různými způsoby:
• v půdorysu s různými hloubkami řezu
• ve třech průmětnách (jako na výkrese 

obrobku)
• ve 3D zobrazení

Detaily si můžete i přiblížit. Navíc vám řídící 
systém TNC ukáže vypočtenou dobu 
obrábění v hodinách, minutách a 
sekundách.

Grafika chodu programu 
TNC systém současně graficky vykresluje 
probíhající obrábění. Jedním stisknutím 
tlačítka můžete během programování stále 
znovu nahlížet na probíhající opracování 
obrobku – přímé sledování neumožňuje 
např. chladící kapalina.

Grafika při testování a chodu 
programu Opce 20 ID 628253-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standardní
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Standard

Instalaci provádí uživatel

Další informace TNC prospekty; www.klartext-portal.de

Programování a obsluha
Grafika při testování a chodu programu
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Grafika při testování a chodu 
programu

Opce 20 ID 628253-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standardní od NC-SW 34059x-04
od NC-SW 81760x-01
Standardní od NC-SW 771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty; www.klartext-portal.de

Tvarově věrné 3D zobrazení
Systémy TNC 640, TNC 620 a TNC 320 
disponují v rámci grafiky při testování a 
chodu programu rozšířenými 
zobrazovacími funkcemi s tvarově přesným 
3D zobrazením. Ty napomáhají posouzení 
kvality obrobku simulací před vlastním 
zahájením obrábění a v reálném čase 
během obrábění.

3D zobrazení s vysokým rozlišením a 
velkým faktorem zvětšení ukáže i ty 
nejmenší chyby programu na povrchu 
obrobku. Pro ještě přesnější posouzení 
analýzy NC dat existuje také možnost 
prolínat do obrazu dráhy nástrojů a 
odpovídajícími čísla bloků. Velice 
nápomocná je také nastavitelná 
průhlednost obrobku, která umožňuje 
zobrazit skryté dutiny a podsoustružení.

Rozšířená zobrazovací grafika umožňuje 
také lepší viditelnost obrábění, specifického 
pro určitý nástroj: veškeré obrábění, které 
je prováděno jedním a tímtéž nástrojem, se 
zobrazí ve vlastní barvě. TNC navíc ve 3D 
zobrazení disponuje měřicí funkcí. 
Umístěním myši na libovolné místo v 
grafice lze zobrazit souřadnice.

V případě, kdy je zapotřebí rychlý přehled 
kontur a doby obrábění, je možné změnit 
rozlišení a režim simulace pro zrychlený 
výpočet.

U systému TNC 640 se od verze NC-SW 
34059x-09 navíc k simulaci úběru 
zobrazuje kompletní 3D model stroje. Díky 
tomu může uživatel přesně před vlastní 
výrobou posoudit průběhy v pracovním 
prostoru. Kolizní tělesa stroje konfiguruje a 
aktivuje výrobce stroje.

Programování a obsluha
Tvarově věrné 3D zobrazení v grafice při testování a chodu programu
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Programování a obsluha
Správa palet

Správa palet Opce 22 ID 628255-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standardní
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty

TNC může různým obrobkům, ustaveným 
na paletách v různém pořadí, přiřadit 
příslušný NC program a příslušnou polohu 
nulového bodu.

Je-li uvedena paleta do polohy pro 
opracování, vyvolá TNC automaticky 
příslušný NC program. Tím je umožněno 
automatické zpracování různých dílců v 
libovolném pořadí.

Přísuny palet mohou být řízeny 
prostřednictvím PLC os. Posloupnost, 
jakož i vztažné body palet a obrobku 
definuje uživatel v tabulkách palet. Tabulky 
palet jsou volně konfigurovatelné výrobcem 
obráběcího stroje; do tabulek tedy lze 
ukládat libovolné informace a vyvolávat je 
přes PLC.

Tabulky palet mohou být zpracovány s 
orientací na obrobek nebo na nástroj  
(s TNC 640 od NC-SW 34059x-08 a 
TNC 620 od NC-SW 81760x-05).
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Programování a obsluha
Batch Process Manager – přehledné zobrazení správy palet

Batch Process Manager je výkonná funkce 
pro zpracování palet a sériovou výrobu. 
Díky přehlednému uživatelskému rozhraní 
naplánujete průběh výroby a získáte 
důležité informace o následujícím 
obrábění. 

Batch Process Manager automaticky 
kontroluje, zda nechybějí nástroje, zda 
vypršela životnost nástrojů nebo zda je 
nutno nástroje vyměnit ručně. Jako 
výsledek kontroly se zobrazí stavový 
přehled.

Batch Process Manager již v předstihu 
zobrazuje následující informace:
• Posloupnost obrábění
• Okamžik příštího ručního zásahu
• Trvání a doba běhu programu
• Stavové informace: vztažný bod, nástroj 

a NC program

Batch Process Manager* Opce 154 ID 1219521-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-08
od NC-SW 81760x-05
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty TNC 620/TNC 640

*  U řídicích systémů s NC softwarem do verze 
34059x-08 resp. 81760x-05 musí být 
uvolněna rozšířená správa nástrojů (opce 93).
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Programování a obsluha
CAD-Import – přebírání kontur a obráběcích pozic z DXF souborů

Proč programovat kontury, když je k 
dispozici hotový výkres v DXF formátu? 
Máte možnost otevřít soubor DXF přímo v 
TNC a extrahovat z něho kontury a body 
pro vrtání. Tím se ušetří nejenom čas 
vynaložený na programování a zkoušky, 
ale vytvořená kontura bude také přesně 
odpovídat předloze konstruktéra.

DXF soubory obsahují zpravidla více 
konstrukčních hladin, v nichž je výkres 
dílce konstruktérem uspořádán. Abyste se 
zbavili přebytečných informací při výběru 
kontury, lze kliknutím myši skrýt 
nepotřebné hladiny obsažené v DXF 
souboru. K tomu je zapotřebí klávesnice 
TNC s integrovaným touchpadem nebo 
externí myš. TNC dokáže vyseparovat 
rovněž konturu, která je uložena v různých 
hladinách.

Také při definování vztažných bodů dílce 
poskytne TNC patřičnou podporu. TNC pro 
tento účel disponuje funkcí, která kliknutím 
myši na určitý prvek přesune nulový bod 
výkresu na jiné požadované místo.
Zvláště pohodlný je výběr kontury. Nejdříve 
se vybere určitá část kontury kliknutím 
myši. Jakmile zvolíte druhý prvek, zná TNC 
Vámi požadovaný smysl otáčení a zahájí 
automatické rozpoznání kontury. TNC 
zahrne do výběru všechny jednoznačně 
definované prvky kontury až do uzavření 
kontury, nebo dokud se nerozvětví. 
Kliknutím myši pak zvolíte následující prvek 
kontury. Tímto způsobem se na několik 
kliknutí myší dají definovat poměrně složité 
kontury. Pokud je to potřeba, můžete prvky 
kontury také zkrátit, prodloužit, nebo 
rozpojit.

Můžete také jednoduše vybrat místa 
obrábění a uložit je jako soubor bodů, 
zvláště pro převzetí poloh středů děr nebo 
výchozích bodů pro obrábění kapes. TNC 
samozřejmě ukládá místa obrábění do 
paměti tak, aby na ně bylo možno 
optimálně najíždět.

S opcí CAD-Import lze též importovat 
kontury a polohy obrábění ze 3D modelů 
(viz CAD-Import S. 22)

CAD-Import Opce 42 ID 526450-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 73498x-02/81760x-01
od NC-SW 771851-01

Instalaci provádí uživatel

Další informace TNC prospekty; www.klartext-portal.de
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Programování a obsluha
CAD import – importování kontur ze 3D modelů

CAD-Import (opce 42)
CAD prohlížeč umožňuje zobrazovat 2D a 
3D modely (např. v DXF- STEP- nebo 
IGES formátu) přímo na TNC. S opcí  
CAD-Import lze též z těchto CAD souborů 
importovat kontury a polohy obrábění a 
přebírat je přímo do programu v dialogu 
HEIDENHAIN. Tím se sníží náročnost 
programování a zamezí se chybným 
zadáním, např. převrácením čísel nebo 
chybnému zadání desetinné čárky. 

Extrahování informací o obrábění přímo ze 
souborů CAD nabízí další možnosti 
zejména při tvorbě NC programů s 
nakloněnou rovinou obrábění. Vztažný bod 
lze také definovat 3D základním 
natočením na 3D modelu. Navíc můžete 
do požadované roviny obrábění umístit 
nulový bod s odpovídajícím 3D natočením.

Rovinu obrábění můžete pohodlně uložit 
do mezipaměti a pomocí odpovídající 
transformace a příslušným příkazem 
PLANE převzít do NC programu. V 
definované rovině obrábění můžete 
extrahovat kontury a body pro vrtání a 
převzít je do NC programu.

Zvláště pohodlný je výběr kontur. Nejdříve 
se vybere určitá část kontury kliknutím 
myši. Jakmile zvolíte druhý prvek, zná TNC 
Vámi požadovaný smysl otáčení a zahájí 
automatické rozpoznání kontury. TNC 
zahrne do výběru všechny jednoznačně 
definované prvky kontury až do uzavření 
kontury, nebo dokud se nerozvětví. Tímto 
způsobem se na několik kliknutí myší dají 
definovat poměrně složité kontury. 
Zvolenou konturu pak můžete jednoduše 
pomocí mezipaměti zkopírovat do 
stávajícího programu.

CAD-Import je rozšířením DXF konvertoru. 
Všechny dosavadní funkce byly převzaty a 
rozšířeny o funkce 3D importu. Kromě toho 
lze používat téměř všechny běžné formáty 
DXF, STEP a IGES. Opce CAD-Import je k 
dispozici pro řídicí systémy TNC 640, 
TNC 620 a TNC 320.

CAD-Import Opce 42 ID 526450-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-08
od NC-SW 81760x-05
od NC-SW 771851-05

Instalaci provádí uživatel

Další informace TNC prospekty; www.klartext-portal.de
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Programování a obsluha
Soustružnické funkce – s řízením TNC 640 lze frézovat a soustružit 
na jednom stroji

Systém TNC 640 nabízí výkonné funkce, 
které umožňují v rámci NC programu 
jednoduché přepínání mezi režimy 
soustružení a frézování. Díky tomu se 
můžete volně rozhodnout, kdy a jak budete 
vzájemně kombinovat oba způsoby 
obrábění.

Programování jako obvykle
Soustružení naprogramujete tak, jak jste 
zvyklí, komfortně a pohodlně v dialogu 
HEIDENHAIN. Kromě standardních funkcí 
můžete pro definování soustružené kontury 
použít také volné programování kontury 
FK, které umožňuje snadno vytvořit i ty 
prvky kontury, které nelze kótovat v rámci 
NC programu. Kromě toho jsou k dispozici 
konturové prvky specifické pro soustružení; 
zápich a odlehčovací zápich, podporované 
srozumitelnou pomocnou grafikou.

Cykly pro soustružení a frézování
Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou tradičně 
známé svým technologicky obsáhlým 
paketem cyklů. Často se opakující 
technologické operace, které zahrnují 
několik kroků, jsou uloženy v TNC 640 jako 
cykly. Naprogramujete je s pomocí dialogů 
a s podporou srozumitelných grafických 
pomocných schémat, která názorně 
zobrazí potřebné parametry zadání. Kromě 
známých TNC cyklů pro frézování a 
vyvrtávání disponuje systém TNC 640 také 
řadou cyklů pro soustružení, např. pro 
hrubování, dokončování, zapichování, 
soustružení závitů a upichování. 
Softwarová základna soustružnických 
funkcí byla převzata z osvědčených řídicích 
systémů HEIDENHAIN pro soustruhy. S 
jejich pomocí můžete snadno na stroji 
naprogramovat i složitější soustružnické 
operace.

Soustružení s příčným suportem
Pomocí příčného suportu lze provádět 
soustružení stojícího obrobku. To umožňuje 
soustružit mimo osu obrábění nebo v 
nakloněné rovině. S příčným suportem 
provádí rotační pohyb vřeteno, řízení 
soustružnického nástroje (Planhub) přebírá 
osa integrovaná v příčném suportu. S 
řízením TNC 640 si s těmito složitými 
průběhy pohybů nemusíte dělat starosti. 
Příkazem programu s jednoduše zvolíte 
pohon příčného suportu a programujete 
jako obvykle standardní soustružnické 
cykly. TNC 640 převezme veškeré 
přepočty a samostatně provede všechny 
průběhy pohybů.

Soustružnické funkce Opce 50 ID 634608-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekt TNC 640; www.klartext-portal.de
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Programování a obsluha
Soustružnické funkce – soustružení s excentrickým upnutím

Pomocí funkce soustružení s excentrickým 
upnutím lze provádět soustružení i tehdy, 
když kvůli situaci upnutí osa obrobku 
nelícuje s rotační osou. TNC 640 během 
obrábění kompenzuje vzniklou excentricitu 
vyrovnávacími pohyby lineární osy 
spřažené s vřetenem soustruhu. Časovou 
náročnost seřízení lze díky tomu výrazně 
snížit.

Soustružení s excentrickým upnutím 
vyžaduje opci 50 (soustružnické funkce).

Soustružení s excentrickým upnutím Opce 50 ID 634608-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-04
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

*  U řídicích systémů s NC softwarem do verze 
34059x-04 musí být uvolněna opce 135 
(RTC).
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Programování a obsluha
Soustružnické funkce – simultánní obrábění načisto

Advanced Function Set Turning Opce 50
Opce 158

ID 634608-01
ID 1237237-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-09
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

S touto opcí můžete obrábět složité 
kontury, které jsou přístupné pouze s 
různými nastaveními. U jednoduchých 
kontur lze přitom používat velkou oblast 
břitové destičky ke zvýšení životnosti 
nástroje. Z toho vyplývá pohyb nejméně ve 
3 osách (dvě hlavní osy a jedna osa 
natočení).

Cyklus simultánního obrábění načisto 
monitoruje konturu obrobku proti nástroji a 
držáku nástroje. Pro dosažení co 
nejlepšího povrchu přitom cyklus zamezuje 
zbytečnému naklápění. Mají-li však být 
pohyby naklápění vynuceny, je možno 
definovat počáteční a koncový úhel.

Simultánní obrábění načisto vyžaduje při 
soustružení kromě opce 50 (soustružnické 
funkce) také opci 158 (Advanced Function 
Set Turning).
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Programování a obsluha
Rozšířená správa nástrojů

Rozšířená správa nástrojů Opce 93 ID 676938-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 81760x-03
od NC-SW 771851-02

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

V rozšířené správě nástrojů je k dispozici 
celá řada nových funkcí, které slouží k 
přehledné správě nástrojů i zásobníku 
nástrojů. To umožňuje provést naplnění 
nebo vyprázdnění zásobníku přetažením 
myší, seznam použitých nástrojů obsahuje 
informace o tom, jak dlouho byly jednotlivé 
nástroje v řezu a přehledně navržené 
tabulky barevně vyznačují stav různých 
nástrojů. Kromě toho lze v jednom 
osazovacím seznamu zobrazit všechny v 
programu použité nástroje.

Funkce importu umožňuje načítání a 
výstup CSV souborů. CSV (comma 
separated values) je textový formát, který 
umožňuje výměnu jednoduše 
strukturovaných dat. S touto funkcí lze 
realizovat jednoduchou výměnu dat 
zejména v případech, kdy proměřujete 
nástroje pomocí externího zařízení. Tento 
formát dat lze kromě toho otevírat i ukládat 
v Excelu.

Další jednoduchou volbou můžete rychle a 
přehledně mazat nástrojová data. TNC 
systém zobrazí data nástrojů ke smazání v 
"pop-up" okně, takže se můžete ještě 
jednou ujistit, že nesmažete omylem 
důležité údaje.
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Programování a obsluha
Interpolující vřetena – interpolační soustružení

Interpolující vřeteno Opce 96 ID 751653-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-05
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekt TNC640

Při interpolačním soustružení opisuje břit 
nástroje kruhovitý pohyb. Přitom se břit 
vždy orientuje ke středu kružnice (obrábění 
vnějšího povrchu) nebo od středu kružnice 
(obrábění vnitřního povrchu). Změnou 
poloměru kružnice a axiální polohy tak lze 
vyrábět libovolná rotačně symetrická tělesa 
v libovolné rovině obrábění.

Cyklem interpolačního soustružení dokáže 
TNC zhotovit rotačně symetrické odsazení 
v obráběcí rovině, které je definované 
počátečním a koncovým bodem. Střed 
rotace je počátečním bodem v rovině 
obrábění při vyvolání cyklu. Rotační plochy 
mohou být šikmé a zaoblené.

Cyklus je vhodný výhradně pro obrábění 
načisto. Cyklus neumožňuje hrubování s 
více řezy. Strategii obrábění lze pružně 
nastavit: je možné jak vnitřní, tak vnější 
obrábění. S řízením TNC 640 můžete 
navíc obrábět libovolné rotačně symetrické 
kontury (bez podřezávání)
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Pro speciální obrábění je nutno 
synchronizovat rotaci nástrojového vřetena 
s pohybem jiných os. To je například nutné 
při výrobě vnějšího ozubení odvalovacím 
frézováním.

Ve spojení s opcí 50 (soustružnické funkce) 
a opcí 131 (synchronizace vřetena) nabízí 
řídicí systém TNC 640 navíc cyklus 880 
odvalovací frézování, s nímž lze obrábět 
válcová ozubená kola s vnějším ozubením 
nebo šikmá ozubení s libovolnými úhly. Při 
odvalovacím frézováním se vzájemně 
synchronizuje rotace nástrojového vřetena 
a otočného stolu. Kromě toho se fréza 
pohybuje axiálně podél obrobku. Cyklus 
880 automaticky řídí tyto složité pohyby a 
umožňuje tak jednoduché a praktické 
zadávání všech důležitých hodnot. Můžete 
použít parametry ozubení přímo z výkresu 
a cyklus z nich vypočítá průběh pohybu v 
pěti osách.

Programování a obsluha
Synchronní chod vřetena

Synchronní chod vřetena Opce 131 ID 806270-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-05
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekt TNC 640
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S řízením TNC 640 je možné použít na 
stroji i technologii broušení. Cykly pro 
souřadnicové broušení a orovnávání přitom 
umožňují velice snadné a komfortní 
programování daných funkcí. Řízení 
TNC 640 může naprogramované pohyby 
navíc superponovat kývavým zdvihem v 
ose nástroje. Optimalizovaná správa 
nástroje kromě toho podporuje uživatele při 
každém procesu - jak při broušení, tak při 
orovnávání. Díky tomu představuje řízení 
TNC 640 ve vašich aplikacích dokonalý 
základ pro dosažení nejvyšší kvality 
povrchu a přesnosti.

Souřadnicové broušení*
Souřadnicové broušení je broušení 
2D-kontury. Na frézce používáte 
souřadnicové broušení hlavně pro 
dodatečné obrábění otvorů nebo předem 
zhotovených kontur pomocí brusného 
nástroje. Broušenou konturu lze 
naprogramovat a následně obrábět pomocí 
definovaných cyklů frézování. Kromě toho 
máte možnost pohyb nástroje 
superponovat kývavým zdvihem v ose 
nástroje. Ten lze definovat, spouštět, 
zastavovat a resetovat definované hodnoty 
pomocí speciálních cyklů. Metodou 
kývavého zdvihu (přímočarého vratného 
pohybu) docílíte přesné geometrie 
broušených ploch, jakož i rovnoměrného 
opotřebení brusného nástroje.

Orovnávání*
Cykly orovnávání poskytují možnost 
doostřit brusné kotouče ve stroji, případně 
je vytvarovat. Při orovnávání je brusný 
nástroj opracován speciálním orovnávacím 
nástrojem. Pro orovnávání průměru nebo 
profilu brusného nástroje jsou k dispozici 
odpovídající cykly v dialogu HEIDENHAIN.

*  Stroj musí být pro tuto funkci upraven 
výrobcem stroje.

Programování a obsluha
Grinding – funkce pro broušení a orovnávání

Opce Grinding Opce 156 ID 1237232-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC SW 34059x-10
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –
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Programování a obsluha
Gear Cutting – kompletní výroba ozubení na jedno upnutí

Výroba ozubení přitom dosud často 
probíhá na speciálních strojích, takže je 
nutno obrobky opakovaně upínat, což je 
časově náročné.

S funkcí Gear Cutting lze jednoduše a 
hospodárně obrábět kompletní přímé nebo 
šikmé ozubení na jedno upnutí, pomocí 
technologie skiving nebo odvalovacím 
frézováním. Chcete-li používat opci Gear 
Cutting v režimu soustružení, musí být 
aktivována opce 50.
Funkce Vám pomůže při programování 
složitých operací. Musíte pouze předvolit 
údaje o geometrii ozubení a použitém 
nástroji. Všechny ostatní výpočty, zejména 
pro náročnou synchronizaci pohybů, 
provede řízení TNC 640. Výroba vnitřního 
ozubení se tak stává snadno 
zvládnutelným standardem.

Skiving
Aktuální úspěch technologie skiving 
spočívá ve výrazně vyšší efektivitě a 
produktivitě oproti klasickému obrážení. 

Tento postup umožňuje výrobu vnějšího i 
vnitřního ozubení na strojích se synchroni-
zovanými vřeteny. 

Odvalovací frézování
Odvalovací frézování, nebo také hobbing, 
je vhodné především pro vnější ozubení. 
Jeho přednosti tkví ve vysoké produktivitě 
a rozmanitých tvarech zubů, které lze 
vyrobit relativně jednoduchými nástroji

Lift off (zdvižení)
Další předností této opce je kromě 
snadného programování také aspekt 
bezpečnosti. Pro zamezení škodám při 
nepředpokládaném přerušení programu 
(např. při výpadku napájení), cykly 
podporují optimalizovaný lift-off. Cykly 
přitom automaticky definují jak směr, tak i 
dráhu pro odtažení nástroje od obrobku.

Gear Cutting Opce 157 ID 1237235-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-09
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –
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Přesnost stroje
KinematicsOpt – proměření kinematiky rotačních os

Požadavky na přesnost zvláště v oblasti 
5osého obrábění jsou stále vyšší. 
Především jde o přesnou výrobu složitých 
součástek s opakovatelnou přesností, a to i 
po dlouhou dobu. 

Funkce TNC KinematicsOpt je důležitým 
stavebním prvkem, který Vám pomůže tyto 
nároky uskutečnit: s nasazenou dotykovou 
sondou HEIDENHAIN proměří cyklus 
dotykové sondy plně automaticky rotační 
osy stroje. Měření je zcela nezávislé na 
tom, zda se jedná o rotační osu, otočný 
nebo sklopný stůl nebo skopnou hlavu.

K proměření rotačních os se upevní v 
libovolném místě stolu stroje kalibrační 
kulička, která se nasnímá pomocí dotykové 
sondy HEIDENHAIN. Před tím definujete 
jemnost měření a určíte požadovanou 
oblast měření pro každou rotační osu 
zvlášť.

Na základě naměřených hodnot zjistí TNC 
systém prostorové chyby vyplývající z na-
klápění os. Cyklus vypočítá optimalizovaný 
kinematický popis stroje, při němž jsou tyto 
chyby minimální a uloží jej do paměti jako 
kinematiku stroje.

K dispozici je samozřejmě také soubor s 
protokolem o měření. Kromě naměřených 
hodnot obsahuje tento soubor také 
optimalizovaný rozptyl (míra pro statickou 
přesnost natočení) a také skutečné 
korekční údaje. 

K tomu, abyste mohli optimálně využít 
KinematicsOpt, potřebujete zvláště tuhou 
kalibrační kuličku. Tím se vyloučí 
deformace, způsobené silou při dotyku 
hrotu sondy. HEIDENHAIN k těmto účelům 
dodává kalibrační kuličky, kterým zajišťuje 
potřebnou tuhost držák různých délek.

Kalibrační kuličky lze dodat jako 
příslušenství:
KKH 100 výška 100 mm ID 655475-02
KKH 250 výška 250 mm ID 655475-01

KinematicsOpt Opce 48 ID 630916-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-03/73498x-01/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace prospekt KinematicsOpt
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Přesnost stroje
KinematicsComp – 3D prostorová kompenzace

Těsné tolerance obrobku vyžadují vysokou 
přesnost stroje. Obráběcí stroje však nutně 
vykazují chyby, které mohou být způsobeny 
montáží nebo výrobou.

Čím více má stroj os, tím více je zdrojů 
chyb. ISO 230-1 například popisuje osm 
závažných druhů chyb pro lineární osu 
(šest chyb operačních prvků, dvě závažné 
chyby polohy) a jedenáct pro rotační osu 
(šest chyb operačních prvků, pět 
závažných chyb polohy). Mechanicky lze 
takové chyby zvládnout jen s velkým 
konstrukčním úsilím. Tyto chyby jsou 
nejvíce patrné u 5osých, nebo zvláště 
velkých strojů. Zanedbávat nelze ani 
tepelnou roztažnost, která může způsobit 
velmi složité změny geometrie součástí 
stroje.

Funkce KinematicsComp nabízí 
výrobcům obráběcích strojů možnost 
významně zlepšit přesnost jejich strojů. Ve 
standardním kinematickém popisu TNC 
systému jsou popsány stupně volnosti 
stroje, jakož i polohy středů otáčení 
rotačních os. Rozšířený kinematický popis 
KinematicsComp naproti tomu umožňuje 
načtení tabulek korekčních hodnot. 
Prostřednictvím tabulek korekčních hodnot 
lze popsat většinu geometrických vad 
stroje. Jsou kompenzovány tak, aby 
například špička nástroje TCP (Tool Center 
Point) mohla přesně sledovat ideální 
požadovanou konturu. Pomocí snímačů a 
PLC lze detekovat a kompenzovat také 
chyby podmíněné teplotou. Prostorové 
chyby hrotu nástroje jsou například 
detekovány laserovým sledovačem 
(LaserTracer) nebo laserovým 
interferometrem a přepočítány do tabulek 
korekčních hodnot. 

Opce KinematicsComp není k dispozici v 
exportních verzích.

KinematicsComp Opce 52 ID 661879-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-05
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekt KinematicsComp

Detekce geometrických odchylek laserovým souřadnicovým měřicím 
přístrojem (Zdroj: PTB-informace 117)
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Přesnost stroje
CTC – kompenzace polohových odchylek způsobených spřažením os

CTC Opce 141 ID 800542-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické informace Dynamic Precision

Působením dynamických procesů 
zrychlování jsou do konstrukce obráběcího 
stroje zaváděny síly, které mohou 
krátkodobě deformovat součásti stroje a 
tím způsobit odchylky na TCP (Tool Center 
Point). Kromě deformace ve směru osy 
může dynamické zrychlení určité osy z 
důvodů mechanického spřažení os vést 
rovněž k deformaci os kolmých ke směru 
zrychlení. To se děje zejména v případě, 
kdy se působiště hnací síly určité osy 
nekryje s jejím těžištěm, což v důsledku 
může způsobovat klopení během fází 
zrychlování nebo brzdění. Z toho 
vyplývající polohové odchylky ve směru 
zrychlující osy, jakož i ve směru příčných 
os jsou přitom na TCP úměrné velikosti 
zrychlení.

Jestliže jsou dynamické odchylky polohy v 
souvislosti se zrychlením osy měřením na 
TCP známé, mohou být tyto, na zrychlení 
závislé chyby, kompenzovány regulační 
funkcí CTC (Cross Talk Compensation), 
pro zamezení negativnímu účinku na 
kvalitu povrchu a přesnost obrobku.

Pro měření na zrychlení závislých 
polohových odchylek dvou vzájemně 
mechanicky spřažených os lze použít 
mřížkové měřidlo (KGM) v rovině dané 
těmito dvěma osami. Tyto odchylky na TCP 
jsou často závislé nejenom na zrychlení, 
ale také na postavení os v pracovním 
prostoru. To lze regulační funkcí CTC 
rovněž zohlednit.

Regulace optimalizována pro Z=0, vlečná odchylka je v rámci  
tolerančního pásma

Odchylka na TCP v ose Z při pohybu v ose X
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bez CTC
s CTC
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Přesnost stroje
PAC – polohově závislé přizpůsobení regulačních parametrů

PAC Opce 142 ID 800544-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické informace Dynamic Precision

Regulace optimalizována pro Z = 0, vlečná odchylka je v rámci tolerančního pásma (± 1 µm)

Regulace při Z = -500
• Bez PAC: se zřetelně patrným kmitáním a vlečnou odchylkou mimo toleranční pásmo (± 3 µm)
• S aktivním PAC: vlečná odchylka je v rámci tolerančního pásma (± 1 µm)

V souvislosti s kinematikou určitého stroje 
a podle postavení os v pracovním prostoru 
dochází k proměnnému dynamickému 
chování stroje, které může negativně 
ovlivnit stabilitu regulace v závislosti na 
poloze os.

Pro plné využití dynamiky stroje lze 
prostřednictvím opce PAC (Position 
Adaptive Control) v závislosti na poloze 
změnit parametry stroje.

Tím lze definovat opěrné body, kterým 
bude vždy přiřazeno optimální zesílení 
regulačních smyček. Pro další zvýšení 
stability regulačních smyček lze dodatečně 
definovat polohově závislé filtrační 
parametry.
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Vlečná odchylka 
Požadovaný posuv (informativně)
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Vlečná odchylka bez PAC
Vlečná odchylka s PAC
Požadovaný posuv (informativně)
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Přesnost stroje
LAC – přizpůsobení regulačních parametrů závislé na zatížení

LAC Opce 143 ID 800545-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické informace Dynamic Precision

Dynamické chování strojů s pohyblivými 
stoly se může měnit v závislosti na 
hmotnosti, resp. setrvačnosti upnutého 
obrobku. 

Prostřednictvím opce LAC (Load Adaptive 
Control) je řídicí systém schopen 
automaticky detekovat aktuální hmotnost, 
resp. setrvačnost obrobku a aktuální třecí 
síly. Pro optimalizaci reakce na změny 
chování stroje je při různém zatížení 
možné připojit adaptivní servořízení a 

měnit zesílení regulačních obvodů v 
závislosti na zatížení. Řízení je i během 
obrábění dílce schopné kontinuálně 
přizpůsobovat parametry regulace aktuální 
hmotnosti dílce. 

Pro umožnění rychlé adaptace skokovým 
změnám zatížení (např. při zakládání a 
vyjímání obrobku) je u systémů TNC 620 a 
TNC 640 k dispozici cyklus 239 pro zjištění 
aktuálního stavu zatížení.

Optimální servořízení pro rotační stůl bez zatížení s vlečnou odchylkou v rámci tolerančního pole (± 0,001°)

Změna zatížení
• Bez LAC: při nezměněném servořízení je vlečná odchylka mimo toleranční pole (± 0,008°)
• S LAC: při servořízení s aktivní funkcí LAC je vlečná odchylka v rámci tolerančního pole (± 0,001°)
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Přesnost stroje
MAC – pohybově závislé přizpůsobení regulačních parametrů

MAC Opce 144 ID 800546-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické informace Dynamic Precision

Opce MAC (Motion Adaptive Control) 
nabízí, dodatečně k polohově závislým 
změnám parametrů stroje opcí PAC, 
možnost změny parametrů stroje v 
závislosti na jiných vstupních veličinách 
jako je rychlost, vlečná odchylka nebo 
zrychlení určitého pohonu. Tímto pohybově 
závislým přizpůsobením regulačních 
parametrů lze u pohonů, jejichž stabilita se 
vzhledem k různým rychlostem posuvu 
mění, realizovat např. přizpůsobení kv-
faktoru v závislosti na rychlosti.

Dalším případem použití je změna 
momentu předpětí mezi Master a Slave, 
závislá na zrychlení, při momentovém 
Master-Slave řízení

S opcí MAC lze, např. snižováním 
momentu předpětí parametrizovaným 
rostoucím zrychlením, dosáhnout při tomto 
uspořádání výrazně vyššího maximálního 
zrychlení při pohybech rychloposuvem.

bez MAC s MAC

aosa aosa

MMotor 1,2 MMotor 1,2
= maximální zrychlení
= zatěžovací moment
= maximální moment motoru 1,2
= momentový motor 1
= momentový motor 2
= celkový moment

(bez MAC) (s MAC)
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Přesnost stroje
AVD – Aktivní potlačení vibrací

Při nízkofrekvenčních vibracích obráběcích 
strojů často dochází na šikmých nebo 
zaoblených plochách k povrchovým 
problémům v podobě viditelných stínů 
nebo změn kontrastu. Přitom se mohou na 
povrchu obrobku zviditelnit nerovnosti 1 µm 
a menší. Tyto nedostatky často vyžadují 
dodatečné opracování povrchu, což je 
spojeno s vícenáklady.

Častou příčinou nízkofrekvenčních poruch 
mohou být na jedné straně pružné členy 
mechanismu pohonů, jako např. kmity 
vznikající mezi hnací (motor) a hnanou 
(saně) stranou, nebo také kmity upevnění, 
kdy velká zrychlení os stroje působením 
přes upevňovací prvky na uchycení a 
základ stroje způsobují tyto poruchy.

Poruchy vyvolané velkým zrychlením sice 
lze zmenšit omezením dynamiky, což však 
vede k delším dobám obrábění.

Funkce AVD (Active Vibration Damping) 
cíleně potlačuje dominantní 
nízkofrekvenční kmity prostřednictvím 
regulační smyčky TNC. Funkce AVD zde 
působí ve dvojím smyslu: Za prvé vede k 
čistému povrchu obrobku, protože 
potlačuje viditelné důsledky kmitání. Za 
druhé AVD umožňuje rychlé frézování bez 
vibrací.

AVD tak zvyšuje produktivitu stroje a 
současně zlepšuje kvalitu povrchu 
obrobků.

AVD Opce 146 ID 800548-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-04
od NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické informace Dynamic Precision
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Funkce obrábění
5osé simultánní obrábění

TNC nabízí celou řadu výkonných funkcí, 
které byly vyvinuty speciálně pro 5osé 
simultánní obrábění. 

NC programy pro 5osé simultánní obrábění 
jsou vytvářeny v CAD systémech ve 
spojení s postprocesory. Principiálně 
takovéto programy obsahují buď všechny 
souřadnice NC os, které jsou na stroji k 
dispozici, nebo NC bloky s normálovými 
vektory. Při pětiosém obrábění na strojích 
se třemi lineárními osami a dvěma 
přídavnými rotačními osami je nástroj 
polohován vždy kolmo k povrchu obrobku 
nebo je nakloněn v určitém úhlu k povrchu 
(šikmé frézování).

Bez ohledu na to, který druh pětiosých 
programů chcete zpracovat, TNC provede 
všechny vyrovnávací pohyby v lineárních 
osách, nezbytné k natočení rotačních os. 
Funkce TCPM (TCPM = Tool Center Point 
Management) TNC systému – je dalším 
vývojem osvědčené TNC funkce M128 – 
zajišťuje optimální vedení nástroje a 
zamezuje poškození kontury.

5osé simultánní obrábění
TNC 640 HSCI/TNC 620 HSCI

Opce 9
ID 617921-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty
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Funkce obrábění
Override ručního kolečka – polohování ručním kolečkem během 
provádění programu

Ruční kolečko, proložení Opce 21 ID 628254-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standardní
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Standard

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty

S funkcí overridu ručního kolečka (M118) 
lze během provádění programu provádět 
manuální korekce ručním kolečkem. To je 
zvláště praktické, když chcete změnit úhel 
nastavení rotačních os, které by u externě 
vytvořených NC programů mohly vést ke 
kolizi naklápěcí hlavy s obrobkem. 
Překrytím ručním kolečkem lze také 
nastavit korektury offsetu v lineárních 
osách, aniž by bylo nutno měnit NC 
program.
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Funkce obrábění
Korekce nástroje – předvýpočet kontury s korekcí poloměru  
(LOOK AHEAD)

Korekce nástroje Opce 21 ID 628254-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standardní
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Standard

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace TNC prospekty

Funkce LOOK AHEAD ve zpracování 
geometrie TNC systémem zkontroluje 
konturu s korekcí poloměru na podříznutí a 
přeříznutí a vypočte dopředu dráhu 
nástroje od aktuálního bloku. Místa, na 
kterých by nástroj poškodil konturu, 
zůstanou neobrobená (na obrázku 
zobrazena tmavě) a mohou být později 
dopracována menším nástrojem. Tuto 
funkci můžete také použít pro zavedení 
korekce poloměru nástroje do NC 
programů, vytvořených externím 
programovacím systémem s nulovou 
korekcí. Tak lze kompenzovat nepřesnosti 
NC programů, vytvořených výpočtem v 
CAM systému.
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Funkce obrábění
DCM – dynamická kolizní ochrana

DCM Opce 40 ID 526452-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekt TNC 640

Komplexní pohyb stroje při 5osém 
obrábění a celkově vyšší rychlosti posuvů 
činí současný pohyb os obtížně 
předvídatelný. Kolizní ochrana je tudíž 
velmi důležitou funkci, která usnadní 
obsluhu stroje a zajistí ochranu proti 
poškození stroje v případě hrozící kolize.

V těchto případech usnadní dynamická 
kolizní ochrana DCM práci obsluhy stroje 
s řízením TNC. Řízení přeruší obrábění při 
hrozící kolizi a zajistí tak zvýšenou ochranu 
obsluhy i stroje. Tak lze zabránit poškození 
stroje a následným drahým prostojům. 
Bezobslužné směny tak budou 
bezpečnější.

Dynamická kolizní ochrana DCM je aktivní 
nejen v režimu automatického obrábění, 
ale i v ručním provozu. Když např. 
obsluha směřuje dílec při vyrovnání do 
"kolizního směru", TNC systém to 
rozpozná, zastaví pohyb osy a vydá 
varovné hlášení. Máte však také možnost 
provést předem kontrolu možné kolize v 
testu programu, a to vše s reálným 
vztažným bodem a reálnými nástroji.

TNC systém samozřejmě ukáže obsluze, 
které části stroje jsou v kolizním směru: 
chybovým hlášením a navíc i graficky. 
Pokud se objeví varování před kolizí, dovolí 
TNC výjezd nástroje z řezu pouze ve 
směrech, které zvětší vzdálenost od 
kolidujícího tělesa.

Od NC softwaru 34059x-05 řízení TNC 640 
navíc disponuje komfortní možností převzít 
kolidující předměty ze standardních CAD 
modelů (např. STL) jako M3D data. Díky 
tomu jsou komponenty stroje zobrazeny 
velice věrně a prostor stroje tak lze lépe 
využít.
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Funkce obrábění
globální nastavení programu

Globální nastavení programu Opce 44 ID 576057-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-08
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

Globální nastavení programu se používá 
zejména při výrobě velkých forem. Je k 
dispozici v provozních režimech běhu 
programu a v provozu MDI. Můžete jím 
definovat různé transformace souřadnic a 
nastavení, které působí globálně pro 
zvolený NC program, aniž by se proto 
musel NC program měnit.

Globální nastavení programu můžete 
změnit při zastavení programu i uprostřed 
programu. K dispozici je v takovém případě 
přehledně členěný formulář. Při startu pak 
najede TNC do případné nové pozice s 
logikou, kterou můžete ovlivnit.

K dispozici jsou následující funkce:
• přídavné, aditivní posunutí nulového 

bodu
• přídavné zrcadlení
• override ručního kolečka, uložení 

hodnoty polohy v ose definované pro 
pohyb ručním kolečkem, také ve 
virtuálním směru osy

• dodatečné základní natočení
• dodatečná rotace
• globálně platný faktor posuvu
• zrcadlení os

Override ručního kolečka je možný v 
různých souřadných systémech:

• souřadný systém stroje
• souřadný systém obrobku (zohledňuje se 

aktivní základní natočení)
• nakloněný souřadný systém

Požadovaný souřadný systém lze zvolit v 
přehledném formuláři.
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Funkce obrábění
AFC – adaptivní řízení posuvu

AFC – adaptivní řízení posuvu Opce 45 ID 579648-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace Technické informace Dynamic Efficiency

Adaptivní řízení posuvu AFC (Adaptive 
Feed Control) reguluje velikost posuvu z 
TNC automaticky v závislosti na aktuálním 
výkonu vřetene a dalších procesních 
datech. V tzv. zkušebním řezu 
zaznamenává TNC maximální dosažený 
výkon na vřetenu. Před vlastním 
obráběním pak definujete v tabulce 
aktuální mezní hodnoty, které musí být 
dodrženy a v rámci kterých smí TNC v 
režimu „regulace“ ovlivňovat posuv. 
Samozřejmě se dají zadat různé reakce na 
přetížení, které může flexibilně definovat i 
výrobce vašeho stroje.

Adaptivní řízení posuvu TNC systému 
nabízí řadu předností:
Optimalizace doby obrábění
Zejména u odlitků dochází k většímu nebo 
menšímu kolísání rozměrů nebo materiálů 
(dutiny). Příslušnou regulací posuvu se 
pokoušíme dodržet předem naučený 
maximální výkon vřetene během celé doby 
obrábění. Zvýšením posuvu v zónách 
obrábění s menším odběrem materiálu se 
zkrátí celková době obrábění.

Monitorování nástroje
Adaptivní řízení posuvu trvale porovnává 
výkon vřetene s rychlostí posuvu. Pokud je 
nástroj tupý, zvyšuje se řezný odpor, tedy i 
zatížení motoru vřetene. V důsledku toho 
TNC snižuje posuv. Jakmile dojde ke 
snížení posuvu pod nastavenou spodní 
mez, reaguje TNC zastavením NC 
programu, chybovým hlášením nebo 
provede plně automatickou výměnu 
nástroje. Tím se dá zabránit následným 
škodám např. po vylomení břitu nebo 
opotřebení frézy.

Šetření mechaniky stroje
Snížením posuvu při překročení 
naučeného maximálního výkonu vřetena 
se šetří mechanika stroje. Hlavní vřeteno je 
účinně chráněno proti přetížení.
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Funkce obrábění
ACC – aktivní potlačení drnčení

ACC Opce 145 ID 800547-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace Technické informace Dynamic Efficiency

Při hrubování (výkonovém frézování) se 
vyskytují velké frézovací síly. V závislosti 
na otáčkách nástroje, rezonančních 
vlastnostech stroje a objemu třísek (řezný 
výkon při frézování) může přitom docházet 
k takzvanému „drnčení“. Toto drnčení 
znamená pro stroj vysoké zatížení. Na 
povrchu obrobku toto drnčení způsobuje 
viditelné stopy. Také nástroj se při drnčení 
silně a nepravidelně opotřebovává, v 
extrémním případě může dojít i k jeho 
prasknutí.

Pro snížení tendence určitého stroje k 
drnčení nyní nabízí společnost 
HEIDENHAIN účinnou regulační funkci 
ACC (Active Chatter Control). V oblasti 
výkonového frézování se použití této 
regulační funkce projevuje zvláště 
pozitivně. S pomocí ACC jsou možné 
výrazně lepší řezné výkony. V závislosti na 
typu stroje se může za stejný čas zvýšit 
objem obrábění až o 25 % a více. 
Současně se snižuje zatížení stroje a 
zvyšuje se životnost nástroje

Výkonové frézování bez ACC

Výkonové frézování s ACC

Vlečná odchylka bez ACC

Snížená vlečná odchylka s ACC
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Funkce obrábění
OCM – optimalizované frézování kontur

Důležitými základy hospodárné NC výroby 
jsou účinné strategie obrábění. Značný 
potenciál pro optimalizace zde nabízejí 
zvláště hrubovací procesy. Tyto postupy 
obrábění konec konců zabírají značný 
podíl celkové doby běhu.

Pomocí OCM lze bezpečně a šetrně k 
nástroji hrubovat libovolné kapsy a 
ostrůvky při velice konstantních procesních 
podmínkách. Kontury se programují 
obvyklým způsobem přímo v dialogu 
HEIDENHAIN, nebo zvláště pohodlně 
prostřednictvím importu CAD. Řídicí 
systém pak vypočítá dráhy zcela 
automaticky.

Přednosti OCM oproti běžnému 
obrábění:
• výrazně nižší opotřebení nástroje
• lepší odvod třísek
• Rovnoměrné podmínky záběru 

– zřetelně vyšší rychlost obrábění 
– více třísek za méně času

OCM zvýší vaší produktivitu – účinně, 
bezpečně a jednoduše:
• dílenské programování libovolných 

kapes a ostrůvků
• výrazně vyšší rychlost obrábění
• významně snížené opotřebení nástroje
• více třísek v kratším čase

Opce OCM obsahuje praktické cykly pro 
hrubování, obrábění načisto bočních stěn a 
obrábění načisto dna.

Při následně zobrazeném příkladu 
obrábění mohly být jak doba obrábění, tak 
opotřebení nástroje sníženy o koeficient 3. 

Nástroj: stopková fréza VHM ¬ 10 mm
Materiál obrobku: 1.4104

Nástroj: stopková fréza VHM ¬ 10 mm
Materiál obrobku: 1.4104

Nástroj po 2 dílcích

Konvenční obrábění

S5000, F1200, ap: 5,5 mm

Překrytí drah: 5 mm

Doba obrábění: 21 min 35 s

Obrábění s OCM

S8000, F4800, ap: 22 mm

Překrytí drah: 1,4 mm

Doba obrábění: 6 min 59 s

OCM –  optimalizované frézování 
kontur

Opce 167 ID 1289547-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC SW 34059x-10
od NC SW 81760x-07
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace y –

Nástroj po 6 dílcích
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Funkce obrábění
Component Monitoring – monitorování komponent

Jednou z nejčastějších příčin prostoje 
stroje jsou vadná ložiska hlavního vřetena. 
Ložiska hlavního vřetena jsou při frézování 
často vystavena velmi vysokému zatížení. 
Trvalým vysokým zatížením nebo 
krátkodobým přetížením může dojít k 
poškození ložisek vřetena. Zda aktuální 
proces obrábění povede k poškození 
ložisek vřetena je pro obsluhu obtížně 
zjistitelné.

Softwarová opce 155 Component 
Monitoring umožňuje prostřednictvím 
interních řídicích signálů zjistit přetížení a 
opotřebení komponent stroje a včas na to 
reagovat, aby se zamezilo prostojům stroje. 
Pro vyhodnocování řídicích signálů dodává 
výrobce stroje vzorce pro zjišťování 
zatížení komponent.
Výrobce stroje může navíc definovat mezní 
hodnoty výstrahy a chyby, jakož i 
odpovídající reakce při jejich překročení. 
Díky tomu lze zamezit větším škodám.

Cyklus 238 MASCHINENSTATUS 
MESSEN (měření stavu stroje)* je součástí 
softwarové opce 155 Component 
Monitoring. Tímto cyklem lze zjistit a 
protokolovat aktuální stav stroje. 
Porovnáním dat lze sledovat a 
dokumentovat odchylky charakteristik 
stroje během delšího časového období. 
Tak lze sledovat procesy stárnutí.

*  lze použít od NC-SW 34059x-10 (TNC 640) 
resp. 81760x-07 (TNC 620)

Monitorování komponent Opce 155 ID 1226833-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-09
od NC-SW 81760x-06
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –
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3D-ToolComp Opce 92 ID 679678-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-07
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

Funkce obrábění
3D-ToolComp – 3D korekce poloměru nástroje v závislosti  
na úhlu záběru

S opcí 3D-ToolComp je nyní k dispozici 
výkonná trojrozměrná korekce poloměru 
nástroje. Pomocí tabulky korekčních 
hodnot lze definovat úhlově závislé 
rozdílové hodnoty, které popisují odchylku 
skutečného tvaru nástroje od ideálního 
kruhového tvaru (viz obrázek).

TNC kompenzuje hodnotu poloměru, který 
je definován v aktuálním styčnému bodu 
nástroje s obrobkem. K přesnému 
nastavení tohoto styčného bodu musí být 
NC program vytvořen CAM systémem s 
doplněnými normálovými vektory (LN 
příkazy). V LN příkazech je teoreticky 
určen střed kulové frézy a případně také 
orientace nástroje vzhledem k povrchu 
obrobku.

Tabulka korekčních hodnot bude v ideálním 
případě vytvořena automaticky tím, že 
uživatel změří tvar nástroje laserovou 
sondou ve speciálním cyklu tak, že TNC 
může tuto tabulku přímo použít. Pokud jsou 
odchylky tvaru použitého nástroje k 
dispozici ve formě měřícího protokolu 
výrobce nástroje, pak lze korekční tabulku 
vytvořit také ručně.

Proměřování 3D geometrií
TNC 640 nabízí navíc cyklus umožňující 
proměřování bodů na 3D geometriích. Pro 
tento účel zadáte do cyklu 444 3D snímání 
daný měřicí bod jeho souřadnicemi a 
příslušným normálovým vektorem. Po 
sejmutí zjistí TNC automaticky, zda měřicí 
bod leží v rámci dané tolerance. Na 
výsledek se lze dotázat systémovým 
parametrem, a potom například zahájit 
programově řízené dodatečné obrobení. 
Kromě toho lze vyvolat zastavení programu 
se zobrazením hlášení. Po dokončeném 
měření cyklus automaticky vytvoří 
přehledný měřicí protokol ve formátu 
HTML.
Pro dosažení velmi přesných výsledků 
před vykonáním cyklu 444 je doporučeno 
provést 3D kalibraci dotykové sondy. 
Cyklus pak kompenzuje chování dotykové 
sondy při vychýlení v libovolném směru 
snímání. Pro 3D kalibraci je nutná opce 92 
3D-ToolComp.
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Funkce obrábění
VSC – kontrola upnutí kamerou

Opce Visual Setup Control VSC 
umožňuje TNC systému automaticky 
monitorovat aktuální situaci upnutí nebo 
obrábění během provádění programu. Pro 
tento účel jsou u prvních dílců série 
kamerovým systémem VS 101 pořízeny 
referenční snímky, které jsou potom 
porovnávány se snímky následujících 
dílců. Pomocí uživatelsky příjemných cyklů 
lze v NC programu definovat více míst, ve 
kterých bude řízení provádět optické 
porovnání požadovaného a skutečného 
stavu. Při zjištění chyby provede TNC 
operátorem zvolenou korekci chyby.

Prostřednictvím VSC lze rozpoznat 
následující situace:
• chybějící opracování nebo nesprávné 

obrobky
• chybně umístěné obrobky 
• chybně namontované nebo chybějící 

upínací prvky
• zbytky třísek, např. před měřením

Softwarová opce VSC zamezuje nejenom 
nákladným škodám na nástroji, obrobku 
nebo stroji. Uložením snímků lze VSC 
použít také pro dokumentování upínací 
situace. VSC zvyšuje bezpečnost 
každodenního výrobního procesu a také 
bezobslužného provozu.

VSC Opce 136 ID 1099457-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-06
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace prospekt TNC 640
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Komunikace
HEIDENHAIN DNC – komunikace přes komponenty COM

Pro splnění požadavků v oblasti 
obráběcích strojů jsou prostředí operačních 
systémů Windows zvláště vhodnou 
platformou k vývoji aplikací. Flexibilita PC 
softwaru a velký výběr hotových 
softwarových komponent a prostředků 
vývojových prostředí umožňují vyvinout v 
krátké době PC aplikace, které vyhoví 
nejvyšším nárokům zákazníků. Opce 
HEIDENHAIN DNC umožňuje aplikaci 
Windows přístup k datům TNC systému a v 
případě potřeby je měnit. Možné oblasti 
použití jsou například:
• softwarová řešení, která řídí chod výroby 

–  stroje a systémy pro pořizování 
provozních dat (MDE/BDE)

–  navázání na nadřízené systémy ERP/
MES

–  plánování preventivní údržby stroje na 
základě skutečného stavu stroje

• standardní nebo zakázkový software
–  zvyšování bezpečnosti procesu a 

disponibility zařízení
–  systémy hlášení poruch, které např. 

zprávou přes chytrý telefon hlásí 
zákazníkovi problémy běžícího 
procesu obrábění

–  přehledové plány, které informují o 
aktuálním stavu všech strojů ve výrobě

–  vytvoření databáze.

Vývojový paket RemoTools SDK
Pro možnost používání softwarového 
rozhraní HEIDENHAIN DNC, nabízí 
HEIDENHAIN vývojový paket RemoTools 
SDK. RemoTools SDK poskytuje pro 
vývojová prostředí v operačních systémech 
Windows komponentu Microsoft COM pro 
komunikaci s řídicím systémem 
HEIDENHAIN. Komponenta COM je při 
instalaci RemoTools SDK zaregistrována v 
operačním systému Windows.

HEIDENHAIN DNC Opce 18 ID 526451-01

RemoTools SDK Příslušenství ID 340442-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí uživatel

Další informace prospekt HEIDENHAIN DNC
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Komunikace
Remote Desktop Manager – zobrazení a dálkové ovládání  
externích počítačů

V průběhu každodenní práce může být 
často nutné provádět zadávání pro 
plánovací a řídicí systémy prostřednictvím 
softwaru pracujícího pod Windows. Opce 
Remote Desktop Manager uživateli 
umožňuje ovládat přímo z TNC systému 
jeden nebo několik počítačů s Windows. 
Nabízí plnohodnotnou integraci obsluhy 
počítače s Windows na pracovní plochu 
monitoru TNC systému.

V lokální síti lze stisknutím tlačítka na 
ovládacím panelu stroje přepínat mezi 
obrazovkou řídicího systému a pracovní 
plochou samostatného počítače s 
Windows. Nehraje přitom žádnou roli, zda 
je počítač s Windows průmyslovým 
počítačem (např. IPC 6641) v rozvaděči 
stroje, nebo zda se jedná o server v lokální 
síti.

Nabízejí se tak aplikační možnosti pro 
centrální správu zakázek, nástrojů, NC 
programů až po dálkové ovládání CAD 
systémů přímo ze stroje. Ovládací panel 
obráběcího stroje je flexibilním a efektivním 
pracovištěm pro speciální výrobní procesy 
až po decentralizované zpracování 
zakázek.

Remote Desktop Manager může být IT 
specialistou nastaven přes operační 
systém řízení.

Remote Desktop Manager Opce 133 ID 894423-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
od NC-SW 81760x-02
od NC-SW 77185x-04

Instalaci provádí IT specialista

Další informace viz technické příručky
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Komunikace
State Reporting Interface – pořizování provozních dat

State Reporting Interface Opce 137 ID 1232242-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-09
od NC-SW 81760x-06
od NC-SW 77185x-06

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

Při zmenšování velikostí dávek a 
individualizovaných produktech získávají 
systémy pro získávání a vyhodnocování 
provozních dat na významu. Nejdůležitější 
informací sběru dat je přehled o vytížení 
výrobních prostředků v daném časovém 
úseku. Proto se u obráběcích strojů 
obvykle zaznamenávají prostoje a doby 
běhu, a také informace o závadách, které 
se vyskytnou. Se zohledněním aktivních 
NC programů může být také provedeno 
vyhodnocení každého obrobku.

Jedním z nejběžnějších případů použití 
sběru provozních dat je stanovení efektivity 
zařízení. Pojem celkové efektivity zařízení 
je měřítkem pro vytváření hodnot 
zařízením. S ním lze na první pohled vidět 
jak produktivitu zařízení tak i jeho ztráty.

Prostřednictvím State Reporting Interface 
(SRI) nabízí HEIDENHAIN jednoduché a 
robustní rozhraní ke zjišťování provozních 
stavů vašich strojů, Na rozdíl od jiných 
běžných rozhraní jsou přes SRI poskytovány 
také tzv. historické provozní údaje. I když 
vaše firemní síť vypadne na několik hodin, 
vaše cenná provozní data nebudou ztracena. 
Pro uložení historie provozních stavů je k 
dispozici vyrovnávací paměť, která zahrnuje 
dvakrát 10 000 položek. Jedna položka 
odpovídá přitom změně stavu.
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OPC UA NC Server (Opce 56-61)
OPC UA (Open Platform Communications 
Unified Architecture) je komunikační 
rozhraní pro bezpečnou a spolehlivou 
výměnu dat v průmyslovém prostředí. S 
novou opcí HEIDENHAIN OPC UA NC 
Server je toto perspektivní rozhraní k 
dispozici také pro řídicí systém TNC 640. 
OPC UA je nezávislé na operačním 
systému – kromě rozšířených systémů 
Windows lze pomocí OPC UA propojit s 
řízením HEIDENHAIN například také 
systémy s operačním systémem Linux 
nebo počítače Apple s operačním 
systémem macOS.
Pro OPC UA jsou k dispozici četné 
vývojářské nástroje. RemoTools SDK není 
zapotřebí. Díky standardizovanému 
protokolu, volném výběru nástrojů a 
aplikačně orientovanému informačnímu 
modelu HEIDENHAIN lze kromě 
standardního softwaru vyvíjet také vysoce 
individuální aplikace s výrazně zkrácenou 
dobou pro zavedení produktu (Time-to-
Market).

HEIDENHAIN OPC UA NC Server přitom 
podporuje následující služby OPC UA.:
• čtení a zápis proměnných
• odběr změn hodnot
• provádění metod
• odběr událostí

S aplikací SignAndEncrypt nabízí 
HEIDENHAIN již ve standardní verzi 
moderní IT zabezpečení.

Komunikace
HEIDENHAIN OPC UA NC Server – standardizovaná komunikace

HEIDENHAIN OPC UA NC Server Opce 56 až 61 ID 1291434-01 až
ID 1291434-06 

TNC 640 HSCI od NC-SW 34059x-10

Instalaci provádí IT specialista

Další informace Příručka pro uživateleSeřizování, testování a zpracování NC-programů, 
Informační model OPC UA NC Server

Internet

Automatizace Stroj StateMonitor
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Přizpůsobení stroje
přídavné regulační okruhy

Počet aktivovaných regulačních smyček 
závisí na použitém SIK, resp. na dalších 
aktivovaných smyčkách, které lze v 
případě potřeby objednat také dodatečně.

Další regulační smyčky mohou být 
aktivovány buď skupinově nebo jednotlivě. 
Kombinací skupin a jednotlivých 
regulačních smyček lze aktivovat libovolný 
celkový počet regulačních smyček.

Maximální možný počet regulačních 
smyček závisí na řízení:
• TNC 640: 24 regulačních okruhů
• TNC 620: 8 regulačních okruhů
• TNC 320: 6 regulačních okruhů

Jednotlivé regulační smyčky
1 přídavný regulační okruh
2 přídavné regulační okruhy
3 přídavné regulační okruhy
4 přídavné regulační okruhy
5 přídavných regulačních okruhů
6 přídavných regulačních okruhů
7 přídavných regulačních okruhů
8 přídavných regulačních okruhů

Opce 0
Opce 1
Opce 2
Opce 3
Opce 4
Opce 5
Opce 6
Opce 7

ID
354540-01
353904-01
353905-01
367867-01
367868-01
370291-01
370292-01
370293-01

Skupiny regulačních smyček
4 přídavné regulační smyčky
8 přídavných regulačních smyček

Opce 77
Opce 78

634613-01
634614-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů
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Přizpůsobení stroje
integrovaná funkční bezpečnost FS

S řídicími systémy HEIDENHAIN s 
integrovanou funkční bezpečností FS lze 
dosáhnout úrovně integrity bezpečnosti 2 
(SIL 2) dle normy EN 61508 a úrovně výkonu 
d, kategorie 3 dle normy EN ISO 13849-1. V 
těchto normách se provádí posouzení 
bezpečnostně orientovaných systémů mimo 
jiné na základě pravděpo dobností výpadku 
integrovaných konstrukčních prvků, resp. 
subsystémů. Tento modulární přístup 
usnadňuje výrobcům bezpečnostně 
orientovaných zařízení realizaci systémů, 
protože mohou stavět na již kvalifikovaných 
subsystémech.

Základem řídicích systémů s integrovanou 
funkční bezpečností FS jsou dva redun-
dantní, vzájemně nezávislé bezpečnostní 
kanály. Všechny bezpečnostně závažné 
signály jsou zjišťovány, zpracovány a  
vydávány dvěma kanály. Střídavým porov-
náváním dat mezi stavy obou kanálů jsou 
rozpoznány chyby. Výskyt jednotlivé chyby 
v řídicím systému tak nevede ke ztrátě 
bezpečnostní funkce.

Integrovaná funkční bezpečnost FS je v 
generaci pohonů Gen 3 aktivována 
softwarovými opcemi a je škálovatelná. Na 
zakoupenou opci musí být aktivován pouze 
skutečně nutný počet bezpečných 
regulačních okruhů. Aby to bylo možné, 
byly pro generaci pohonů Gen 3 výlučně 
zavedeny softwarové opce #160 až #166. 
Až dosud byla aktivace integrované funkční 
bezpečnosti FS vázána na PLB 62xx FS.

Integrovaná funkční bezpečnost FS Opce 160 až 166 ID 1249928-01 až
1249934/-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI

od NC-SW 34059x-10
od NC-SW 81760x-07

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické příručky

Číslo  
opce

Opce ID Poznámka

160 Integrated FS: Basic 1249928/-01 Gen 3 exclusive: aktivace funkční 
bezpečnosti FS a aktivace 4 
bezpečnostních regulačních obvodů

161 Integrated FS: Full 1249929/-01 Gen 3 exclusive: aktivace funkční 
bezpečnosti FS a aktivace 
maximálního počtu bezpečnostních 
regulačních obvodů ( 10) 

162 Add. FS Ctrl. Loop 1 1249930/-01 Gen 3 exclusive: přídavný 
bezpečnostní regulační obvod 1

163 Add. FS Ctrl. Loop 2 1249931/-01 Gen 3 exclusive: přídavný 
bezpečnostní regulační obvod 2

164 Add. FS Ctrl. Loop 3 1249932/-01 Gen 3 exclusive: přídavný 
bezpečnostní regulační obvod 3

165 Add. FS Ctrl. Loop 4 1249933/-01 Gen 3 exclusive: přídavný 
bezpečnostní regulační obvod 4

166 Add. FS Ctrl. Loop 5 1249934/-01 Gen 3 exclusive: přídavný 
bezpečnostní regulační obvod 5
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Přizpůsobení stroje
synchronizace os – gantry osy, tandemové stoly

Souběžné osy jsou takové osy, které se 
pohybují synchronně a jsou programovány 
jako jedna osa.

S řídicími systémy HEIDENHAIN lze díky 
vysoce přesnému dynamickému řízení 
polohy synchronně ovládat paralelní 
systémy os (gantry osy), jako např. u 
portálových strojů nebo naklápěcích stolů. 
Rychlá a především přesná polohování 
jsou vzájemně sladěna a umožňují i 
nejnáročnější 5osé simultánní pohyby. 
Gantry master ose lze přiřadit více gantry 
slave os.

Momentové Master-Slave systémy se 
nejčastěji používají v případech, kdy je 
nutno pohybovat těžkými hmotami, nebo 
když musí být pohonné systémy hřeben-
pastorek předepnuty pro pohyb bez vůlí.  
S jedním MMS spojením lze provozovat a 
flexibilně vzájemně spřáhnout až šest 
pohonů. Tak lze i u velkých obráběcích 
strojů dosáhnout rychlého a přesného 
polohování os.

Souběžné osy Opce 24 ID 634621-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Standardní
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz technické příručky
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Přizpůsobení stroje
Python OEM Process - realizace zvláštních funkcí

Python OEM Process Opce 46 ID 579650-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-04/771851-01

Instalaci provádí IT specialista

Další informace viz technické příručky

V opci Python OEM Process má výrobce 
obráběcích strojů k dispozici výkonný 
nástroj pro použití vyššího objektově 
orientovaného programovacího jazyka v 
rámci řídicího systému (PLC). Python je 
snadno zvládnutelný skriptovací jazyk, 
který disponuje všemi nutnými prvky 
vyššího jazyka.

Python OEM Process lze univerzálně 
použít pro funkce stroje, složité výpočty a 
pro zobrazení speciálních uživatelských 
pracovních ploch. Tak lze efektivně 
realizovat zejména uživatelsky nebo 
strojově specifická řešení. K dispozici je 
množství existujících funkcí na bázi Python 
a GTK nezávisle na tom, zda mají být 
vytvořeny speciální algoritmy pro zvláštní 
funkce nebo samostatná řešení, např. 
pracovní plocha softwaru pro údržbu stroje.

Provázání vámi vytvořených aplikací 
můžete přes PLC realizovat do dosud 
známých PLC oken. Aplikace však také 
můžete zobrazit ve vlastních oknech, 
integrovaných do pracovní plochy TNC 
systému až do velikosti displeje TNC.
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Přizpůsobení stroje
Double Speed – krátké doby cyklu regulačních smyček  
pro přímé pohony

Double-Speed osy Opce 49 ID 632223-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů

Pro lineární a Torque-motory, jakož i pro 
konvenční osy jsou zpravidla vyhovující 
regulační smyčky Single Speed. Pro HSC 
vřetena a těžko regulovatelné osy se 
přednostně používají regulační smyčky 
Double Speed. V základním nastavení 
jsou všechny osy nastaveny jako Single 
Speed. Každá osa Single Speed, přepnutá 
na Double Speed, může vést ke ztrátě 
jedné regulační smyčky. U PWM frekvence 
vyšší než 5 kHz se jedná o Double Speed. 
Pro tento účel musí být aktivovaná opce 
49. 

Regulační smyčky Double-Speed umožňují 
vyšší PWM frekvence a kratší doby cyklu 
regulátoru otáček. To umožňuje lepší 
proudovou regulaci pro vřetena a vyšší 
regulační výkon u lineárních a torque-
motorů.

Doby cyklu regulačních smyček
Jemná interpolace 
Single-Speed: 0,2 ms
Double-Speed: 0,1 ms (s opcí 49)

Polohový regulátor
Single-Speed: 0,2 ms
Double-Speed: 0,1 ms (s opcí 49)
 
Regulátor otáček 
Single-Speed: 0,2 ms
Double-Speed: 0,1 ms (s opcí 49)

Proudový regulátor
fPWM  TINT
3333 Hz  150 μs
4000 Hz  125 μs
5000 Hz  100 μs
6666 Hz  75 μs s opcí 49
8000 Hz  60 μs s opcí 49
10 000 Hz  50 μs s opcí 49

2) Single Speed/Double Speed (s opcí 49)

Čas

Po
lo

ha
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OEM opce Opce 101 až 130 ID 579651-01 až
ID 579651-30

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-02
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

Obráběcí stroje jsou od výrobce často 
vybaveny užitečnými a komfortními 
přídavnými funkcemi, které jsou uloženy v 
konfiguraci řídicího systému (např. PLC). 
Tyto funkce jsou potom uživateli nabízeny 
jako opce. Pro co možná nejflexibilnější 
aktivaci těchto opcí uživatelem nabízí 
HEIDENHAIN rezervovanou oblast v menu 
SIK, která může být výrobcem stroje volně 
obsazena. 

V oblasti voleb (opcí) 101-130 tak je k 
dispozici 30 volitelných opcí, které může 
výrobce stroje aktivovat a uvolnit 
prostřednictvím verifikace vlastním PLC 
programem. Výhodná je jednoduchá 
aktivace uživatelem přes SIK menu, i bez 
podpory výrobce stroje na místě instalace.

Přizpůsobení stroje
OEM opce
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RTC Opce 135 ID 1085731-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-04
–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

Vazební funkce v reálném čase RTC 
(Realtime Coupling) nabízí možnost 
cyklického výpočtu ofsetu polohy jedné osy 
ze jmenovitých a skutečných hodnot jiných 
os systému. Tak lze realizovat složité 
současné pohyby více NC nebo PLC os. 
Vzájemné závislosti os jsou definovány 
matematickými vzorci. Aplikačními případy 
jsou např. PLC osy, které musí být při 
výměně nástrojů sladěny s určitou NC 
osou, aby se zamezilo kolizi s držákem 
nástroje. Výrobce stroje může tyto pohyby 
definovat pomocí RTC. Vazební funkce v 
reálném čase umožňuje složité pojezdové 
pohyby provázáním hlavních a vedlejších 
os. Díky tomu umožňuje mnoho nových 
řešení - od pohybů specifických pro daný 
proces, až po výměnu nástrojů se 
speciálními požadavky.

Přizpůsobení stroje
RTC – funkce spřažení v reálném čase pro synchronizaci os a vřeten
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PC-software
TNCremo – programy pro přenos dat

TNCremo bezplatný download

TNCremoPlus ID 340447-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí uživatel

Další informace –

Bezplatný PC softwarový paket TNCremo 
podporuje obsluhu při datovém přenosu z 
PC do TNC. Software realizuje datový 
blokový přenos pomocí Block-Check-
Character (BCC). Se softwarem TNCremo 
můžete, i přes Ethernet, obousměrně 
přenášet externě uložené NC programy, 
tabulky nástrojů nebo palet, spouštět stroj, 
vytvářet zálohy na pevném disku a 
dotazovat se na provozní stav stroje. 

Funkce:
• přenos dat (také blokově)
• dálkové ovládání (pouze sériové)
• správa dat TNC systému
• záloha dat TNC systému 
• načtení deníku
• tisk obsahu obrazovky
• textový editor
• správa více strojů

TNCremoPlus kromě již známých funkcí 
TNCremo navíc přenos aktuálního obsahu 
obrazovky řídicího systému do PC 
(Livescreen). Tak lze realizovat komfortní 
monitorování stroje. TNCremo přitom 
využívá protokol LSV2 k dálkovému řízení 
TNC.



61

Internet


 
















 

 

 

 

 

PC-software
TeleService – dálková diagnostika řídicích systémů HEIDENHAIN

TeleService
Licence pro jednu stanici
Síťová licence až pro 14 účastníků
Síťová licence až pro 20 účastníků

CD s hardwarovým klíčem (Dongle) 
ID 340449-xx
ID 340454-xx
ID 340455-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/  
81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace Informace o produktu Diagnostika řídicích systémů HEIDENHAIN

PC-Software TeleService umožňuje 
komplexní dálkovou diagnostiku, jakož i 
rozsáhlé dálkové ovládání a monitorování 
řídicích systémů HEIDENHAIN. To 
umožňuje obsáhlé hledání poruch. Servisní 
technik komunikuje on-line s řídicím 
systémem, analyzuje poruchu a podle 
možností ji ihned odstraní.

Výrobce stroje vytvoří podle svého 
servisního konceptu odpovídající 
diagnostickou pracovní plochu pro vyvolání 
požadovaných informací. Obsluha probíhá 
přes ovládací panel TeleService Control 
Panel.

Funkce
• dálkové ovládání TNC s dálkovým 

přenosem obrazovky a virtuální TNC 
klávesnicí

• přenos NC a PLC programů, parametrů 
stroje, tabulek nástrojů, nulových bodů, 
atd.

• zobrazení dat stroje a PLC dat přes 
TNCscope nebo TNCexplorer. 
přizpůsobení dat pro TNCexplorer 
provádí výrobce stroje přes soubory 
masek.

• diagnostika pohonů pomocí DriveDiag
• rozšíření softwaru TeleService Control 

Panel pro vlastní aplikace výrobce stroje. 
Pro tento účel dodává HEIDENHAIN 
vývojový paket RemoTools SDK.

TeleService prostřednictvím výrobce 
stroje
Výrobce stroje vytvoří u koncového 
zákazníka síť ze svých strojů s TNC 
systémem a ve svém servisním oddělení 
síť ze servisních PC (s instalovaným 
softwarem TeleService). Obě sítě jsou 
propojeny routery přes veřejnou telefonní a 
datovou síť. Jakmile koncový zákazník 
stiskne tlačítko „Service“ nebo „Support“, 
routery propojí síť koncového zákazníka se 
sítí výrobce stroje. Servisní technik má 
přes TeleService přístup ke všem strojům a 
PLC datům uloženým v řídicím systému. 
Prostřednictvím online přenosu obsahu 
displeje a virtuální TNC klávesnice je TNC 
systém plně dálkové ovladatelný.

TeleService u koncového zákazníka
Software TeleService může být použit i v 
rámci intranetu. Pro tento účel je PC s 
instalovaným softwarem TeleService 
připojen k síti TNC systému přímo, tzn. bez 
routeru. To umožňuje dálkové ovládání, 
monitorování a dálkovou diagnostiku strojů 
ve vlastní síti.

TeleService ve firemní síti

Dálkové spojení přes software PC Remote Control
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PC-software
StateMonitor – zjišťování a vyhodnocování strojních dat

Software StateMonitor sleduje stavy  
strojů ve výrobě a vizualizuje je. 
Vyhodnocováním důležitých dat, jako je 
aktuální stav stroje, strojní hlášení, 
nastavení overridu a historie využití 
poskytuje StateMonitor fundované 
výpovědi o stavu využití stroje. Na základě 
shromážděných dat StateMonitor navíc 
ukazuje existující možnosti optimalizace. 
Obsluhou komentované prostoje stroje a 
doby přípravy mohou odkrýt kromě strojně 
specifického také organizační potenciál 
optimalizace. Na základě individuálně 
kombinovatelných strojních signálů a stavů 
informuje StateMonitor pomocí funkce 
Messenger e-mailem příslušného 
zaměstnance.

StateMonitor zaznamenává a vizualizuje 
následující informace ze síťově 
propojených strojů:
• provozní režimy
• nastavení overridu (vřeteno, rychloposuv, 

posuv)
• stav a název programu, případně 

podprogramu
• doba běhu programu
• číslo SIK a číslo softwaru
• strojní hlášení

Aktivní podpora při plánování výroby 
prostřednictvím obsáhlých funkcí pro 
pořizování dat zakázek:
• zakládání a přiřazování zakázek
• spouštění a ukončování zakázek
• zaknihování přípravných časů a 

přerušení
• ukládání dodatečných dat zakázky, např. 

zhotovené počty dílů

Aplikace StateMonitor umožňuje připojení 
strojů s různými řídicími systémy. 
StateMonitor podporuje typy protokolů 
HEIDENHAIN DNC, OPC UA, MTConnect 
a Modbus TCP.

StateMonitor
StateMonitor pro dalších pět strojů
Rozhraní Modbus
Rozhraní OPC UA 
JobTerminal
Rozhraní MTConnect

ID 1218930-xx
ID 1220884-xx
ID 1268670-xx
ID 1268673-xx
ID 1268674-xx
ID 1268675-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI

TNC 320
Předpoklad: opce 18 (DNC)

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/ 
81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje nebo koncový uživatel

Další informace viz prospekt Connected Machining; www.klartext-portal.de

Přístup přes 
webový 
prohlížeč

Zprávy v  
reálném čase

StateMonitor

Vizualizace  
strojního parku

Přehledná  
správa zakázek

Vyhodnocování 
prostojů strojů

Rozhraní pro  
připojení strojů

Předávání do externí 
SQL databáze

Další informaci si vyžádejte od společnosti HEIDENHAIN.
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PC-software
virtualTNC – řízení virtuálních strojů

Simulace obrábění NC programy na řídicím 
systému je již dlouho součástí souvislých 
CNC řízení HEIDENHAIN. PCSoftware 
virtualTNC nabízí možnost používat TNC 
jako řídicí komponenty simulačních aplikaci 
strojů (virtuální stroje) na externích 
počítačových systémech.

Způsob činnosti virtuálního stroje se 
softwarem virtualTNC
Simulační aplikace strojů (virtuální stroje) 
mohou kompletně simulovat výrobní 
jednotky pro předběžnou optimalizaci 
skutečných výrobních procesů. virtualTNC 
může řídit osy virtuálního stroje jako na 
skutečném systému. Řídicí systém přitom 
obsluhujete a programujete stejně, jak jste 
zvyklí na skutečném systému 
HEIDENHAIN-TNC. 

virtualTNC je software programovacího 
pracoviště TNC, který nastaví speciální 
rozhraní softwaru pro simulaci stroje tak, že 
je schopné ovládat polohy os běžícího 
"virtuálního" řízení.

Spřažení softwaru virtualTNC přes 
HEIDENHAIN DNC
Výrobce softwaru, který by chtěl simulovat 
výrobní systém, může svůj virtuální stroj 
připojit na virtualTNC přes HEIDENHAIN 
DNC. Programování a přizpůsobení 
rozhraní na COM komponenty (Objekt 
AxisStreaming) nutné pro virtualTNC a 
příslušný popis rozhraní jsou obsaženy ve 
vývojovém paketu RemoTools SDK 3.0 a 
příslušném systému nápovědy.

virtualTNC TNC 640 HSCI

Licence pro jednu stanici ID 1113933-03

Síťová licence pro 1 pracoviště ID 1122145-03

Síťová licence pro 14 pracovišť ID 1113935-03

Síťová licence pro 20 pracovišť ID 1113936-03

Instalace pro výrobce simulačních aplikací strojů

Další informace prospekt HEIDENHAIN DNC
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PC-software
PLCdesign – software pro vytvoření PLC programu

PLCdesign ID 284686-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalace pro výrobce obráběcího stroje a servis

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů

Se softwarem PLCdesign lze komfortně 
vytvářet PLC programy. Dodávka obsahuje 
rozsáhlé příklady PLC programů.

Funkce
• komfortní textový editor
• obsluha prostřednictvím menu
• programování symbolických operandů
• modulární programovací technika
• "Kompilace" a "linkování" PLC 

zdrojových souborů
• komentování operandů, vytvoření 

dokumentačního souboru
• obsáhlý systém nápovědy
• přenos dat mezi PC a TNC
• vytvoření PLC softkláves
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PC-software
KinematicsDesign – pro tvorbu kinematik stroje

KinematicsDesign ID 340448-07

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalace pro výrobce obráběcího stroje a servis

Další informace –

KinematicsDesign je PC software pro 
tvorbu flexibilních kinematik stroje. 
KinematicsDesign současně nabízí 
komfortní možnost konfigurování 
dynamické kolizní ochrany DCM a jejího 
uvedení do provozu.

Software umožňuje kompletní vytvoření
• tabulky přiřazení
• tabulky popisu kinematiky
• tabulky popisu kinematiky dílů
• tabulky popisu kinematiky držáku 

nástroje
• tabulky definic pro objekty systému 

kolizní ochrany (CMO) a přenos 
konfiguračních souborů mezi řízením a 
PC.

Když je KinematicsDesign online propojen 
s řízením (možný je i provoz se softwarem 
programovacího pracoviště TNC), mohou 
být simulovány pohyby stroje, resp. 
pracovní prostor s aktivním DCM při 
pojíždění os. Vzniklé kolize, resp. kolizí 
ohrožené komponenty definovaných těles 
stroje jsou zobrazeny volitelnou barvou.

Obsáhlé vizualizační možnosti sahají od 
čistého zobrazení transformačního řetězce, 
přes drátový model až po kompletní 
zobrazení pracovního prostoru.

S řízením TNC 640 lze kolidující předmět 
převzít také z CAD modelů a ve formátu 
M3D začlenit do kinematiky stroje. Datový 
formát M3D společnosti HEIDENHAIN 
umožňuje zvláště věrné zobrazení 
kolidujících předmětů s vysokým 
rozlišením. Pro vytvoření M3D dat se 
používá nástroj M3D Converter, který mimo 
jiné umožňuje kontrolovat, opravovat, 
zjednodušovat, slučovat a optimalizovat 
CAD data kolidujících předmětů. M3D 
Converter je samostatný PC nástroj, který 
je součástí instalačního paketu softwaru 
KinematicsDesign (od verze 3.1). Pro M3D 
Converter je zapotřebí softwarový 
uvolňovací modul (ID 1124969-01).



66

CycleDesign Bezplatný download

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalace pro uživatele a výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů

PC-software
CycleDesign – uložení NC podprogramů jako cyklů

Pro často opakovaná obrábění jsou v 
řídicích systémech HEIDENHAIN k 
dispozici parametrizovatelné NC 
podprogramy jako takzvané cykly. Při 
zadávání parametrů podporuje TNC 
uživatele dialogovými texty a pomocnou 
grafikou.

Přístup k cyklům získáte přes softklávesy. 
Po stisknutí tlačítka CYCL DEF se na 
řízení zobrazí lišta softkláves cyklů 
HEIDENHAIN.

Se softwarem CycleDesign můžete vámi 
vyvinuté NC podprogramy začlenit jako 
cykly do struktury softkláves řídicího 
systému. Přitom se můžete rozhodnout, 
zda připojíte svoje cykly bočně k liště cyklů 
HEIDENHAIN, nebo zda lištu cyklů 
HEIDENHAIN zcela nahradíte.

Data cyklů se softwarem CycleDesign 
přenesou do paměti řídicího systému.
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TNCscope Download

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalace pro výrobce obráběcího stroje a servis

Další informace viz technické příručky, integrovaný systém nápovědy

PC-software
TNCscope – osciloskop na PC

TNCscope je software PC osciloskopu pro 
zobrazení a vyhodnocení signálů řízení a 
pohonů, ale také PLC operandů řídicích 
systémů HEIDENHAIN. TNCscope 
umožňuje komfortní diagnostiku z počítače 
s Windows. Díky jednoduchému připojení 
přes Ethernet můžete se softwarem TNC-
scope provádět také dálkovou údržbu 
řízení. S TNCscope můžete navíc 
zobrazovat osciloskopické soubory, které 
byly sejmuty na řízení (provoz offline). Pro 
vyhodnocování jsou k dispozici obsáhlé 
matematické funkce.

• vícekanálové zobrazení 
• různé možnosti spouštění 
• komfortní vyhodnocování naměřených 

hodnot
• zobrazení souborů testu kruhovitosti a 

X/Y souborů řízení 
• zobrazení souborů Logic-Trace a  

HSCI-Trace 
• měřicí značka a pomocný kurzor 
• nastavení značek 
• měření a porovnání křivek 
• spojení křivek se vzorcem
• výpočet integrálů a derivací
• zobrazení X/Y 
• frekvenční analýza s rychlou Fourierovou 

transformací (FFT) 
• kopírování křivek do jiného souboru
• tisk diagramů s dodatečnými 

informacemi 
• funkce importu libovolných ASCII tabulek
• dlouhodobá měření 
• kreslení v dávkovém režimu
• podpora při uvádění do provozu různých 

speciálních funkcí regulačních smyček 
(PAC, LAC, CTC, MAC, ACC)
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PC-software
DriveDiag – diagnostika digitálních pohonných systémů

DriveDiag Download

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalace pro výrobce obráběcího stroje a servis

Další informace –

PC software DriveDiag umožňuje 
servisnímu technikovi rychlé a jednoduché 
hledání závady v oblasti pohonů, počínaje 
motorem až k regulaci pohonu. Po 
vytvoření spojení mezi DriveDiag a řídicím 
systémem lze z řízení vyvolávat různé 
signály. Zejména díky dynamickému 
zobrazení stavových signálů mohou být 
prověřeny mezní podmínky, které vyvolají 
chybu. DriveDiag lze používat přes sériové 
rozhraní nebo přes Ethernet.

Funkce
• graficky podporované dynamické 

zobrazování stavových signálů
• zobrazování signálů měřidel polohy
• zobrazování analogových signálů, které 

má k dispozici také regulátor, jako např. 
teplota motoru, proud meziobvodu, atd.

• zobrazování signálů měřidel otáček a 
kontrola směru otáčení motorů

• kontrola výkonového připojení motoru
• automatický test správné funkce motorů 

a měničů, jakož i měřidel polohy a otáček
• čtení a zobrazení elektronických 

typových štítků motorů QSY s EQN 13xx 
nebo ECN 13xx, jakož i měničových 
modulů UVR 1xxD a UM 1xxD

• zobrazení a vyhodnocování interních 
stavů řízení a stavových signálů 
komponent měniče

• obsáhlý systém nápovědy

DriveDiag lze stáhnout jako PC software 
(příslušenství) z internetu přes 
HEIDENHAIN-Filebase. Koncoví zákazníci 
mají přístup jen pro čtení, výrobcům 
obráběcích strojů s přístupem přes klíč 
nabízí DriveDiag obsáhlé možnosti 
testování.

Graficky podporované dynamické zobrazování stavových signálů
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PC-software
TNCopt – pro nastavování digitálních regulačních smyček

TNCopt Download

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalace pro výrobce obráběcího stroje a servis

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů

Vysoce kvalitní obráběcí stroje musí 
pracovat stále rychleji a přesněji. Od 
pohonných systémů se servomotory a 
vřeteny je vyžadován vysoký výkon. 
Účinná a inteligentní řídicí technika má 
proto u společnosti HEIDENHAIN nejvyšší 
prioritu. Z tohoto hlediska je zvláště 
důležité optimální nastavení regulačních 
smyček řízení. TNCopt je proto komfortním 
pomocníkem pro celkový přehled a 
dodržení správné posloupnosti při 
nastavování jednotlivých os.

Funkce:
• nastavování proudových regulátorů
• (automatické) nastavování regulátorů 

otáček
• (automatická) optimalizace kompenzace 

kluzného tření
• (automatická) optimalizace kompenzace 

kvadrantových špiček
• (automatická) optimalizace kV-faktoru
• test kruhovitosti, test kontury
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IOconfig Download

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 771851-01

Instalace pro výrobce obráběcího stroje a servis

Další informace viz technické příručky, integrovaný systém nápovědy

PC-software
IOconfig – konfigurace I/O a sběrnice HSCI

Moderní obráběcí stroje jsou stále složitější 
a opatřené rozsáhlým vybavením. Pro 
rychlou a pohodlnou integraci všech 
komponent do konceptu řízení (pohonný 
systém, PLC) vám poslouží IOconfig jako 
pomoc při konfigurování řídicích 
komponent HSCI a periferií (např. Profibus, 
ProfiNet).

IOconfig lze integrovat do celkového 
projektu PLCdesign a tvoří významný 
stavební kámen v systému HSCI při 
uvádění HSCI komponent a přídavných 
modulů SPI do provozu.
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PC-software
Software Key Generator – aktivační klíč pro softwarové opce

Software Key Generator Bezplatný download

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-03/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-05/771851-01

Instalace pro výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů

TNCkeygen je soubor PC softwarových 
nástrojů pro vytváření časově omezených 
aktivačních klíčů pro řídicí systémy 
HEIDENHAIN.

OEM-Key-Generator
PC nástroj OEM Key Generator umožňuje 
generování aktivačních klíčů pro 
softwarové opce řídicích systémů 
HEIDENHAIN. Zvolená opce je aktivována 
s časovým omezením (10 až 90 dnů). 
Aktivovat ji lze pouze jednou. Požadovaný 
aktivační klíč můžete vytvořit zadáním SIK 
čísla, aktivované opce, doby aktivace a 
specifického hesla výrobce. Díky tomu 
může zákazník v klidu testovat dostupné 
opce, aniž by je musel kupovat. Pokud 
bude test úspěšný, může zvolenou opci od 
společnosti HEIDENHAIN koupit.

OEM-Tagesschlüssel-Generator 
(generátor denního klíče)
Tato aplikace generuje aktivační klíč pro 
chráněnou oblast výrobce stroje v řídicích 
systémech HEIDENHAIN. Klíč umožňuje 
uživateli přístup v den vytvoření.
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PC-software
BMXdesign

BMXdesign ID 340443-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

od NC-SW 34059x-01
od NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01
od NC-SW 34055x-01/771851-01

Instalace pro výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů

Se softwarem BMXdesign vytvoříte 
interaktivní BMX projekty a výsledné 
datové BMX soubory.

Soubory BMX obsahují bitmapové a 
textové prvky, které se vzájemně skládají v 
reálném čase běhu řídicího systému. Tímto 
způsobem lze do jediného souboru shrnout 
pomocnou grafiku nebo softklávesy s 
jazykově podmíněnými texty nebo stavově 
závislými variantami.

Soubory BMX jsou popsány v projektovém 
souboru BMX (*.BPJ). Ze souboru BPJ 
vytvoří BMXdesign hotový soubor BMX.

Dostupné funkce:
• interaktivní vytvoření souborů BPJ 

(WYSIWYG)
• zobrazení BMX souborů jako na řídicím 

systému
• přidávání textových polí a bitmap pozadí
• polohování textových polí myší
• automatické vyrovnání polí
• přidávání variant
• nahrazení charakteristik databází textem 

z vícejazyčných textových souborů
• tisk přehledu stránek
• generování souborů BMX
• funkce exportu jako bitmapového 

souboru (*.BMP) 
• integrace PLCtext pro správu textů BMX
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PC-software
programovacího pracoviště

Programovací pracoviště TNC 640 TNC 620/TNC 320

Demoverze ID 1114029-xx ID 1114030-xx

S ovládacím panelem TNC ID 1113967-02

S virtuální klávesnicí 

Licence pro jednu stanici ID 1113924-03

Síťová licence pro 1 pracoviště ID 1125955-03

Síťová licence pro 14 pracovišť ID 1113926-03

Síťová licence pro 20 pracovišť ID 1113928-03

Ovládací panel bez softwarového 
uvolňovacího modulu

ID 1113967-52

Instalaci provádí uživatel

Další informace viz prospekt Programovací pracoviště

Proč programovací stanice?
Programy pro obrobky můžete samozřejmě 
vytvářet pomocí TNC velmi dobře přímo na 
stroji - a to i v případě, že stroj právě obrábí 
jiný díl.  Programovací stanice umožňuje 
programovat stejně jako na Vašem stroji, 
avšak v pohodlí kanceláře.

Tvorba programů
Vytváření, testování a optimalizace 
programů v dialogu HEIDENHAIN nebo 
programů DIN/ISO pro TNC na 
programovacím pracovišti zkracuje 
ztrátové časy stroje. Přitom není třeba 
měnit nic na ovládání: vždyť na 
programovacím pracovišti programujete na 
stejné klávesnici, jako na stroji.

Testování externě vytvořených 
programů
Samozřejmě můžete také testovat 
programy, které byly vytvořeny na CAM 
systému. Testovací grafika s vysokým 
rozlišením Vám pomůže bezpečně 
rozpoznat i u komplexních 3Dprogramů 
porušení kontur a skryté detaily.

Výuka na TNC programovací stanici 
Programovací stanice využívá stejný 
software jako TNC, a díky tomu se výborně 
hodí pro výuku a doškolování. 
Programování probíhá na originální 
klávesnici, také test programu probíhá 
přesně tak, jako na stroji. To dává 
studentům pocit jistoty pro pozdější práci 
na skutečném stroji. I pro výuku TNC 
programování na školách je programovací 
pracoviště velmi vhodné, neboť lze 
programovat v dialogu HEIDENHAIN nebo 
také podle DIN/ISO.

Stanice
Software programovacího pracoviště běží 
na PC. Programovací stanice se jen 
nepatrně liší od TNC, který je instalován na 
stroji. Pracujete s ovládacím panelem TNC, 
který je rozšířen o softklávesy - ty jsou na 
stroji integrovány v rámu monitoru. 
Ovládací panel TNC připojíte přes USB 
rozhraní k PC. Obrazovka počítače 
zobrazuje obvyklé TNC prostředí. 
Alternativně můžete programovací 
pracoviště ovládat také bez klávesnice. K 
ovládání slouží v tomto případě virtuální 
klávesnice, která je zobrazena na 
ovládacím panelu TNC a obsahuje 
nejdůležitější klávesy nutné pro vstup do 
dialogu TNC.

Jaké programovací stanice jsou k 
dispozici?
K dispozici jsou programovací stanice pro 
všechny současné TNC řídicí systémy. 
Volitelně je nyní k dispozici verze pro 
provoz s virtualizačním softwarem 
VirtualBox. DVD disky programovacího 
pracoviště obsahují kromě softwaru 
pracoviště a nutných ovladačů také 
aktuální uživatelské příručky ve všech 
dodávaných jazykových mutacích.
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HR 520

HR 510

HR 550

HR 130

Rozšíření hardwaru
HR – elektronická ruční kolečka

Stroje řízené TNC systémem můžete 
ovládat ručně, pomocí směrových kláves. 
Jednodušeji a přesněji to však jde s 
elektronickými ručními kolečky 
HEIDENHAIN.

Otáčením ručního kolečka pohybujete 
strojem prostřednictvím servopohonu 
posuvu. Pro obzvlášť přesné pojíždění 
můžete krokově nastavit dráhu pojezdu na 
jednu otáčku ručního kolečka (jogging).

Vestavná ruční kolečka HR 130
Vestavná ruční kolečka HEIDENHAIN 
mohou být integrována do ovládacího 
panelu stroje nebo umístěna na jiné místo 
stroje.

Přenosná ruční kolečka HR 510, HR 520 
a HR 550
Pokud se musíte zdržovat blízko 
pracovního prostoru stroje, budou se vám 
obzvláště hodit přenosná ruční kolečka HR 
510, HR 520 a HR 550. Osová tlačítka a 
určitá funkční tlačítka jsou integrována do 
ovládacího panelu ručního kolečka. Tak 
můžete – nezávisle na tom, kde se zrovna 
se svým ručním kolečkem nacházíte – 
přepínat osy, se kterými chcete pojíždět, 
nebo seřizovat stroj. Integrovaný displej 
ručních koleček HR 520 a HR 550 přímo 
informuje o nejdůležitějších provozních 
stavech. HR 550 je vzhledem k rádiovému 
přenosu signálů zvláště vhodné pro využití 
na velkých strojích. Když ruční kolečko už 
nepotřebujete, odložíte je do držáku 
ručního kolečka HRA 551FS (vysílací/
přijímací jednotka s integrovanou 
nabíječkou).

Elektronické ruční kolečko TNC 640 HSCI  
od NC-SW

TNC 620 HSCI
od NC-SW

TNC 320
od NC-SW

s/bez aretace

HR 130 ID 540940-01/540940-03 34059x-01 34056x-01/73498x-01/81760x-01 34055x-01

HR 510
HR 510 FS
HR 520
HR 520 FS
HR 550 FS

ID 1120313-xx/1119971-xx
ID 1119974-xx/1120311-xx
ID 670303-xx/670302-xx
ID 670305-xx/670304-xx
ID 1183021-xx/1200495-xx

34059x-01
34059x-02
34059x-02
34059x-02
34059x-02

34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-02/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01

34055x-01
34055x-06
34055x-06
34055x-06
34055x-06

HRA 551 FS 
pro HR 550 FS

ID 1119052-xx 34059x-02 34056x-04/73498x-02/81760x-01 34055x-06

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů
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TS 260

SE 660 SE 661

TS 460

 

 

 

 

 

Rozšíření hardwaru
TS – obrobkové dotykové sondy

Dotykové sondy na obrobky TNC 640 HSCI
od NC-SW

TNC 620 HSCI
od NC-SW

TNC 320
od NC-SW

TS 260 ID 738283-xx 34059x-02 81760x-02 771851-02

TS 460 ID 1178530-xx 34059x-01 SP1 81760x-01 SP1 771851-01

TS 740 ID 573757-xx 34059x-01 34056x-01/73498x-01/81760x-01 34055x-01

TS 642 ID 653217-xx 34059x-08 81760x-05 771851-05

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace prospekt Dotykové systémy

Obrobkové dotykové sondy HEIDENHAIN 
pomáhají v dílně a při sériové výrobě 
snižovat náklady. Funkce přípravy 
vyrovnání dílců, měření a kontroly jsou 
realizovatelné automaticky. Pomocí 
standardních cyklů snímání v TNC lze.
• vyrovnávat obrobky
• nastavovat vztažné body
• proměřovat obrobky

Dotykové sondy pro měření obrobků se 
upínají ručně nebo pomocí automatické 
výměny do držáku nástrojů. Podle 
provedení stroje se dotykové sondy 
dodávají s volitelným typem upínacího 
kuželu. Dotykový hrot spínané dotykové 
sondy TS se vychýlí při nájezdu na plochu 
obrobku. Přitom TS generuje spínací 
signál, který se přenáší do řízení podle 
typu sondy kabelem, rádiovým nebo 
infračerveným přenosem.

Kabelem připojené dotykové sondy
Pro stroje s ruční výměnou nástrojů, jako 
jsou brusky a soustruhy
TS 260 – nová generace, s axiálním nebo 
radiálním připojením kabelu

Bezdrátové dotykové sondy
S rádiovým, resp. infračerveným přenosem 
signálu pro stroje s automatickou výměnou 
nástrojů:
TS 460 – standardní snímací systém nové 
generace s rádiovým a infračerveným 
přenosem, kompaktními rozměry, 
úsporným režimem, volitelnou protikolizní 
ochranou a tepelným oddělením
TS 740 – vysoká přesnost snímání a 
reprodukovatelnost, nepatrná dotyková 
síla, infračervený přenos

Vysílací a přijímací jednotka
Rádiový, resp. infračervený přenos probíhá 
mezi snímacím systémem TS, příp. TT a 
vysílací/přijímací jednotkou SE.
SE 660 pro rádiový, resp. infračervený 
přenos (hybridní technika); společné SE 
pro TS 460 a TT 460;

SE 661 pro rádiový, resp. infračervený 
přenos (hybridní technika); společná SE 
pro TS 460 a TT 460; funkce EnDat pro 
přenos stavu sepnutí, diagnostických a 
dodatečných informací.
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Rozšíření hardwaru
TT – nástrojové dotykové sondy

Rozhodující pro trvalou kvalitu výroby je 
samozřejmě použitý nástroj. Je tedy nutné 
zjišťovat rozměry nástroje a cyklicky 
kontrolovat jeho opotřebení, zlomení a tvar 
jednotlivých břitů. K proměřování nástrojů 
nabízí HEIDENHAIN spínací dotykové 
sondy TT.

Měřidla se instalují přímo do pracovního 
prostoru stroje a umožňují tak měření 
nástroje před obráběním nebo mezi 
operacemi.

Nástrojové dotykové sondy TT měří 
délku a poloměr nástroje. Při snímání 
rotujícího nebo stojícího nástroje, např. u 
proměření samostatného břitu, se dotykový 
talíř vychýlí z klidové polohy a do řídicího 
systému TNC vyšle signál pro odečtení 
polohy nástroje. Sonda TT 160 pracuje s 
kabelovým přenosem signálu, zatímco 
TT 460 přenáší signály bezdrátově, pomocí 
infračerveného signálu. Bezdrátová sonda 
je tedy zvláště vhodná pro instalaci na 
otočných a sklopných stolech.

Nástrojové dotykové sondy TNC 640 HSCI
od NC-SW

TNC 620 HSCI
od NC-SW

TNC 320
od NC-SW

TT 160
TT 460

ID 729763-xx
ID 1192582-xx

34059x-05
34059x-04 SP1

81760x-02
81760x-01 SP1

771851-02
771851-01

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace prospekt Dotykové systémy

Nástrojová dotyková sonda TT
Měření délky a poloměru nástroje se stojícím 
nebo rotujícím vřetenem

Měření opotřebení nástroje a kontrola poškození 
nástroje
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ITC 860
ITC 755

 

 

 

 

 

Rozšíření hardwaru
ITC – přídavná stanice obsluhy 

Přídavná stanice obsluhy TNC 640 HSCI
od NC-SW

TNC 620 HSCI
od NC-SW

TNC 320
od NC-SW

ITC 755 ID 1039527-01 34059x-04 81760x-01 –

ITC 750 ID 1039544-01 34059x-04 81760x-01 –

ITC 860 ID 1174935-01 34059x-04
34059x-07 SP2

–
–

–
–

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

ITC 860  
jako rozšířená pracovní plocha „Extended Workspace“

Přídavné stanice obsluhy ITC (Industrial 
Thin Clients) společnosti HEIDENHAIN 
představují komfortní řešení pro 
dodatečnou decentralizovanou obsluhu 
stroje nebo částí stroje, jako např. stanic 
pro výměnu nástrojů Koncepce dálkového 
ovládání, přizpůsobená TNC systému, 
umožňuje velmi snadné připojení IPC 
standardní ethernetovou přípojkou s 
kabelem délky až 100 m.

ITC 755 je kompaktní přídavná stanice 
obsluhy pro řídicí systémy s hlavní 
obrazovkou 15“ nebo19“. Kromě ASCII 
klávesnice a dotykového displeje je 
vybavena také nejdůležitějšími funkčními 
tlačítky TNC systému. ITC 755 automaticky 
přizpůsobuje rozlišení velikosti hlavní 
obrazovky. Softtlačítka se obsluhují 
prostřednictvím dotykového displeje.

ITC 750 (displej 15“) resp. ITC 860 
(dotykový displej 19“) tvoří společně s 
klávesnicemi TE 73x resp. TE 74x 
plnohodnotnou druhou ovládací stanici. 
Ovládání je shodné s TNC systémem. 
ITC 860 lze také používat jako řešení se 
dvěma displeji pro rozšíření pracovní 
plochy.

Komfortní díky technologii  
Plug-and-Play
Jakmile TNC systém rozliší ITC, dá mu k 
dispozici aktuální operační systém. Po 
najetí následuje zrcadlení hlavní obrazovky 
1:1. Díky koncepci Plug-and-Play odpadá 
konfigurování výrobcem stroje; při 
standardní konfiguraci ethernetového 
rozhraní X116 začlení TNC stanici ITC 
automaticky do systému. 

Přepínání mezi TNC a ITC se provádí 
přímým převzetím, nebo podle principu 
převzetí (nastavitelný). TNC systém plně 
přebírá jak najetí, tak i vypnutí a poskytuje 
tak maximální provozní bezpečnost.
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IPC 6641

Rozšíření hardwaru
IPC – průmyslové PC

Řízení TNC 640 HSCI TNC 620 HSCI TNC 320

Průmyslové PC Předpoklad: Remote Desktop Manager (opce 133)

IPC 6641  
s 8 GB RAM
Se 16 GB RAM

 
ID 1039543-01
ID 1039543-02

HDR IPC ID 1074770-51 Datový nosič operačního systému

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace viz prospekty Informace pro výrobce obráběcích strojů

Pomocí průmyslového PC IPC 6641 
můžete z pracovní plochy TNC systému 
spouštět a dálkově ovládat aplikace pro 
Windows. Zobrazení probíhá na obrazovce 
řídicího systému. K tomu se používá opce 
133.

Jelikož Windows běží na průmyslovém PC, 
nemůže dojít k ovlivnění NC-obrábění od 
Windows. Připojení IPC k hlavnímu 
počítači NC je realizováno přes Ethernet. 
Není nutný žádný další displej, protože 
aplikace pro Windows jsou na obrazovce 
TNC zobrazeny prostřednictvím dálkového 
přístupu.

K provozu je kromě IPC 6641 zapotřebí 
ještě pevný disk, objednávaný samostatně. 
Na tento prázdný datový nosič lze 
instalovat operační systém Windows 7, 
Windows 8 nebo Windows 10.
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VS 101

 

 

 

 

 

Rozšíření hardwaru
VS 101 – kamerový systém pro monitorování pracovního prostoru

Kamerový systém pro monitorování  
pracovního prostoru

TNC 640 HSCI
od NC-SW

TNC 620 HSCI
od NC-SW

TNC 320
od NC-SW

VS 101 ID 1137063-01 340590-06 – –

Instalaci provádí výrobce obráběcího stroje

Další informace –

Kamerový systém VS 101 umožňuje ve 
spojení se softwarovou opcí 136 Visual 
Setup Control monitorování pracovního 
prostoru stroje. Zapouzdřený a mimořádně 
robustní kamerový systém VS 101 je 
koncipován pro montáž do pracovního 
prostoru stroje. Kvůli zamezení možnému 
poškození optiky kamery je pouzdro 
opatřeno uzavírací klapkou a přípojkami 
pro vzduchovou clonu. Kamerový systém 
VS 101 lze přímo připojit k rozhraní GBit-
Ethernet hlavního počítače řídicího 
systému. 

Uzavírací klapka a vzduchová clona jsou 
ovládány integrovaným PLC řízení TNC. 
Tak lze průběh kontroly VSC systémem 
optimálně přizpůsobit daným podmínkám.
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