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Detailní popis funkcí vylepšeného Heidenhain postprocesoru 

Funkce a konfigurace postprocesoru je rozdělena do několika skupin, které si nyní popíšeme: 

Postprocesor umožňuje propojení s konfigurací stroje v prostředí Fusionu 360. Tuto konfiguraci je 

výhodné použít zejména pro nastavení pozic bezpečných odjezdů jednotlivých os X, Y a Z pomocí 

funkcí M91 nebo M92. 

V případě, že název postprocesoru obsahuje znaky „LANG_CZ“, jsou popisky i komentáře v českém 

jazyce. Pokud název obsahuje „LANG_EN“, je použitý anglický překlad. 

Manuální ruční NC příkaz „Akce“ – vypíše do NC-kódu blok vyplněný v popisu „Akce“. Např. libovolnou 

M funkci, odjezd, vyvolání jiného nástroje atd. 

1.Bezpečné odjezdy a pozice  

Sekce slouží k nastavení referenčních odjezdů nástroje po dokončení dráhy. 

 

Bezpečný odjezd X – nastavení hodnoty bezpečného odjezdu v ose Z – provádí se v dialogovém okně 
konfigurace stroje, který musí být zvolen v ustavení 

Bezpečný odjezd Y – nastavení hodnoty bezpečného odjezdu v ose Y – provádí se v dialogovém okně 
konfigurace stroje, který musí být zvolen v ustavení 

Bezpečný odjezd Z – nastavení hodnoty bezpečného odjezdu v ose Z – provádí se v dialogovém okně 
konfigurace stroje, který musí být zvolen v ustavení 

Odjezd XY na konci programu – odjezd do reference XY na konci celého NC programu 

Odjezd XY před výměnami nástrojů – odjezd do reference XY před výměnou nástroje  

Metoda bezpečných odjezdů – přepínač pro aktivaci typu referenčního odjezdu pod M92 nebo M91 
nebo odjezdem pouze do bezpečné výšky  nastavené v CAM systému. 

Používat funkci M140 – přepínač pro aktivaci typu odjezdu M140 MB MAX nebo L Z0 FMAX M91/M92 
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2.Důležité obecné nastavení 

Sekce slouží k nastavení referenčních odjezdů nástroje po dokončení dráhy. 

 

Rozepsat cykly – vypsat nepodporované cykly do běžných interpolací (týká se cyklů pro kruhové kapsy 
a frézování závitu) 

Číslo prvního parametru posuvu – nastavení čísla proměnné  
pro parametrické posuvy v číselné řadě např. 50 pro Q50 atd. 

Vynutit návraty a výměny nástrojů vždy – v případě dráhy se stejným nástrojem jako u předchozí bude 
i přesto vyvolán nástroj pro novou dráhu včetně bezpečnostních návratů. 

Volitelné stopky M1 – volba generování volitelného zastavení M01 do NC programu mezi dráhy 

Při vyvolání sondy vypsat otáčky – volba výpisu otáček vřetene do NC programu v případě cyklů 
měření, pokud je nastrojem sonda. 

Používat TOOL DEF - Před-načítání nástroje – volba zdali má být do NC programu vypsán TOOL DEF 
pro přípravu nového nástroje v zásobníku při výměně nástroje. 

Volat nástroj jménem – volba pro volání nástroje jménem namísto číslem, u nástroje v databázi musí 
být vyplněn popis. 

Pouzivat cyklus 205 při vrtání namísto 200 – aktivuje pro hluboké vrtání cyklus 205 namísto cyklu 
200. 
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Používat cyklus 247 pro nastavení WCS – přepínač mezi Cycle 247 a Cycle 7 pro nastavení 
požadovaného počátku pro obrábění – odsazení WCS. 

Parametrické posuvy – volba výpisu posuvů do NC programu jako Fxxx nebo parametrické s definicí 
v hlavičce každé dráhy. Viz obr 

 

 

 

3. Konec programu možnosti 

 

Číslo nástroje sonda – číslo, pod kterým je ve stroji uložená sonda. Použije se pro vyvolání sondy na 
konci programu. 

Volat na konci nástroj – volba, který nástroj má být na konci programu vyvolán, případně zda má být 
poslední nástroj odložen do zásobníku. 

 

4. Podprogramy a LBL 

 



 

 

PRAHA, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 

Tel. : +420 910 970 111 – info.cz@arkance-systems.com - www.arkance-systems.cz 

IČO : 26197081 

 

Číslo prvního LBL u vrtacích operací – označení prvního LBL, který bude vypsán na konci programu a 
bude obsahovat pozice děr pro vrtání. 

Používat CYCL CALL POS u vrtacích pozic – přepínač mezi M99 a CYCL CALL POS v blocích 
s pozicemi cyklů. 

Používat podprogramy LBL pro pozice vrtání – volba aktivuje generování LBL. Při deaktivaci budou 
vrtací pozice vypsány vždy pod definicí cyklu. 

Používat podprogramy – možnost nastavit využití LBL pro všechny operace nebo pro operace v poli. 

5. Informace 

 

Vypsat poznámky operací – zapíše poznámky operace vyplněné v CAM do NC programu 

Vypsat strojní časy u operací – na začátku operace bude pod jejím názvem vypsána čas operace 

Vypsat čas mezi výměnami nástrojů – za každou výměnou nástroje TOOL CALL bude vypsán čas do 
výměny následujícího nástroje. 

Vypsat nástrojové časy v tabulce – u každého nástroje v hlavičce programu bude vypsán celkový čas 
obrábění daného nástroje v celém programu. 

Použití strukturovaných komentářů – použití „* -„ tedy v ř.s. Heidenhain bude blok lépe viditelný. 
Možnosti – hvězdička u názvu operace, u výměny nástroje nebo vypnuto. 
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Čas výměny nástroje – hodnota času v sekundách výměny nástroje na Vašem stroji tak, aby výpočet 
doby obrábění byl co nejpřesnější 

Info o projektu v hlavičce – volba zápisu informací o NC programu a projektu z Inventoru/Fusionu360 
do hlavičky programu 

Vypsat stroj – volba zápisu stroje, pro který byl NC program vygenerován do hlavičky NC programu 

Informace o nástroji během TOOL CALL – u výměn vypíše detailní popis vyvolaného nástroje 

Vypsat nástroje – volba výpisu tabulky nástrojů použitých v projektu do hlavičky NC programu 

Vypsat verzi postu – volba zápisu verze postprocesingu a poslední modifikace do hlavičky NC 
programu 

Vypsat u nástrojů hodnoty min a max v osách X a Y – přádání XMIN, XMAX, YMIN, YMAX do tabulky 
nástrojů 

6. Chlazení a hodnoty 

Sekce slouží k definici M funkcí pro chlazení nástroje během obrábění. 

 

Start chlazení za výměnou nástroje – posune spuštění chlazení z bezpečné výšky nad obrobkem 
ihned za výměnu nástroje 
 
Více chlazení na jednom řádku – vypíše více M kódu chlazení v jednom bloku 
 
Chlazení kapalina – v základu nastavena jako 8 tedy v NC programu M8 

Chlazení vzduch – v základu nastavena jako 7 tedy v NC programu M7 

Chlazení skrz voda – v základu nastavena jako 25 tedy v NC programu M25 

Chlazení skrz vzduch – v základu nastavena jako 26 tedy v NC programu M26 


