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Szerszám hívása

, valamint Mondatonkénti        , vagy folyamatos programfutás

TOOL CALL mondat új szerszám megadása nélkül az egyéb értékek megváltoztatására is
használható.  Például az aktuális szerszám programozott korrekcióinak törlése:

Pozícionálás kézi értékbeadással

Szerszámhívás programozása lehetséges:

üzemmódokban a gombbal programozott mondatban.

Szerszám száma (4.2) vagy neve (”NEV.2“) és indexe

Szerszám tengelye (hosszkorrekció iránya)

Fõorsó fordulatszáma [1/perc]

Szerszám (középpont) elõtolása [mm/perc]

Szerszám hosszának programozott korrekciója

Szerszám sugarának programozott korrekciója

Szerszám lekerekítési sugarának programozott korrekciója

A szerszám hosszát és sugarát a szerszám hívása elõtt egy TOOL DEF mondatban kell
megadni, vagy a szerszámlistában kell definiálni .

Egy új szerszám hívása törli az aktuális korrekciós értékeket.



Szerszámlista
A szerszámlista az összes gépi üzemmódban elérhetõ.

A szerszámlista adatainak megváltoztatá-
sához engedélyezni kell a szerkesztést!

Figyelem, a megváltoztatott szerszámadatokat csak a szerszám hívása után veszi figyelembe a
vezérlõ!

Egy szerszámhoz több korrekciós érték is rendelhetõ, ha az MP7262 gépi paraméteren az indexek száma nem 0. 
Ugyanazt a szerszámot másik indexszel hívva nem történik szerszámváltás csak az index szerint korrekció hívó-
dik be.  Példa: lépcsõs fúrók különbözõ hosszkorrekcióinak váltása.



Szerszámlista adatai
A szerszámlista oszlopainak megjelenítését
és azok sorrendjét gépi paramétereken állít-
ja be a gép gyártója (MP7266.xx).

Leggyakrabban használt adatok:
T: szerszám száma
NAME: szerszám neve (max. 16 karakter)
L: szerszám hossza
R: szerszám sugara
R2: lekerekítési sugár
DL, DR, DR2: elõbbiek korrekciós értékei
CUR.TIME: aktuális éltartam
PLC: jelzõbitek (pl.: tapintó, belsõ hûtés)
CUT: élek száma
ANGLE: megengedhetõ legnagyobb fogásvételi szög
LCUTS: vágóél hossza a szerszámtengelyen
NMAX: megengedhetõ legnagyobb fordulatszám
LIFTOFF: szerszámelhúzás engedélyezése STOP esetén (lásd M148)
stb...



Szerszámváltás
A TOOL CALL végrehajtásakor a vezérlés megvizsgálja, hogy a kért szerszám a szerszámtárban
van-e (ekkor automatikusan becseréli), vagy kézzel kell berakni.

A szerszámtárban található szerszámok felsorolását a
HELYLISTA írja le.

A HELYLISTA elsõ (P0) sora a fõorsót jelöli.
HELYLISTA oszlopai:
P: zseb (szerszámhely) száma
T, NAME: a zsebben található szerszám száma és neve
ST: különleges szerszám
F: rögzített hely
L: tiltott hely
stb...

A gép gyártója határozza meg a kijelzett oszlopokat (MP7267.x).

A TOOL CALL 0 eltávolítja a szerszámot a fõorsóból.



Szerszámcserélõk
Az automatikus szerszámcserélõk két nagy
csoportba oszthatók.
Fix tár: a tárból kivett szerszám mindig az

eredeti helyére kerül vissza.

Random tár: a szerszámok szerszámcserekor
helyet cserélnek a tárban is, ezért a tárbeli
pozíciójuk “véletlenszerû”.





Helylista
A HELYLISTÁ-nak
mindig tükröznie kell a
szerszámtárban talál-
ható szerszámok valós
elhelyezkedését!

Speciális funkciók
Az L oszlopban tiltható az adott zseb, így oda
nem kerülhet szerszám.
Az ST vagy F oszlop különleges, illetve fix
helyet jelentenek, az innen kivett szerszám
ide is kerül vissza.

Példa: túlméretes szerszám helyének kijelö-
lése.



Szerszámadatok megadása
A pályakontúr programozását általában a mûhelyrajz méretezése alapján
készítik. Ahhoz, hogy a TNC kiszámítsa a szerszám középpontjának
pályáját – azaz a szerszámkorrekciót –, minden alkalmazott szerszám
esetén meg kell adnia a szerszám hosszát és sugarát.
A szerszámadatok megadhatók közvetlenül az alkatrészprogramban a
TOOL DEF  funkcióval, vagy egy külön szerszámtáblázatban. A szer-
számtáblázatban további adatok is megadhatók az egyes szerszámok-
hoz. A TNC figyelembe veszi a szerszám összes megadott adatát prog-
ramfutás közben.

Minden szerszámot egy 0 és 32767 közötti szám azonosít. Amikor szer-
számtáblázattal dolgozik, akkor nevet is adhat a szerszámnak. A szer-
szám neve legfeljebb 16 karakter lehet.
A 0. számú szerszám (vagyis a bázisszerszám) automatikusan L=0
hosszal és R=0 sugárral kerül meghatározásra. A T0 szerszámot a
szerszámtáblázatban is mindig L=0-val és R=0-val kell meghatározni.

Szerszámhossz L
Az L szerszámhosszt mindig a szerszám
referenciapontjára vonatkozó abszolút
értékként kell megadni. A valós szer-
számhossz elengedhetetlen a TNC szá-
mára, mivel csak így tud számos funkciót
végrehajtani, beleértve a többtengelyes
megmunkálást.

Szerszámsugár R
Az R szerszámsugár közvetlenül megadható.



480 TT1x0 szerszámbemérõ kalibrálása
481 Szerszámhossz mérése
482 Szerszámsugár mérése
483 Szerszámhossz és szerszámsugár mérése
484 TT449 vezeték nélküli szerszámbemérõ kalibrálása

A ciklusokban beállítható, hogy a szerszám geometriai adatait (L, R), vagy a kopását (DL, DR) kell-e
meghatározni.

Szerszámadatok megadása
Hossz és sugár: delta értékek
A delta értékek a szerszám hosszának és sugarának korrekciói.
A pozitív delta értékek szerszámráhagyást jelölnek (DL, DR, DR2>0).
Ha a munkadarabon ráhagyást akar programozni, adja meg a ráhagyást az
alkatrészprogram TOOL CALL mondatában.
A negatív delta értékek alulméretes szerszámot jelölnek (DL, DR, DR2<0).
Az alulméretet a szerszámkopás okozza.

A szerszámtapintó lehetõvé teszi a szerszámok automatikus mérését. A szerszámhossz és -sugár
korrekciós értékeit a központi TOOL.T szerszámfájlban tárolja, és a tapintóciklusok végén ezeket a
vezérlés figyelembe veszi.

A szerszámmérés alábbi típusai állnak rendelkezésre:
 - Szerszámmérés a szerszám álló helyzetében.
 - Szerszámmérés a szerszám forgása közben.
 - Forgácsolóélek egyenkénti mérése.

A delta értékek általában számértékek.
A TOOL CALL mondatban Q paraméterekkel is
megadhatóak az értékeket.
A delta érték legfeljebb ± 99,999 mm lehet.




Szerszámadatok tárolása
A szerszámadatok a TOOL.T, a helylista a TOOL_P.TCH állományban vannak.

Megmunkáláskor a vezérlés mindig a TOOL.T
állományból veszi az adatokat, programteszt-
hez, vagy adatok archiválásához azonban lét-
rehozható .T kiterjesztéssel más nevû szer-
számtáblázat is.

Ne nyissa meg a szerszám- és helylistát a
fájlkezelõbõl, mindig a gépi üzemmódoknál
található funkciógombokat használja!

Lehetséges külsõ szerszámbemérõvel bemért szerszámok adataival a szerszámtáblázat adott sorainak felülírása. Részle-
tekért lásd a Felhasználói kézikönyv, 5.2 Szerszámadatok fejezetének “Egyes szerszámadatok felülírása külsõ PC segítsé-
gével” bekezdését.



Fájlkezelés
A fájlkezelõt a  

Attól függõen, hogy programfutás, programteszt vagy
programbevitel és szerkesztés üzemmódból lép a fájl-
kezelõbe, az ott kijelölt állomány ahhoz az üzemmód-
hoz lesz rendelve.

gombbal lehet megnyitni.

A fájlkezelõben könnyen megtalálhatja és kezelheti fájl-
jait. Itt elõhívhatja, másolhatja, átnevezheti és törölheti
azokat.  Kezdetben 25 (Windowsos verziónál 13) GByte
szabad terület áll rendelkezésre. Egy NC program mére-
te legfeljebb 2 GB lehet.  A fájl neve ne legyen több 25
karakternél.  A fájl kiterjesztése meghatározza formátu-
mát és felhasználásának lehetõségét.
Kiterjesztések:
.H HEIDENHAIN Klartext formátumú NC program
.I DIN/ISO formátumú NC program
.T szerszámlista
.TCH helylista
.P paletta program
.D nullapont táblázat
.PR preset táblázat
.PNT pontminta táblázat
.TAB szabad formátumú táblázat
.A szöveg (txt) állomány
.CHM súgó fájlok
.CDT forgácsolási adatok táblázata
.HU smarT.NC programstruktúra
.HC smarT.NC kontúrleírás
.HP smarT.NC ponttáblázat
.DEP megmunkálási adatstruktúra
.DXF, .ZIP, .CFT, .CFX, stb...

Fájl tulajdonságai:
E A program ki van választva a Programbe-

vitel és szerkesztés üzemmódban.
S A program Programteszt üzemmódban lett

kiválasztva.
M Programfutás üzemmódban végrehajtásra

kijelölt állomány.
P A fájl védett, nem lehet szerkeszteni és

törölni.
+ kapcsolódó fájlokkal rendelkezik (megmun-

kálási fájlstruktúra, szerszámhasználati fájl,
stb.).

A fájlokat számítógéprõl elérni a TNCremoNT ingyenes HEIDENHAIN programmal lehet (ethernet vagy soros kapcsolattal).
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