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Změny technických parametrů

Společnost Renishaw plc může změnit nebo upravit své produkty či jejich technické 
parametry bez předchozího upozornění.

Záruka

Zařízení vyžadující záruční opravu musí být vráceno dodavateli.

Nároky na záruční opravy nebudou uznány v případech, kdy bylo zařízení společnosti 
Renishaw používáno nesprávným způsobem nebo u nich neoprávněné osoby provedly 
pokus o opravy či úpravy.

Poznámka o patentech

K funkcím produktu zobrazeného v této uživatelské příručce a dalších produktů se 
vztahují následující patenty.
(byly vydány žádosti o další patenty):

	 CNw	 03821790.2	 CN	 CN1982837A	 EP	 0695926					 EP	 0757194					
	 EP			 1092890	 EP			 1537376				 DE		P4413968		 IT			 1273643		 	
	 JPw			2002-531,839	 JPw		2005-538373	 JP		 3,561,289	 JP		 3,627,855	
	 JP		 3847842	 JP		 3930589	 GB		2277593	 US		5,446,970	
	 US			 5,647,137	 US			5,669,151	 US		5,697,620	 US		6,519,863	B1
	 USw		7281336	B2
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PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ 
 
Společnost Renishaw plc deklaruje, že produkt: 
 

Název: HPMA

Popis: Motorizované sklopné rameno pro nastavování nástrojů

Obj. èíslo A-2181-XXXX série

 
byl vyroben v souladu s následujícími normami: 
 

BS EN 61326-1:2006 Elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní 
použití – požadavky EMC - 
Část 1: Všeobecná ustanovení 
Odolnost dle tabulky 2 – průmyslové prostředí. 
Emise dle třídy A – průmyslové prostředí.

BS EN ISO 12100-1:2003 
BS EN ISO 12100-2:2003

Bezpečnost strojních zařízení– obecné zásady, 
konstrukční zásady: 
Část 1: Základní terminologie, metodologie 
Část 2: Technické zásady

 
a který je v souladu s požadavky následujících morem: 
 
 2004/108/EC - Elektromagnetická kompabilita (EMC) 

 98/37/EC - Strojní zařízení 

 

 

 

 

 

Podpis 

David Whittle 

Ředitel oddělení technické způsobilosti 
Struktura skupiny 
Renishaw plc 
 
Datum: 7th January 2009 Ref. č. ECD2009/04F 
 
 

 

 
 

Renishaw, s.r.o. Tel +420  548  216  553 

Olomoucká  85 Fax +420  548  216  573 

627 00  Brno Email czech@renishaw.com 

Česká  republika www.renishaw.cz 
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BEZPEČNOST

Před prováděním jakýchkoliv oprav odpojte napájení.

Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečí spojeném s jeho 
provozem i o nebezpečí, které je zmiňováno v dokumentaci k produktům společnosti 
Renishaw a zajistit provedení dostatečných ochranných a bezpečnostních opatření.

Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat klidový stav sondy. 
Nevyužívejte signály sondy jako hlavní impuls pro zastavování stroje.

Mezi pohyblivými součástmi a mezi pohyblivými a statickými součástmi hrozí nebezpečí 
přiskřípnutí.
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Sada systému ramena HPMA

Sada systému ramena HPMA

HPMA

Řídící systém

TSI�	
A-2181-0465

Není součástí dodávky

Dotek

RP�
A-2197-0004

Kabely:-	P-CA82-1010	(2	m)
	 P-CA82-1009	(5	m)
	 P-CA82-1011	(10	m)

Volitelné

Pouzdro sondy
A-2275-0098

(pouze pro přímé doteky)

Indikátor LED stavu sondy
Zelená – rameno je 
připraveno k použití a sonda 
je v klidové poloze
Červená – dotek vychýlen
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Technické parametry

–�0 °  ↔  +70 °C+� °  ↔   +�0 °C

+� °  ↔  +�0 °C –�0 °  ↔  +70 °C

IPX8 (statické)

≈ 5	kg

5	µm	2	σ	X/Z	 6	in	-	15	in	velikost sklíčidla

8	µm	2	σ	X/Z	 18	in	-	24	in	velikost sklíčidla

Obvyklá opakovatelnost systému při 36 mm/min

≈ 2	sekundy ≈ 2	sekundy

Technické parametry
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Instalace ramena HPMA

≥8	mm

!

!

!

!

Instalace ramena HPMA

<8	mm



� Celkové rozměry a konfigurace kabeláže





Celkové rozměry a konfigurace kabeláže (vývod 
kabelu vzad)

Poznámka:  úhel sklopení ramena 91°/90°

★  Viz. Tabulka rozměrů na straně 11

135

Těsnící podložka

K zajištění požadavků EMC vložte pod 
tento šroub rýhovanou podložku. 

Tím zajistíte elektrické propojení mezi 
základnou a upínací hlavou.

M8 (x 3)

Ø38,1

A ★

67,5

23

13 
minimum

Ø109 
maximum

Střed otáčení

5-ti kolíkový konektor M12 
upevněný na panelu

TSI3

Poznámka:   Kabel 
musí být stíněný70

min.

50
59

1

2

3

4

5

Připojte 
kabel před 
uchycením 

ramena 
HPMA

33 
30

Ø

Kolík Funkce

1 = P+ Sonda +

2 = P- Sonda -

3 = NC Nepřpojeno

4 = Mot+ Motor +

5 = Mot- Motor -

Skříň Uzemnění

5-ti kolíkový konektor M12 
upevněný na panelu



�Celkové rozměry a konfigurace zapojení




Celkové rozměry a konfigurace zapojení (výstup 
kabelu do strany)

Adaptér 19 mm A/F vhodný pro trubku o Ø12 nebo pružnou 
hadici o Ø11. Společnost Renishaw doporučuje hadice typu 
Thomas and Betts (Shureseal 1/4 “ TBEF 0250-50) nebo 
odpovídající alternativní výrobek

Kabel k 

rozhraní TSI3 

Délka: 7 m

M8 (x 3)

135

Ø38,1

A ★

67,5

23

Ø109 
maximum

Střed otáčení

59

Barva Funkce

Modrá Sonda +

Šedá/Černá Uzemnění

Zelená Sonda -

Červená Motor +

Žlutá Motor -

Poznámka:  úhel sklopení ramena 91°/90° 13 
minimum



10 Detaily upevnění produktu

Detaily upevnění produktu

Pro sklíčidla o velikosti 15”, 18” a 24” je 
třeba podložka

Z*

★  Viz. Tabulka rozměrů na straně 11

30°

X ★

doporučený

Y
 ★

30 
doporučený

M8 (x 3) Sklíčidlo

D
 ★

26,1

C ★

B ★

76

16,3

47,2

20,2

11
8,

8

25,8

42 

36

8,
5

M6 (x 2)

4,2
33
30

Ø

18,8

7,8

S ★
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✶  Výška doteku S je nastavitelná v rozsahu ±1,5 mm

Tabulka rozměrů
mm

Tabulka rozměrů

Velikost 
sklíčidla

Velikost 
nástroju

Velikost 
ramena

C D S* X Y Z

A B

6 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm

250 219,2 212 212 35,7
41,0
51,0
56,0

189,2 71,7
77
87
92

N/A

8 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm

286 249,2 242 248 35,7
41,0
51,0
56,0

219,2 71,7
77
87
92

N/A

10 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm

335 298,2 291 297 35,7
41,0
51,0
56,0
61,0

268,2 71,7
77
87
92
97

N/A

12 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

368 298.2 291 320 35,7
41,0 
51,0
56,0
61,0
71,0

268,2 71,7
77
87
92
97
107

N/A

15 in 20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

400 343,2 336 362 41,0
51,0 
56,0
61,0
71,0

313,2 77
87
92
97
107

60

18 in 25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

469 383.2 376 431 51,0
56,0
61,0
71,0

353,2 87
92
97
107

60

24 in 25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

555 458,2 451 517 51,0
56,0
61,0
71,0

428,2 87
92
97
107

120
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�� mmmm

�0 mmmm

Rozměry doteku podle velikosti nástroje

�� mmmm
2,

7 3,
1

19
,1

S
 =

 �
�,

7 

55
,9

4,2

30	°

Ø25
➤

Ø32

4,
5

61
,2S

 =
 �

�

4

24

30	°

4,2

➤

Ø50

30	°

71
,2

34

9

S
 =

 �
�4,

5

4.2

Rozměry doteku podle velikosti nástroje
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�0 mm

�� mm

Ø60

30	°

76
,2

39

7	 S
 =

 �
� 

(�
.�

) 

4,2

4,
5

9,
5

4,2

44
,44,
4

S
 =

 �
�

81
,2

Ø60

30	°

Ø60

19
,5 4.
4 54

,4

S
 =

 7
�

91
,2

30	°

4.2

Rozměry doteku podle velikosti nástroje

mm

mm

mm
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Rovnoběžnost z horního pohledu

1.	 Pootáčením ramene kolem spodního upínacího šroubu vyrovnáte 
dotek.

2. Utáhněte všechny šrouby momentem 10 Nm.

3. Zkontrolujte, zda se vyrovnání doteku po utažení nezměnilo.

4. V případě potřeby usaďte základnu pomocí kolíků. Pomocí vodících děr 
provrtejte základnu do upevňovacího podkladu. Vložte válcové kolíky 
dodané v sadě pro upevnění základny. Po upevnění ošetřete kolíky 
antikorozním prostředkem.  

Rovnoběžnost z horního pohledu

Válcový kolík		(Ø6	x	22)

23
21

Otvor	Ø 6,12
6,00

�

�

Osa X soustru
hu

�

�

�

�

�



��

Nastavení doteku

Hrubé nastavení

Nastavte dotek přibližně rovnoběžně do os X a Z.

2	A/F
1,1	Nm

X

Z

±2	°

Z X

Nastavení doteku
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Nastavení doteku

Jemné nastavení

2,5	A/F
2	Nm

>5	µm >5	µm

≤5	µm≤5	µm

✓✘

Nastavení doteku
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	 1.	 Uvolnit

 2. Vložit sondu

 3. Utáhnout

Instalace sondy RP3

Vložení doteku

(Sonda musí být silně zatlačena tak, aby překonala odpor těsnícího kroužku)

Namažte pouze 
těsnící kroužek

2,5	A/F
2	Nm

2

1

3

2	A/F
3	Nm

2	A/F
1,1	Nm

Instalace sondy RP3
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Alternativní připevnění

Instalace rozhraní TSI3
Jednotka interface TSI3 by měla být umístěna uvnitř rozvaděče CNC 
stroje. Pokud je to možné, umístěte jednotku v dostatečné vzdálenosti 
od potenciálních zdrojů rušení (např. transformátory nebo ovládací prvky 
elektromotorů).

M4

M4

Hloubka	 98	mm

R

35	mm

130	mm

4	mm

Instalace rozhraní TSI3
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HPMA
➤

Interface TSI3

PL�

řídící systém

➤

Interface TSI3

BS	EN61010	SELV	

24V

0V

10,	22

11,	23

1,	8,	9

13,	25

BS	EN61010	SELV	

24V

0V

Interface 
24 V 
Napájení

Maximální délka 
kabelu: 3 m

1
VIF

Interface 24V Napájení
18 V - 30 V

14	
SelX- Výběr vstupu - X

2
X-O Signál	-	X

15	
SelX+ Výběr vstupu + X

3
X+O Signál	+	X

16	
SelZ- Výběr vstupu - Z

4
Z-O Signál	-	Z

17	
SelZ+ Výběr vstupu + Z

5
Z+O Signál	+	Z

18	
ARC Příkaz „rameno připraveno”

6	
ARO Signál „rameno připraveno”

19	
MRC Příkaz „stroj připraven”

7	
MRO Signál „stroj připraven”

20	
NC Nepřipojeno

8	
VIF

Interface 24 V Napájení
21	
NC Nepřipojeno

9	
VIF

Interface 24 V Napájení
22	
VIF

Motor 24 V Napájení +20 % -10 %

10	
VM

Motor 24 V Napájení +20 % -10 %
23

0	VM
Motor	0	V

11
0	VM

Motor	0	V
24

INH Zablokování vstupu

12	
NC Nepřipojeno

25
0	VIF

Interface 0 V Napájení

13
0	VIF

Interface 0 V Napájení
Prvek
SCR Uzemnění*

Motor 
24 V 
Napájení
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Instalace ramena HPMA

POZNÁMKA: Ochrana stroje musí vypínat motorický pohon hlavy HPMA.

25-ti kolíková zástrčka typu D 6-ti kolíková šroubavací koncovka

šedá

černá

Modrá

Bílá

Hnědá

Stíněí

Rameno

5-ti kolíkový konektor M12 

konektor 

5-ti kolíkový se stíněním

ř
íd

íc
í s

ys
té

m

HPMA 
Interface

TSI3Napájení 
motoru

Prvek

Zemnicí bod stroje
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POZNÁMKA: Vývod zemnicího 
bodu stroje na 25-ti kolíkovém 
konektoru typu D musí být 
připojen na nulový potenciál 
napájecího zdroje, tj. 

	 VIF = 24 Vdc 18-30 V       
 Tento zdroj napájí elektroniku systému včetně obvodu sondy.   
 IMAX  = 100 mA (bez vnějšího odběru proudu)     
 VM = 24 Vdc + 20 % - 10 %      
 Tento zdroj napájí motorický pohon.     
 IMAX = 2,5 A A během chodu motoru (obvykle 2 sekundy).   
 Ochrany obvodu: Napájení je chráněno proti proudovému přetížení a   
 přepólování.

PL2
HPMA
➤

řídící systém
➤

★	 Další detaily viz. strana 29

Instalace ramena HPMA

!

Maximální délka 
kabelu: 3 m

Verze se zadním vývodem Verze se stranovým vývodem

Standard Zpožděné 
spínání

Standard Zpožděné 
spínání

1 P+ Sonda+ Hnědá* Bílá Modrá* Zelená
2 Scr Stínění kabelu Stínění Stínění Šedá/Černá Šedá/Černá
3 P- Sonda- Bílá Hnědá Zelená Modrá
4 NC Nepřipojeno Modrá Modrá Nepřpojeno Nepřpojeno
5 Mot+ Motor	+ Černá Černá Červená Červená
6 Mot- Motor	- Šedá Šedá Žlutá Žlutá
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Činnost ramena HPMA a rozhraní TSI3

Indikátor 
nesvítí

řídící 
systém

řídící 
systém

Řízení ramene
K přesunutí ramene do 

parkovací polohy ramene 

MRC (machine ready 

position) a pracovni polohy 

ramene ARC (arm ready 

position) jsou vyžadovány 

dva oddělené výstupy 

řídicího systému obráběcího 

stroje. Povinností uživatele 

je zajistit, aby nebyly oba 

výstupy nikdy aktivní 

současně. Mezi aktivací 

jednoho příkazu a deaktivací 

jiného musí být minimální 

časová prodleva 0,1 

sekundy (100 ms). Budou-

li ve stejném okamžiku 

aktivní oba výstupy, pohyb 

ramena nebude možné určit 

a rameno se zastaví. Tuto 

situaci lze vyřešit pouze 

deaktivací obou výstupů.

K přijetí signálů potvrzujících 
polohu ramena v pozicích 
MRO (machine ready) 
a ARO (arm ready) jsou 
vyžadovány dva vstupy 
řídicího systému obráběcího 
stroje.

Všechny I/O jsou v konfiguraci ACTIVE HIGH.

Indikátor 
nesvítí
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Indikátor 
svítí zeleně

řídící 
systém

řídící 
systém

Indikátor 
svítí zeleně
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Indikátor svítí 
červeně

Indikátor 
svítí zeleně

řídící 
systém

řídící 
systém
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Indikátor 
nesvítí

Indikátor 
nesvítí

řídící 
systém

řídící 
systém
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Indikátor 
nesvítí

řídící 
systém
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Zablokování sondy
Zobrazeno jako konfigurace ACTIVE HIGH.

POZNÁMKA: Indikační LED v držáku 
sondy svítí červeně. Čtyřvodičové výstupy 
sondy (X-O atd.) jsou díky signálu “inhibit” 
blokovány v klidovém stavu.

Indikátor 
svítí zeleně

Indikátor 
svítí červeně

řídící 
systém

řídící 
systém
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POZNÁMKA: Ve schématech zapojení na předchozích stranách se předpokládá, že 
lze použít standardní jednovodičový výstup sondy Renishaw. Pokud je požadován 
4vodičový výstup ( např. vstup XAE ZAE pro automatické měření délky na systémech 
Fanuc), musí uživatel zajistit ČTYŘI vstupy z řídící jednotky, které by určovaly 
pohyblivou osu, a bylo tak možné získat spínací signál sondy (Sel X- Sel X+ Sel Z- Sel 
Z+). Tímto signálem je vydán pokyn do interface TSI3 k odeslání spínacího signálu 
sondy přes jeden ze čtyř možných kanálů (X- X+ Z- Z+).

SELX+
PL1-15

TSI3 24 V

SelZ- Z-O 
SelZ+ Z+O

▲ ▲

(PL1-14) SelX- 
(PL1-15) SelX+ 
(PL1-16) SelZ-
(PL1-17) SelZ+

X-O 
X+O 
Z-O 
Z+O

▲ ▲

TSI3 +24 V

0 V
▲

Výběr vstupů sondy

Výběr vstupů sondy

SelX- X-O 
SelX+ X+O
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Zpoždění spínacího signálu sondy
Konfigurace vodičů při vypnuté funkci zpoždění - hnědá/bílá nebo modrá/
zelená (stranový výstup)

TSI�
PL2–1
PL2–3

PL2–2

X-O

Rameno

PL1–2

H
L▲

Hnědá
 nebo 
Modrá

Stínění

Bílá
nebo 

Zelená

Konfigurace vodičů při zapnuté funkci zpoždění - 
hnědá/bílá nebo modrá/zelená (stranový výstup)

X-O
H
L

6,5	ms

▲

▲

TSI�
PL2–1
PL2–3

PL2–2

Rameno

PL1–2

▲

Stínění

Zpoždění spínacího signálu sondy

Bílá
nebo 

Zelená

Hnědá
 nebo 
Modrá
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Specifikace vstupu
INH 
SelX-   
SelX+ 
SelZ- 
SelZ+

Specifikace výstupu

Signály ARO a MRO jsou proudově omezeny.

Kanály X-O X+O Z-O Z+O jsou chráněny pojistkou napájení v interface TSI3.

Výstupy signálu sondy

(PL1-2)	X-O	
(PL1-3)	X+O	
(PL1-4)	Z-O	
(PL1-5)	Z+O

Výstupy signálů “Rameno připraveno” (ARO) a 
“Stroj připraven” (MRO)

ARO (PL�-�)      MRO (PL�-7)

OCT ACTIVE HIGH výstupy VIF - 2,4 V při 20 mA

Vstupy ACTIVE HIGH interně staženo (2K4)

Specifikace vstupu

OCT ACTIVE HIGH výstupy VIF - 3,8 V při max. napájení  
120 mA (pouze jeden výstupní signál sondy)
 VIF - 2,4 V @ 20 mA
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Oprava

Vyjmutí sondy

Údržba

H-2000-5187

2

1

➨

2,5 A/F
2 Nm

Vyjmutí sondy

!

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby 
čelní strany pružiny těsnícího 
kroužku a kluzné lišty byly čisté a 
bez nánosu třísek.

!
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Objednací čísla

15 mm

4 mm
Doporučeno pro:

16 mm A-2197-0157 14,2 mm M-2197-0156

20 mm A-2197-0158 19,5 mm M-2197-0156

25 mm A-2197-0159 29,5 mm M-2197-0150

32 mm A-2197-0160 34,5 mm M-2197-0150

40 mm A-2197-0161 39,5 mm M-2197-0150

50 mm A-2197-0162 49,5 mm M-2197-0150

P-FS02-1A25

A-2275-0113 Sada pro upevnění základny ramen HPPA/HPMA

A-2176-0636 Sada nástroju pro standardní HP rameno

A-2176-0639 Sada nástroju pro mikro HP rameno

A-2197-0006 A-2275-0098 M-2275-0076

M-2197-0150

M-2197-0156
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Nastavení nástrojů

Definice nastavení nástrojů
Kalibrace sondy určuje vztah mezi vřetenem stroje a polohou doteku stejně 
jako efektivní velikost doteku pro nastavení nástroje.

Kalibraci Vaší nástrojové sondy Renishaw lze provést změřením 
“referenčního nástroje” o známé velikosti a poloze.

Seřízením se určuje velikost a poloha řezných nástrojů ještě před jejich 
použitím k obrábění dílce.

Pomocí ramena Renishaw pro nastavení nástrojů můžete určit velikost a 
polohu řezných nástrojů rychle a jednoduše.

Při kontrolách poškození nástroje se zjišťuje délka nástroje a jejím 
porovnáním vůči poslední známé délce se zjišťuje, zda nedošlo k jeho 
odštípnutí nebo zlomení.

Kalibrace sondy

Proč kalibrovat sondu ?
Spínací doteková sonda Renishaw umožňuje seřizovat nástroje přímo na 
obráběcím stroji. Po kontaktu doteku s povrchem nástroje se zaznamenají 
okamžité polohy os stroje.

Aby bylo možné určit bod sepnutí, musí software znát velikost a polohu 
doteku.

Vztah mezi dotekem a vřetenem stroje lze určit pomocí různých metod 
kalibrace sondy.

Zatímco za běžných podmínek se tento vztah mezi vřetenem a dotekem 
nemění, existují určité okolnosti, za kterých by mělo být provedeno nové 
nastavení referenční roviny sondy.

 • Před prvním použitím sondy na stroji,

 • Po každé výměně nebo úpravě doteku,

 • Po provedení jakékoli úpravy v nastavení sondy,

 • Pokud existuje podezření, že došlo ke změně polohy    
 doteku.

Nastavení nástrojů
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Nastavovací nástroje

Nastavení délky nástrojů
Délka nástroje může být nastavena dvěma způsoby:

 staticky
 při rotaci

Statické nastavení délky je vhodné pro nástroje, jejichž břit je umístěn v ose 
vřetena (například vrták). Naproti tomu nastavení délky s rotujícím nástrojem 
je vhodné pro nástroje s břity umístěnými po obvodě (například drážkovací 
fréza).

Statické nastavení délky obsahuje pohyb nástroje až do kontaktu jeho špičky 
s dotekem, viz. obr. 1.

Nastavení délky s rotací nástroje (u poháněných nástrojů) zahrnuje 
pohyb nástroje točícího se proti obvyklému směru otáčení až do kontaktu 
s dotekem.

Rotační nastavení délky zajišťuje, že je zjištěn skutečný nejvyšší nebo 
nejnižší bod nástroje.

Vrták se přiblíží k doteku 
ze strany a přitom se 
otáčí v opačném směru

Obrázek 1: Nastavení délky

Nastavovací nástroje
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Nástroje k nastavení průměrů
Nástroje, které se používají pro interpolační funkce (například drážkové 
frézy), je třeba nastavit z hlediska jejich průměru.

Rotační nastavení průměru (u poháněných nástrojů) zahrnuje pohyb 
nástrojem až do kontaktu jeho hrany s koncem doteku.

Podobně jako u rotačního nastavení délky se musí při seřizování průměru 
nástroje nástroj otáčet opačným směrem, než jakým se otáčí při obrábění (je 
tak zajištěna ochrana doteku).

Nastavení rotujícího nástroje je zobrazeno na obrázku 2.

Zjištění poškození nástroje
Při zjišťování zlomení nástroje se kontrolují délky nástrojů a vyhledávají 
se chyby v jejich nastavení. Zjišťování poškození nástroje pomáhá předejít 
obrábění s poškozeným nástrojem a proto představuje nezbytnou součást 
automatického procesu obrábění. Sondy Renishaw pro nastavování 
nástrojů lze použít ke kontrole nástrojů během obráběcího cyklu. Změřením 
délky nástroje před a po použití můžete zajistit, že poškozené nástroje již 
nebudou použity při následujících operacích. Tím se snižuje riziko výroby 
zmetků, poškození stroje a zlomení nástrojů při následných operacích (např. 
závitníků).

Software pro zjišťování poškození nástroje musí zaznamenat poslední délky 
všech nástrojů a porovnat je s délkami naměřenými při kontrolní operaci. 
Při zjištění významného rozdílu může být přivolána obsluha k výměně 
poškozeného nástroje.

Obrázek 2:  Seřízení průměru nástroje

Fréza se přiblíží 
k doteku z obou stran 
a přitom se otáčí 
v opačném směru

Nastavovací nástroje
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Kalibrace

Kalibrace sondy pro nastavení nástrojů
Přesný postup provádění kalibrace je specifický dle typu stroje, řídícího 
systému a softwarového vybavení. 

Některá pravidla jsou však společná.

Před nastavováním nástrojů je nutné provést kalibraci polohy doteku a zjistit 
tak referenční bod vztažený k souřadnému systému stroje. 

Toho lze dosáhnout použitím referenčního nástroje známých rozměrů.

Rekalibraci je nutné provádět (minimálně každých 6 měsíců) a ve zvláštních 
případech, například pokud došlo k nárazu na rameno nebo byla provedena 
výměna doteku.

Doporučená četnost rekalibrace závisí na četnosti použití ramena. 

Ta se může významně lišit podle příslušné aplikace použití ramena 
k nastavování nástrojů. Například obvyklá práce v dílně může vyžadovat 
nastavování osmi nástrojů dvakrát denně. V takovém případě by se 
prováděly dvě operace za den. 

Ve velkosériové výrobě se však může používat rameno například pouze 
ke kontrole poškození nástrojů, při obvyklém 5-ti minutovém cyklu a 24 
hodinové pracovní době by bylo rameno v činnosti 288krát za den. 

Následující tabulka může být pomůckou pro rozhodování o četnosti 
rekalibrace.

Kalibrace

Doporučená četnost rekalibrace ramena

Počet operací ramena za den Četnost rekalibrace

<50 6 měsíců

<100 3 měsíce

>100 1 měsíc
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Odstraňování problémů

Odstraňování problémů

Nízká opakovatelnost systému

Možná příčina Seřízení sondy

Upínací šrouby nejsou plně dotaženy. Utáhněte šrouby stanoveným momentem.

Uvolněte sondu. Ověřte upevnění sondy v sestavě 
ramena.

Uvolněte dotek. Ověřte pevné dotažení konce doteku.
Ověřte dotažení pojistného šroubu ve 
stopce doteku.
Ověřte dotažení střižného kolíku do 
sondy RP3.

Tříska na špičce nástroje. Odstraňte třísku.

Nedošlo ke kalibraci a aktualizaci korekcí 
nástroje.

Zkontrolujte software.

Rychlosti použité při kalibraci a měření 
nejsou stejné.

Zkontrolujte software.

Snímání se provádí v oblastech zrychlení 
či zpomalení.

Zkontrolujte software.

Tuhost upevnění ramene neodpovídá
předepsanému způsobu, např. je namon-
továno na plechových krytech.

Upevněte rameno na pevnou základnu.

Posuv pri měření je příliš velký. Proved’te testy opakovatelnosti pri
různých rychlostech posuvu.

Rozdíly teplot způsobují značný pohyb 
stroje a ramena HPMA.

Minimalizujte změny teploty stroje a 
ramena HPMA.
Zvyšte frekvenci kalibrace.
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Ω

Nízká opakovatelnost systému

Možná příčina Seřízení sondy

Stroj má nízkou opakovatelnost kvůli
uvolněnému odměřování polohy, mrtvým 
chodům, příliš těsným kluzným vedením 
nebo náhodným poškozením.

Provedte kontrolu stavu stroje.

Nadměrné vibrace stroje. Omezte vibrace.
Změňte zapojení sondy, aby byl aktivován 
signál zpožd’ující sepnutí sondy.

Drobná kolize. Přesunutím ramena do základní polohy 
a zpět do aktivní polohy resetujte 
kinematické usazení ramena.

Chybí výstup sondy (indikátor LED stavu sondy nesvítí)

Možná příčina Seřízení sondy

Poškozené nebo znečištěné kontakty 
sondy.

Zkontrolujte stav kontaktu sondy. Pokud 
jsou znečištěny, očistěte je
stlačeným vzduchem a čistou látkou, 
která neuvolňuje vlákna.

Sonda není připojena. Zkontrolujte zapojení sondy.
Zkontrolujte správné umístení sondy v 
držáku.

Sonda selhala. Vyjměte sondu a zkontrolujte obvod 
sondy proměřením kontaktů (odpor by 
měl být nižší ne 1 k   ).
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Systém ramena nereaguje na příkazy

Možná příčina Seřízení sondy

Není připojeno napájení. Zkontrolujte elektrické připojení 
(ujistěte se, že jsou připojeny I/O prvky a 
motor).

Zkontrolujte napětí a polaritu napájení.

Příkaz nebyl přijat. Zkontrolujte elektrický výstup na řídícím 
systému stroje.

Zkontrolujte elektrické připojení.

Interface TSI3 neodpovídá. Odpojte napájení interface TSI3
(vypněte stroj nebo na 5 sekund odpojte 
25kolíkový konektor typu D a znovu jej 
zapojte).

Systém ramena reaguje na příkazy, ale nepotvrzuje kompletnost pohybu (MRO, 
ARO)

Možná příčina Seřízení sondy

Řídící systém nepřijímá signály ARO a 
MRO.

Zkontrolujte vstupy řídícího systému.

Zkontrolujte elektrické zapojení.

Nessuna uscita dalla sonda

Možná příčina Seřízení sondy

Sonda není připojena. Zkontrolujte, zda indikátor LED sondy 
svítí zeleně, pokud je sonda v klidovém 
stavu.

Zkontrolujte, zda je sonda zcela zasunuta 
do držáku (viz. strana 16).

Řídící systém nepřijal signál stavu sondy 
(PS) nebo 4 kanálový výstup.

Zkontrolujte vstupy a výstupy řídícího 
systému stroje.

Zkontrolujte elektrické zapojení.





Renishaw, s.r.o.

Olomoucká  85
627 00  Brno
Česká  republika 

T +420  548  216  553 
F +420  548  216  573 
E czech@renishaw.com

www.renishaw.cz

Podrobnosti o zastoupení firmy po celém světě 
naleznete na našem hlavním webovém serveru  

www.renishaw.com/contact
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