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Dokumentacja systemu SINUMERIK®

Klucz oznaczania edycji
Przed niniejszą edycją, ukazały się edycje podane niżej.
W kolumnie "Oznaczenie", podano kodem literowym, jakie oznaczenia posiadały edycje dotychczasowe.
Znaczenia kodów literowych, podanych w kolumnie "Oznaczenie":

A ....
B ....
C ....

Nowa dokumentacja.
Dodruk bez zmian, z nowym numerem zamówieniowym.
Wydanie zmienione, w nowej wersji.
Jeżeli na którejkolwiek ze stron zmieniony został stan techniczny opisanej funkcji, zostaje to

oznaczone w nagłówku strony, przez podanie nowego numeru wersji.

11.02

Nr zamówienia
6FC5298-6AB40-0NP2

Oznaczenie
A

Znaki firmowe
SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK®, SIMODRIVE®, SIMODRIVE
POSMO® są zastrzeżonymi znakami firmy Siemens AG. Inne oznaczenia w tej dokumentacji mogą być
znakami, które użyte przez osoby trzecie mogą naruszyć prawa właściciela
Pozostałe informacje znajdziecie Państwo w internecie pod adresem:
http:/www.siemens.de/sinumerik
Niniejsza dokumentacja została wykonana za pomocą edytora WinWord
V 8.0, oraz oprogramowania Designer V 7.0
Rozpowszechnianie oraz powielanie niniejszej dokumentacji, wykorzystanie
i rozpropagowanie, nie jest dozwolone bez pisemnej zgody. Odsprzedaż
pociąga za sobą zobowiązanie wynagrodzenia powstałych szkód i strat.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie ochrony patentowej i praw
autorskich

W układzie sterowania mogą być zainstalowane inne funkcje, nie opisane
w niniejszej instrukcji. Nie można jednak rościć żądań, odnośnie działania
tych funkcji przy nowej dostawie lub w trybie usługi serwisowej.
Zawartość dokumentacji została sprawdzona, pod względem zgodności z opisanym
hardware i software systemu sterowania. Mimo to, nie można wykluczyć rozbieżności, więc nie dajemy pełnej gwarancji, za jej pełną zgodność. Informacje, zawarte w
niniejszej dokumentacji będą jednak stale kontrolowane, a konieczne poprawki
będą wprowadzane w kolejnych wydaniach. Jesteśmy wdzięczni, za wszelkie
propozycje zmian i uzupełnień.
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Podział dokumentacji
Dokumentację systemu SINUMERIK podzielono w trzech
poziomach na:
•

Dokumentację ogólną

•

Dokumentację użytkownika

• Dokumentację producenta urządzenia i serwisową

Adresat
Niniejsza dokumentacja skierowana jest do użytkownika
obrabiarki. Przedstawia ona użytkownikowi wyczerpująco
procedury obsługi układów sterowania SINUMERIK

810D i 840D.

Standardowy zakres
Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje opis funkcji w
zakresie standardowym. Zmiany i uzupełnienia,
dokonane przez producenta obrabiarki, są przez
niego oddzielnie udokumentowane.
Bliższe informacje, dotyczące innych opisów układów sterowania SINUMERIK 840D, 810D, jak również opisy wszystkich układów sterowania SINUMERIK ( np. opis złącz szeregowych, cykli pomiarowych ...), otrzymacie Państwo w przedstawicielstwie
f-my SIEMENS.
W układzie sterowania mogą być zainstalowane
inne funkcje, nie opisane w niniejszej instrukcji. Nie
można jednak rościć żądań, odnośnie działania tych
funkcji przy nowej dostawie lub w trybie usługi serwisowej.

Ważność
Niniejsza instrukcja programowania dotyczy:
SINUMERIK 840D
SW6
SINUMERIK 840DE (wariant eksportowy) SW6
SINUMERIK 840Di
SW2
SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy) SW2
SINUMERIK 810D
SW6
SINUMERIK 810DE (wariant eksportowy) SW6
z panelami obsługowymi OP 010, OP 010C, OP
010S,OP 12 lub OP 15 (PCU 20 lub PCU 50)
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SINUMERIK 840D powerline
Od 09.2001 mamy do dyspozycji

•

SINUMERIK 840D powerline i

•
SINUMERIK 840DE powerline
w ulepszonym wykonaniu. W opisie sprzętowym
/PHD/ rozdz.1.1 zestawiono dostępne modułypowerline

SINUMERIK 810D powerline
Od 09.2001 mamy do dyspozycji

•

SINUMERIK 810D powerline i

•

SINUMERIK 810DE powerline

w ulepszonym wykonaniu. W opisie sprzętowym /PHC/
rozdz.1.1 zestawiono dostępne moduły-powerline

Zasada tworzenia opisów
Wszystkie cykle i możliwe warianty programowania,
o ile są sensowne i możliwe, opisano w tych samych
wewnętrznych strukturach. Dzięki podziałowi płaszczyzn informacyjnych możecie Państwo dotrzeć do
tych właściwych informacji, które są w danym momencie potrzebne.

1. Szybki podgląd
Jeśli chcemy przejrzeć rzadko używany cykl lub
poznać znaczenie parametru, wybieramy zestawienie ogólne opisujące zaprogramowane funkcje, w
którym znajdziecie Państwo objaśnienia do tych
cykli i parametrów.
Te informacje zawsze są na początku strony
Wskazówka:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca nie można dla poszczególnych cykli i parametrów podać
wszystkich obrazów, które są możliwe w danym
języku programowania. Dlatego programowanie
cykli podano w takiej formie, jaka najczęściej powtarza się w zakładzie pracy.

0-10
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2. Szczegółowe objaśnienia
W części teoretycznej opisano szczegółowo:
Do czego potrzebny jest cykl?
Jak działa cykl?
Jak wygląda jego przebieg?
Jakie oddziaływanie parametrów?
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?
Części teoretyczne są szczególnie przydatne dla
początkującego w NC i stanowią podstawę techniczną do nauki. Prosimy co najmniej raz przeglądnąć podręcznik, aby poznać jego zawartość i nauczyć się korzystać z niego w praktyce podczas
pracy z układem sterowania SINUMERIK.

3. Z teorii do praktyki
W jaki sposób cykle są technicznie powiązane, można to poznać dzięki przykładom programowania.
Po każdej części teoretycznej znajdziecie Państwo
praktyczny przykład zastosowania wszystkich cykli.

© Siemens Sp. z o.o. 2001 All rights reserved.
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Objaśnienie symboli

Przebieg

Objaśnienie

Funkcja

Parametr

Przykład programowania

Programowanie

Dalsze wskazówki

Odnośniki do innych dokumentacji i rozdziałów

Wskazówki o niebezpieczeństwach i źródłach błędów

Dodatkowe wskazówki lub podstawowe informacje.
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Wskazówki ostrzegawcze
Poniższe wskazówki ostrzegawcze są posortowane
stopniowo zgodnie z ich znaczeniem w wydrukowanej dokumentacji.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Wskazówka ostrzegawcza umieszczana jest zawsze
tam, gdzie w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków bezpieczeństwa, może wystąpić zagrożenie życia, ciężkiego zranienia lub znacznych szkód materialnych.

Ostrzeżenie
Wskazówka ostrzegawcza umieszczana jest zawsze
tam, gdzie w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków bezpieczeństwa, wystąpi zagrożenie życia, ciężkiego zranienia lub znacznych
szkód materialnych

Ostrzeżenie
Wskazówka ostrzegawcza (łącznie z trójkątem
ostrzegawczym) umieszczana jest zawsze tam,
gdzie w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich
warunków bezpieczeństwa, może wystąpić zagrożenie zranienia..

Ostrzeżenie
Wskazówka ostrzegawcza ( bez symbolu trójkąta)
umieszczana jest zawsze tam, gdzie w przypadku
nieprzestrzegania odpowiednich warunków bezpieczeństwa mogą wystąpić znaczne szkody materialne

Uwaga
Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że w przypadku nie przestrzegania wskazówek może wystąpić niepożądany wynik lub stan.
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Zasada
Układy sterowania SIEMENS 810D, 840D zbudowane są zgodnie z współczesnym stanem techniki,
uznanymi regułami bezpieczeństwa oraz w zgodzie
z odpowiednimi normami i przepisami.

Wyposażenie dodatkowe
Za pomocą specjalnych, dostarczanych przez firmę
SIEMENS urządzeń dodatkowych, wyposażenia
dodatkowego oraz modułów do rozbudowy, możliwe
jest dostosowanie sterowań tej firmy dla Państwa
obszaru zastosowań.

Personel
Do pracy z układami sterowania należy dopuścić do
pracy jedynie dobrze wyszkolony, autoryzowany i
sprawdzony personel.
Bez odpowiedniego przeszkolenia nie może nikt,
nawet doraźnie, pracować przy układzie sterowania.
Odpowiednie warunki dla przygotowania, obsługi i
konserwacji wyposażenia obrabiarki, muszą zostać
jasno określone, a ich zachowanie musi być kontrolowane

Odpowiedzialność
Przed uruchomieniem układu sterowania, należy
upewnić się, że wszystkie Instrukcje Obsługi zostały
przeczytane i zrozumiane przez personel przystępujący do pracy. Ponadto, zakład użytkujący układ
sterowania, ma obowiązek zorganizowania regularnej kontroli stanu technicznego obrabiarki, niezależnie od kontroli stwierdzonych wad, usterek czy
zmian w działaniu układu sterowania

Serwis
Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez
osoby wykwalifikowane i specjalnie przeszkolone w zakresie konserwacji i obsługi bieżącej. Należy
przy tym przestrzegać wszystkich zalecanych przepisów bezpieczeństwa.

0-14
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Wskazówka
Producent wyposażenia nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z przepisami,
a w szczególności:
Każde zastosowanie, inne niż podane w wyżej
podanych punktach
Jeżeli układ sterowania nie jest technicznie całkowicie sprawny lub użytkowany jest bez
przestrzegania warunków bezpieczeństwa, albo
niezgodnie z Instrukcją Obsługi.
Jeżeli przed uruchomieniem układu sterowania nie
usunięto zakłóceń, które mogą pogorszyć pewność
jego działania.
Każda zmiana, mostkowanie lub zablokowanie
wyposażenia układu sterowania, mające wpływ na
jego niezawodne działanie, ograniczenie jego funkcji
jak również bezpieczeństwa czynnego i biernego.
Może to doprowadzić do nieprzewidzianych zagrożeń dla:
• zdrowia i życia personelu,
• uszkodzenia układu sterowania, obrabiarki lub
innego wyposażenia użytkownika.
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Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
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Notatki:
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1.1 Ogólne wskazówki

1

Ogólne wskazówki
W pierwszym rozdziale zestawiono wszystkie cykle
do wykorzystania i zastosowania. W kolejnych rozdziałach wyjaśniono ogólne warunki obowiązujące
we wszystkich cyklach podczas
• Programowania cykli i dla
• Pilota obsługi podczas wywołania cyklu

1.2

Zestawienie cykli
Cykle to inaczej technologicznie podprogramy do
wykonania określonych przebiegów obróbczych jak
np. gwintowanie otworu lub frezowanie kieszeni
Poprzez zadeklarowanie parametrów uzyskujemy
dopasowanie cykli do rozwiązania konkretnych zadań problemowych
W systemie oferowane są zróżnicowane technologicznie cykle standardowe do:
• Wiercenia
• Frezowania
• Toczenia

1-18
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1

Cykle do wiercenia, obrazy wiercenia, cykle frezowania i toczenia
Układ sterowania SINUMERIK 810D i 840D pozwala
na realizację poniższych cykli

Cykle wiercenia
CYCLE81

Wiercenie, centrowanie

CYCLE82

Wiercenie, pogłębianie czołowe

CYCLE83

Głębokie wiercenie

CYCLE84

Gwintowanie otworów bez przystawki wyrównawczej

CYCLE840 Gwintowanie otworów z przystawki wyrównawczą
CYCLE85 1 – wytaczanie
CYCLE86

2 – wytaczanie

CYCLE87

3 – wytaczanie

CYCLE88

4 – wytaczanie

CYCLE89

5 – wytaczanie

Obrazy wiercenia
HOLES1

Obróbka otworów w szeregu

HOLES2

Obróbka otworów na okręgu

Nowe od wersji SW 5.3:
CYCLE801 Siatka punktowa

Obrazy frezowania
LONGHOLE Obraz frezowania otworów podłużnych rozmieszczonych na okręgu
SLOT1
Obraz frezowania żłobków na okręgu
SLOT2

Obraz frezowania okrągłych żłobków

POCKET1

Frezowanie kieszeni prostokątnej (frezem czołowym)

POCKET2

Frezowanie kieszeni prostokątnej (frezem czołowym)

CYCLE90

Frezowanie gwintów

Nowe od wersji SW 4:
POCKET3 Frezowanie kieszeni prostokątnej (dowolnym frezem)
POCKET4

Frezowanie kieszeni okrągłej (dowolnym frezem)

CYCLE71

Frezowanie płaszczyzn

CYCLE72

Frezowanie konturowe
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Nowe od wersji SW 5.2:
CYCLE73 Frezowanie kieszeni z występami
CYCLE74

Przesyłanie krawędzi konturu kieszeni

CYCLE75

Przesyłanie krawędzi występów(tzw. wysp)

Nowe od wersji SW 5.3:
CYCLE76 Frezowanie prostokątnego czopa
CYCLE77

Frezowanie okrągłego czopa

Cykle toczenia
CYCLE93

Wcięcie

CYCLE94

Dowolne wcięcie (o kształtach E i F wg DIN)

CYCLE95

Skrawanie z tylnym podcięciem

CYCLE96

Podcięcie gwintu (o kształtach A, B, C i D wg DIN)

CYCLE97

Nacinanie gwintu

CYCLE98

Gwinty łańcuchowe

Nowe od wersji SW 5.1:
CYCLE950 Rozszerzone skrawanie

1.2.2

Podprogramy pomocnicze dla cykli
Do pakietu cykli należą także podprogramy pomocnicze
• SKOK i
• MELDUNEK.
Muszą one być zawsze załadowane w sterowaniu.
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Programowanie cykli
Cykl standardowy jest podprogramem definiowanym
nazwą i listą parametrów. Przy wywołaniu cyklu
obowiązują warunki opisane w „Instrukcji programowania SINUMERIK część 1: Podstawy”
Cykle są dostarczane na dyskietce lub w przypadku
MMC102 łącznie z konkretną wersją oprogramowania. Są one ładowane do pamięci programów detali
sterowania poprzez złącze transmisyjne V24 (patrz
instrukcja obsługi)

Warunki wywołania i powrotu
Po wykonaniu cyklu, wszystkie funkcje G i przesunięć typu Frame, które były aktywne przed wywołaniem cyklu są zachowane.
Płaszczyzny obróbcze (G17, G18, G19) należy zdefiniować przed wywołaniem cyklu. Cykl wykonywany
jest w aktualnej płaszczyźnie, gdzie

3-oś aplikata

1.3.1

Z
Rz

9
G1

na
ęd

Y

• Odcięta (1-sza geometryczna oś)
• Rzędna (2-sza geometryczna oś)
• 3-cia oś – aplikata, tzw. przestrzenna oś prostopadła do płaszczyzny

G1
7

G1
8

W cyklach wiercenia otwór wykonywany jest w tej
osi, którą wyznacza 3-oś do aktualnej płaszczyzny.
Przy frezowaniu w osi tej wykonywany jest dosuw
na głębokość.

Od
cię

ta

X

Przyporządkowanie płaszczyzn i osi
Rozkaz

Płaszczyzna

Pionowy dosuw w osi

G17

X/Y

Z

G18

Z/X

Y

G19

Y/Z

X
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Meldunki podczas obróbki cyklu
Podczas obróbki niektórych cykli na ekranie monitora sterowania wyświetlane są meldunki, które podają aktualny stan obróbki. Meldunki te nie przerywają
obróbki programu i znikają dopiero po pojawieniu się
następnego meldunku.
Teksty meldunków i ich objaśnień zostały opisane
dla każdego z cykli.
Zestawienie wszystkich istotnych meldunków znajdziecie Państwo w dodatku A do tej instrukcji programowania.

Wyświetlanie bloków podczas obróbki cyklu
Podczas całego czasu przebiegu cyklu na wyświetlaczu aktualnego bloku wyświetlone jest wywołanie
cyklu.
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1

Wywołanie cyklu i lista parametrów
Standardowe cykle są wykonywane łącznie ze zdefiniowanymi przez użytkownika zmiennymi. Parametry deklaruje się dla cykli w liście parametrów przy
wywołaniu cyklu.
Instrukcja wywołania cyklu wymaga zarezerwowania
dla siebie zawsze jednego bloku

Podstawowe wskazówki dla deklaracji parametrów w standardowych cyklach
Instrukcja programowania opisuje listę parametrów
dla każdego z cykli łącznie z podaniem
• Kolejności i
• Typu
Należy przestrzegać zachowania kolejności definiowanych parametrów.
Każdy z zadeklarowanych parametrów w cyklu ma
swój określony typ danych. Przy wywołaniu cyklu
należy zwracać uwagę na podanie aktualnych typów
zastosowanych parametrów.
Do listy z parametrami można wpisać
• Zmienne lub
• Stałe
Jeśli użyto zmiennych w liście z parametrami, to
muszą one być wpierw zdefiniowane w wywoływanym programie oraz muszą posiadać określone
wartości.
Cykle mogą być wywołane łącznie z
• Pełną listą parametrów lub z
• pominięciem parametrów
Jeśli ostatnie z przekazanych parametrów, a zapisanych prawdopodobnie przy wywołaniu, mają być
pominięte, to wtedy listę parametrów zamyka się
chwilowo nawiasem „)”.
Jeśli parametr znajdujący się między parametrami
ma być usunięty, to zamiast niego w to miejsce wpisuje się przecinek "..., ,...".
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Kontrola zgodności przypisanych wartości do parametrów dotyczy konkretnej wartości lub ograniczonego
zakresu wartości po to, aby w sposób wyraźny móc
opisać reakcję na błąd w cyklu.
Jeżeli do listy z parametrami wpisano więcej zapisów,
niż zdefiniowanych parametrów w cyklu, to pojawi się
ogólny alarm NC o Nr 12340 „Za duża liczba parametrów”, a sam cykl nie zostanie wykonany.

Wywołanie cyklu
Na podstawie poniższego przykładu cyklu CYCLE100
zostaną objaśnione różne możliwości zapisu wywołania
cyklu, a który to wymaga wprowadzenia następujących
po sobie parametrów
Przykład
FORM

Definicja obrabianych kształtów
Wartości: E i F

MID

Głębokość dosuwu (bez podania znaku)

FFR

Posuw

VARI

Rodzaj obróbki
Wartości: 0, 1 lub 2

FAL

Naddatek wykańczający

Cykl wywoływany jest rozkazem
CYCLE100 (FORM, MID, FFR, VARI, FAL)
1. Lista parametrów ze stałymi wartościami
Zamiast podawania pojedynczych parametrów można wpisać konkretne wartości z jakimi ma być obrabiany cykl.
Przykład
CYCLE100 ("E", 5, 0.1, 1, 0)

Wywołanie cyklu

2. Lista parametrów ze zmiennymi w postaci parametrów do przekazywania wartości
Parametry można podać także w postaci zmiennych
arytmetycznych, które są zdefiniowane przed wywołaniem cyklu i mają zadeklarowane wartości
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Przykład
DEF CHAR FORM="E"

Definicja parametru, przypisanie wartości

DEF REAL MID=5, FFR, FAL
DEF INT VARI=1

Definicja parametru z lub bez podstawienia wartości

N10 FFR=0.1 FAL=0

Podstawienie wartości

N20 CYCLE100 (FORM, MID, FFR, ->
-> VARI, FAL)

Wywołanie cyklu

3. Użycie wstępnie zdefiniowanych zmiennych
jako parametrów do przekazywania wartości
Do deklaracji parametrów w cyklu mogą być użyte
również zmienne innego typu np. parametry R.
Przykład
DEF CHAR FORM="E"

Definicja parametru, przypisanie wartości

N10 R1=5 R2=0.1 R3=1 R4=0

Podstawienie wartości

N20 CYCLE100 (FORM, R1, ->
-> R2, R3, R4)

Wywołanie cyklu

Ze względu na to, że parametry R mają wstępnie
zdefiniowany typ rzeczywisty (real), to należy przestrzegać zasady spójności doboru typów między
parametrem docelowym, który ma być zadeklarowany, a typem rzeczywistym.
Bliższe szczegółowe objaśnienia co do typu danych
i ich konwersji typów lub zachowania spójności typów podano w instrukcji programowania. Jeśli nie
ma możliwości uzyskania spójności typów danych,
to system wygeneruje alarm 12330 „Błędny typ parametru...”.
4. Niepełna lista parametrów i pominięcie parametrów
Jeśli nie jest wymagany jeden z deklarowanych
parametrów przy wywołaniu cyklu lub też ma on
mieć wartość zerową, to można go pominąć w liście
parametrów.
W jego miejsce należy wpisać tylko przecinek „..., ,”,
aby zachować prawidłowy porządek kolejnych parametrów lub też można chwilowo zakończyć listę
nawiasem „)”.
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Przykład
CYCLE100 ("F", 3, 0.3, , 1)

1

Wywołanie cyklu
Usunięty 4-ty parametr (tzn. ma wartość zerową)

CYCLE100 ("F", 3, 0.3)

Wywołanie cyklu
Ostatniemu parametrowi przyporządkowano
wartość zerową (tzn. został usunięty)

5. Wyrażenia w liście parametrów
Dopuszczalny jest zapis wyrażeń w liście parametrów, których wynik jest przypisany do odpowiednich
parametrów w cyklu.
Przykład
DEF REAL MID=7, FFR=200

Definicja parametru, podstawienie wartości

CYCLE100 ("E", MID*0.5, FFR+100,1)

1.3.4

Wywołanie cyklu
Dosuw na głębokość 3.5, posuw 300

Symulacja cyklu
Programy łącznie z wywołaniem cyklu można przetestować wpierw w „trybie symulacji“

Funkcja
Symulacja programu w NC, gdy konfiguracja systemu z
płytą MMC100.2, wykonywana jest normalnie, a drogi
przesuwów są wykreślane jednocześnie na monitorze.
Przy konfiguracji 100.3 symulacja programu przebiega
sama w MMC. Przy czym wtedy od wersji SW 4.4 można wykonać także przebieg obróbki cyklu bez danych
narzędziowych lub wstępnego wybrania korekcji narzędziowych.
Wtedy też w cyklach, które muszą uwzględnić w swoich
obliczeniach dane korekcyjne narzędzi do wyliczenia
swoich torów przejazdów (np. frezowanie kieszeni i
żłóbków, wcięcie przy toczeniu), podczas objazdu konturu końcowego wysyłany jest meldunek, który podaje,
że symulacja aktywna jest bez narzędzia. Funkcję taką
można użyć w celu skontrolowania położenia np. kieszeni.
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Wspomaganie cyklu w edytorze programowym (od wersji SW 4.3)
W sterowaniu edytor programowy wspomaga programistę podczas dołączania instrukcji wywołania cyklu do
programu i ułatwia wprowadzenie danych do parametrów.
Wspomaganie działa zarówno dla cykli Siemens’a
jak również dla cykli użytkownika.

Funkcja
Wspomaganie cykli składa się z trzech komponentów:
1. Wybór cyklu
2. Maska wprowadzania dla deklaracji parametrów
3. Obraz pomocniczy dla każdego cyklu
Przy dołączaniu własnego cyklu nie musimy koniecznie
tworzyć obraz pomocniczy, gdyż wtedy są wyświetlane
tylko maski wprowadzania danych do cyklu.
Później będzie można zaprojektować plik tekstowy
wspomagania cyklu w danym języku.
Wtedy będą potrzebne odpowiednie dodatkowe pliki
tekstowe, które są zawarte w MMC.

Szczegółowy opis edytora programowego znajduje
się w
Literatura:
/BA/, „Instrukcja obsługi“
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Zestawienie niezbędnych plików
Poniżej podane pliki są niezbędne dla wspomagania
cykli:
Zaszeregowanie

Data

Zastosowanie

Typ pliku

Wybór cyklu

cov.com

Cykle standardowe i
użytkownika

Plik tekstowy

Maska wprowadzania dla deklaracji parametrów

sc.com

Cykle standardowe

Plik tekstowy

Maska wprowadzania dla deklaracji parametrów

uc.com

Cykle użytkownika

Plik tekstowy

Obrazy pomocnicze

*.bmp

Cykle standardowe i
użytkownika

Mapa bitowa

W MMC100/MMC100.2 obrazy pomocnicze muszą
być przekonwertowane na format (*.pcx) i dołączone
do pliku (cst.arj), który można załadować.
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1

Projektowanie wyboru cyklu
Funkcja
Wybór cyklu projektuje się w pliku cov.com:
• Cykl wybiera się bezpośrednio przyciskiem programowym zaprojektowanym w pliku cov.com.
• Wspomagani jesteśmy trzema płaszczyznami wyboru
przycisków programowych, a na każdej z nich mamy do
18 przycisków programowych oraz możliwy jest dalszy
podział cykli na różne dziedziny zastosowań np. rodzaj
technologii.
• Jeśli zaprojektuje się maks. 6 cykli w jednej płaszczyźnie przycisków programowych, to będą one w tym samym pionie drzewa przycisków. 7-my i 8-my przycisk
programowy zarezerwowany jest dla takich funkcji obsługowych jak: „z powrotem” lub „przerwanie” lub
„OK”.
Jeśli w odpowiednim zakresie mamy więcej niż 6 cykli,
to 7-my przycisk programowy jest oznaczony w programie jako rozszerzenie „>>” i przełącza pionowe
przyciski programowe do drugiego zakresu
• W pierwszej płaszczyźnie mamy do dyspozycji tylko 5
przycisków programowych, a pierwszy jest zarezerwowany
Przykład wyboru cyklu
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Programowanie
Składnia pliku cov.com (Przykład)
%_N_COV_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;V04.03.01/10.09.97
S2.0.0\Toczenie\
S3.0.0\Wiercenie\
S4.0.0\Frezowanie\
S5.0.0\Gwintowanie\
S6.0.0\Użytkownika\
S3.1.0\Głębokie-%wiercenie\C3(CYCLE83)

Głębokie wiercenie

S3.2.0\Wytaczanie\
S3.2.1\Wytaczanie%n1\C6(CYCLE85)

Wytaczanie 1

...
M17

Objaśnienie składni
Sx.y.z

Nr programowego przycisku i płaszczyzny, kropka rozdziela trzy liczby
x oznacza przycisk programowy 1-szej płaszczyzny (możliwe 2 do 18)
y oznacza przycisk programowy 2-szej płaszczyzny (możliwe 1 do 18)
z oznacza przycisk programowy 3-szej płaszczyzny (1 do 18)

\text\

Tekst – przycisk programowy, maks. 2 ⋅ 9 znaków
Znakiem rozdzielającym dla podziału wiersza jest „%n”

Cxx

Nazwa obrazu pomocniczego Cxxp.bmp, obraz pomocniczy rozszerza się przy
wspomaganiu cyklu o wartość p

(Nazwa)

Nazwa cyklu, wpisywana do programu, jest w masce wprowadzania dla deklaracji
parametrów

Po nazwie cyklu można wpisać komentarz, jeśli poda się najpierw co najmniej jeden pusty znak.
Szczególne przypadki dla MMC102/103
Jeśli plik ten zależy od użytego języka tzn. jeśli projektujemy teksty objaśnień, to w nazwie pliku musimy podać znak rozpoznania języka np:
• COV_GR.COM dla j. niemieckiego,
• COV_UK.COM dla j. angielskiego,
• COV_ES.COM dla j. hiszpańskiego,
• COV_FR.COM dla j. francuskiego,
• COV_IT.COM dla j. włoskiego,
lub inne dla pozostałych języków
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1

Projektowanie masek wprowadzania danych dla deklarowanych parametrów
Pliki typu SC.COM (cykle Siemens’a) i pliki UC.VOM
(cykle użytkownika) są podstawowymi przy projektowaniu masek wprowadzania dla deklarowanych
parametrów.

Objaśnienie
Wiersz tytułowy cyklu może wyglądać następująco:
Nazwa obszaru pomocniczego
Nazwa cyklu
Komentarz
//C6 (CYCLE85) wytaczanie 1
//

Rozpoznanie nagłówka opisu cyklu

C6

Nazwa obrazu pomocniczego rozszerzona o p (C1-C28 cykle Siemens’a)

(CYCLE85)

Nazwa cyklu. Nazwę tę wpisuje się także do programu NC

Wytaczanie 1

Komentarz (nie jest wykorzystany)

Parametryzacja cyklu
(R/0 2/1/płaszczyzna wycofania, absolutna)[płaszczyzna
wycofania /RTP]
(
Początek

Typ zmiennej

R
I
C

REAL
INTEGER
CHARAKTER
STRING

(rzeczywisty)
(całkowity)
(znakowy)
(łańcuch znaków)

Znak rozdzielający

S
/

Zakres wartości

Dolna granica, pusty znak, górna granica (np. 0 2)

Znak rozdzielający

/

Wstępna wartość

wartość (np. 1)

Znak rozdzielający

/

Tekst podłużny

Wprowadzany w wierszu dialogowym

Koniec

)

Początek uzupełnienia

[

Skrócony tekst

Pojawia się w masce z parametrami

Znak rozdzielający

/

Tekst w formacie bitmapy

Nazwa parametru

Koniec uzupełnienia

]

Zamiast ograniczenia zakresu wartości mogą być zdefiniowane również
pojedyncze wartości po wyliczeniu
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Będą one wtedy przy wprowadzeniu wybrane
przyciskiem wyboru
(I/* 1 2 3 4 11 12 13 14/11/wybór rodzaju obróbki)[Rodzaj obróbki / VARI]

Chcąc osiągnąć kompatybilność dialogowego programowania w MMC 102/103 z wersjami programów
wspomagania cykli należy zapisać fragment w nawiasach okrągłych. Pozostała część w nawiasach
prostokątnych jest opcją.
Nie musimy podawać wstępnej wartości, ani też
dolnej/górnej granicy , patrz przykład programowania

Objaśnienie
Gdy nie ma fragmentu opisu w nawiasie prostokątnym, to postępujemy następująco:

1-32

Skrócony tekst=

Pierwsze 19 znaków podłużnego tekstu, ale tylko do pierwszego pustego
znaku z prawej, względnie do pierwszego przecinka z lewej strony
Skrócone teksty są oznaczone znakiem *

Tekst w bitmapie=

Wczytywany z pliku Cxx.awb
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Przykład programowania
Wspomaganie dla cyklu:
Odpowiada plikom COM w wersji SW4 w
MMC100/MMC100.2 i dla wspomagania cyklu ASCII
w edytorze MMC102/103
//C6(CYCLE85)
Wytaczanie 1
(R///płaszczyzna wycofania, absolutna)[płaszczyzna wycofania /RTP]
(R///płaszczyzna bazowa, absolutna)[płaszczyzna bazowa /RFP]
(R/0 99999//odstęp bezpieczeństwa, bez znaku)
[Odstęp bezpieczeństwa/SDIS]
(R///głębokość wierconego otworu, absolutna) [głębokość wierconego otworu/DP]
(R/0 99999/0/względna odległość między końcową głębokością a płaszczyzną
bazową)[względna głębokość końcowa/,DPR]
(R/0 99999//czas postoju na dnie otworu)[czas postoju BT/DTB]
(R/0.001 999999//posuw)[posuw/FFR]
(R/0.001 999999//posuw wycofania)[posuw wycofania /RFF]
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Projektowanie obrazów pomocniczych
Objaśnienie
Obrazy pomocnicze dla MMC100/MMC100.2
Chcąc zmienić grafikę standardową lub dołączyć
dodatkową grafikę, to w PC musi być zainstalowany
program graficzny. Wielkość grafiki ograniczona jest
do 272 ⋅ 280 pikseli. Zaleca się, aby utworzone
wszystkie obrazy graficzne były tej samej wielkości.
MMC korzysta z formatu graficznego PCX z Zsoft
Paintbrush. Jeśli nie posiadamy programu graficznego, który tworzy pliki w tym formacie, to utworzoną grafikę można przekształcić przy pomocy programu Paint Shop Pro.

G0

G1

RTP
RFP+SDIS
RFP

DP=RFP-DPR

Przykład grafiki parametryzacji cykli

Nazwy dla bitmap mają bezpośrednie odniesienie
do pliku uc.com. Jeśli utworzono i zaprojektowano
tam cykl np. łącznie z //C60 (1 pozycja), to taki obraz
w formacie bitmap musi mieć nazwę C60.bmp dla
MMC100.2 lub C60p.bmp dla MMC103.
Program Paint Shop nie jest dostarczany łącznie
z dyskietką firmy Siemens.
Obrazy pomocnicze dla MMC102/103
Obrazy pomocnicze w MMC 102/103 zawarte są w
systemie plików w katalogu DH\DP.DIR\HLP.DIR.
Można je wczytać z dyskietki funkcją „Kopiować” w
Menu „Służba”. W tym celu należy wybrać katalog
docelowy poprzez „Programowanie dialogowe” i
„Pomoc-DP”.
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Narzędzia do projektowania (tylko dla MMC100/MMC100.2)
Objaśnienie
Dla MMC100/MMC100.2 potrzebne są dodatkowo
narzędzia konwersyjne do przekształcania plików z
formatu *.bmp na *.pcx
Narzędzia te można odszukać na dostarczonej dyskietce z cyklami po wyszukaniu ścieżki dostępu
MMC100/MMC100.2\TOOLS.
Tym sposobem po konwersji i kompresji otrzymujemy plik nadający się do załadowania do
MMC100/MMC100.2.
Konwersję plików PCX, a następnie ich kompresję w
pliku archiwalnym uzyskujemy narzędziami programowymi PCX_CON.EXE i ARJ.EXE. Narzędzia te
zawarte są na dyskietce.
Wszystkie pliki podlegające konwersji muszą być
zapisane na tej samej ścieżce, gdyż nie ma wspomagania kilku ścieżek jednocześnie.
Wywołanie funkcji konwersji:
makepcx.bat
Wszystkie żądane i wymagane parametry są już
zawarte w tym pliku.
Podczas konwersji powstają pliki *.b00, *.b01, *.b02.
Przed wywołaniem kompresji należy zakończyć
konwersję wszystkich plików rodzaju *.b0*, a narzędzie programowe arj.exe umieścić w ścieżce i wystartować poleceniem:
arj a cst.arj *.*
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Ładowanie do sterowania
Ładowanie, gdy MMC100/MMC100.2
Warunki
W PC zainstalowano już dyskietkę aplikacyjną.

Przebieg
• Przejść do katalogu „INSTUTIL“ i wybrać ścieżkę aplikacyjną i wystartować „APP_INST.EXE“.
Pojawi się menu wyboru do instalacji oprogramowania.
• Wybrać w menu punkt „Modify configuration“
(modyfikacja konfiguracji). Pojawi się kolejne
menu wyboru. Tutaj wybrać punkt „Add *.* Files
...“. Do maski wprowadzania wpisać nazwę pliku,
która jest ścieżką w pliku graficznym oraz nazwę
pliku „CST.ARJ“
• Potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem
return
• Przyciskiem Esc przechodzimy do menu podstawowego i wtedy można przesłać oprogramowanie i umieścić je w osprzęcie NC.

Ładowanie, gdy MMC102/103
Przebieg
Obrazy pomocnicze dla wspomagania cykli są w
katalogu
Dialog-Programowanie\DP-Pomoc.
Są one wprowadzone z dyskietki w odpowiednim
formacie po wykonaniu czynności obsługowych
• „Zarządzanie danymi“ i
• „Kopiować“
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Niezależność językowa
Objaśnienie
Pliki wspomagania cykli można zaprojektować również w sposób niezależny od wybranej wersji językowej.
Wtedy wszystkie teksty w plikach cov.com i sc.com
są zastąpione numerami tekstowymi. W sterowaniu
musi być dodatkowo plik tekstowy.
Dla cykli użytkownika zarezerwowano plik aluc.com
łącznie z numerami tekstowymi w zakresie
85000...89899.
W MMC 103 plik ten nazywa się aluc_(język).com i
zawarty jest w systemie plików w katalogu
DH\MB.DIR (MBDDE – teksty alarmowe)
Przykład:
//C60 (POZYCJA1)
(R///$85000)[$85001/XWARTOŚĆ]
(R///$85002) [$85003/YWARTOŚĆ]
(R///$85004) [$85005/ZWARTOŚĆ]

Do tego plik tekstowy:
85000

0

0

Pozycja 1-osi płaszczyzny

85001

0

0

Pozycja X

85002

0

0

Pozycja dla 2-osi płaszczyzny

85003

0

0

Pozycja Y

85004

0

0

Pozycja dla 3-osi płaszczyzny

85005

0

0

Pozycja Z

Objaśnienie składni:
$

Znacznik informacyjny, chodzi o nr tekstowy

85000...89899

Numer tekstu przy cyklu użytkownika

$85000... $...

Połączono łańcuchowo kilka tekstów
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Obsługa programu wspomagania cykli
Objaśnienie
Chcąc dołączyć wywołanie cyklu do programu musimy wykonać
czynności zestawione poniżej w kolejnych krokach:
• Przycisk programowy „Wspomaganie“ z poziomej beli przycisków.
• Przycisk programowy „Nowy cykl” (tylko MMC102/103).
• Wybór cyklu poprzez przyciski z pionowej belki, aż pojawi się
odpowiednia maska wprowadzania danych (obraz pomocniczy,
gdy jest MMC100/100.2, po naciśnięciu przycisku Info )
• Wprowadzić wartość do parametru
• Gdy jest MMC 103 to można również wprowadzić do maski
nazwę zamiast wartości; nazwa zmiennej rozpoczyna się literą
lub znakiem podkreślenia
• Zakończyć przyciskiem „Ok“ (gdy błędne wprowadzenie, nacisnąć „przerwanie“)

1.4.9

Budowa cykli użytkownika przy symulacji, gdy MMC103
Objaśnienie
Jeśli chcemy wykonać symulację cykli użytkownika
w MMC103, to musimy rozszerzyć plik dpcuscyc.com w katalogu DH\DP.DIR\SIM.DIR. Dla każdego cyklu należy tam wpisać wiersz wywołania

Przykład programowania
Cykl użytkownika POZYCJA1 łącznie z 3-ma parametrami do przesyłania wartości jest załadowany w
sterowaniu i należy wykonać jego symulację.
%_N_POSITION1_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
PROC POSITION1 (REAL XWERT, REAL YWERT, REAL ZWERT)
...
M17
Wtedy też należy w pliku dpcuscyc.com uzupełnić
wiersz:
PROC POSITION1 (REAL XWERT, REAL YWERT, REAL ZWERT)
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1.4.10 Przykład projektowania cyklu użytkownika
Przykład programowania
1. Zmienić Cov.com (projekt menu)
S6.0.0\Użytkownik\
S6.1.0\Pozycja1\
2. Projektowanie w uc.com (Projekt wzorcowy)
//C60 (POSITION1)
(R///$85000)[$85001/XWERT]
(R///$85002) [$85003/YWERT]
(R///$85004) [$85005/ZWERT]

3. Projektowanie w aluc.txt (Plik tekstowy)
85000

0

0

Pozycja 1-osi płaszczyzny

85001

0

0

Pozycja X

85002

0

0

Pozycja 2-osi płaszczyzny

85003

0

0

Pozycja Y

85004

0

0

Pozycja 3-osi płaszczyzny

85005

0

0

Pozycja Z

4. Mapa bitowa
C60.bmp dla MMC100.2
C60p.bmp w ścieżce DH\DP.DIR\HLP.DIR dla
MMC103
5. Dołączyć do symulacji w MMC103
rozdział 1.4.9
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Wspomaganie cykli w edytorze programowym (od SW 5.1)
Od wersji SW 5.1 rozszerzono możliwości wspomagania cykli Siemens’a i użytkownika w edytorze
programowym

Funkcja
Funkcjonalność wspomagania polega na:
•

Wyborze cykli poprzez programowe przyciski

•

Deklaracji parametrów łącznie z obrazami pomocniczymi w maskach wprowadzania danych

•

Pomoc w trybie On-line (tylko dla MMC103)

• Wspomaganie przy wprowadzaniu konturu
Z poszczególnych masek tworzony jest kod programu, który można zawsze przetłumaczyć odwrotnie.

1.5.1

Menu, wybór cyklu
Objaśnienie
Cykle są wybierane przyciskami programowymi z
uwzględnieniem potrzeb technologicznych:

Kontur

Wiercenie

Frezowanie

Toczenie

Wprowadzenie konturu za pośrednictwem
procesora geometrycznego lub poprzez
maski skróconego programowania konturu
Maski wprowadzania dla cykli wiercenia
i obrazów wiercenia
Maski wprowadzania dla cyklu frezowania
Maski wprowadzania dla cykli toczenia

Po naciśnięciu OK i zakończeniu wprowadzania danych
do maski nadal jest widoczna belka wyboru danej technologii obróbki. Deklaracja podobnych cykli realizowa-
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na jest ze wspólnych masek.
Wewnątrz maski można wtedy przyciskiem programowym przełączać się pomiędzy cyklami np. przy
gwintowaniu otworu lub dowolnym podcięciu.
Wspomaganie cyklu posiada w edytorze również
takie maski, które nie mają wywołania cyklu, ale
mogą dołączyć do programu dowolny wielowierszowy kod-DIN np. maski skróconego konturu, a także
wprowadzić dowolną pozycję otworu.

1.5.2

Nowe funkcje dla masek wprowadzania danych
Funkcja
• Poprzez parametr VARI można wpływać w wielu
cyklach na rodzaj obróbki. Ma on często kilka ustawień, które są zakodowane w podawanych wartościach. W nowym programie wspomagania cyklu te
poszczególne ustawienia zawarto w maskach i podzielono w kilku polach wprowadzania i mogą być
przełączane przyciskiem wyboru Toggel.
• Maski wprowadzania zmieniają się dynamicznie.
Pojawiają się zawsze tylko potrzebne pola wprowadzania dla wybranego rodzaju obróbki, a niepotrzebne pola wprowadzania są niewidoczne. W
przykładzie dotyczy to parametru dla posuwu podczas obróbki wykańczającej.
• Wzajemnie zależne parametry są samoistnie dopisywane o ile mają sensowne wartości podczas ich
wprowadzania. Dotyczy to szczególnie obróbki przy
gwintowaniu, gdzie obecnie wspomagani jesteśmy
metrycznymi tabelami do gwintowania.
Na przykład w cyklu nacinania gwintu CYCLE97 po
wpisaniu 12 do pola wprowadzania dla wielkości
gwintu (parametr MPIT) automatycznie zostaną wpisane wartości dla skoku gwintu 1.75 (parametr PIT) i
głębokości gwintu 1.137 (parametr TDEP). Funkcja
ta nie jest aktywna, gdy nie wybrano metrycznej tabeli gwintów
• Jeśli ponownie wybierzemy maskę, to wszystkie
pola będą posiadały ostatnio podane wartości.
W cyklach, które są kolejno wywoływane w tym sa-
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mym programie (np. frezowanie kieszeni w obróbce
zgrubnej i wykańczającej) należy zmienić tylko niektóre parametry
• Wartości do niektórych parametrów w maskach dla
cykli wiercenia i frezowania można wpisać w trybie
przyrostowym lub absolutnym. Dla takich parametrów na końcu pola wprowadzania pojawi się skrót
ABS (absolutny) lub INK (przyrostowy). Tryb wprowadzania można przełączać przyciskiem programowym „Alternatywa”. Przy kolejnym wywołaniu tej
maski ustawienie to jest również zachowane i nie
zmienia się.

Alternatywa

• W MMC103 jest możliwość uzyskania w trybie
ON-LINE dodatkowych informacji o poszczególnych parametrach w cyklach. Jeśli kursor stoi na
parametrze, a u dołu po prawej stronie pojawi się
i

ikona pomocy
,
to wtedy można uaktywnić funkcję pomocy.

Po naciśnięciu przycisku
INFO wyświetlone jest objaśnienie parametru cyklu z
instrukcji programowania
cykli.
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Obsługa obrazu pomocniczego
Strona do
tyłu

Stronicowanie dokumentacji do tyłu

Strona do
przodu

Stronicowanie dokumentacji do przodu

Następny
zapis

Umożliwia skok w inne miejsce tekstu, które może być przewidziane w środkach pomocy

Przejdź
do

Umożliwia skok do wybranego miejsca w tekście

Powiększenie +

Powiększa czcionkę w oknie pomocy

Pomniejszenie -

Pomniejsza czcionkę w oknie pomocy

Zakończyć
pomoc

Powrót do maski cyklu

Wspomaganie wprowadzania konturu
Dowolne programowanie konturu
Utworzenie
konturu

Startuje dowolne
programowanie konturu, przy
którym można wprowadzić wzajemnie zależne fragmentu konturu (patrz do literatury: /BA/,
rozdz. 6)
Skrócone programowanie konturu
Kontur
1-prosta
Kontur
2-proste
Kontur
3-proste

Przyciski te umożliwiają i wspomagają wprowadzenie kolejnych elementów konturowych, a co jest wykonalne od
wersji SW 5.
Takie programowanie polega na podaniu jednej lub kilki prostych łącznie z
przejściowymi elementami łączącymi te elementy konturowe (zaokrąglenia, ukosowanie) lub inaczej promienie, fazy. Każdy z elementów konturowych można zdefiniować przez podanie punktu końcowego lub punktu
łącznie z kątem i uzupełnić dowolnym kodem DIN.
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Przykład
Na podstawie tej maski wprowadzania danych dla
2 prostych tworzących łańcuch
konturowy utworzy się poniższy
kod DIN:

X=AC(20) ANG=87.3 RND=2.5 F2000 S500 M3
X=IC(10) Y=IC(-20); Punkt końcowy przyrostowo

Wspomaganie wiercenia
Wspomaganie wiercenia zawiera wybór cykli wiercenia i obrazów wiercenia.
Centralne
wiercenie
Głębokie
wiercenie
Wytaczanie
Gwintowanie otworów

Wybór obrazów wiercenia
Obraz wierc
Pozycje
Odwołanie
modalne

Z tym wspomaganiem nie można sparametryzować
cykli CYCLE81, CYCLE87 i CYCLE89.
Funkcje CYCLE82 pokrywają CYCLE81 (przycisk:
Wiercenie centralne) jak również obejmują funkcje
CYCLE89. Funkcje z CYCLE88 zawarte są w funkcjach
CYCLE87. (przycisk programowy „Wiercenie centralne”
-> „Wiercenie i stop”
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Obraz wiercenia można powtórzyć, gdy mają być wykonane po kolei np. wiercenie i gwintowanie otworów.
Dodatkowo do tego należy podać nazwę obrazu wiercenia , która potem jest wprowadzana do maski „Powtórzyć pozycje”

Przykład programowania łącznie utworzonym wspomaganiem obsługi cyklu
N100 G17 G0 G90 Z20 F2000 S500 M3

Blok główny

N110 T7 M6

Wymienić wiertło

N120 G0 G90 X50 Y50

Pozycja wyjściowa do wiercenia

N130 MCALL CYCLE82(10,0,2,0,30,5)

Modalne wywołanie cyklu wiercenia

N140 Otwory_na_okręgu 1:

Znacznik – nawa obrazu wiercenia

N150 HOLES2(50,50,37,20,20,9)

Wywołać obraz wiercenia

N160 Końcowa etykieta:
N170 MCALL

Modalne wywołanie cyklu gwintowanie

N180 T8 M6

Wymienić gwintownik

N190 S400 M3
N200 MCALL
Modalne wywołanie cyklu gwintowania
CYCLE84(10,0,2,0,30,,3,5,0.8,180,300,500)
N210 REPEAT Otwory_na_okręgus1
Powtórzyć obraz wiercenia
N220 MCALL

Odwołać modalne wywołanie

Oprócz tego do maski można
wprowadzić dowolne pozycje
otworów do powtarzania wzorca
otworów.

W płaszczyźnie można zaprogramować do 5 pozycji, a wszystkie wartości do wyboru mogą być przyrostowe lub absolutne (przełączenie przyciskiem programowym „Alternatywa”). Przycisk programowy „wszystko
skasować” tworzy pustą maskę.
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Wspomaganie frezowania
Wspomaganie frezowania zawiera poniższe możliwe wybory funkcji:
Frezowanie
płaszczyzn

Frezowanie
gwintów

Frezowanie
torowe

Cykle do
odchylania

Standard.
kieszenie
Żłobki
Czopy

>>

<<

Przyciski programowe „Kieszenie
standardowe“ „Żłobki“ i „Czopy“ mają
swoje rozgałęzienia do podrzędnych
Menu z wyborem kilku cykli frezowania
kieszeni, żłobków i czopów.
Nie można z tym wspomaganiem sparametryzować cykli
frezowania kieszeni POCKET1 i POCKET2.

Wspomaganie toczenia
Wspomaganie toczenia zawiera poniższe możliwe wybory funkcji:
Skrawanie
Gwintowanie
Wcięcie
Podcięcie

Cykle podcięć o kształcie E i F
(CYCLE94), a także podcięcia
gwintów o kształcie A do D
(CYCLE96) zestawiono razem
w przycisku „Podcięcie”.

Przycisk programowy „Gwintowanie“ zawiera rozgałęzione Menu (podmenu ), aby móc wybrać nacinanie
gwintu lub łańcuch gwintów.
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Tłumaczenie na język oryginalny
Kod programu tłumaczy się po to, aby za pomocą
wspomagania obsługi cyklu wykonać zmiany w bieżącym programie. Kursor ustawia się w zmienianym wierszu i naciska przycisk „tłumaczenie zwrotne”.
Otwiera się wtedy ponownie odpowiednia maska wprowadzania, z której utworzono fragment programu, a
wtedy można zmienić w niej wartości.
Jeśli zmiany wykonano bezpośrednio w utworzonym
kodzie DIN, to może zdarzyć się, że nie będzie można
już zrealizować tłumaczenia.
Dlatego należy konsekwentnie opracowywać cykl łącznie ze wspomaganiem, a zmiany realizować wraz z
tłumaczeniem na oryginalny język.

Projektowanie wspomagania cykli użytkownika
Literatura: /IAM/, instrukcje uruchomienia MMC
BE1 „Uzupełnić płaszczyznę obsługi”
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Wspomaganie cykli w cyklach użytkownika (od wersji SW 6.2)

1.6.1

Zestawienie niezbędnych plików

1

Podstawowymi dla wspomagania cykli są następujące pliki
Uporządkowanie

Plik

Zastosowanie

Typ pliku

Wybór cyklu

aeditor.com

Cykle standardowe i
użytkownika

Plik tekstowy

common.com
(tylko HMI Embedded)

Cykle standardowe i
użytkownika

Plik tekstowy

Maska wprowadzania
dla deklaracji parametrów

*.com

Cykle standardowe i
użytkownika

Plik tekstowy

Obrazy pomocnicze

*.bmp

Cykle standardowe i
użytkownika

Bitmapa

Pomoc Online
(nur HMI Advanced)

pgz_<język>.pdf und
pgz_<język>.txt

Tylko cykle standardowe

pdf-File

Można wybrać dowolne nazwy dla projektowanych
plików dla wspomagania cykli (*.com)

1.6.2

Wprowadzenie do wspomagania cykli
Funkcja
Do cykli użytkownika można wejść i je otworzyć poziomym przyciskiem programowym HS6 przewidzianym w
edytorze programowym.
Przykład:
//S(Start)
...
HS5=($80270,,se1)
PRESS(HS5)
LS("Toczenie",,1)
END_PRESS
HS6=(„Usercycle“,,se1)

; projektowany HS6 z tekstem „Usercycle” czyli cykl użytk.

PRESS(HS6)
LS(„SK_Cycles1“,“cycproj1“)

; po naciśnięciu przycisku programowego ładowana jest
; belka przycisków z pliku cycproj1.com

END_PRESS
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Szczegółowy opis projektowania znajdziecie Państwo w :
Literatura: /IAM/, Instrukcja uruchomienia HMI/MMC
BE1 „Uzupełnić płaszczyznę obsługi“
Dla HMI Embedded należy ponadto wprowadzić poniższy zapis do pliku common.com, aby uaktywnić ten
przycisk programowy:
%_N_COMMON_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
...
[MMC_DOS]
...
SC315=AEDITOR.COM
SC316=AEDITOR.COM

1.6.3

Projektowanie wspomagania cyklu
Funkcja
Belki przycisków programowych i masek wprowadzania
dla wspomagania cykli można zaprojektować w dowolnych plikach i je zapamiętać w HMI układu sterowania
jako pliku typu *.com
Szczegółowy opis projektowania znajdziecie Państwo w:
Literatura:

/IAM/, Instrukcja uruchomienia HMI/MMC

BE1 „Uzupełnić płaszczyznę obsługi“
W HMI Advanced pliki typu *.com są zapamiętane na nośnikach danych w katalogach:
•

dh\cst.dir

•

dh\cma.dir lub

• dh\cus.dir
i obowiązuje tu zwyczajna kolejność wyszukiwania: cus.dir,
cma.dir, cst.dir. Pliki nie są ładowane do NCU.
Dla HMI Embedded można natomiast załadować pliki
*.com do NCU (wczytywanie poprzez „służba” na złączu V24). Ze względu na to, że zajmują pamięć NC, to
lepiej je dołączyć do HMI. Wtedy należy je spakować i
dołączyć do oprogramowania aplikacyjnego w wersji

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

1-49

1

Część ogólna

12.97
09.01

1.6 Wspomaganie cykli w cyklach użytkownika (od wersji SW 6.2)

1

HMI. Narzędzia programowe do spakowania pliku dostarczane są łącznie z oprogramowaniem standardowych cykli pod \hmi_emb\tools.

Kolejne kroki podczas tworzenia pliku
•

Plik arj.exe wybrać z katalogu \hmi_emb\tools i skopiować do wolnego katalogu w PC.

•

Skopiować do tego katalogu utworzone i zaprojektowane pliki typu *.com

•

Każdy pojedynczy plik-com spakować rozkazem
arj a <nazwa_pliku_docelowego> <nazwa_pliku_źródłowego>.
Plik docelowy musi posiadać rozszerzenie co_.
Przykład: zaprojektowany plik cycproj1.com spakować do:
arj a cycproj1.co_ cycproj1.com.
•

Pliki*.co_ skopiować do odpowiedniego katalogu oprogramowania aplikacyjnego HMI i utworzyć odpowiedni
stan.

Literatura: /BEM/, Instrukcja obsługi HMI Embedded
/IAM/, Instrukcja uruchomienia HMI/MMC
IM2 „Uruchomienie HMI Embedded“

1.6.4

Wielkość mapy bitowej i rozdzielczość monitora
Łącznie z wersją SW6.2 w HMI mamy możliwość pracy w
trzech różnych rozdzielczościach monitora. Każdej z
rozdzielczości przyporządkowano maks. możliwą wielkość mapy bitowej dla masek cykli (patrz poniżej tabela),
którą trzeba uwzględnić przy tworzeniu własnej mapy
bitowej.
Rozdzielczość monitora

Wielkość bitmapy

640 * 480

224 * 224 Pikseli

800 * 600

280 * 280 Pikseli

1024 * 768

352* 352 Pikseli

Mapę bit-mapową sporządza się jest z 16-kolorowych
map bitowych i w tej formie ją zapamiętuje.
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Schowek mapy bitowej na nośniku danych, gdy HMI Advanced
Dla różnych rozdzielczości monitora utworzono na nośniku danych (od HMI 6.2) nowe ścieżki przez co można równolegle zapamiętać mapy bitowe o różnych wielkościach.
Cykle standardowe:
•

dh\cst.dir\hlp.dir\640.dir

•

dh\cst.dir\hlp.dir\800.dir

•

dh\cst.dir\hlp.dir\1024.dir

Cykle wytwórcy (producenta):
•

dh\cma.dir\hlp.dir\640.dir

•

dh\cma.dir\hlp.dir\800.dir

•

dh\cma.dir\hlp.dir\1024.dir

Cykle użytkownika:
•

dh\cus.dir\hlp.dir\640.dir

•

dh\cus.dir\hlp.dir\800.dir

•

dh\cus.dir\hlp.dir\1024.dir

Stosownie do aktualnej rozdzielczości przeszukiwany
jest wpierw pasujący katalog (a więc np. gdy rozdzielczość 640* 480 to dh\...\hlp.dir\640.dir ), a potem dopiero dh\...\hlp.dir. Poza tym obowiązuje kolejność
przeszukiwania cus.dir, cma.dir, cst.dir.

1.6.6

Postępowanie z mapami bitowymi dla HMI Embedded
Funkcja
Mapy bitowe dla HMI Embedded są dołączone do
oprogramowania HMI. Są one, podobnie jak w
MMC100.2, wpierw złączone razem w pakiecie cst.arj.
Zasadniczo mapy bitowe mogą być tam połączone w
formacie *.bmp. Chcąc oszczędzić miejsca i uzyskać
szybsze wyświetlanie lepszym formatem jest jednak
format binarny *.bin. Chcąc taki format uzyskać należy
skorzystać z narzędzi programowych dostarczanych
łącznie z cyklami standardowymi w katalogu
\hmi_emb\tols:

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

1-51

1

Część ogólna

12.97
09.01

1.6 Wspomaganie cykli w cyklach użytkownika (od wersji SW 6.2)

•

arj.exe, bmp2bin.exe, i

•

sys_conv.col

1

oraz pliku skryptowego:
•

mcst_640.bat,

•

mcst_800.bat lub

•

mcst1024.bat.

W pliku cst.arj zawarte są wszystkie mapy bitowe standardowych cykli użytkownika.
Podczas ich tworzenia należy bitową mapę standardowego cyklu połączyć razem z własną mapą bitową.

Kolejne kroki przy tworzeniu pliku
•

Skopiować do wolnego katalogu w PC wszystkie pliki z
katalogu \hmi_emb\tools .

•

Utworzyć w nim podkatalog \bmp_file.

•

Własną mapę bitową *.bmp skopiować do podkatalogu
\bmp_file.

•

W zależności od rozdzielczości, do której należy dopasować i utworzyć plik cst.arj, wystartować
mcst_640.bat, mcst_800.bat, mcst_1024.bat,

•

Nowo utworzony cst.arj zawarty jest wtedy w tym samym katalogu co narzędzie do jego tworzenia

Dołączenie cst.arj do oprogramowania HMI odbywa się
tak, jak to opisano w rozdziale 1.4.6.
Literatura: /BEM/, Instrukcja obsługi HMI Embedded
/IAM/, Instrukcja uruchomienia HMI/MMC
IM2 „Instrukcja uruchomienia
HMI Embedded“
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1.7

Uruchomienie cykli (od wersji SW 6.2)

1.7.1

Dane maszynowe

1

Należy zwrócić uwagę na poniżej wyszczególnione
dane maszynowe, gdy korzystamy z cykli. Muszą
one mieć co najmniej takie wartości jakie podano w
tabeli
Dane maszynowe do przeanalizowania
MD-Nr.

Nazwa MD

Wartość minimalna

18118

MM_NUM_GUD_MODULES

7

18130

MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN

20

18150

MM_GUD_VALUES_MEM

2 * Liczba kanałów

18170

MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES

40

18180

MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM

500

28020

MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL

200

28040

MM_NUM_LUD_VALUES_MEM

25

Dane te obowiązują tylko w standardowych cyklach
Siemens’a. W cyklach użytkownika należy dodać odpowiednie wartości. Gdy zastosowany ShopMill lub
ShopTurn, to należy także uwzględnić odpowiednie
dane tych produktów.
Ponadto należy dopasować ustawienie dla poniżej
podanej danej maszynowej:
MD-Nr.

Nazwa MD

Wartość

20240

CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCK

4

Producent maszyny dostarcza plik z danymi maszynowymi wraz z tymi wstępnymi ustawieniami.
Należy pamiętać zawsze o tym, że po zmianie danej
maszynowej musimy wykonać cykl załączenia „power on”.
Dla cyklu CYCLE80 (Gwintowanie otworu z przystawką
wyrównawczą) należy pamiętać dodatkowo o specyficznej danej maszynowej dla osi MD30200:
NUM_ENCS.
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Zdefiniowane pliki dla cykli GUD7.DEF i SMAC.DEF
Cykle standardowe potrzebują zdefiniowanych globalnych danych
użytkownika (GUD) i makrodefinicji. Są one zapamiętane w zdefiniowanych plikach GUD7.DEF i SMAC.DEF, dostarczanych łącznie
ze standardowymi cyklami.
Od wersji SW 6.3 są one podzielone wspólnie w kilku pakietach z
wykorzystaniem zdefiniowanych plików GUD7.DEF i SMAC.DEF. W
każdym z pakietów oznaczono ponadto jego własną definicję. W tym
celu wprowadza się nowe pliki cykli GUD7_xxx.DEF i
SMAC_xxx.DEF, które są na nośniku danych w zdefiniowanym katalogu DEF.DIR.
Tymi nowymi plikami dla standardowych cykli są:
•

GUD7_SC.DEF i

•

SMAC_SC.DEF

Uruchomienie, zmiana wersji dla standardowych cykli:
•

Jeśli GUD7.DEF jest już aktywny w sterowaniu, to wybrać dane
użytkownika z GUD7 poprzez „służba” „Dane wydruk” „NCaktywne dane” i zabezpieczyć w archiwum lub zapisać na dyskietce aktualne wartości;

•

Pliki GUD7_SC.DEF i SMAC_SC.DEF z dyskietki wczytać i załadować do NCU

•

Wczytać GUD7.DEF i SMAC.DEF i je uaktywnić;

•

Wykonać załączenie NCU (power-on);

•

Ponownie wczytać uratowane wartości z archiwum;

Doładowanie innych pakietów z cyklami:
•

Przesunąć pliki GUD7.DEF i SMAC.DEF(przedtem zabezpieczyć odpowiednio wartości ),

•

Wczytać z pakietu cykle GUD7_xxx.DEF i SMAC_xxx.DEF i
załadować do NCU;

•

Ponownie uaktywnić GUD7.DEF i SMAC.DEF

Zasady postępowania przy symulacji HMI Advanced:
Po wykonanych zmianach w wersji oprogramowania cykli w NCU
należy po starcie symulacji wraz z „NC- Reset symulacji” wyrównać
dane maszynowe, aby uaktywnić zmienione zdefiniowane pliki .
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1.7 Uruchomienie cykli (od wersji SW 6.2)

1

Nowa forma dostawy cykli w HMI Advanced
Od HMI Advanced 6.3 zmieniła się forma dostawy
standardowych cykli w HMI. Pliki cykli nie są teraz zapamiętane bezpośrednio w odpowiednim katalogu na
nośniku danych, lecz jest dostarczany jako plik archiwalny pod:
Archiwum/Archiwum_cylkli.
Tym sposobem wszystkie poprzedni cykle na nośniku
danych są zachowane w niezmienionym stanie po
ulepszeniu wersji.
W celu ulepszenia wersji te pliki archiwalne muszą być
wczytane poprzez „wpisz dane”. Dzięki takiej metodzie
wczytania pliku archiwalnego nie ma już konfliktu po
zmianie wersji między wersjami cykli w NCU i na dysku
twardym. Ładowane cykle są przepisywane do NCU, a
nie załadowane pozostają nadal na dysku twardym.
Zasadniczo nowe pliki z cyklami pozostają zapamiętane
na dysku twardym
Literatura: patrz do aktualnych informacji:
•

Plik „siemensd.txt“ dostarczonego oprogramowania (cykle standardowe) lub

•

Dla HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt
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1.8 Funkcje dodatkowe dla cykli

1

Funkcje dodatkowe dla cykli
Funkcja
Od wersji SW 6.3 do celów diagnostycznych w zestawieniu podaje się stany cykli i wyświetla użytkowy obraz
wersji.
Funkcję tę można wykonać również tylko łącznie z
HMI oprogramowaniem od wersji SW 6.3.
Wyświetlenie wersji cykli zezwala na podanie różnych
zestawień:
•

Zestawienie wszystkich dostępnych cykli

•

Zestawienie pojedynczych katalogów cykli użytkownika (CUS.DIR), producenta (CMA.DIR) i Siemens’a
(CST.DIR), a zapamiętanych na nośniku danych

•

Zestawienie pakietów wszystkich istniejących w
sterowaniu pakietów z cyklami

•

Szczegóły dla danego pakietu i pliku z cyklem

Literatura: /BAD/, Instrukcja obsługi HMI Advanced
/BEM/, Instrukcja obsługi HMI Embedded
Rozdział Wyświetlacz serwisowy
W obrazie wyświetlania wersji zawarte są wszystkie pliki
z cyklami typu *.DPF i cykle ze wspomaganiem *.COM.
Do wyświetlenia wersji katalogów i wszystkich cykli nie
są potrzebne żadne dodatkowe pliki.
Chcąc wyświetlić zestawienia poszczególnych pakietów
cykli, musi być dołączona lista ze wszystkimi przydzielonymi do niej plikami.

Lista dla pakietu
Wprowadzono nowy typ pliku dla listy pakietowej
*.cyp (dla cycle package),
z objaśnieniem: lista pakietowa cyklu
Użytkownik może sporządzić własne listy pakietowe dla
swojego pakietu cykli. Muszą one wyglądać w następujący sposób:

1-56

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

1

12.97
11.02

Część ogólna

1.8 Funkcje dodatkowe dla cykli
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Budowa listy pakietowej:
1. wiersz: Zapis wersji (po słowie kluczonym
;VERSION: ) i
oznaczenie pakietu ( po słowie kluczowym
;PACKAGE: )
od 2. wiersza: Lista plików przynależnych do pakietu
cykli z podaniem nazwy i typu
ostatni wiersz: M30
Przykład:
%_N_CYC_USER1_CYP
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002 ;PACKAGE: $85200
ZYKL1.SPF
ZYKL2.SPF
ZYKL3.COM
M30

Zapis do pliku tekstowego uc.com:
85200 0
0
„1 pakiet cykli“
Wyświetlenie zestawienia pakietów:
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Wyświetlenie zestawienia plików (opis plików):

Dalsze wskazówki
Nazwę dla pakietu cykl, podawaną za słowem kluczowym PACKAGE, można zapisać również w formacie
łańcucha ” ”, ale wtedy jest ona zależna od wersji językowej.

Zapisy wersji dla cykli
Tak samo jak dla listy pakietowej również oznaczenie
wersji jest interpretowanym słowem po słowie kluczowym „;VERSION:”.
Wersję można wpisywać w pierwszych dziesięciu wierszach cyklu, gdyż dalej nie jest ona przeszukiwana.
Przykład:
%_N_ZYKL1_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002
;Komentarz
PROC ZYKL1(REAL PAR1)
...
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Cykle wiercenia
W kolejnych rozdziałach opisano programowanie
• Cykli wiercenia i
• Cykli z obrazami wiercenia
W rozdziale tym powinni Państwo znaleźć wskazówki do wyboru cyklu i deklaracji jego parametrów.
Na końcu każdego rozdziału, oprócz dokładnie
opisanych wcześniej funkcji poszczególnego cykli i
przynależnych do niego parametrów, znajdziecie
Państwo przykład programowania, który ułatwi poznanie zasady postępowania w danym cyklu

Rozdziały zostały zbudowane wg. następującej zasady:
• Programowanie
• Parametry
• Funkcje
• Przebieg
• Objaśnienie parametrów
• Dalsze wskazówki
• Przykład programowania
Dla obeznanego użytkownika wystarczą punkty programowanie i parametry, aby umiał postępować z cyklem, natomiast początkujący programista znajdzie
wszystkie potrzebne informacje do programowania cykli
w punktach: funkcja, przebieg, objaśnienia parametrów
i przykład programowania.
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Cykle wiercenia zgodnie z normą DIN 66025 są
zdefiniowanymi przebiegami ruchów dla wiercenia,
wytaczania, gwintowania otworów itd..
Wywołanie dokonywane jest w podprogramie wraz z
ustaloną nazwą i listą parametrów
Do wytaczania mamy do dyspozycji 5 cykli. Różnią
się przebiegiem technologicznym, a więc są inaczej
sparametryzowane.
Cykl wytaczania

Szczegóły do parametryzacji

Wytaczanie 1 -

CYLCE85

Różne posuwy dla wiercenia i wycofania

Wytaczanie 2 -

CYLCE86

Zorientowany stop wrzeciona, podawana
droga wycofania, wycofanie posuwem szybkim, podany kierunek obrotów wrzeciona

Wytaczanie 3 -

CYLCE87

Stop wrzeciona M5 i stop programu M0 na
dnie otworu (głębokości), dalsza obróbka po
NC-start, wycofanie posuwem szybkim,
podany kierunek obrotu wrzeciona

Wytaczanie 4 -

CYLCE88

Jak CYCLE87 plus czas postoju na głębokości otworu (dnie)

Wytaczanie 5 -

CYLCE89

Wiercenie i wycofanie z tą samą prędkością posuwu

Cykle wiercenia mogą mieć właściwości modalne
tzn. są wykonywane na końcu każdego bloku, który
posiada zaprogramowany rozkaz ruchu. Inne cykle
zaprojektowane przez użytkownika mogą być wywoływane z zachowaniem modalnych właściwości
(patrz rozdział 2.2)
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Mamy dwa rodzaje parametrów:
• Parametry geometryczne i

Parametry geometryczne

• Parametry obróbcze
Parametry geometryczne są identyczne we wszystkich cyklach wiercenia, obrazach wiercenia i cyklach
frezowania. Definiują one płaszczyzny bazową i
wycofania, odstęp bezpieczeństwa, a także końcową głębokość otworu w wymiarze przyrostowym lub
absolutnym.
Parametry geometryczne opisuje się jednorazowo
przy pierwszym cyklu wiercenia CYCCLE81. Natomiast parametry obróbcze mają różne znaczenie
oraz funkcje działania w poszczególnych cyklach.
Są więc dlatego oddzielnie opisywane dla każdego
cyklu.

2.1.1

Płaszczyzna wycofania
Odstęp bezpieczeństwa
Płaszczyzna bazowa

Głębokość końcowa
otworu
(dno otworu)

Warunki
Wywołanie i warunki powrotu
Cykle wiercenia są zaprogramowane w sposób niezależny od konkretnych nazw osi. Pozycję otworu
należy najechać z nadrzędnego programu zanim
wywołany zostanie cykl.
Pasujące wzajemnie do siebie wielkości dla posuwów, obrotów wrzeciona i kierunku obrotów wrzeciona, programuje się w parametrach cyklu wierceFunkcje G i przesunięć FRAME, które są aktywne
nia.
przed wywołaniem cyklu pozostają nadal niezmienione po zrealizowaniu cyklu
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Definicja płaszczyzny
W cyklach wiercenia należy podać aktualny układ
współrzędnych detalu, w którym ma być wykonana
obróbka, a co realizują funkcje G17, G18 i G19 dla
wybory płaszczyzny i programowalna funkcja
FRAME. Osią wiercenia jest tutaj zawsze 3 oś układu współrzędnych tzw. aplikata . Przed wywołaniem
cyklu należy wybrać korekcję długości. Działa ona
zawsze w osi prostopadłej do wybranej płaszczyzny
i jest nadal aktywna po wykonaniu cyklu (patrz również do instrukcji programowania)

2

Korekcja długości

2.1 Cykle wiercenia

Aplikata

2

Omówienie funkcji wrzeciona
Cykle wiercenia zostały tak zaprojektowane, że zawarte w nich rozkazy dotyczące wrzeciona odnoszą
się w sterowaniu zawsze do aktywnego wrzeciona
typu Master. Jeśli chcemy zastosować cykl wiercenia w maszynie z kilkoma wrzecionami, to wrzeciono, które ma wykonać obróbkę wiercenia, musi być
wpierw zadeklarowane jako wrzeciono Master (patrz
również instrukcja programowania)
Programowanie czasu postoju
Parametry dla czasu postoju w cyklach wiercenia są
przyporządkowane zawsze do słowa F i przyjmują
tam odpowiednie wartości wyrażone w sekundach.
Wszystkie odchyłki od tej zasady są wyraźnie opisane.
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Wiercenie, centrowanie ( nakiełkowanie ) – CYCLE81
Programowanie
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (bez wprowadzania znaku)

DP

real

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

real

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej( bez wprowadzania znaku)

Funkcja

Z

Narzędzie wierci otwór z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu, aż do podanej
głębokości końcowej

X

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Za pozycję otworu przyjmuje się pozycję w dwóch
osiach wybranej płaszczyzny.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
Najazd z posuwem szybkim na bezpieczną odległość (odstęp bezpieczeństwa)
• Przejazd do głębokości końcowej (dno otworu) z
zaprogramowanym posuwem (G1) w wywołanym
programie
• Wycofanie z posuwem szybkim G0 na płaszczyznę wycofania
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Objaśnienie parametrów
RFP i RTP (Płaszczyzna bazowa i wycofania)
Z reguły płaszczyzna bazowa (RFP) i wycofania
(RTP) mają różne wartości. W cyklu przyjmuje się
założenie, że płaszczyzna wycofania jest położona
przed płaszczyzną bazową. Odległość od płaszczyzny wycofania do końcowej głębokości otworu jest
więc większa od odległości pomiędzy końcową głębokością otworu, a płaszczyzną bazową
SDIS (Odstęp bezpieczeństwa)
Odstęp bezpieczeństwa (SDIS) wyznacza się od
płaszczyzny bazowej. Odsuwa on narzędzie o tę
wielkość od płaszczyzny bazowej.

Z

2

G1
G0

RTP

X

RFP+SDIS
RFP

DP=RFP-DPR

DP i DPR (Głębokość końcowa otworu)
Głębokość końcową otworu można podać dowolnie,
jako wielkość absolutną (DP) lub względną (DPR),
czyli mierzoną do płaszczyzny bazowej.
Dla względnej danej cykl oblicza samodzielnie wynikową głębokość na podstawie położeń płaszczyzn
bazowej i wycofania.

Dalsze wskazówki
Jeśli wprowadzono wartości zarówno dla DP jak też
DPR, to wtedy głębokość końcową ustala się od
DPR.
Dla odróżnienia jej od zaprogramowanej absolutnie
głębokości DP w wierszu dialogowym wyświetla się
meldunek „Głębokość: odpowiednia wartość dla
względnej głębokości”
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Jeśli wartości dla płaszczyzny bazowej i wycofania
są identyczne, to nie wolno podawać głębokości w
wymiarze względnym.
Wyświetli się wtedy meldunek błędu: 61101 „Błędnie
zdefiniowana płaszczyzna bazowa” i cykl nie będzie
wykonany.
Taki meldunek pojawi się również wówczas, gdy
płaszczyzna wycofania leży (poniżej) za płaszczyzną bazową, a więc odległość do dna otworu (głębokości otworu) jest mniejsza.

Przykład programowania
Wiercenie_centryczne
Programem tym można wykonać 3 otwory po zastosowaniu cyklu wiercenia CYCLE81, przy czym będzie on wywoływany z różną deklaracją parametrów.
Oś Z jest zawsze osią wiercenia

Y

Y

A-B

A
120

30
0

X

B
40

90

Z
35

100 108

N10 G0 G90 F200 S300 M3

Określenie wartości technologicznych

N20 D1 T3 Z110

Najazd płaszczyzny wycofania

N21 M6

2-66

N30 X40 Y120

Najazd pozycji pierwszego otworu

N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)

Wywołanie cyklu z podaniem absolutnej
głębokości otworu, odstępu bezpieczeństwa i niepełnej listy parametrów

N50 Y30

Najazd kolejnej pozycji otworu

N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)

Wywołanie cyklu bez odstępu bezpieczeństwa

N70 G0 G90 F180 S300 M03

Określenie wartości technologicznych

N80 X90

Najazd następnej pozycji

N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)

Wywołanie cyklu z podaniem względnej
głębokości otworu i odstępu bezpieczeństwa

N100 M30

Koniec programu
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Wiercenie, pogłębianie czołowe – CYCLE82
Programowanie
CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

Redl

Głębokość końcowa otworu w odniesieniu do płaszczyzny bazowej(wprowadzić bez znaku)

DTB

Redl

Czas postoju na podanej głębokości otworu (łamanie wiórów na dnie
otworów)

Funkcja
Narzędzie wykonuje obróbkę otworu z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu do
podanej głębokości otworu. Po osiągnięciu podanej
głębokości można uaktywnić czas postoju.

Przebieg

Z

Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja otworu to pozycja w dwóch osiach wybranej
płaszczyzny.
Cykl tworzy następujący przebieg ruchów:
• Najazd posuwem szybkim płaszczyzny bazowej
z zachowaniem odstępu bezpieczeństwa

X

• Przesuw na końcową głębokość w otworze z
posuwem (G1) zaprogramowanym w wywoływanym programie
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania
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2.1 Cykle wiercenia

Objaśnienie parametrów

Z

G0
G1

Patrz opis parametrów RTP, RFP, SDIS, DP, DPR
rozdz. 2.1.2 (wiercenie, centrowanie– CYCLE81)

G4

DTB (czas postoju)
W DTB programuje się w sekundach czas postoju
na dnie otworu (głębokości końcowej)(aby złamać
wióry)

RTP
RFP+SDIS
RFP

X

DP=RFP-DPR

Przykład programowania
Wiercenie_pogłębianie czołowe
Program wykonuje jednorazowo otwór o głębokości
27mm w płaszczyźnie XY w pozycji współrzędnych
X24 Y15 z wykorzystaniem cyklu CYCLE82.
Podany czas postoju wynosi 2s, odstęp bezpieczeństwa w osi Z wynosi 4mm

Y

Y

A-B

A

15

B
24

X

75
102

N10 G0 G90 F200 S300 M3

Określenie wartości technologicznych

N20 D1 T3 Z110

Najazd płaszczyzny wycofania

Z

N21 M6

2-68

N30 X24 Y15

Najazd pozycji wierconego otworu

N40 CYCLE82 (110, 102, 4, 75, , 2)

Wywołanie cyklu z absolutną wartością
głębokości otworu i odstępu bezpieczeństwa

N50 M30

Koniec programu
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Głębokie wiercenie otworów – CYCLE83
Programowanie
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI,
_AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1)

Parametry
RTP

Real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

Redl

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

Redl

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

Redl

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

Redl

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

FDEP

Redl

Pierwsza głębokość otworu (absolutna)

FDPR

Redl

Pierwsza głębokość otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić
bez znaku)

DAM

Redl

Degresja: (wprowadzić bez znaku)
Wartości:
> 0 Degresja jako wielkość wymiaru
< 0 współczynnik degresji
= 0 nie ma degresji

DTB

Redl

Czas postoju na dnie otworu (łamanie wiórów)
Wartości:
> 0 w sekundach
< 0 w obrotach

DTS

Redl

Czas postoju w punkcie początkowym i do odprężania
Wartości:
> 0 w sekundach
< 0 w obrotach

FRF

Redl

Współczynnik posuwu na pierwszej głębokości otworu (wprowadzić bez
znaku)
Zakres wartości: 0.001...1

VARI

Int

Rodzaj obróbki:
Wartości:
0 Łamanie wiórów
1 Odprężenie

_AXN

Int

Oś narzędzia:
Wartości:
1 = 1-sza oś geometryczna
2 = 2-ga oś geometryczna
poza tymi 3-cia oś geometryczna

_MDEP

Redl

Minimalna głębokość otworu

_VRT

Redl

Zmienna wartość wycofania przy łamaniu wiórów (VARI=0):
Wartości:
> 0 wartość wycofania
0 = 1 mm ustawiony

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

2-69

2

Cykle wiercenia i obrazy wiercenia

03.96
04.00

2.1 Cykle wiercenia

_DTD

Real

Czas postoju na dnie otworu
Wartości:
> 0 w sekundach
< 0 w obrotach
= 0 wartość jak w DTB

_DIS1

real

Programowalna odległość wstępnego zatrzymania przy ponownym
zanurzeniu wiertła w otwór (przy odprężeniu VARI=1)
Wartości:
> 0 obowiązuje programowalna wartość
= 0 automatycznie obliczana

2

Funkcja
Narzędzie wierci otwór z zaprogramowaną prędkością
obrotów wrzeciona i posuwem do momentu osiągnięcia
wpisanej głębokości otworu.
Głębokie wiercenie polega na wielokrotnym, krokowym
dosuwie na głębokość, którego maks. wielkość można
wstępnie podać i kończy się obróbką dna otworu na
głębokości końcowej.
Wiertło po każdym wykonanym dosuwie na głębokość
można wycofać na płaszczyznę bazową + odstęp bezpieczeństwa w celu odprężenia, albo też załamać wióry
po wycofaniu wiertła o 1 mm.

2-70
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2.1 Cykle wiercenia

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycję wiercenia otworu wyznaczają dowolne osie
w wybranej płaszczyźnie
Cykl wytwarza następujący przebieg:
Z

Głębokie wiercenie z odprężeniem (VARI=1):
• Najazd posuwem szybkim G0 płaszczyzny bazowej z zachowaniem odstępu bezpieczeństwa
• Przesuw konwencjonalny G1 do pierwszej głębokości wiercenia, przy czym wartość posuwu
wynika z pomnożenia wartości posuwu przy
wywołaniu cyklu przez parametr FRF
(współczynnik posuwu)

X

• Zrealizować czas postoju na dnie otworu (parametr DTB)
• Wycofanie z G0 w celu odprężenia na płaszczyznę bazową + odstęp bezpieczeństwa
• Zrealizować czas postoju w punkcie początkowym (parametr DTS)
• Najazd z G0 ostatniego osiągniętego otworu z
uwzględnieniem odległości wstępnego zatrzymania, która jest wyliczana wewnętrznie lub jest zaprogramowana

Z
G1
G0
G4

• Przesuw z G1 na kolejną głębokość (przesuwy
kolejne są kontynuowane do momentu osiągnięcia dna otworu – końcowej głębokości otworu

RTP

• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania.

RFP+SDIS
RFP

X

FDEP
FDEP
DP = RFP-DPR
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Głębokie wiercenie z łamaniem wiórów (VARI=0):
• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa

Z
G1
G0
G4

• Przesuw konwencjonalny z G1 do pierwszej głębokości wiercenia, przy czym wartość posuwu
wynika z pomnożenia wartości posuwu przy wywołaniu cyklu przez parametr FRF (współczynnik
posuwu)
• Zrealizować czas postoju na dnie otworu (parametr DTB)
• Wycofanie z G1 o 1mm od bieżącej głębokości
wiercenia, prędkość posuwu zaprogramowana w
wywoływanym programie (w celu załamania wiórów)

RTP
X

RFP+SDIS
RFP
FDEP
DP = RFP-DPR

• Najazd z G1 kolejnej głębokości wiercenia z zaprogramowaną prędkością (przebieg ruchów
kontynuowany do momentu, aż osiągnięta zostanie końcowa głębokość wierconego otworu)
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania

Objaśnienie parametrów
Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz rozdz.
2.1.2 (Wiercenie, centrowanie– CYCLE81)
FDEP i FDPR (pierwsza głębokość wiercenia jako
wartość absolutna lub względna)
Pierwszą głębokość wiercenia do wyboru programuje się
w jednym z parametrów. Parametr FDPR działa w cyklu
tak jak parametr DPR. Jeśli obydwie wartości dla płaszczyzny bazowej i wycofania są identyczne, to można
podać względną wartość pierwszej głębokości wiercenia
DAM (degresja)
Przy głębokich wierceniach, podzielonych na kilka kroków wiercenia, sensowne jest wykonanie otworów ze
zmniejszającymi się wartościami przesuwów (degresja).
Tym samym łatwo pozbywamy się wiórów nie łamiąc
narzędzia.
Do tego w parametrze można zaprogramować przyrostową wartość degresji w celu zmniejszenia krokowo
głębokości wiercenia lub % wartości, która działa jak
współczynnik degresji.
DAM=0 nie ma degresji
DAM>0 degresja jako wielkość
Aktualną głębokość określa się w cyklu w następujący
sposób:
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• W pierwszym kroku wykonywane jest wiercenie na
pierwszą głębokość, określoną w parametrze FDEP
lub FDPR o ile nie przekroczono całkowitej głębokości
wiercenia
• Od drugiej głębokości otworu przesuw przy wierceniu
wynika z ostatniego przesuwu pomniejszonego o wielkość degresji, o ile przesuw ten jest nadal jeszcze
większy od zaprogramowanej wielkości degresji.
• Kolejne przesuwy przy wierceniu odpowiadają wielkości degresji, o ile pozostała głębokość do wywiercenia
jest większa od podwójnej wartości degresji
• Dwa ostatnie przesuwy do wiercenia są podzielone na
dwie równe odległości do wykonania i tym samym są
zawsze większe od połowy wielkości degresji
• Gdy wartość pierwszej głębokości wiercenia wskazuje
odwrotny kierunek do całkowitej głębokości, to powstaje meldunek błędu 61107: „Błędnie zdefiniowana
pierwsza głębokość wiercenia“ i cykl nie zostanie wykonany.
Przykład:
Zaprogramowane wartości REP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-12 i DAM=3 wyznaczają następujące przesuwy przy wierceniu:
-12
odpowiada pierwszej głębokości otworu
-21
przyrostową różnicę głębokości 9 uzyskuje się z pierwszej
głębokości wiercenia 12 pomniejszonej o wielkiej degresji 3
-27
poprzednia głębokość wiercenia pomniejszona o wielkość
degresji 3
-30, -35, -36
Wielkość degresji
-38, -40
Pozostała głębokość podzielona na dwa kroki
DAM<0 (-0.001 do1) Współczynnik degresji
Aktualną głębokość ustala się w cyklu następująco:
• W pierwszym kroku wykonywane wiercenie do
pierwszej głębokości określonej w parametrze FDEP
lub FDPR, o ile nie przekroczono całkowitej głębokości wiercenia
• Kolejny przesuw wiercenia oblicza się z ostatniego
przesuwu wiercenia pomnożonego przez współczynnik degresji tak długo, aż przesuw nie przekroczy minimalnej głębokości wiercenia
• Dwa ostatnie przesuwy do wiercenia są podzielone
na dwie równe odległości do wykonaniu i tym samym są zawsze większe od połowy minimalnej głębokości wiercenia
• Gdyby wartość pierwszej głębokości wiercenia wskazuje odwrotny kierunek do całkowitej głębokości, to powstaje meldunek błędu 61107: „Błędnie zdefiniowana
pierwsza głębokość wiercenia“ i cykl nie zostanie wykonany.
Przykład:
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Po zaprogramowaniu wartości REP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-10,
DAM=-0.8 i MDEP=5 otrzymamy poniższe przesuwy przy wierceniu:
-10
odpowiada pierwszej głębokości wiercenia
-18
przyrostowa różnica 8 odpowiada 0.8 * pierwsza głębokość
wiercenia
-29.4, -29.52 zawsze poprzednia głębokość wiercenia * współ. degresji
-39.52
działa min. głębokość wiercenia MDEP
-37.26, -40
Pozostała głębokość podzielona na dwa kroki
DTB (Czas postoju)
W DTB programuje się czas postoju w sek. lub obrotach wrzeciona na dnie otworu (końcowa głębokość
otworu) w celu załamania wiórów.
0 w sekundach
< 0 w obrotach
DTS (Czas postoju)
Czas postoju w punkcie początkowym jest realizowany tylko, gdy VARI=1 (odprężenie)
Wartość > 0 w sekundach
Wartość < 0 w obrotach
FRF (Współczynnik posuwu)
Poprzez ten parametr można podać współczynnik redukcji aktywnego posuwu, a który jest uwzględniony w
cyklu tylko przy wykonywaniu wiercenia na pierwszą
głębokość
VARI (Rodzaj obróbki)
Jeżeli ustawiony jest parametr VARI=0, to za każdym
razem po osiągnięciu głębokości wiercenia wiertło wycofuje się o 1 mm i łamane są wióry.
Gdy VARI=1 (do odprężenia) każdorazowo wiertło wycofuje się na odległość odstępu bezpieczeństwa przed
zdefiniowaną płaszczyzną bazową.
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_AXN (Oś narzędziowa)
Dzięki możliwości programowania osi wiertła poprzez
_AXN można dla głębokiego wiercenia na tokarce pominąć przełączenie płaszczyzn z G18 na G17.
Tutaj parametr ten znaczy:
_AXN=1
1-sza oś w aktualnej płaszczyźnie
_AXN=2
2-ga oś w aktualnej płaszczyźnie
_AXN=3
3-cia oś w aktualnej płaszczyźnie
Chcąc dla przykładu wykonać otwór centralnie w osi
Z ( nakiełkowanie ) w płaszczyźnie G18,to programujemy:
G18
_AXN=1

_MDEP (Min. głębokość wiercenia)
Należy zdefiniować min. głębokość wiercenia, gdy obliczamy przesuwy przy wierceniu łącznie ze współczynnikiem degresji. Jeśli wyliczony przesuw przy wierceniu
przekroczy min. głębokość wiercenia, to resztę głębokości wierci się z przesuwem równym wielkości min.
głębokości wiercenia
_VRT (zmienna wielkość wycofania przy łamaniu
wiórów, gdy VARI=0)
Gdy łamane są wióry, drogę wycofania można
wprowadzić w sekundach lub obrotach
Wartość > 0 wielkość wycofania
Wartość = 0 Wielkość wycofania 1 mm
_DTD (Czas postoju na dnie otworu (głębokość
końcowa)
Czas postoju na dnie otworu można wprowadzić w
sekundach lub obrotach
Wartość > 0 w sekundach
Wartość < 0 w obrotach
Wartość = 0 Czas postoju jak w DTB
_DIS1 (programowalna odległość wstępnego
stopu, gdy VARI=1)
Można zaprogramować odległość wstępnego stopu
po ponownym zagłębieniu w otwór
Wartość > 0
pozycjonowanie na
zaprogramowaną wartość
Wartość = 0
automatyczne obliczenie
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Przykład programowania
Y

Y

A-B

120

A

B

60

Głębokie wiercenie
Program realizuje cykl CYCLE83 w pozycjach X80
Y120 i X80 Y60 w płaszczyźnie XY. Pierwsze wiercenie
realizowane łącznie z zerowym czasem postoju i wybranym rodzajem obróbki do załamania wiórów.
Końcową głębokość otworu, a także pierwszą głębokość otworu podaje się w wielkościach absolutnych.
Podczas drugiego wywołania zaprogramowano czas
postoju 1 sek. Wybrano rodzaj obróbki z odprężeniem,
a głębokość końcowa wiercenia podawana jest względem płaszczyzny końcowej.
Osią wiercenia w obydwóch przypadkach jest oś Z.
Przesuw przy wierceniu oblicza się z uwzględnieniem
współczynnika degresji i nie powinien przekroczyć min.
głębokości wiercenia równej 8mm

80

X

Z

5
150

DEF REAL RTP=155, RFP=150, SDIS=1,
DP=5, DPR=145, FDEP=100, FDPR=50,
DAM=20, DTB=1, FRF=1, VARI=0,
_VRT=0.8, _MDEP=10, _DIS1=0.4
N10 G0 G17 G90 F50 S500 M4

Definicja parametrów

N20 D1 T42 Z155

Najazd płaszczyzny wycofania

N30 X80 Y120

Najazd pierwszej pozycji wiercenia

Określenie wartości technologicznych

N40 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, ,->
Wywołanie cyklu z parametrami do głę-> FDEP, , DAM, , , FRF, VARI, , , _VRT) bokiego wiercenia w wielkościach absolutnych
N50 X80 Y60
Najechać kolejną pozycję do wiercenia
N55 DAM=-0.6 FRF=0.5 VARI=1

Podstawienie wartości

N60 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, , -> Wywołanie cyklu z podaniem względnych
-> FDPR, DAM, DTB, , FRF, VARI, , _MDEP, danych dla końcowej głębokości i 1-> , , _DIS1)
głębokości wiercenia, odstęp bezpieczeństwa wynosi 1mm,a współczynnik
posuwu –0.5
N70 M30
Koniec programu
-> musi być zaprogramowany w jednym bloku
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Gwintowanie otworów bez przystawki wyrównawczej – CYCLE84
Programowanie
CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST, SST1,
_AXN, _PTAB, _TECHNO, _VARI, _DAM, _VRT)

Parametery
RTP

Real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

Redl

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

Redl

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

Redl

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

Redl

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

DTB

Redl

Czas postoju na gwintowanej głębokości (Łamanie wiórów)

SDAC

Int

Kierunek obrotów
Wartości: 3, 4 lub 5

MPIT

Redl

Skok gwintu jako wielkość gwintu (ze znakiem)
Zakres wartości: 3 (dla M3) ... 48 (dla M48), znak określa kierunek obrotów przy gwintowaniu

PIT

Redl

Skok gwintu jako wartość (ze znakiem)
Zakres wartości: 0.001 ... 2000.000 mm), znak określa kierunek obrotów przy gwintowaniu
Od wersji SW 6.2:
gdy _PTAB=0 lub1: w mm (jak dotychczas)
gdy _PTAB=2 w ilościach zwojów gwintu na cal

POSS

Redl

Pozycja wrzeciona dla zorientowanego stopu w cyklu (w stopniach)

SST

Redl

Obroty przy gwintowaniu

SST1

Redl

Obroty do wycofania

_AXN
Int
(od SW 6.2)

Oś narzędziowa
Wartości:
1 = 1-oś geometryczna
2 = 2-oś geometryczna
Poza tym 3-oś geometryczna

_PTAB
Int
(od SW 6.2)

Oszacowanie skoku gwintu PIT
Wartości:
0...stosownie do zaprogramowanego systemu
wymiarowania cal/metryczny
1...Skok w mm
2...Skok w zwojach gwintu na cal
3...Skok w cal/obrót
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_TECHNO
(od wersji
SW 6.2)

int

_VARI
int
(od SW 6.2)

_DAM
real
(od SW 6.2)
_VRT
real
(od SW 6.2)

2

Ustawienia technologiczne
MIEJSCE JEDNOSTEK: Rodzaje dokładnego zatrzymania
Wartości:
0...tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
1...(G601)
2...(G602)
3...(G603)
MNIEJSCE DZIESIĘTNE: Wstępne wysterowanie
Wartości:
0...tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
1...łącznie ze wstępnym wysterowaniem (FFWON)
2...bez wstępnego wysterowania (FFWOF)
MNIEJSCE SETNE: Przyspieszenie
Wartości:
0... tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
1...łagodne przyspieszenie z ograniczeniem naprężeń w osi
(SOFT)
2...skokowe przyspieszenie w osi (BRISK)
3...zredukowane przyspieszenie w osi (DRIVE)
MNIEJSCE TYSIĘCZNE:
Wartości:
0...aktywny ponownie tryb pracy wrzeciona(gdy
MCALL)
1...pozostaje tryb pracy z regulatorem położenia (gdy MCALL)
Rodzaj obróbki:
Wartości:
0...gwintowanie otworów przy jednym przejściu
1...gwintowanie głębokich otworów z łamaniem wiórów
2...gwintowanie głębokich otworów z odprężeniem
Przyrostowa głębokość wiercenia
Zakres wartości: 0 <= maks. wartość
Zmienna wartość wycofania do łamania wiórów
Zakres wartości: 0 <= maks. wartość

Funkcja
Narzędzie wierci z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu do osiągnięcia wpisanej
głębokości gwintu.
Cyklem CYCLE84 można wykonać obróbkę gwintu w
otworze bez przystawki wyrównawczej.
Od wersji SW 6.2 cykl można podzielić dowolnie i wykonać gwintowanie otworu w kilku krokach (wiercenie
głębokich otworów).
Cykl CYCLE84 można zastosować wtedy, gdy wrzeciono jest technicznie przygotowane do tej funkcji , a
więc musi być zdolne pracować w trybie z regulatorem
położenia.
Do gwintowania otworów z przystawką wyrównawczą przewidziano oddzielny cykl CYCLE840 (patrz
rozdz. 2.1.6)
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2.1 Cykle wiercenia

Przebieg
Z

Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycję wiercenia wyznaczają obydwie osie w wybranej płaszczyźnie.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd posuwem G0 płaszczyzny bazowej z
zachowaniem odstępu bezpieczeństwa
• Zorientowany stop wrzeciona łącznie z SPOS
(wartość w parametrze POSS) i przełączenie
wrzeciona w osiowy tryb pracy

X

• Gwintowanie otworu do końcowej głębokości
wywierconego otworu łącznie z G331 i obrotami
SST
• Realizowany czas postoju na końcu gwintu (parametr DTB)
• Wycofanie z G332 na odstęp bezpieczeństwa od
płaszczyzny bazowej, obroty SST1 i zmiana ich
kierunku
• Wycofanie na płaszczyznę wycofania łącznie z
G0 oraz powrót do pracy w trybie obrotów wrzeciona z ponownym uaktywnieniem zaprogramowanych ostatnio przed wywołaniem cyklu obrotów wrzeciona i ich kierunku podanego w SDAC

Objaśnienie parametrów
Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz rozdz.
2.1.2 (wiercenie, centrowanie– CYCLE81)

Z

SDAC
G0
G331
G332
G4

DTB (Czas postoju)
Czas postoju programujemy w sekundach.
Przy wywierceniu otworów nieprzelotowych nie zaleca się zapisywać czasu postoju.
SDAC (kierunek obrotów, po zakończeniu cyklu)
W SDAC programuje się kierunek obrotów po zakończeniu cyklu. Zmianę kierunku w gwintowanym
otworze uzyskujemy automatycznie wewnątrz samego cyklu.

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

RTP

X

RFP+SDIS
RFP

DP=RFP-DPR

2-79

2

Cykle wiercenia i obrazy wiercenia

03.96
09.01

2.1 Cykle wiercenia

2

MPIT i PIT (jako wielkość gwintu i jako wartość)
Wartość dla skoku gwintu można podać do wyboru jako
wielkość gwintu (tylko gwinty metryczne między M3 i
M48) lub jako wartość (wartość liczbowa odstępu między zwojami gwintu). Każdorazowo niepotrzebne parametry są odrzucane przy wywołaniu lub są zerowane.
Prawy i lewy gwint definiuje się znakiem w parametrze skoku:
• Dodatnia wartość → Prawy (jak M3)
• Ujemna wartość → Lewy (jak M4)
Jeśli obydwa parametry skoku mają wzajemnie
sprzeczne wartości, to cykl utworzy alarm 61001
„Błędny skok gwintu” i przerwana zostanie obróbka
cyklu.
POSS (pozycja wrzeciona)
Przed gwintowaniem otworu rozkazem SPOS zatrzymuje się w cyklu wrzeciono na zorientowanej pozycji i
załącza się regulator położenia. Pod POSS programuje
się pozycję wrzeciona dla takiego stopu wrzeciona
SST (obroty)
W parametrze SST wpisuje się obroty wrzeciona dla
tego bloku, w którym łącznie z G331 gwintuje się
otwór
SST1 (obroty dla wycofania)
Pod SST1 programuje się obroty w bloku z G332 podczas wycofywania z gwintowanego otworu. Jeśli parametr tej jest wyzerowany, to wycofanie jest realizowane
z zaprogramowanymi obrotami pod SST.
_AXN (oś narzędzia)
Dzięki programowaniu osi wiercenia pod _AXN można dla głębokich wierceń otworów na tokarkach
pominąć przełączenie płaszczyzn z G18 na G17.
Tutaj parametry oznaczają:
_AXN=1
1- oś w aktualnej płaszczyźnie
_AXN=2
2- oś w aktualnej płaszczyźnie
_AXN=3
3. - oś w aktualnej płaszczyźnie
Chcąc dla przykładu zaprogramować obróbkę centralnego wiercenia otworu (w Z) w płaszczyźnie
G18, to:
G18
_AXN=1
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_PTAB (oszacowanie skoku gwintu PIT)
W parametrze _PTAB określa się wymiarowanie dla skoku gwintu.
• 0=odpowiednio do zaprogramowanego wymiarowania cal/metry
• 1=Skok gwintu w mm
• 2=Skok gwintu w zwojach na cal
• 3=Skok w cal/obrót
Parametr ten używa się łącznie z możliwością doboru różnych tabel do
gwintowania, gdy mamy wspomaganie cykli.
_TECHNO (technologiczne ustawienia)
W parametrze _TECHNO można ustalić przebiegi technologiczne przy gwintowaniu otworów
Możliwe wartości:
Miejsce jednostek (Rodzaje dokładnego zatrzymania):
• 0= tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
• 1=(G601)
• 2=(G602)
• 3=(G603)
Miejsce dziesiętne (Wstępne wysterowanie):
• 0= tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
• 1= łącznie ze wstępnym wysterowaniem (FFWON)
• 2= bez wstępnego wysterowania (FFWOF)
Miejsce setne (Przyspieszenie):
•
•

0= tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
1= łagodne przyspieszenie z ograniczeniem naprężeń w osi
(SOFT)
• 2= skokowe przyspieszenie w osi (BRISK)
• 3= zredukowane przyspieszenie w osi (DRIVE)
Miejsce tysięczne:
•
•

0= aktywny ponownie tryb pracy wrzeciona(gdy
MCALL)
1= pozostaje tryb pracy z regulatorem położenia (gdy MCALL)

Gwintowanie głębokich otworów _VARI, _DAM, _VRT
Parametrem _VARI można odróżnić proste gwintowanie otworu
(_VARI=1) od gwintowania głębokiego otworu (_VARI ≠ 0). Przy
gwintowaniu głębokich otworów wyróżnia się łamanie wiórów (wycofanie na zmieniającą się odległość liczoną od aktualnej głębokości
otworu, parametry _VRT, _VARI=1). Funkcje te przebiegają analogicznie jak w normalnych cyklach dla głębokiego wiercenia
CYCLE83.
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Poprzez parametr _DAM podaje się przyrostową
głębokość wiercenia dla jednego kroku. Cykl wylicza
wewnętrznie pośrednie głębokości następująco:
• zaprogramowana przyrostowa głębokość wiercenia
jest tak długo realizowana w każdym kroku, aż reszta odległości do końcowej głębokości będzie < 2* _
DAM
• pozostała głębokość otworu dzielona jest na 2
części do wykonania w 2-krokach; tym samym
minimalna głębokość wiercenia nie jest mniejsza
od _DAM/2.

Dalsze wskazówki
Kierunek obrotów przy gwintowaniu otworu w cyklu
zmienia się zawsze automatycznie

Przykład programowania
Y

Y

A-B

A

B

35

Gwintowanie bez przystawki wyrównawczej
Gwintowanie bez przystawki wyrównawczej wykonywane jest na pozycji X30 Y35 w płaszczyźnie XY,
osią wiercenia jest oś Z.
Nie ma zaprogramowanego czasu postoju, dane o
głębokości są danymi podawanymi w wartościach
względnych. W parametrach dla kierunku obrotów i
skoku muszą być podane wartości. Wykonywany
jest metryczny gwint M5.

30

X

6

Z
36

N10 G0 G90 T4 D1

Określenie technologicznych wartości

N20 G17 X30 Y35 Z40

Najazd pozycji otworu

N30 CYCLE84 (40, 36, 2, , 30, , 3, 5, -> Wywołanie cyklu, pominięto parametr
->, 90, 200, 500)
PIT, nie ma danych dla absolutnej głębokości, nie ma czasu postoju, stop wrzeciona przy 90 stopniach, obroty przy
gwintowaniu otworu równe 200, obroty
przy wycofaniu wynoszą 500
N40 M30
Koniec programu
-> muszą być zaprogramowane w jednym bloku

2-82

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

2

2.1.6

03.96
09.01

Cykle wiercenia i obrazy wiercenia

2.1 Cykle wiercenia

2

Gwintowanie otworu z przystawką wyrównawczą – CYCLE840
Programowanie
CYCLE840 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, ENC, MPIT, PIT- AXN,
_PTAB, _TECHNO)

Parametry
RTP

Real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

Redl

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

Redl

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

Redl

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

Redl

DTB

Redl

SDR

Int

SDAC

Int

ENC

Int

MPIT

Redl

PIT

Redl

_AXN
(od wersji
SW 6.2)

Int

_PTAB
(od wersji
SW 6.2)

Int

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)
Czas postoju na głębokości otworu
Od wersji SW 6.2: działa zawsze, gdy zaprogramowano >0
Zakres wartości: 0<=DTB
Kierunek obrotów przy wycofaniu
Wartości:
0 (automatyczna zmiana kierunku obrotów)
3 lub 4 (dla M3 M4)
Kierunek obrotów na końcu cyklu
Wartości: 3, 4 lub 5 (dla M3, M4 lub M5)
Gwintowanie otworu z/bez nadajnika
Wartości:0= z nadajnikiem, bez czasu postoju (od wersji SW 6.2)
1= bez nadajnika, posuw programowy przed cyklem(od wersji SW 6.2)
11 = bez nadajnika, posuw obliczony w cyklu (od wersji SW 6.2)
20 = z nadajnikiem, z czasem postoju (od wersji SW 6.2)
Skok gwintu, jako wielkość gwintu
Zakres wartości: 3 (dla M3) ... 48 (dla M48)
Skok gwintu jako wartość
Zakres wartości: 0.001 ... 2000.000 mm
od wersji SW 6.2:
gdy _PTAB=0 lub 1: w mm (jak dotychczas)
gdy _PTAB=2 w zwojach gwintu na cal
Oś narzędzia:
Wartości:
1 = 1. Oś geometryczna
2 = 2. Oś geometryczna
Poza tym 3. Oś geometryczna
Ocena skoku gwintu PIT
Wartości:
0...odpowiednio do zaprogramowanego systemu
wymiarowania cal/metryczny
1...Skok w mm
2...Skok w zwojach gwintu na cal
3...Skok w cal/obrót
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_TECHNO
(od wersji
SW 6.2)

int

2

Ustawienia technologiczne
MIEJSCE JEDNOSTEK: Rodzaje dokładnego zatrzymania
Wartości:0...tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
1...(G601)
2...(G602)
3...(G603)
MIEJSCE DZIESIĘTNE: Wstępne wysterowanie
Wartości:
0...tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
1...łącznie ze wstępnym wysterowaniem (FFWON)
2...bez wstępnego wysterowania (FFWOF)
MIEJSCE SETEK: moment uaktywnienia hamowania
Wartości:
0...bez przeliczania
1...z przeliczaniem

Funkcja
Narzędzie obrabia otwór z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu do podanej
wielkości końcowej gwintu.
Cyklem tym można gwintować otwory z przystawką
wyrównawczą oraz
• bez nadajnika i
• z nadajnikiem
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Przebieg
Gwintowanie otworów z przystawką wyrównawczą bez nadajnika (ENC=1)

SDAC
Z

G0
G63

Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycję otworu wyznaczają obydwie osie w wybranej płaszczyźnie.

RTP
RFP+SDIS
RFP

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:

X

• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z zachowaniem odstępu bezpieczeństwa
• Gwintowanie otworu do końcowej głębokości
otworu łącznie z G63

DP=RFP-DPR

• Wycofanie z G63 na odstęp bezpieczeństwa
przed płaszczyzną bazową

SDR

• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania
Przełącznik korekcji obrotów wrzeciona musi
być ustawiony na 100%.
Gwintowanie otworów z przystawką wyrównawczą i nadajnikiem (ENC=0)

SDAC
Z

G0
G33
G4

Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycję do obróbki otworu wyznaczają obydwie osie
w wybranej płaszczyźnie.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa

RTP
RFP+SDIS
RFP

X

• Gwintowanie otworu z G33 do końcowej głębokości otworu
• Czas postoju na głębokości gwintowanego otworu (parametr DTB)

DP=RFP-DPR

SDR

• Wycofanie z G33 do płaszczyzny bazowej z
uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania
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Objaśnienie parametrów
Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz rozdz.
2.1.2 (Wiercenie, centrowanie– CYCLE81)
DTB (Czas postoju)
Czas postoju programuje się w sekundach. Wpływa
on w zależności od wybranego wariantu technologicznego na parametr ENC.
SDR (kierunek obrotów przy wycofaniu)
W parametrze SDR programuje się kierunek obrotów
podczas wycofania z gwintowanego otworu. Przy gwintowaniu otworów z nadajnikiem można zrealizować
automatyczną zmianę kierunku obrotów wrzeciona,
wtedy należy ustawić SDR=0.
SDAC (kierunek obrotów)
Ze względu na to, że cykl można wywołać modalnie
(patrz rozdz. 2-2), to musi być podany kierunek obrotów
do wykonania innych gwintowanych otworów. To programuje się w parametrze SDAC i odpowiada wpisanemu kierunkowi obrotów w nadrzędnym programie
przed pierwszym wywołaniem cyklu. Jeśli SDR=0, to
wartość zapisana w SDAC nie ma znaczenia dla cyklu i
można ją pominąć przy parametryzacji..
ENC (gwintowanie otworu)
Jeżeli ma być gwintowany otwór bez nadajnika pomimo, że taki nadajnik jest zainstalowany, to w parametrze ENC musi być zapisane 1.
W przeciwieństwie do tego, jeśli nie ma nadajnika, a
parametr jest równy 0, to nie będzie on uwzględniony w
cyklu.
• Gwintowanie otworu bez nadajnika, wpisany skok (od wersji SW 6.2):
Przy gwintowaniu otworu bez nadajnika (gwintowanie G63) od wersji SW 6.2 można obliczyć wewnętrznie dla zaprogramowanego skoku gwintu zależność między posuwem i obrotami.
Obroty muszą być zaprogramowane przed wywołaniem cyklu.
Skok gwintu można podać, podobnie jak dla
gwintowanego otworu bez nadajnika, do wyboru
poprzez MPIT (metryczna wartość gwintu) lub
PIT (wartość skoku gwintu)
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Posuw wylicza się wtedy wewnętrznie w cyklu na
podstawie skoku i obrotów. Na końcu cyklu aktywna
jest ponownie ostatnio zaprogramowana wartość
posuwu
Programowanie:
ENC=11, Skok w MPIT lub PIT
• Gwintowanie otworów z nadajnikiem i czasem postoju (od wersji SW 6.2):
Podczas gwintowania otworów z nadajnikiem (G33gwintowanie) można od wersji SW 6.2 podać dowolnie czas postoju w parametrze DTB. Działa on
po nagwintowaniu otworu przed wycofaniem narzędzia na płaszczyznę wycofania RTP i stosuje się go
w maszynach z niewłaściwą dynamiką wrzeciona.
Programowanie:
ENC=20, Wprowadzić do parametru DTB czas postoju
MPIT i PIT (jako wielkość gwintu lub jako wartość)
Parametr skoku gwintu ma znaczenie tylko przy gwintowaniu otworu bez nadajnika. Na podstawie obrotów
wrzeciona i skoku cykl wylicza wartość posuwu
Wartość dla skoku gwintu można podać do wyboru jako
wielkość gwintu (tylko gwinty metryczne między M3 i
M48) lub jako wartość (wartość liczbowa odstępu między zwojami gwintu). Każdorazowo niepotrzebne parametry są odrzucane przy wywołaniu lub są zerowane.
Jeśli obydwa parametry skoku mają wzajemnie
sprzeczne wartości, to cykl utworzy alarm 61001 „Błędny skok gwintu” i przerwana zostanie obróbka cyklu.
_AXN (oś narzędzia)
Dzięki programowaniu osi wiercenia pod _AXN
można dla głębokich wierceń otworów na tokarkach
pominąć przełączenie płaszczyzn z G18 na G17.
Tutaj parametry oznaczają:
_AXN=1
1- oś w aktualnej płaszczyźnie
_AXN=2
2- oś w aktualnej płaszczyźnie
_AXN=3
3. - oś w aktualnej płaszczyźnie
Chcąc dla przykładu zaprogramować obróbkę centralnego wiercenia otworu (w Z) w płaszczyźnie
G18, to:
G18
_AXN=1
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_PTAB (ocena skoku gwintu PIT)
W parametrze _PTAB określa się wymiarowanie dla skoku
gwintu.
• 0=odpowiednio do zaprogramowanego wymiarowania
cal/metry
• 1=Skok gwintu w mm
• 2=Skok gwintu w zwojach na cal
• 3=Skok w cal/obrót
Parametr ten zależy od możliwych wyborów podanych w różnych
tabelach do gwintowania, gdy mamy wspomaganie cykli.
_TECHNO (technologiczne ustawienia)
W parametrze _TECHNO można ustalić przebiegi technologiczne przy gwintowaniu otworów
Możliwe wartości:
Miejsce jednostek (Rodzaje dokładnego zatrzymania):
• 0= tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
• 1=(G601)
• 2=(G602)
• 3=(G603)
Miejsce dziesiętne (Wstępne wysterowanie):
• 0= tak jak zaprogramowano przed wywołaniem cyklu
• 1= łącznie ze wstępnym wysterowaniem (FFWON)
• 2= bez wstępnego wysterowania (FFWOF)
Miejsce setne (moment uaktywnienia hamowania):
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Dalsze wskazówki
Cykl w zależności od danej maszynowej
NUM_ENCS wybiera, czy gwintowanie ma być z czy
bez nadajnika.
Przed wywołaniem cyklu należy zaprogramować
kierunek obrotów wrzeciona łącznie z M3 lub M4
W blokach, gdzie wykonywane gwintowanie z funkcją G63, nieczynne są chwilowo wartości ustawione
na przełącznikach korekcji posuwu i obrotów wrzeciona.

Przy gwintowaniu otworów bez nadajnika z reguły
potrzebna jest dłuższa przystawka wyrównawcza

Przykład programowania
Y

Y

A-B

A

B

35

Gwintowanie bez nadajnika
Programem tym gwintowany jest otwór bez nadajnika na pozycji X35 Y35 w płaszczyźnie XY, gdzie oś
Z jest osią wiercenia otworu.
Należy podać wartości w parametrach kierunku
obrotu SDR i SDAC, parametr ENC ustawiony na 1,
a głębokość podawana jest absolutnie. Parametr
skoku gwintu można pominąć. Do obróbki zamontowano przystawkę wyrównawczą

35

X

Z

15
56

N10 G90 G0 D2 T2 S500 M3

Określenie wartości technologicznych

N20 G17 X35 Y35 Z60

Najazd pozycji wywierconego otworu

N30 G1 F200

Określenie posuwu po torze

N40 CYCLE840 (59, 56, , 15, , 1, 4, 3, 1) Wywołanie cyklu, czas postoju 1s, SDR=4,
SDAC=3, nie ma odstępu bezpieczeństwa,
nie są zaprogramowane parametry MPIT,
PIT, tzn. skok wynika z zależności dowolnie
zaprogramowanej funkcji F i wartości S.
N50 M30
Koniec programu
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Gwintowanie z nadajnikiem
Programem tym wykonywany jest gwint z nadajnikiem na pozycji X35 Y35 w płaszczyźnie XY.
Należy podać parametr skoku gwintu, zaprogramowana jest automatyczna zmiana kierunku obrotów.
Do obróbki zamontowano przystawkę wyrównawczą.

Y

Y

2

A-B

A

35

B

35

X

Z

15
56

DEF INT SDR=0
DEF REAL PIT=3.5

Definicja parametrów łącznie z podstawieniem wartości

N10 G90 G0 D2 T2 S500 M4

Określenie wartości technologicznych

N20 G17 X35 Y35 Z60

Najazd pozycji wierconego otworu

N30 CYCLE840 (59, 56, , 15, , , , , , -> Wywołanie cyklu, bez odstępu bezpie->, PIT)
czeństwa, z absolutną daną dla głębokości, SDAC, ENC, MPIT, odpadają (tzn.
mają wartość zero)
N40 M30
Koniec programu
-> musi być zaprogramowany w bloku
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Cykle wiercenia i obrazy wiercenia

2.1 Cykle wiercenia

Wytaczanie 1 – CYCLE85
Programowanie
CYCLE85 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

real

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

DTB

real

Czas postoju na głębokości końcowej otworu (Łamanie wiórów)

FFR

real

Posuw

RFF

real

Posuw wycofania

Funkcja
Narzędzie wierci do podanej końcowej głębokości wierconego otworu z podanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu.
Ruch do przodu i do tyłu realizowany z wartością posuwu, którą należy zawsze podać w odpowiednich
parametrach FFR i RFF.
Cykl ten ma zastosowanie do wygładzania powierzchni
wewnętrznych otworów.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycję wierconego otworu wyznaczają obydwie
osie w wybranej płaszczyźnie.

Z

RTP

SDIS
RFP

X

DP
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Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa
• Przejazd z G1 do głębokości końcowej otworu z
prędkością posuwu zaprogramowaną w parametrze
FFR
• Zrealizować czas postoju na głębokości końcowej
otworu
• Wycofanie z G1 na płaszczyznę bazową z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa i z prędkością posuwu wycofania podaną w RFF
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania

Objaśnienie parametrów

Z

G0
G1

Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz
rozdz. 2.1.2 (wiercenie, centrowanie–CYCLE81)

G4

DTB (Czas postoju)
W DTB programuje się czas postoju w sekundach
na końcowej głębokości otworu (łamanie wiórów)
FFR (Posuw)
Podana wartość posuwu pod FFR działa przy wierceniu.

RTP

X

RFP+SDIS
RFP

DP=RFP-DPR

RFF (posuw wycofania)
Zaprogramowana wartość posuwu pod RFF działa
podczas wycofania z płaszczyzny.
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Przykład programowania
X

X

A-B

A
B

50

Pierwsze wytaczanie
Cykl CYCLE85 wywoływany jest w pozycji Z70 X50
płaszczyzny ZX.
Osią wiercenia jest oś Y. Podano względną wartość
końcowej głębokości otworu przy wywołaniu cyklu, a
czas postoju nie jest zaprogramowany.
Górna krawędź detalu położona przy współrzędnej
Y102

70

Z

77
102

DEF REAL FFR, RFF, RFP=102,
DPR=25,SDIS=2

Definicja parametrów z podstawieniami
wartości

N10 G0 FFR=300 RFF=1.5*FFR S500 M4

Określenie wartości technologicznych

N20 G18 T1 D1 Z70 X50 Y105

Najazd pozycji otworu

Y

N21 M6
N30 CYCLE85 (RFP+3, RFP, SDIS, , DPR, ,-> Wywołanie cyklu, czas postoju nie jest
-> FFR, RFF)
zaprogramowany
N40 M30
Koniec programu
-> musi być zaprogramowany w bloku
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Wytaczanie 2 – CYCLE86
Programowanie
CYCLE86 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

real

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

DTB

real

Czas postoju na głębokości końcowej otworu (łamanie wiórów)

SDIR

int

Kierunek obrotu
Wartości:3 (dla M3)
4 (dla M4)

RPA

real

Droga wycofania w osi odciętej aktywnej płaszczyzny
(przyrostowo, wprowadzać ze znakiem)

RPO

real

Droga wycofania w osi rzędnej aktywnej płaszczyzny
(przyrostowo, wprowadzać ze znakiem)

RPAP

real

Wycofanie w 3 osi układu współrzędnych

POSS

real

Pozycja wrzeciona dla zorientowanego stopu wrzeciona w cyklu
(w stopniach)

Funkcja
Narzędzie wierci otwór do podanej głębokości otworu z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu.
Przy 2 wytaczaniu wrzeciono zatrzymuje się w zorientowanej pozycji po rozkazie SPOS i na głębokości wytaczanego otworu.
Następnie posuwem szybkim wycofuje się na zaprogramowaną pozycję wycofania, a stąd do płaszczyzny wycofania.
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Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycję otworu wyznaczają obydwie osie w wybranej
płaszczyźnie

Z

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa

X

• Przejazd z G1 na końcową głębokość wierconego otworu z zaprogramowaną prędkością posuwu przed wywołaniem cyklu
• Realizowany czas postoju na końcowej głębokości wiercenia
• Zorientowany stop wrzeciona na pozycji zaprogramowanej w POSS
• Droga wycofania z G0 realizowana w trzech osiach
• Droga wycofania z G0 na płaszczyznę bazową z
uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania (początkowa pozycja otworu w obydwu osiach płaszczyzny)

Objaśnienie parametrów
Z

G0

Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie- nakiełkowanie – CYCLE81)
DTB (Czas postoju)
W DTB programuje się czas postoju w sekundach
na końcowej głębokości otworu (łamanie wiórów)
SDIR (Kierunek obrotu)
Parametrem tym określa się kierunek obrotów, z jakimi
cykl wykonuje wiercenie. Gdy podane inne wartości niż
3 lub 4 (M3/M4), to tworzony jest alarm 61102 „Nie
zaprogramowano kierunku obrotów wrzeciona” i cykl
nie będzie wykonany
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RPA (Droga wycofania, w odciętej)
W tym parametrze definiuje się wycofanie w odciętej,
jakie jest wykonywane po osiągnięciu końcowej głębokości wierconego otworu i po zorientowanym stopie
wrzeciona
RPO (Droga wycofania, w rzędnej)
W tym parametrze definiuje się wycofanie w rzędnej,
jakie jest wykonywane po osiągnięciu końcowej głębokości wierconego otworu i po zorientowanym stopie
wrzeciona
RPAP (Droga wycofania, w 3-osi)
W tym parametrze definiuje się wycofanie w 3-osi, które
jest wykonywane po osiągnięciu końcowej głębokości
wierconego otworu i po zorientowanym stopie wrzeciona
POSS (Pozycja wrzeciona)
W POSS należy zaprogramować w stopniach pozycję wrzeciona dla zorientowanego stopu po osiągnięciu końcowej głębokości wiercenia

Dalsze wskazówki
Rozkazem SPOS można zatrzymać w zorientowanej
pozycji aktywne wrzeciono – master. Wartość kąta programuje się w odpowiednim parametrze do przekazywania wartości.
Cykl CYCLE86 można zastosować wtedy, gdy technicznie przygotowane jest do tej funkcji samo wrzeciono, a więc musi być zdolne pracować w trybie z regulatorem położenia.
Tokarka bez osi Y (od wersji SW 6.2)
Cykl CYCLE86 można teraz zastosować na tokarce
bez osi Y. Wycofanie z danej głębokości otworu można
wykonać tylko w 2 osiach. Jeśli zaprogramowano dla 3osi drogę wycofania, to zostanie zignorowana
Przy wywołaniu cyklu bez osi Y w płaszczyźnie G18
powstaje alarm 61005 „Nie ma 3-ciej osi geometrycznej“, gdyż wtedy oś Y byłaby osią do wiercenia.
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Przykład programowania
Y

Y

A-B

A
B

50

Drugie wytaczanie
CYCLE86 wywoływany jest w pozycji X70 Y50
płaszczyzny XY. Oś Z jest osią wiercenia. Głębokość końcową otworu zaprogramowano absolutnie,
nie podano odstępu bezpieczeństwa. Czas postoju
na końcowej głębokości otworu wynosi 2s. Górna
krawędź detalu położona jest w Z110.
W cyklu wrzeciono powinno obracać się z M3, a
zatrzymywać przy 45 stopniach.

70

X

Z

77
110

DEF REAL DP, DTB, POSS

Definicja parametrów

N10 DP=77 DTB=2 POSS=45

Podstawienie wartości

N20 G0 G17 G90 F200 S300

Określenie wartości technologicznych

N30 D1 T3 Z112

Najazd płaszczyzny wycofania

N40 X70 Y50

Najazd pozycji wierconego otworu

N50 CYCLE86 (112, 110, , DP, , DTB, 3,-> Wywołanie cyklu z absolutną głębokością
-> –1, –1, +1, POSS)
wiercenia
N60 M30
Koniec programu
-> musi być zaprogramowany w bloku
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Wytaczanie 3 – CYCLE87
Programowanie
CYCLE87 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SDIR)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

real

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

SDIR

int

Kierunek obrotu
Wartości:
3 (dla M3)
4 (dla M4)

Funkcja
Narzędzie wierci z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu do podanej głębokości końcowej wierconego otworu.
Dla 3-go wytaczania, po osiągnięciu końcowej głębokości wiercenia, stop wrzeciona poprzez funkcję M5 bez
zorientowania pozycji, a następnie wykonanie zaprogramowanego bezwarunkowego stopu M0.
Po naciśnięciu przycisku NC Start wycofanie posuwem
szybkim do płaszczyzny wycofania.
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Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycję wiercenia wyznaczają obydwie osie w wybranej płaszczyźnie.

Z

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa

X

• Przejazd z G1 na końcową głębokość wierconego otworu z zaprogramowaną prędkością posuwu przed wywołaniem cyklu
• Stop wrzeciona łącznie z M5
• Nacisnąć przycisk NC-Start
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania

Objaśnienie parametrów
Z

G0

Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie (nakiełkowanie) – CYCLE81))
SDIR (Kierunek obrotu)
Parametrem tym określa się kierunek obrotów z
jakimi cykl wykonuje wiercenie. Dla innych wartości
jak 3 lub 4 (M3/M4) tworzony jest alarm 61102 „Nie
zaprogramowano kierunku obrotów wrzeciona” i cykl
nie będzie wykonany
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Przykład programowania
Trzecie wytaczanie
CYCLE87 wywoływany w pozycji X70 Y50 płaszczyzny
XY.
Osią wiercenia jest oś Z. Końcową głębokość wiercenia
podano w wielkościach absolutnych. Odstęp bezpieczeństwa wynosi 2mm

Y

Y

A
50

B
70

2-100

A-B

X

77
110

DEF REAL DP, SDIS

Definicja parametrów

N10 DP=77 SDIS=2

Podstawienie wartości

N20 G0 G17 G90 F200 S300

Określenie wartości technologicznych

N30 D1 T3 Z113

Najazd płaszczyzny wycofania

N40 X70 Y50

Najazd pozycji otworu

N50 CYCLE87 (113, 110, SDIS, DP, , 3)

Wywołanie cyklu z zaprogramowanym
kierunkiem obrotów wrzeciona M3

N60 M30

Koniec programu

Z
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2.1.10 Wytaczanie 4 – CYCLE88
Programowanie
CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR)

Parametry
RTP

Real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

Real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

Real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

Real

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

Real

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej(wprowadzić bez znaku)

DTB

Real

Czas postoju na głębokości końcowej otworu

SDIR

Int

Kierunek obrotu wartości: 3 (dla M3)

4 (dla M4)

Funkcja
Narzędzie wierci z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu do podanej głębokości końcowej wiercenia.
Dla 4-go wytaczania, po osiągnięciu końcowej głębokości wiercenia uaktywniony czas postoju i stop wrzeciona z funkcją M5 bez zorientowania pozycji, a następnie
wykonanie zaprogramowanego bezwarunkowego stopu
M0.
Po naciśnięciu przycisku NC Start wycofanie posuwem
szybkim do płaszczyzny wycofania.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycję otworu wyznaczają obydwie osie w wybranej płaszczyźnie.

Z

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa
• Przejazd z G1 na końcową głębokość wierconego otworu z zaprogramowaną prędkością posuwu przed wywołaniem cyklu
• Czas postoju na głębokości końcowej otworu
• Wrzeciono stop z M5 (_ZSD[5]=1) lub
• Stop programu i wrzeciona wraz z M5 M0
(_ZSD[5]=0). Po zatrzymaniu programu nacisnąć
przycisk NC-START.
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania
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Objaśnienie parametrów
Z

G0

Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie nakiełkowanie – CYCLE81)
Dane ustawcze dla cykli _ZSD[5] patrz Rozdz. 3.2.

G1
G4
M5/M0

DTB (Czas postoju)
W DTB programuje się czas postoju w sekundach
na końcowej głębokości otworu (łamanie wiórów)

RTP
RFP+SDIS
RFP

X

SDIR (Kierunek obrotu)
Parametrem tym określa się kierunek obrotów, z
jakimi cykl wykonuje wiercenie do końcowej głębokości otworu. Dla innych wartości jak 3 lub 4
(M3/M4) tworzony jest alarm 61102 „Nie zaprogramowano kierunku obrotów wrzeciona” i cykl nie będzie wykonany

DP=RFP-DPR

Przykład programowania
Y

Y

A-B

A
B
90

Czwarte wytaczanie
Cykl CYCLE88 wywoływany jest w X80 Y90 płaszczyzny XY. Osią wiercenia jest oś Z. Odstęp bezpieczeństwa zaprogramowano na 3 mm, a końcową
głębokość w cyklu wiercenia ustalono względem
płaszczyzny bazowej
W cyklu działa M4.

80

X

30

Z
102

DEF REAL RFP, RTP, DPR, DTB, SDIS

Definicja parametrów

N10 RFP=102 RTP=105 DPR=72 DTB=3 SDIS=3

Podstawienie wartości

N20 G17 G90 T1 D1 F100 S450

Określenie wartości technologicznych

N21 M6
N30 G0 X80 Y90 Z105

Najazd pozycji otworu

N40 CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, ->
-> DTB, 4)
N50 M30

Wywołanie cyklu z zaprogramowanym
kierunkiem obrotów wrzeciona M4
Koniec programu

-> musi być zaprogramowany w bloku

2-102
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2.1 Cykle wiercenia

2.1.11 Wytaczanie 5 – CYCLE89
Programowanie
CYCLE89 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość końcowa otworu (absolutna)

DPR

real

Głębokość końcowa otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

DTB

real

Czas postoju na głębokości końcowej otworu (łamanie wiórów)

Funkcja
Narzędzie wierci z zaprogramowanymi obrotami wrzeciona i prędkością posuwu do podanej głębokości końcowej wiercenia.
Po osiągnięciu końcowej głębokości wierconego otworu
można zaprogramować czas postoju.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycję wiercenia wyznaczają obydwie osie w wybranej płaszczyźnie.

Z

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa
• Przejazd z G1 na końcową głębokość wierconego otworu z zaprogramowaną prędkością posuwu przed wywołaniem cyklu

X

• Realizowany czas postoju na końcowej głębokości wiercenia
• Wycofanie z G1 i tą samą wartością posuwu na
płaszczyznę bazową z zachowaniem odstępu
bezpieczeństwa
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania
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Objaśnienie parametrów
Z

G0

Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie nakiełkowanie – CYCLE81)

G1
G4

DTB (Czas postoju)
W DTB programuje się czas postoju w sekundach
na końcowej głębokości otworu (łamanie wiórów)

RTP
RFP+SDIS
RFP

X

DP=RFP-DPR

Przykład programowania
Piąte wytaczanie
Na pozycji X80 Y90 w płaszczyźnie XY wywołany
cykl wiercenia CYCLE89 z zachowaniem odstępu
bezpieczeństwa 5mm, podano absolutną głębokość
końcową wiercenia, osią wiercenia jest oś Z.

Y

Y

A-B

A

90

B

80

X

72
102

DEF REAL RFP, RTP, DP, DTB

Definicja parametrów

RFP=102 RTP=107 DP=72 DTB=3

Podstawienie wartości

N10 G90 G17 F100 S450 M4

Określenie wartości technologicznych

N20 G0 T1 D1 X80 Y90 Z107

Najazd pozycji otworu

Z

N21 M6

2-104

N30 CYCLE89 (RTP, RFP, 5, DP, , DTB)

Wywołanie cyklu

N40 M30

Koniec programu
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Modalne wywołanie cyklu wiercenia
Programowanie NC umożliwia wywołanie każdego
dowolnego podprogramu w sposób modalny
tzn. z zachowaniem wartości (ocalenie wartości).

Programowanie
Modalne wywołanie podprogramu
MCALL
Z cyklem wiercenia (przykładowo)
MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)

Funkcja
Programowanie NC umożliwia wywołanie modalne
podprogramu lub cyklu, a więc z zachowanie w nich
wartości.
Modalne wywołanie podprogramu wytwarzane jest słowem kluczowym MCALL (modalne wywołanie podprogramu) podanym przed nazwą podprogramu.
Łącznie z tą funkcją podprogram jest wywoływany automatycznie i obrabiamy po każdym bloku zawierającym ruch po torze.

MCALL

MCALL

MCALL

Funkcję tę można odwołać po zaprogramowaniu
MCALL bez podania po niej nazwy podprogramu lub
przez nowe modalne wywołanie innego podprogramu.
Nie można jednak modalnego wywołania podzielić tak,
aby otrzymać stosowne zagłębienie do wywołania, co
oznacza, że podprogramy, które wywołano modalnie,
nie mogą ze swojego poziomu zagłębienia wywołać
modalnie innego podprogramu.
Dowolna jest natomiast liczba wywołanych modalnie
cykli wiercenia i nie ogranicza się jej do określonej liczby zarezerwowanych do tego funkcji G.
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Przykład programowania
Z

A

A-B

20

20

20

20

20

Z

20

Szereg_otworów_5
Programem tym można obrobić 5 szeregowo gwintowanych otworów, położonych równolegle do osi Z w
płaszczyźnie ZX. Wzajemna odległość między otworami wynosi 20 mm. Punkt wyjściowy szeregu otworów
ma współrzędne Z20 i X30, a pierwszy wiercony otwór
odległy jest od niego o 20 mm. Geometria szeregu
otworów jest opisana w tym wypadku bez zastosowania
cyklu. Wpierw wierci się w cyklu CYCLE81, a potem
załącza CYCLE84 gwintowania (bez przystawi wyrównawczej).
Otwory są wiercone na głębokość 80mm. Odpowiada to
różnicy odległości między płaszczyzną bazową i końcową głębokością wierconego otworu.

B
30

X

22

Y
102

DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105, ->
-> PIT=4.2, SDIS
DEF INT ZAEHL=1
N10 SDIS=3

Definicja parametrów z podstawieniem
wartości

N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1

Określenie wartości technologicznych

N30 G18 G0 Y105 Z20 X30

Najechać pozycję wyjściową

N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)

Modalne wywołanie cyklu wiercenia

N50 MA1: G91 Z20

Najazd następnej pozycji (płaszczyzna
ZX), cykl jest wykonywany

N60 ZAEHL=ZAEHL+1
N70 IF ZAEHL<6 GOTOB MA1

Pętla dla wierconych pozycji w szeregu
otworów.

N80 MCALL

Odwołać modalne wywołanie

N90 G90 Y105 Z20

Najechać ponownie pozycję wyjściową

N100 ZAEHL=1

Wyzerować licznik

N110 ...

Wymiana narzędzia

N120 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, ->
-> DP , , , 3, , PIT, , 400)
N130 MA2: G91 Z20

Modalne wywołanie cyklu gwintowania

N140 ZAEHL=ZAEHL+1
N150 IF ZAEHL<6 GOTOB MA2
N160 MCALL

Pętla dla pozycji otworów w szeregu

N170 G90 X30 Y105 Z20

Najechać ponownie pozycję wyjściową

N180 M30

Koniec programu

Wartość dla odstępu bezpieczeństwa

Następna pozycja wiercenia

Odwołać modalne wywołanie

-> musi być zaprogramowany w bloku

2-106
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Dalsze wskazówki
Objaśnienie do tego przykładu
W bloku N80 dlatego trzeba odwołać modalne wywołanie, gdyż potem najeżdżana jest określona
pozycja, na której nie powinno być wiercenia.
Dlatego należy zapamiętać pozycje wiercenia dla
takiej obróbki w podprogramie, który można by wywołać przy MA1 lub MA2.
Przy opisie obrazów cykli wiercenia znajduje się
program, który wykorzystuje te cykle w dopasowanym i przez to uproszczonym kształcie.
W następnym rozdziale 2.3 opisane obrazy cykli
wiercenia odnoszą się do zasady wywołania
MCALL BOHRZYKLUS (...)
BOHRBILD (...).
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Obrazy cykli wiercenia
Obrazy cykli wiercenia opisują tylko geometrię uporządkowanych w płaszczyźnie wierconych otworów.
Wzajemne zależności w cyklu wiercenia tworzy się i
podaje przy modalnym wywołaniu (patrz rozdz. 2.2)
tego cyklu, zanim zaprogramowany będzie obraz cyklu
wiercenia.

2.3.1

Warunki
Obrazy cykli wiercenia bez wywołania cyklu
wiercenia
Obrazy cykli wiercenia można wykorzystać do innych
celów, pomimo braku modalnego wywołania cyklu wiercenia, gdyż parametryzacja obrazu wiercenia nie wymaga podania danych dla użytego cyklu wiercenia.
Jeżeli jednak przed wywołaniem obrazu cykli wiercenia
nie wywołano dotychczas żadnego podprogramu, to
pojawi się meldunek błędu 62100 „Żaden cykl wiercenia
nie jest aktywny”.
Taki meldunek błędu można skasować przyciskiem
kasowania błędu i kontynuować program po naciśnięciu
NC-Start. Z cyklu obrazu wiercenia najeżdżane są wtedy kolejno pozycje wyznaczone na podstawie wprowadzonych danych bez wywołania podprogramu w tych
punktach.
Zachowanie, gdy zerowa liczba parametrów
W obrazie wiercenia musi być podana w parametrze
liczba wierconych otworów. Jeśli jest ona równa
zero przy wywołaniu (lub została pominięta w liście z
parametrami) to powstaje alarm 61103 „Zerowa
liczba otworów” i cykl zostanie przerwany
Kontrola, gdy ograniczony zakres wartości w
parametrach wejściowych
W cyklach wiercenia zasadniczo nie ma kontroli
zgodności zapisu dla deklarowanych parametrów,
jeśli nie została wyraźnie objaśniona reakcja na ten
parametr.

2-108
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Szereg otworów – HOLES1
Programowanie
HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM)

Parametry
SPCA

real

Odcięta punktu odniesienia na prostej (absolutna)

SPCO

real

Rzędna tego punktu odniesienia (absolutna)

STA1

real

Kąt do odciętej
Zakres wartości: –180<STA1<=180 stopni

FDIS

real

Odległość pierwszego wierconego otworu od punktu odniesienia (wprowadzić bez znaku)

DBH

real

Odstęp pomiędzy otworami (wprowadzić bez znaku)

NUM

int

Liczba obrabianych otworów

Funkcja
Cyklem tym można obrobić szereg otworów tzn.
liczbę otworów położonych na prostej lub na siatce
otworów
Rodzaj wiercenia określa się w uprzednio modalnie
wybranym cyklu wiercenia.

Przebieg
Wewnętrznie w cyklu, aby uniknąć niepotrzebnych
pustych przebiegów, na podstawie pozycji rzeczywistych w osiach płaszczyzny i geometrii (rozmieszczanie) szeregu otworów, decyduje się, czy początek obróbki ma się zaczynać od pierwszego, czy też
ostatniego otworu w szeregu.
Potem pozycje wierconych otworów są kolejno najeżdżane z posuwem szybkim
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Objaśnienie parametrów

Y

SPCA i SPCO (Punkt odniesienia w odciętej i
rzędnej)
Na prostej z szeregiem otworów podaje się punkt,
który jest uznanym punktem odniesienia do wyznaczania odległości pomiędzy wierconymi otworami.
Od tego punktu podaje się odległość FDIS od pierwszego otworu.

SPCA

H
DB
IS
FD

STA1
SPCO

STA1 (Kąt)
Prosta może mieć dowolne położenie w płaszczyźnie.
Dlatego oprócz SPCA i SPCO punkt ten definiuje się
dodatkowo przez podanie kąta, który określa jej
położenie do odciętej w wywoływanym aktualnie
układzie współrzędnych. Kąt należy określić w stopniach i wprowadzić do STA1.

X

FDIS i DBH (Odstęp)
W FDIS podaje się odległość od pierwszego otworu
do zdefiniowanego przez SPCA i SPCO punktu
odniesienia. W parametrze DBH podany jest odstęp
pomiędzy dwoma wierconymi otworami
NUM (Liczba)
Parametrem NUM określa się liczbę wierconych
otworów.

2-110
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2.3 Obrazy cykli wiercenia

Przykład programowania

DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105
DEF REAL SDIS, FDIS
DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0,
-> DBH=20
DEF INT NUM=5
N10 SDIS=3 FDIS=10

Z

A

A-B

10

20

20 20

20

Z

20

Szereg otworów
Programem tym można obrobić szereg otworów złożony z 5 gwintowanych otworów, położonych w płaszczyźnie ZX równolegle do osi Z, a których odstęp między otworami wynosi 20 mm. Punkt wyjściowy szeregu
otworów położony jest w Z20 i X30, a pierwszy otwór
jest odległy o 10 mm od tego punktu. Rozmieszczenie
geometryczne szeregu otworów opisuje cykl HOLES1.
Wpierw otwory wiercone są w cyklu CYCLE81, a potem
gwintowane są w cyklu CYCLE84 (bez przystawki wyrównawczej). Otwory są głębokie na 80mm (różnica
między płaszczyzną bazową, a głębokością końcową
otworu).

B
30

X

22

Y
102

Definicja parametrów z podstawieniem
wartości
->

Wartość odstępu bezpieczeństwa, a
także odległość pierwszego otworu od
punktu odniesienia

N20 G90 F30 S500 M3 D1 T1

Określenie wartości technologicznych dla
fragmentu obróbki

N30 G18 G0 Z20 Y105 X30

Najechać pozycję wyjściową

N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)

Modalne wywołanie cyklu wiercenia

N50 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS,
-> DBH, NUM)

Wywołanie cyklu wiercenia szeregu
otworów, rozpoczynając od pierwszego
otworu, w cyklu najeżdżane są tylko pozycje otworów.

->

N60 MCALL

Odwołać modalne wywołanie

...

Zmiana narzędzia
Najechać pozycję obok 5-go otworu

N70 G90 G0 Z30 Y75 X105
N80 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP,
-> , 3, , 4.2, , , 400)
N90 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS,
-> DBH, NUM)

->

->

Modalne wywołanie cyklu do gwintowania otworów
Wywołanie cyklu szeregu otworów, rozpoczyna się od 5-go otworu w szeregu

N100 MCALL

Odwołać modalne wywołanie

N110 M30

Koniec programu

-> musi być zaprogramowany w bloku
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2.3 Obrazy cykli wiercenia

2

Przykład programowania
Y

20

10

Siatka otworów
Programem tym można obrobić siatkę otworów
składającą się z 5 wierszy po 5 otworów, rozmieszczonych na płaszczyźnie XY i oddalonych między
sobą o 10 mm. Punktem wyjściowym siatki otworów
są współrzędne X30 Y20.

10

10

X

30

DEF REAL RFP=102, DP=75, RTP=105,
SDIS=3
DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->
-> DBH=10, FDIS=10
DEF INT NUM=5, ZEILNUM=5, ZAEL=0
DEF REAL ZEILABST

Definicja parametrów z podstawieniem
wartości

N10 ZEILABST=DBH

Odstęp między wierszami = odstęp między otworami

N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1

Określenie wartości technologicznych

N30 G17 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105

Najechać pozycję wyjściową

Modalne wywołanie cyklu wiercenia
N50 MARKE1: HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, -> Wywołanie cyklu dla otworów
-> FDIS, DBH, NUM)
N60 SPCO=SPCO+ZEILABST
Rzędna punktu odniesienia dla następnego wiersza
N70 ZAEL=ZAEL+1
Skok powrotny do MARKE1, po spełnieN80 IF ZAEL<ZEILNUM GOTOB MARKE1
niu warunku
N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)

N90 MCALL

Odwołać modalne wywołanie

N100 G90 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105

Najechać pozycję wyjściową

N110 M30

Koniec programu

-> musi być zaprogramowany w bloku
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2

Otwory na okręgu – HOLES2
Programowanie
HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM)

Parametry
CPA

real

Środek okręgu z otworami, odcięta (absolutna)

CPO

real

Środek okręgu z otworami, rzędna(absolutna)

RAD

real

Promień okręgu z otworami (wprowadzić bez znaku)

STA1

real

Kąt początkowy
Zakres wartości: –180<STA1<=180 stopni

INDA

real

Kąt postępowy

NUM

int

Liczba otworów

Funkcja
Przy pomocy tego cyklu można obrobić otwory rozmieszczone na okręgu. Przed wywołaniem cyklu
należy ustalić płaszczyznę obróbki.
Rodzaj wiercenia określa się we wcześniej wybranym modalnie cyklu wiercenia.
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2

Przebieg
Z cyklu najeżdża są z posuwem G0 w płaszczyźnie
kolejne pozycje wierconych otworów,
a rozmieszczonych na okręgu.

Objaśnienie parametrów
CPA
INDA
STA1

R
AD

STA1 i INDA (Kąt początkowy i postępowy)
Poprzez te parametry oznacza się rozmieszczenie
wierconych otworów na okręgu. Parametr STA1
podaje kąt obrotu między dodatnim kierunkiem odciętej aktualnego i wywołanego przed cyklem układu
współrzędnych, a pierwszym otworem. Parametr
INDA zawiera kąt obrotu pomiędzy kolejnymi otworami. Jeśli w INDA jest wartość zerowa, to kąt postępowy wyliczany jest wewnętrznie w cyklu na podstawie liczby wierconych otworów tak, aby rozmieścić je równomiernie na obwodzie okręgu.

Y

CPO

CPA, CPO i RAD (Środek i promień odciętej,
rzędnej)
Środek (parametry CPA i CPO) i promień (parametr
RAD) definiują położenie otworów na okręgu. Promień może przyjmować tylko dodatnie wartości.

X

NUM (Liczba)
Parametr NUM wyznacza liczbę otworów do wywiercenia.
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Przykład programowania
Y

Y

A

42

45°

60

Otwory na okręgu
Programem obrabiane są 4 otwory o głębokości 30
mm przy wykorzystaniu cyklu CYCLE82. Głębokość
końcowa wierconego otworu podaje się względem
płaszczyzny bazowej. Obwód okręgu definiowany
jest przez środek X70 Y60 i promień 42 mm w
płaszczyźnie XY. Kąt początkowy wynosi 45 stopni.
Odstęp bezpieczeństwa w osi wiercenia Z wynosi
2mm.

B
70

X

Z

30

DEF REAL CPA=70,CPO=60,RAD=42,STA1=45
DEF INT NUM=4

Definicja parametrów z podstawieniem
wartości

N10 G90 F140 S710 M3 D1 T40

Określenie wartości technologicznych

N20 G17 G0 X50 Y45 Z2

Najechać pozycję wyjściową

N30 MCALL CYCLE82 (2, 0,2, , 30)

Modalne wywołanie cyklu wiercenia, bez
czasu postoju, nie jest zaprogramowane
DP.

N40 HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, , NUM)

Wywołanie cyklu z otworami na okręgu,
w cyklu wyliczany kąt postępowy, gdyż
nie ma parametru INDA

N50 MCALL

Odwołać modalne wywołanie

N60 M30

Koniec programu
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Siatka punktowa – CYCLE801 (od wersji SW 5.3)
Programowanie
CYCLE801 (_SPCA, _SPCO, _STA, _DIS1,
_DIS2, _NUM1, _NUM2)

Parametry
_SPCA

Real

Punkt odniesienia dla siatki otworów w 1-szej osi, odcięta (absolutna)

_SPCO

Real

Punkt odniesienia dla siatki otworów w 2-szej osi, rzędna (absolutna)

_STA

Real

Kąt do odciętej

_DIS1

Real

Odstęp między kolumnami (bez znaku)

_DIS2

Real

Odstęp między wierszami (bez znaku)

_NUM1

Int

Liczba kolumn

_NUM2

Int

Liczba wierszy

Funkcja
Cyklem CYCLE801 można obrobić wzór otworów „Siatkę otworów“. Rodzaj wiercenia otworów określa się we
wcześniej wybranym modalnie cyklu wiercenia.

Przebieg
Wewnętrznie w cyklu określa się kolejność wierconych
otworów tak, aby zminimalizować do minimum puste
operacje – przebiegi pomiędzy otworami.
Pozycję początkową obróbki wyznacza się na podstawie ostatniej pozycji płaszczyzny osiągniętej przed wywołaniem cyklu.
Pozycjami początkowymi są każdorazowo jedne z czterech możliwych pozycji narożnikowych
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Objaśnienie parametrów

Y

_SPCA i _SPCO (Punkt odniesienia w odciętej i
rzędnej)
Obydwa powyższe parametry określają pierwszy punkt
w siatce otworów. Od tego punktu podawane są odstępy między wierszami i kolumnami

IS1
_D

_STA (Kąt)
Siatka otworów może być ustawiona pod dowolnym
kątem w płaszczyźnie.
Jest on zaprogramowany w _STA w stopniach i odnosi
się do odciętej w aktualnym przed wywołaniem układzie
współrzędnych.

_DIS2

_STA

_SPCA

_SPCO

2

X

_DIS1 i _DIS2 (Odstępy w wierszach i kolumnach)
Odstępy należy wpisać bez znaku. Aby uniknąć niepotrzebnych przejazdów porównuje się wielkości odstępów między wierszami i kolumnami w celu optymalizacji
obróbki siatki otworów.
_NUM1 i _NUM2 (Liczba)
Parametrami tymi określa się liczbę wierszy i kolumn

Przykład programowania

Y

20

15

Cyklem CYCLE801 obrabiamy siatkę punktową
złożoną z 15 otworów rozmieszczonych w 3 wierszach i 5 kolumnach. Przynależny do tego program
wierconych otworów jest wywoływany najpierw w
sposób modalny.

30

10

N10 G90 G17 F900 S4000 M3 T2 D1

Określenie wartości technologicznych

N15 MCALL CYCLE82(10,0,1,-22,0,0)

Modalne wywołanie cyklu wiercenia

N20 CYCLE801(30,20,0,10,15,5,3)

Wywołanie siatki punktowej

N25 M30

Koniec programu
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3.1 Ogólne wskazówki

3

Ogólne wskazówki
W kolejnych rozdziałach opisano programowanie cykli
frezowania
W rozdziale tym powinni Państwo znaleźć wskazówki
do wyboru cyklu i deklaracji jego parametrów. Na końcu
każdego rozdziału, oprócz dokładnie opisanych wcześniej funkcji poszczególnych cykli i przynależnych do
niego parametrów znajdziecie Państwo przykład programowania, który ułatwi poznanie zasad postępowania
w danym cyklu
Rozdziały zostały zbudowane wg. następującej zasady:
•

Programowanie

•

Parametry

•

Funkcje

•

Przebieg

•

Objaśnienie parametrów

•

Dalsze wskazówki

• Przykład programowania
Dla obeznanego użytkownika wystarczą punkty
programowanie i parametry, aby umiał postępować
z cyklem, natomiast początkujący programista znajdzie wszystkie potrzebne informacje do programowania cykli w punktach: funkcja, przebieg, objaśnienia parametrów i przykład programowania.
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3

Warunki
Wymagane programy w sterowaniu
Cykle frezowania wywołują wewnętrznie programy
• MELDUNG.SPF i (meldunek)
• STEIGUNG.SPF (skok)
które są podprogramami. Oprócz tego wymagany
jest blok danych GUD7.DEF i plik z makrodefinicjami SMAC.DEF.
Należy je załadować do pamięci programów detali
przed wykonaniem cykli frezowania w sterowaniu.
Warunki do wywołania i powrotu
Cykle frezowania programuje się niezależnie od konkretnej nazwy osi.
Przed wywołaniem cyklu frezowania muszą być uaktywnione korekcje narzędziowe. Stosowne wartości dla
posuwu, obrotów wrzeciona i kierunku obrotów wrzeciona należy zaprogramować w programie detalu, o ile
w cyklu frezowania nie zaprogramowano żadnych takich parametrów.
W prawoskrętnym układzie współrzędnych programuje
się środek układu współrzędnych dla obrazu frezowania względnie dla obróbki kieszeni.
Aktywne funkcje G, programowalne funkcje przesunięć
typu Frame pozostają nadal niezmienione po wykonaniu cyklu.
Z

3-oś aplikata

Definicja płaszczyzny
W cyklach frezowania uwarunkowano, że do zdefiniowania aktualnego układu współrzędnych detalu
wymagany jest wybór płaszczyzny G17, G18 lub
G19 oraz uaktywnienie programowalnej funkcji Frame (o ile jest potrzebna).
Osią dosuwu jest zawsze 3-cia oś tego układu
współrzędnych.
(patrz również do instrukcji programowania)

rzę

9
G1

a
dn

Y

G1
7

od

G1
8

cię
ta

X
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3

Omówienie funkcji dla wrzeciona
Rozkazy w cyklu dla wrzeciona odnoszą się zawsze w
sterowaniu do aktywnego wrzeciona typu Master.
Gdy maszyna musi mieć zamontowane na maszynie kilka
wrzecion, to wpierw należy zdefiniować rozkazem SETMS
to wrzeciono Master, które będzie wykonywać obróbkę.
(patrz do instrukcji programowania).
Meldunki dla statusu obróbki
Podczas obróbki cyklu frezowania na ekranie monitora
sterowania są wyświetlane meldunki, które dają podgląd o statusie obróbki. Możliwymi meldunkami są:
• „Otwór wzdłużny <Nr.> Obrabiana pierwsza figura“
• „Żłobek <Nr.>Obrabiana kolejna inna figura“
• „Żłobek okrężny <Nr.>Obrabiana ostatnia figura “
Zamiast <Nr.> podaje się w tekście meldunku każdorazowo numer aktualnie obrabianej figury. Meldunki te nie
przerywają obróbki programu i są tak długo wyświetlane, aż nie pojawi się kolejny meldunek lub zakończy się
obróbka cyklu.
Dane ustawcze dla cykli
Niektóre parametry w cyklach frezowania (od wersji SW 4)
można zmienić w danych ustawczych, a tym samym można wpłynąć na przebieg obróbki.
Dane ustawcze dla cykli są zdefiniowane w bloku danych
GUD7.DEF.
Poniżej podano nowe wprowadzone dane ustawcze dla
cykli:
_ZSD[x]

Wartość

Znaczenie

Dotyczy cyklu

_ZSD[1]

0

Obliczenie głębokości w nowym cyklu następuje pomiędzy płaszczyzną bazową + odstęp bezpieczeństwa i głębokością
(_RFP + _SDIS - _DP)
Obliczenie głębokości z pominięciem odstępu
bezpieczeństwa

POCKET1 do
POCKET4,
LONGHOLE,

0

Kieszeń prostokątna lub czworokątny czop wymiarowane są od środka

POCKET3
CYCLE76

1
0

Kieszeń prostokątna lub czworokątny czop zwymiarowane od jednego z naroży
Na dnie otworu wykonać M5 M0

CYCLE88

1

Na dnie otworu wykonać M5

1
_ZSD[2]

_ZSD[5]
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Cykle frezowania

3.3 Frezowanie gwintów – CYCLE90

Frezowanie gwintów – CYCLE90
Programowanie
CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, TYPTH,
CPA, CPO)

Parameter
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Końcowa głębokość otworu (absolutna)

DPR

real

Końcowa głębokość otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

DIATH

real

Średnica znamionowa, Średnica zewnętrzna gwintu

KDIAM

real

Średnica rdzenia, Średnica wewnętrzna gwintu

PIT

real

Skok gwintu; Zakres wartości: 0.001 ... 2000.000 mm

FFR

real

Posuw przy frezowaniu gwintu (wprowadzić bez znaku)

CDIR

int

Kierunek obrotów przy frezowaniu gwintu
Wartości:
2 (gdy frezowany gwint z G2)
3 (gdy frezowany gwint z G3)

TYPTH

int

Typ gwintu:

CPA

real

Środek okręgu, odcięta (absolutna)

CPO

real

Środek okręgu, rzędna (absolutna)

Wartości:

0=gwint wewnętrzny
1=gwint zewnętrzny

Funkcja
Cyklem CYCLE90 można wykonać gwinty wewnętrzne i zewnętrzne.
Tor przy frezowaniu gwintu wyznacza się w oparciu
o interpolację śrubową.
Ruch odbywa się tutaj bowiem we wszystkich
3 osiach geometrycznych związanych z definicją
płaszczyzny obróbki, a które określono przed wywołaniem cyklu.
Zaprogramowany posuw F działa odpowiednio dla
zdefiniowanej instrukcją FGROUP grupy powiązanych ze sobą osi, a określonych przed samym wywołaniem cyklu.
(patrz do instrukcji programowania).
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Przebieg
Gwinty zewnętrzne
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycją wyjściową jest dowolna pozycja , z której
można osiągnąć bez kolizji pozycję startową na
zewnętrznej średnicy gwintu na wysokości płaszczyzny wycofania.
Pozycja startowa leży w aktualnej płaszczyźnie,
określonej przy frezowaniu gwintu z funkcją G2,
pomiędzy dodatnią odciętą i dodatnią rzędną (a więc
w 1-ćwiartce układu współrzędnych). Jeśli frezujemy
gwint z funkcją G3, to pozycja startowa leży pomiędzy dodatnią odcięta i ujemną rzędną ( a więc w 4tej ćwiartce układu współrzędnych). Odległość od
średnicy gwintu zależy od wielkości gwintu i zastosowanego promienia narzędzia.

Z

Y
CPA

CP

Położenie pkt. start.
podczas frezowania gwintów
z G3

O

X

Położenie pkt. start.
podczas frezowania
gwintów z G2

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Pozycjonowanie z G0 na punkt startowy na wysokości płaszczyzny wycofania w 3 osi aktualnie wybranej płaszczyzny obróbki
• Dosuw z G0 na odstęp bezpieczeństwa przed
wybraną płaszczyzną bazową
• Ruch po łuku wcięcia na średnicę gwintu przeciwnie do zaprogramowanego w CDIR kierunku
G2/G3
• Frezowanie gwintu po torze śrubowym łącznie z
G2/G3 i z wartością posuwu FFR
• Wysuw po łuku (wyjście) po zmianie kierunku
obrotów na przeciwny G2/G3 i ze zredukowanym
posuwem FFR
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania w 3ciej osi
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Gwint wewnętrzny
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja wyjściowa jest dowolną pozycją, od której
bezkolizyjnie można osiągnąć środek gwintu na
wysokości płaszczyzny wycofania.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Pozycjonowanie z G0 na środek gwintu na wysokości płaszczyzny wycofania w 3-ciej osi aktualnej
płaszczyzny obróbki
• Dosuw z G0 na odstęp bezpieczeństwa przed
wybraną płaszczyzną bazową
• Najazd z G1 po łuku dosuwu, obliczonym wewnętrznie w cyklu, ze zredukowanym posuwem FFR
• Dosuw do średnicy gwintu po łuku zgodnie z
zaprogramowanym w CDIR kierunkiem G2/G3
• Frezowanie gwintu po torze śrubowym z G2/G3 i
wartością posuwu FFR
• Wyprowadzenie narzędzia po łuku z gwintu z zachowaniem kierunku i zredukowanego posuwu FFR
• Wycofanie z G0 na środek gwintu
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania w
ciej osi

3-

Gwintowanie z dołu do góry
Ze względów technologicznych może się okazać, że
sensowniej jest obrobić gwint z dołu do góry. Wtedy
płaszczyzna RTP leży za dnem gwintu DP.
Taka obróbka jest możliwa, ale dane o głębokości
muszą być zaprogramowane jako wartości absolutne, a przed wywołaniem cyklu należy najechać
płaszczyznę wycofania lub pozycję za płaszczyzną
wycofania.

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3-125

3

Cykle frezowania

12.97
08.97

3.3 Frezowanie gwintów – CYCLE90

3

Przykład programowania
(Gwintowanie z dołu do góry)
Należy wyfrezować gwint rozpoczynając od -20 i skończyć na 0, ze skokiem 3mm. Płaszczyzna wycofania
leży w 8.
N10 G17 X100 Y100 S300 M3 T1 D1 F1000
N20 Z8
N30 CYCLE90 (8, -20, 0, 0, 0, 46, 40, 3, 800, 3, 0, 50, 50)
N40 M2
Otwór musi mieć co najmniej głębokość -21,5 (o pół
skoku więcej)
Droga wybiegu w kierunku długości gwintu
Droga wejścia i wyjścia narzędzia z materiału przy
frezowaniu gwintu jest realizowana we wszystkich
trzech osiach, biorących udział w interpolacji, co
oznacza, że przy wyjściu narzędzia z gwintu powstaje dodatkowa droga w pionowej osi, która wychodzi poza zaprogramowaną głębokość gwintu:
Drogę wybiegu oblicza się wg wzoru:
p 2 *WR + RDIFF
∆z = *
4
DIATH
∆z
p
WR
DIATH
RDIFF

droga wybiegu
skok gwintu
promień narzędzia
średnica zewnętrzna gwintu
różnica promienia dla łuku wyjściowego

Dla gwintów wewnętrznych RDIFF = DIATH/2 - WR,
Dla gwintów zewnętrznych RDIFF = DIATH/2 + WR.
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Objaśnienie parametrów

RTP
RFP+SDIS
RFP

DPR

RTP
RFP+SDIS
RFP
DPR

DP
X
Y
CPA

X
Y
CPA
CDIR
IA
T
D

CPO

IA
T

H

H

CDIR
D

DIATH, KDIAM i PIT (Średnica znamionowa,
średnica rdzenia i skok gwintu)
Parametrami tymi określamy takie dane gwintu jak:
średnica znamionowa i średnicę otworu(rdzenia)
pod gwint, skok. Parametr DIATH dotyczy zewnętrznej, a KDIAM wewnętrznej średnicy gwintu.
Bazując na tych parametrach wewnętrznie w cyklu
tworzone są dosuwy (wejście) i wysuwy (wyjście)narzędzia.

Z

Z

X

CPO

Parametry RTP, RFP, SDIS, DP, DPR patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie-nakiełkowanie
– CYCLE81)

X

FFR (Posuw)
Wartość parametru FFR jest aktualną wartością
posuwu do frezowania gwintu.
Działa on podczas gwintowania na torze śrubowym.
Wartość jest zredukowana w cyklu dla drogi dosuwu
i wysuwu narzędzia. Wycofanie z G0 realizowane
jest już poza torem śrubowym.
CDIR (Kierunek obrotu)
W tym parametrze podaje się wartość dla kierunku
obróbki gwintu.
Jeśli w parametrze jest niedopuszczalna wartość, to
pojawia się meldunek: „Błędny kierunek frezowania,
utworzony G3”.
W tym przypadku cykl jest kontynuowany i automatycznie powstaje G3.
TYPTH (Typ gwintu)
Parametrem TYPTH określa się, czy ma być obrabiany zewnętrzny, czy też wewnętrzny gwint.
CPA i CPO (Środek)
W tych parametrach określa się środek otworu lub
czopu, na którym ma być utworzony gwint

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3-127

3

Cykle frezowania

12.97
08.97

3.3 Frezowanie gwintów – CYCLE90

3

Dalsze wskazówki
Promień frezowania jest przeliczony wewnętrznie w
cyklu. Dlatego też zanim wywołany zostanie cykl,
należy zaprogramować korekcję narzędzia.
W przeciwnym wypadku pojawia się alarm 61000
„Żadna z korekcji narzędziowych nie jest aktywna” i
cykl jest przerywany.
Gdy promień narzędzia=0 lub jest ujemny, to cykl
również zostanie przerwany przy tym alarmie.
Przy wewnętrznych gwintach kontrolowany jest
promień narzędzia i powstaje alarm 61105 „Za duży
promień freza” i cykl jest przerywany.

Przykład programowania
Y

Y

Wewnętrzny gwint
Programem tym można frezować wewnętrzny gwint
w punkcje X60 Y50 płaszczyzny G17.

A-B

50

A

B
60

X

40

Z

DEF REAL RTP=48, RFP=40, SDIS=5, ->
-> DPR=40, DIATH=60, KDIAM=50
DEF REAL PIT=2, FFR=500, CPA=60,CPO=50
DEF INT CDIR=2, TYPTH=0
N10 G90 G0 G17 X0 Y0 Z80 S200 M3

Definicja zmiennych z podstawieniem wartości

N20 T5 D1

Określenie wartości technologicznych

N30 CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, ->
-> DPR, DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR,
TYPTH, CPA, CPO)
N40 G0 G90 Z100

Wywołanie cyklu

N50 M02

Koniec programu

Najechać pozycję wyjściową

Najechać pozycję po wykonaniu cyklu

-> musi być zaprogramowany w bloku
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Otwory podłużne na okręgu - LONGHOLE
Programowanie
LONGHOLE (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość podłużnego otworu (absolutna)

DPR

real

Głębokość podłużnego otworu względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

NUM

integer

Liczba podłużnych otworów

LENG

real

Długość podłużnego otworu (wprowadzić bez znaku)

CPA

real

Środek okręgu, odcięta (absolutna)

CPO

real

Środek okręgu, rzędna (absolutna)

RAD

real

Promień okręgu (wprowadzić bez znaku)

STA1

real

Kąt początkowy

INDA

real

Kąt postępowy

FFD

real

Posuw dla dosuwu na głębokość

FFP1

real

Posuw przy obróbce powierzchni

MID

real

Maks. głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

Cykl wymaga zastosowania freza z „zębem czołowym
skrawającym w środku” (DIN844).
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Funkcja
Cyklem tym można obrabiać podłużne otwory rozmieszczone na okręgu. Oś wzdłużna otworu podłużnego pokrywa się z promieniem okręgu. Odwrotnie niż dla żłobka tutaj szerokość otworu podłużnego wyznacza średnica narzędzia. Wewnętrznie w cyklu dobiera się optymalną drogę przejazdu
narzędzia, aby ograniczyć przejazdy bez obróbki.
Jeśli do obróbki otworu podłużnego to takie dosuwy
są zamiennie wykonywane w punktach końcowych.
Przy przejazdach w płaszczyźnie torów wzdłuż osi
wzdłużnej otworu podłużnego następuje zamiana
kierunku ruchu po torze za każdym takim dosuwem.
Cykl wyszukuje samodzielnie najkrótszą drogę przy
przejściu do następnego podłużnego otworu.
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Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja wyjściowa to każda dowolna pozycja, od
której można bezkolizyjnie najechać podłużne otwory.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Pozycja wyjściowa w cyklu jest najeżdżana z G0.
W obydwóch osiach aktualnej płaszczyzny najeżdżany jest najbliższy punkt końcowy, pierwszego obrabianego podłużnego otworu, położonego na wysokości płaszczyzny wycofania w 3
osi płaszczyzny obróbczej, a potem w 3 osi
opuszcza się narzędzie na odstęp bezpieczeństwa przed ustaloną płaszczyzną bazową.
• Każdy z podłużnych otworów wyfrezowany jest w
ruchach wahliwych. Obróbka w płaszczyźnie następuje z G1 i z zaprogramowaną wartością posuwu w FFP1. W każdym punkcie nawrotu następuje dosuw z G1 na kolejną głębokość obliczoną wewnętrznie w cyklu i z wartością posuwu
zapisanym w FFD, aż osiągnięta zostanie końcowa głębokość.
• Wycofanie z G0 na płaszczyznę wycofania i najazd po najkrótszej drodze kolejnego podłużnego
otworu
• Po ukończeniu obróbki ostatniego podłużnego
otworu narzędzie z ostatniej osiągniętej pozycji w
płaszczyźnie obróbki z posuwem G0 wycofuje się
na płaszczyznę wycofania i kończy się obróbka w
cyklu.
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Objaśnienie parametrów

Y

CPA

INDA
N
LE

Parametry RTP, RFP, SDIS patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie,centrowanie- nakiełkowanie
– CYCLE81).
Dana ustawcza _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.

STA1

G
R
AD

DP i DPR (Głębokość podłużnego otworu)
Głębokość otworu podłużnego można do wyboru
podać jako wielkość absolutną (DP) lub względną
(DPR) w stosunku do płaszczyzny bazowej.
Dla względnej danej cykl wylicza wynikową głębokość na podstawie położenia płaszczyzny bazowej i
wycofania.

3

CPO

3

X

NUM (Liczba)
Parametrem NUM podaje się liczbę podłużnych
otworów.
LENG (Długość podłużnego otworu)
W LENG programuje się długość podłużnego otworu. Jeśli cykl rozpozna, że ta długość jest mniejsze
od średnicy freza, to cykl jest przerywany alarmem
61105 „Za duży promień freza”.
MID (Głębokość dosuwu)
Parametrem tym określa się maksymalną głębokość
dosuwu. W cyklu kolejne dosuwy podzielono równomiernie w tzw. krokach dosuwowych.
Na podstawie MID i całkowitej głębokości cykl wylicza samodzielnie taki dosuw, który zawarty jest
pomiędzy 0.5 x maks. głębokość dosuwu, a maks.
głębokością dosuwu. Wyliczenie to opiera się na
wyliczeniu najmniejszej liczby kroków dosuwowych.
Gdy MID=0, to w jednym cyklu skrawania dosuwane
jest narzędzie na głębokość kieszeni.
Dosuw na głębokość rozpoczyna się od odstępu
bezpieczeństwa przed zdefiniowaną płaszczyzną
bazową.
(w zależności od _ZSD[1]).
FFD i FFP1 (Posuw wgłębny i powierzchnia)
Posuw FFP1 obowiązuje dla wszystkich wykonywanych w płaszczyźnie przejazdów. FFD ogranicza się
do dosuwów pionowych do płaszczyzny.
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CPA, CPO i RAD (Środek i promień)
Położenie okręgu w płaszczyźnie obróbczej definiuje
się poprzez podanie środka (CPA, CPO) i promienia
(RAD). Promień może przyjmować tylko dodatnie wartości.
STA1 i INDA (Kąt początkowy i postępowy)
Poprzez te parametry wyznacza się rozmieszczenie
podłużnych otworów na okręgu.
Jeśli INDA=0, to kąt postępowy wyliczany jest z
liczby podłużnych otworów tak, aby można je było
równomiernie podzielić i rozmieścić na okręgu.

Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu należy uaktywnić korekcję
narzędziową. W przeciwnym wypadku cykl jest przerywany alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna
korekcja narzędziowa”.
Jeśli po wpisaniu błędnych wartości do parametrów
uzyskamy takie rozmieszczenie i wielkość podłużnych otworów, że dojdzie do wzajemnych uszkodzeń konturowych otworów, to nie rozpocznie się
obróbka takiego cyklu.
Cykl przerywa się wysyłając meldunek błędu 61104
„Uszkodzenie konturu żłobka/podłużnego otworu”.
Cykle wewnętrznie przesuwa i obraca układ współrzędnych detalu. Wyświetlacz wartości rzeczywistych jest tak skonstruowany w tym układzie współrzędnych, że oś wzdłużna obrabianego aktualnie
podłużnego otworu pokrywa się z 1-osią aktualnej
płaszczyzny obróbczej.
Po zakończeniu cyklu układ współrzędnych detalu
jest w tym samym położeniu co przed wywołaniem
cyklu.
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Przykład programowania

N10 G19 G90 S600 M3

Z
90°

A

A-B

Z

45°
20

30

45

Obróbka podłużnego otworu
Programem tym możemy obrobić 4-podłużne otwory
o długości 30mm i względnej głębokości 23mm
(różnica między płaszczyzną bazową i dnem podłużnego otworu), rozmieszczonych na okręgu w
płaszczyźnie YZ, którego środek jest w Z45 Y40 i
ma promień 20mm.
Kąt początkowy wynosi 45 stopnie, a kąt postępowy
90 stopni.
Maksymalna głębokość dosuwu wynosi 6mm, a
odstęp bezpieczeństwa 1mm.

40

B

Y

23

X

Określenie wartości technologicznych

T10 D1
M6
N20 G0 Y50 Z25 X5

Najechać punkt wyjściowy

N30 LONGHOLE (5, 0, 1, , 23, 4, 30, ->
-> 40, 45, 20, 45, 90, 100 ,320, 6)
N40 M30

Wywołanie cyklu
Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku
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Żłobki na okręgu - SLOT1
Programowanie
SLOT1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FALD, _STA2)

Parametry
RTP

Real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

Redl

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

Redl

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

Redl

Głębokość żłobka (absolutna)

DPR

Redl

Głębokość żłobka względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez
znaku)

NUM

integer

Liczba żłobków

LENG

Real

Długość żłobka (wprowadzić bez znaku)

WID

Redl

Szerokość żłobka (wprowadzić bez znaku)

CPA

Redl

Środek okręgu, Odcięta (absolutna)

CPO

Redl

Środek okręgu, Rzędna (absolutna)

RAD

Redl

Promień okręgu (wprowadzić bez znaku)

STA1

Redl

Kąt początkowy

INDA

Redl

Kąt postępowy

FFD

Real

Posuw wgłębny

FFP1

Redl

Posuw do obróbki powierzchni

MID

Redl

Maks. wielkość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

CDIR

integer

Kierunek frezowania przy obróbce żłobka
Wartości:
0...Współbieżne z obrotami freza (odpowiada kier. obr.
wrzeciona)
1...Przeciwbieżnie do obrotów
2...z G2 (niezależnie od obrotów wrzeciona)
3...z G3

FAL

Redl

Naddatek wykańczający (wprowadzić bez znaku)

VARI

integer

Rodzaj obróbki (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
0...Kompletna obróbka
1...Skrawanie zgrubne
2...Skrawanie wykańczające
MIEJSCE DZIESIĄTEK:
Wartości:
0...pionowo z G0
1...pionowo z G1
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3...wahliwie z G1
MIDF

real

Maks. głębokość dosuwu dla obróbki wykańczającej

FFP2

real

Posuw dla obróbki wykańczającej

SSF

real

Obroty przy obróbce wykańczającej

_FALD

real

Naddatek wykańczający na dnie żłobka

_STA2

real

Maks. kąt zagłębienia dla ruchów wahliwych

Cykl wymaga zastosowania freza z „Zębem czołowym skrawającym w środku” (DIN 844).

Funkcja
Cykl SLOT1 jest kombinowanym cyklem do obróbki
zgrubnej i wykańczającej.
Tym cyklem można obrobić żłobki rozłożone na
okręgu.
Oś wzdłużna żłobka pokrywa się z promieniem
okręgu. W przeciwieństwie do otworu podłużnego tu
podaje się wartość dla szerokości żłobka.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja wyjściowa jest dowolną pozycją, od której
można bezkolizyjnie najechać każdy żłobek.

G0

G0
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Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 na podaną pozycję na rysunku obok
i zapoczątkowanie cyklu
• Kompletna obróbka żłobka przebiega w kolejnych krokach:
- Najazd z G0 na odstęp bezpieczeństwa przed
ustaloną płaszczyzną bazową
- Dosunięcie narzędzia na kolejną głębokość obróbki, tak jak zaprogramowano w VARI z posuwem o wartości FFD
- Wyfrezowanie żłobka z wartością posuwu FFP1
do naddatku wykańczającego powyżej dna żłobka i krawędzi żłobka.
Następnie obróbka wykańczająca z posuwem o
wartości FFP2 i obrotami wrzeciona SSF wzdłuż
konturu i odpowiednim kierunkiem obróbki podanym w CDIR
- Pionowy dosuw na głębokość z G0/G1 następuje zawsze w tej samej pozycji płaszczyzny obróbczej, tak długo, aż osiągnięta zostanie końcowa głębokość żłobka.
- Przy obróbce wahliwej punkt startowy jest tak
wybrany, aby punkt końcowy zawsze pokrywał
się z tą samą pozycją w płaszczyźnie obróbki.

G0

G0

G0
G0

• Wycofanie narzędzia na płaszczyznę wycofania i
przejazd z G0 do kolejnego żłobka
• Po zakończeniu obróbki ostatniego żłobka narzędzie wycofuje się z G0 na płaszczyznę wycofania i kończy się cykl.
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Y
CPA

Parametry RTP, RFP, SDIS patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie-nakiełkowanie
– CYCLE81).
Dana ustawcza cyklu _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.

N
LE

STA1

WID

G
AD

CPO

R

DP i DPR (Głębokość żłobka)
Głębokość żłobka można do wyboru podać jako
wielkość absolutną (DP) lub względną (DPR) w stosunku do płaszczyzny bazowej.
Dla względnej danej cykl wylicza wynikową głębokość na podstawie położenia płaszczyzny bazowej i
wycofania.

INDA

X

NUM (Liczba)
Parametrem NUM podaje się liczbę żłobków.
LENG i WID (Długość żłobka i szerokość żłobka)
W parametrach LENG i WID określa się kształt
żłobka w płaszczyźnie. Średnica freza musi być
mniejsza od szerokości żłobka. W przeciwnym wypadku pojawi się alarm 61105 „Za duży promień
freza” i przerwany zostanie cykl. Średnica freza nie
może być mniejsza od połowy szerokości żłobka.
Nie działa jednak tutaj kontrola.
CPA, CPO i RAD (Środek i promień)
Położenie okręgu z otworami w płaszczyźnie obróbczej
definiuje się poprzez podanie środka (CPA, CPO) i
promienia (RAD). Promień może przyjmować tylko dodatnie wartości.
STA1 i INDA (Kąt początkowy i kąt postępowy)
Poprzez te parametry wyznacza się rozmieszczenie
żłobków na okręgu.
STA1 podaje kąt między dodatnim kierunkiem odciętej w aktualnym układzie współrzędnych przed
wywołaniem cyklu, a pierwszym żłobkiem. W parametrze INDA podaje się kąt pomiędzy kolejnymi
żłobkami.
Jeśli INDA=0, to kąt postępowy wyliczany jest z
liczby żłobków tak, aby można je było równomiernie
podzielić i rozmieścić na okręgu.
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FFD i FFP1 (Posuw wgłębny i na powierzchni)
Posuw FFD działa łącznie z G1 przy pionowym dosuwie do płaszczyzny obróbczej, a także przy zagłębieniu
ruchem wahliwym.
Posuw FFP1 działa przy obróbce zgrubnej we wszystkich ruchach realizowanych w płaszczyźnie łącznie z
posuwem konwencjonalnym.
MID (Głębokość dosuwu)
Parametrem tym określa się maksymalną głębokość
dosuwu. W cyklu kolejne dosuwy podzielono równomiernie w tzw. krokach dosuwowych.
Na podstawie MID i całkowitej głębokości cykl wylicza samodzielnie taki dosuw, który zawarty jest
pomiędzy 0.5 x maks. głębokość dosuwu, a maks.
głębokością dosuwu. Wyliczenie to opiera się na
wyznaczeniu najmniejszej liczby kroków dosuwowych. Gdy MID=0, to w jednym cyklu skrawania
dosuwane jest narzędzie na głębokość żłobka.
Dosuw na głębokość rozpoczyna się od odstępu
bezpieczeństwa przed zdefiniowaną płaszczyzną
bazową.
(w zależności od _ZSD[1]).
CDIR (Kierunek frezowania)
Pod tym parametrem podaje się kierunek obróbki przy
obróbce żłobka. W parametrze CDIR można zaprogramować kierunek frezowania
•
Bezpośrednio „2 dla G2“ i „3 dla G3“ lub
•
alternatywnie do tego „Współbieżność“ lub
„Przeciwbieżność“
Wewnętrznie w cyklu określa się na podstawie aktywnego kierunku obrotów wrzeciona przed wywołaniem
cyklu współbieżność względnie przeciwbieżność.
Współbieżność
Przeciwbieżność
M3 → G3
M3 → G2
M4 → G2
M4 → G3
FAL (Naddatek wykańczający na krawędzi żłobka)
Parametrem tym można zaprogramować naddatek
wykańczający na krawędzi żłobka. FAL nie wpływa na
głębokość dosuwu. Jeśli w FAL podano większą wartość niż jest ona dla podanej szerokości i jaka może
być dla zastosowanego freza, to FAL jest automatycznie redukowany do możliwie maksymalnej wartości.
Gdy skrawanie zgrubne, to w takim przypadku frezowanie wahliwe z dosuwem na głębokość w obydwóch
punktach końcowych żłobka.
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VARI, MIDF, FFP2 i SSF (Rodzaj obróbki, głębokość dosuwu, posuw i obroty)
W parametrze VARI można zdefiniować rodzaj obróbki.
Możliwymi wartościami są:
MIEJSCE JEDNOSTEK
• 0=Kompletna obróbka w dwóch przejściach
- Wybieranie materiału ze żłobka (SLOT1,
SLOT2) względnie kieszeń (POCKET1,
POCKET2) do naddatku wykańczającego z zaprogramowanymi przed wywołaniem cyklu obrotami wrzeciona i posuwem FFP1. Dosuw na głębokość zapisany jest w MID
- Usuwanie pozostałego naddatku wykańczającego następuje łącznie z obrotami podanymi w
SSF i posuwem w FFP2. Głębokość dosuwu zapisuje się w MIDF dla pionowego dosuwu. Jeśli
MIDF=0, to dosuw jest realizowany zaraz na głębokość końcową
• 1=Obróbka zgrubna
Materiał ze żłobka będzie usuwany do naddatku wykańczającego z zachowaniem obrotów i posuwu
FFP1, obowiązujących danych przed wywołaniem
cyklu
• 2=Obróbka wykańczająca
Warunkiem dalszej realizacji cyklu jest zakończenie
obróbki do naddatku wykańczającego żłobka
(SLOT1, SLOT2) lub kieszeni (POCKET1,
POCKET2) i wymagane jest oczyszczenie i usunięcie tego naddatku. Jeśli nie zaprogramowano FFP2 i
SSF, to działa posuw FFP1 lub zaprogramowane
obroty przed wywołaniem cyklu.
Poprzez MIDF następuje ustalenie dosuwu na głębokość z zachowaniem równoległości do osi.
Dla rodzaju obróbki VARI=30 następuje wygładzenie
krawędzi podczas ostatniej obróbki zgrubnej na głębokości.

MIEJSCE DZIESIĄTEK (Dosuw)
• 0=pionowo z G0
• 1=pionowo z G1
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• 3=wahliwie z G1
Jeśli w parametrze VARI zaprogramowano inną
wartość, cykl przerywa obróbkę i wysyła alarm
61102 „Błędnie zdefiniowany rodzaj obróbki“.

Średnica freza=szerokość żłobka (WID)
• Przy kompletnej obróbce obróbka wykańczająca
realizowana jest tylko na dnie
• Przy rodzaju obróbki VARI=32 pozycjonowanie
równoległe do osi Z posuwem konwencjonalnym
G1, a potem wykańczanie (dosuw możliwy poprzez MIDF)
_FALD (Naddatek wykańczający na dnie żłobka)
Podczas obróbki zgrubnej uwzględnia się oddzielnie
naddatek wykańczający na dnie.
_STA2 (Kąt zagłębienia)
W parametrze _STA2 definiuje się maks. kąt zagłębienia dla ruchów wahliwych
• Pionowe zagłębienie (VARI=0X, VARI=1X)
Pionowy dosuw na głębokość następuje zawsze na
tej samej pozycji płaszczyzny obróbczej do tego
momentu, aż osiągnięta zostanie końcowa głębokość żłobka.
• Zagłębienie wahliwe na osi symetralnej żłobka
(VARI=3X)
oznacza, że środek freza zagłębia się po ukosie
wahając się po prostej tam i z powrotem, aż osiągnie następną aktualną głębokość. Maksymalny kąt
zagłębienia programuje się w STA2, a długość drogi
wahania wylicza się z LENG-WID
Wahliwy dosuw na głębokość kończy się w tym samym miejscu, co przy pionowym dosuwie, a punkt
startowy oblicza się odpowiednio w tej płaszczyźnie.
Po osiągnięciu aktualnej głębokości rozpoczyna się
obróbka zgrubna w płaszczyźnie. Posuw programuje się pod FFD.
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Uszodzenie konturu

Należy uaktywnić korekcje narzędzi zanim wywołamy
cykl. W przeciwnym wypadku cykl zostanie przerwany
alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna korekcja narzędziowa”.
Jeśli po wpisaniu błędnych wartości do parametrów
uzyskamy takie rozmieszczenie i wielkość podłużnych żłobków, że dojdzie do wzajemnych uszkodzeń
konturowych żłobków, to nie rozpocznie się obróbka
takiego cyklu.
Cykl przerywa obróbkę i wysyła meldunek błędu
61104 „Uszkodzenie konturu żłobka/podłużnego
otworu”.
Cykle wewnętrznie przesuwa i obraca układ współrzędnych detalu. Wyświetlacz wartości rzeczywistych jest tak skonstruowany w tym układzie współrzędnych, że oś wzdłużna obrabianego aktualnie
żłobka pokrywa się z 1-osią aktualnej płaszczyzny
obróbczej.
Po zakończeniu cyklu układ współrzędnych detalu jest
w tym samym położeniu co przed wywołaniem cyklu.

Przykład programowania
Z

Żłobki

90°

A-B

Z

45°
20

30

45

Program ten jest podobny w realizacji do programu
obróbki podłużnych otworów, gdyż obrabia takie
same rozmieszczenie 4-żłobków na okręgu (patrz
rozdz. 3.4). Żłobki mają następujące wymiary: długość 30mm, szerokość 15mm i głębokość 23mm.
Odstęp bezpieczeństwa wynosi 1mm, naddatek
wykańczający 0,5mm, kierunkiem frezowania jest
G2, maks. dosuw na głębokość wynosi 10mm. Żłobki należy obrobić w całości z wahliwym zagłębieniem
N10 G19 G90 S600 M3

A

40

B

Y

23

X

Określenie wartości technologicznych

N15 T10 D1
N17 M6
N20 G0 Y20 Z50 X5

Najechać pozycję wyjściową
N30 SLOT1 (5, 0, 1, -23, , 4, 30, 15, -> Wywołanie cyklu, parametry VARI, MIDF,
->40, 45, 20, 45, 90, 100, 320, 10, ->
FFP2 i SSFsą pominięte
->2, 0.5, 30, 10, 400, 1200, 0.6, 5)
N40 M30
Koniec programu
-> musi być zaprogramowana w bloku
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Żłobek pierścieniowy - SLOT2
Programowanie
SLOT2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, AFSL, WID, CPA, CPO, RAD, STA1,
INDA, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FFCP)

Parametry
RTP

Real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

Real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

Real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

Real

Głębokość żłobka (absolutna)

DPR

Real

NUM

integer

Głębokość żłobka względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez
znaku)
Liczba żłobków

AFSL

Real

Kąt dla długości żłobka (wprowadzić bez znaku)

WID

Real

Szerokość żłobka pierścieniowego (wprowadzić bez znaku)

CPA

Real

Środek okręgu, Odcięta (absolutna)

CPO

real

Środek okręgu, Rzędna (absolutna)

RAD

real

Promień okręgu (wprowadzić bez znaku)

STA1

real

Kąt początkowy

INDA

real

Kąt postępowy

FFD

real

Posuw wgłębny

FFP1

real

Posuw do obróbki powierzchni

MID

real

Maks. dosuw na głębokość (wprowadzić bez znaku)

CDIR

integer

FAL

real

Kierunek frezowania przy obróbce żłobka pierścieniowego
Wartości:
2 (dla G2)
3 (dla G3)
Naddatek wykańczający na krawędzi żłobka (wprowadzić bez znaku)

VARI

integer

MIDF

real

Rodzaj obróbki
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
0=Kompletna obróbka
1=Skrawanie zgrubne
2=Skrawanie wykańczające
MIEJSCE DZIESIĄTEK (od wersji SW 6.3)
Wartości:
0=Pozycjonowanie po prostej z G0 od żłobka do żłobka
1=Pozycjonowanie po łuku z posuwem G1 od żłobka do żłobka
Maks. głębokość dosuwu dla obróbki wykańczającej

FFP2

real

Posuw dla obróbki wykańczającej

SSF

real
Obroty obróbki wykańczającej
_FFCP (od real
Posuw do pozycjonowania pośredniego na torze okrężnym w mm/min
wersji SW
6.3)
W cyklu wymagany do obróbki frez „Z czołowym zębem
skrawającym na środku“ (DIN 844).
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Funkcja
Cykl SLOT2 jest kombinowanym cyklem zawierającym obróbkę zgrubną i wykańczającą.
Cyklem tym można obrobić żłobki pierścieniowe,
rozmieszczone na okręgu.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycją wyjściową jest dowolna pozycja, z której
bezkolizyjnie można najechać każdy żłobek.

G0

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Posuwem szybkim G0 najeżdżana jest pozycja
początkowa dla cyklu, a co pokazano na rysunku
z boku
• Obróbka żłobka pierścieniowego odbywa się
identycznie jak obróbka otworu podłużnego
(„kształt fasolki“)
• Po ukończeniu obróbki żłóbka pierścieniowego
narzędzie wycofuje się do płaszczyzny wycofania
i następuje przejście do kolejnego żłobka po prostej z G0 lub po łuku okrężnym z zaprogramowanym posuwem w _FFCP
• Po zakończeniu obróbki ostatniego żłóbka narzędzie znajduje się w końcowej pozycji płaszczyzny obróbczej jak na rysunku obok, wycofuje
się do płaszczyzny wycofania z G0 i kończy się
cykl.

G0

G0

G2/G3

G2/G3
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Objaśnienie parametrów
Y

Parametry RTP, RFP, SDIS patrz
Rozdz. 2.1.2 (Wiercenie,centrowanie- nakiełkowanie
– CYCLE81).

CPA

INDA

AFSL
STA1

NUM (Liczba)
W parametrze NUM podaje się liczbę żłobków

WID

CPO

Parametry DP, DPR, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL,
VARI, MIDF, FFP2, SSF patrz rozdział 3.5 (SLOT1).
Dane ustawcze cyklu _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.

X

AFSL i WID (Kąt i szerokość żłobka pierścieniowego)
Parametrami AFSL i WID określa się kształt żłobka
w płaszczyźnie. Cykl wewnętrznie sprawdza, czy nie
zniekształci się szerokość żłobka, gdy obróbkę wykonamy aktywnym narzędziem. Poza tym pojawi się
alarm 61105 „Za duży promień freza” i cykl zostanie
przerwany.
CPA, CPO i RAD (Środek i Promień)
Położenie okręgu z otworami w płaszczyźnie obróbczej
definiuje się poprzez podanie środka (CPA, CPO) i
promienia (RAD). Promień może przyjmować tylko dodatnie wartości.

STA1 i INDA (Kąt początkowy i kąt postępowy)
Poprzez te parametry wyznacza się rozmieszczenie
żłobków pierścieniowych na okręgu.
STA1 podaje kąt między dodatnim kierunkiem odciętej w aktualnym układzie współrzędnych przed
wywołaniem cyklu, a pierwszym żłobkiem. W parametrze INDA podaje się kąt pomiędzy kolejnymi
żłobkami.
Jeśli INDA=0, to kąt postępowy wyliczany jest z
liczby żłobków pierścieniowych tak, aby można je
było równomiernie podzielić i rozmieścić na okręgu.
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Nowe rodzaje obróbki od wersji SW 6.3:
Obróbka wykańczająca tylko krawędzi (VARI=x3)
• Mamy nowy wybór „Wykańczanie krawędzi“.
Tylko dla tej obróbki dopuszcza się mniejszą średnicę freza od połowy szerokości żłobka.
Nie kontroluje się, czy jest ona wystarczająca do obróbki naddatku wykańczającego FAL.
• Można wykonać większą liczbę dosuwów na głębokość. Te są jak zwykle programowane poprzez parametr MID. Na każdej głębokości żłobek jest
1-krotnie obrabiany wokół.
• Najazd i zjazd z konturu wykonywane są w cyklu z
miękkim najazdem po elemencie konturowym typu
łuk.
Pośrednie pozycjonowanie na torze łuku
(VARI=1x)
• Szczególny przypadek może się zdarzyć przy zastosowaniu cyklu na tokarce, gdy w środku okręgu
mamy czop, a na okręgu rozmieszczono żłobki i nie
można wykonać bezpośrednio pozycjonowania z
posuwem G0 przy przejściu do kolejnego żłobka.
• Jako tor kołowy przyjmuje się okrąg, na którym rozmieszczone są żłobki (określony parametrami CPA,
CPO, RAD). Pozycjonuje się na tej samej wysokości, jak przy pozycjonowaniu pośrednim po prostej z
G0. Posuw pozycjonowania dla toru kołowego programuje się w parametrze w mm/min.

3-146

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3

12.97
11.02

Cykle frezowania

3.6 Żłobek pierścieniowy - SLOT2

3

Dalsze wskazówki
Należy uaktywnić korekcje narzędzi zanim wywołamy
cykl. W przeciwnym wypadku cykl zostanie przerwany
alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna korekcja narzędziowa”.

Uszkodzenie konturu

Jeśli po wpisaniu błędnych wartości do parametrów
uzyskamy takie rozmieszczenie i wielkość żłobków
pierścieniowych, że dojdzie do wzajemnych uszkodzeń konturowych żłobków, to nie rozpocznie się
obróbka takiego cyklu.
Cykl przerywa się wysyłając meldunek błędu 61104
„Uszkodzenie konturu żłobka/podłużnego otworu”.
Wewnętrznie w cyklu układ współrzędnych detalu
przesuwa się i jest obracany. Wyświetlanie wartości
rzeczywistej w układzie współrzędnych detalu WKS
pojawia się zawsze tak, aby aktualnie obrabiany
żłobek pierścieniowy miał swój początek na 1-osi
aktualnej płaszczyzny obróbczej, a punkt zerowy
WKS położony był w środku okręgu.
Po zakończeniu cyklu układ współrzędnych pozostaje niezmieniony w tej samej pozycji co przed wywołaniem cyklu
Przypadek szczególny: Szerokość żłobka= średnica freza
• Przypadek obróbki, gdy szerokość żłobka=średnica
freza dopuszcza się przy skrawaniu zgrubnym i wykańczającym. Taki przypadek obróbki ma miejsce
wtedy, gdy szerokość żłobka WID – 2 * naddatek
wykańczający FAL = średnicy freza.
• Strategia przejazdu jest podobna do cyklu
LONGHOLE, tzn. dosuw na głębokość następuje
zamiennie w punktach nawrotnych, patrz grafika.
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Przykład programowania

N10 G17 G90 S600 M3

Y

Y
A-B
A
70°
15
42

120°

60

Żłobki 2
Programem tego typu możemy obrobić 3 żłobki
pierścieniowe, rozmieszczone na okręgu o środku
X60 Y60 i promieniu 42mm, położonym w płaszczyźnie XY. Żłobki pierścieniowe mają następujące
wymiary: szerokość 15mm, kąt dla długości (wycinka) żłobka 70 stopni, głębokość 23mm.
Kąt początkowy jest 0 stopni, a postępowy wynosi
120 stopnie. Na konturze żłobka uwzględniono naddatek wykańczający 0,5 mm, odstęp bezpieczeństwa w osi dosuwu Z wynosi 2mm, maks. dosuw na
głębokość wynosi 6mm. Powinna być wykonana
kompletna obróbka żłobków.
Podczas wykańczania obowiązują te same wartości
dla obrotów i posuwu. Dosuw przy wykańczaniu
powinien być wykonany od razu na głębokość żłobka
DEF REAL FFD=100

B
60

X

23

Z

Definicja zmiennych z podstawieniem
wartości
Określenie wartości technologicznych

N15 T10 D1
N17 M6
N20 G0 X60 Y60 Z5

Najechać pozycję początkową

N30 SLOT2 (2, 0, 2, -23, , 3, 70, ->
-> 15, 60, 60, 42, , 120, FFD, ->
-> FFD+200, 6, 2, 0.5)

Wywołanie cyklu
Płaszczyzna bazowa+SDIS=Płaszczyzna
wycofania co oznacza: odpada opuszczenie z G0 w osi dosuwu na płaszczyznę bazową+SDIS, pominięto parametry
VAR, MIDF, FFP2 i SSF.

N40 M30

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku
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Frezowanie kieszeni prostokątnej - POCKET1
Programowanie
POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, CPA, CPD, STA1, FFD,
FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość kieszeni (absolutna)

DPR

real

Głębokość kieszeni względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez
znaku)

LENG

real

Długość kieszeni (wprowadzić bez znaku)

WID

real

Szerokość kieszeni (wprowadzić bez znaku)

CRAD

real

Promień naroża (wprowadzić bez znaku)

CPA

real

Środek kieszeni, Odcięta (absolutna)

CPO

real

Środek kieszeni, Rzędna (absolutna)

STA1

real

Kąt między podłużną osią i odciętą
Zakres wartości: 0<=STA1<180 Stopni

FFD

real

Posuw wgłębny

FFP1

real

Posuw do obróbki powierzchni

MID

real

Maks. głębokość dosuwu podczas dosuwania (wprowadzić bez znaku)

CDIR

integer

Kierunek frezowania przy obróbce kieszeni
Wartości:
2 (dla G2)
3 (dla G3)

FAL

real

Naddatek wykańczający na krawędzi kieszeni (wprowadzić bez znaku)

VARI

integer

Rodzaj obróbki
Wartości:
0=Kompletna obróbka
1=Skrawanie zgrubne
2=Skrawanie wykańczające

MIDF

real

Maks. głębokość dosuwu dla obróbki wykańczającej

FFP2

real

Posuw dla obróbki wykańczającej

SSF

real

Obroty przy obróbce wykańczającej

W cyklu do obróbki potrzebny jest frez „Z czołowym
zębem skrawającym środek“ (DIN 844).
Gdy zastosujemy dowolne narzędzie, to właściwszym
cyklem frezowania kieszeni jest POCKET3.
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Funkcja
Cykl jest kombinacją obróbki zgrubnej i wykańczającej w cyklu.
Przy pomocy tego cyklu można obrobić w płaszczyźnie obróbczej kieszeń prostokątną o dowolnym
położeniu

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja wyjściowa to dowolna pozycja, z której bezkolizyjnie można najechać na wysokości płaszczyzny wycofania środek kieszeni.

Y

Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Z posuwem G0 najeżdżany jest środek kieszeni
na wysokości płaszczyzny wycofania, potem
również z G0 osiągana jest pozycja odstępu bezpieczeństwa znajdująca się przed płaszczyzną
bazową.
Kompletna obróbka kieszeni realizowana jest w
krokach:
- Dosuw na następną głębokość obróbki z G1 i
wartością posuwu FFD.
- Wyfrezowanie kieszeni do naddatku wykańczającego z posuwem FFP1 i łącznie z obrotami
wrzeciona obowiązującymi przed wywołaniem
cyklu
• Po zakończeniu obróbki zgrubnej:
- Dosuw na głębokość obróbczą zdefiniowaną w
MIDF
- Obróbka wykańczająca wzdłuż konturu z posuwem FFP2 i obrotami SSF.

G2

G3

X

- Kierunek obróbki realizowany zgodnie z zdefiniowanym kierunkiem w CDIR
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• Po zakończeniu obróbki kieszeni narzędzie wycofuje
się ze środka kieszeni na płaszczyznę wycofania i
kończy się cykl.

Objaśnienie parametrów
Y

Parametry RTP, RFP, SDIS patrz
rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie-nakiełkowanie
– CYCLE81).

CPA

STA1

DP i DPR (Głębokość kieszeni)
Głębokość kieszeni do wyboru można podać jako wielkość absolutną (DP) lub względem płaszczyzny bazowej (DPR).
Przy względnej danej cykl wylicza samodzielnie
wynikową głębokość na podstawie płaszczyzny
bazowej i wycofania.

G3

CPO

G

LE
N

G2

ID
W

Parametry FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI,
MIDF, FFP2, SSF patrz rozdział 3.5 (SLOT1).
Dane ustawcze cyklu _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.

CRAD

X

LENG, WID i CRAD (Długość, szerokość i promień)
W parametrach LENG, WID i CRAD określa się kształt
kieszeni w płaszczyźnie. Jeśli nie można objechać zaprogramowanego promienia naroża, gdyż jest za duży,
to wtedy promień naroża obrobionej kieszeni odpowiada promieniowi narzędzie. Jeśli promień freza jest
większy od połowy długości lub szerokości kieszeni, to
przerywany jest cykl po wysłaniu alarmu 61105 „Za
duży promień freza”.
CPA, CPO (Środek)
Parametrami CPA i CPO definiuje się środek kieszeni w
odciętej i rzędnej.
STA1 (Kąt)
STA1 podaje kąt pomiędzy dodatnią odciętą i osią podłużną kieszeni.
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Dalsze wskazówki
Należy uaktywnić korekcje narzędzi zanim wywołamy
cykl. W przeciwnym wypadku cykl zostanie przerwany
alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna korekcja narzędziowa”.
Wewnętrznie cykl korzysta z nowego aktualnego układu współrzędnych detalu, a co wpływa na wyświetlenie
wartości rzeczywistej.
Punkt zerowy takiego układu współrzędnych położony
jest w środku kieszeni.
Po zakończeniu cyklu ponownie aktywny jest pierwotny
układ współrzędnych

Przykład programowania

DEF
DEF
N10
N20
N30

REAL LENG, WID, DPR, CRAD
INT VARI
LENG=60 WID=40 DPR=17.5 CRAD=8
VARI=1
G90 S600 M4

Y

Y

A-B

R

8

A

40

Kieszeń
Programem tego typu w płaszczyźnie XY możemy
obrobić kieszeń o długości 60mm, szerokości
40mm, promień naroża 8mm i głębokość 17.5mm
(różnica między płaszczyzną bazową i dnem kieszeni). Kieszeń jest ustawiona pod kątem 0” do osi
X. Naddatek wykańczający dla krawędzi kieszeni
wynosi 0.75 mm, a odstęp bezpieczeństwa w osi Z
dodawany do płaszczyzny bazowej wynosi 0.5mm.
Środek kieszeni położony jest w X60 i Y40, maks.
głębokość dosuwu wynosi 4mm.

B
60

X

17,5

Z

Definicja zmiennych
Podstawienie zmiennych
Określenie wartości technologicznych

N35 T20 D2
N37 M6
N40 G17 G0 X60 Y40 Z5

Najechać pozycję wyjściową

N50 POCKET1 (5, 0, 0.5, , DPR, ->
-> LENG, WID, CRAD, 60, 40, 0, ->
-> 120, 300, 4, 2, 0.75, VARI)

Wywołanie cyklu
Pomijane są parametry MIDF, FFP2 i
SSF

N60 M30

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku
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Frezowanie kieszeni okrągłej - POCKET2
Programowanie
POCKET2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA, CPO, FFD, FFP1, MID, CDIR,
FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)

Parametry
RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (wprowadzić bez znaku)

DP

real

Głębokość kieszeni (absolutna)

DPR

real

Głębokość kieszeni względem płaszczyzny bazowej(wprowadzić bez
znaku)

PRAD

real

Promień kieszeni (wprowadzić bez znaku)

CPA

real

Środek kieszeni, Odcięta (absolutna)

CPO

real

Środek kieszeni, Rzędna (absolutna)

FFD

real

Posuw wgłębny

FFP1

real

Posuw do obróbki powierzchni

MID

real

maks. głębokość dosuwu dla dosuwania (wprowadzić bez znaku)

CDIR

integer

Kierunek frezowania kieszeni
Wartości:
2 (dla G2)
3 (dla G3)

FAL

real

Naddatek wykańczający na krawędzi kieszeni (wprowadzić bez znaku)

VARI

integer

Rodzaj obróbki
Wartości:
0=Kompletna obróbka
1=Skrawanie zgrubne
2=Skrawanie wykańczające

MIDF

real

Maks. głębokość dosuwu dla obróbki wykańczającej

FFP2

real

Posuw dla obróbki wykańczającej

SSF

real

Obroty przy obróbce wykańczającej

W cyklu wymagany do obróbki frez „Z czołowym zębem
skrawającym środek“ (DIN 844).
Gdy zastosujemy dowolne narzędzie, to użyjemy cyklu
frezowania kieszeni POCKET4.
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Funkcja
Cykl jest kombinacją obróbki zgrubnej i wykańczającej w cyklu.
Przy pomocy tego cyklu można obrobić w płaszczyźnie obróbczej kieszeń okrągłą.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja wyjściowa to dowolna pozycja, z której bezkolizyjnie można najechać na wysokość płaszczyzny
wycofania środek kieszeni.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Z posuwem G0 najeżdżany jest środek kieszeni
na wysokości płaszczyzny wycofania, potem
również z G0 osiągana jest pozycja odstępu bezpieczeństwa znajdująca się przed płaszczyzną
bazową.
Kompletna obróbka kieszeni realizowana jest w
krokach:
- Dosuw na następną głębokość obróbki z G1 i
wartością posuwu FFD.
- Wyfrezowanie kieszeni do naddatku wykańczającego z posuwem FFP1 i łącznie z obrotami
wrzeciona obowiązującymi przed wywołaniem
cyklu
• Po zakończeniu obróbki zgrubnej:
- Dosuw na głębokość obróbczą zdefiniowaną w
MIDF
- Obróbka wykańczająca wzdłuż konturu z posuwem FFP2 i obrotami SSF.
• - Kierunek obróbki realizowany zgodnie z zdefiniowanym kierunkiem w CDIR
• Po zakończeniu obróbki narzędzie ze środka kieszeni wycofuje się do płaszczyzny wycofania i kończy się cykl.
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Objaśnienie parametrów
Y
CPA

G2

G3

AD

PRAD (Promień kieszeni)
Kształt okrągłej kieszeni określa sam promień.
Jeśli jest mniejszy od aktywnego promienia narzędzia, to cykl przerywa alarmem 61105 „Za duży
promień freza”.

PR

Parametry FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI,
MIDF, FFP2, SSF patrz rozdział 3.5 (SLOT1).
Dane ustawcze cyklu _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.

CPO

Parametry RTP, RFP, SDIS patrz
rozdz. 2.1.2 (Wiercenie, centrowanie-nakiełkowanie
– CYCLE81).
Parametry DP, DPR patrz rozdz. 3.7.

X

CPA, CPO (Środek kieszeni)
Parametrami CPA i CPO definiuje się środek okrągłej kieszeni w odciętej i rzędnej.

Dalsze wskazówki
Należy uaktywnić korekcje narzędzi zanim wywołamy
cykl. W przeciwnym wypadku cykl zostanie przerwany
alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna korekcja narzędziowa”.
Dosuw na głębokość następuje zawsze w środkowym
punkcie kieszeni. Należy więc tutaj najpierw wywiercić
otwór.
Wewnętrznie cykl korzysta z nowego aktualnego układu współrzędnych detalu, a co wpływa na wyświetlenie
wartości rzeczywistej.
Punkt zerowy takiego układu współrzędnych położony
jest w środku kieszeni.
Po zakończeniu cyklu ponownie aktywny jest pierwotny układ współrzędnych
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Przykład programowania
Z

Z

Okrągła kieszeń
Programem tym można obrobić w płaszczyźnie XZ
okrągłą kieszeń. Środek wyznaczają współrzędne
Y50 Z50. Osią dosuwową dla dosuwu na głębokość
jest oś X, głębokość kieszeni podana jest w wielkościach absolutnych. Podawany jest albo odstęp
bezpieczeństwa albo naddatek wykańczający.

A

50

50

A-B

B
50

DEF REAL RTP=3, RFP=0, DP=-20,->
-> PRAD=25, FFD=100, FFP1, MID=6
N10 FFP1=FFD*2
N20 G19 G90 G0 S650 M3

Y
20

X

Definicja zmiennych z podstawieniem
wartości
Określenie wartości technologicznych

N25 T10 D1
N27 M6
N30 Y50 Z50

Najechać pozycję wyjściową

N40 POCKET2 (RTP, RFP, , DP, , PRAD, ->
-> 50, 50, FFD, FFP1, MID, 3, )

Wywołanie cyklu
Parametry FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF
są pomijane

N50 M30

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku
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Frezowanie kieszeni prostokątnej - POCKET3
Cykl POCKET3 jest dostępny dopiero od wersji oprogramowania 4

Programowanie
POCKET3 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL,
_FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AP2, _AD, _RAD1, _DP1)

Parametry
Wymagane są zawsze poniższe parametry do wprowadzania wartości
_RTP
Real
Płaszczyzna wycofania (absolutna)
_RFP

Real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

_SDIS

Real

Odstęp bezpieczeństwa (z dodaniem do płaszczyzny bazowej, wprowadzić bez znaku)

_DP

Real

Głębokość kieszeni (absolutna)

_LENG

Real

Długość kieszeni, gdy wymiarowanie od naroża ze znakiem

_WID

Real

Szerokość kieszeni, gdy wymiarowanie od naroża ze znakiem

_CRAD

Real

Promień naroża (wprowadzić bez znaku)

_PA

Real

Punkt odniesienia kieszeni, odcięta (absolutna)

_PO

real

Punkt odniesienia kieszeni , rzędna (absolutna)

_STA

real

Kąt pomiędzy podłużną osią kieszeni i 1-osią płaszczyzny (Odciętą
wprowadzić bez znaku);
Zakres wartości: 0° ≤ _STA < 180°

_MID

real

maks. głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

_FAL

real

Naddatek wykańczający na krawędzi kieszeni (wprowadzić bez znaku)

_FALD

real

Naddatek wykańczający na dnie (wprowadzić bez znaku)

_FFP1

real

Posuw do obróbki powierzchni

_FFD

real

Posuw wgłębny

_CDIR

integer

_VARI

integer

Kierunek frezowania: (wprowadzić bez znaku)
Wartości:
0...Współbieżne z obrotami freza (odpowiada kier. obr.
wrzeciona)
1...Przeciwbieżnie do obrotów
2...z G2 (niezależnie od obrotów wrzeciona)
3...z G3
Rodzaj obróbki: (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
1...Skrawanie zgrubne
2...Skrawanie wykańczające
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MIEJSCE DZIESIĄTEK:
Wartości:
0...pionowo na środek kieszeni z G0
1...pionowo na środek kieszeni z G1
2...po torze śrubowym
3...wahliwie na osi podłużnej kieszeni
Pozostałe parametry można dowolnie podać. Określają one strategię zagłębienia i mogą się pokrywać dla technologii usuwaniu materiału (wprowadzić bez znaku)
_MIDA
real
Wartość maks. szerokości dosuwu, przy usuwaniu materiału w płaszczyźnie
_AP1

real

Wymiar detalu surowego dla długości kieszeni

_AP2

real

Wymiar detalu surowego dla szerokości kieszeni

_AD

real

Wymiar detalu surowego, głębokości kieszeni od płaszczyzny bazowej

_RAD1

real

Promień toru śrubowego przy zagłębieniach (odniesiony do toru środka narzędzia) lub maks. kąt zagłębienia przy ruchu wahliwym

_DP1

real

Głębokość zagłębienia na obrót o 360° przy zagłębieniu po torze śrubowym

Funkcja
Cykl można zastosować zarówno do obróbki zgrubnej jak też wykańczającej. Do wykańczania powierzchni potrzeba użyć freza czołowego.
Dosuw na głębokość rozpoczyna się zawsze w
środku kieszeni lub inaczej tutaj następuje ruch narzędzia w dół; na tej pozycji zaleca się nawiercić
wstępnie otwór.
Nowsze funkcje w stosunku do POCKET1:
• Kierunek frezowania można do wyboru zdefiniować rozkazem G (G2/G3) lub na podstawie kierunku obrotów wrzeciona jako frezowanie współbieżne lub przeciwbieżne
• Maks. szerokość dosuwu w płaszczyźnie można
zaprogramować do usuwania materiału
• Naddatek wykańczający również na dnie kieszeni
• 3 różne strategie zagłębiania
- pionowa na środku kieszeni
- po torze śrubowym wokół osi symetrii kieszeni
- wahliwie wzdłuż osi symetrii kieszeni
• krótka droga przy najeździe w płaszczyźnie podczas
obróbki wykańczającej
• uwzględnienie konturu surowego detalu w płaszczyźnie i wymiarów surowego detalu na dnie kieszeni (możliwa optymalna obróbka wstępnie uformowanej kieszeni)
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Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycję wyjściową jest dowolna pozycja, od której
bezkolizyjnie najechać można środek kieszeni na
wysokości płaszczyzny wycofania
Przebieg ruchów przy obróbce zgrubnej
(VARI=X1):
Posuwem G0 najeżdżany jest środek kieszeni na wysokości płaszczyzny wycofania, a następnie również z
G0 na tej pozycji najeżdżana jest płaszczyzna bazowa
z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa. Obróbka
kieszeni następuje wtedy zgodnie z wybraną strategią
zagłębienia i po uwzględnieniu zaprogramowanego
wymiaru detalu surowego.

Y

G2

G3

X

Strategia zagłębienia:
• zagłębienie pionowe na środku kieszeni
(VARI=0X, VARI=1X) oznacza, że obliczony wewnętrznie w cyklu dosuw na aktualną głębokość (≤
od zaprogramowanej maks. głębokości dosuwu w
_MID) realizowany jest w bloku łącznie z G0 lub G1
Zagłębienie po torze śrubowym (VARI=2X)
oznacza, że środek freza porusza się po określonym
torze śrubowym wyznaczonym przez promień
_RAD1 i głębokość na obrót _DP1. Posuw jest tutaj
zaprogramowany również w _FFD.
Kierunek interpolacji dla tego toru śrubowego odpowiada przyjętemu kierunkowi z jakim obrabiana jest
kieszeń. Zaprogramowaną głębokość w DP1 przy
zagłębianiu wylicza się jako maksymalną głębokość
i jest zawsze liczbą całkowitą wyrażającą liczbę obrotów na torze śrubowym.
Po osiągnięciu aktualnej głębokości dosuwu (może
to być kilka obrotów po torze śrubowym) wykonywany jest jeszcze jeden pełny okrąg, aby zlikwidować
ukośny tor powstały przy zagłębianiu.
Potem rozpoczyna się wybieranie materiału z kieszeni w tej płaszczyźnie do momentu osiągnięcia
naddatku wykańczającego.
Punkt początkowy opisanego toru śrubowego leży
na podłużnej osi kieszeni w „dodatnim kierunki” i jest
najeżdżany z G1.
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• Zagłębianie wahliwe po osi symetralnej kieszeni
(VARI=3X)
oznacza, że środek freza zagłębia się po prostej ,
ale waha się ukośnie tam i z powrotem do osiągnięcia kolejnej aktualnej głębokości. Maksymalny kąt
zagłębienia zaprogramowany jest w RAD1, a długość drogi podczas wahań wyliczna jest wewnętrznie w cyklu.
Po osiągnięciu aktualnej głębokości droga ta jest
wykonywana jeszcze raz bez dosuwu na głębokość,
aby usunąć ukośny tor zagłębienia.
Posuw zaprogramowano pod _FFD.
Uwzględnienie wymiarów detalu surowego
Przy wybieraniu materiału z kieszeni należy
uwzględnić wymiary surowe (np. obróbka wstępnie
odlanych części surowych)
Wymiary surowe długości i szerokości (_AP1, i AP2)
są programowane bez znaku i są rozłożone symetrycznie wokół środka kieszeni na podstawie obliczeń w cyklu. Wyznaczają one obrys tej części kieszeni, której nie potrzeba już obrabiać i wybierać z
niej materiału. Wymiar surowy głębokości (_AD)
programuje się również bez znaku i wylicza od
płaszczyzny bazowej w dół w kierunku głębokości
kieszeni.
Dosuw na głębokość odbywa się wg zaprogramowanego rodzaju obróbki (tor śrubowy, wahliwie,
pionowo) z uwzględnieniem wymiarów surowych.
Jeśli cykl rozpozna, że dla podanego obrysu surowego i promienia aktywnego narzędzia jest wystarczająco dużo miejsca w środku kieszeni, to tak jak
to będzie możliwe, narzędzie będzie się opuszczać
w środku kieszeni po to, aby pominąć niepotrzebne
przejazdy po torach zagłębienia bez obróbki. Z kieszeni usuwany jest materiał z góry do dołu.
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Przebieg ruchów przy skrawaniu wykańczającym
(VARI=X2)
Skrawanie wykańczające wykonywana jest w kolejności od krawędzi po naddatek wykańczający na
dnie kieszeni, a później usuwany jest naddatek na
dnie. Jeśli jeden z naddatków wykańczających jest
równy zero, to odpada ta część obróbki.
• Wykańczanie krawędzi
Przy wykańczaniu krawędzi kieszeń jest przejeżdżana każdorazowo tylko jeden raz.
W celu wykończenia krawędzi narzędzie dołącza
po ćwiartce łuku okręgu do naroża. Promień tego
toru jest zwyczajowo równy 2mm lub gdy „zbyt
mało miejsca” to równy jest różnicy między promieniem naroża i promienia freza. Jeśli naddatek
wykańczający dla krawędzi większy jest niż
2mm, to powiększa się również odpowiednio
promień najazdu. Dosuw na głębokość z G0 bez
obróbki w środku, a punkt początkowy na torze
najazdowym osiągany również z G0.
• Obróbka wykańczająca na dnie
Do obróbki wykańczającej na dnie kieszeni narzędzie najeżdża z G0 na środek kieszeni do
głębokości kieszeni + naddatek wykańczający +
odstęp bezpieczeństwa. Od tego miejsca posuwem konwencjonalnym realizowany jest dosuw
na głębokość zawsze pionowo w dół (do obróbki
wykańczającej na dnie należy użyć narzędzia,
które skrawa materiał od czoła).
Powierzchnia podstawy (dna) kieszeni jest obrabiana jeden raz.

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3-161

Cykle frezowania

12.97

3.9 Frezowanie kieszeni prostokątnej - POCKET3

Objaśnienie parametrów
Y

_STA

G3

_PO

_L
EN

G2

G

_CRAD

ID
_W
X

Kieszeń wymiarowana od naroża

G
G2

G3
_PO

Y

ID
_W

_PA, _PO (Punkt odniesienia)
W parametrach _PA, _PO definiuje się punkt odniesienia dla kieszeni w odciętej i rzędnej. Jest nim
albo środek kieszeni, albo naroże. Sposób wykorzystania tego parametru zależy od bitu ustawczego
cyklu _ZSD[2]:

Kieszeń wymiarowana od pkt. środka
_PA

Parametry _RTP, _RFP, _SDIS patrz
rozdz. 2.1.2. (Wiercenie, centrowanie-nakiełkowanie
– CYCLE81).
Parametry _DP patrz rozdz. 3.7.
Dane ustawcze cykli _ZSD[1], _ZSD[2]
patrz rozdz. 3.2.
_LENG, _WID i _CRAD (długość kieszeni, szerokość
kieszeni i promień naroża)
W parametrach _LENG, _WID, _CRAD określa się
kształt kieszeni w płaszczyźnie. Kieszeń można tutaj
zwymiarować od jej środka lub jednego z naroży.
Gdy wymiarowanie od naroża, to wymiary dla
_LENG i _WID podawane są ze znakiem.
Jeśli aktywnym narzędziem nie można wykonać
zaprogramowanego promienia naroża, gdyż jego
promień jest za duży, to promień naroża będzie taki
jak sam promień narzędzia.
Jeśli promień freza jest większy od połowy długości
lub szerokości kieszeni, to cykl przerywa obróbkę i
wysyła alarm 61105 „Za duży promień freza”

3

_L
EN

3

_PA

X

• 0 oznacza środek kieszeni
• 1 oznacza naroże
Przy wymiarowaniu kieszeni od naroża parametry
dla długości i szerokości (_LENG, _WID) wprowadza się ze znakiem, aby na ich podstawie móc jednoznacznie określić położenie kieszeni.
_STA (Kąt)
_STA podaje kąt pomiędzy 1-osią płaszczyzny (odcięta), a podłużną osią kieszeni.
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_MID (Głębokość dosuwu)
Parametrem tym określa się maks. głębokość dosuwu
przy skrawaniu zgrubnym. Kolejne dosuwy na głębokość
realizuje cykl w kolejnych równych krokach dosuwowych.
Cykl na podstawie _MID i całkowitej głębokości wylicza
samodzielnie dosuw. Z założenia należy wyznaczyć minimalną z możliwych liczby kroków dosuwowych.
_MID=0 oznacza, że w jednym dosuwie osiągana jest
głębokość kieszeni.
_FAL (Naddatek wykańczający dla krawędzi)
Naddatek wyrównawczy dotyczy tylko krawędzi obrabianej kieszeni w płaszczyźnie.
Gdy naddatek wyrównawczy ≥ średnicy narzędzia, to
nie ma gwarancji dla całkowitego usunięcia materiału
z kieszeni. Pojawi się meldunek „Uwaga: Naddatek
wykańczający ≥ średnicy narzędzia”, pomimo to, będzie kontynuowana obróbka w cyklu.
_FALD (Naddatek wykańczający na dnie)
Przy skrawaniu zgrubnym bierze się pod uwagę oddzielnie naddatek wykańczający na dnie kieszeni
(POCKET1, nie uwzględnia tego naddatku na dnie)
_FFD i _FFP1 (Posuw, głębokość i powierzchnia)
Posuw _FFD działa podczas zagłębiania w materiał
Posuw _FFP1 działa podczas obróbki dla wszystkich
realizowanych ruchów w płaszczyźnie z użyciem posuwu
konwencjonalnego.
_CDIR (Kierunek frezowania)
W tym parametrze podaje się kierunek obróbki kieszeni. Poprzez parametr _CDIR kierunek frezowania
można zaprogramować
• bezpośrednio „2 dla G2“ i „3 dla G3“ lub
• alternatywnie „Współbieżnie“ lub „Przeciwbieżnie“
Współbieżność względnie przeciwbieżność sprawdza się wewnętrznie w cyklu na podstawie wybranego przed wywołaniem aktywnego kierunku obrotów wrzeciona
Współbieżność
Przeciwbieżność
M3 → G3

M3 → G2

M4 → G2

M4 → G3
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_VARI (Rodzaj obróbki)
W parametrze _VARI można ustalić rodzaj obróbki
Możliwymi wartościami są:
Miejsce jednostek:
• 1=Skrawanie zgrubne
• 2=Skrawanie wykańczające
Miejsce dziesiątek (Dosuw):
• 0=pionowo na środku kieszeni z G0
• 1=pionowo na środku kieszeni z G1
• 2=po torze śrubowym
• 3=wahliwa po osi podłużnej kieszeni
Jeśli zaprogramowano inną wartość w parametrze
_VARI, to cykl przerywa obróbkę po wysłaniu alarmu 61002 „Błędnie zdefiniowany rodzaj obróbki”
_MIDA (maks. szerokość dosuwu)
Parametrem tym określa się maks. dosuw na szerokości przy wybieraniu materiału w płaszczyźnie.
Analogicznie do znanej zasady przeliczania dosuwu
dla głębokości (równy podział całkowitej długości z
doborem możliwie największej wartości) również
szerokość dzieli się na równe odcinki z maksymalną
ich wartością zaprogramowaną w _MIDA.

Dalsze wskazówki
Obowiązuje, gdy oblicza się ponownie dosuw na
szerokości po obróbce krawędzi i osiągnięciu głębokości dla całej kieszeni , w przeciwnym wypadku
zachowana początkowa wartość dosuwu na szerokości w całym cyklu.
_AP1, _AP2, _AD (Wymiar surowy)
W parametrach _AP1, _AP2 i _AD definiowane są
wymiary surowe (przyrostowo) kieszeni w płaszczyźnie i na głębokości kieszeni.
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_RAD1 (Promień)
Parametrem _RAD1 definiuje się promień toru śrubowego (z odniesieniem do toru środka narzędzia)
względnie maks. kąt zagłębienia przy ruchach wahliwych.
_DP1 (Głębokość zagłębienia)
Parametrem _DP1 definiuje się głębokość dosuwu
przy zagłębieniu po torze śrubowym.

Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu należy uaktywnić korekcje
narzędziowe. W przeciwnym wypadku cykl zostanie
przerwany alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna
korekcja narzędziowa”
Wewnętrznie w cyklu wykorzystuje się nowy aktualny układ współrzędnych detalu, który wpływa na
wyświetlanie wartości rzeczywistej. Punkt zerowy
tego układu współrzędnych leży w środku kieszeni.
Po zakończeniu cyklu aktywny jest ponownie pierwotny układ współrzędnych
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Przykład programowania

Ma być wykonane tylko skrawanie zgrubne
N10 G90 S600 M4

Y

Y

A-B

R

8

A

40

Kieszeń
Programem tym można obrobić w płaszczyźnie XY
kieszeń o długości 60 mm, szerokości 40mm, z promieniem naroża 8mm i głębokości 17.5 mm.
Kieszeń jest ustawiona pod kątem 0 stopni do osi X.
Naddatek wykańczający dla krawędzi kieszeni wynosi
0.75 mm na dnie 0.2 mm, a odstęp bezpieczeństwa w
osi Z dodawany do płaszczyzny bazowej wynosi 0.5
mm. Środek kieszeni wyznaczony w X60 i Y40, maks.
dosuw na głębokość wynosi 4mm.
Kierunek obróbki wynika z obrotów wrzeciona dla frezowania współbieżnego.

B
60

X

17,5

Z

Określenie wartości technologicznych

N15 T10 D1
N17 M6
N20 G17 G0 X60 Y40 Z5

Najechać pozycję wyjściową

N25 _ZSD[2]=0

Wymiarowanie kieszeni od środku

N30 POCKET3 (5, 0, 0.5, -17.5, 60, ->
-> 40, 8, 60, 40, 0, 4, 0.75, 0.2, ->
-> 1000, 750, 0, 11, 5)
N40 M30

Wywołanie cyklu

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku
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Frezowanie kieszeni okrągłej - POCKET4
Cykl POCKET4 dostępny od oprogramowanie 4

Programowanie
POCKET4 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD,
_CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1)

Parametry
Poniższej podane parametry wprowadzania danych są
niezbędne:
_RTP
real
Płaszczyzna wycofania (absolutna)
_RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

_SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (z dodaniem do płaszczyzny bazowej, wprowadzić bez znaku)

_DP

real

Głębokość kieszeni (absolutna)

_PRAD

real

Promień kieszeni

_PA

real

Środek kieszeni, Odcięta (absolutna)

_PO

real

Środek kieszeni, Rzędna (absolutna)

_MID

real

maks. głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

_FAL

real

Naddatek wykańczający dla krawędzi kieszeni (wprowadzić bez znaku)

_FALD

real

Naddatek wykańczający na dnie (wprowadzić bez znaku)

_FFP1

real

Posuw do obróbki powierzchni

_FFD

real

Posuw wgłębny

_CDIR

integer

Kierunek frezowania: (wprowadzić bez znaku)
Wartości:
0...Współbieżne z obrotami freza (odpowiada kier. obr.
wrzeciona)
1...Przeciwbieżnie do obrotów
2...z G2 (niezależnie od kierunku obrotów wrzeciona)
3...z G3

_VARI

integer

Rodzaj obróbki: (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
1...Skrawanie zgrubne
2...Skrawanie wykańczające
MIEJSCE DZIESIĄTEK:
Wartości:
0...pionowo na środku kieszeni z G0
1...pionowo na środku kieszeni z G1
2...po torze śrubowym
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Pozostałe parametry można dowolnie podać. Określają one strategię zagłębienia i wzajemne
zachodzenie materiału przy jego usuwaniu : (wprowadzić bez znaku)
_MIDA
real
maks. szerokość dosuwu podawana jako wartość, przy usuwaniu materiału w płaszczyźnie
_AP1

real

Wymiar surowy promienia kieszeni

_AD

real

Wymiar surowy głębokości kieszeni od płaszczyzny bazowej

_RAD1

real

Promień toru śrubowego przy zagłębieniach (odniesiony do toru środek
narzędzia) lub maks. kąt zagłębienia przy ruchu wahliwym

_DP1

real

Głębokość zagłębienia na 360° - obrót przy zagłębieniu po torze śrubowym

Funkcja
Przy pomocy tego cyklu można obrobić okrągłą
kieszeń w płaszczyźnie obróbczej.
Do obróbki wykańczającej potrzebny jest frez czołowy. Dosuw na głębokość realizowany na początku
zawsze od środka kieszeni lub tam też narzędzie
opuszcza się w dół; na tej pozycji zaleca się wpierw
nawiercić otwór.
Nowsze funkcje w stosunku do POCKET2:
• Kierunek frezowania można do wybory określić
przez rozkaz G (G2/G3) lub jako frezowanie
współbieżne lub przeciwbieżne na podstawie kierunku obrotu wrzeciona.
• Programowalny jest maks. dosuw na szerokości
w płaszczyźnie podczas wybierania materiału
• Naddatek wykańczający na dnie (podłożu) kieszeni
• Dwie różne strategie zagłębiania:
- pionowo na środku kieszeni
- po torze śrubowym wokół środka kieszeni
• Krótkie przejazdy przy najeżdżaniu w płaszczyźnie podczas wykańczania
• Uwzględnienie w płaszczyźnie konturu surowego
detalu i wymiarów surowych podanych dla dna
kieszeni (możliwa optymalna obróbka uformowanej części detalu)
• _MIDA na nowo przeliczona przy obróbce krawędzi

3-168

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3

12.97

Cykle frezowania

3.10 Frezowanie kieszeni okrągłej - POCKET4

3

Przebieg
_PA

G3

G2

R
_P
AD

Przebieg ruchów przy skrawaniu zgrubnym
(VARI=X1):
Środek kieszeni najeżdżany jest z G0 na wysokości
płaszczyzny wycofania, a potem również z G0 na tej
pozycji najeżdżany jest odstęp bezpieczeństwa, a położóny przed podaną płaszczyzną bazową.
Obróbka kieszeni następuje wtedy zgodnie z wybraną
strategią zagłębienia i po uwzględnieniu zaprogramowanych wymiarów detalu surowego.

Y

_PO

Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja wyjściowa detalu jest dowolną pozycją, z
której bezkolizyjnie można najechać środek kieszeni
na wysokości płaszczyzny wycofania

X

Strategie zagłębienia:
patrz rozdział 3.9 (POCKET3)
Uwzględnienie wymiarów detalu surowego
Podczas wybierania materiału z kieszeni można
uwzględnić wymiary detalu surowego (np. przy obróbce odlanych detali).
Dla okrągłych kieszeni wymiar surowy _AP1 jest
również okręgiem (o mniejszym promieniu niż promień kieszeni).
Dalsze objaśnienia patrz rozdział 3.9 (POCKET3)
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Przebieg ruchów przy skrawaniu wykańczającym
(VARI=X2):
Skrawanie wykańczające w kolejności rozpoczyna się na
krawędziach i kończy na naddatku wykańczającym na dnie,
gdyż potem dopiero usuwany jest naddatek na dnie. Ta
część obróbki odpada w przypadku, gdy naddatek wykańczający jest równy zero
• Skrawanie wykańczające na krawędziach
Podczas wykańczania krawędzi kieszeń jest objeżdżana tylko jeden raz. Obróbka wykańczająca rozpoczyna się najazdem krawędzi zaokrąglenia kieszeni
po ćwiartce łuku. Promień tego toru wynosi maks. 2
mm względnie, gdy „za mało miejsca” promień równy
jest różnicy pomiędzy promieniem kieszeni i freza.
Dosuw na głębokość realizowany jest z G0 w wolnej
przestrzeni na środku kieszeni, a punkt początkowy
na torze dosuwu osiągany jest również z G0
• Skrawanie wykańczające na dnie
Do obróbki wykańczającej dna kieszeni najeżdżany jest z
G0 środek kieszeni na podanej głębokości + naddatek
wykańczający + odstęp bezpieczeństwa. Od tego miejsca dosuw na głębokość realizowany jest posuwem ustalonym dla tego dosuwu i zawsze pionowo w dół. (do tej
obróbki dna kieszeni należy zastosować narzędzie do
frezowania od czoła).Dno kieszeni jest obrabiane jeden
raz.

Objaśnienie parametrów

3-170

G3

G2

AD

_PRAD (Promień kieszeni)
Kształt okrągłej kieszeni ustala jej promień.

_PA

R
_P

Parametry _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR,
_MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1 patrz rozdz. 3.9
(POCKET3).
Dane ustawcze cyklu _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.

Y

_PO

Parametry _RTP, _RFP, _SDIS patrz
rzdz. 2.1.2. (Wiercenie, centrowanie-nakiełkowanie
– CYCLE81)
Parametry _DP patrz rozdz. 3.7 (POCKET1).

X
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Jeżeli jest on mniejszy od promienia aktywnego
narzędzia, to cykl jest przerywany wysłaniem alarmu
61105 „Za duży promień freza”.
_PA, _PO (Środek kieszeni)
Parametrami _PA i _PO definiuje się środek kieszeni. Kieszenie okrągłe są wymiarowane zawsze od
środka
_VARI (Rodzaj obróbki)
Parametrem _VARI można ustalić rodzaj obróbki
Możliwymi wartościami są:
Miejsce jednostek:
• 1=Skrawanie zgrubne
• 2=Skrawanie wykańczające
Miejsce dziesiątek (Dosuw):
• 0=pionowo na środku kieszeni z G0
• 1=pionowo na środku kieszeni z G1
• 2=po torze śrubowym
Jeśli zaprogramowano dla parametru _VARI inną
wartość, to cykl przerywany jest alarmem 61002
„Błędnie zdefiniowany rodzaj obróbki”.
Skrawanie zgrubne tylko krawędzi w cyklu
POCKET4 (od wersji SW 5.3)
POCKET4 (okrągła kieszeń) umożliwia obróbkę krawędzi
tylko zgrubnie.Tutaj wymiar surowy na głębokości (parametr AD )należy tak zdefiniować, aby był co najmniej tak
duży jak głębokość kieszeni (DP) minus naddatek wykańczający na głębokości (FALD).
Przykład:
Warunek: obliczenie głębokości bez wliczenia odstępu bezpieczeństwa(_ZSD[1]=1)
_RTP=0
Płaszczyzna bazowa
_SDIS=2
Odstęp bezpieczeństwa
_DP=-21
Głębokość kieszeni
_FALD=1.25
Naddatek głębokości
_AD≥19.75

głębokość wymiaru surowego musi być
większa lub równa głębokości kieszeni
minus przyrostowo naddatek
głębokości, a więc 21-1.25=19.75

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3-171

3

Cykle frezowania

12.97

3.10 Frezowanie kieszeni okrągłej - POCKET4

3

Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu należy uaktywnić korekcje
narzędziowe. W przeciwnym wypadku cykl zostanie
przerwany alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna
korekcja narzędziowa”
Wewnętrznie w cyklu wykorzystuje się nowy aktualny układ współrzędnych detalu, który wpływa na
wyświetlanie wartości rzeczywistej. Punkt zerowy
tego układu współrzędnych leży w środku kieszeni.
Po zakończeniu cyklu aktywny jest ponownie pierwotny układ współrzędnych

Przykład programowania
Z

Z

Kieszeń okrągła
Programem tym można obrobić okrągłą kieszeń w
płaszczyźnie YZ. Środek wyznaczony w Y50Z50.
Dosuw w osi X na głębokość. Oprócz naddatku wykańczającego podano jeszcze odstęp bezpieczeństwa. Kieszeń obrabiana przy frezowaniu przeciwbieżnym. Dosuw następuje po torze śrubowym.

A

50

50

A-B

B
50

N10 G19 G90 G0 S650 M3

Y
20

X

Określenie wartości technologicznych

N15 T20 D1
N17 M6
N20 Y50 Z50

Najazd na pozycję wyjściową
N30 Pocket4(3, 0, 0, -20, 25, 50, -> Wywołanie cyklu
50, 6, 0, 0, 200, 100, 1, 21, 0, ->
0, 0, 2, 3)
N40 M30
Koniec programu
-> musi być zaprogramowana w bloku
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Frezowanie powierzchni - CYCLE71
Cykl CYCLE71 dostępny od stanu oprogramowania 4.

Programowanie
CYCLE71 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PA, _PO, _LENG, _WID, _STA,_MID, _MIDA, _FDP,
_FALD, _FFP1, _VARI, _FDP1)

Parametry
Poniższe parametry wprowadzania wartości są zawsze wymagane:
_RTP
real
Płaszczyzna wycofania (absolutna)
_RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

_SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (z dodaniem do płaszczyzny bazowej, wprowadzić bez
znaku)

_DP

real

Głębokość (absolutna)

_PA

real

Punkt początkowy, Odcięta (absolutna)

_PO

real

Punkt początkowy, Rzędna (absolutna)

_LENG

real

Długość prostokąta w 1-osi, przyrostowo.
Podany znak wyznacza to naroże, od którego podane są wymiary

_WID

real

Długość prostokąta w 2-osi, przyrostowo.
Podany znak wyznacza to naroże, od którego podane są wymiary

_STA

real

Kąt pomiędzy podłużną osią prostokąta, a 1-osią płaszczyzny (wpisać odciętą, wprowadzić bez znaku);
Zakres wartości: 0° ≤ _STA < 180°

_MID

real

maks. głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

_MIDA

real

Maks. dosuw na szerokości jako wartość do usunięcia materiału w płaszczyźnie (wprowadzić bez znaku)

_FDP

real

Droga bez obróbki w kierunku skrawania (przyr., wprowadzić bez znaku)

_FALD

real

Naddatek wykańczający na głębokości (przyrostowo, wprowadzić bez znaku).
Dla rodzaju obróbki wykańczającej w_FALD podaje się resztę materiału na powierzchni.

_FFP1

Real

Posuw do obróbki powierzchni

_VARI

Integer

_FDP1

Real

Rodzaj obróbki: (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
1...Skrawanie zgrubne
2...Skrawanie wykańczające
MIEJSCE DZIESIĄTEK:
Wartości:
1...równolegle do osi odciętej, w jednym kierunku
2...równolegle do osi rzędnej, w jednym kierunku
3...równolegle do osi odciętych, ze zmiennym kierunkiem
4...równolegle do osi rzędnej, ze zmiennym kierunkiem
Droga wybiegu w kierunku dosuwu do płaszczyzny, (przyrostowo, wprowadzić
bez znaku)
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Funkcja

Y

Y
_LENG

_WID

_WID

_LENG

X
Y _LENG

_WID

Cyklem CYCLE71 można przefrezować dowolną
płaską powierzchnię prostokątną. W cyklu wyróżnia
się skrawanie zgrubne (usuwanie materiału na powierzchni w kilku przejściach skrawających do naddatku wykańczającego) i skrawanie wykańczające
(jednokrotne przefrezowanie powierzchni). Maks.
dosuwy na szerokości i głębokości można wstępnie
podać.
Cykl pracuje bez korekcji freza. Dosuw na głębokość odbywa się bez obróbki, w wolnej przestrzeni.

3

X
Y _LENG

_WID

3

X

X

Możliwe warianty (strategie) do frezowania powierzchni

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycja wyjściowa detalu jest dowolną pozycją, z
której bezkolizyjnie można najechać środek kieszeni
na wysokości płaszczyzny wycofania.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Posuwem G0 na wysokości aktualnej pozycji najeżdżany jest punkt dla realizacji dosuwów i następnie
również z G0 na tej pozycji osiągana jest podana
płaszczyzna bazowa z odstępem bezpieczeństwa.
Później, również z G0, dosuw na płaszczyznę obróbczą. G0 można zastosować, gdyż dosuw jest w
wolnej przestrzeni.
Przewidziano kilka strategii usuwania materiału
(równolegle do osi w jednym kierunku lub tam i z
powrotem)
• Przebieg ruchów przy skrawaniu zgrubnym
(VARI=X1):
Frezowanie powierzchni może być wykonane zgodnie z zaprogramowanymi wartościami _DP, _MID, i
FALD na kilku powierzchniach.
Tutaj wykonywana jest obróbka z góry na dół tzn.
każdorazowo obrabiana jest powierzchnia, a potem
w przestrzeni (parametr _FDP) wykonywany jest
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dosuw na kolejną głębokość.
Drogi przejazdowe przy usuwaniu materiału na powierzchni zależą od wartości parametrów _LENG,
_WID, _MIDA, _FDP, _FDP1 i promienia freza aktywnego narzędzia.
Pierwszy frezowany tor jest zawsze tak wykonywany, aby dosuw na szerokości wynosił dokładnie
_MIDA, a przez to nigdy dosuw nie będzie większy
od maks. dopuszczalnego dosuwu na szerokości.
Środek narzędzia nie zawsze trafia więc dokładnie
na krawędź. (tylko gdy _MIDA = promień freza)
Średnica freza - _MIDA to wymiar odchyłki od
krawędzi nawet wtedy, gdy tylko wykonywane jest
1-przejście skrawające powierzchni tzn. szerokość
powierzchni + wybieg, mniejszy jest od _MIDA.
Pozostałe tory dla dosuwu na szerokości są obliczone wewnętrznie tak, aby uzyskać pasy (tory) o
równomiernej szerokości (<= _MIDA).
• Przebieg ruchów przy skrawaniu wykańczającym
(VARI=X2):
Przy skrawaniu wykańczającym powierzchnia
jest frezowana tylko jeden raz w płaszczyźnie.
Naddatek wykańczający przy zgrubnym skrawaniu musi być tak dobrany, aby narzędziem wykańczającym można było przy jednym przejściu
usunąć pozostałą warstwę.
Po każdorazowym przefrezowaniu w płaszczyźnie narzędzie wykonuje przejazd bez obróbki.
Drogę tego przejazdu zaprogramowano w parametrze _FDP
• Podczas jednokierunkowej obróbki podnoszone jest
narzędzie o wymiar naddatku wykańczającego +
odstęp bezpieczeństwa, a następny punkt startowy
najeżdżany jest z posuwem szybkim.
Przy zgrubnym skrawaniu jednokierunkowym narzędzie podnoszone jest o wyliczoną głębokość dosuwu + odstęp bezpieczeństwa. Dosuw na głębokość wykonywany jest w tym samym punkcie co
skrawanie zgrubne.
Po zakończeniu skrawania wykańczającego narzędzie wycofuje się na ostatnią z osiągniętych pozycji
na płaszczyznę wycofania _RTP.
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Objaśnienie parametrów

Y

_DP (Głębokość)
Głębokość można podać jako odległość absolutną
(_DP) od płaszczyzny bazowej.
_PA, _PO (Punkt początkowy)
Parametrami _PA i _PO definiuje się punkt początkowy
płaszczyzny w odciętej i rzędnej

_FDP1

_WID

_MIDA

_PO,
_PA
_FDP

Parametry _RTP, _RFP, _SDIS patrz
rozdz. 2.1.2. (Wiercenie, centrowanie-nakiełkowanie
– CYCLE81)
Parametry _STA, _MID, _FFP1 patrz rozdz. 3.9
(POCKET3).
Dane ustawcze cyklu _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.

_LENG

3

Zustellpunkt
X
Obróbka zgrubna _MIDA większy promień freza
(rodzaj obróbki 41)

_LENG, _WID (Długość)
Parametrami _LENG i _WID określa się długość i
szerokość kieszeni prostokątnej w płaszczyźnie. Na
podstawie znaku uzyskuje się informację o jej położeniu względem _PA i _PO.
_MIDA (maks. dosuw na szerokości)
Parametrem ustala się maks. dosuw na szerokości
przy usuwaniu materiału z płaszczyzny. Analogicznie do znanej metody obliczeń dla dosuwu na głębokość (równy podział na całej głębokości z możliwie największą wartością podziałową). Tutaj dzieli
się równomiernie szerokość z maks. możliwą wartością zaprogramowaną w _MIDA.
Jeśli tego parametru nie zaprogramowano lub jest
równy 0, to cykl wewnętrznie oblicza 80% wartości
średnicy freza i przyjmuje ją jako dosuw na szerokości.
_FDP (Droga bez obróbki)
Parametrem ustala się wymiar dla drogi bez obróbki w
płaszczyźnie. Parametr ten musi mieć zaprogramowaną wartość większą od zera.
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_FDP1 (Droga wybiegu)
Parametrem można podać drogę wybiegu w kierunku
dosuwu do płaszczyzny (_MIDA). Przez to można wyrównać różnicę pomiędzy aktualnym promieniem freza,
a jego ostrzem skrawającym (np. promień ostrza lub
ukośnie ustawiona płytka skrawająca). Ostatni tor środka freza uzyskuje się wtedy zawsze jako _LENG (lub
_WID) + _FDP1 - promień narzędzia (z tabeli korekcyjnej).
_FALD (Naddatek wykańczający)
Przy skrawaniu zgrubnym naddatek wykańczający
jest uwzględniany na tej głębokości, dla której parametr ten zaprogramowano.
Należy też podać resztę pozostałego materiału do
obróbki wykańczającej, aby po podniesieniu i wykonanym z kolei dosuwie do punktu startowego nie
doszło do kolizji w kolejnym przejściu skrawającym.

Średnica freza z tabeli korekcji narzędzi

_FDP1

powierzchnia

_VARI (Rodzaj obróbki)
Parametrem _VARI można zdefiniować rodzaj obróbki.
Możliwymi wartościami są:
Miejsce jednostek:
1=Skrawanie zgrubne do naddatku wykańczającego
2=Skrawanie wykańczające
Miejsce dziesiątek:
• 1=równolegle do osi odciętych, w jednym kierunku
• 2=równolegle do osi rzędnej, w jednym kierunku
• 3=równolegle do osi odciętych, ze zmiennym
kierunkiem
• 4=równolegle do osi rzędnej, ze zmiennym kierunkiem
Jeśli zaprogramowano inną wartość dla parametru
_VARI, to cykl przerywa pracę po wysłaniu alarmu
61002 „Błędnie zdefiniowany rodzaj obróbki”

Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu należy uaktywnić korekcje
narzędziowe. W przeciwnym wypadku cykl zostanie
przerwany alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna
korekcja narzędziowa”
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Przykład programowania
Frezować powierzchnię
Parametry dla wywołania cyklu:
• Płaszczyzna wycofania:

10 mm

• Płaszczyzna bazowa:

0 mm

• Odstęp bezpieczeństwa:

2 mm

• Głębokość frezowania:

-11 mm

• Maks. głębokość dosuwu

6 mm

• brak naddatku wykańczającego

-

• Punkt początkowy prostokąta

X = 100 mm
Y = 100 mm

• Rozmiar prostokąta

X = +60 mm
Y = +40 mm

• Kąt obrotowy w płaszczyźnie

10 Stopni

• maks. głębokość dosuwu

10 mm

• Droga bez obróbki powierzchni:

5 mm

• Posuw do obróbki powierzchni:

4000 mm/min

• Rodzaj obróbki:
Skrawanie zgrubne równolegle do osi X
ze zmiennym kierunkiem skrawania
• Wybieg przy ostatnim przejściu skrawającym
zależy od wymiaru geometrycznego ostrza
2 mm
%_N_TSTCYC71_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR

Program do frezowania powierzchni
CYCLE71

;*
$TC_DP1[1,1]=120

Typ narzędzia

$TC_DP6[1,1]=10

Promień narzędzia

N100 T1
N102 M06
N110 G17 G0 G90 G54 G94 F2000 X0 Y0
Z20
;

Najechać pozycję wyjściową

CYCLE71( 10, 0,
2,-11, 100, 100, -> Wywołanie cyklu
-> 60, 40, 10, 6, 10, 5, 0, 4000, 31, 2)
N125 G0 G90 X0 Y0
N130 M30

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku
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Frezowanie konturu - CYCLE72
Cykl CYCLE72 jest dostępny od oprogramowania 4 (nie
jest dostępny dla FM-NC)

Programowanie
CYCLE72 (_KNAME, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _VARI, _RL,
_AS1, _LP1, _FF3, _AS2, _LP2)

Parametry
Poniższe parametry należy zawsze wprowadzić:
_KNAME
String
Nazwa podprogram dla konturu
_RTP

Redl

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

_RFP

Redl

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

_SDIS

Redl

Odstęp bezpieczeństwa (z dodaniem do płaszczyzny bazowej, wprowadzić bez znaku)

_DP

Redl

Głębokość (absolutna)

_MID

Redl

maks. głębokość dosuwu (przyrostowo, wprowadzić bez znaku)

_FAL

Redl

Naddatek wykańczający na krawędzi konturu (wprowadzić bez znaku)

_FALD

Redl

Naddatek wykańczający na dnie (przyrostowo, wprowadzić bez znaku)

_FFP1

Redl

Posuw do obróbki powierzchni

_FFD

Redl

Posuw wgłębny (wprowadzić bez znaku)

_VARI

Integer

Rodzaj obróbki: (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
1...Skrawanie zgrubne
2...Skrawanie wykańczające
MIEJSCE DZIESIĄTEK:
Wartości:
0...Droga pośrednia z G0
1...Droga pośrednia z G1
HIERTERSTELLE:
Wartości:
0...Wycofanie na końcu konturu aż do_RTP
1...Wycofanie na końcu konturu na _RFP + _SDIS
2...Wycofanie na końcu konturu o _SDIS
3...brak wycofania na końcu konturu

_RL

Integer

Objazd konturu po środku, z prawej lub lewej strony (z G40, G41 lub
G42, wprowadzić bez znaku)
Wartości:
40...G40 (Najazd lub zjazd po prostej)
41...G41
42...G42
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_AS1

integer

Specyfikacja kierunku najazdu/toru: (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
1...Stycznie po prostej
2...po ćwiartce okręgu
3...po półokręgu
MIEJSCE DZIESIĄTEK:
Wartości:
0...najazd na kontur w płaszczyźnie
1...najazd na kontur po torze w przestrzeni

_LP1

real

Długość drogi najazdu (po prostej) lub promienia łuku najazdowego (gdy
po okręgu) (wprow. bez znaku)

Inne parametry można wybrać dowolnie i wprowadzić bez znaku
_FF3
Real
Posuw wycofania i posuw przy pośrednim pozycjonowaniu w płaszczyźnie

3-180

_AS2

Integer

Specyfikacja kierunku najazdu/toru: (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
1... Stycznie po prostej
2... po ćwiartce okręgu
3... po półokręgu
MIEJSCE DZIESIĄTEK:
Wartości:
0... zjazd na kontur w płaszczyźnie
1... zjazd na kontur po torze w przestrzeni

_LP2

real

Długość drogi najazdu (po prostej) lub promienia łuku najazdowego (gdy
po okręgu) (wprow. bez znaku)
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Funkcja
Cyklem CYCLE72 można frezować wzdłuż dowolnego konturu zdefiniowanego w podprogramie. Cykl
obrabia łącznie lub bez korekcji promienia freza.
Kontur nie musi być koniecznie figurą zamkniętą, a
obróbkę wewnątrz lub na zewnątrz konturu definiuje
się poprzez położenie korekcji promienia freza (w
środku, z prawej lub lewej strony konturu)
Kontur musi być zaprogramowany w takiej samej kolejności w jakiej ma być frezowany i leżeć
w tej samej płaszczyźnie.
Oprócz tego musi składać się z co najmniej 2 bloków konturowych (punktu początkowego i końcowego), gdyż podprogram jest wywoływany bezpośrednio w cyklu.
Funkcje cyklu:
• Wybór obróbki zgrubnej (jednokrotny objazd równolegle do konturu z uwzględnieniem naddatku wykańczającego, a jeśli konieczne, to kilka dosuwów
na głębokość do osiągnięcia tego naddatku) i obróbka wykańczająca (jednokrotny objazd gotowego
konturu, a jeśli potrzeba, to kilka zagłębień)
• Miękki najazd i zjazd z konturu do wyboru po stycznej lub promieniu (ćwiartka lub półokrąg)
• Programowalne dosuwy na głębokość
• Ruchy pośrednie do wyboru z posuwem szybkim
lub konwencjonalnym.
Warunkiem dla realizacji tego cyklu jest wersja
oprogramowania od 4.3, która zawiera funkcję
„miękkiego najazdu i zjazdu“.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Pozycją wyjściową jest dowolna pozycja, od której
można bezkolizyjnie najechać punkt początkowy
konturu na wysokości płaszczyzny wycofania.
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Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów
podczas skrawania zgrubnego (VARI=XX1):
Dosuwy na głębokość stosownie do podanych
parametrów są podzielone równo i posiadają możliwie największą wartość.
• Najazd z G0/G1 (i _FF3) pierwszego punktu
startowego dla pierwszego przefrezowania.
Punkt ten wylicza się wewnętrznie w cyklu i zależy od:
- punktu początkowego konturu (pierwszy punkt
w podprogramie)
- od kierunku konturu w punkcie początkowym,
- od trybu najazdu i jego parametrów
- od promienia narzędzia
W tym bloku załącza się korekcję promienia
freza
• Dosuw z G0/G1 na pierwszą lub kolejną głębokość obróbczą plus zaprogramowany odstęp
bezpieczeństwa DISCL. Pierwszą głębokość
obróbczą uzyskuje się z
- całkowitej głębokości,
- naddatku wykańczającego i
- maks. możliwego dosuwu na głębokość
• Pionowy najazd na kontur z załączonym posuwem dla zagłębienia, a potem obróbka powierzchni w płaszczyźnie z zaprogramowanym
posuwem lub interpolacja 3D z posuwem zaprogramowanym w _FAD pasującym do zaprogramowanego miękkiego najazdu.
• Frezowanie wzdłuż konturu z G40/G41/G42.
• Miękki zjazd z konturu z G1 i jeszcze posuw dla
obróbki powierzchni dla wielkości odsunięcia
DISCL
• Wycofania z G0/G1 (i posuw dla drogi pośredniej _FF3) wg. zaprogramowanych wielkości
• Powrót z G0/G1 (i _FF3) do punktu realizowanych dosuwów na głębokość
• Przebieg powyższy powtarza się w kolejnej
płaszczyźnie obróbczej, aż osiągnięty zostanie
naddatek wykańczający na głębokości.
Po skończeniu obróbki zgrubnej narzędzie ustawiane jest ponad (wew. obliczonym) punktem
zjazdu z konturu na wysokości płaszczyzny wycofania.
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Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów
podczas skrawania wykańczającego
(VARI=XX2):
Przy obróbce wykańczającej, po odpowiednim dosuwie
na głębokość,kontur frezowany jest wzdłuż do momentu osiągnięcia wymiaru końcowego podłoża (dna).
Najazd i zjazd z konturu jest miękki, a co podaje się w
odpowiednich parametrach.
Tor tego ruchu obliczony jest wewnętrznie w sterowaniu. Po zakończeniu cyklu narzędzie stoi nad punktem
zjazdowym z konturu na wysokości płaszczyzny wycofania.
Programowanie konturu
Przy programowaniu konturu należy uważać na
poniżej wyszczególnione zagadnienia:
• W podprogramie nie wolno wybierać po wybraniu
pierwszej zaprogramowanej pozycji żadnej funkcji programowej typu FRAME (TRANS, ROT,
SCALE, MIRROR).
• Pierwszy blok zaprogramowanego konturu jest
blokiem z elementem typu prosta łącznie z G90 i
G0 i definiuje punkt startowy dla konturu.
• Korekcję promienia freza wybiera się i odwołuje z
nadrzędnego cyklu, dlatego nie programuje się
dla programowanego konturu żadnej funkcji G40,
G41, G42.
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Objaśnienie parametrów
Z

Parametry _RTP, _RFP, _SDIS patrz
Rozdz. 2.1.2. (Wiercenie, centrowanienakiełkowanie – CYCLE81)
Parametry _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD patrz
rozdz. 3.9. Parametry _DP patrz rozdz. 3.11.
Dane ustawcze cyklu _ZSD[1] patrz rozdz. 3.2.
_KNAME (Nazwa)
Kontur do przefrezowania programuje się w całości w
podprogramie. W _KNAME ustala się nazwę programowanego konturu. Od SW 5.2 frezowany kontur może
być fragmentem wywoływanego lub każdego innego
dowolnego programu.

pł. bazowa _RFP

Naddatek wyk. głębok_FALD
Głębokość końcowa_DP

X

Fragment oznacza się etykietą początku lub końca,
albo numerami bloku.
Nazwę programu i etykietę/nr. bloku oznacza się wtedy
przez „:”

Przykłady:
_KNAME=“KONTUR_1“

Frezowany kontur jest w całości programem
KONTUR1

_KNAME=“ANFANG:ENDE“

Frezowany konturu jest fragmentem w wywoływanym programie i został zdefiniowany
od bloku z etykietą „ANFANG” –
POCZĄTEK do etykiety ENDE – KONIEC

_KNAME=
“/_N_SPF_DIR/_N_KONTUR_1_SPF:N130:N210“

Frezowany kontur zdefiniowany w programie
KONTUR_1 pomiędzy blokami N140 do
N210. Nazwę programu należy podać w
całości ze ścieżką i jej rozszerzeniem. Patrz
opis CALL w literaturze: /PGA/ Instrukcja
programowania Prace przygotowawcze

Jeśli fragment zdefiniowano numerami bloków, to wtedy
po wykonanych zmianach w programie należy pamiętać, aby czynności zakończyć funkcją „nowa numeracja” po to, aby dopasować numery bloków dla fragmentu z _KNAME.
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_VARI (Rodzaj obróbki)
W parametrze _VARI można ustalić rodzaj obróbki.
Możliwe wartości do wyboru podano w „Parametry
CYCLE72“.
Jeśli zaprogramowano inną wartość dla parametru
_VARI, to cykl przerywa pracę po wysłaniu alarmu
61002 „Błędnie zdefiniowany rodzaj obróbki”
_RL (Objazd konturu)
W parametrze _RL programuje się objazd konturu
po środku, z prawej lub lewej strony łącznie z G40,
G41 lub G42. Możliwe wartości, patrz do „Parametry
CYCLE72“.
_AS1, _AS2 (kierunek najazdu/toru, kierunek zjazdu/toru)
Parametrem _AS1 można zaprogramować właściwości
związane z drogą najazdu, a w _AS2 z drogą zjazdu.
Możliwe wartości, patrz „Parametry CYCLE72”. Jeśli
nie zaprogramowano _AS2, to droga najazdu i zjazdu
jest identyczna.
Miękki najazd na kontur po torze w przestrzeni (śrubowy lub prosta) należy zaprogramować tylko wtedy, kiedy narzędzie nie jest jeszcze w akcji skrawającej lub
jest tutaj właściwie dobrane.

3

Objazd konturu z prawej strony lub
_AS1/_AS2

Najazd/zjazd z konturu
po prostej

_

Najazd/zjazd z konturu
po ćwiartce

_AS1/_AS2

Najazd/zjazd z konturu
po półokręgu

_AS1/_AS2

Lub objazd po środku
_AS1/_AS2

Najazd/zjazd z konturu
po prostej

Najazd i zjazd po środkowym torze narzędzia (G40)
możliwy tylko po prostej
_LP1, _LP2 (Długość, Promień)
Parametrem _LP1 programuje się drogę najazdu lub
promień zjazdu (odległość pomiędzy zewnętrzną
krawędzią narzędzia, a punktem startowym konturu), a w _LP2 drogę najazdu,względnie promień
zjazdu (odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią
narzędzia, a punktem końcowym konturu). Wartości
w _LP1, _LP2 muszą być > 0. Gdy są zerowe, to
powstaje błąd 61116 „Droga najazdu lub zjazdu =
0”.
Gdy G40, to droga najazdu i zjazdu równa się odległości pomiędzy środkiem narzędzia, a punktem początkowym lub końcowym konturu.
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_FF3 (posuw wycofania)
Parametrem _FF3 definiuje się posuw wycofania dla
pośredniego pozycjonowania w płaszczyźnie (w przestrzeni), gdy ruchy pośrednie powinny być wykonane z
posuwem konwencjonalnym (G01). Jeśli nie zaprogramowano wartości dla posuwu, to ruchy pośrednie dla
interpolacji liniowej G01 są realizowane z wartością
posuwu dla obróbki powierzchni.

Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu należy uaktywnić korekcje
narzędziowe. W przeciwnym wypadku cykl zostanie
przerwany alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna
korekcja narzędziowa”.
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3.12 Frezowanie konturu - CYCLE72

Przykład programowania 1

Y

Przefrezować z zewnątrz zamknięty kontur
Programem tym należy przefrezować kontur przedstawiony na rysunku

3

Punkt początkowy konturu
zaprogramowany
kierunek konturu

Parametry dla wywołania cyklu:
• Płaszczyzna wycofania

250 mm

• Płaszczyzna bazowa

200

• Odstęp bezpieczeństwa

3 mm

• Głębokość

175 mm

• Maks. dosuw na głębokość

10 mm

Kontur końcowy po obróbce
Kontur końcowy + nadatek
wykańczający

• Naddatek wykańczający na głęb. 1.5 mm
X

• Posuw przy dosuwie na głębokość 400 mm/min
• Naddatek wykańczający w płaszcz.1 mm
• Posuw w płaszczyźnie

800 mm/min

• Obróbka:

Obróbka zgrubna do
naddatku wykańczającego,
drogi pośrednie z G1, gdy
pośrednie przejazdy to
wycofanie w Z
na _RFP + _SDIS
Parametry dla najazdu
• G41 – na lewo od konturu, a więc obróbka na zew.
• Najazd i zjazd po ćwiartce okręgu w płaszczyźnie
20 mm Promień
Posuw dla wycofania
1000 mm/min
%_N_RANDKONTUR1_MPF
Program ofrezowania konturu z
;$PATH=/_N_MPF_DIR
CYCLE72
N10 T20 D1
T20: Frez o promieniu 7
N15 M6

Wymienić narzędzie T20

N20 S500 M3 F3000

Zaprogramować posuw, obroty

N25 G17 G0 G90 X100 Y200 Z250 G94

Najechać pozycję wyjściową

N30 CYCLE72 (“MYKONTUR“, 250, 200, ->
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 111, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)
N90 X100 Y200

Wywołanie cyklu

N95 M02

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku
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3.12 Frezowanie konturu - CYCLE72

%_N_MYKONTUR_SPF
;$PATH=/_N_SPF_DIR

Podprogram do frezowania konturu (dla
przykładu)

N100 G1 G90 X150 Y160

Punkt początkowy konturu

3

N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
N160 M17

Przykład programowania 2 (od wersji SW
5.2)
Przefrezowanie zewnętrzne zamkniętego konturu,
podobnie jak w 1 przykładzie programowania z programowaniem konturowym w wywoływanym programie.
$TC_DP1[20,1]=120 $TC_DP6[20,1]=7
N10 T20 D1

T20: Frez z promieniem 7

N15 M6

Wymienić narzędzie T20

N20 S500 M3 F3000

Zaprogramować posuw, obroty

N25 G17 G0 G90 G94 X100 Y200 Z250 ->
CYCLE72 (“ANFANG:ENDE“, 250, 200, ->
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 11, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)
N30 G0 X100 Y200

Najechać pozycję wyjściową, Wywołanie
cyklu

N35 GOTOF ENDE
ANFANG:
N100 G1 G90 X150 Y160
N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
ENDE:
N160 M02
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Frezowanie czopa czworokątnego - CYCLE76 (od wersji SW 5.3)
Programowanie
CYCLE76 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID,
_FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1, _AP2)

Parametry
Poniższe parametry należy zawsze wprowadzić:
_RTP
real
Płaszczyzna wycofania (absolutna)
_RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

_SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (z dodaniem do płaszczyzny bazowej, wprowadzić bez znaku)

_DP

real

Głębokość (absolutna)

_DPR

real

Głębokość względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

_LENG

real

Długość czopa, przy wymiarowaniu ze znakiem od naroża

_WID

real

Szerokość czopa, przy wymiarowaniu ze znakiem od naroża

_CRAD

real

Promień naroża czopu (wprowadzić bez znaku)

_PA

real

Punkt odniesienia czopu, Odcięta (absolutna)

_PO

real

Punkt odniesienia czopu, Rzędna (absolutna)

_STA

real

Kąt pomiędzy osią podłużną i 1-osią płaszczyzny

_MID

real

Maks. dosuw na głębokość (przyrostowo, wprowadzić bez znaku)

_FAL

real

Naddatek wykańczający na krawędzi konturu (przyrostowo)

_FALD

real

Naddatek wykańczający na dnie (przyrostowo, wprowadzić bez znaku)

_FFP1

real

Posuw na konturze

_FFD

real

Posuw wgłębny

_CDIR

integer

Kierunek frezowania: (wprowadzić bez znaku)
Wartości:
0...Współbieżne z obrotami freza
1...Przeciwbieżnie do obrotów
2 z G2 (niezależnie od kierunku obr. wrzeciona)
3...z G3

_VARI

integer

Rodzaj obróbki:
Wartości:
1...Skrawanie zgrubne naddatku wykańczającego
2...Skrawanie wykańczające (wymiar X/Y/Z=0)

_AP1

real

Długość surowego czopa

_AP2

real

Szerokość surowego czopa
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Funkcja
Przy pomocy cyklu możemy obrobić czop prostokątny w płaszczyźnie obróbczej. Do obróbki wykańczającej potrzebny jest frez czołowy.
Dosuw na głębokość jest wykonywany zawsze w
pozycji przed najazdem po półokręgu na kontur.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Punkt startowy jest pozycją w dodatniej półprostejodciętej z włączeniem obliczonego półokręgu najazdowego i po uwzględnieniu zaprogramowanego wymiaru
detalu surowego po stronie odciętej.
Przebieg ruchów przy skrawaniu zgrubnym
(_VARI=1)
Najazd i zjazd z konturu:
Z posuwem szybkim najeżdżana jest płaszczyzna wycofania (_RTP), a potem na tej wysokości pozycjonowanie w punkcie startowym płaszczyzny obróbczej.
Punkt startowy mierzy się do odciętej i jest ustawiony w
zerze.
Następuje dosuw posuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa (_SDIS), a następnie posuwem konwencjonalnym przejazd na głębokość obróbczą. Kontur czopa
jest najeżdżany po torze w kształcie półokręgu. Kierunek frezowania można określić jako zgodny (współbieżny) lub przeciwny (przeciwbieżny) do obrotów
wrzeciona.
Po jednokrotnym objechaniu czopa następuje zjazd z
konturu po półokręgu w płaszczyźnie i następnie wykonywany jest dosuw na kolejną głębokość obróbczą.
Następnie kontur ponownie jest najeżdżany po półokręgu i objeżdżany jest 1 raz czop. Taki przebieg
przetwarza się tak długo, aż osiągnięta zostanie zaprogramowana głębokość czopa. Następnie najeżdżana
jest z posuwem szybkim płaszczyzna wycofania
(_RTP).

3-190

Najazd i zjazd po półokręgu na kontur, gdy prawe
obroty wrzeciona i frezowanie współbieżne

Y

Najazd na kontur

X

Zjazd z konturu
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Dosuw na głębokość:
• Dosuw na odstęp bezpieczeństwa
• Zagłębienie na głębokość obróbczą
Pierwszą głębokość obróbczą wylicza się na podstawie:
• Całkowitej głębokości,
• Naddatku wykańczającego i
• maks. możliwych liczby dosuwów na głębokość.
Przebieg ruchów przy skrawaniu wykańczającym
(_VARI=2)
Stosownie do ustawionego parametru _FAL i _FALD
wykonywana jest obróbka wykańczająca powierzchni
bocznej lub podstawy, względnie wspólnie obydwie
obróbki. Strategia najazdu odpowiada ruchom w płaszczyźnie, tak jak dla skrawania zgrubnego.

Objaśnienie parametrów

Y

Czop mierzony od punktu środka
_PA

Parametry _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR patrz
Rozdz. 2.1.2. (Wiercenie,centrowanie- nakiełkowanie – CYCLE81).
Parametry _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD
patrz rozdz. 3.9.
Dane ustawcze cyklu _ZSD[2] patrz rozdz. 3.2.

G
Czop mierzony od naroża

_L
EN

G

Y

_STA

_PO

ID
_W

• 0 oznacza Środek czopa
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_PA, _PO (Punkt odniesienia)
Parametrami _PA i _PO definiujemy punkt odniesienia czopa w odciętej i rzędnej. Dla czopa jest nim
albo jego środek lub naroże. Oszacowanie tego
parametru zależy od danej ustawczej cyklu _ZSD[2]:
• 1 oznacza naroże
Gdy wymiarowanie czopa od naroża, to wymiary para-

_STA

ID
_W

_LENG, _WID i _CRAD (Długość czopa, szerokość czopa i promień naroża)
Parametrami _LENG, _WID i _CRAD określamy
kształt czopa w płaszczyźnie. Czop może być wymiarowany tutaj od środka lub naroża. Gdy wymiarowanie od naroża, to _LENG i _WID wprowadza
się ze znakiem. Wartość długości (_LENG) odnosi
się zawsze do odciętej (dla kąta płaszczyzny zero
stopni).

_CRAD

_PA

X

3-191

3

Cykle frezowania
12.97

12.97
04.00

3.13 Frezowanie czopa czworokątnego - CYCLE76 (od wersji SW 5.3)

3

metrów dla długości i szerokości (_LENG, _WID) wpisuje się ze znakiem przez co można jednoznacznie
określić położenie czopa.
_STA (Kąt)
_STA podaje kąt pomiędzy 1 osią płaszczyzny (odciętą)
i osią podłużną czopa.
_CDIR (Kierunek frezowania)
Pod tym parametrem podaje się kierunek obróbki czopa. Poprzez parametr _CDIR można zaprogramować
kierunek frezowania
• bezpośrednio „2 dla G2“ i „3 dla G3“ lub
• alternatywnie do tego „Współbieżnie“ lub „Przeciwbieżnie“
Współbieżne lub przeciwbieżne skrawanie sprawdza
się wewnętrznie w cyklu na podstawie aktywnych
kierunków obrotów wrzeciona przed wywołaniem
cyklu.
Współbieżnie
Przeciwbieżnie
M3 → G3

M3 → G2

M4 → G2

M4 → G3

_VARI (Rodzaj obróbki)
Parametrem _VARI można ustalić rodzaj obróbki.
Możliwymi wartościami są:
• 1=Skrawanie zgrubne
• 2=Skrawanie wykańczające
_AP1, _AP2 (Wymiary detalu surowego)
Podczas obróbki czopa możemy uwzględnić wymiary surowego detalu (np. gdy obrabiamy wstępnie
odlany detal). Wymiary surowe detalu długości i
szerokości (_AP1, _AP2) programuje się bez znaku
i rozkłada się je arytmetycznie i symetrycznie wokół
środka czopa. Od tego wymiaru zależy wewnętrznie
wyliczony promień półokręgu najazdowego.

Y

_AP2

_AP1
X
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Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu należy uaktywnić korekcje
narzędziowe. W przeciwnym wypadku cykl przerywa
obróbkę z alarmem 61009 „Aktywny numer narzędzia = 0” Wewnętrznie cykl korzysta z nowego aktualnego układu współrzędnych, z którego wpływa na
wyświetlacz wartości rzeczywistych. Punkt zerowy
tego układu współrzędnych położony jest w środku
kieszeni. Na końcu cyklu ponownie aktywny jest
pierwotny układ współrzędnych.

Przykład programowania
Y

Y

A

A-B
P1

60

Czopy (wypusty)
Programem tym można obrobić w płaszczyźnie XY
czop o długości 60mm, szerokości 10mm, promieniu
naroża 15mm. Czop jest ustawiony pod kątem 10 stopni do osi X i jest zaprogramowany od naroża w punkcie
P1. Wymiary długości i szerokości od naroża należy
podać ze znakiem, aby jednoznacznie określić położenie czopa. Czop został przygotowany do obróbki z
nadmiarowymi wymiarami i ma długość 80mm i szerokość 50mm.

R15

10°

B
80

X

17,5

Z

N10 G90 G0 G17 X100 Y100 T20 D1 S3000 M3 Określenie wartości technologicznych
N11 M6
N20 _ZSD[2]=1

Wymiarowanie czopa od naroża

N30 CYCLE76 (10, 0, 2, -17.5, , -60, ->
-> -40, 15, 80, 60, 10, 11, , , 900, ->
-> 800, 0, 1, 80, 50)
N40 M30

Wywołanie cyklu

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w bloku

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3-193

3

3.14

Cykle frezowania

12.97
04.00

3.14 Frezowanie czopa okrągłego - CYCLE77 (od wersji SW 5.3)

3

Frezowanie czopa okrągłego - CYCLE77 (od wersji SW 5.3)
Programowanie
CYCLE77 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1,
_FFD, _CDIR, _VARI, _AP1)

Parametry
Poniższe parametry należy zawsze wprowadzić:
_RTP
real
Płaszczyzna wycofania (absolutna)

3-194

_RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

_SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (z dodaniem do płaszczyzny bazowej, wprowadzić
bez znaku)

_DP

real

Głębokość (absolutna)

_DPR

real

Głębokość względem płaszczyzny bazowej (wprowadzić bez znaku)

_PRAD

real

Średnica czopa (wprowadzić bez znaku)

_PA

real

Środek czopa, Odcięta (absolutna)

_PO

real

Środek czopa, Rzędna (absolutna)

_MID

real

maksymalna głębokość dosuwu (przyrostowo, wprowadzić bez znaku)

_FAL

real

Naddatek wykańczający na krawędzi konturu (przyrostowo)

_FALD

real

Naddatek wykańczający na dnie (przyrostowo, wprowadzić bez znaku)

_FFP1

real

Posuw konwencjonalny na konturze

_FFD

real

Posuw wgłębny (lub dosuw w przestrzeni)

_CDIR

integer

Kierunek frezowania: (wprowadzić bez znaku)
Wartości:
0...Współbieżne z obrotami freza
1...Przeciwbieżnie do obrotów
2 z G2 (niezależnie od kierunku obr. wrzeciona)
3...z G3

_VARI

integer

Rodzaj obróbki
Wartości:
1...Skrawanie zgrubne do naddatku wykańczającego
2...Skrawanie wykańczające (Naddatek X/Y/Z=0)

_AP1

real

Średnica czopa detalu surowego
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Funkcja
Przy pomocy cyklu można obrobić czop okrągły w
płaszczyźnie obróbczej. Do obróbki wykańczającej
potrzebny jest frez czołowy. Dosuw na głębokość
wykonywany jest zawsze w pozycji przed najazdem
po półokręgu na kontur.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed początkiem cyklu:
Punkt startowy jest pozycją w dodatnim zakresie odciętej z wliczonym półokręgiem najazdu po uwzględnieniu
zaprogramowanych wymiarów detalu surowego.
Przebieg ruchów przy skrawaniu zgrubnym
(_VARI=1)
Najazd i zjazd z konturu:
Płaszczyzna wycofania (_RTP) najeżdżana jest z posuwem szybkim, aby potem na tej wysokości spozycjonować i ustawić narzędzie w punkcie startowym płaszczyzny obróbczej. Punkt startowy zdefiniowany jest
względem osi odciętej i ustawiony w zerze.
Następuje dosuw z posuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa (_SDIS), a dalej z prędkością posuwu
konwencjonalnego przesuw na głębokość obróbczą.
Najazd na kontur czopa wykonywany jest po półokręgu
z uwzględnieniem zaprogramowanego detalu surowego
okrągłego czopa.
Kierunek frezowania można określić na podstawie kierunku obrotów wrzeciona jako frezowanie współbieżne
lub przeciwbieżne. Jeśli wykonana zostanie jednorazowa obróbka wokół czopa, to nastąpi zjazd z konturu w
płaszczyźnie po półokręgu i rozpocznie się dosuw do
kolejnej głębokości obróbczej.
Następnie kontur najeżdżany jest ponownie po półokręgu i czop jest raz objeżdżany. Ten przebieg powtarza się tak długo, aż osiągnięta zostanie zaprogramowana głębokość czopa. Następnie najeżdżana jest
płaszczyzna wycofania (_RTP) z posuwem szybkim.
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Najazd i zjazd po półokręgu na kontur, gdy prawe
obroty wrzeciona i frezowanie współbieżne
Y
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Dosuw na głębokość:
• Dosuw na odstęp bezpieczeństwa
• Zagłębienie na głębokość obróbczą
Pierwszą głębokość obróbczą wylicza się na podstawie:
• Całkowitej głębokości,
• Naddatku wykańczającego i
• Maks. liczby możliwych dosuwów na głębokość.
Przebieg ruchów przy skrawaniu zgrubnym
(_VARI=2)
Zgodnie z ustawionymi parametrami _FAL i _FALD
wykonywana jest obróbka wykańczająca powierzchni
bocznej lub podstawy czopa, względnie obydwie razem. Strategia najazdu odpowiada ruchom w płaszczyźnie takim jak przy obróbce zgrubnej.

Objaśnienie parametrów
Parametry _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR patrz
Rozdz. 2.1.2. (Wiercenie, centrowanie – CYCLE81).
Parametry _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD patrz rozdz.
3.9.
_PRAD (Średnica czopa)
Średnicę należy podać bez znaku
_PA, _PO (Środek czopa)
W parametrach _PA i _PO definiuje się punkt odniesienia
czopa. Okrągły czop jest wymiarowany zawsze od środka
_CDIR (Kierunek frezowania)
W parametrze tym podaje się kierunek obróbki czopa
• bezpośrednio „2 dla G2“ i „3 dla G3“ lub
• alternatywnie do tego „Współbieżnie“ lub „Przeciwbieżnie“
Współbieżność i przeciwbieżność ustala się wewnętrznie w cyklu na podstawie bieżącego kierunku
obrotów wrzeciona przed wywołaniem cyklu.
Współbieżnie Przeciwbieżnie
M3 → G3
M3 → G2
M4 → G2
M4 → G3
_VARI (Rodzaj obróbki)
W parametrze _VARI definiuje się rodzaj obróbki.
Możliwymi wartościami są:
• 1=Skrawanie zgrubne
• 2=Skrawanie wykańczające
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3.14 Frezowanie czopa okrągłego - CYCLE77 (od wersji SW 5.3)

_AP1 (Średnica surowego detalu czopa okrągłego)
Parametrem tym definiuje się wymiary detalu surowego
czopa (bez znaku). Od tego wyniku zależy wewnętrznie
wyliczany promień najazdu po półokręgu.

Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu należy uaktywnić korekcje
narzędziowe. W przeciwnym wypadku cykl przerywa
obróbkę z alarmem 61009 „Aktywny numer narzędzia =
0” Wewnętrznie cykl korzysta z nowego aktualnego
układu współrzędnych, z którego oddziałuje na wyświetlacz wartości rzeczywistych. Punkt zerowy tego
układu współrzędnych położony jest w środku kieszeni.
Na końcu cyklu ponownie aktywny jest pierwotny układ
współrzędnych.

Przykład programowania
Y

Y

Okrągły czop
Obróbka czopa ze średnicą dla detalu surowego
równą 55mm i z maks. dosuwem 10mm na przejście
skrawające. Podanie naddatku wykańczającego,
aby potem wykonać obróbkę wykańczającą powierzchni bocznej czopa.
Cała obróbka realizowana w trybie przeciwbieżnym.

A-B

70

Ø50

Ø55

A

60

N10 G90 G17 G0 S1800 M3 D1 T1

B

X

20

Z

Określenie wartości technologicznych

N11 M6
N20 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, ,50, 60, ->
-> 70, 10, 0.5, 0, 900, 800, 1, 1, 55)
N30 D1 T2 M6

Wywołanie cyklu Skrawanie zgrubne
Wymiana narzędzia

N40 S2400 M3

Określenie wartości technologicznych
N50 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, , 50, 60, -> Wywołanie cyklu skrawanie wykańczają-> 70, 10, 0, 0, 800, 800, 1, 2, 55)
ce
N40 M30
Koniec programu
-> musi być zaprogramowana w bloku
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Frezowanie kieszeni z wypustami (wyspy) - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75
(od wersji SW 5.2)
Frezowanie kieszeni z wypustami jest wyposażeniem opcjonalnym i wymaga zainstalowania oprogramowania w wersji SW 5.2 i MMC 103
Warunek
Aby zastosować cykl frezowania kieszeni z wypustami należy zmienić ustawienia określonych danych maszynowych
Literatura: aktualne informacje patrz:
• plik „siemensd.txt“ dostarczonego oprogramowania (cykle standardowe) lub
• przy HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

Funkcja
Przy pomocy cykli CYCLE73, CYCLE74 i CYCLE75 możemy obrobić kieszenie
z wypustami.
Kontury kieszeni i wypusty są zdefiniowane w kodzie DIN w tym samym programie w jakim zaprogramowano obróbkę kieszeni lub są zdefiniowane jako
podprogramy.
Za pośrednictwem cykli CYCLE74 i CYCLE75 są przekazywane informacje o
samych krawędziach konturu lub wypustach, a także podawany jest właściwy
cykl frezowania kieszeni.CYCLE73 wygeneruje przy pomocy procesora geometrycznego program obróbczy i jego obrobi.Należy zachować zaprogramowaną
kolejność wywołania cykli, aby prawidłowo przetworzyć podane techniczne
warunki obróbki programu.
• CYCLE74( )

;Przekazywanie informacji o krawędziach konturu

• CYCLE75( )

;Przekazywanie informacje o 1-konturze wypustu

• CYCLE75( )

;Przekazywanie informacji o 2-konturze wypustu

• ...
• CYCLE73( )

3-198
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3.15.1 Przekazywanie informacji o krawędziach konturu kieszeni- CYCLE74
Frezować kieszeń z wypustami, jako wyposażenie
opcjonalne, wymaga zainstalowania każdorazowo
oprogramowania w wersji SW5.2 do NCK i
MMC 103

Programowanie
CYCLE74 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

Parametry
_KNAME

string

Nazwa podprogramu konturowego dla krawędzi konturu kieszeni

_LSANF

string

Numer blok/etykieta początku opisu konturu

_LSEND

string

Numer blok/etykieta końca opisu konturu

Funkcja
Cykl CYCLE74 służy do przekazywania informacji o
krawędziach konturowych kieszeni do cyklu frezowania
kieszeni CYCLE73. W tym celu wewnętrznie tworzy się
tymczasowy plik w katalogu standardowych cykli i tam
przesyła i zapamiętuje wartości parametrów.
Jeśli taki plik już istnieje, to jest kasowany i tworzony
jest nowy.
Tutaj należy dla zachowania sekwencji wywołania należy wpierw wywołać CYCLE74, aby potem móc frezować kieszeń z wypustami.
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Objaśnienie parametrów
Krawędź konturu można do wyboru zaprogramować we
własnym oddzielnym programie lub w wywołanym programie głównym. Przesłanie informacji do cyklu następuje
poprzez parametr _KNAME, nazwę programu lub
_LSANF, _LSEND, oznaczenie fragmentu programu od...
do , poprzez podanie numeracji bloków lub etykiet.
Tym samym mamy trzy możliwości programowania konturu:
• Kontur występuje w oddzielnym własnym programie,
wtedy musi być zaprogramowana tylko _KNAME np.
CYCLE74 (“KRAWĘDŹ“,““,““)
• Kontur jest w wywoływanym programie,
wtedy muszą być zaprogramowane tylko _LSANF i
_LSEND np. CYCLE74 (““,“N10“,“N160“)
• Krawędź konturu jest fragmentem programu ale
nie tego, z którego wywoływany jest cykl,
i wtedy muszą być zaprogramowane wszystkie trzy
parametry np.
CYCLE74(“KRAWĘDŹ“,“ZNACZNIK_POCZĄTEK“,
“ZNACZNIK_KONIEC“)
Nazwę programu mogą opisać dane dla ścieżki i typ programu
Przykład:
_KNAME=“/N_WKS_DIR/_N_PRZYKŁAD3_WPD/_N_RAND_MPF“
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3.15.2 Przekazywanie informacji o konturze wypustu - CYCLE75
Frezowanie kieszeni z wypustami jest wyposażeniem opcjonalnym i wymaga zainstalowania oprogramowania w wersji SW 5.2 do NCU i MMC 103

Programowanie
CYCLE75 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

Parametry
_KNAME

string

Nazwa podprogramu konturowego dla krawędzi konturu wypustu

_LSANF

string

Numer blok/etykieta początku opisu konturu

_LSEND

string

Numer blok/etykieta końca opisu konturu

Funkcja
Cykl CYCLE75 służy do przekazywania informacji o
konturze wypustu do cyklu frezowania kieszeni
CYCLE73. Na każdy kontur wypustu przypada jedno
wywołanie cyklu. Jeśli nie ma wypustu, to nie musi być
on wywołany. Przekazywane wartości parametrów są
zapisywane do tymczasowego otwartego pliku w
CYCLE74.

Objaśnienie parametrów
Liczba i znaczenie parametrów odpowiadają opisowi
w CYCLE74.
(patrz CYCLE74)
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3.15.3 Programowanie konturu
Krawędź konturu kieszeni i kontur wypustu muszą być zamkniętymi figurami tzn. punkt początkowy pokrywa się z punktem końcowym.
Punkt startowy tzn. pierwszy punkt każdego konturu należy programować zawsze łącznie z G0, wszystkie pozostałe elementy
konturu poprzez G1 do G3. Przy programowaniu konturu ostatni
z elementów nie może zawierać ani promienia, ani też fazy (blok
z etykietą lub nr bloku końca konturu).
Narzędzie przed wywołaniem CYCLE73 nie może znajdować się
na pozycji początkowej zaprogramowanego elementu konturu.
Wymagane programy mogą być zawsze zapamiętane tylko w
katalogu (program detalu lub części).Dopuszcza się możliwość
programowania krawędzi konturu kieszeni lub wypustu w globalnej pamięci podprogramów.
Dane geometryczne w układzie odniesienia do detalu są programowane do wyboru w wymiarach metrycznych lub calowych.
Zmiana ich wewnątrz pojedynczego programu konturowego prowadzi do błędnego przebiegu programu obróbki.
Gdy zmienia się zasady wymiarowania łącznie z G90/G91 w
programach konturowych, to należy pamiętać, że na początku
programu należy zaprogramować prawidłowo i w odpowiedniej
kolejności rozkaz dla systemu wymiarowania obrabianego programu konturowego.
Podczas obliczeń w programie obróbczym kieszeni uwzględnia
się tylko wymiary geometryczne w płaszczyźnie.
Jeśli we fragmentach konturu zaprogramowano inne osie lub
funkcje (T..., D..., S..., M... itd.), to będą one pamiętane wewnętrznie podczas przygotowania konturu do obróbki.
Przed rozpoczęciem obróbki należy zaprogramować wszystkie
niezbędne rozkazy dla wykonania w programie specyficznych
maszynowych funkcji (np. wywołanie narzędzi, obroty, rozkazyM). Wielkości dla posuwów należy zapisać w parametrach
CYCLE73.
Promień narzędzia musi być większy od zera. Nie dopuszcza się
powtórzeń konturów wypustów przez podanie odpowiednich
rozkazów sterujących dla przesunięć (np. przesunięcie punktu
zerowego, funkcja Frame itd.). Każdy z powtarzanych wypustów
musi być zaprogramowany na nowo, ale jego współrzędne są
przeliczane z uwzględnieniem przesunięć.
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Przykład programowania
Przykład programu 1.mpf (kieszeń z wypustami)

Y

Y

98
A

66

R

10

73

R

R5

30

$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=6 $TC_DP3[5,1]=111
$TC_DP1[2,2]=120 $TC_DP6[2,2]=5 $TC_DP3[2,2]=130
N100 G17 G40 G90
N110 T5 D1
N120 M6
N130 S500 M3 F2000 M8
GOTOF _BEARBEITUNG
;
N510 _RAND:G0 G64 X25 Y30 F2000
N520 G1 X118 RND=5
N530 Y96 RND=5
N540 X40 RND=5
N545 X20 Y75 RND=5
N550 Y35
N560 _ENDRAND:G3 X25 Y30 CR=5
;
N570 _INSEL1:G0 X34 Y58
N580 G1 X64
N590 _ENDINSEL1:G2 X34 Y58 CR=15
;
N600 _INSEL2:G0 X79 Y73
N610 G1 X99
N620 _ENDINSEL2:G3 X79 Y73 CR=10
;
_BEARBEITUNG:
;Programowanie Konturów
PRZYKŁAD_CONT:
CYCLE74 (“PRZYKŁAD1“,“_RAND“,“_ENDRAND“)
CYCLE75 (“PRZYKŁAD1“,“_INSEL1“,“_ENDINSEL1“)
CYCLE75 (“PRZYKŁAD1“,“_INSEL2“,“_ENDINSEL2“)
ENDLABEL:
M30
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58

%_N_PRZYKŁAD1_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
; Przykład_1: kieszeń z wypustami
;

A-A

20

34

A
79

X

17,5

Z

zaokrąglenia w narożach R5

;korekcja narzędzia T5 D1
;Warunki wyjściowe w kodzie-G
;Wymienić frez

;Zdefiniować krawędź konturu

;zdefiniować dolne wypusty

;zdefiniować górne wypusty

;Przekazywanie krawędzi konturu
;Przekazywanie 1-konturu wypustu
;Przekazywanie 2-konturu wypustu
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3.15.4 Frezowanie kieszeni z wypustami - CYCLE73
Frezowanie kieszeni z wypustami, jako wyposażenie
opcjonalne, wymaga zainstalowania każdorazowo
oprogramowania w wersji SW5.2 do NCK i MMC
103.

Programowanie
CYCLE73 (_VARI, _BNAME, _PNAME, _TN, _RTP,
_RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _MID, _MIDA, _FAL, _FALD,
_FFP1, _FFD, _CDIR, _PA, _PO, _RAD, _DP1)

Parametry

3-204

_VARI

integer

Rodzaj obróbki: (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK (wybór obróbki):
Wartości:1...Skrawanie zgrubne (wybór materiału) pełnego materiału
2...Skrawanie zgrubne pozostałego materiału
3...Skrawanie wykańczające krawędzi
4...Skrawanie wykańczające podłoża
5...wstępne wiercenie
MIEJSCE DZIESIĄTEK (wybór strategii zagłębiania):
Wartości:
1...pionowo z G1
2...po torze śrubowym
3...wahliwie
MIEJSCE SETEK (wybór trybu podnoszenia):
Wartości:
0...na płaszczyznę wycofania (_RTP)
1...z odstępem bezpieczeństwa (_SDIS) ponad
płaszczyzną bazową (_RFP)
MIEJSCE TYSIĘCY(wybór punktu startowego):
Wartości:
1...automatyczny
2...ręczny

_BNAME

string

Nazwa dla programu pozycji otworów

_PNAME

string

Nazwa dla programu obróbki frezowania kieszeni

_TN

string

Nazwa narzędzia do wybierania materiału

_RTP

real

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

_RFP

real

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

_SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa (z dodaniem do płaszczyzny bazowej, wprowadzić bez znaku)

_DP

real

Głębokość kieszeni (absolutna)

_DPR

real

Głębokość kieszeni (przyrostowa)

_MID

real

maks. głębokość dosuwu dla dosuwów (wprowadzić bez znaku)
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_MIDA

real

maks. szerokość dosuwu w płaszczyźnie (wprowadzić bez znaku)

_FAL

real

Naddatek wykańczający w płaszczyźnie (wprowadzić bez znaku)

_FALD

real

Naddatek wykańczający na podłożu-dnie (wprowadzić bez znaku)

_FFP1

real

Posuw do obróbki powierzchni

_FFD

real

Posuw wgłębny

_CDIR

integer

Kierunek frezowania przy obróbce kieszeni: (wprowadzić bez znaku)
Wartości:
0...Współbieżne z obrotami freza (odpowiada kier. obr.
wrzeciona)
1...Przeciwbieżnie do obrotów
2...z G2 (niezależnie od obrotów wrzeciona)
3...z G3

_PA

real

Punkt startowy w pierwszej osi (tylko przy ręcznym wyborze pkt. start.)

_PO

real

Punkt startowy w drugiej osi (tylko przy ręcznym wyborze pkt. start.)

_RAD

real

Promień toru środkowego przy zagłębieniu po torze śrubowym lub maks.
kąt zagłębienia przy zagłębianiu wahliwym

_DP1

real

Głębokość zagłębienia gdy obrót o 360°przy zagłębianiu po torze śrubowym

Funkcja
Cykl CYCLE73 jest cyklem obróbczym, którym można
obrobić kieszeń z lub bez wypustów. Wspomaga on
kompletną obróbkę takiej kieszeni i ma w swej ofercie
takie fazy obróbcze jak:
• Wstępne wiercenie
• Usuwanie materiału z kieszeni
• Usuwanie resztek materiału po obróbce
• Wykańczanie krawędzi
• Wykańczanie podstawy (dna)
Kontury kieszeni i wypustów są programowalne w kodzie DIN np. przy pomocy procesora geometrycznego.
Cykl przebiega dla każdego przejścia obróbki jeden raz
zgodnie z zaprogramowanym rodzajem obróbki
(_VARI). W przypadku konieczności powtórzenia obróbki zgrubnej lub wykańczającej, albo gdy dodatkowo
trzeba usunąć zgrubnie pozostałą resztę materiału, to
musimy ponownie wywołać cykl CYCLE73.
Wybieranie materiału z kieszeni
Podczas tego procesu obróbki narzędzie aktywne obrabia kieszeń do zaprogramowanego naddatku wykańczającego. Strategia zagłębiania do frezowania jest do
wyboru. Zgodnie z podanymi na wstępie wartościami
następuje podział przejść skrawających w kierunku
zagłębienia kieszeni (oś narzędziowa).
Obrobić i usunąć resztę materiału
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Cykl umożliwia usunięcie materiału małym frezem. W
wygenerowanym programie wykonywane są rozkazy
dla przejazdów, które wynikają z ostatniego przebiegu
frezowania i aktualnego promienia narzędzia.
Technologia usuwania resztek materiału polega na
wielokrotnym i kolejnym zastosowaniu narzędzi z coraz
mniejszymi promieniami. Nie ma kontroli, czy po takim
zabiegu nie ma już żadnych resztek materiałów.
Wykańczanie krawędzi/dna
Dalszą funkcją cyklu jest wykańczanie dna kieszeni lub
objazd wraz z obróbką wykańczającą kieszeni i pojedyńczych wypustów.
Wstępne wiercenie
W zależności od zastosowanego narzędzia do frezowania może się okazać, że trzeba wstępnie wywiercić
otwór, aby usunąć materiał.
W cyklu, w zależności od podanych dalej kolejnych faz
usuwania materiału, wyliczone są automatycznie pozycje dla wstępnego wiercenia.
Na każdej z takich pozycji wykonywany jest najpierw
modalnie cykl wiercenia. Wstępne wiercenie można
podzielić i wykonać w kilku technologicznych przejściach obróbki skrawania (np. 1-centrowanienakiełkowanie, 2-wiercenie).
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Przebieg wstępnego wiercenia
Po modalnym wywołaniu cyklu wiercenia w pierwszej fazie obróbki wstępnego wiercenia należy rozkazem powtarzania REPEAT przywołać kolejne
przejścia skrawające zgodnie z zawartością cyklu
CYCLE73, a także powtórzyć wywołanie konturu.
Przy kolejnej wymianie narzędzia należy odwołać
modalny cykl wiercenia. Potem mogą następować
kolejne warianty technologiczne wiercenia.
Dalej następuje fragment programu z CYCLE73, w
którym zawarte są wszystkie niezbędne parametry,
a także programy do usuwania materiału i wiercenia.
Z wyjątkiem parametru _VARI, wszystkie przynależne parametry technologoczne do usuwania materiału muszą być zawsze zapisane. Do tego miejsca
cykl generuje wyłącznie programy technologiczne
do usuwania materiału z kieszeni i pozycjonowania
narzędzi na otworach, a program pozycjonowania
wywołany jest łącznie z jego obróbką.
Ze względu na to, że mamy różne kształty kieszeni,
to musimy w tej fazie przywołać ponownie odpowiadające im kontury. Gdy jest jedna kieszeń, to nie ma
tego bloku. Ten fragment obróbki należy oznaczyć
rozkazem przeskoku do kolejnego fragmentu obróbki z usuwaniem materiału z kieszeni.
Przykład
Wstępne wiercenie z usuwaniem materiału
ABNAHME4_CONT:

;Znacznik z nazwą dla początku konturu kieszeni

CYCLE74(“RANDA01“, ,)

;Definicja krawędzi konturu kieszeni

CYCLE75(“INS11A01“, ,)

;Definicja konturu 1-wypustu

CYCLE75(“INS1A01“, ,)
CYCLE75(“INS2A01“, ,)
CYCLE75(“INS3A01“, ,)
ENDLABEL:

;Znacznik końca konturu kieszeni

T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-3)

;Modalne wywołanie cyklu wiercenia

REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END

;Obróbka programu do pozycjonowania otworów

MCALL

;Odwołać modalnie cykl wiercenia
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GOTOF ABNAHME4_BEAR_END

;Skok do usuwania materiału z kieszeni

ABNAHME4_BEAR:

;Początek wygenerowania fragmentu programu

;REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL

;Wymagany wtedy, gdy więcej niż jeden kontur
;kieszeni

CYCLE73(1015,“ABNAHME4_DRILL“,“ABNAHME4_MILL
1“,“3“,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)
ABNAHME4_BEAR_END:

;Wygenerować koniec fragmentu programu

T3 M6
D1 M3 S2000
;REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL

;Wymagany, gdy więcej niż jedna kieszeń

CYCLE73(1011,“ABNAHME4_DRILL“,“ABNAHME4_MILL
1“,“3“,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)

;Wybieranie materiału z kieszeni

Przebieg obróbki zgrubnej, wybieranie materiału (_VARI=XXX1)
Rozkaz CYCLE73 należy zapisać jeszcze raz ze
wszystkimi parametrami.
Program wykona następujące przejścia skrawające:
• Najazd ręcznie wyliczonego lub automatycznie
wygenerowanego punktu startowego, który leży
na płaszczyźnie wycofania. Następnie z posuwem G0 najazd płaszczyzny bazowej z uwzględnieniem odstępu bezpieczeństwa.
• Dosuw z posuwem o wartości _FFD na aktualną
głębokość obróbki zgodnie z wybraną strategią
zagłębiania (_VARI).
• Wyfrezowanie z posuwem _FFP1 kieszeni z
wypustami do naddatku wykańczającego. Kierunek obróbki zgodny jest ze zdefiniowanym w
_CDIR kierunkiem. W przypadku niekorzystnych
zależności między średnicą freza, a wykonywanymi przejazdami w lukach pomiędzy wypustami
lub wypustami a krawędzią konturu, można podzielić obróbkę kieszeni. W tym celu cykl wylicza
dodatkowe punkty startowe dla zagłębień podczas frezowania.
• Podniesienie narzędzia zgodnie z wybranym
trybem i powrót do punktu startowego w celu następnego dosuwu do płaszczyzny.
• Po zakończeniu obróbki kieszeni narzędzie zgodnie
z trybem podniesienia wycofuje się albo na płaszczyznę wycofania albo na odstęp bezpieczeństwa
przed płaszczyzną bazową. Pozycję narzędzia w
płaszczyźnie uzyskuje się z wygenerowanego programu i leży powyżej powierzchni kieszeni.
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Przebieg skrawania wykańczającego
(_VARI=XXX3)
• Przy skrawaniu wykańczającym krawędzi konturowych kieszeni i wypustów są one tylko raz obrabiane. Strategię zagłębiania należy zaprogramować w pionie łącznie z G1 (_VARI). Najazd i
zjazd na punkt startowy lub końcowy przy skrawaniu wykańczającym następuje zawsze po
stycznej do łuku.
• Do skrawania wykańczającego podłoża (dna)
kieszeni pozycja wyznaczona przez głębokość
kieszeni + naddatek wykańczający + odstęp bezpieczeństwa najeżdżana jest z G0. Od tego miejsca z posuwem G1 określonego dla dosuwu na
głębokość następuje przesuw pionowy na głębokość. Powierzchnia podstawy kieszeni jest obrabiana jeden raz.
• Podniesienie i wycofanie realizowane jest podobnie jak dla wybierania materiału
• Jeśli jednoczesne wykańczanie w płaszczyźnie i
na podstawie (dnie) kieszeni, to należy zapisać
parametry _FAL i _FALD,a także _VARI=XXX4.
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Objaśnienie parametrów
_VARI (Rodzaj obróbki)
Parametrem _VARI można zdefiniować rodzaj obróbki
Możliwymi wartościami są:
Miejsce jednostek:
• 1=Skrawanie zgrubne (wybieranie materiału) z
pełnego materiału
• 2=Skrawanie zgrubne pozostałego materiału
• 3=Skrawanie wykańczające krawędzi
• 4=Skrawanie wykańczające dna
• 5=Wstępne wiercenie
Łącznie z ustawieniem „Zgrubne z pełnego materiału“
program obróbki wybiera w komplecie materiał z kieszeni do naddatku wykańczającego. Jeśli wybraną
średnicą freza nie można obrobić powierzchni obrabianych krawędzi, to przy ustawieniu „2” można później
obrobić powierzchnię mniejszym frezem.Do tego należy
ponownie wywołać CYCLE73.
Miejsce dziesiątek:
• 1=pionowo z G1
• 2=po torze śrubowym
• 3=wahliwie
Wybór strategii zagłębiania:
• Pionowe zagłębienie (_VARI=XX1X)
oznacza, że aktualnie wyliczoną w cyklu głębokość dosuwu osiąga się w jednym bloku programu.
• Zagłębienie po torze śrubowym
(_VARI=XX2X)
oznacza, że środek freza przemieszcza się po
torze śrubowym zdefionowanym przez promień
_RAD i głębokość przypadającą na jeden obrót
_DP1. Prędkość posuwu programuje się tutaj
również w _FFD. Kierunek interpolacji dla tego
toru śrubowego zgodny jest z kierunkiem w jakim
ma być obrabiana kieszeń.
Zaprogramowaną w _DP1 głębokość przy zagłębieniu wylicza się dla maks. głębokość i jest ona
zawsze liczbą całkowitą obrotów po torze śrubowym.
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Po osiągnięciu aktualnej głębokości podczas dosuwu (mogą to być kilka obrotów po torze śrubowym)
wykonywany jest jeszcze jeden pełny obrót w celu
usunięcia ukośnego toru zagłębienia. Potem rozpoczyna się wybieranie materiału z kieszeni w tej
płaszczyźnie do naddatku wykańczającego.
• Zagłębienie wahliwe (_VARI=XX3X)
oznacza, że środek freza zagłębia się po prostej
wykonując po ukosie wahliwe ruchy , wahając się
tam i z powrotem do momentu osiągnięcia kolejnej aktualnej głębokości.
Maks. kąt zagłębienia zaprogramowano w _RAD,
długość drogi wahania obliczana jest wewnętrznie w cyklu. Po osiągnięciu aktualnej głębokości
wykonywany jest jeszcze jeden ruch na tej drodze bez dosuwu na głębokość w celu usunięcia
ukośnej pozostałości na torze zagłębienia. Prędkość posuwu programuje się w _FFD.
Miejsce setek: (_VARI=X1XX)
• 0=na płaszczyznę wycofania (_RTP)
• 1=w odstępie bezpieczeństwa (_SDIS) ponad płaszczyzną bazową (_RFP)
Miejsce tysięcy: (_VARI=1XXX)
• 1=Automatyczny punkt startowy
• 2=Ręczny punkt startowy
Gdy automatyczny wybór punku startowego, to cykl
samodzielnie wylicza startowy punkt do obróbki.
Uwaga: ręcznie podane pozycje startowe nie powinny
być położone na wewnętrznej powierzchni wypustów.
Cykl nie uwzględnia takich błędnych przypadków. Jeśli
kieszeń musi być podzielona ze względu na położenie
wypustu i średnicę zastosowanego freza, to automatycznie wyliczone zostaną punkty startowe. Przy ręcznym definiowaniu należy dodatkowo zaprogramować
_PA i _PO. Wtedy jednak można zaprogramować tylko
jeden punkt startowy. Przy podziale kieszeni automatycznie weryfikowane są wymagane punkty startowe.

Y

Punkt startowy 2

Punkt startowy 1

Reszta
materiału

X
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_BNAME (Nazwa programu dla pozycji wierconych
otworów)
_PNAME (Nazwa programu do obróbki kieszeni)
Cykl frezowania kieszeni generuje programy zawierające
bloki z przejazdami, potrzebnymi do wstępnego wiercenia
lub frezowania. Programy te są zapamiętane w pamięci
programów detali w katalogu, w którym znajduje się wywoływany program, a więc w katalogu „Programy detali
(MPF.DIR), skąd wywoływany jest cykl lub z innego „katalogu typu detal”. Programy te są zawsze programami
głównymi (typ MPF). Parametry _BNAME i _PNAME definiują nazwę tego programu.
Nazwę programu wiercenia musimy podac tylko wtedy,
gdy _VARI=XXX5.
Przykład: Program wiercenia bez nazwy
CYCLE73(1011,““,ABNMAHME4_MILL,...)
_TN (Nazwa narzędzia do wybierania materiału)
Parametr ten określa narzędzie do wybierania materiału.
W zależności od tego, czy jest lub nie ma programu zarządzania narzędziami należy wprowadzić nazwę narzędzia
lub numer narzędzia.
Przykład:
• z programem zarządzającym narzędziami
CYCLE73(1015,“TEIL1_DRILL“,“TEIL1_MILL“,
“FRAESER3“,...)
• bez programu zarządzającego narzędziami
CYCLE73(1015,“TEIL1_DRILL“,“TEIL1_MILL“,“3“,..)
Parametr _TN definiują maks. 16 znaków i jest zawsze
zapisywany i dlatego przy każdym kolejnym wywołaniu
CYCLE73 musi być zapamiętany łącznie narzędziem
do usuwania materiału. Przy wielokrotnym zastosowaniu obróbki usuwania resztek materiału należy wprowadzić narzędzie dla ostatniej obróbki usuwania resztek materiału.
NARZĘDZIE I KOREKCJA:
Należy zwracać uwagę na to, aby korekcja narzędzia mogła być przetwarzana wyłącznie z D1. Nie wolno więc zastosować strategii dla narzędzi zastępczych.
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_RFP i _RTP (Płaszczyzna bazowa i Płaszczyzna wycofania)
Z reguły podawane są różne wartości dla płaszczyzny bazowej (RFP) i wycofania (RTP). W cyklu wychodzi się z założenia, że płaszczyzna wycofania
położona jest przed płaszczyzną bazową. Odległość
między płaszczyzną wycofania, a końcową głębokością wiercenia jest więc większa od odległości między płaszczyzną bazową, a końcową głębokością
wierconego otworu.
_SDIS (Odstęp bezpieczeństwa)
Odstęp bezpieczeństwa (SDIS) mierzony jest
względem płaszczyzny bazowej. Jest więc ona o
wielkość odstępu bezpieczeństwa położona dalej.
Kierunek w jakim działa odstęp bezpieczeństwa
ustala się automatycznie w cyklu.
_DP (Głębokość kieszeni absolutna) i
_DPR (Głębokość kieszeni przyrostowo)
Głębokość kieszeni można do wyboru podać w stosunku do płaszczyzny bazowej jako wielkość absolutną (_DP) lub przyrostową (_DPR). Gdy dana jest
przyrostowa, to cykl wynikową głębokość obliczy
samodzielnie na podstawie położenia płaszczyzny
bazowej i wycofania.
_MID (maks. głębokość dosuwu)
Poprzez ten parametr określa się maks. głębokość
dosuwu. W cyklu realizowany jest dosuw na głębokość w równych krokach dosuwowych. W cyklu na
podstawie _MID i całkowitej głębokości wyliczany
jest samodzielnie ten dosuw. Obliczenie to opiera
się zasadniczo na doborze minimalnej liczby kroków
dosuwowych. Jeśli MID=0, to oznacza, że dosuw na
głębokość kieszeni realizowany jest podczas jednego skrawania.
_MIDA (maks. głębokość dosuwu w płaszczyźnie)
Poprzez ten parametr określa się maks. szerokość
dla dosuwu w płaszczyźnie podczas wybierania
materiału. Nigdy jej się nie przekracza. Jeśli parametr nie został zaprogramowany lub ma wartość 0,
to cykl przejmuje 80% promienia freza za wielkość
maks. szerokości dosuwu. Jeśli zaprogramowana
szerokość dosuwu większa lub równa 80% średnicy
freza, to cykl jest przerywany i wysyłany jest alarm
61982 „Szerokość dosuwu w płaszczyźnie za duża”.
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_FAL (Naddatek wykańczający w płaszczyźnie)
Naddatek wykańczający przy obróbce kieszeni w
płaszczyźnie działa tylko na krawędzi.
Gdy naddatek wykańczający ≥ średnicy narzędzia,
to nie można zagwarantować wybrania w całości
materiału podczas obróbki.
_FALD (Naddatek wykańczający na dnie)
Przy skrawaniu zgrubnym uwzględnia się naddatek
wykańczający na podłożu (dnie).
_FFD i _FFP1 (Posuw wgłębny i przy obróbce
powierzchni)
Posuw _FFD działa podczas zagłębienia w materiał.
Posuw _FFP1 działa podczas obróbki we wszystkich
realizowanych ruchach w płaszczyźnie
_CDIR (Kierunek frezowania)
Pod tym parametrem podawany jest kierunek obróbki kieszeni. W parametrze _CDIR można zaprogramować kierunek frezowania

Y

• bezpośrednio „2 dla G2“ i „3 dla G3“ lub
• alternatywnie do tego „Współbieżnie“ lub „Przeciwbieżnie“
Współbieżność lub przeciwbieżność sprawdza się
wewnętrznie w cyklu na podstawie aktywnego kierunku obrotów wrzeciona przed wywołaniem cyklu.
Współbieżnie
Przeciwbieżnie
M3 → G3

M3 → G2

M4 → G2

M4 → G3

G3
G2

G2
G3

X

_PA, _PO (Punkt startowy pierwszej i drugiej osi)
Gdy ręczny wybór punktu startowego, to zaprogramowany pod tym parametrem punkt startowy należy tak
zaprogramować, aby mógł on być bezkolizyjnie najechany. Należy pamiętać, że wolno tylko zaprogramować jeden punkt startowy. (patrz opis parametrów
_VARI).
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_RAD (Tor środka lub kąt zagłębienia)
Parametrem _RAD definiuje się promień toru śrubowego (z odniesieniem do toru środka narzędzia) lub maks.
kąt zagłębienia dla obróbki wahliwej
_DP1 (Głębokość zagłębienia dla toru śrubowego)
Parametrem _DP1 definiuje się głębokość dosuwu
przy zagłębieniu po torze śrubowym.

Dalsze wskazówki
Nazwa dla obróbki kieszeni (NAME)
Obróbka kieszeni odbywa się z reguły w kilku technologicznych krokach obróbczych. Kontury, które opisują
geometrię kieszeni, są jednak zdefiniowane tylko jeden
raz.
Chcąc umożliwić automatyczne przypisanie w programie konturów do odpowiedniego kroku obróbczego, to
opis konturu ma przypisaną etykietę, a ten fragment
programu jest potem przetwarzany instrukcją powtarzania REPEAT.
Gdy program jest opracowywany z wykorzystaniem
wspomagania cykli, to wtedy do odpowiedniej maski
należy przypisać nazwę dla obróbki kieszeni. Długość
nazwy nie może być dłuższa niż 8 znaków. W
2 przykładzie programowania jest nią np.
„ABNAHME4”(4-odbiór).Pod numerem T podano typ
freza do wybierania materiału dla wszystkich rodzajów
technologii obróbki.
Przy wielokrotnym usuwaniu resztek materiału po obróbce należy zawsze zapisać wcześniej zastosowane
narzędzie.
Objaśnienie struktury cyklu
Cykl CYCLE73 służy do rozwiązania bardzo skomplikowanych problemów podczas usuwania materiału z
kieszeni zawierającej wypusty, a co wymaga od sterowania wykonania szeregu obliczeń. Chcąc zoptymalizować te obliczenia, wyliczenie następuje w MMC.
Cykl startuje obliczenia, a ich wyniki są przypisywane w
programie do bloków z przejazdami podczas wiercenia
i frezowania i są zapamiętane w systemie pliku układu
sterowania. Są one stamtąd wywoływane i wykorzystywane w cyklu.
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Dzięki takiej strukturze obliczenia wykonywane są tylko
podczas pierwszego wykonania programu z wywołaniem CYCLE73. Przy drugim przebiegu programu wygenerowany jest już program z przejazdami i może on
być jednocześnie wywołany z cyklu.
Na nowo przeliczane są wartości gdy:
• zmienił się kontur zapisany w programie
• zmieniły się parametry do przekazywania wartości w cyklu
• przed wywołaniem cyklu uaktywniono narzędzie
z innymi danymi korekcyjnymi narzędzia
• wygenerowano różniące się programy obróbcze,
gdyż różne technologie dla wybierania materiału i
usuwania resztek materiału.
Schowek programowy w systemie plików
Jeśli kontury dla CYCLE73 zaprogramowano poza
wywoływanym programem głównym, to obowiązują
poniższe zasady szukania w systemie plików układu
sterowania:
• jeśli wywoływany program zawiera się w katalogu
detali, to programy z zaprogramowanymi krawędziami konturu i wypustami muszą być zawarte w
tym samym katalogu detali.
• Jeśli wywoływany program jest w katalogu „Programy detali“ (MPF.DIR) to takie programy będą
również tam wyszukiwane.
Programy utworzone w cyklu są również zapamiętane w tym katalogu, z którego wywołano program
zawierający cykl, a więc w tym samym katalogu
detalu lub MPF.DIR lub SPF.DIR.
Wskazówka dla symulacji
Podczas symulacji frezowania kieszeni wygenerowane
programy zapamiętane są w systemie plików NCU.
Sensowne jest tutaj tylko ustawienie z „aktywnymi danymi NC”, gdyż wtedy dane korekcyjne narzędzi są
uwzględniane podczas obliczeń w programie.
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3.15 Frezowanie kieszeni z wypustami (wyspy) - CYCLE73, CYCLE74,

1 Przykład programowania
Należy obrobić z pełnego materiału kieszeń z 2 wypustami, a następnie należy wykonać obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie XY.

Y

Y

98
A

66

R
15

58

R

%_N_PRZYKŁAD1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI1_WPD
;Przykład_1: Kieszeń z wypustami
;Usuwanie materiału i skrawanie wykańczające

10

73

A-A

R5

30

20

34

A
79

X

17,5

Z

zaokrąglenia w narożach R5

$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP3[5,1]=111
$TC_DP6[5,1]=4
$TC_DP1[2,1]=120 $TC_DP3[2,1]=130
$TC_DP6[2,1]=5

;Korekcje freza T5 D1

N100 G17 G40 G90

;Warunki wyjściowe w kodzie G

N110 T5 D1

;Wymienić frez

N120 M6
N130 M3 F2000 S500 M8
N140 GOTOF _BEARBEITUNG
;
N510 _RAND:G0 G64 X25 Y30

;Zdefiniować krawędzie konturowe

N520 G1 X118 RND=5
N530 Y96 RND=5
N540 X40 RND=5
N545 X20 Y75 RND=5
N550 Y35
N560 _ENDRAND:G3 X25 Y30 CR=5
;
N570 _INSEL1:G0 X34 Y58

;Zdefiniować dolny wypust

N580 G1 X64
N590 _ENDINSEL1:G2 X34 Y58 CR=15
;
N600 _INSEL2:G0 X79 Y73

;Zdefiniować górny wypust

N610 G1 X99
N620 _ENDINSEL2:G3 X79 Y73 CR=10
;
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;Programowanie konturu
_BEARBEITUNG:
PRZYKŁAD1_CONT:
CYCLE74 (““,“_RAND“,“_ENDRAND“)
CYCLE75 (““,“_INSEL1“,“_ENDINSEL1“)
CYCLE75 (““,“_INSEL2“,“_ENDINSEL2“)
ENDLABEL:
;Programowanie frezowania kieszeni
CYCLE73 (1021,““,“PRZYKŁAD1_MILL1“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,0.5,,9000,3000,0,,,4,3)
T2 D1 M6
S3000 M3
;Programowanie obróbki wykańczającej kieszeni
CYCLE73 (1113,““,“PRZYKŁAD1_MILL3“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,,,8000,1000,0,,,4,2)
M30
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2 Przykład programowania
Zadania obróbki:
Przed frezowaniem kieszeni wywiercić wstępnie otwór,
aby zagwarantować optymalne warunki zagłębienia
freza
• Centrowanie ze wstępnym nawiercaniem otworu
• Wiercenie
• Wybieranie materiału z kieszeni z wypustami, promień freza 12 mm
• Usunąć resztę materiału, promień freza 6 mm
• Wykańczająca obróbka kieszeni, promień freza 5 mm
Szkic obróbki
Y

Głębokość kieszeni 12 mm
INS3A01

INS11A01

120
50

50

20

10

R

30

INS1A01

40

∅ 30

35

45

85

INS2A01

10

30

20
70

200

5

X

60

Program obróbki:
%_N_PRZYKŁAD2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
; Przykład_2: Kieszeń z wypustami
; 2*wstępne wiercenie, Wybieranie materiału, Oczyszczanie resztek materialu , Skrawanie wykańczające
;
;Dane korekcyjne narzędzi
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[4,1]=220 $TC_DP6[4,1]=3
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=5
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP6[6,1]=6
TRANS X10 Y10
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;Definiowanie konturów do obróbki
ABNAHME4_CONT:
CYCLE74(“RANDA01“,,)
CYCLE75(“INS11A01“,,)
CYCLE75(“INS1A01“,,)
CYCLE75(“INS2A01“,,)
CYCLE75(“INS3A01“,,)
ENDLABEL:
;Programowanie centrowania
T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-3,)
REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END
MCALL
;Programowanie wiercenia otworów
T2 M6
D1 M3 F2222 S3000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-12,)
REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END
MCALL
GOTOF ABNAHME4_BEAR_END
ABNAHME4_BEAR:
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,“ABNAHME4_DRILL“,“ABNAHME4_MILL1“,
“3“,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)
ABNAHME4_BEAR_END:
;Programowanie wybierania materiału
T3 M6
D1 M3 S4000
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,““,“ABNAHME4_MILL1“,“3“,10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)
;Programowanie oczyszczazania z resztek
materiału
T6 M6
D1 M3 S4000
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,““,“ABNAHME4_2_MILL4“,“3“,10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,1500,800,0,,,,)
;Programowanie skrawania wykańczającego
T5 M6
D1 M3 S4500
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1013,““,“ABNAHME4_MILL3“,“3“,10,0,1,
-12,0,,2,,,3000,700,0,,,,)
M30

3-220

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

3

12.97
08.99

Cykle frezowania

3.15 Frezowanie kieszeni z wypustami (wyspy) - CYCLE73, CYCLE74,

3

2 Przykład programowania konturu krawędzi:
%_N_RANDA01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 17.05.99
;2\Przykład programowania konturu krawędzi
N5 G0 G90 X260 Y0
N7 G3 X260 Y120 CR=60
N8 G1 X170 RND=15
N9 G2 X70 Y120 CR=50
N10 G1 X0 RND=15
N11 Y0 RND=15
N35 X70 RND=15
N40 G2 X170 Y0 CR=50
N45 G1 X260 Y0
N50 M30

2 Przykład programowania konturu wypustów
%_N_INS1A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;2 Przykład programowania konturu wypustu
N5 G90 G0 X30 Y15
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30
%_N_INS11A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;2Przykład programowania konturu wypustu
N5 G90 G0 X30 Y70
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30
%_N_INS2A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;2 Przykład programowania konturu wypustu
N5 G90 G0 X200 Y40
N10 G3 X220 Y40 CR=10
N15 G1 Y85
N20 G3 X200 Y85 CR=10
N25 G1 Y40
N30 M30
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%_N_INS3A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;2Przykład programowania konturu wypustu
N5 G0 G90 X265 Y50
N10 G1 G91 X20
N15 Y25
N20 G3 X-20 I-10
N25 G1 Y-25
N30 M30
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3 Przykład programowania
Zadania obróbki:
Techniczny przebieg zaprogramowanej obróbki polega
na obróbce dwóch różnych kieszeni z wypustami. Obróbka przebiega z przypisanymi zadaniami dla narzędzi
tzn. dla każdego narzędzia przypisane jest kompletna
obróbka obydwóch kieszeni, a więc musi być ukończona do momentu wywołania następnego narzędzia.
• Wstępne wiercenie
• Wybieranie materiału z kieszeni z wypustami
• Wybieranie reszty materiału (oczyszczania)
%_N_PRZYKŁAD3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;3 Przykład
; 07.04.2000
;Dane korekcyjne narzędzi
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP3[2,1]=330 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP3[3,1]=210 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP3[6,1]=199 $TC_DP6[6,1]=6
;Punkty zerowe detalu
;G54
$P_UIFR[1,X,TR]=620
$P_UIFR[1,Y,TR]=50
$P_UIFR[1,Z,TR]=-320
;G55
$P_UIFR[2,X,TR]=550
$P_UIFR[2,Y,TR]=200
$P_UIFR[2,Z,TR]=-320
;
N10 G0 G17 G54 G40 G90
N20 T2
M6
D1 M3 F2000 S500 M8
N30 G0 Z20
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;Kontury obróbcze 1 kieszeni
GOTOF ENDLABEL
TASCHE1_CONT:
CYCLE74(“RAND“,“ “,“ “)
CYCLE75(“INSEL1“,“ “,“ “)
CYCLE75(“INSEL2“,“ “,“ “)
ENDLABEL:
;Kontury obróbcze 2 kieszeni
GOTOF ENDLABEL
PRZYKŁAD2_CONT:
CYCLE74(“RANDA01“,,)
CYCLE75(“INS11A01“,,)
CYCLE75(“INS1A01“,,)
CYCLE75(“INS2A01“,,)
CYCLE75(“INS3A01“,,)
ENDLABEL:
;Wiercenie otworów
T2 M6
D1 M3 F6000 S4000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT TASCHE1_BEAR TASCHE1_BEAR_END
MCALL
G55
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT PRZYKŁAD2_BEAR PRZYKŁAD2_BEAR_END
MCALL
;Wybieranie materiału z 1 kieszeni
T3 M6
G54 D1 M3 S3300
GOTOF TASCHE1_BEAR_END
TASCHE1_BEAR:
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1025,“TASCHE1_DRILL“,“TASCHE1_MILL1“,“3“,10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)

TASCHE1_BEAR_END:
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1021,“TASCHE1_DRILL“,“TASCHE1_MILL1“,“3“,10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
;Wybieranie materiału z 2 kieszeni
G55
GOTOF PRZYKŁAD2_BEAR_END
PRZYKŁAD2_BEAR:
REPEAT PRZYKŁAD2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,“PRZYKŁAD2_DRILL“,“PRZYKŁAD2_MILL1“,“3“,10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)

PRZYKŁAD2_BEAR_END:
REPEAT PRZYKŁAD2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,“PRZYKŁAD2_DRILL“,“PRZYKŁAD2_MILL1“,“3“,10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
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;Oczyszczanie resztek materiału z 1- i 2-kieszeni
T6 M6
D1 G54 M3 S222
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,““,“TASCHE1_3_MILL2“,“3“,10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)
G55
REPEAT PRZYKŁAD2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,““,“PRZYKŁAD2_3_MILL2“,“3“,10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)
G0 Z100
M30
;Kontury krawędzi i wypustów
;2 kieszeni zgodne z 2 przykładem programowania
1 kieszeń:
%_N_Rand_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N1 G0 X0 Y0 G90
N3 G1 X200 Y0
N5 X200 Y100
N10 X0 Y100
N20 X0 Y0
M30
%_N_INSEL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N100 G0 X130 Y30 Z50 G90
N110 G1 X150 Y30
N120 X150 Y60
N130 X130 Y60
N200 X130 Y30
M30
%_N_INSEL2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N12 G0 X60 Y20
N13 G1 X90 Y20
N14 X90 Y50
N30 X60 Y50
N40 X60 Y20
M30
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Objaśnienie
Alarmy źródłowe CYCLE73...CYCLE75

3-226

Nr alarmu

Tekst alarmu

Objaśnienie, pomoc

61703

„Wewnętrzny błąd cyklu przy kasowaniu pliku”

61704

„Wewnętrzny błąd cyklu przy zapisie pliku”

61705

„Wewnętrzny błąd cyklu przy czytaniu pliku”

61706

„Wewnętrzny błąd cyklu przy tworzeniu sumy kontrolnej”

61707

„Błąd przy ACTIVATE w MMC”

61708

„Błąd przy READYPROG w MMC”

61900

„Brakuje konturu“

61901

„Kontur nie jest zamknięty”

61902

„Pamięć niedostępna“

61903

„Za duża liczba elementów konturowych”

61904

„Za dużo punktów przecięć”

61905

„Za mały promień freza”

61906

„Za dużo konturów”

61907

„Okrąg bez podanego środka”

61908

„Brakuje danych dla punktu startowego”

61909

„Za mały promień toru śrubowego”

61910

„Śrubowy tor uszkodził kontur”

61911

„Należy podac więcej punktów zagłębienia”

61912

„Nie wygenerowany żaden tor”

61913

„Nie wygenerowano reszty materiału”

61914

„Zaprogramowany tor śrubowy uszkadza kontur”

61915

„Najazd i zjazd uszkadza kontur”

61916

„Za krótki przejazd po zadanej drodze”

61917

„Gdy mniej niż 50% zakładki, to powstają nieobrobione resztki”

61918

„Promień freza za duży do oczyszczenia resztek materiału”

61980

„Błąd konturowy wypustu”

61981

„Błąd dla krawędzi konturowej”

61982

„Za duża szerokość dosuwu w płaszczyźnie”

61983

„Brakuje konturu krawędzi kieszeni”

61984

„Nie zdefiniowano parametru narzędzia _TN”

61985

„Brakuje nazwy programu dla pozycji wierconych otworów”

61986

„Brakuje programu do wyfrezowania kieszeni”

61987

„Brakuje programu dla pozycji wierconych otworów”

61988

„Brakuje nazwy programu dla frezowanej kieszeni”

61989

„Nie zaprogramowano D1 dla aktywnego ostrza narzędzia”
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Odchylanie - CYCLE800 (od wersji SW 6.2)
Odchylanie jest wyposażeniem opcjonalnym i jest do dyspozycji w HMI od wersji oprogramowania SW 06.02 i gdy NC
ma wersję SW 6.3 (CCU SW 4.3)
Funkcje:
• 3/2 osie przy obróbce po ukosie i
• Zorientowany podajnik narzędziowy
są do dyspozycji w wykonaniu podstawowym.
Literatura:
Opis funkcyjny 840D/840Di/810D
/W1/ „Korekcje narzędziowe“
/R2/ „Osie obrotowe“
/K2/ „Systemowe funkcje Frame“ (od wersji SW 6.1)

Funkcja
Cykl przeznaczony jest podczas frezowania do odchylania dowolnej powierzchni, aby móc ją obrobić lub wykonać pomiary. Wywołane odpowiednie funkcje NC z cyklu
pozwalają przeliczyć aktywne punkty zerowe detalu i
korekcje narzędziowe z uwzględnieniem kinematycznych
zależności na maszynie i odnieść je do ukośnej powierzchni oraz spozycjonować osie obrotowe (do wyboru). Powierzchnię można odchylić dowolnie po podaniu
kąta odbicia lub kąta przestrzennego. Przed ustawieniem
na pozycji osi obrotowej możemy wykonać dowolne przejazdy w osiach liniowych.

Kinematyka maszyny
1. Uchylny podajnik narzędzi (głowica uchylna)
Typ T
2. Uchylny podajnik detalu (uchylny stół)
Typ P
3. Kinematyka mieszana z 1-go i 2-go
Typ M
Ważna uwaga
Zanim wywołamy z programu głównego pierwszy cykl odchylenia, to
musimy zaprogramować punkt przesunięcia zerowego (NPV), od
którego mierzony jest detal lub w którym jest on dotykany.Cykl odchylania przelicza to przesunięcie punktu zerowego na odpowiednią
płaszczyznę obróbczą. Wartość NPV zostaje zachowana. Funkcje
przesunięć i obrotów są zapamiętywane w systemowej funkcji Frame (Frama uchylna),w funkcjach z odniesieniem do narzędzia
(PARTFRAME), dla podajnika narzędzia (TOOLFRAME) i dla detalu
(WPFRAME) (patrz HMI parametry, aktywne przesunięcia NPV).
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Cykl odchylania uwzględnia aktualną płaszczyznę obróbki
(G17, G18, G19).
Cykl odchylania na płaszczyznę roboczą i pomocniczą
składa się z 3 kroków:
• Przesunięcie punktu odniesienia przed wykonaniem obrotu
(odpowiadające funkcje TRANS lub ATRANS)
• Obrót (odpowiadające funkcje AROT lub AROTS)
• Przesunięcie punktu zerowego po obrocie (odpowiadająca
funkcja ATRANS)
Przesunięcia lub obroty są niezależne od maszyny i odnoszą się do układu współrzędnych X, Y, Z detalu.
W cyklu odchylania nie używa się programowalnych funkcji
FRAME. Zaprogramowane przez użytkownika funkcje FRAME
są uwzględniane z dodaniem do funkcji podstawowej. Po odchyleniu na nową płaszczyznę kasowane są zaprogramowane
funkcje FRAME (TRANS). Po skasowaniu programu lub po
zaniku prądu pozostają zapamiętane i aktywna jest ostatnio
wybrana odchylona płaszczyzna, a co jednak można zmienić
dowolnie w danych maszynowych.
Na odchylonej płaszczyźnie można wykonać dowolne prace
obróbcze poprzez np. wywołanie cykli standardowych lub pomiarowych.
Wskazówka przy wywołaniu transformacji 5-osiowej
Jeśli na odchylonej płaszczyźnie obróbczej ma być wykonany
program, który załącza 5-osiową transformację (TRAORI), to
przed wywołaniem TRAORI muszą być wyłączone systemowe
funkcje FRAME dla odchylonego stołu lub głowicy (patrz przykład)
Przykład (maszyna z uchylnym stołem)
G54
T=“MILL_10mm“
M6
CYCLE800(1,““,0,57,0,40,0,-45,0,0,0,0,0,-1)

;cykl odchylenia

CYCLE71(50,24,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)

;frezowanie powierzchni

TCARR=0

;odwołanie bloku z danymi do
odchylenia

PAROTOF
TOROTOF

;(tylko, gdy kinematyka maszyny typu „T“ i „M“)

TRAORI
G54
EXTCALL „WALZ“

;Nowe przeliczenie przesunięcia punktu zerowego
;5-osiowy program obróbki z wektorem kierunkowym
;(A3, B3, C3)

M2
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3.16.1 Obsługa, deklaracja parametrów, maski wprowadzania danych
Objaśnienie parametrów
Maska wprowadzania CYCLE800 w standardowym
widoku

Pkt. odniesienia
przed obrotem
Obrót
Pkt. zerowy
po obrocie

_TC (Nazwa bloku danych do odchylania)
Przygotowane bloki z danymi do odchylania (patrz.
Instrukcja uruchomienia CYCLE800) można wybrać
przyciskiem wyboru (Toggle).
Każdy z bloków z danymi do odchylania ma swoją nazwę. Jeśli jest tylko jeden blok z takimi danymi, to nie
potrzeba podawać nazwy
“0“
odwołanie bloku z danymi do odchylania
_FR (przejazd bez obróbki)
• Brak takiego przejazdu
• Przejazd w osi Z
• Przejazd X, Y, Z (tylko po uaktywnieniu w Menu-IBN
CYCLE800)
Pozycje dla dowolnych przejazdów bez obróbki można wpisać w
obrazie Menu-IBN (uruchomienie).
Pozycje te są najeżdżane w wymiarach absolutnych. Jeśli życzymy sobie innej kolejności lub chcemy pozycje podać przyrostowo, to podczas uruchomienia można zmodyfikować dowolnie
cykl użytkownika TOOLCARR.
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Wskazówka:
Gdy programujemy cykle standardowe i podajemy duże wartości
dla płaszczyzny wycofania i kątów odchylenia (odchylenie o 90
stopni, gdy obróbka z wielu stron) może się zdarzyć, że przestrzeń robocza maszyny może być zbyt mała (błąd przekroczenia
programowych wyłączników krańcowych), gdyż jako pierwsza
najeżdżana jest zawsze płaszczyzna obróbcza (gdy G17, to X,
Y), a potem wykonywany dopiero przejazd
w osi Z. Taki przebieg można zoptymalizować poprzez zmniejszenie oddalenia płaszczyzny wycofania.
_DIR (Odchylenie, kierunek)
• Odchylenie tak
Operator może ustawić ręcznie osie obrotowe lub można je
ustawić samoczynnie
• Odchylenie nie (tylko arytmetyczne przeliczenie)
Jeśli oś obrotowa nie ma się odchylić po uaktywnieniu cyklu
odchylania, to obowiązuje wybór „Odchylenie nie“. Zastosowanie: pomocnicze odchylenie płaszczyzny wg. rysunku detalu.
• Kierunek minus/plus
Odniesienie do 1-szej lub 2-giej osi obrotowej podczas wyboru kierunku przejazdu w cyklu odchylania. Ze względu na zakres kątów osi obrotowej możemy liczyć się z dwoma możliwymi rozwiązaniami w NCU dla danego układu kinematycznego maszyny. Z technologicznych względów brane jest pod
uwagę tylko jedno rozwiązanie. Wyboru osi obrotowej (1-szej
czy 2-giej), której przypisuje się obydwa rozwiązania, dokonuje się w Menu-IBN CYCLE800.
W masce wprowadzania cyklu odchylania wybiera się jedno z
dwóch rozwiązań przejazdów.
_ST (płaszczyzna uchylna)
• nowa
Dotychczasowe funkcje uchylne Frame i programowalna
Frame są kasowane, a zdefiniowane wartości zapisane w
obrazie wprowadzania danych tworzą nową funkcję uchylną
typu Frame. Każdy program główny pracujący z cyklem odchylenia musi się zaczynać z na nowo określoną uchylną
płaszczyzną po to, aby być pewnym, że żadna inna funkcja
Frame z innego programu nie będzie aktywna.
• z dodaniem
Frama do odchylania jest dodawana do ostatniej działającej
funkcji w cyklu odchylania. Jeśli w programie zaprogramowano kilka takich funkcji odchylania i jeszcze są do tego aktywne dodatkowe programowalne funkcje Frame (np. AROT
ATRANS), to będą one uwzględnione w funkcji odchylania
Frame.
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Poniższe pomocnicze obrazy odnoszą się do płaszczyzny obróbczej G17 (oś narzędziowa Z).
X0, Y0, Z0 (Punkt odniesienia przed obrotem)
Punkty odniesienia

_MODE (Tryb odchylania)
W parametrze tym ustala się tryb odchylania osi

osiowo

• osiowo
• kąt odbicia1)
• kąt przestrzenny1)
Tryb odchylania odnosi się zawsze do układu współrzędnych detalu i dlatego nie zależy od samej maszyny.
Tryb odchylania definiowany jest w Menu-IBN
CYCLE800.
• Przy odchylaniu po kolei w osiach następuje obrót
wokół każdej z osi, a każdy z obrotów nakładany
jest na poprzedni obrót. Kolejność wyboru osi jest
dowolna.

kąt odbicia

• Gdy odchylamy poprzez kąt odbicia, to wartość kąta
odchylanej płaszczyzny odnosi się do 1-szej z
dwóch osi w układzie współrzędnych. 3-ci obrót nakłada się na poprzednie.
• Gdy odchylamy poprzez przestrzenny kąt, to wpierw
obrót wokół osi Z, a potem wokół osi Y. Drugi z obrotów nakłada się na pierwszy obrót.
Każdorazowo dodatni kierunek obrotów przy różnych wariantach odchylenia można ustalić w pomocniczych obrazach

kąt przestrzenny

1) Są do dyspozycji, gdy je wybierze producent w
Masce-IBN (uruchomieniowej)
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A, B, C (Obroty)
• Obroty (wokół osi, kąt odbicia)

• Obrót (kąt przestrzenny)

X1, Y1, Z1 (punkt zerowy po obrocie)

Śledzenie narzędzia WZ (_TC_N_WZ)
• tak / nie
Wyświetlanie można przesłonić w Menu-IBN
CYCLE800
• Tak: aby uniknąć kolizji, podczas odchylania na
płaszczyznę obróbczą śledzone są osie obrotowe
Warunki:
1. Wymagana opcja TRAORI.
2. Producent maszyny dopasował odpowiednio cykl
użytkownika TOOLCARR.spf

3.16.2 Wskazówki obsługowe
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• Jeśli osie obrotowe zadeklarowano w układzie kinematycznym maszyny jako osie ręczne (IBN –
Menu CYCLE800), to ustawiony kąt odchylania wyświetla się w alarmie do zmazania (typu CANCEL)
pod Nr 62180/62181. Po obrocie o kąt odchylenia
program można kontynuować po NC-Start.
• Przesuw w osiach w aktywnej odchylonej płaszczyźnie jest możliwy w trybie ręcznym JOG, gdy na
maszynowej tablicy sterującej operatora aktywny
jest przycisk WKS (Układ Współrzędnych Detalu).
Tym sposobem przesuw będzie zrealizowany w
osiach geometrycznej, a nie w maszynowych.
• Blok z danymi do odchylania można odwołać oraz
skasować funkcją odchylania Frame (w PFRAME,
PARTFRAME, TOOLFRAME), po odpowiednim zaprogramowaniu CYCLE800() (bez wspomagania
obsługowego).
• Do CYCLE800 możemy wpisać wartości parametrów (np. zmienne wynikowe dla cykli pomiarowych
_OVR[19]).
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3.16.3 Parametry
Programowanie
CYCLE800(_FR, _TC, _ST, _MODE, _XO, _YO, _ZO, _A, _B, _C, _X1, _Y1, _Z1, _DIR)

Parametry
_FR

_TC

_ST

_MODE

integer

Przejazd bez obróbki
Wartości:
0...nie ma przejazdu bez obróbki
1...Przejazd bez obróbki w osi Z (standard)1)
2...Przejazd bez obróbki w osi Z, X, Y1)
1) można dopasować w cyklu użytkownika TOOLCARR
String[20] Nazwa bloku z danymi do odchylania
„“
1 Blok z danymi do odchylania (standard)
“HEAD1“
Nazwa bloku z danymi do odchylania
“0“Odwołanie bloku z danymi
integer
Odchylana płaszczyzna
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
0... nowa
1... z dodaniem
MIEJSCE DZIESIĄTEK2):
Wartości:
0x...Nie ma śledzenia ostrza narzędzia
1x... Śledzenie ostrza narzędzia
MIEJSCE SETEK:
Wartości:
zarezerwowane
2) Warunek: musi być opcja TRAORI
Integer
Tryb odchylania
Wartości:
0x...osiowo (standard)
4x...kąt w przestrzeni
8x...kąt odbicia
Oszacowanie kąta:

7 6 5 4 3 2 1 0
01 Obrót wokół 1. osi
10: Obrót wokół 2. osi
Kąt obrotu 1
11: Obrót wokół 3. osi
01 Obrót wokół 1. osi
10: Obrót wokół 2. osi
Kąt obrotu 2
11: Obrót wokół 3. osi
01 Obrót wokół 1. osi
10: Obrót wokół 2. osi
Kąt obrotu 3
11: Obrót wokół 3. osi
00: Kąt odchylania dla kolejnej z osi (A, B, C)
01: Kąt przestrzenny (A, B)
10 Kąt odbicia (A, B, C)
Wskazówka: Bity 0 do 5 przy kącie przestrzennym nie mają znaczenia
_X0, _Y0, _Z0 real
_A
real
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real

real
_X1, _Y1, _Z1 real
_DIR
integer

3

2. Kąt obrotu w płaszczyźnie XY wokół osi Z(Tryb odchylania o kąt
przestrzenny)
3. Kąt do osi (Odchylenie o kąt odbicia) kolejność osi
1. Kąt do osi (Tryb odchylenia osiowy)
2. Kąt obrotu w przestrzeni wokół osi Y(tryb odchylania o kąt przestrzenny)
Kąt do osi (Tryb odchylenia osiowy, kąt odbicia)
Punkt zerowy po obrocie
Kierunek
Jeśli NC2 wylicza rozwiązania przy wywołaniu cyklu odchylania, to
operator może wybrać uprzywilejowany kierunek. Producent maszyny ustala do jakiej osi odnosi się uprzywilejowany kierunek.
Wartości:-1 (minus)...mniejsza wartość osi obrotowej (standard)
+1 (plus)... większa wartość osi obrotowej
0...nie ma przejazdu w osi obrotowej (tylko przeliczenie)

1 Przykład programowania
Ustawić ZERO (NULL) w odchylonej płaszczyźnie
%_N_SCHWENK_0_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_SCHWENK_WPD
G54
CYCLE800(1,““,0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1)
M2
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2 Przykład programowania

Punkt dotyku do detalu G57

Frezowanie płaszczyzn i kieszeni prostokątnej w
płaszczyźnie obróbczej odchylonej o 15 stopni.

Krawędź
odchylająca

3

25
15 grd
30

40

Z

Y
X

%_N_Nachylona_wnęka okrągła_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_Nachylona_WPD
N12 T=“MILL_26mm“
N14 M6
N16 G57
N18 CYCLE800(1,““,0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)
N20 M3 S5000
N22 CYCLE71(50,2,2,0,0,0,80,60,0,4,15,5,0,2000,31,5) ; frezowanie powierzchni
N24 CYCLE800(1,““,0,57,0,25,0,-15,0,0,0,0,0,-1)

N26 CYCLE71(50,12,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)

; frez. powierz.

N28 CYCLE800(1,““,1,57,0,0,0,0,0,0,40,30,0,1)

N30 T=“MILL_10mm“
N32 M6
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N34 M3 S5000
N36 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0.5,0.5,1000,1000,0,11,,,,,) ;kieszeń okrągła
N38 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0,0,1000,1000,0,12,,,,,)
N40 M2
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3.16.4 Uruchomienie CYCLE800
Przy uruchomieniu CYCLE800 dane (blok danych do odchylenia)
są wpisywane do danych narzędziowych $TC_CARR1...40.
Są one łączone razem w Menu „Uruchomienie odchylania”
Zakres obsługi „Uruchomienie“; Przycisk programowy „Cykl
odchylania“
Literatura: aktualne informacje patrz:
• Plik „siemensd.txt“ w oprogramowaniu dostawcy (Cykle standardowe) lub
• Przy HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt
Należy załadować następujące cykle:
• CYCLE800.SPF, CYCPE_SC.SPF (Cykle standardowe)
• TOOLCARR-SPF (Cykle użytkownika)
• PROG_EVENT.SPF (Cykle producenta)
Zmienne GUB _TC_FR do _TC_NUM (GUD7.def)
należy uaktywnić.
Dane maszynowe
Chcąc zastosować „Odchylanie“ musimy co najmniej ustawić niżej
podane dane maszynowe:
• Dane maszynowe z dokładnym podstawieniem wartości (G)
to te dane, których nie wolno zmieniać
• Dane maszynowe z zmiennym podstawieniem wartości (V)
to te dane, przy których wartość standardowa może mieć
ustawioną większą lub mniejszą wartość
MD-Nr. MD-identyfikator

Wartość Komentarz

10602

$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE

1

1)

V

Zmienne

11450

$MN_SEARCH_RUN_MODE

Bit 1=1

1)

G

18088

$MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER

n>0

20108

$MC_PROG_EVENT_MASK

0

n
Liczba bloków z danymi odchy- G
1)
lania
V

20110

$MC_RESET_MODE_MASK

‘H4041‘

Bit 14=1

G
G

20112

$MC_START_MODE_MASK

‘H400‘

-

21100

$MC_ORIENTATION_IS_EULER

0

Kąt obrotów interpretowany jako RPYG

20126

$MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE

0...n

Opisany w CYCLE800

20150

$MC_GCODE_RESET_VALUES[41]

1

TCOABS
1)

1)

V
G

20150

$MC_GCODE_RESET_VALUES[51]

2

PAROT

20150

$MC_GCODE_RESET_VALUES[52]

1

TOROT 1)
V
(tylko układ kinematyczny typu T i M)

G

1) Wskazówka dla danych maszynowych, patrz następne strony
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MD-Nr. MD-identyfikator

Wartość Komentarz

20152

$MC_GCODE_RESET_MODE[41]

0

(Standard)1)

G

20152

$MC_GCODE_RESET_MODE[51]

0

(Standard)1)

V

20152

$MC_GCODE_RESET_MODE[52]

0

(Standard)1)

V

1)

G
G

20180

$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[0]

0

(Standard)

20180

$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[1]

0

(Standard)1)

20182
20182

$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[0] 0
$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[1] 0

3

Do zmiany

(Standard)

1)

G

(Standard)

1)

G

1)

20184

$MC_TOCARR_BASE_FRAME_NUMBER -1

(Standard)

22530

$MC_TOCARR_CHANGE_M_CODE

0

1)

G

24006

$MC_CHSFRAME_RESET_MASK

Bit 4=1

24008

$MC_CHSFRAME_POWERON_MASK

Bit 4, 3,
2=1

28082

$MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK

Gdy Frama WPFRAME ma być ak- V
tywna po RESET
Gdy systemowa PAROT, TOROT, V
WPFRAME mają być skasowane po
POWER ON
Ustawienie systemowej FRAME
G

30455

MISC_FUNCTION_MASK

Bit 4, 3,
2=1
Bit 2, 0=1 Dla osi obrotowych, które są zadeklarowane jako osie modulo1)

V

V

Dana ustawcza
SD-Nr. SD-identyfikator

Wartość Komentarz

42980

3

$SC_TOFRAME_MODE

Do zmiany

Tylko dla ukł. kinematycznych T i M V

Zmiany żądanych danych maszynowych powodują reorganizację buforowanej pamięci (utrata danych).
Po ustawieniu MD i NCK-reset, wymagane seryjne uruchomienie
Literatura:

/IAM/ Instrukcja uruchomienia HMI/MMC

1) Patrz do: wskazówki dla danej maszynowej , zapoznać się z następną stroną
Wskazówka do MD 10602:
Jeśli nie musi być na nowo zaprogramowana po TRAORI,
NPV np., przy śledzeniu narzędzia.
Wskazówka do MD 11450/MD 20108:
Uaktywnienie PROGEVENT po wyszukaniu bloku.
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Wskazówka do MD 18088:
Jeśli w NCU zadeklarowano więcej kanałów, to liczbę bloków z danymi do odchylania się dzieli się po uwzględnieniu
MD 28085: MD 28085: MM_LINK_TOA_UNIT
Przykład:
MD 18088 MM_NUM_TOOL_CARRIER =4
Liczba kanałów=2.
Na każdy kanał jest do dyspozycji do 2 bloków z danymi do
odchylania.
Wskazówka do MD 20150/MD 20152:
Równa 0, gdy nie jest realizowane przełączenie płaszczyzn
+ ODCHYLANIE (G17-G19).
Wskazówka do MD 20180/MD 20182:
Blok z danymi do odchylania z zazębieniem płaskim- połączeniem Hirtha, opisano w IBN-Obraz CYCLE800 (obraz
uruchomieniowy).
Wskazówka do MD 22530:
Jeśli do kanału zadeklarowano więcej bloków z danymi do
odchylania i po zmianie głowicy odchylającej lub stołu
uchylnego mają być wyzwolone funkcje maszynowe, to
można uruchomić w PLC-programie rozkaz M działający
przy zmianie bloku z danymi do odchylania.
Przykład: Liczba bloków z danymi w 1 kanale =2
MD 22530: TOCARR_CHANGE_M_CODE = -800
Programowanie 1-bloku z danymi do odchylania
(TCARR=1)
M801
Programowanie 2-bloku z danymi do odchylania
(TCARR=2)
M802
Wysyłając rozkaz M w PLC można ograniczyć lub odwrócić obroty wrzeciona.
Wskazówka do MD 30455
Wtedy przejazd w osi, gdy G90 z DC (najkrótsza droga);
patrz cykl użytkownika TOOLCARR.spf
Zapisać

Przycisk programowy blok danych
Aktualny blok z danymi do odchylania zapamiętany jako program
detalu. Program detalu zgodny z nazwą bloku z danymi do odchylania.
Zmazać

Przycisk programowy blok danych
Skasowany aktualny blok z danymi do odchylania
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Uruchomienie CYCLE800 wspomagają poniższe obrazy Menu:

Uruchomienie łańcucha kinematycznego

Dla każdej głowicy uchylnej lub stołu, albo też ich kombinacji, należy utworzyć blok z danymi do odchylania.
Bloki z danymi do odchylania mogą być zadeklarowane w kilku
kanałach. Liczbę tych bloków ogranicza się w poniższych danych
maszynowych:
• MD 18088: MM_NUM_TOOL_CARRIER lub.
• MD: NUM_CHANNELS (opcja dla liczby kanałów)
• MD 28085: MM_LINK_TOA_UNIT
Blok z danymi do odchylania przyporządkowany jest do danych
narzędziowych z parametrami $TC_CARR1[n] do
$TC_CARR40[n].
Parametry w masce „Kinematyka“ mają następujące znaczenie:
Nazwa: Blok z danymi do odchylania $TC_CARR34[n]
n
nr bloku z danymi do odchylania
Jeśli w jednym kanale NC zadeklarowano więcej bloków z danymi do odchylania, to każdemu z nich należy nadać nazwę.
Jeśli nie zmienia się uchylnego podajnika narzędzi (jeden blok
w kanale), to nie potrzeba podawać nazwy. Przełączenie do
kolejnego bloku z danymi do odchylania i następnego kanału
uzyskuje się po naciśnięciu przycisku programowego (kanał +/blok z danymi +/-)
W nazwie można podać tylko dozwolone znaki stosowane
do programowania NC!
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Rodzaj kinematyki $TC_CARR23[n]
• Głowica uchylna (Typ T)
• Stół uchylny (Typ P)
• Głowica uchylna + Stół uchylny (Typ M)
Przejazd bez obróbki/dowolne pozycjonowanie
$TC_CARR38[n] X; $TC_CARR39[n] Y; $TC_CARR40[n] Z
n
Nr. Blok z danymi do odchylenia
Uruchamiający ustala, czy w Menu do wprowadzania danych
dla cyklu odchylania będzie można wybrać przejazd bez obróbki w osi Z i dowolny przejazd w osiach Z, X, Y.
Jeśli ma być zagwarantowana możliwość modyfikacji dowolnego przejazdu, to taką możliwość uzyskuje się w cyklu użytkownika TOOLCARR.spf. (Znacznik _M41, _M42). Jeśli cykl użytkownika TOOLCARR.spf nie jest modyfikowany, to przejazd
bez obróbki realizowany jest na absolutną pozycję maszyny.
Należy zwrócić uwagę przy przejazdach w osiach narzędziowych na: Przejazd w osiach narzędziowych musi być na tyle
dowolny, aby przy odchylaniu nie zaszła kolizja narzędzia z
detalem.
Offset-wektory osi obrotowych (Kinematyka maszyny)
$TC_CARR1[n] ... $TC_CARR20[n]
Producent maszyny mierzy pozycje kinematycznego łańcucha i są one ważne zawsze dla stołu uchylnego i głowicy (blok z danymi do odchylenia). Wektory offsetowe I1 do
I4 odnoszą się do osi obrotowych przed obrotem.
Zastosowane rozwiązania kinematyki nie muszą być z
punktu widzenia sterowania w pełni zrealizowane. Należy
jednak pamiętać, aby zawsze można było ograniczyć zakres przejazdów w odchylonej płaszczyźnie. Jeśli układ
kinematyczny maszyny ma się składać tylko z jednej osi
obrotowej, to musi ona być zadeklarowana jako 1-sza oś
obrotowa.
Ręcznie przestawiane osie obrotowe z lub bez systemu
pomiarowego są również możliwe i są stosowane w „prostych maszynach”.
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Uchylna głowica (Typ T)

Uchylny stół (Typ P)

Uchylna głowica + Uchylny stół
(Typ M)

Wektor offsetowy I1

Wektor offsetowy I2

Wektor offsetowy I1

Wektor osi obrotowej V1

Wektor osi obrotowej V1

Wektor osi obrotowej V1

Wektor offsetowy I2

Wektor offsetowy I3

Wektor offsetowy I2

Wektor osi obrotowej V2

Wektor osi obrotowej V2

Wektor offsetowy I3

Wektor offsetowy I3

Wektor offsetowy I4

3

Wektor osi obrotowej V2
Wektor offsetowy I4

Znaczenie ich podano w:
Literatura:
Opis funkcjonalny
840D/840Di/810D
/W1/ „Korekcje narzędzi
(3/2 osie, obróbka po skosie)
• Wektor offsetowy I1
Odległość pomiędzy punktem odniesienia podajnika narzędzi i 1-szą osią obrotową
• Wektor offsetowy I2
Odległość pomiędzy 1-szą osią obrotową i 2-gą
osią obrotową
• Wektor offsetowy I3
Odległość pomiędzy 2-gą osią obrotową, a punktem odniesienia narzędzi
• Wektor offsetowy I4
Odległość pomiędzy 2-gą osią obrotową, a punktem odniesienia stołu
• Wektor osi obrotowej V1
kierunek 1-szej osi obrotowej
• Wektor osi obrotowej V2
kierunek 2-giej osi obrotowej
Wektory offsetowe nie muszą koniecznie wskazywać
punktu obrotu osi obrotowej. Ważne jest, aby wskazywały na punkt w kierunku obrotów.
Znak wektorów osi obrotowych ustawia się zgodnie z
kierunkiem obrotów każdej osi obrotowej wokół odpowiedniej osi maszynowej. patrz przykłady uruchomieniowe.
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Opcje wyświetlania
• $TC_CARR37[n] (n
Blok z danymi do odchylania)
Jeśli odpowiednie opcje wyświetlania nie zostały
ustawione, to wartości nie zostaną wyświetlone w
masce wprowadzania danych (patrz rozdział
3.16.1).

8 7 6 5 4 3 2 1 0 (Miejsca dziesiętne)
0: do osi
1: do osi + kąt odbicia
2: do osi + kąt odbicia + kąt przestrzenny
1 oś obrotowa
0: automatyczny
1: ręczny
2 oś obrotowa
0: automatyczny
1: ręczny
Wybór uprzywilejowanego kierunku osi
0: nie
1: Z odniesieniem do 1-osi obrotowa
2: Z odniesieniem do 2-osi obrotowa
Śledzenie ostrza narzędziowego
0: nie
1: tak
zarezerwowany

Tryb dowolnego przejazdu bez obróbki
0: oś Z
1: oś Z lub oś ZXY
automatyczna korekcja przy połączeniu Hirth'a
0: brak
1: 1-oś obrotowa
2: 2-oś obrotowa
3: 1 i 2-oś obrotowa
Zmiana bloku z danymi do odch./ zmiana narz.1)
0: nie
2)
1: ręczna
automatyczna
2: automatyczna
automatyczna
3: nie
2)
4: ręczna
ręczna
5: automatyczna
ręczna
1) Tylko ma znaczenie dla ShopMill/ShopTurn.
2) Jeśli nie zadeklarowano zmiany bloku danych do odchylania, to
ustawienie dla aut/ręcznej zmiany narzędzia nie ma znaczenia
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Poniższe opcje wyświetlania mają znaczenie dla maski
wprowadzania do cyklu odchylania:
• Tryb odchylania
do osi
do osi i kąt odbicia
do osi i kąt odbicia i kąt przestrzenny
Przykład:
Wybór uruchomienia z trybem odchylania:
do osi, kąt odbicia
W menu wprowadzania jest oferowany wtedy tylko
tryb do osi lub kąt odbicia. Nie można wtedy programować kąta przestrzennego.Nie jest on wtedy
zalecany, ani też nie można go zrealizować.
• Kierunek
1 oś obrotowa
2 oś obrotowa
nie
Odniesienie do 1- lub 2-osi obrotowej przy wyborze
kierunku przejazdów w masce wprowadzania dla
cyklu odchylania.
Po podaniu zakresu kątów osi obrotowych danego
układu kinematycznego maszyny w NCU2 wykonywane są obliczenia i podawane rozwiązania. Z technologicznego punktu widzenia najczęściej bierze się
pod uwagę jedno z rozwiązań. W menu „uruchomienie” można podać oś obrotową, która będzie się
odnosić do obu tych rozwiązań.
Wybór jednego z tych rozwiązań do realizacji przejazdów następuje w masce wprowadzania dla cyklu
odchylania.
Gdy zapis „nie”, to parametr dla kierunku w masce
obsługi nie jest wyświetlany.
• Śledzenie narzędzia WZ (Narzędzie)
nie
tak
Wyświetlenie „Śledzenie narzędzia“ w masce wprowadzania dla cyklu odchylania. Funkcja śledzenie
narzędzia jest opcją 5-osiowej transformacji
(TRAORI).
W cyklu użytkownika TOOLCARR.spf odczytuje się
zmienną GUD7_TC_N_WZ.
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Uruchomienie parametrów dla osi obrotowej

Wprowadzenie danych, ważnych dla cyklu odchylania, dla 1- i 2-osi obrotowej.
Nazwa/Kinematyka patrz Menu-IBN CYCLE800 „Kinematyka“
Identyfikator
$TC_CARR35[n] Oś obrotowa 1
$TC_CARR36[n] Oś obrotowa 2
Identyfikatory osi obrotowych. Poniższe identyfikatory
powinny być wybrane w uporządkowany sposób:
Oś obraca się wokół maszynowej osi X --> A
Oś obraca się wokół maszynowej osi Y --> B
Oś obraca się wokół maszynowej osi Z --> C
Jeśli znane są osie w NCU, to osie obrotowe NC muszą
mieć wybrane identyczne identyfikatory osiowe (patrz tryb
automatyczny).
Jeśli nie są znane osie w NCU, nie potrzeba użyć znanych
identyfikatorów
Tryb pracy
$TC_CARR37[n] patrz opcje wyświetlania
• Automatyczny
Osie obrotowe NC są przemieszczane automatycznie na
odpowiedni kąt odchylania
• Ręczny
Osie obrotowe są ustawiane ręcznie przez operatora
na odpowiednią pozycję. Gdy „proste maszyny” z
ręcznie przestawianą osią obrotową (system pomiarowy: z taśmą stalową), to identyfikator osi w NCU
nie musi być znany.
Dopuszczalne są mieszane warianty kinematyczne
maszyny (np. automatyczna 1-oś obrotowa, ręczna 2oś obrotowa), ale także „niepełna” kinematyka ma-
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szyny (np. 1-oś obrotowa wokół osi X). Jeśli układ
kinematyczny maszyny składa się z tylko 1-osi obrotowej, to zawsze musi być ona zadeklarowana jako 1oś obrotowa.
Wyświetlenie kąta odchylenia, patrz wyświetlanie
meldunków CYCLE800
62180/62181
Zakres kątów
$TC_CARR30[n] .. $TC_CARR33[n]
Każdej z osi obrotowej należy przypisać obowiązujący
zakres kątów. Nie musi się on pokrywać z zakresem
programowanych wyłączników krańcowych dla odpowiedniej osi obrotowej.
Dla osi typu modulo zakres przejazdów musi być zawarty
pomiędzy 0 i 360 stopni.
Połączenie Hirtha
$TC_CARR26[n]... $TC_CARR29[n]
• nie
Kolejne podane pola zostaną przesłonięte
• tak
Offset kąta połączenia Hirtha na początku zazębienia.
Podziałka kąta połączenia Hirtha
Automatyczna korekcja tak /nie
Przy połączeniu Hirtha może się zdarzyć, że przy zaciskaniu głowicy uchylnej przekroczona zostanie ustalona podziałka kątowa. W takim wypadku funkcja
Frame po odchyleniu musi być ponownie przeliczona
łącznie z aktualną wartością kąta (kąt zazębienia Hirtha) – (TCOABS). W tym przypadku dla zapewnienia
funkcjonalności uwzględnia się to w
automatycznej korekcja (tak) dla cyklu odchylania.
Zmiana bloku z danymi odchylania (tylko ważne dla
ShopMill/ShopTurn)
• nie
• automatyczna
• ręczna
Zmiana narzędzia (tylko ważne dla ShopMill/ShopTurn)
• automatyczna
• ręczna
Wyświetlanie „Zmiana narzędzia“, tylko dla kinematyki typu T i M

Przykłady uruchomieniowe dla kinematyki maszyny
Przykład 1:1 Uchylna głowica „HEAD_1“
Oś obrotowa 1(C) (ręczna) wokół osi Z; Oś obrotowa 2(A) (ręcznie) wokół X
(na rysunku rozproszone wymiary)
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Wymienna głowica uchylna ze stożkiem do mocowania we wrzecionie

Z
Y

40

I2

23

I3

X

I1

C

0,03

L1 = 30

A

L1 odpowiada długości narzędzia
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Przykład 2: 2 Uchylna głowica „HEAD_2“
Wektor offsetowy I1: Odległość między punktem 1-Osi
obrotowej i
punktem odniesienia narzędzia
Wektor offsetowy I2: Odległość między punktem na 2-Osi obrotowej i punktem na 1-osi obrotowej
Wektor offsetowy I3: Odległość między punktem odniesienia
narzędzia i punktem na 2-Osi obrotowej
2-oś obrotowa

172

V2
V1
45 grd
172

I2

1 oś obrotu

I1
93,8

I3

Punkt na
1-osi obrotowej

Z

Punkt na
2-osi obrotowej

Y
Punkt odniesienia
narzędzia
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Przykład 3: 2 Stół
W przykładzie tym nie zdefiniowano wektorów offsetowych w opisie
przykładowego 3-programu, gdyż potraktowano jako kontynuację
zamkniętego systemu:
Wektor offsetowy I2: Odległość między punktem odniesienia
maszyny i punktem na 1-Osi obrotowej
Wektor offsetowy I3: Odległość między punktem na 1-Osi obrotowej 1 i punktem na 2-Osi obrotowej
Wektor offsetowy I4: Odległość między punktem na 2-Osi obrotowej i punktem odniesienia maszyny.
Zaleta takiego postępowania polega na tym, że wartości pozycji nie
zmieniają się w stanie spoczynkowym (nieodchylonym) i to niezależnie od tego, czy uchylny stół został wybrany, czy też nie.
Punkt odniesienia stołu
2-oś obrotowa

1-oś obrotowa
V2
I3

160

V1

45 grd

I4
190
I2

380

Z

95
Punkt odniesienia
d Maszyny

Y
X
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Przykład 4: MIXED 2
W przykładzie tym identyczny jest zarówno punkt odniesienia podajnika narzędzi i narzędzia, jak też stołu i maszyny.
Wtedy obowiązują wartości: I1 = -I2 i
I3 = -I4
Zaletą takiego podejścia jest to, że nie zmieniają się wartości pozycji w stanie spoczynkowym (nieodchylonym), niezależnie od
tego, czy głowica uchylna lub stół zostały wybrane czy też nie.
Z
V1
Y
X

Oś obrotowa
uchylnej głowicy

100

I2

Punkt na
Osi obrotowej
uchylnej głowicy

I1

Punkt odniesienia podajnika narzędzi = pkt. Odniesienia narzędzia
Oś obrotowa
stołu

Z

V2

Y
X

Punkt odniesienia stołu = punkt odniesienia maszyny

200

I3
Oś obrotowa
stołu

I4

stół

Y

X
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3.16.5 Cykle użytkownika TOOLCARR.spf
Dopasowania producenta maszyny
Wszystkie pozycje w osiach podczas odchylania są
realizowane za pomocą cyklu użytkownika
TOOLCARR.spf.
Wywołanie następuje z cyklu odchylania CYCLE800 lub
E_TCARR (ShopMill) lub F_TCARR (ShopTurn). Użytkownik może zmodyfikować cykl (producent podczas
uruchamiania) tak, aby móc w pełni wykorzystać możliwości obróbcze maszyny.
Jeśli nie zmodyfikowano cyklu użytkownika, to dowolny
przejazd przed odchyleniem realizowany jest wpierw w
osi Z (znacznik _M41) lub w osi Z, a potem w osiach X,
Y (znacznik _M42). Pozycje określa się odpowiednio w
Menu-IBN CYCLE800 „Kinematyka”
najazd dowolnych pozycji.

Struktura cykli do odchylania
Maska wprowadzania ShopMill/ShopTurn Maska wprowadzania cyklu standardowego CYCLE800

TOOLCARR.spf
Znaczniki: _M01..._M11
E_TCARR.spf
(F_TCARR.spf)
CYCLE800.spf

Znaczniki: _M20..._M42

Koniec cyklu
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Struktur CYCLE800.spf

3

TOOLCARR.spf

Wprowadzane parametry:
-Nazwa bloku danych odchyl.
-Tryb
-Przesunięcia
-Obroty
-Dowolny przejazd

Obliczenie
obowiązującego bloku
danych

Znacznik: _M40 Init

Blok danych do odchylania nie ważny

Init:
Można na nowo opisać wektory
kinematyczne komprensacji
temperatury lub uwzględnić oś W
we wiertarkach

Meldunki błędów

Dowolny przejazd
bez obróbki w osi narz.

Znacznik:
_M41 Z-Achse
_M42 Z-, XY-Achse

Dopasowanie
strategii dowolnych
przejazdów

Brak dowolnych przejazdów
Przejazd osi obrotowych w osiach NC

-Obliczenie kąta obrotu
-Wyświetlenie ustawionego
kąta obrotu (ręczna oś obrotowa)
-Deaktywacja 5-osiowej transformacji

Brak przejazdu
w osiach obrotowych

Marke:
_M20
1-oś obrotowa 2 automatyczne odchylenie
_M21 _M25 2-oś obrotowa, automatyczne,
1-oś obrotowa, ręczne odchylenie
_M22
1-oś obrotowa 2 automatyczne odchylenie
_M23 _M27 1-oś obrotowa, ręczne odchylenie
_M30 _M32 1-oś obrotowa, automatycznie,
2-oś obrotowa, ręczne odchylenie
_M31 _M33 _M35 _M37 1-oś obrotowa 2 ręczne
odchylenie

Koniec cyklu
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Wskazówka do znacznika _M20 do _M37
Znaczniki _M20 do _M37 różnią się kinematyką, a więc
są dwie lub jedna oś obrotowa. Dodatkowe różnice, to
automatyczna oś obrotowa (nie znane w NCU) i ręczne
osie obrotowe.
Dla aktywnego bloku z danymi odchylania obowiązuje
zawsze tylko jeden znacznik. Kontrola poprzez parametr
(GUD7 – zmienna _TC_ST.
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Struktura E_TCARR.spf (F_TCARR.spf)
Nazwa narzędzia
Wprowadzenie danych uchyl.

3

TOOLCARR.spf

Poniższa struktura odnosi się do zmiany bloku danych do odchylania
i związanej z nią zmiany narzędzia w ShopMill/ShopTurn
SDS --> Blok danych do odchylania

stary SDS /=
nowy SDS?

nie

tak

stary SDS
== gł. uchylna?

tak

Znacznik:_M2: wymienić narzędzie z magazynu
_M3: wymienić narzędzie ręczne

tak

Znacznik:

_M8:Uchylną głowicę/stół
automatycznie wymienić

tak

Znacznik:

_M9:Uchylną głowicę/stół
ręcznie wymienić

Znacznik:

_M6:Uchylną głowicę/stół
automatycznie wymienić
_M5:Uchylną głowicę/stół
ręcznie wymienić

nie

SDS stare
automat./nowe
zamienić?
nie

SDS stare
ręcznie/nowe
zamienić?
nie
SDS aut.
stary
SDS nowy ręcznie
wymienić?

tak

Znacznik:

nie

SDS stary ręcznie tak
SDS nowy automat.
wymienić?

Znacznik:
Znacznik:

_M7:Uchylną głowicę/stół
ręcznie wymienić
_M8:Uchylną głowicę/stół
automatycznie wymienić

nie

Wymienić
narzędzie?

tak

Znacznik:_M2: Wymienić narzędzie z magaz.
_M3: Wymienić narzędzie ręcznie

nie

Koniec cyklu
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Wskazówka do ShopMill/ShopTurn
W cyklach użytkownika Toolcarr.spf pod
ShopMill/ShopTurn (patrz znaczniki _M2 do _M9) wywoływany jest cykl E_SWIV_H lub F_SWIV_H.
Parametry E_SWIV_H (Par 1, Par 2, Par 3)
• Par 1: Nr bloku danych odchylania (_TC1)
• Par 2: Kąt 1-osi obrotowej
• Par 3: Kąt 2-osi obrotowej
Przykłady modyfikacji:
Jeśli osie obrotowe ( uchylna głowica/stół) podczas
zmiany bloku danych odchylania /zmiany narzędzia nie
muszą być ustawione w pozycjach, to cykl
E_SWIV_H może być wywołany na odpowiednich
znacznikach bez przypisu.
Jeśli oś obrotowa ma ustawić się na określonej pozycji,
to w parametrach Par2, Par3 można podać wartość
kąta.
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3.16.6 Meldunki błędów
Objaśnienie
Alarmy źródłowe w CYCLE800
Nr alarmu

Tekst alarmu

61180

"Nie ma przypisanej nazwy do bloku z Blok z danymi do odchylania nie ma przydanymi odchylania, dana maszynowa pisanej nazwy pomimo istnienia kilku ta$MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>1" kich bloków
($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) lub
nie zadeklarowano żadnego bloku
($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0)
"Oprogramowanie NCK niepełne (bra- Funkcjonalność TOOLCARRIER od
kuje funkcji TOOLCARRIER)"
NCU 6.3xx
"Nieznana nazwa bloku z danymi od- Patrz uruchomienie cyklu odchylania
chylania"
CYCLE800
Nazwa kinematyki (Blok z
danymi do odchylania)
"Tryb dowolnego przejazdu GUD7
Patrz uruchomienie cyklu odchylania
_TC_FR poza zakresem wartości 0..2" CYCLE800
Dowolny przejazd;
1. parametr do przekazywania danych w
CYCLE800(x,...) jest błedny >2
"Brak rozwiązania dla aktualnej warto- Sprawdzić w uruchomieniu cyklu odści wprowadzonego kąta"
chylania CYCLE800
Sprawdzić w uruchomieniu cyklu od"Zadeklarowano błędnie lub wcale
(min>maks) zakres kątów dla osi obro- chylania CYCLE800
towej"
„Nieważne wektory osi obrotowej“
Uruchomienie cyklu odchylania
CYCLE800: nie ma lub błędny zapis
wektora V1 lub V2 dla osi obrotowej
"Przy szukaniu bloku nie można obli- Wybrać szukanie bloku łącznie z przeliczeniem
czyc punktu końcowego bloku przy
odchylaniu”
"Nie zadeklarowano nazwy osi dla 1- Uruchomienie cyklu odchylania
osi obrotowej“
CYCLE800: nie ma zapisu dla identyfikatora 1-osi obrotowej
"Ustawić oś obrotową x.x [stopnie]"
Kąt ustawcze dla ręcznych osi obrotowych
"Ustawić oś obrotową x.x [stopnie]"
Kąt ustawczy dla ręcznej osi obrotowej

61181
61182

61183

61184
61185

61186

61187

61188

62180
62181

Objaśnienie, pomoc

Przykład wyświetlenia dla ustawionego kąta odchylania, gdy ręczna oś obrotowa w CYCLE800
62180

3-258

"Ustawić oś obrotową B: 32.5 [stopnie]"
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Nastawy wysokiej prędkości - CYCLE832 (od wersji SW 6.3)
Standardowy cykl z nastawami wysokiej prędkości CYCLE832
jest do dyspozycji dla HMI od wersji SW 6.3 i NCU SW 6.3
(CCU SW 4.3).
Zastosowanie cyklu CYCLE832:
• Technologiczne wspomaganie, gdy obróbka dowolnych kształtów konturów (powierzchni) obrabianych
w 3 lub 5-ciu osiach w zakresie bardzo wysokich
prędkości (High Speed cutting-HSC)

Jakość powierzchni

• Uprzywilejowane zastosowanie w zakresie technologii frezowania HSC (możliwa obróbka toczenia i
szlifowania)
• Zebranie istotnych funkcji kodu G i danych maszynowych lub ustawczych, które są niezbędne do obróbki w trybie HSC
• Rozdzielenie struktury technologicznej i geometrii w
programie NC

Dokładność

Prędkość

Podczas obróbki programów – CAM w zakresie HSC układ sterowania musi zagwarantować
przebieg obróbki z wysoką prędkością posuwów w krótkich blokach NC. Ponadto użytkownik
oczekuje zachowania jakościowo dobrej powierzchni w wysokiej klasie 1 µm, gdy zastosowano prędkości posuwów >10 m/min. Użytkownik po wykorzystaniu różnej strategii obróbki
może przy pomocy CYCLE82 osiągnąć precyzyjne dopasowania w programie.
Podczas obróbki zgrubnej, ze względu na występujące zaokrąglenia konturu, należy szczególnie zadbać o to, aby wyrównać prędkości.
Podczas obróbki wykańczającej załącza się tzw. blok kompresji w NC i brana jest pod uwagę
szczególnie dokładność obrabianego konturu.
W obydwóch przypadkach dla podanych wartości tolerancji kontur obrabiany jest tak, aby osiągnąć żądaną jakość powierzchni.
Po ustaleniu wartości tolerancyjnych zaokrągleń konturu operator musi poznać dokładnie podany
dalej program CAM. Cykl CYCLE832 jest użyteczny w tych maszynach, które podczas obróbki
wykorzystują maks. 3-liniowe i 2-osie obrotowe.
Przy pomocy CYCLE832 możemy zdefiniować następujące funkcje
lub je załączyć, względnie wyłączyć:
• Pasmo tolerancji obrabianego konturu
• Zaokrąglenia (G64, G641, G642)
• Blok kompresji NC (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF)1)
• Wstępne sterowanie (FFWON, FFWOF)
• Ograniczenie drgań (SOFT, BRISK)
• Transformacja 5-osiowa (TRAORI, TRAFOF) 1)
• B-SPLINE
1) tylko gdy ustawiona jest odpowiednia opcja.
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Funkcja
Cykl CYCLE832 zestawia istotne funkcje w kodzie G oraz
dane maszynowe i ustawcze, które są niezbędne do obróbki w trybie HSC.
W CYCLE832 wyróżnia się trzy technologie obróbki:
• „Skrawanie wykańczające“,
• „Wstępna obróbka wykańczająca“ i
• „Skrawanie zgrubne“
Te trzy rodzaje obróbki w programach CAM w zakresie HSC
są bezpośrednio zależne od doboru dokładności i prędkości
po torze konturu (patrz obrazy pomocnicze). Operator lub
programista poprzez wartości tolerancyjne ustala odpowiednie wzorcowe wartości.
Do tych rodzajów obróbki można przyporządkować różne
wartości tolerancji i ustawień (dopasowanie technologiczne).
W masce wprowadzania należy wstępnie ustawić odpowiedni
kod G (dopasowanie technologii), który zapewni optymalny
dobór zaokrągleń konturu i dopasuje optymalną prędkość
obróbki programu CAM.
Cykl jest przyporządkowany do programu CAM w programie
głównym (patrz przykład wywołania CYCLE832).
Uwzględnia się różne interpretacje wartości tolerancji np. dla
G641 wartość tolerancji podaje się poprzez ADIS=, a dla
G642 aktualizuje się specyficzną daną osiową
MD 33100 COMPRESS_POS_TOL[AX].
Po uaktywnieniu pola wprowadzania „Dopasować technologię“ można załączyć lub włączyć:
• kompresję (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF,
B-SPLINE),
• tryb sterowania po torze (G64, G641, G642) lub
• śledzenie prędkości (FFWON, FFWOF, SOFT, BRISK)
Gdy ustawiona jest transformacja 5-osiowa (TRAORI), to
można ją załączyć lub wyłączyć w polu wprowadzania dla
transformacji.
Prosimy zwrócić uwagę na dane producenta maszyny!
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Po wywołaniu cyklu „Odwołanie obróbki“ wszystkie
dane maszynowe i ustawcze są przywracane do wartości ustalonych przez producenta maszyny (ustawienia
danych maszynowych).
Jeśli producent maszyny ma dodatkowe życzenia co do
działania CYCLE832, a szczególnie chce go dopasować technologicznie, to musi go skopiować do katalogu
CMA.dir (producent HMI) i załadować do NCU.
W takim przypadku CYCLE832.spf musi być wyłączony
w CST.dir (katalog cykli standardowych w HMI). Zmiany
te musi udokumentować producent.
Przykład wywołania CYCLE832
T1 D1
G54
M3 S12000
CYCLE832(0.2,1003)
EXTCALL „CAM_Form_Schrupp“
CYCLE832(0.01,102001)
EXTCALL „CAM_Form_Schlicht“
M02
CYCLE832 nie uwalnia producenta maszyny od koniecznych i niezbędnych zadań optymalizacyjnych podczas uruchomienia maszyny. Chodzi tutaj o optymalizację osi biorących udział w obróbce i o ustawienia w
NCU (szukanie bloku, wstępne sterowanie, ograniczenie drgań itd.)
Skrócone wywołanie programu
Poniżej podano możliwe skrócone wywołanie CYCLE832 z podaniem parametrów do przekazywania wartości:
• CYCLE832()

odpowiada wyborowi maski wprowadzania „Obróbka“ „Odwołanie“

• CYCLE832(0.01)

Wprowadzenie wartości tolerancyjnych
Aktywne rozkazy G nie są zmieniane w cyklu.
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3.17.1 Wywołanie CYCLE832 w drzewie menu HMI
Objaśnienie parametrów
Wyświetlane są:
Wejście do obszaru programów / frezowanie
>>

Przycisk programowy

High Speed
Settings

Maska wprowadzania CYCLE832 ze standardowym
obrazem

Obróbka (_TOLM)
• Skrawanie wykańczające (default)
• Wstępne wykańczanie
• Skrawanie zgrubne
• Odwołanie
Zmienna _TDLM kodowania, patrz rozdział 3.17.2, parametry.
Gdy nastąpi „Odwołanie obróbki”, to rozkazy G lub dane maszynowe/ustawcze przyjmują pierwotne wartości ustalone
przez producenta maszyny.
Tolerancja (_TOL)
Tolerancja w osiach (odpowiada MD 33100:
COMPRESS_POS_TOL[AX]), które biorą udział w obróbce.
Wartości tolerancji obowiązują dla G642 i dla COMPCURV
lub COMPCAD. Jeśli osią obróbczą jest oś obrotowa, to wartość tolerancji ma swój współczynnik (standardowy = 8) wpływający na MD 33100: COMPRESS_POS_TOL[AX] osi obrotowej.
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Dla G641 wartość tolerancji odpowiada wartości ADIS.
Tolerancja ma ustalone wstępnie przy pierwszym zapisie
następujące wartości:
• Skrawanie wykańczające: 0.01 (osie liniowe) 0.08 stopni
(Osie obrotowe)
• Wstępne wykańczanie: 0.05 (osie liniowe) 0.4 stopni
(Osie obrotowe)
• Skrawanie zgrubne: 0.1 (osie liniowe) 0.8 stopni (Osie
obrotowe)
• Odwołanie: 0.1 (osie liniowe) 0.1 stopni (Osie obrotowe)
System wymiarowania uwzględnia mm/cal.
Jeśli wartości tolerancji mają działać także w osiach
obrotowych, to producent maszyny musi ustawić transformację 5-osiową.
Transformacja (_TOLM)
Pole wprowadzania dla transformacji będzie wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawiona jest opcja NC (pakiet
obróbki 5-osiowej)
• Nie
wspomaganie w programach CAM z podanymi pozycjami osi obrotowej
• TRAORI
• TRAORI(2)
Wybór numeru transformacji lub cyklu producenta w
celu wywołania transformacji 5-osiowej.
Parametr zależy od podanej dalej zmiennej GUD7 _
TOLT2. Można zapamiętać nazwę cyklu producenta,
poprzez którą można wywołać transformację cyklu producenta. Jeśli _TOLT2 jest pusta („” standard), to
transformację 1, 2 ...wybiera się przez wywołanie 5osiowej transformacji rozkazami TRAORI(1),
TRAORI(2).
Dopasowanie, dopasowanie technologii
(patrz Rozdział 3.17.3)
• tak
• nie
Podane dalej parametry do wprowadzania są zmieniane tylko wtedy, gdy dopasowanie jest ustawione
na „tak“.
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Kompresja, blok kompresji (_TOLM)
• nie ma (COMPOF)
• COMPCAD (default)
• COMPCURV
• B-SPLINE
Pole wprowadzania jest wyświetlone, jeśli ustawiona
jest opcja funkcji kompresji. B-Spline można wybrać
wtedy, gdy ustawiona jest opcja interpolacji-SPLINE
Opcja

A-, B- i C-Spline/Funkcje kompresji

Sterowanie po torze (_TOLM)
• G642 (default)
• G641
• G64
Gdy kompresja bloku NC, to łącznie z COMPCAD,
COMPCURV wybierana jest na stale zawsze G642.
Sterowanie wstępne, śledzenie prędkości (_TOLM)
•

FFWON SOFT (default)

•

FFWOF SOFT

• FFWOF BRISK
Producent maszyny po wybraniu sterowania wstępnego
(FFWON) i funkcji ograniczenia drgań (SOFT) musi
zoptymalizować sterowanie lub osie obróbcze.
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3.17.2 Parametry
Programowanie
CYCLE832(_TOL, _TOLM)

Parametry
_TOL

real

Tolerancja osi obróbczych

_TOLM

integer

Tryb tolerancji

jednostki. mm/cal; stopnie

7 6 5 4 3 2 1 0 (Miejsca dziesiętne)
0: Wybór
1: Wykańczająca (default)1)
2: Wykańczanie wstępne
3: Zgrubna
0:
1:
0: TRAFOF (default)1)
1: TRAORI(1)
2: TRAORI(2)
0: G64
1: G641
2: G642 (default)1)
0: FFWOF SOFT (default)1)
1: FFWON SOFT
2: FFWOF BRISK
0: COMPOF
1: COMPCAD (default)1)
2: COMPCURV
3: B-Spline
zarezerwowane
zarezerwowane
1) Producent może zmieniać ustawienia
. patrz rozdz. "Dopasowanie technologii"
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3.17.3 Dopasowanie technologii
W polu wprowadzania „Dopasowanie technologii“ „tak“ producent
maszyny, a także operator/programista, może dopasować technologię przy obróbce HSC. Tutaj należy jednak zawsze brać pod
uwagę technologię podaną dalej w programach CAM.
Dopasowania producenta maszyny
Warunki:
• Ustawione słowo kluczowe producenta,
• Pole wprowadzania „Dopasowanie technologii“
„tak“
Po otwarciu maski wprowadzania cyklu CYCLE832 wstępnie
ustawiane są parametry z wartościami podanymi w GUD7zmiennych _TOLV[n], _TOLT[n]. (n =obróbka : Skrawanie wykańczające, wstępne wykańczanie, skrawanie zgrubne, odwołanie).
Przy zmianie parametru wartości są bezpośrednio wpisywane do
GUD7 –zmiennych _TOLV[n] lub _TOLT[n]. W ten sposób producent może dopasować ustawienie podstawowe do swoich zadań
obróbczych.
Przykład:
Wywołanie cyklu CYCLE832 skrawanie zgrubne w 3 osiach z tolerancją obróbki w osiach 0.1 mm łącznie z G642 (wartości standardowe Siemens) Producent chce zmodyfikować technologię skrawania zgrubnego i ustawić: tolerancję w osiach obróbczych 0.3
mm, TRAORI, G641.
Przy każdym wywołaniu cyklu tolerancji ustawienia będą wtedy
wyświetlane i są aktywne w czasie obróbki.
Wskazówki dla producenta maszyny
1. Chcąc zoptymalizować warunki podczas skrawania po torze
przy zastosowaniu funkcji G64 w CYCLE832 przeliczany jest
ponownie współczynnik przeciążeń dla skoków prędkości wg.
poniżej podanej tabeli.
Obliczanie współczynnika przeciążeń dla skoków prędkości we wszystkich osiach obróbczych.
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IPO [ms]

Współczynnik przeciążeń

≥ 12

1.2

9

1.3

6

1.4

4

1.6

3

1.8
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IPO: MD 10071: $MN_IPO_CYCLE_TIME
Współczynnik przeciążeń: MD 32310:
$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]
Przeliczanie współczynnika przeciążeń można wyłączyć w
CYCLE832, gdy lokalną zmienną (CYCLE832) ustawi się na
_OVL_on=0
2. Tolerancje, gdy aktywny blok kompresji w NC lub zaokrąglenia
w CYCLE832, są zapisywane w MD 33100:
$MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] (liniowe osie obróbcze) Jeśli osie obrotowe biorą udział w obróbce (TRAORI) to tolerancję powiększa się o współczynnik 8. Jeśli ma być zastosowany inny współczynnik, to można w lokalnej zmiennej
(CYCLE832) _FAKTOR zapisać odpowiednią wartość.
Dopasowania operatora/ programisty
Warunki:
• Skasowane słowo kluczowe producenta,
• Zmienna „Dopasowanie technologii“
„tak“
Operator/programista, aby dopasować technologię musi znać
dokładnie podany dalej program CAM. Zmienione dane wykorzystane są do wygenerowania CYCLE 832. Przy ponownym
wywołaniu cyklu tolerancji będą aktywne ponownie ustawienia
producenta (GUD7 zmienne _TOLV[n], _TOLT[n] nie można
zmienić).
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3.17.4 Złącza pośrednie- interface
G-KODOWANIE
Lista zaprogramowanych rozkazów G w CYCLE832:
• G64, G641, G642
• G601
• FFWON, FFWOF
• SOFT, BRISK
• COMPCAD, COMPCURV,COMPOF,B-SPLINE
• TRAORI, TRAORI(2),TRAOFOF
• UPATH
Wskazówka: Rozkazy G nie powinny być generowane w kolejnym
programie CAM. Rozdział pomiędzy technologią i geometrią.
Dane maszynowe
Poniższe dane maszynowe są wykorzystywane w CYCLE832:
MD-Nr. MD-Identyfikator

10071
20480
20482
20490

Komentarz

$MN_IPO_CYCLE_TIME – IPO-Takt
$MC_SMOOTHING_MODE
$MC_COMPRESSOR_MODE
MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS

Poniższe dane maszynowe są opisywane w CYCLE832:
MD-Nr. MD-Identyfikator

Komentarz

33100
33100
32310
32310

Osie geometryczne 1...3
Oś obrotowa 1 i 2 1)
Oś geometryczna 1...3
Oś obrotowa 1 i 2 1)

COMPRESS_POS_TOL[AX]
COMPRESS_POS_TOL[AX]
MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]
MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]

1) wg danych maszynowych transformacji 5-osiowej

Dane ustawcze
Lista danych ustawczych, które są opisywane w CYCLE832:
SD-Nr. SD-Identyfikator

Komentarz

42465 $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL
odpowiada tolerancji w osiach liniowych
42466 $SC_SMOOTH_ORI_TOL
odpowiada tolerancji w osiach obrotowych
42475 $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL
Tylko dla COMPCURV
42476 $SC_COMPRESS_ORI_TOL
Tylko dla COMPCURV
42477 $SC_COMPRESS_ORI_ROT_TOL
Tylko dla COMPCURV
1) Aktywność danych ustawczych $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL i
$SC_SMOOTH_ORI_TOL zależy od MD20480: $MC_SMOOTHING_MODE.
Aktywność danych ustawczych $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL i
$SC_COMPRESS_ORI_TOL zależy odMD20482: $MC_COMPRESSOR_MODE
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Globalne zmienne GUD7
Poniższe globalne zmienne muszą być aktywne, aby
mógł działać CYCLE832 (producent maszyny).
Definiowanie jest częścią składową definiowanych
zmiennych –GUD7 w pakiecie standardowych cykli firmy
Siemens.
Parametry Format
Położenie
_TOLT2[2] STRING[32] „“ (default)
_TOLT[4]

integer

_TOLV[4]

real

Feld (4):
0: Odwołanie
1: Skrawanie
wykańczające
2: Wstępne wykańczanie
3: Skrawanie
zgrubne
Feld (4):
0: Odwołanie
1: Skrawanie
wykańczające
2: Wstępne wykańczanie
3: Skrawanie
zgrubne
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Komentarz
Nazwa programu, podprogramu, do wywołania
transformacji 5-osiowej
Pole do zapamiętania ustawień danych technologicznych producenta maszyny.
Kodowanie odpowiada zmiennej _TOLM (patrz parametry)

Pole do zapamiętania wartości tolerancyjnych osi
obróbczych ustawionych przez producenta (patrz
dopasowanie technologii)
Wartości standardowe:0.1 Odwołanie
(GUD7.def)
0.01 Skrawanie wykańcz.
0.05 Wstępne wykańczanie
0.1 Skrawanie zgrubne
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3.17.5 Meldunki błędów
Objaśnienie
Alarmy źródłowe CYCLE832
Nr alarmu

Tekst alarmu

61191

1. Opcja – pakiet obróbczy 5-osiowy
"Nie jest ustawiona transformacja 5osiowa"
lub interpolacja wieloosiowa nie jest
"Druga transformacja 5-osiowa nie jest
ustawiona
ustawiona"
2. Kontrola MD 24100:
$MC_TRAFO_TYPE_1 do
$MC_TRAFO_TYPE_8 dla obowiązującej transformacji 5-osiowej

61192

61193
61194
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Objaśnienia, pomoc

Ustawić opcję Interpolacja-Spline (A-, B- i
"Nie jest ustawiona opcja Interpolacja- C-Spline/Funkcja kompresji
Spline"
"Opcja kompresji nie jest ustawiona"
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Cykl wcięcia – CYCLE93 .............................................................................................. 4-277

4.4
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Ogólne wskazówki
W kolejnych rozdziałach opisano programowanie
cyklów toczenia.W rozdziale powinni Państwo znaleźć wskazówki do wyboru cyklu i deklaracji jego
parametrów. Na końcu każdego rozdziału, oprócz
dokładnie opisanych wcześniej funkcji poszczególnego cykli i przynależnych do niego parametrów
znajdziecie Państwo przykład programowania, który
ułatwi poznanie zasad postępowania w danym cyklu

Rozdziały zostały zbudowane wg. następującej zasady:
•

Programowanie

•

Parametry

•

Funkcje

•

Przebieg

•

Objaśnienie parametrów

•

Dalsze wskazówki

• Przykład programowania
Dla obeznanego użytkownika wystarczą punkty programowanie i parametry, aby umiał postępować z cyklem, natomiast początkujący programista znajdzie
wszystkie potrzebne informacje do programowania cykli
w punktach: funkcja, przebieg, objaśnienia parametrów
i przykład programowania.
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Warunki
Blok danych dla cykli toczenia
Cykle toczenia potrzebują bloku GUD7.DEF. Jest on
dostarczony łącznie z cyklami na dyskietce
Warunki wywołania i powrotu
Działające funkcje G i programowalne Frame przed
wywołaniem cyklu pozostają zachowane po wykonaniu
cyklu

Omówienie wrzeciona
Cykle toczenia są tak skonstruowane, że zawarte w
nich rozkazy dla wrzeciona są aktywne zawsze dla
wrzeciona master układu sterowania. Jeśli cykl ma
być zastosowany w maszynie z kilkoma wrzecionami, to należy wpierw zdefiniować aktywne wrzeciono
jako wrzeciono master (patrz instrukcja programowania)
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Oś poprzeczna

Definicja płaszczyzny
Płaszczyzny obróbcze należy zdefiniować przed
wywołaniem cyklu. Z reguły najczęściej chodzi o
płaszczyznę toczenia G18 (ZX płaszczyzna). Obydwie osie w aktualnej płaszczyźnie przy toczeniu są
dalej oznaczone jako oś wzdłużna (pierwsza oś tej
płaszczyzny) i oś planowania-poprzeczna (druga oś
płaszczyzny). W cyklach toczenia, gdy aktywne
programowanie w średnicy, druga z osi w płaszczyźnie jest zawsze przeliczana jako oś do planowania (toczenie poprzeczne) (patrz instrukcja programowania)

G18

Oś wzdłużna

Z
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Meldunki dla statusu obróbki
Podczas obróbki cyklu toczenia meldunki są wyświetlane na monitorze sterowania i podają informacje o statusie obróbki:
Możliwymi meldunkami są:
• "Zwój gwintu <Nr> - obróbka wzdłużna gwintu"
• " Zwój gwintu <Nr> - obróbka gwintu czołowego"
Zamiast <Nr> podaje się każdorazowo numer aktualnie
obrabianej figury w tekście meldunku.
Te meldunki nie przerywają obróbki programu i są tak
długo na ekranie monitora, aż pojawi się nowy meldunek lub zakończy się obróbka cyklu.
Dane ustawcze w cyklach
Dla cyklu skrawania CYCLE95 od wersji SW4 mamy
daną ustawczą, która jest zapamiętana w bloku
GUD7.DEF.
Poprzez daną ustawczą _ZSD[0] można w cyklu zmieniać przeliczenie dosuwu na głębokość MID w
CYCLE95. Jeśli jest równa zero, to przeliczanie parametru jest takie jak dotychczas.
• _ZSD[0]=1 MID jest wartością promienia
• _ZSD[0]=2 MID jest wartością średnicy
Dla cyklu wcinania CYCLE93 od wersji SW 5.1 mamy
daną ustawczą w bloku GUD7.DEF. Dzięki tej danej
ustawczej _ZSD[4] w cyklu można wpływać na wycofanie (noża) po 1-wcięciu.
• _ZSD[4[=1 Wycofanie z G0
• _ZSD[4]=0 Wycofanie z G1 (jak dotychczas)
Dla cyklu wcinania CYCLE93 od wersji SW 6.2 można ustawić _ZSD[6] i ustalić warunki odbicia lustrzanego.
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•

_ZSD[6]=0 korekcje narzędziowe są zamieniane w
cyklu, gdy aktywne odbicie lustrzane
(zastosowanie dla podajników narzędzi bez możliwości wybrania zorientowanej
pozycji)

•

_ZSD[6]=1 korekcje narzędziowe w cyklu nie są
zamienione, gdy aktywne odbicie
lustrzane
(zastosowanie, gdy zorientowane pozycjonowanie
podajnika narzędzi)
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Kontrola konturu z odniesieniem do kąta przyłożenia narzędzia
Określone cykle toczenia, które wytwarzają tylne podcięcia, kontrolują kąt przyłożenia aktywnego narzędzia
z uwagi na możliwość uszkodzenia konturu. Wartość
kąta wpisywana jest do korekcji narzędzi (pod parametrem P24 w korektorze D).
Za wartość kąta przyjmuje się wartość od 0 do 90 stopni i należy ja wpisać bez znaku.

brak uszkodzenia konturu

uszkodzenie konturu

brak uszkodzenia konturu

uszkodzenie konturu

Podczas zapisu kąta przyłożenia należy pamiętać, że
zależy on od rodzaju obróbki, a więc od obróbki
wzdłużnej i poprzecznej. Jeśli więc narzędzie ma być
zastosowane do obróbki wzdłużnej i poprzecznej, to dla
dwóch różnych kątów przyłożenia należy wprowadzić
dwie korekcje narzędzi.W cyklu sprawdza się, czy z
podanym narzędziem można obrobić zaprogramowany
kontur.
Jeśli taka obróbka z tym narzędziem jest niemożliwa
to
• cykl przerywa obróbkę z meldunkiem błędu (przy
skrawaniu) lub
• kontynuowana jest obróbka konturu łącznie z
wysłanym meldunkiem (dla cykli z dowolnym
podcięciem). Kontur określa wtedy geometria
samego ostrza narzędzia.
Należy zwrócić uwagę na to, że mogą zmienić się te
kąty z powodu aktywnych współczynników zwielokrotnienia lub po obrocie w aktualnej płaszczyźnie, a
co nie jest uwzględniane w nadzorze konturowym
pojedynczych cykli.
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Cykle toczenia z aktywną transformacją adaptera
Cykle toczenia mogą być zrealizowane od NCK SW
6.2 w wersji z aktywną transformacją adaptera. Do
transformacji czytane są zawsze dane korekcyjne
narzędzi dla położenia ostrza i kąta przyłożenia.
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Cykl wcięcia – CYCLE93

Cykl wcięcia – CYCLE93
Programowanie
CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, RCI1, RCI2,
FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI, _VRT)

Parametry
SPD

real

Punkt początkowy w osi do planowania (wprowadzić bez znaku)

SPL

real

Punkt początkowy w osi wzdłużnej

WIDG

real

Szerokość wcięcia (wprowadzić bez znaku)

DIAG

real

Głębokość wcięcia (wprowadzić bez znaku)

STA1

real

Kąt pomiędzy konturem i osią wzdłużną
Zakres wartości: 0<=STA1<=180 Grad

ANG1

real

1 kąt zbocza: określone zbocze wcięcia wynikające z punktu startowego (wprowadzić bez znaku)
Zakres wartości: 0<=ANG1<89.999 Stopni

ANG2

real

2 kąt zbocza: po drugiej stronie (wprowadzić bez znaku)
Zakres wartości: 0<=ANG2<89.999

RCO1

real

1 Promień/Faza, na zewnątrz: na stronie określonej przez punkt startowy

RCO2

real

2 Promień/Faza, na zewnątrz

RCI1

real

1 Promień/Faza, wewnątrz: po stronie punktu startowego

RCI2

real

2 Promień/Faza 2, wewnątrz

FAL1

real

Naddatek wykańczający na podłożu (dnie) wcięcia

FAL2

real

Naddatek wykańczający na zboczu

IDEP

real

Głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

DTB

real

Czas postoju na podłożu (dnie) wcięcia

VARI

int

Rodzaj obróbki
Zakres wartości: 1...8 i 11...18

_VRT
real
od SW 6.2

Zmienna droga wycofania z konturu, przyrostowo
(wprowadzić bez znaku
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4.3 Cykl wcięcia – CYCLE93

Funkcja
Cykl wcięcia umożliwia utworzenie na dowolnych
prostych elementach konturowych symetrycznych i
asymetrycznych wcięć przy obróbce wzdłużnej lub
poprzecznej (od czoła).

Przebieg
Dosuw na głębokość (do podłoża wcięcia) i na szerokości (od wcięcia do wcięcia) dzielony równomiernie, ale z możliwie największą wartością. Gdy wcinanie po stożku (ukosie), to kolejne wcięcia po najkrótszej drodze, ale równolegle do stożka, po powierzchni obrabianego wcięcia. Tutaj w cyklu wlicza
się odstęp bezpieczeństwa od konturu.
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1. Krok
Skrawanie zgrubne równoległe do osi,aż osiągnięte
zostanie podłoże w pojedynczych krokach dosuwu.
Po każdym dosuwie przesuw w celu złamania wiórów.

2. Krok
Wcięcie prostopadłe do kierunku dosuwu wykonywane w jednym lub kilku przejściach narzędzia.
Każde przejście skrawające odpowiednio dobrane
do głębokości dosuwu. Od drugiego przejścia skrawającego wzdłuż szerokości wcięcia narzędzie jest
każdorazowo wycofywane o 1 mm przed wycofaniem.

3. Krok
Skrawanie zbocza przy jednym przejściu skrawającym, gdy w ANG1 lub ANG2 zaprogramowano kąt.
Dosuw wzdłuż szerokości wcięcia następuje w kilku
krokach jeśli szerokość zbocza jest zbyt duża.
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4. Krok
Skrawanie naddatku wykańczającego równolegle do
konturu od krawędzi do środka wcięcia. Tutaj automatycznie cykl wybiera i odwołuje korekcję promienia narzędzia.
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STA1

1
C0
R

ANG2

ANG1

SPD

I2
RC

WIDG

Z

X

ANG2
IDEP
DIAG
ANG1
SPL
STA1
SPD

WIDG i DIAG (Szerokość wcięcia i głębokość wcięcia)
Parametrami szerokości wcięcia (WIDG) i głębokości wcięcia (DIAG) określa się kształt wcięcia. Od
zaprogramowanego punktu, podanego w SPD i
SPL, cykl wykonuje swoje obliczenia. Jeśli wcięcie
jest szersze od aktywnego narzędzia, to skrawanie
tej szerokości dzielone jest na kilka przejść narzędzia. Całą szerokość cykl dzieli wtedy równomiernie.
Maks. dosuw wynosi 95% szerokości narzędzia po
odliczeniu promienia ostrza. Tym samym gwarantuje
się nakładanie się warstw skrawających.

SPL

I1
RC

SPD i SPL (Punkt początkowy)
Tymi współrzędnymi definiuje się punkt początkowy
wcięcia, od którego wychodząc oblicza się w cyklu
kształt wcięcia. Cykl wyznacza samodzielnie swój
punkt startowy, który na początku najeżdża.
Gdy wcinanie zewnętrzne, to wpierw przejazd w osi
wzdłużnej, a dla wewnętrznych wcięć wpierw wcięcie w osi do planowania.
Wcięcia na zakrzywionych elementach konturowych
realizuje się na różne sposoby. W zależności od
kształtu i promienia zakrzywienia można założyć
przejazd po prostej równej maks. długości zakrzywienia lub przejazd po ukośnej stycznej wystawionej
w punkcie brzegowym wcięcia. Zaokrąglenia i fazy
na krawędzi wcięcia mają wtedy sens na krzywiźnie
konturowej, gdy odpowiedni punkt brzegowy położony jest na prostej wyznaczonej w cyklu.

X

DIAG

Objaśnienie parametrów

WIDG

4.3

Cykle toczenia

RC
02

4

Z
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X

SPL
IDEP

• Gdy VARI>10 to jest oszacowana zredukowana
długość toru (Fazy z programowaniem CHR).

Z

X

ANG2
IDEP
DIAG
ANG1
SPL
STA1
SPD

• Gdy VARI<10 (Miejsce dziesiętne=0) to wielkość
parametru oznacza długość fazy (fazy z programowaniem CHR)

WIDG

WIDG

RCO1, RCO2 i RCI1, RCI2 (Promień/Faza)
Kształt wcięcia można zmodyfikować na krawędzi
lub na podłożu po wprowadzeniu promienia (zaokrąglenia) fazy. Należy zwrócić uwagę na to, że
promienie są dodatnie, a fazy wprowadza się z
ujemnym znakiem.

SPD

RC
I2

STA1 (Kąt)
W parametrze STA1 programuje się kąt skosu z
jakim wcięcie ma być wykonane. Kąt może przyjąć
wartości od 0 do 180 stopni i mierzy się go zawsze
względem osi wzdłużnej.

ANG1

DIAG

01
RC

ANG2

ANG1 i ANG2 (Kąt zbocza)
Dzięki możliwości oddzielnego zapisu kątów zboczy
można opisać asymetryczne wcięcia. Kąt może
przyjąć wartości pomiędzy 0 i 89.999 stopni.

STA1

I1
RC

Jeśli programowana szerokość wcięcia jest mniejsza niż faktyczna szerokość narzędzia, to pojawi się
meldunek błędu 61602 „Błędnie zdefiniowana szerokość narzędzia”. Nie rozpocznie się obróbka cyklu, obróbka zostanie przerwana. Alarm pojawia się
również wtedy, gdy cykl rozpozna wewnętrznie zerową wartość dla szerokości ostrza narzędzia
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FAL1 i FAL2 (Naddatek wykańczający)
Na podłożu wcięcia i na jego zboczach można zaprogramować oddzielne naddatki wykańczające. Skrawanie zgrubne realizowane jest do wielkości naddatku.
Następnie wykonywane jest przejście skrawające tym
samym narzędziem równolegle do konturu, aż obrobiony zostanie końcowy kontur – obróbka na gotowo.
IDEP (Głębokość dosuwu)
Dzięki programowaniu głębokości dosuwu możemy
podzielić obróbkę na kilka dosuwów i wykonać ją równolegle do osi wcięcia. Po każdym takim dosuwie narzędzie jest wycofywane o 1mm, a od wersji SW6.2 o
wielkość podaną w _VRT, aby załamać wióry.
W każdym z przypadków należy zaprogramować
parametr IDEP.

4

Naddatek
wykańczający
na zboczach,
FAL2
Naddatek
wykańczający
na dnie,
FAL1

DTB (Czas postoju)
Czas postoju na podłożu wcięcia należy tak wybrać,
aby wykonany został co najmniej jeszcze jeden obrót. Jest on programowany w sekundach.
VARI (Rodzaj obróbki)
W parametrze VARI, na miejsu jednostek, określa
się rodzaj obróbki przy wcięciu. Może on przyjąć
podane na rysunku wartości.
W miejscu dziesiętnym tego parametru określa się
rodzaj przeliczania fazy
VARI 1...8:
Fazy są przeliczane jako CHF
VARI 11...18: Fazy są przeliczane jako CHR
Wprowadzenie wartości na miejscu jednostek jest
podzielone na trzy pola wyboru ze wspomaganiem:
1. Pole: wzdłuż/w poprzek
2. Pole: na zewnątrz/wewnątrz
3. Pole: Punkt startowy lewy/prawy (gdy wzdłuż)
lub góra/dół (gdy w poprzek-planowanie)
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Jeśli w parametrze jest inna wartość, to cykl przerywa obróbkę z alarmem 61002 „Błędnie zdefiniowany
rodzaj obróbki“
Cykl sprawdza i nadzoruje kontur w tym sensie, aby
uzyskać sensowny kontur wcięcia. Taki przypadek
nie zachodzi, gdy promienie/fazy na podłożu wcięcia
stykają się lub przecinają lub jeśli na linii konturowej
detalu równoległej do osi wzdłużnej występuje próba
obróbki w poprzek. W takich przypadkach cykl przerywa obróbkę z alarmem 61603 „Błędnie zdefiniowany kształt wcięcia”

_VRT (zmienna droga wycofania)
Pod parametrem _VRT można od wersji SW6.2
zaprogramować drogę wycofania na zewnątrz lub
do wewnętrznej średnicy wcięcia.
Gdy _VRT=0 (parametr nie jest zaprogramowany)
podniesienie realizowane o 1mm. Droga wycofania
ma swoje odniesienie do zaprogramowanego wymiarowania systemowego i jest podawana w mm lub
calach.
Droga wycofania w celu załamania wiórów jest realizowana po każdym dosuwie na głębokość podczas wcinania.
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Dalsze wskazówki
Zanim wywołamy cykl, musimy uaktywnić dwuostrzowe
narzędzie. Korekcje dla obu tych ostrzy należy podać w
dwóch kolejno następujących po sobie numerach-D
narzędzia, a pierwsze z nich musi być aktywne przed
wywołaniem cyklu. Cykl wybiera sam dla danego przejścia skrawającego jedną z podanych korekcji narzędziowych i aktywuje ją samodzielnie uaktywnia. Po
zakończeniu cyklu ponownie aktywny jest ten numer
korekcji jaki był zaprogramowany przed wywołaniem
cyklu. Jeśli nie ma zaprogramowanego przy wywołaniu
żadnego numeru D dla korekcji narzędzi, to cykl zostanie przerwany łącznie z alarmem 61000 „Nie jest aktywna żadna korekcja narzędzia”
Od wersji SW 5.1 można przy pomocy danej ustawczej dla cyklu _ZSD[4] wpływać na wycofanie po 1szym wcięciu.
_ZSD[4]=0 oznacza wycofanie z G1 jak dotychczas
_ZSD[4]=1 oznacza wycofanie z G0.
Od wersji SW 6.2 łącznie z daną _ZSD[6] można ustawić zasady działania korekcji narzędziowej w cyklu
_ZSD[6]=0 Korekcja narzędziowa wewnętrznie
zamieniana (gdy nie ma zorientowania dla
podajnika narzędzi)
_ZSD[6]=1 Korekcja narzędziowa wewnętrznie w
cyklu nie jest zamieniana (z zorientowa
nym podajnikiem narzędzi)
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Przykład programowania

X

Wcięcie
Program ten wykonuje obróbkę po wzdłużnym ukosie na zewnątrz. Punkt startowy położony na prawo
w X35 Y60. W cyklu wykorzystywana jest korekcja
D1 i D2 dla narzędzia T1. Odpowiednio należy zdefiniować nóż do wcinania.
10°

20°

25

5°

30

10

Fazy 2mm

60

Z

DEF REAL SPD=35, SPL=60, WIDG=30, ->
Definicja parametrów z podstawieniem
-> DIAG=25, STA1=5, ANG1=10, ANG2=20, -> wartości
-> RCO1=0, RCI1=-2, RCI2=-2, RCO2=0, ->
-> FAL1=1, FAL2=1, IDEP=10, DTB=1
DEF INT VARI=5
N10 G0 G18 G90 Z65 X50 T1 D1 S400 M3
Punkt początkowy przed rozpoczęciem
cyklu
N20 G95 F0.2
Określenie wartości technologicznych
N30 CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, ->
-> STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, ->
-> RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, ->
-> DTB, VARI)
N40 G0 G90 X50 Z65

Wywołanie cyklu

N50 M02

Koniec programu

następna pozycja

-> musi być zaprogramowana w bloku
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Cykl dowolnego podcięcia – CYCLE94
Programowanie
CYCLE94 (SPD, SPL, FORM, _VARI)

Parametry
SPD

real

Punkt początkowy w osi do planowania (wprowadzić bez znaku)

SPL

real

Punkt początkowy konturu w osi wzdłużnej
(wprowadzić bez znaku)

FORM

char

Definicja kształtu
Wartości:E (dla kształtu E)
F (dla kształtu F)

_VARI
(Od wersji
SW 6.2)

int

Określenie położenia dowolnego podcięcia
Wartości:
0
zgodnie z położeniem ostrza narzędzia
1...4
Definicja położenia

Funkcja
Cyklem tym można wykonać dowolne podcięcie zgodne
z wymaganiami normy DIN 509 w kształcie E i F, gdy
średnica obrabianej gotowej części > 3 mm.

Kształt F

Do utworzenia podcięcia gwintu potrzebny jest jeszcze inny cykl CYCLE96 (patrz rozdz. 4.6).

Kształt E
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Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycją wyjściową jest dowolna pozycja, od której
bezkolizyjnie można najechać każde dowolne podcięcie.
W cyklu wytwarzany jest następujący przebieg
ruchów:
• Najazd z G0 wyznaczonego wewnętrznie w cyklu
oznaczonego punktu startowego
• Wybór korekcji promienia ostrza odpowiednio do
aktywnego położenia ostrza i obróbka wokół konturu podcięcia z posuwem konwencjonalnym,
zaprogramowanym przed wywołaniem cyklu
• Wycofanie z G0 na punkt startowy i odwołanie
poprzez G40 korekcji promienia ostrza

Objaśnienie parametrów

X

SPD i SPL (Punkt początkowy)
W parametrze SPD podaje się średnicę obrabianej
części, na której ma być wykonane podcięcie. W
parametrze SPL określa się wymiar części gotowej
w osi wzdłużnej.
Jeśli zgodnie z podaną wartością SPD okaże się, że
zaprogramowana wartość średnicy końcowej <
3mm, to cykl przerywa obróbkę i pojawia się alarm
61601 „Za mała średnica gotowego detalu”.

SPL

SPD

Z
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Cykl dowolnego podcięcia – CYCLE94

Kształt (Definicja)
Kształty E i F są zdefiniowane w normie DIN509 i w
tym parametrze podaje się ich kształt.
Jeśli w parametrze jest inna wartość niż E lub F, to
cykl przerywa obróbkę i wytwarza alarm 61609
„Błędnie zdefiniowany kształt”

+X

KSZTAŁT E

SL3

dla detali
z płaszczyzną obróbczą

+Z

KSZTAŁT F

SL3

dla detalu z dwoma
wzajemnie
prostopadłymi
płaszczyznami obróbki

_VARI (Położenie dowolnego podcięcia)
W parametrze _VARI można określić bezpośrednio
położenie dowolnego podcięcia lub wyniknie ono z
położenia ostrza narzędzia.
VARI=0: odpowiednio do położenia ostrza narzędzia
Cykl sprawdza samodzielnie położenie ostrza (SL)
narzędzia na podstawie aktywnej korekcji narzędziowej. Cykl może bowiem wtedy pracować z położeniami
ostrza 1 ... 4.
Jeśli cykl rozpozna położenie ostrza 5..9, to wtedy
pojawi się alarm 61608 „Zaprogramowano błędnie
położenie ostrza“ i cykl zostanie przerwany.
_VARI=1..4: Definiowanie położenia dowolnego
podcięcia.
Cykl oznacza swój punkt startowy w sposób automatyczny. Jest on położony o 2 mm od końcowej
średnicy i oddalony o 10 mm od wymiaru końcowego w osi wzdłużnej
Położenie tego punktu startowego w stosunku do
zaprogramowanej wartości współrzędnych określa
położenie ostrza aktywnego narzędzia.
W cyklu realizowany jest nadzór dla kąta skrawania
aktywnego narzędzia, gdy w odpowiednim do tego
parametrze korekcji narzędziowej podano stosowną
wartość. Jeśli okaże się, że podanego kształtu podcięcia nie można obrobić wybranym narzędziem,
gdyż jego kąt ostrza jest zbyt mały, to pojawi się
meldunek „Zmieniony kształt podcięcia”, ale obróbka
będzie kontynuowana.
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Gdy _VARI <> 0, to obowiązują następujące zasady:
• Nie jest sprawdzane faktyczne położenie ostrza
narzędzia tzn. można zastosować wszystkie położenia ostrzy, o ile ma to sens technologiczny.
•

W cyklu nie są specjalnie kontrolowane takie funkcje jak: transformacja adaptera, zorientowane położenie podajnika narzędzi-wychodzi się bowiem z
założenia, że użytkownik zna warunki i powiązania
na maszynie i poda prawidłowo odpowiednie położenie

•

Odbicie lustrzane w cyklu również nie jest specjalnie nadzorowane, gdyż użytkownik musi wiedzieć
co czyni.

Dalsze wskazówki
Zanim wywołamy cykl, musimy uaktywnić korekcję
narzędziową. W przeciwnym wypadku po alarmie
6100 „Nie aktywna żadna korekcja narzędzia” cykl
zostanie przerwany.

Przykład programowania
Dowolne_podcięcie_kształtu_E
Programem można obrobić podcięcie w kształcie E

X

KSZTAŁT E

20

60

4-290

N10 T25 D3 S300 M3 G18 G95 F0.3

Określenie wartości technologicznych

N20 G0 G90 Z100 X50

Wybór pozycji startowej

N30 CYCLE94 (20, 60, "E")

Wywołanie cyklu

N40 G90 G0 Z100 X50

Najechać następną pozycję

N50 M02

Koniec programu

Z
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Cykl skrawania – CYCLE95
Programowanie
CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3, VARI, DT, DAM, _VRT)

Parametry
NPP

String

Nazwa podprogramu konturu

MID

Real

Głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

FALZ

Real

Naddatek wykańczający w osi wzdłużnej (wprowadzić bez znaku)

FALX

Real

Naddatek wykańczający w osi poprzecznej (wprowadzić bez znaku)

FAL

Real

Wspólny naddatek wykańczający dla konturu (wprowadzić bez znaku)

FF1

Real

Posuw dla skrawania zgrubnego bez tylnych podcięć

FF2

Real

Posuw do zagłębienia w tylnych elementach podcięć

FF3

Real

Posuw dla obróbki wykańczającej

VARI

Int

Rodzaj obróbki
Zakres wartości: 1 ... 12
MIEJSCE SETEK (Od wersji SW 6.2):
Wartości: 0... z zakładką (przeciąganiem) na konturze
Nie ma resztek materiału do usunięcia, na konturze wzajemnie
nakładają się warstwy obróbcze. Oznacza to, że występuje
kilka punktów przecięć na obrabianej powierzchni.
2... bez zakładki na konturze
Powrót zawsze do poprzedniego punktu przecięcia przy
skrawaniu zgrubnym, a potem podniesienie narzędzia. W
zależności od doboru promienia narzędzia dla głębokości
dosuwu (MID). Mogą tu pozostać resztki materiału do
usunięcia.

DT

Real

Czas postoju w celu złamania wiórów

DAM

Real

Długość drogi, po każdym przejściu narzędzia przy skrawaniu zgrubnym przerywana obróbka w celu złamania wiórów.

_VRT
real
Od wersji
SW 4.4

Droga podnoszenia od konturu przy skrawaniu zgrubnym, przyrostowo
(wprowadzić bez znaku)
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Funkcja
Cyklem skrawania można obrobić detal surowy i w kolejnych skrawanych warstwach równolegle do osi
otrzymać kontur zaprogramowany w podprogramie.
Kontur może mieć elementy tylnych podcięć. Cykl może
obrobić kontury wzdłuż i w poprzek, a także na zewnątrz i wewnątrz. Można wybrać dowolną technologię
(zgrubna, wykańczająca, kompletna obróbka).
Podczas obróbki zgrubnej skrawane są równoległe
warstwy do konturu z zaprogramowaną maks. głębokością dosuwu, a po osiągnięciu punktu przecięcia z konturem pozostałe resztki materiału są od razu usuwane
podczas skrawania. Skrawanie zgrubne odbywa się do
naddatku wykańczającego. Wykańczająca obróbka jest
wykonywana w tym samym kierunku, co obróbka
zgrubna. Cykl automatycznie wybiera i ponownie odwołuje korekcję promienia narzędzia.
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Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycja początkowa jest dowolną pozycją, z której
można najechać bez kolizji początkowy punkt konturu.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Punkt startowy w cyklu jest wyliczany wewnętrznie i najeżdżany jednocześnie w dwóch osiach z
posuwem G0.
Skrawanie zgrubne bez tylnych podcięć:
• Równoległe do osi dosuwy na aktualną głębokość są wyliczane wewnętrznie i najeżdżane z
posuwem G0
• Punkt przecięcia najeżdżany przy obróbce
zgrubnej równolegle do osi z G1 i posuwem FF1.
• Równolegle do konturu wzdłuż linii konturowej +
naddatek wykańczający z G1/G2/G3 i FF1 i
przeciągnięciem do ostatniego punktu podcięcia.
• Podniesienie narzędzia w każdej z osi o wielkość
zaprogramowaną w _VRT i wycofanie z G0
• Przebieg ten powtarza się, aż osiągnięta zostanie
całkowita głębokość obrabianego fragmentu.
• Gdy obróbka zgrubna bez tylnych podcięć, to wycofanie do punktu startowego w cyklu następuje kolejno w osiach
Obróbka zgrubna tylnych elementów podcięć:
• Najazd z G0 punktu startowego do kolejnego
tylnego podcięcia, po kolei w osiach. Tutaj
uwzględniony jest dodatkowo w cyklu odstęp
bezpieczeństwa
• Równolegle do konturu realizowany dosuw
wzdłuż konturu + naddatek wykańczający łącznie
z G1/G2/G3 i FF2
• Najazd punktu przecięcia przy obróbce zgrubnej,
równolegle do osi z G1 i posuwem FF1
• Kontynuowanie obróbki do ostatniego punktu
przecięcia przy obróbce zgrubnej. Podniesienie i
wycofanie następuje tak, jak dla pierwszego
fragmentu obróbki
• Jeśli jest kilka innych elementów z tylnym podcięciem, to przebieg ten powtarza się dla każdego tylnego podcięcia
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Obróbka wykańczająca:
• Obliczony punkt startowy najeżdżany jest jednocześnie w
dwóch osiach z posuwem G0 i do tego wybrana jest
korekcja promienia ostrza
• Dalej najeżdżany jest z G0 jednocześnie w dwóch osiach
punkt początkowy z uwzględnieniem naddatku wykańczającego + promień ostrza + 1 mm odstęp bezpieczeństwa, a od tego miejsca z G1 sam punkt początkowy konturu.
• Obróbka wykańczająca wzdłuż konturu z G1/G2/G3 i
F3.
• Wycofanie do punktu startowego w obydwóch osiach z
posuwem G0.

Objaśnienie parametrów

X

NPP (Nazwa)
Pod tym parametrem podawana jest nazwa programu konturu. Podprogram konturu nie może być jednak podprogramem z listą parametrów. Dla nazwy
podprogramu konturu obowiązują wszystkie opisane
konwencje i ograniczenia, a opisane w instrukcji
programowania
Od wersji SW 5.2 skrawany kontur może być fragmentem w wywoływanym lub innym dowolnym programie.
Fragment taki oznacza się etykietą początkową lub
końcową, albo też numerami bloków.
Nazwa programu i etykieta/nr bloku są tutaj oznaczane
przez „:”
Przykłady:

FALX

NPP

FALZ

Z

NPP=“KONTUR_1“

Skrawany kontur jest w pełni programem
Kontur 1

NPP=“ANFANG:ENDE“

Skrawany kontur jest fragmentem od bloku
oznaczonego etykietą „ANFANG” do bloku z
etykietą „ENDE” w wywoływanym programie

NPP=“/_N_SPF_DIR/_N_KONTUR_1_SPF:N130:N210 Skrawany kontur zdefiniowany pomiędzy
“
blokami N130 do N210 w programie
KONTUR_1. Należy podać pełną nazwę
programu ze ścieżką i rozszerzeniem, patrz
opis CALL w literaturze: /PGA/ Instrukcje
programowania, prace przygotowawcze
Jeśli fragment zdefiniowano przez podanie numerów
bloków, to wtedy należy pamiętać, że po zmianie programu i wykonaniu następnie „nowej numeracji” należy
również dopasować numery bloków dla wybranego
fragmentu z nazwą NPP.
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MID (Głębokość dosuwu)
W parametrze MID definiuje się maks. możliwą głębokość dosuwu podczas obróbki zgrubnej. Oszacowanie
tego parametru zależy od wersji oprogramowania 4 od
danej ustawczej cyklu _ZSD[0] (patrz rozdz. 4.2).
W cyklu wyliczana jest samodzielnie aktualna głębokość dosuwu dla wykonania obróbki zgrubnej. Kolejne
przebiegi podczas skrawania zgrubnego konturów z
elementami tylnych podcięć zostały podzielone na pojedyncze warstwy skrawające. Dla każdej takiej warstwy skrawającej cykl wylicza na nowo aktualną głębokość dosuwu. Jest ona zawsze zawarta pomiędzy programowaną głębokością dosuwu, a połową jej wartości.
Na podstawie całkowitej głębokości skrawanej warstwy
i zaprogramowanej maks. głębokości dosuwu wylicza
się liczbę niezbędnych przejść narzędzia skrawającego
i na tej podstawie dzieli się równomiernie całkowitą
głębokość do obróbki. Tym sposobem otrzymuje się
optymalne warunku skrawania. Na rysunku przedstawiono kolejne kroki obróbki podczas zgrubnego skrawania konturu.

39.
8x4,875mm

36

8x4,5mm

X

2x3,5mm
7

Przykład do obliczenia aktualnej głębokości dosuwu:
1-warstwa do obrobienia ma całkowitą głębokość 39
mm.Gdy założymy maks.głębokość dosuwu równą
5mm, to wtedy potrzeba 8 przejść narzędzia skrawającego. Będą one realizowane z dosuwem równym 4,875 mm. Dla obrobienia drugiej warstwy potrzeba 8 przejść narzędzia z dosuwem po 4.5 mm
(różnica całkowita 36mm). Aby obrobić 3 warstwę z
aktualnym dosuwem 3.5 mm (całkowita różnica
7 mm), należy dwukrotnie skrawać.

Z
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FAL, FALZ i FALX (Naddatek wykańczający)
Naddatek wykańczający podawany jest dla obróbki
zgrubnej albo w parametrach FALZ i FALX, gdy chcemy
rozróżnić osiowo różne naddatki lub w parametrze FAL
dla całej obróbki konturu. Wtedy też wartość tę wlicza się
do obu osi w postaci naddatku dla obróbki wykańczającej.
Nie ma kontroli wzajemnej zgodności dla zaprogramowanych parametrów.
Jeżeli więc poda się wartości do trzech parametrów, to
będą one w cyklu uwzględnione przy obliczeniach. Sensownie jednak jest zdecydować się na podawanie tych
wartości dla jednego lub drugiego sposobu definiowania
naddatku wykańczającego.
Skrawanie zgrubne jest realizowane zawsze do tego
naddatku.
Tutaj po każdym skrawaniu zgrubnym równoległym
do osi natychmiast skrawane są resztki materiałów w
narożach tak, że na koniec skrawania zgrubnego nie
jest potrzebne przejście narzędzia do usuwania resztek materiału. Jeśli naddatek wykańczający nie jest
zaprogramowany, to końcowy wymiar detalu osiągany jest podczas skrawania zgrubnego. Gdy wybrano
rodzaj obróbki wykańczającej, to zaprogramowane
wartości dla naddatku wykańczającego są pomijane,
a toczenie odbywa się do wymiaru końcowego.
FF1, FF2 i FF3 (Posuw)
Dla różnych przejść obróbczych można podać różne
prędkości posuwów, a co jest przedstawione na
rysunku obok.

4

G1/G2/G3
X
FF1

G0
Obróbka zgrubna

FF2
FF1
Z
X

Obróbka wykańczająca
FF3

Z
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VARI (Rodzaj obróbki)
Rodzaj obróbki można wywołać następująco:

X

wzdłuż na zewnątrz
VARI=1/5/9

Obróbka
zgrubna
(Zgrubna/wykańczająca/kompletna obróbka)
Wybór

wzdłuż
(wzdłużna/poprzek)
zewnętrzna
(zew./wew.)

Wybór

wzdłuż wewnątrz
VARI=3/7/11

Z

Z poniższej tabeli można wybrać rodzaj obróbki
Wartość

Obróbka

Wybór

1

zgrubna

wzdłuż

zewnętrzna

2

zgrubna

poprzek

zewnętrzna

3

zgrubna

wzdłuż

wewnętrzna

4

zgrubna

poprzek

wewnętrzna

5

wykańczająca

wzdłuż

zewnętrzna

6

wykańczająca

poprzek

zewnętrzna

7

wykańczająca

wzdłuż

wewnętrzna

8

wykańczająca

poprzek

wewnętrzna

9

kompletna

wzdłuż

zewnętrzna

10

kompletna

poprzek

zewnętrzna

11

kompletna

wzdłuż

wewnętrzna

12

kompletna

poprzek

X

Wybór

wewnętrzna

Przy obróbce wzdłużnej dosuw następuje zawsze w
osi do planowania a przy planowaniu dosuw jest w
osi wzdłużnej.
Obróbka zewnętrzna oznacza, że dosuw realizowany w
kierunku ujemnej osi. Przy wewnętrznej obróbce dosuw
realizowany w kierunku dodatniej osi.
Gdy skrawanie zgrubne z CYCLE95, to od wersji SW
6.2 można wybrać wariant z „nakładaniem się“ (przeciąganiem) lub „bez nakładania się“ warstw na konturze. Do tego należy na setnym miejscu wprowadzić
wartość w parametrze VARI

lub po
zmianie
mocowania
wdłuż wewnątrz
VARI=3/7/11
poprzecznie wew.
VARI=4/8/12

Z

X
poprzecznie
na zewnątrz
VARI=2/6/10

Z
X

lub po
zmianie
mocowania
poprzecznie wewnątrz
VARI=4/8/12

Z

W parametrze VARI realizowany jest nadzór nad zgodnością wzajemną zapisu. Gdy wartość jest błędna, to
pojawi się alarm 61002 „Błędnie zdefiniowany rodzaj
obróbki”.
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DT i DAM (Czas postoju i długość drogi)
Przy pomocy obydwóch parametrów można przerwać poszczególne przejście skrawające na określonym miejscu w celu załamania wiórów.
Parametr ten ma znaczenie tylko dla obróbki zgrubnej. W parametrze DAM zdefiniowano maks. długość drogi, na której mają być złamane wióry. W DT
można do tego zaprogramować czas postoju, który
upłynąć musi w każdym takim punkcie przerwania
skrawania. Jeśli nie podano drogi przy przerwaniu
skrawania (DAM=0), to przy przejściu narzędzia nie
będzie przerwy czasowej (postoju)

przerwane cięcie równoległe do osi
X

DAM

G1
ruch dosuwowy

G4

G4

G4

G4

Z

_VRT (Droga podnoszenia)
W parametrze _VRT można od SW 4.4 zaprogramować
wielkość, o którą podnoszone jest narzędzie w dwóch
osiach podczas obróbki zgrubnej.
Gdy _VRT=0 (parametr nie jest zaprogramowany), to
narzędzie podnoszone jest o 1mm. Droga podnoszenia
działa zawsze z uwzględnieniem zaprogramowanego
wymiarowania w calach lub metrach tzn. _VRT=1 dla
cali
programowanie wywołuje podnoszenie o 1 cal.

Dalsze wskazówki
Definicja konturu
Kontur programuje się w podprogramie, którego nazwę
podaje się w parametrze. Program konturu musi się
składać z co najmniej z 3 bloków z ruchami w obydwóch osiach płaszczyzny obróbczej. Płaszczyznę
obróbczą (G17, G18, G19) ustawia się w programie
głównym przed wywołaniem cyklu, względnie aktywne
jest ustawienie podstawowe z grupy funkcji G. W podprogramie konturu nie można jej zmienić.
Jeśli kontur podprogramu jest krótszy, to cykl jest przerywany i powstaje alarm 10933 „Podprogram konturu
zawiera za mało bloków konturowych” i 61606 „Błąd
przy przygotowaniu konturu.
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Elementy z tylnymi podcięciami mogą być ustawione
bezpośrednio w szeregu.
Bloki nie zawierające przejazdów w płaszczyźnie
mogą być zapisywane bez żadnych ograniczeń.
Wewnętrznie cykl opracowuje w pierwszej kolejności
wszystkie bloki z przejazdami dla pierwszych dwóch
osi aktualnej płaszczyzny, gdyż tylko te są ważne
podczas obróbki skrawania. Przejazdy w pozostałych osiach mogą być zawarte w podprogramie konturu, ale drogi tych przejazdów podczas przebiegu
cyklu są pomijane.
Przy opisie geometrii konturu dopuszcza się programowanie tylko prostych i okręgów poprzez G0,
G1, G2 i G3. Oprócz tego można również zaprogramować zaokrąglenia (promienie) i fazy (ukosowania).
Gdy zaprogramuje się inne rozkazy dla przejazdów
po konturze, to cykl przerywa obróbkę z alarmem
10930 „Niedozwolony rodzaj interpolacji dla skrawanego konturu”.
W pierwszym bloku z rozkazem przejazdu w aktualnej płaszczyźnie obróbczej należy koniecznie podać
funkcję G0, G1, G2 lub G3, w przeciwnym wypadku
przerywa cykl obróbki z alarmem 15800 „Błędne
warunki wyjściowe dla CONTPRON”.
Alarm ten pojawi się później przy aktywnej funkcji
G41/G42. Punktem początkowym konturu jest
pierwsza zaprogramowana w podprogramie konturu
pozycja w płaszczyźnie obróbczej.
Liczba maks. możliwych bloków z przejazdami w
płaszczyźnie zależy od złożoności konturu. Liczba
tylnych podcięć jest w zasadzie nieograniczona.
Jeśli w konturze jest więcej elementów konturowych,
niż można ich pomieścić w pamięci, to cykl jest
przerywany alarmem 10934 „Przepełnienie tabeli
konturowej”.
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Obróbkę należy podzielić wtedy na kilka przejść
narzędzia, z których każde będzie reprezentował
oddzielny podprogram konturu, a cykl dla kolejnego
przejścia należy wywołać w szczególny sposób.
Jeśli maks. średnica w podprogramie konturu leży
poza zaprogramowanym punktem końcowym lub
początkowym konturu, to cykl utworzy automatycznie na końcu obróbki prostą równoległą do osi w
punkcie ekstremalnym konturu i tę część konturu
będzie skrawał jak tylne podcięcie.
Programowanie:
• Płaszczyzny korekcji promienia z G17/G18/G19,
• Funkcji Frame,
• Przejazdu w osi płaszczyzny, w której wykonywane jest skrawanie, która jest osią do pozycjonowania, a także
• Wyboru korekcji promienia narzędzia łącznie z
G41/G42
w podprogramie konturu wywołuje alarm 10931
„Błędny kontur do skrawania“ i przerywa cykl.

4

X

prosta
uzupełniona

punkt końcowy

punkt
początkowy

Z

Kierunek konturu
Od wersji SW 4.4 można dowolnie wybrać kierunek
w jakim ma być zaprogramowane skrawanie konturu. Wewnętrznie w cyklu określa się automatycznie
kierunek obróbki. Gdy wybrana jest kompletna obróbka, to kontur jest wygładzany w tym samym kierunku, w jakim byłby skrawany zgrubnie.
Gdy wybrano tylko obróbkę wykańczającą, to kontur
objeżdżany jest zawsze w zaprogramowanym kierunku.
Aby rozstrzygnąć jaki ma być kierunek obróbki, należy wziąć pod uwagę pierwszy i ostatni zaprogramowany punkt konturu. Koniecznie tutaj w pierwszym bloku podprogramu konturu należy zapisać
zawsze obydwie współrzędne.
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Nadzór konturowy
W cyklu oferowany jest nadzór konturowy z uwagi
na poniższe punkty:
• Kąt przyłożenia aktywnego narzędzia

4

X
Przykład dla elementu konturowego zwisającego
w tylnym podcięciu, a którego nie można obrobić

kierunek obróbki

• Programowanie okręgu dla łuku z kątem rozwarcia > 180 Stopni
W cyklu sprawdza się elementy tylnych podcięć i umożliwia ich obróbkę aktywnym narzędziem.
Jeśli wykryje, że taka obróbka może uszkodzić kontur,
to przerywa obróbkę i wysyła alarm 61604 „Aktywne
narzędzie uszkadza zaprogramowany kontur”.

Z

Jeśli kąt przyłożenia w korekcji narzędziowej jest równy
zero, to nadzór nie działa.
Jeśli w korekcji wykryto zbyt duże łuki, to pojawi się
alarm 10931 „Błędny kontur do skrawania“
CYCLE95 nie nadaje się do obróbki zwisających konturów (przechylonych). Takich konturów nie kontroluje
także cykl i dlatego nie ma meldunku alarmowego.
Punkt startowy
Cykl ustala samodzielnie punkt startowy do obróbki.
Punkt startowy położony jest w osi, w której wykonany
jest dosuw na głębokość z uwzględnieniem naddatku
wykańczającego + droga podnoszenia (parametr
_VRT). W innej osi leży on w odległości naddatku wykańczającego + _VRT od punktu początkowego konturu.
Podczas najazdu punktu startowego cykl wewnętrznie
wybiera korekcję promienia ostrza.
Ostatni punkt przed wywołaniem cyklu musi przez to
być tak wybrany, aby nie było kolizji i pozostało dosyć
miejsca dla stosownych ruchów wyrównawczych.

X

Suma naddatku
wykańczającego X+_VRT PUNKT STARTOWY
cyklu
Suma naddatku
wykańcz. in Z+_VRT

Z

Strategia najazdu w cyklu
Sprawdzony w cyklu punkt startowy jest najeżdżany
jednocześnie przy zgrubnym skrawaniu, a zawsze w
pojedynczych osiach, gdy skrawanie wykańczające.
Podczas wykańczania pierwsza uruchamiana jest oś
dosuwu.
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4.5 Cykl skrawania – CYCLE95

1 Przykład programowania
X

P6 (35,76)
P2 (87,65)

P5 (41,37)

5

P4 (52,44)

R

Cykl skrawania
Przedstawiony na rysunku kontur z objaśnieniami
deklarowanych parametrów ma być obrobiony kompletnie w osi wzdłużnej.
Podano specyficzne naddatki wykańczające w
osiach.
Nie ma przerwania dla przejścia narzędzia podczas
skrawania zgrubnego. Maks. dosuw wynosi 5mm.
Kontur zapamiętano w oddzielnym programie.

P1 (120,37)
P3 (77,29)
Z

DEF STRING[8] UPNAME

Definiowanie zmiennej dla nazwy konturu

N10 T1 D1 G0 G18 G95 S500 M3 Z125 X81

Pozycja najazdu przed wywołaniem

UPNAME="KONTUR_1"

Podstawienie nazwy dla podprogramu

N20 CYCLE95 (UPNAME, 5, 1.2, 0.6, , ->
-> 0.2, 0.1, 0.2, 9, , , 0.5)
N30 G0 G90 X81

Wywołanie cyklu

N40 Z125

Przejazd w poszczególnych osiach

N50 M30

Koniec programu

PROC KONTUR_1

Początek programu konturu

N100 G1 Z120 X37
N110 Z117 X40
N120 Z112

Przejazd w osiach

N130
N140
N150
N160
N170
N180
N190
N200
N210
N220

Przejazd w osiach

G1 Z95 X65 RND=5
Z87
Z77 X29
Z62
Z58 X44
Z52
Z41 X37
Z35
G1 X76
M17

Ponowny najazd na pozycję startową

Zaokrąglenie z promieniem 5

Koniec podprogramu

-> musi być zaprogramowana w bloku

4-302
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2 Przykład programowania
Cykl skrawania
Skrawany kontur zdefiniowano w wywoływanym
programie. Program kończy się po wykonaniu cyklu
skrawania.

X

P5 (50,50)
P4 (50,41.547)
P3 (70,21.547)
P2 (90,10)

P1 (100,10)

Z

N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 (“ANFANG:ENDE“,2.5,0.8, ->
0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
N170 M02

Wywołanie cyklu

ANFANG:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC(50)
ENDE:
N230 M02
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Podcięcie gwintu – CYCLE96
Programowanie
CYCLE96 (DIATH, SPL, FORM, _VARI)

Parametry
DIATH

real

Średnica znamionowa gwintu

SPL

real

Punkt początkowy konturu w osi wzdłużnej

FORM

char

Definicja kształtu
Wartości: A (dla kształtu A)
B (dla kształtu B)
C (dla kształtu C)
D (dla kształtu D)

_VARI
(Od wersji
SW 6.2)

int

Określenie położenia dowolnego podcięcia
Wartości:
0
zgodnie z położeniem ostrza narzędzia
1...4
Definicja położenia

Funkcja
Cyklem można wykonać podcięcia gwintu
wg DIN 76 dla części z wykonanym metrycznym
gwintem ISO.

4-304
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Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycją wyjściowa jest dowolną pozycją, od której
można najechać bez kolizji podcięcie gwintu.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 ustalonego w cyklu punku startowego
• Wybór korekcji promienia narzędzia zgodnie z
aktywnym położeniem ostrza. Objazd podcięcia
konturu z posuwem konwencjonalnym zaprogramowanym przed wywołaniem cyklu
• Wycofanie z G0 na punkt startowy i odwołanie
poprzez G40 korekcji promienia narzędzia

Objaśnienie parametrów
X

SPL

DIATH

DIATH (Średnica znamionowa)
Cyklem tym można wykonać podcięcia gwintów
metrycznych – ISO w zakresie M3 do M68. Jeśli
wynika z zaprogramowanej w DIATH wartości, że
wielkość średnicy końcowej <3mm, to cykl przerywa
obróbkę i tworzy alarm 61601 „Za mała średnica
obrabianego detalu”. Jeśli w parametrze podano
inną wartość niż to jest założone normie DIN76
część 1, to również i wtedy cykl przerywa obróbkę i
powstaje alarm 61001 „Błędnie zdefiniowany skok
gwintu”.

Z

SPL (Punkt początkowy)
W parametrze SPL określa się wymiar na gotowo
w osi wzdłużnej.
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SPL
R

30°
DIATH

KSZTAŁT C i D
SPL

DIATH
R

_VARI (Położenie dowolnego podcięcia)
W parametrze _VARI można określić położenie
podcięcia albo bezpośrednio, albo wynika ono z
położenia ostrza narzędzia, patrz _VARI w
CYCLE94. Cykl sprowadza i określa automatycznie
punkt startowy na podstawie położenia aktywnego
ostrza narzędzia i średnicy gwintu. Położenie tego
punktu startowego względem zaprogramowanych
wartości współrzędnych wyznacza położenie aktywnego narzędzia.
Dla kształtów A i B realizuje się w cyklu kontrolę
kąta przyłożenia narzędzia. Jeśli okaże się, że nie
można obrobić wybranym narzędziem tego kształtu
podcięcia, to w sterowaniu pojawi się meldunek
„Zmieniony kształt podcięcia”, ale obróbkę można
kontynuować.

4

KSZTAŁT A i B
R

Kształt (Definicja)
Podcięcia gwintu w kształcie A i B są definiowane
dla zewnętrznych gwintów, kształt A dla normalnego
wyjścia z gwintu, kształt B dla skróconego wyjścia z
gwintu.
Podcięcia gwintów o kształtach C i D stosuje się dla
wewnętrznych gwintów, kształt C dla normalnego
wyjścia z gwintu, kształt D dla skróconego wyjścia z
gwintu. Jeśli w parametrze podano inną wartość niż
A...D, to cykl przerywa obróbkę i wytwarza alarm
61609 „Błędnie zdefiniowany kształt”.
Wewnętrznie w cyklu automatycznie wybierana jest
korekcja promienia narzędzia.

R

4

30°
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Dalsze wskazówki
Przed wywołaniem cyklu musi być aktywna korekcja
narzędziowa. Jeśli nie jest, to cykl będzie przerwany
łącznie z wyświetlonym błędem 61000 „Żadna korekcja narzędzia nie jest aktywna”.

Przykład programowania
Podcięcie_gwintu_kształt_A
Programem tym można wykonać podcięcie w gwincie.

X

40

60

Z

N10

D3 T1 S300 M3 G95 F0.3

Określenie wartości technologicznych

N20 G0 G18 G90 Z100 X50

Wybór pozycji startowej

N30 CYCLE96 (10, 60, "A")

Wywołanie cyklu

N40 G90 G0 X30 Z100

Najechać następną pozycję

N50 M30

Koniec programu
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Nacinanie gwintu – CYCLE97
Programowanie
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP,
NRC, NID, VARI, NUMT, _VRT)

Parametry
PIT

real

Skok gwintu jako wartość (wprowadzić bez znaku)

MPIT

real

Skok gwintu na podstawie wielkości gwintu
Zakres wartości: 3 (dla M3) ... 60 (dla M60)

SPL

Real

Punkt początkowy gwintu w osi wzdłużnej

FPL

Real

Punkt końcowy gwintu w osi wzdłużnej

DM1

Real

Średnica gwintu w punkcie początkowym

DM2

Real

Średnica gwintu w punkcie końcowym

APP

Real

Droga dolotowa do gwintu (wprowadzić bez znaku)

ROP

Real

Droga wylotowa z gwintu (wprowadzić bez znaku)

TDEP

Real

Głębokość gwintu (wprowadzić bez znaku)

FAL

Real

Naddatek wykańczający (wprowadzić bez znaku)

IANG

Real

Kąt dosuwu
Zakres wartości:

NSP

Real

NRC

Int

Liczba przejść skrawania zgrubnego (wprowadzić bez znaku)

NID

int

Liczba przejść bez obróbki (wprowadzić bez znaku)

VARI

int

Określenie rodzaju obróbki gwintu
Zakres wartości: 1 ... 4

NUMT

int
_VRT
real
Od wersji
SW 6.2

4-308

"+" (dla dosuwu do zbocza gwintu)
"–" (dla alternatywnego dosuwu)

Przestawienie punktu startowego dla pierwszego zwoju gwintu (wprowadzić bez znaku)

Liczba zwojów gwintu (wprowadzić bez znaku)
Zmienna droga wycofania, poprzez średnicę początkową, przyrostowo
(wprowadzić bez znaku)
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Funkcja
Cyklem nacinania gwintów można nacinać gwinty
cylindryczne i stożkowe, zewnętrzne i wewnętrzne,
ze stałym skokiem przy obróbce wzdłuż i od czoła.
Gwinty mogą być zarówno 1-zwojowe jak też wielozwojowe.
Dla gwintów wielozwojowych kolejne zwoje są obrabiane po kolei. Dosuw jest automatyczny, ale można
wybrać wariant stałego dosuwu na jedno przejście
narzędzia lub stałą warstwę skrawającą.
Prawy lub lewy gwint osiąga się przez zmianę obrotów wrzeciona, które należy zaprogramować przed
wywołaniem cyklu.
Warunkiem zastosowania tego cyklu jest wrzeciono
wyposażone w regulator obrotów i system pomiaru
drogi

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycją wyjściową jest dowolna pozycja, z której
można najechać bez kolizji punkt początkowy gwintu
+ droga dolotowa (wejście w gwint).
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Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 sprawdzonego wewnętrznie w cyklu
punktu startowego na początku drogi dolotowej
pierwszego zwoju gwintu
• Dosuw w celu obróbki zgrubnej zgodnej ze zdefiniowanym w VARI rodzajem dosuwu.
• Nacinanie gwintu powtarza się zgodnie z zaprogramowaną liczbą przejść narzędzia podczas obróbki zgrubnej.
• W kolejnym przejściu z G33 wykonywana jest
obróbka wykańczająca
• Zgodnie z podaną liczbą przejść narzędzia bez
obróbki powtarza się dane nacięcie.
• Dla każdego nowego zwoju gwintu ten cały przebieg ruchów jest powtarzany w identyczny
spodób.

Objaśnienie parametrów

DM1 i DM2 (Średnica)
Parametrem określa się średnicę gwintu w punktach
początkowym i końcowym. Dla gwintów wewnętrznych jest nią średnica otworu pod gwint.

4-310

X

PIT

SPL

ROP

APP
FAL

TDEP

FPL

DM1=DM2

PIT i MPIT (Wartość i wielkość gwintu)
Skok gwintu to wartość mierzona równolegle do osi i
podawana bez znaku. Do wykonania metrycznych
gwintów można również podać skok gwintu poprzez
parametr MPIT, który określa wielkość gwintu (M3
do M60). Obydwa parametry są do wyboru i można
je zastosować.
Jeśli jednak podamy wzajemnie sprzeczne wartości,
to cykl utworzy alarm 61001 „Błędny skok gwintu” i
przerwie obróbkę.

Z
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Zestawienie dla SPL, FPL, APP i ROP (punkt
początkowy i końcowy, droga dolotowa i wylotowa z gwintu))
Zaprogramowane punkty początku (SPL) i końca
(FPL) ustalają oryginalny punkt wyjściowy dla gwintu. Zastosowany w cyklu punkt startowy jest jednak
przestawiony od punktu wyjściowego o wymiar APP
drogi dolotowej i punkt końcowy odpowiednio przestawiony jest od punktu końcowego o wielkość ROP
drogi wylotowej. Punkt startowy określony w cyklu
leży w osi do planowania i jest oddalony zawsze o
1mm powyżej zaprogramowanej średnicy gwintu.
Taką podniesioną płaszczyznę tworzy automatycznie i wewnętrznie sam cykl.
Zestawienie dla TDEP, FAL, NRC i NID (Głębokość gwintu, naddatek wykańczający, liczba
przejść narzędzia)
Zaprogramowany naddatek wykańczający działa w
osi równoległej i jest odejmowany od podanej głębokości gwintu TDEP, a pozostała warstwa jest skrawana zgrubnie.
Cykl wylicza samodzielnie pojedyncze aktualne
głębokości dosuwu w zależności od parametru
VARI.
Podczas skrawania na podaną głębokość gwintu z
zachowaniem dosuwów o stałej szerokości wióra
osiągamy stałą wartość naprężeń skrawających we
wszystkich przejściach narzędzia. Wtedy dosuw
zmienia swoją wartość w kolejnych głębokościach
dosuwowych.
Drugi wariant dzieli całą głębokość gwintu na stałe
głębokości dosuwowe. Wtedy też zwiększa się po
każdym przejściu szerokość wióra, ale dla małych
głębokości gwintów ta technologia odznacza się
lepszymi warunkami skrawającymi. Naddatek wykańczający FAL jest usuwany za jednym przejściem
podczas obróbki zgrubnej. Potem wykonywane są
przejścia bez obróbki w liczbie podanej w parametrze NID
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IANG (kąt dosuwu)
W parametrze IANG określa się kąt, pod jakim wykonywany jest dosuw do gwintu.
Jeśli dosuw ma być prostopadły do kierunku nacinania (przejścia narzędzia) gwintu, to należy
wyzerować wartość tego parametru tzn. można
również usunąć parametr z listy, gdyż w takim
wypadku następuje automatycznie wstępny zapis
zera. Jeśli dosuw jest wzdłuż zbocza zarysu gwintu,
to absolutna i maksymalna wartość tego parametru
nie może być większa od połowy wartości kąta
natarcia narzędzia.
Znak tego parametru oznacza rodzaj tego dosuwu.
Tak więc, gdy wartość jest dodatnia, to dosuw realizowany jest zawsze po tym samym boku zarysu
gwintu, a dla ujemnej wartości realizowany jest on
zamiennie po obu bokach.
Dosuw realizowany zamiennie po obu bokach można zastosować tylko w cylindrycznych gwintach.
Jeśli wartość ta jest również ujemna przy gwincie
stożkowym, to cykl wykona dosuw wzdłuż jednego
boku zarysu gwintu.

4

ε

IAN

IANG<=

Dosuw wzdłuż
jednego boku

G

ε

ε
2

Dosuw z zamiennym
bokiem

NSP (Przestawienie punktu startowego)
Pod tym parametrem można zaprogramować wartość kąta, który określi punkt wcięcia w pierwszy
zwój gwintu na obwodzie toczonego detalu.
Tutaj chodzi o przestawienie punktu startowego. Do
parametru można podawać wartości pomiędzy
0.0001 i +359.9999 Stopni. Jeśli nie podano przestawienia punktu startowego lub nie ma parametru
na liście parametrów, to zwój gwintu rozpocznie się
automatycznie w miejscu pojawienia się znacznika
zera z nadajnika obrotów.

4-312
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VARI (Rodzaj obróbki)
W parametrze VARI ustala się, czy obróbka ma być
na zewnątrz, czy też wewnątrz i jaką wybiera się
technologię przy dosuwie podczas obróbki zgrubnej.
Do parametru VARI można przypisać wartości z
zakresu 1 do 4 o następującym znaczeniu:

4

Dosuw ze stałą głębokością
dosuwu

Dosuw ze stałym
przekrojem wióra

Wartość

Na zewnątrz/Wewnątrz

Stały dosuw/stały przekrój wióra

1

na zewnątrz

Stały dosuw

2

Wewnątrz

Stały dosuw

3

na zewnątrz

Stały przekrój wióra

4

Wewnątrz

Stały przekrój wióra

Jeśli w parametrze zaprogramowano inną wartość,
to cykl przerywa obróbkę po utworzeniu alarmu
61002 „Błędnie zdefiniowany rodzaj obróbki“.
NUMT (Liczba zwojów)
W parametrze NUMT ustala się liczbę zwojów gwintu
dla gwintów wielozwojowych. Dla prostych gwintów
parametr ten ma zerową wartość lub jest usunięty z
listy parametrów.
Zwoje gwintu są równomiernie rozdzielone na obwodzie tworzonego detalu, a pierwszy zwój gwintu określa
się w parametrze NSP.
Jeśli gwint wielozwojowy nie ma mieć równomiernie
rozmieszczonych zwojów na obwodzie, to cykl musi być
wywołany oddzielnie dla każdego zwoju łącznie z
podanym odpowiednim przestawieniem punktu startowego.
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NUMTH = 4
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_VRT (zmienna droga wycofania)
W parametrze _VRT od wersji SW 6.2 programuje się
drogę wycofania na średnicy wyjścia z gwintu.
Gdy _VRT = 0 (parametr nie został zaprogramowany),
to droga wycofania wynosi 1mm. Droga wycofania wymiarowana jest zawsze w zaprogramowanym systemie
wymiarowania, a więc w calach lub metrach.

Dalsze wskazówki
Rozróżnienie gwintów wzdłużnych i czołowych
Cykl sam rozstrzyga, czy ma wykonać obróbkę
gwintu podłużnego czy czołowego.
Zależy to od kąta stożka, na którym nacinany jest
gwint.

X

X

Kąt < 45°

Kąt > 45°

Jeśli kąt stożka ≤ 45 Stopni, to mamy gwint wzdłuż
osi; w przeciwnym przypadku otrzymujemy gwint
czołowy.
Z

gwint wzdłużny
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Z

gwint czołowy
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Nacinanie gwintu – CYCLE97

Przykład programowania
Nacinanie gwintów
Programem tym możemy wykonać metryczne gwinty
zewnętrzne M42x2 z dosuwem po boku zarysu
gwintu. Dosuw realizowany z zachowaniem stałej
szerokości wióra. Zostanie wykonane 5 nacięć
zgrubnych na głębokości gwintu 1.23 mm bez naddatku wykańczającego. Na koniec przewidziano
jeszcze 2 przejścia narzędzia bez obróbki.

X

M42x2

35

DEF REAL MPIT=42, SPL=0, FPL=-35,
DM1=42, DM2=42, APP=10, ROP=3,
TDEP=1.23, FAL=0, IANG=30, NSP=0
DEF INT NRC=5, NID=2, VARI=3, NUMT=1
N10 G0 G18 G90 Z100 X60

Definicja parametrów z podstawieniem
wartości

N20 G95 D1 T1 S1000 M4

Określenie wartości technologicznych

N30 CYCLE97 ( , MPIT, SPL, FPL, DM1, ->
-> DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, ->
-> NSP, NRC, NID, VARI, NUMT)
N40 G90 G0 X100 Z100

Wywołanie cyklu

N50 M30

Koniec programu

Z

Wybór pozycji startowej

Najechać następną pozycję

-> musi być zaprogramowana w jednym bloku
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Łańcuch gwintów – CYCLE 98
Programowanie
CYCLE98 (PO1, DM1, PO2, DM2, PO3, DM3, PO4, DM4, APP, ROP, TDEP, FAL,
IANG, NSP, NRC, NID, PP1, PP2, PP3, VARI, NUMT, _VRT)

Parametry
PO1

Real

Punkt początkowy gwintu w osi wzdłużnej

DM1

Real

Średnica gwintu w punkcie początkowym

PO2

Real

Pierwszy pośredni punkt w osi wzdłużnej

DM2

Real

Średnica w pierwszym punkcie pośrednim

PO3

Real

Drugi punkt pośredni

DM3

Real

Średnica w drugim punkcie pośrednim

PO4

Real

Punkt końcowy gwintu w osi wzdłużnej

DM4

Real

Średnica w punkcie końcowym

APP

Real

Droga dolotowa (wprowadzić bez znaku)

ROP

Real

Droga wylotowa (wprowadzić bez znaku)

TDEP

Real

Głębokość gwintu (wprowadzić bez znaku)

FAL

Real

Naddatek wykańczający (wprowadzić bez znaku)

IANG

Real

Kąt dosuwu
Zakres wartości:"+" (dla dosuwu po zboczu zarysu gwintu)
"–" (alternatywny dosuw dla zbocza)

NSP

Real

Przestawienie punktu startowego dla pierwszego zwoju gwintu (wprowadzić bez znaku)

NRC

int

Liczba nacięć zgrubnych (wprowadzić bez znaku)

NID

int

Liczba przejść bez obróbki (wprowadzić bez znaku)

PP1

real

1 Skok gwintu jako wartość (wprowadzić bez znaku)

PP2

real

2 Skok gwintu jako wartość (wprowadzić bez znaku)

PP3

real

3 Skok gwintu jako wartość (wprowadzić bez znaku)

VARI

int

Określenie rodzaju obróbki gwintu
Zakres wartości: 1 ... 4

NUMT

int

Liczba zwojów gwintu (wprowadzić bez znaku)

_VRT
real
Od wersji
SW 6.2

4-316

Zmienna droga wycofania poprzez średnicę początkową, przyrostowo
(wprowadzić bez znaku)
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Funkcja
Cykl umożliwia wykonanie łańcucha kolejno następujących po sobie gwintów cylindrycznych lub stożkowych o stałym skoku przy obróbce wzdłużnej lub
od czoła, a mających różny skok gwintu.

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycją wyjściową jest dowolna pozycja, z której
można najechać bez kolizji zaprogramowany początkowy punkt gwintu + droga dolotowa.
Cykl wytwarza następujący przebieg ruchów:
• Najazd z G0 sprawdzonego wewnętrznie w cyklu
punktu startowego położonego na początku drogi
dolotowej dla pierwszego zwoju gwintu
• Dosuw przy skrawaniu zgrubnym zgodnie z rodzajem dosuwu ustalonym w VARI
• Powtarzalne zgrubne nacinanie gwintu zgodnie z
zaprogramowaną liczbą przejść narzędzia
• W kolejnym przejściu z G33 skrawany jest naddatek wykańczający
• Odpowiednio do liczby przejść narzędzia bez
obróbki powtarzane jest to nacinanie( przejście)
• Przy każdym kolejnym zwoju gwintu powtarza się
cały przebieg ruchów.
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Objaśnienie parametrów

X

PO1 i DM1 (Punkt początkowy i średnica)
Parametrami tymi określa się oryginalny punkt startowy
dla łańcucha gwintów. Sprawdzony samodzielnie w
cyklu punkt startowy, najeżdżany na początku z posuwem G0 oddalony jest o wielkość drogi dolotowej od
zaprogramowanego punktu startowego (punkt startowy
A na rysunku na poprzedniej stronie)

P04
ROP

P03
PP3

P02
PP2

P01
PP1
DM3=DM4
DM2
DM1
APP

PO2, DM2 i PO3, DM3 (Punkt pośredni i średnica)
W parametrach tych podaje się dwa pośrednie punktu
na gwincie
PO4 i DM4 (Punkt końcowy i średnica)
Oryginalny punkt końcowy gwintu programuje się w
parametrach PO4 i DM4.

Z

Gdy gwint wewnętrzny to DM1...DM4 określają średnicę
gwintowanego otworu.
Zależności dla APP i ROP (Droga dolotowa i wylotowa)
Zastosowany w cyklu punkt startowy poprzedza ustalony
punkt początkowy w odległości drogi dolotowej APP, a odpowiednio zaprogramowany punkt końcowy przestawiony
jest o wielkość drogi wylotowej ROP.
W osi do planowania określony w cyklu punkt startowy położony jest o 1mm powyżej zaprogramowanej średnicy gwintu.
Ta podniesiona płaszczyzna tworzona jest automatycznie
wewnątrz sterowania.
Zależności dla TDEP, FAL, NRC i NID (Głębokość gwintu, naddatek wykańczający, liczba przejść dla skrawania
zgrubnego i przejścia narzędzia bez obróbki)
Zaprogramowany naddatek wykańczający odejmuje się od
podanej głębokości gwintu TDEP, a pozostałą resztę materiału skrawa się zgrubnie. Cykl wylicza samodzielnie pojedyncze aktualne dosuwy na głębokość w zależności od parametru VARI. Gdy skrawamy obrabiany gwint z dosuwem
na głębokość i z zachowaniem stałej szerokości wióra, to we
wszystkich przejściach skrawania zgrubnego mamy stałe
naprężenia skrawające. Dosuw jest realizowany wtedy z
różnymi wartościami w poszczególnych głębokościach dosuwów.
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Drugi wariant dzieli całą głębokość gwintu na stałe
głębokości dosuwowe. Wtedy też zwiększa się po
każdym przejściu szerokość wióra, ale dla małych
głębokości gwintów ta technologia odznacza się
lepszymi warunkami skrawającymi. Naddatek wykańczający FAL jest usuwany za jednym przejściem
po obróbce zgrubnej. Potem wykonywane są przejścia bez obróbki w liczbie podanej w parametrze
NID
IANG (Kąt dosuwu)
W parametrze IANG określa się kąt, pod jakim wykonywany jest dosuw do gwintu.
Jeśli dosuw ma być prostopadły do kierunku nacinania (przejścia narzędzia) gwintu, to należy
wyzerować wartość tego parametru tzn. można
również usunąć parametr z listy, gdyż w takim
wypadku następuje automatycznie wstępny zapis
zera. Jeśli dosuw jest wzdłuż zbocza zarysu gwintu,
to absolutna maksymalna wartość tego parametru
nie może być większa od połowy wartości kąta
natarcia narzędzia.
Znak tego parametru oznacza rodzaj tego dosuwu.
Tak więc wartości dodatnie oznaczają dosuw realizowany zawsze po tym samym boku zarysu gwintu,
a dla ujemnej wartości realizowany jest on zamiennie po obu bokach.
Rodzaj dosuwu z zamiennym bokiem można zrealizować tylko w cylindrycznych gwintach. Jeśli wartość ta jest również ujemna przy gwincie stożkowym, to cykl wykona dosuw wzdłuż jednego boku
zarysu gwintu.

ε

IAN
G

IANG<=

Dosuw wzdłuż
jednego boku
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NSP (Przestawienie punktu startowego)
Pod tym parametrem można zaprogramować wartość kąta, który określi punkt wcięcia w pierwszy
zwój gwintu na obwodzie toczonego detalu.
Tutaj chodzi o przestawienie punktu startowego. Do
parametru można podawać wartości pomiędzy
0.0001 i +359.9999 Stopni. Jeśli nie podano przestawienia punktu startowego lub nie ma parametru
na liście parametrów, to zwój gwintu rozpocznie się
automatycznie w miejscu pojawienia się znacznika
zera z nadajnika obrotów.
PP1, PP2 i PP3 (Skok gwintu)
Parametrami tymi określa się skok gwintu dla trzech
fragmentów łańcucha gwintu. Wartość skoku jest
wartością bez znaku mierzoną równolegle do osi.
VARI (Rodzaj obróbki)
W parametrze VARI ustala się, czy obróbka ma być
na zewnątrz, czy też wewnątrz i jaką wybiera się
technologię przy dosuwie podczas obróbki zgrubnej.
Do parametru VARI można przypisać wartości z
zakresu 1 do 4 o następującym znaczeniu:

Dosuw ze stałą głębokością
dosuwu

Dosuw ze stałym
przekrojem wióra

4-320

Wartość

Na zewnątrz/Wewnątrz

Stały dosuw/stały przekrój wióra

1

na zewnątrz

Stały dosuw

2

Wewnątrz

Stały dosuw

3

na zewnątrz

Stały przekrój wióra

4

Wewnątrz

Stały przekrój wióra
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Jeśli w parametrze zaprogramowano inną wartość,
to cykl przerywa obróbkę po utworzeniu alarmu
61002 „Błędnie zdefiniowany rodzaj obróbki“.
NUMT (Liczba zwojów)
W parametrze NUMT ustala się liczbę zwojów gwintu
dla gwintów wielozwojowych. Dla prostych gwintów
parametr ten ma zerową wartość lub jest usunięty z
listy parametrów.
Zwoje gwintu są równomiernie rozdzielone na obwodzie tworzonego detalu, a pierwszy zwój gwintu określa
się w parametrze NSP.
Jeśli gwint wielozwojowy nie ma mieć równomiernie
rozmieszczonych zwojów na obwodzie, to cykl musi
być wywołany oddzielnie dla każdego zwoju łącznie
z podanym odpowiednim przestawieniem punktu
startowego.

0-znacznik stopni
Start
1-zwoju gwintu

Start
4-zwoju gwintu
NSP

Start
2-zwoju gwintu

Start
3-zwoju gwintu

NUMTH = 4

_VRT (zmienna droga wycofania)
W parametrze _VRT od wersji SW 6.2 programuje się
drogę wycofania na średnicy wyjścia z gwintu.
Gdy _VRT = 0 (parametr nie został zaprogramowany), to droga wycofania wynosi 1mm. Droga wycofania wymiarowana jest zawsze w zaprogramowanym systemie wymiarowania, a więc w calach lub
metrach.

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

4-321

4

4

Cykle toczenia

4.8 Łańcuch gwintów – CYCLE 98

Przykład programowania
Łańcuch gwintów
Programem tym możemy wykonać łańcuch gwintów
z początkowym gwintem cylindrycznym. Dosuw jest
prostopadły do gwintu, a oprócz naddatku wykańczającego zaprogramowano też przestawienie punktu startowego. Wykonane będzie 5 przejść skrawających i jedno bez obróbki.
Wybrano obróbkę wzdłużną, zewnętrzną ze stałym
przekrojem wióra.

X

0/

50
36
30
Z

-80

-60

-30

N10 G18 G95 T5 D1 S1000 M4

Określenie wartości technologicznych

N20 G0 X40 Z10

Najazd pozycji wyjściowej

N30 CYCLE98 (0, 30, -30, 30, -60, ->
-> 36, -80, 50, 10, 10, 0.92, , , , ->
-> 5, 1, 1.5, 2, 2, 3, 1)
N40 G0 X55
N50 Z10
N60 X40
N70 M30

Wywołanie cyklu

Najechać w kolejnych osiach

Koniec programu

-> musi być zaprogramowana w jednym bloku
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Nacinanie gwintów (Od wersji SW 5.3)
Od wersji SW 5.3 cykle nacinania gwintów
CYCLE97 i CYCLE98 umożliwiają ponowną obróbkę gwintu.

Funkcja
Przestawienie kątowe zwoju gwintu, powstałe z
powodu pęknięcia narzędzia lub po wykonaniu dodatkowego pomiaru, jest uwzględnione i wyrównywane funkcją „Ponowne nacinanie gwintów“. Funkcję tę można zrealizować w rodzaju obsługi: maszyna w trybie pracy ręcznej JOG.
Cykle na podstawie danych zapamiętanych podczas
synchronizacji wyliczają wtedy dodatkowe przestawienie kątowe dla gwintu, które dodaje się do zaprogramowanego przestawienia punktu startowego.
Warunki
Wybrano kanał, w którym należy wykonać ponownie
obróbkę gwintu; osie biorące udział muszą być zsynchronizowane. Kanał jest w stanie wyjściowym tzw.
skasowanym, a wrzeciono nie obraca się.

Przebieg
•
•

W rodzaju obsługi „Maszyna” wybrać tryb JOG
Nacisnąć przycisk programowy „Powtórna obróbka gwintu“, otwiera się maska dla tej funkcji.

•

Nóż do gwintowania wprowadzić w zwój gwintu

•

Nacisnąć przycisk programowy „Punkt synchronizacji“, gdy nóż stoi dokładnie w zwoju gwintu.

•

Przyciskiem programowym „Przerwanie“, nie wykonując żadnej funkcji, powracamy do nadrzędnej
belki przycisków programowych, a w NC nie będą
wtedy zapamiętane żadne wartości
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•

Przyciskiem programowym „OK“ wszystkie wartości
zostaną przyjęte do danych globalnych GUD w NC.

•

Potem wykonać dowolny przesuw narzędzia i ustawić go w pozycji startowej

•

Wybrać tryb „Automatyka“ i wskaźnikiem programowym wyszukać blok dla pozycji, zanim wywołany
zostanie cykl gwintowania.

•

Wystartować program przyciskiem NC-start

4

Funkcje dodatkowe
Innym przyciskiem programowym „skasować“ można
usunąć wcześniej wprowadzone wartości.
Jeżeli w kanale jest więcej wrzecion, to w masce pojawi
się jeszcze inne pole wyboru, w którym można wybrać
właściwe wrzeciono do obróbki gwintu.
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Rozszerzony cykl skrawania - CYCLE950 (Od wersji SW 5.3)
Rozszerzony cykl skrawania jest cyklem opcjonalnym.
Zastosowanie jego wymaga oprogramowania w NCK i
MMC co najmniej w wersji SW 5.3

Programowanie
CYCLE950 (_NP1, _NP2, _NP3, _NP4, _VARI, _MID, _FALZ, _FALX, _FF1, _FF2,
_FF3, _FF4, _VRT, _ANGB, _SDIS, _NP5, _NP6, _NP7, _NP8, _APZ, _APZA, _APX,
_APXA, _TOL1)

Parametry
_NP1

string

Nazwa podprogramu konturu obrabianego detalu

_NP2

string

Do wyboru etykieta / numer bloku, początek obrabianego detalu
(tym samym można zdefiniować fragment konturu)

_NP3

string

Do wyboru etykieta / numer bloku, koniec obrabianego detalu
(tym samym można zdefiniować fragment konturu)

_NP4

string

Nazwa wygenerowanego programu skrawania

_VARI

integer

_MID

real

Rodzaj obróbki : (wprowadzić bez znaku)
MIEJSCE JEDNOSTEK:
Wartości:
1...wzdłuż
2...w poprzek
3...równolegle do konturu
MIEJSCE DZIESIĘTNE:
Wartości:
1...programowany kierunek dosuwu X2...programowany kierunek dosuwu X+
3...programowany kierunek dosuwu Z4...programowany kierunek dosuwu Z+
MIEJSCE SETEK:
Wartości:
1...Obróbka zgrubna
2...Obróbka wykańczająca
3...Obróbka kompletna
MIEJSCE TYSIĘCY:
Wartości:
1...z przeciąganiem
2...bez przeciągania (podnoszenie)
MIEJSCE 10-CIO TYSIĘCZNE
Wartości:
1...Obróbka tylnych podcięć
2...bez obróbki tylnych podcięć
MIEJSCE 100-TYSIĘCZNE
Wartości:
1...programowany kierunek obróbki X2...programowany kierunek obróbki X+
3...programowany kierunek obróbki Z4...programowany kierunek obróbki Z+
Głębokość dosuwu (wprowadzić bez znaku)

_FALZ

real

Naddatek wykańczający w osi wzdłużnej (wprowadzić bez znaku)

_FALX

real

Naddatek wykańczający w osi poprzecznej-do planowania (wprowadzić
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bez znaku)
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_FF1

real

Posuw przy skrawaniu zgrubnym wzdłuż

_FF2

real

Posuw przy skrawaniu zgrubnym w poprzek (planowanie)

_FF3

real

Posuw dla obróbki wykańczającej

_FF4

real

Posuw na elementach przejściowych konturu (promień, faza)

_VRT

real

Droga podnoszenia przy skrawaniu zgrubnym, przyrostowo (wprowadzić bez znaku)

_ANGB

real

Kąt podnoszenia przy skrawaniu zgrubnym

_SDIS

real

Odstęp bezpieczeństwa do objechania tylnego podcięcia, przyrostowo

_NP5

string

Nazwa programu konturu surowego detalu

_NP6

string

Do wyboru etykieta / numer bloku, początek konturu detalu surowego,
(tym samym można zdefiniować fragment konturu)

_NP7

string

Do wyboru etykieta / numer bloku, koniec konturu detalu surowego,
(tym samym można zdefiniować fragment konturu)

_NP8

string

Nazwa programu konturu, zaktualizowanego konturu detalu surowego

_APZ

real

Osiowa wartość dla definicji detalu surowego w osi wzdłużnej

_APZA

int

Oszacowanie parametru _APZ, absolutna lub przyrostowa
90=absolutna, 91=przyrostowa

_APX

real

Osiowa wartość definicji detalu surowego w osi poprzecznej

_APXA

int

Oszacowanie parametru _APX, absolutna lub przyrostowa
90=absolutna, 91= przyrostowa

_TOL1

real

Tolerancja detalu surowego.
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Funkcja
Rozszerzonym cyklem skrawania CYCLE950 można
wykonać obróbkę konturu przy skrawaniu równoległym
do osi lub do konturu.
Można zdefiniować dowolny detal surowy, który zostanie uwzględniony podczas skrawania. Kontur obrabianego detalu musi mieć połączone elementy konturowe i
może zawierać dowolną liczba tylnych podcięć. Detal
surowy może być podany w postaci konturu lub składać
się z poszczególnych wartości zapisanych w osiach.
Cykl może obrobić kontury wzdłuż i w poprzek. Można
wybrać dowolną technologię obróbki (zgrubna, wykańczająca, kompletna, kierunek obróbki i dosuwu).
Można też aktualizować wymiary detalu surowego.
Przy skrawaniu zgrubnym zachowywana jest dokładnie
zaprogramowana głębokość dosuwu, a ostatnie dwa
przejścia podczas zgrubnego skrawania są podzielone
równomiernie.
Skrawanie zgrubne realizowane jest do zaprogramowanego naddatku wykańczającego.
Wykańczanie następuje w tym samym kierunku, co
skrawanie zgrubne.
Cykl wybiera i ponownie odwołuje automatycznie korekcje promieni narzędzi.
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Nowe funkcje w stosunku do CYCLE95:
• Detal surowy można zdefiniować poprzez zaprogramowanie konturu, podanie naddatku dla konturu gotowego detalu lub przez podanie walca
detalu surowego (lub cylindra w przypadku wewnętrznej obróbki), a który potem zostanie obrobiony
• Istnieje możliwość rozpoznania resztek materiału
pozostałych po obróbce aktywnym narzędziem.
Cykl wygeneruje wtedy uaktualniony kontur detalu surowego, który w postaci programu zostanie
zapamiętany w pamięci programów detali.

4

bez definicji detalu surowego
X
kontur detalu

Z

definicja detalu surowego jako kontur
X
kontur detalu
definicja detalu surowego jako
kontur

• Obrabiane kontury można podać dowolnie
- w oddzielnym programie,
- w wywoływanym programie głównym lub
- w postaci fragmentu dowolnego programu.
• Podczas skrawania zgrubnego można wybrać obróbkę równoległą do osi lub do konturu
• Podczas skrawania zgrubnego można dowolnie
wybrać obróbkę wzdłużną z przeciąganiem,
przez co usuwane są resztki po przecięciach
warstw skrawających z konturem

Z

definicja detalu surowego ponad wartością
offsetu X
kontur detalu

• Można zaprogramować kąt, pod jakim podnoszone jest narzędzie podzcas skrawania zgrubnego
• Podczas skrawania zgrubnego można do wyboru
obrobić tylko podcięcia lub je pominąć

Z

Przebieg
Osiągnięta pozycja przed rozpoczęciem cyklu:
Pozycją wyjściową jest dowolna pozycja, od której bezkolizyjnie można najechać kontur surowego detalu.
Cykl wylicza bezkolizyjnie przebiegi najazdów na punkt
startowy do obróbki, ale bez uwzględnienia danych
podajnika narzędzi.
Przebieg ruchów przy skrawaniu zgrubnym równolegle do osi:
• Punkt wyjściowy przy skrawaniu zgrubnym wyliczany jest wewnętrznie w cyklu i najeżdżany z
posuwem szybkim G0
• Dosuw na kolejną głębokość, obliczony odpowiednio do wartości w parametrze _MID następu-
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je z posuwem G1, a potem odbywa się skrawanie z G1 równolegle do osi. Posuw skrawania
zgrubnego po odpowiednim torze jest wynikowym posuwem wyznaczonym wewnętrznie w cyklu na podstawie podanych wartości dla posuwu
wzdłużnego i poprzecznego (_FF1 i _FF2).
• Gdy rodzaj obróbki „Przeciąganie na konturze”,
to przejazd do poprzedniego punktu przecięcia
następuje równolegle do konturu.
• Po osiągnięciu poprzedniego punktu przecięcia
lub gdy rodzaj obróbki „bez przeciągania na konturze” narzędzie podnosi się po zaprogramowanym kącie podanym w _ANGB i wycofuje się do
punktu wyjściowego z G0, aby wykonać kolejny
dosuw; gdy kąt wynosi 45 stopni to zachowana
jest również zaprogramowana droga podnoszenia _VRT, a dla innych kątów nie jest przekraczana.
• Przebieg powtarza się, aż osiągnięta zostanie
całkowita głębokość w tym fragmencie obróbki.
Przebieg obróbki dla skrawania zgrubnego, równolegle do konturu:
• Punkt wyjściowy dla skrawania zgrubnego i pojedyncze dosuwy na głębokość są wyliczane identycznie jak dla skrawania równoległego do osi i
jest osiągany z funkcją G0 lub G1
• Skrawanie zgrubne następuje po torach równoległych do konturu
• Podnoszenie i wycofanie realizowane jest tak jak
przy równoległym do osi skrawaniu zgrubnym.

.
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Objaśnienie parametrów
_NP1, _NP2, _NP3 (Programowanie konturu obrabianego detalu)
Kontur obrabianego detalu można dowolnie zaprogramować
we własnym oddzielnym programie lub w wywołanym programie głównym.
Przesłanie jego do cyklu następuje poprzez parametr _NP1
-nazwa programu lub _NP2, _NP3 – oznaczenie fragmentu
programu „od..do” po podaniu numerów bloków lub etykiet.
Tym samym mamy trzy możliwości programowania konturu:
• Kontur znajduje się w oddzielnym programie – wtedy
należy zaprogramować tylko _NP1;
(patrz 1 przykład programowania)
• Kontur znajduje się w wywoływanym programie – wtedy
muszą być zaprogramowane tylko _NP2 i _NP3;
(patrz 2 przykład programowania)
• Skrawany kontur jest fragmentem programu, ale nie tego,
z którego wywoływany jest cykl – wtedy musimy zaprogramować wszystkie parametry.
Podczas programowania konturu w postaci fragmentu programu nie wolno zaprogramować w ostatnim elemencie
konturowym (blok z etykietą lub końcowy nr bloku konturu
detalu surowego) promienia lub fazy. Nazwa programu w
_NP1 może być zapisana jako ścieżka z typem programu
Przykład:
_NP1="/_N_SPF_DIR/_N_TEIL1_SPF"
_NP4 (Nazwa programu skrawania)
Cykl skrawania wygenerowuje program z blokami przejazdowymi potrzebnymi do skrawania materiału zawartego
między wymiarami detalu surowego, a wymiarami gotowego
detalu. Program taki jest zapamiętany w pamięci programów
w katalogu detalu, w którym jest też wywoływany, o ile nie
podano ścieżki dostępu.
W przeciwnym przypadku jest on zapamiętany zgodnie z
danymi ścieżki w systemie plików. Program ma typ programu głównego (typ MPF), o ile żaden inny typ nie został
podany.
Parametr _NP4 definiuje nazwę tego programu.

4-330

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

4

09.01
04.00

4

Cykle toczenia

4.10 Rozszerzony cykl skrawania - CYCLE950 (Od wersji SW 5.3)

_VARI (Rodzaj obróbki)
Parametrem _VARI określa się rodzaj obróbki.
Możliwymi wartościami są:
Miejsce jednostek:
1=wzdłuż
2=w poprzek
3=równolegle do konturu
Miejsce dziesiętne:
1=programowany kierunek dosuwu X2=programowany kierunek dosuwu X+
3=programowany kierunek dosuwu Z4=programowany kierunek dosuwu Z+
Miejsce setek:
1=Obróbka zgrubna
2=Obróbka wykańczająca
3=Obróbka kompletna
Miejsce tysięcy:
1=z przeciąganiem
2=bez przeciągania (podnoszenie)
Wybór łącznie z przeciąganiem lub bez
przeciągania po konturze wyznacza zachowanie
narzędzia w punkcie przecięcia konturu podczas
skrawania zgrubnego, a więc czy narzędzie jest
natychmiast podnoszone, czy też powraca wzdłuż
wykonanego konturu do poprzedniego punktu
przecięcia z konturem po to, aby usunąć resztki
materiału po obróbce.
Miejsce 10-cio tysięczne:
1=Obróbka tylnych podcięć
2=Brak obróbki tylnych podcięć
Miejsce 100-tysięczne:
1=programowany kierunek obróbki X2=programowany kierunek obróbki X+
3=programowany kierunek obróbki Z4=programowany kierunek obróbki Z+
Przykład:
_VARI=312311 oznacza obróbkę:
wzdłuż,
kierunek dosuwu X- (a więc na zewnątrz),
obróbka kompletna;
nie ma przeciągania wzdłuż konturu,
obróbka
tylnych podcięć,
kierunek obróbki Z-.
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Skrawanie równoległe do osi
z przeciąganiem po konturze
kont. got. detalu
_MID
6
_FALX
5
4
3

X

1
2

_SDIS

_FALZ

Z

1 dosuw
2 najazd
3 ob. zgrubna

4 Usuwanie resztek
5 Podnoszenie
6 Wycofanie

bez przeciągania, pozostawione resztki

X

kontur gotowego detalu
4

5
3

1
2

Z

1 dosuw
2 najazd
3 ob. zgrubna

X

4 Podnoszenie
5 wycofanie

Skrawanie równoległe do konturu

kontur gotowego detalu
4

5

4
3

1
21
2

Z

1 dosuw
2 najazd
3 zgrubnie

4 podnoszenie
5 wycofanie
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_MID (Głębokość dosuwu przy obróbce zgrubnej)
Głębokość dosuwu przy skrawaniu zgrubnym programuje się w parametrze _MID. Wytwarzane są kolejne przejścia skrawające z tym
dosuwem do momentu, aż powstała głębokość będzie mniejsza od
dwóch głębokości dosuwu. Wtedy następują tylko dwa równo podzielone na głębokości przejścia narzędzia.Parametr _MID w zależności od danej ustawczej _ZSD[0] jest oszacowany jako promień lub
średnica, gdy dosuw podczas obróbki zgrubnej jest wykonywany w
osi poprzecznej do planowania.
_ZSD[0]=0: _MID oceniane zgodnie z grupą G dla programowania
w promieniu/średnicy, gdy DIAMOF to jako promień,a w pozostałych
przypadkach jako średnica
_ZSD[0]=1: _MID jest wartością promienia
_ZSD[0]=2: _MID jest wartością średnicy
Przy skrawaniu zgrubnym równoległym do konturu głębokość dosuwu nie odnosi się względem podanej osi dosuwowej, lecz jest prostopadły do konturu. Wtedy też z tą samą wartością dosuwu na głębokość uzyskujemy zawsze więcej przejść skrawających niż podczas skrawania równoległego do osi.
_FALZ, _FALX (Naddatek wykańczający)
Naddatek wykańczający dla obróbki zgrubnej podaje się w parametrach FALZ(dla osi Z) i FALX(dla osi X). Skrawanie zgrubne wykonywane jest zawsze do tego naddatku.
Jeśli naddatek wykańczający nie został zaprogramowany, to końcowy kontur detalu jest obrabbiany zgrubnie. Jeśli naddatki są zaprogramowane, to będą zachowane.
_FF1, _FF2, _FF3 i FF4 (Posuw)
Dla obróbki zgrubnej i wykańczającej przewidziano
oddzielnie wielkości posuwów, tak jak to przedstawiono na rysunku obok. Przy skrawaniu zgrubnym
działają oddzielnie posuwy dla obróbki wzdłuż
(_FF1) i w poprzek (_FF2). Jeśli przy przeciąganiu
obróbki po konturze muszą być wykonane ukosy lub
fragmenty łuków, to cykl wewnętrznie dopasowuje i
automatycznie wylicza wynikowy posuw po torze.
Podczas wykańczania działają posuwy zaprogramowane dla konturu. Jeśli ich nie zaprogramowano,
to działa posuw dla obróbki wykańczającej podany
w _FF3, a dla promieni i faz zaprogramowany posuw w _FF4 dla elementów przejściowych na konturze.
(programowanie detalu na bocznym rysunku, patrz
przykład 1 programowania )

G1/G2/G3
obróbka zgrubna

G0
X
_FF2

_FF1

wykikowy
posuw
_FF1 und _FF2

X

Z
obróbka wykańczająca

_FF3
_FF4 (Faza)

_FF3

_FF4 (promień)

_FF3
Z
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_VRT (Droga podnoszenia) i _ANGB (Kąt podnoszenia)
W parametrze _VRT można zaprogramować wymiar
podnoszenia narzędzia w dwóch osiach podczas obróbki zgrubnej.
Gdy _VRT=0 (parametr nie jest zaprogramowany) podnoszenie wynosi 1mm. Dodatkowo w parametrze
_ANGB można podać kąt, pod jakim podnoszone będzie narzędzie z konturu. Jeśli nie jest zaprogramowany kąt podnoszenia, to wynosi 45 stopni.
_SDIS (Odstęp bezpieczeństwa)
Parametr _SDIS określa wymiar odległości jaki będzie
zachowany podczas objazdu przeszkód. Odległość ta
skutkuje np. przy wyjeździe z tylnego podcięcia i przy
najeździe następnego tylnego podcięcia.
_NP5, _NP6, _NP7 (programowanie konturu detalu
surowego)
Jeśli detal surowy podaje się w formie zaprogramowanego konturu, to można go zaprogramować pod
nazwą programu w parametrze _NP5 lub podać go
jako fragment programu z parametrami _NP6 i
_NP7. W pozostałych przypadkach programowanie
jest takie jak dla części obrabianej na gotowo (patrz
_NP1, _NP2, _NP3).
_NP8 (Nazwa programu konturu, aktualizowany
kontur detalu surowego)
W cyklu CYCLE950 można rozpoznać resztę nieobrobionego materiału pozostałego po obróbce aktywnym
narzędziem.
Chcąc go obrabiać dalej innym narzędziem, to możemy
wygenerować automatycznie zaktualizowany kontur
detalu surowego.
Jest on przechowywany w postaci programu w pamięci
programów detalu. Nazwę programu można podać w
parametrze _NP8 również do wyboru ze ścieżką dostępu(patrz 3 przykład programowania) .
Uaktualniony kontur detalu surowego jest wygenerowany zawsze wtedy, gdy wygenerowany jest program z
przejazdami.

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

4-333

4

Cykle toczenia

04.00

4.10 Rozszerzony cykl skrawania - CYCLE950 (Od wersji SW 5.3)

_APZ, _APZA, _APX, _APXA (Definicja detalu surowego)
Detal surowy można zdefiniować w parametrach
_APZ i _APX po podaniu danych o wymiarach walca
surowego (lub cylindrycznej rury) lub w formie naddatku nałożonego na gotowy detal po obróbce.
Wymiary walca można podać do wyboru jako wartości absolutne lub przyrostowe, a naddatek dla gotowego detalu jest zawsze wymiarem przyrostowym.
Poprzez parametry _APZA i _APXA rozróżnia się
wartości absolutne lub przyrostowe
(_APZA, _APXA: 90 – absolutne, 91 - przyrostowe).

X

4

Definiowanie detalu surowego poprzez
wartości offsetowe
kontur gotowego detalu

_APX
_APZ

Z

X

Wymiary absolutne walca

_APX

_APZ

NP1

Z

X

Wymiary przyrostowe walca

_APX

NP1

_APZ

Z
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_TOL1 (Tolerancja detalu surowego)
Wymiary detalu surowego lub jego odlewu nie zawsze
odpowiadają dokładnie wymiarom podanym w definicji
detalu surowego i dlatego zaleca się, aby podczas najazdów przy obróbce zgrubnej i podczas dosuwów nie
najeżdżać konturu detalu surowego z posuwem G0, ale
krótko przed miejscem docelowym zwolnić i wybrać
posuw G1 po to, aby wyrównać ewentualną tolerancję.
Parametr _TOL1 oznacza, w jakiej odległości od konturu detalu surowego załącza się G1. Od tego przyrostowego wymiaru od detalu surowego realizowany jest
posuw z G1.Jeśli parametr nie jest zaprogramowany, to
wartość ta wynosi 1mm.

Dalsze wskazówki

X

Definicja detalu surowego z zamkniętym
konturem
kontur gotowego detalu

Definicja konturu

kontur surowego detalu
pkt. początkowy
=pkt. końcowy sur.
detalu

W odróżnieniu od CYCLE95 wystarczy zaprogramować jeden blok przy programowaniu konturu, w
którym zapisana jest droga w aktualnej płaszczyźnie.
Bliższe objaśnienia odnośnie definiowania konturu,
patrz CYCLE95.

Z
X Kontur surowego detalu jako frag. kont.

Definiowanie konturu detalu surowego
Kontur detalu surowego musi być albo zamkniętym
konturem (punkt początkowy = końcowemu), który
obejmuje kontur gotowego detalu w całości lub części lub też fragmentem konturu pomiędzy punktem
początkowym i końcowym konturu gotowego detalu.
Kierunek programowania nie ma tutaj znaczenia.

między początkowym i końcowym punktem
konturu gotowego detalu
kontur gotowego detalu
kontur surowego det.

pkt. końc. sur. det.
i gotowy detal

punkt początkowy gotowego i surowego detaluZ

Kontury detali surowych są zawsze tak opisane, że
nie są one w pojedynczych sztukach podobne do
konturu gotowego detalu tzn. obrabiany materiał ma
odrębne kształty.

X

Identyczny przebieg dla konturu
detalu surowego i gotowego det.

Z
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Objaśnienie struktury cyklu
Cykl CYCLE950 służy do rozwiązania kompleksowych
problemów podczas skrawania i wymaga dużych mocy
obliczeniowych od układu sterowania. Chcąc zoptymalizować czas przetwarzania, obliczenia wykonywane są
w MMC. Cykl inicjuje start obliczeń, a wynikiem obliczeń jest wygenerowany program skrawania z blokami
przejazdowymi, zapamiętany w systemie plików sterowania. Stamtąd cykl go natychmiast wywołuje i wykonuje.
Dzieki takiej strukturze musimy wykonać obliczenia
tylko przy pierwszym wykonaniu programu z wywołaniem CYCLE 950. Od drugiego wywołania jest już program z przejazdami i cykl może być od razu wywołany
Nowe obliczenia są wykonywane gdy:
• Zmieniono wykorzystywane kontury ;
• Zmieniono w cyklu parametry do przekazywania
wartości;
• Uaktywniono przed wywołaniem cyklu narzędzie
z innymi danymi korekcyjnymi
Schowek programu w systemie plików
Jeśli kontury dla CYCLE950 zaprogramowano poza
wywoływanym programem głównym, to obowiązują
poniższe zasady przy szukaniu w systemie plików układu sterowania:
• Jeśli wywoływany program położony jest w katalogu detalu, to programy zawierające detale gotowe i surowe muszą również znajdować się w
tym samym katalogu detalu lub muszą mieć
podane dane o ścieżce dostępu
• Jeśli wywoływany program znajduje się w katalogu
„programy detali“ (MPF.DIR), to również będą tam
szukane pomimo braku dostępu.
Cykl tworzy program, w którym zawarte są bloki z
przejazdami do skrawania, a także do wyboru aktualizowany kontur detalu surowego. Są one zapamiętane albo w katalogu, w którym także jest wywoływany program lub posiadają dane o ścieżce dostępu.
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Wskazówka do symulacji
Podczas symulacji rozszerzonego cyklu skrawania
CYCLE950 generowane programy są zachowane w
systemie plików w NCU. Sensownym ustawieniem jest
tutaj „NC aktywne dane”, gdyż wtedy są uwzględniane
dane korekcyjne narzędzi podczas obliczeń programu.
Aktualizacja surowego detalu
Rozszerzony cykl skrawania CYCLE950 rozpoznaje
resztę materiału po obróbce zgrubnej i jest w stanie
oprócz możliwości wykonania obróbki także zaktualizować i utworzyć kontur surowego detalu, który
może być wykorzystany w dalszej fazie obróbki.
Cykl korzysta wewnętrznie z oceny kąta przyłożenia
ostrza narzędzia. Kąt przyłożenia ostrza noża musi
być wpisany do danych korekcyjnych narzędzia
(parametr 24).

X

kierunek obróbki
kontur gotowego detalu
kontur surowego detalu

α

α

Reszta konturu
naddatek wykańczający
po podcięciu
α = kąt przyłożenia ostrza

Kąt główny ostrza ustala cykl automatycznie na
podstawie położenia ostrza. Dla położeń ostrzy 1..4
przy aktualizacji detalu surowego uwzględniany jest
główny kąt ostrza równy 90 stopni. Dla położeń 5..9
główny kąt ostrza przyjmuje się za równy kątowi
przyłożenia ostrza.
Jeśli w programie CYCLE950 korzysta się wielokrotnie z aktualizacji detalu surowego i wywołuje
cykl, to należy podać różne nazwy dla generowanych konturów detalu surowych; niedopuszczalne
natomiast jest wielokrotne wykorzystanie nazwy
programu (parametr _NP8).

Z

Położenie ostrza 3

Główny kąt
cięcia ostrza

90°

Kąt przyłożenia ostrza

α

długość cięcia 8

Główny kąt
cięcia ostrza

α

α

Kąt przyłożenia ostrza

Rozszerzone skrawanie nie można zrealizować z m:n
konfiguracjami.
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1 Przykład programowania

4

X

Ze wstępnie uformowanego półfabrykatu należy
obrobić kontur zapisany w programie TEIL1.MPF
Rodzaj obróbki dla przebiegu skrawania jest tutaj
następujący:

kontur gotowego detalu
definicja surowego detalu
jako konturu

• Tylko obróbka zgrubna,
• wzdłużna,
• zewnętrzna,
• z przeciąganiem (nie ma resztek materiału po
obróbce ),
• należy obrobić tylne podcięcia.
Kontur detalu surowego podano w programie
ROHTEIL1.MPF
Zastosowano nóż tokarski z położeniem ostrza-3 i promieniem płytki 0.8 mm.
Program obróbki:
%_N_PRZYKŁAD_1_MPF

Z

;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Przykład 1: Skrawanie detalu surowego
; Sca, 01.04.99
;
; Dane korekcyjne narzędzi
N10 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=3
$TC_DP6[3,1]=0.8 $TC_DP24[3,1]=60
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Teil1",,,"Bearbeite_Teil1",
311111,1.25,1,1,0.8,0.7,0.6,0.3,0.5,45,2,
"Rohteil1",,,,,,,,1)
N45 G0 X300
N50 Z150
N60 M2
Kontur obrabianego detalu:
%_N_TEIL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; 1 przykład detalu do obrobienia
;
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4

N100 G18 DIAMON F1000
N110 G1 X0 Z90
N120 X20 RND=4
N130 X30 Z80
N140 Z72
N150 X34
N160 Z58
N170 X28 Z55 F300
N180 Z50 F1000
N190 X40
N200 X60 Z46
N210 Z30
N220 X76 CHF=3
N230 Z0
N240 M17
Kontur surowego detalu:
%_N_ROHTEIL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Kontur detalu surowego Przykład 1
;
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G0 X0 Z93
N120 G1 X37
N130 Z55
N140 X66
N150 Z35
N160 X80
N170 Z0
N180 X0
N190 Z93

Punkt końcowy=Punkt początkowy
Kontur surowego detalu musi być zamknięty

N200 M17
Po obróbce w katalogu ABSPANEN_NEU.WPD jest
nowy program BEARBEITE_TEIL1.MPF. Program ten
utworzono podczas pierwszego wywołania programu i
zawiera bloki przejazdowe do obróbki konturu zgodnie
z podanymi wymiarami detalu surowego.
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4.10 Rozszerzony cykl skrawania - CYCLE950 (Od wersji SW 5.3)

2 Przykład programowania

4

X

W tej samej obrabianej części, co w przykładzie 1, należy obrobić prosty wewnętrzny kontur.
W tym celu najpierw wykonywane jest wstępne wiercenie centryczne wiertłem o średnicy 10.
Potem skrawany jest wewnętrzny kontur w kolejnych
równoległych warstwach skrawających, gdyż otwór
podobny jest do konturu końcowego.
Do tego zdefiniowano również ponownie kontur detalu
surowego do obróbki wewnętrznej. Skrawany kontur
jest w tym samym programie, co wywoływany cykl,
pomiędzy blokami N400 do N420, a kontur surowego
detalu w blokach N430... N490

NP5

_NP6, _NP7
_NP2, _NP3

Z

Program obróbki:
%_N_PRZYKŁAD_2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Przykład 1: Skrawanie wewnątrz równolegle do konturu
; Sca, 01.04.99
;
; Dane korekcyjne narzędzia, noża do obróbki wewnętrznej
N100 $TC_DP1[2,1]=500 $TC_DP2[2,1]=6
$TC_DP6[2,1]=0.5 $TC_DP24[2,1]=60
N105 $TC_DP1[1,1]=200 $TC_DP3[1,1]=100
$TC_DP6[1,1]=5
N110 G18 G0 G90 DIAMON
N120 X300
N130 Z150
N140 T1 D1 M6

Zmienić wiertło o średnicy 10

N150 X0

Wiercenie centralne w trzech przejściach

N160 Z100
N170 F500 S400 M3
N175 G1 Z75
N180 Z76
N190 Z60
N200 Z61
N210 Z45
N220 G0 Z100
N230 X300

Najechać punkt wymiany narzędzia

N240 Z150
N250 T2 D1 M6

4-340

Wymienić nóż do wewnętrznej obróbki
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N260 G96 F0.5 S500 M3
N275 CYCLE950("","N400","N420",
"Obrabiana_1część_wewnątrz",311123,1.25,0,0,
0.8,0.5,0.4,0.3,0.5,45,1,"","N430","N490"
,,,,,1)
N280 G0 X300
N290 Z150
N300 GOTOF _ENDE

Przeskok definicji konturu

N400 G0 X14 Z90

N400 do N420 Kontur gotowego detalu

N410 G1 Z52
N420 X0 Z45
N430 G0 X10 Z90

N430 do N490 Kontur surowego detalu

N440 X16
N450 Z40
N460 X0
N470 Z47
N480 X10 Z59
N490 Z90
N500 _ENDE:M2

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

4-341

4

Cykle toczenia

04.00
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4

3 Przykład programowania
Tę samą część, co w przykładzie 1, należy obrobić
teraz w dwóch przejściach
Przy pierwszym przejściu obróbczym (N45) skrawanie
zgrubne narzędziem z położeniem ostrza 9, z dużym
promieniem i dużą głębokością dosuwu, bez podania
detalu surowego
Wynikiem ma być wygenerowany zaktualizowany
detal o nazwie ROHTEIL3.MPF.
Rodzaj obróbki dla tego przejścia narzędzia
tylko obróbka zgrubna,
wzdłuż,
na zewnątrz,
z przeciąganiem,
tylne podcięcia nie mają być obrabiane.
W drugim przejściu (N70) wychodząc z wymiarów
detalu surowego usunąć innym narzędziem resztki
nieobrobionego materiału i wykonać obróbkę wykańczającą:
Kompletna obróbka (zgrubna i wykańczająca)
wzdłuż,
na zewnątrz,
z przeciąganiem (nie ma resztek materiału po
obróbce),
obrobić należy tylne podcięcia.
Program obróbki:
%_N_PRZYKŁAD_3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Przykład 3: Skrawanie w 2 przejściach z
aktualizacją detalu surowego
; Sca, 09.04.99
;
; Dane korekcyjne narzędzia
; T3: Nóz do obróbki zgrubnej, położenie
ostrza 9,Promień 5
N05 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=9
$TC_DP6[3,1]=5 $TC_DP24[3,1]=80
; T4: Nóż do usuwania resztek materiału i
Obróbka wykańczająca
; Położenie ostrza3, Promień 0.4
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4

N10 $TC_DP1[4,1]=500 $TC_DP2[4,1]=3
$TC_DP6[4,1]=0.4 $TC_DP24[4,1]=80
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1

Narzędzie dla obróbki zgrubnej

N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Teil1",,,"Bearbeite_Teil3",
321111,8,1,1,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,
"DEFAULT",,,"Rohteil3",0,91,0,91,1)
N50 G0 X300
N55 Z150
N60 T4 D1

Narzędzie dla obróbka zgrubnej reszty
materiału i obróbki wykańczającej

N65 G96 S500 M3 F2
N75 CYCLE950("Teil1",,,"Feinbearbeitung_Teil3",311311,0.5,0.25,0.25,0.8,0.7,
0.6,0.5,1,45,6,"Rohteil3",,,,,,,,1)
N160 M2
Obrabiany detal:
Tak jak w 1 przykładzie programowania

X

Kontur gotowego detalu
Zaktualizowany kontur detalu
surowego po pierwszym
przejsciu obróbczym

Z
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4

Objaśnienie
Alarmy źródłowe CYCLE950
Nr alarmu

Tekst alarmu

61701

"Błąd w opisie konturu gotowego deta- Albo brak deklaracji parametrów _NP1,
lu"
_NP2 i _NP3 lub błąd programowania
detalu gotowego
"Błąd w opisie konturu surowego kontu- Albo brak deklaracji parametrów _NP1,
ru detalu"
_NP2 i _NP3 lub błędnie zaprogramowany kontur detalu surowego
"Wewnętrzny błąd cyklu przy kasowaniu pliku"
" Wewnętrzny błąd cyklu przy zapisie
pliku"
" Wewnętrzny błąd cyklu przy czytaniu
pliku"
" Wewnętrzny błąd cyklu przy tworzeniu
sumy kontrolnej"
" Wewnętrzny błąd cyklu przy
ACTIVATE w MMC"
" Wewnętrzny błąd cyklu przy
READYPROG w MMC"
"Przekroczony czas przy obliczeniu
konturu"

61702
61703
61704
61705
61706
61707
61708
61709

4-344

Objaśnienie pomoc

61720

"Nielegalne wprowadzenie"

61721

"Błąd, nie można oznaczyć kierunku
konturu"

61722

"Błąd systemowy"

61723

"Niemożliwa obróbka"

61724

"Nie ma materiału"

61725

"Problem miejsca w pamięci, dlatego
błąd przy tworzeniu konturu"

61726

"wewnętrzny błąd: problem miejsca w
pamięci
_FILECTRL_INTERNAL_ERROR"

61727

" wewnętrzny błąd: problem miejsca w
pamięci
_FILECTRL_EXTERNAL_ERROR"

61728

"wewnętrzny błąd: problem miejsca w
pamięci
_ALLOC_P_INTERNAL_ERROR"

Zastosować narzędzie z innym kątem
przyłożenia ostrza
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Nr alarmu

Tekst alarmu

Źródło

61729

"wewnętrzny błąd: problem miejsca w
pamięci
_ALLOC_P_EXTERNAL_ERROR"

61730

"wewnętrzny błąd: Invalid Memory "

61731

"wewnętrzny błąd: Floating-Point exeption"

61732

"wewnętrzny błąd: Invalid Instruction"

61733

"wewnętrzny błąd: Floating_Point_Error"

61734

"Brak zgodności położenia ostrza z
kierunkiem przejścia narzędzia"

61735

"Gotowy detal poza konturem detalu
surowego"

61736

"Długość zastosowanego narzędzia <
głębokości obróbczej"

61737

"Obróbcza_głębokość_skrawania >
maks_głębokość skrawania_narzędzia"

61738

"Obróbcza_głębokość_skrawania <
min_głębokość skrawania_narzędzia"

61739

"Błędnie zastosowane_położenie narzędzia dla tej obróbki"

61740

"Detal surowy musi być zamkniętym
konturem"

61741

"Przerwanie, zbyt mało pamięci"

61742

"Kolizja przy najeździe, niemożliwa
korekcja"
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Sprawdzić definicję konturu surowego
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Kontur musi być zamknięty, punkt początkowy = punkt końcowy
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Notatki:

4-346

© Siemens Sp. z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

5

03.96

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania

5

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania
5.1

Ogólne wskazówki ........................................................................................................ 5-348

5.2

Zasady postępowania z błędami w cyklach.................................................................. 5-348

5.3

Zestawienie alarmów w cyklach.................................................................................... 5-349

5.4

Meldunki w cyklach ....................................................................................................... 5-355
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5.1 Ogólne wskazówki

5

Ogólne wskazówki
Jeśli w cyklu rozpoznane zostaną błędne stany, to
powstanie alarm i przerwana zostanie obróbka
cyklu. Ponadto z cyklu powstają meldunki
przesyłane do wiersza dialogowego sterowania. Te
jednak nie przerywają obróbki
Błędy z żądanymi reakcjami, a także meldunki w
wierszu dialogowym sterowania są każdorazowo
opisane w poszczególnych cyklach.

5.2

Zasady postępowania z błędami w cyklach
Jeśli rozpoznane zostaną w cyklach błędne stany to
tworzy się alarm i przerywana jest obróbka.
W cyklach alarmy generowane są z numerami od
61000 do 62999. Ten zakres numerów ze względu
na reakcję i kryteria kasowania dzielony jest jeszcze
raz.
Objaśnienie tekstowe alarmu, wyświetlone łącznie i
jednocześnie z numerem alarmowym podaje bliższe
objaśnienia przyczyny alarmu.
Nr alarmu

5-348

Kryterium kasowania

Reakcja na alarm

61000 ... 61999

NC_RESET

Przerwano przygotowanie bloku w NC

62000 ... 62999

Przycisk mazania

Przerwano przygotowanie bloku, po
skasowaniu alarmu cyklu można
kontynuować po NC-START
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5

Zestawienie alarmów w cyklach
Nr alarmów wyznaczają poniższe klasyfikacje
6

_

X

_

_

• X=0 ogólne alarmy w cyklach
• X=1 Alarmy w obrazach wiercenia i cyklach
wiercenia oraz frezowania
• X=6 Alarmy w cyklach toczenia
W poniższej tabeli wyszczególniono następujące
błędy w cyklach, miejsce występowania oraz
wskazówki do ich usunięcia.
Nr alarmu

Tekst alarmu

Źródło

Objaśnienie, pomoc

61000

"Żadna korekcja
narzędzia nie jest
aktywna"

LONGHOLE
SLOT1
SLOT2
POCKET1 do
POCKET4
CYCLE71
CYCLE72
CYCLE90
CYCLE93
do
CYCLE96

Korektor-D należy zaprogramować przed
wywołaniem cyklu

61001

"Błędny skok
gwintu"

CYCLE84
CYCLE840
CYCLE96
CYCLE97

Sprawdzić parametr dla wielkości gwintu
lub dane dla skoku (wzajemna
sprzeczność)

61002

"Błędnie
zdefiniowany
rodzaj obróbki"

SLOT1
SLOT2
POCKET1
do POCKET4
CYCLE71
CYCLE72
CYCLE76
CYCLE77
CYCLE93
CYCLE95
CYCLE97
CYCLE98

Wartość w parametrze VARI dla rodzaju
obróbki błędnie podana i należy ją
zmienić

© Siemens Sp z o.o. 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D /840 Di/ 810D Cykle stałe. Programowanie (PGZ) – Wydanie 11.02

5-349

5

5-350

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania

03.96
09.01

5.3 Zestawienie alarmów w cyklach

5

Nr alarmu

Tekst alarmu

Źródło

Objaśnienie, pomoc

61003

"Nie
zaprogramowano
posuwu w cyklu"

CYCLE71
CYCLE72

Podano błędny parametr dla posuwu i
musi być zmieniony

61005

“Nie ma 3-osi
geometrycznej“

CYCLE86

Gdy nie ma osi Y w płaszczyźnie G18
w tokarce

61009

"Numer aktywnego
narzędzia=0"

CYCLE71
CYCLE72

Nie zaprogramowano narzędzia (T)
przed wywołaniem cyklu.

61010

"Za duży naddatek
wykańczający"

CYCLE72

Naddatek wykańczający na podstawie
większy od całkowitej głębokości, musi
być zmniejszony.

61011

"Niedopuszczalne
skalowanie"

CYCLE71
CYCLE72

Aktywny współczynnik skalowania, co
jest niedopuszczalne dla tego cyklu

61012

"Różne skalowanie w
płaszczyźnie"

CYCLE76
CYCLE77

61101

"Błędnie
zdefiniowana
płaszczyzna
odniesienia"

CYCLE71
CYCLE72
CYCLE81
do
CYCLE90
CYCLE840
SLOT1
SLOT2
POCKET1 do
POCKET4
LONGHOLE

Dla względnych danych głębokości
albo wprowadzić różne dane dla
płaszczyzny bazowej i wycofania lub
podać absolutną wartość głębokości.

61102

"Nie
zaprogramowano
kierunku obrotów
wrzeciona"

CYCLE86
CYCLE87
CYCLE88
CYCLE840
POCKET3
POCKET4

Należy zaprogramować parametr SDIR
(lub SDR w CYCLE840)

61103

"Zerowa liczba
otworów"

HOLES1
HOLES2

Nie jest zaprogramowana liczba
wierconych otworów

61104

"Uszkodzenie konturu SLOT1
SLOT2
dla żłobków/
podłużnych otworów" LONGHOLE

Błędna parametryzacja obrazu frezowania
w parametrach, które określają położenie
żłobków/podłużnych otworów na okręgu
lub ich kształt
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03.96
04.00

5

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania

5.3 Zestawienie alarmów w cyklach

Nr alarmu

Tekst alarmu

Źródło

Objaśnienie, pomoc

61105

„Za duży promień
freza”

SLOT1
SLOT2
POCKET1
do
POCKET4
LONGHOLE
CYCLE90

Za duża średnica freza zastosowanego
do obrabianej figury. Należy albo
zastosować narzędzie z mniejszym
promieniem lub należy zmienić kontur.

61106

"Liczba lub odstępy
HOLES2
między elementami na LONGHOLE
okręgu"
SLOT1
SLOT2

61107

"Błędnie
zdefiniowana
pierwsza głębokość
wierconego otworu"

CYCLE83

Podano głębokość otworu w
odwrotnym kierunku do całej
głębokości otworu

61108

"Niedopuszczalne
wartości dla
parametru _RAD1 i
_DP1"

POCKET3
POCKET4

Błędnie podano parametry _RAD1 i
_DP przy określaniu toru, dla dosuwu
na głębokość

61109

"Błędnie
zdefiniowany
parametr _CDIR"

POCKET3
POCKET4

Wartość parametru dla kierunku
frezowania _CDIR błędnie podana i
należy ją zmienić

61110

POCKET3
"Naddatek
POCKET4
wykańczający na
podstawie > dosuwu na
głębokość"

Naddatek wykańczający na podstawie
podany większy niż maks. dosuw na
głębokość; albo zmniejszyć naddatek
wykańczający, albo powiększyć dosuw
na głębokość.

61111

"Dosuw na
szerokości >
średnicy narzędzia"

CYCLE71
POCKET3
POCKET4

Zaprogramowana szerokość dosuwu
większa od średnicy aktualnego
narzędzia, musi więc być zmniejszona.

61112

"Ujemny promień
narzędzia"

CYCLE72
CYCLE76
CYCLE77
CYCLE90

Ujemny promień aktywnego narzędzia,
a to jest niedopuszczalne

61113

"Za duży parametr
_CRAD dla
promienia naroża"
"Kierunek obróbki
G41/G42 błędnie
zdefiniowany"

POCKET3

Podano zbyt duży parametr dla
promienia naroża _CRAD, należy go
zmniejszyć
Kierunek obróbki dla korekcji promienia
freza G41/G42 błędnie wybrany.

61114

CYCLE72
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Błędna parametryzacja dla NUM lub
INDA, rozmieszczenie niewłaściwe
elementów na okręgu

5-351

5

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania

Nr alarmu

Tekst alarmu

61115

"Tryb najazdu lub zjazdu CYCLE72
(prosta/okrąg/płaszczyzn
a/przestrzeń) błędnie
zdefiniowany"
"Droga najazdu lub
CYCLE72
zjazdu=0"

61116

Źródło

61117

"Aktywny promień
narzędzia <=0"

61118

"Długość lub szerokość CYCLE71
=0"

61124

"Nie zaprogramowano
szerokości dosuwu"

61125

"Błędnie zdefiniowany
CYCLE84
wybór technologii w
CYCLE84
parametrze _TECHNO" 0

61126

"Za krótka długość
gwintu"

61127

"Błędnie zdefiniowano w CYCLE84
danych przekładnie w osi CYCLE84
do gwintowania“
0
"Kąt zagłębienia=0, gdy SLOT1
zagłębienie z wahaniem
lub spiralne"
CYCLE800
"Blok danych do
odchylania nie ma
przypisanej nazwy,
pomimo, że dana
$MN_MM_NUM_TOOL_
CARRIER>1"

61128

61180

5-352

03.96
11.02

5.3 Zestawienie alarmów w cyklach

CYCLE71
POCKET3
POCKET4

CYCLE71

CYCLE84
0

61181

"Nieodpowiednia wersja CYCLE800
oprogramowania NCK
(brak funkcji
TOOLCARRIER)"

61182

"Nieznana nazwa dla
bloku z danymi do
odchylania"

CYCLE800

5

Objaśnienie, pomoc
Błędnie zdefiniowany tryb najazdu,
zjazdu z konturu, sprawdzić parametry
_AS1 lub _AS2.
Podano zerową drogę najazdu lub zjazdu
należy ją powiększyć. Sprawdzić
parametry _LP1 lub _LP2
Ujemny lub zerowy promień aktywnego
narzędzia, a to jest niedopuszczalne
Niedopuszczalna długość lub
szerokość frezowanej powierzchni.
Sprawdzić parametry _LENG i _WID
Gdy aktywna symulacja bez narzędzia,
to należy zaprogramować zawsze
wartość dla szerokości dosuwu w
_MIDA
Sprawdzić parametr _TECHNO

Zaprogramować mniejsze obroty
wrzeciona, podwyższyć płaszczyznę
bazową
Sprawdzić dane maszynowe 31050 i
31060 dla odpowiedniego stopnia
przekładni w osi do wiercenia
Sprawdzić parametr _STA2

Istnieje kilka bloków z danymi do
odchylania, ale blok nie ma przypisanej
nazwy
($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) lub
nie ma uzgodnionego bloku
($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0)
Funkcja TOOLCARRIER dopiero od ·NCU
6.3xx

Patrz uruchomienie cyklu odchylania
CYCLE800
Nazwa kinematyki (blok z
danymi do odchylania)
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5

03.96
11.02

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania

5.3 Zestawienie alarmów w cyklach

Nr alarmu

Tekst alarmu

61183

"Tryb dowolnego
CYCLE800
przejazdu GUD7_TC_FR
poza zakresem wartości
0..2"
"Nie ma rozwiązania dla CYCLE800
aktualnej wartości
wprowadzanego kąta"
"Zadeklarowano błędnie CYCLE800
lub nie podano wcale
(min>maks) zakresu
kątów dla osi obrotowej"
"Nieważne wektory osi CYCLE800
obrotowych"

61184
61185

61186
61187

61188

61191
61192
61193
61194
61200
61213
61215

61601
61602
61603

Źródło

"Niedopuszczalne
CYCLE800
szukanie bloku z
obliczeniem punktu
końca bloku przy
odchylaniu"
"Nie jest zadeklarowana
nazwa 1-osi obrotowej"
"Nie ustawiono
CYCLE832
transformacji 5-osiowej"
"Nie ustawiono 2-giej
CYCLE832
transformacji 5-osiowej "
"Nie ma opcji dla
CYCLE832
kompresji"
"Nie ma opcji interpolacji- CYCLE832
Spline"
"Za dużo elementów w CYCLE76
bloku obróbki"
CYCLE77
"Za mały promień
CYCLE77
okręgu"
"Błędnie
CYCLE76
zaprogramowane
CYCLE77
wymiary detalu
surowego"
"Za mała średnica
CYCLE94
obrabianego detalu
CYCLE96
na gotowo"
"Błędnie zdefiniowana
CYCLE93
szerokość narzędzia"
"Błędnie zdefiniowany
CYCLE93
kształt wcięcia"
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5

Objaśnienie, pomoc
Patrz uruchomienie cyklu odchylania
CYCLE800
dowolny przejazd;
1-parametr do przekazywania wartości w
CYCLE800(x,...) podano błędnie gdyż >2

Sprawdzić uruchomienie cyklu
odchylania CYCLE800
Uruchomienie cyklu odchylania
CYCLE800: błędny lub brak zapisu dla
wektorów V1 lub V2
Wybrać szukanie bloku łącznie z
przeliczeniem konturowym

Uruchomienie cyklu odchylania
CYCLE800: nie ma zapisu
identyfikatora dla 1 osi obrotowej

Przerobić blok obróbki, a jeśli to
konieczne skasować elementy
Wprowadzić większe wartości dla
promienia okręgu
Sprawdzić wymiary czopa surowego.
Wymiary surowe dla czopa muszą być
większa od wymiarów obrobionego detalu
na gotowo.
Została zaprogramowana średnica
gotowego detalu
Przecinak jest większy od
zaprogramowanej szerokości wcięcia
•
promienie/fazy na podstawie
wcięcia nie pasują do szerokości wcięcia
•
wcięcie poprzeczne niemożliwe w
elemencie konturowym położonym
równolegle do osi wzdłużnej

5-353

5

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania

5

Nr alarmu

Tekst alarmu

Źródło

Objaśnienie, pomoc

61604

"Aktywne narzędzie
uszkadza
zaprogramowany
kontur"
"Błędnie
zaprogramowany
kontur"
"Błąd podczas
przygotowania
konturu"
"Błędnie
zaprogramowany
punkt startowy"

CYCLE95

Uszkodzenie konturu w elementach
tylnych podcięć z powodu kąta
przyłożenia; zastosować inne narzędzie
lub skontrolować podprogram konturu
Rozpoznano nieprawidłowy element
tylnego podcięcia

"Błędnie
zaprogramowane
położenie ostrza"
"Błędnie zdefiniowany
kształt"
"Nie zaprogramowano
dosuwu na
głębokość"
"Nie ma punktu
przecięcia"

CYCLE94
CYCLE96

61605
61606
61607

61608
61609
61610
61611
61612
61613
61803
61807

62100
62105
62180
62181

5-354

03.96
09.01

5.3 Zestawienie alarmów w cyklach

"Nie można ponownie
naciąć gwintu"
"Błędnie zdefiniowano
położenie podcięcia"
"Nie istnieje
zaprogramowana oś"
"Błędnie
zaprogramowany
kierunek obrotów
wrzeciona (aktywny)"
"Nie jest aktywny
żaden cykl wiercenia"
„Zerowa liczba
kolumn lub wierszy"
"Ustawić oś obrotową
x.x [stopnie]"
"Ustawić oś obrotową
x.x [stopnie]"

CYCLE76
CYCLE77
CYCLE95
CYCLE95
CYCLE95

CYCLE94
CYCLE96
CYCLE76
CYCLE77
CYCLE96
CYCLE95
CYCLE97
CYCLE98
CYCLE94
CYCLE96
CYCLE83
CYCLE84
CYCLE840
CYCLE840

HOLES1
HOLES2

Wykryto błąd przy przygotowaniu konturu,
alarm ten ma związek zawsze z alarmami
NCK 10930...10934, 15800 lub 15810
Punkt startowy osiągany przed
wywołaniem cyklu nie jest poza
prostokątem opisanym w podprogramie
konturu
Położenie ostrza 1..4 musi być
zaprogramowane stosownie do kształtu
podcięcia
Sprawdzić parametr dla kształtu
podcięcia

Nie można wyliczyć punktu przecięcia z
konturem. Sprawdzić program konturu lub
zmienić głębokość dosuwu

Sprawdzić wartość w _VARI
Sprawdzić parametr _AXN
Sprawdzić parametry SDR I SDAC.

Zanim wywołano cykl obrazu wiercenia
to nie wywołano modalnie żadnego
cyklu wiercenia

CYCLE800
CYCLE800
CYCLE800

Ustawcze kąty dla ręcznych osi
obrotowych
Ustawczy kąt dla ręcznej osi obrotowej
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5.4

03.96
09.01

5

Meldunki błędów i sposoby ich usuwania

5.4 Meldunki w cyklach

Meldunki w cyklach
Meldunki z cykli są wyświetlane w wierszu
dialogowym układu sterowania. Meldunki te nie
przerywają obróbki cyklu. Meldunki podają
wskazówki o określonych stanach i zachowaniach
oraz stanie zaawansowanej obróbki i nie są z reguły
kasowane w danym fragmencie obróbki oraz nie
zmieniają się nawet do końca cyklu.
Możliwymi meldunkami są:
Tekst meldunku

Źródło

"Głębokość: odpowiednia wartość dla względnej
głębokości"

CYCLE81...CYCLE89, CYCLE840

"Obrabiany otwór podłużny"

LONGHOLE

"Obrabiany żłobek"

SLOT1

"Obrabiany okrągły żłobek"

SLOT2

"Błędny kierunek frezowania: utworzony G3"

SLOT1, SLOT2, POCKET1, POCKET2,
CYCLE90

"Zmieniony kształt podcięcia"

CYCLE94, CYCLE96

"1-głębokość otworu: odpowiednia wartość dla
względnej głębokości"

CYCLE83

"Uwaga: Naddatek wykańczający ≥ średnicy
narzędzia!"

POCKET1, POCKET2

"Zwój gwintu: -obróbka gwintu podłużnego"

CYCLE97, CYCLE98

"Zwój gwintu: -obróbka gwintu poprzecznego –
czołowego"

CYCLE97, CYCLE98

“Aktywna symulacja, narzędzie nie jest
zaprogramowane, obróbka konturu końcowego“

POCKET1...POCKET4,
SLOT1, SLOT2, CYCLE93,
CYCLE72

„Symulacja aktywna, narzędzie nie jest
zaprogramowane„

CYCLE71, CYCLE90, CYCLE94, CYCLE96

"Postój ze względu na zmienę kierunku obrotów
wrzeciona“

CYCLE840
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5.4 Meldunki w cyklach

03.96

5

Notatki:

5-356
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11.02

Dodatek

A

Dodatek
A
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B

Pojęcia..........................................................................................................................A-367

C
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D
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A-357

A

A

A-358

Dodatek

11.02

Skróty

A

Skróty

A

Wyjście

AS

System automatyzacji

ASCII

American Standard Code for Information Interchange: Amerykańska norma kodowa dla wymiany informacji

ASIC
ASUP

Application Specific Integrated Circuit: Obwód scalony użytkownika
Asynchroniczny podprogram

AV

Przygotowanie do pracy

AWL

Lista instrukcji

BA

Tryb pracy

BAG

Grupa trybów pracy

BB

Gotowość

BuB, B&B

Obsługa i obserwacja

BCD

Binary Coded Decimals: Binarnie kodowane liczby dziesiętne

BHG

Podręczny przyrząd obsługowy

BIN

Pliki binarne (Binary Files)

BIOS

Basic Input Output System

BKS

Bazowy system współrzędnych

BOF

Płaszczyzna obsługi

BOT
BTSS

Boot Files: Pliki startowe dla SIMODRIVE 611 D
Interfejs tablicy obsługi

CAD

Computer-Aided Design
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A

11.02

A

Dodatek

Skróty

CAM

Computer-Aided Manufacturing

CNC

Computerized Numerical Control: Sterowanie ze wspomaganiem
numerycznym

COM

Communication

CP

Communication Processor

CPU

Central Processing Unit: Jednostka centralna

CR

Carriage Return

CRT

Cathode Ray Tube: Lampa kineskopowa

CSB

Central Service Board: moduł PLC

CTS

Clear To Send: Meldunek gotowości do wysyłania przy szeregowym interfejsie danych

CUTOM

Cutterradiuscompensation: Korekcja promienia narzędzia

DAU

Przetwornik cyfrowo-analogowy

DB

Blok danych w PLC

DBB

Bajt bloku danych w PLC

DBW

Słowo bloku danych w PLC

DBX

Bit bloku danych w PLC

DC

Direct Control: Ruch w osi obrotowej po najkrótszej drodze do
pozycji absolutnej podczas jednego obrotu.

DCD

Carrier Detect

DDE

Dynamic Data Exchange

DEE

Urządzenie końcowe przy transmisji danych

DIN

Niemiecka norma techniczna DIN

DIO

Data Input/Output: Wskaźnik transmisji danych
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A-359

A

A-360

Dodatek

11.02

Skróty

A

DIR

Directory: Katalog

DLL

Dynamic Link Library

DOE

Kierunek transmisji danych

DOS

Disk Operating System

DPM

Dual Port Memory

DPR

Dual-Port-RAM

DRAM

Dynamic Random Access Memory

DRF

Differential Resolver Function: Funkcja różnicowego selsyna (kółko
ręczne)

DRY

Dry Run: Posuw próbny

DSB

Decoding Single Block: Dekodowanie pojedynczego bloku

DW

Słowo danych

E

Wejście

E/A

Wej/Wyjście

E/R

Jednostka zasilająco-zwrotna (zasilacz) w falowniku SIMODRIVE
611(D)

EIA-Code

Specjalny kod taśmy dziurkowanej; zawsze nieparzysta liczba
dziurek na znak.

ENC

Encoder: Przetwornik wartości rzeczywistej

EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory (Kasowalna, programowalna elektrycznie pamięć do odczytu)

ERROR

Error from printer

FB
FBS

Blok funkcyjny
Płaski ekran monitora
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A

11.02

Dodatek

Skróty

A

FC

Function Call: blok funkcyjny w PLC

FDB

Produkt bazy danych

FDD

Floppy Disk Drive

FEPROM

Flash-EPROM: Pamięć do zapisu i odczytu

FIFO

First In First Out: Pamięć pracująca bez podawania adresu, w której dane czytane są w tej samej kolejności, w której zostały zapamiętane

FIPO

Precyzyjny interpolator

FM

Moduł funkcyjny

FM-NC

Moduł funkcyjny-sterowanie numeryczne

FPU

Floating Point Unit: Jednostka zmiennoprzecinkowa

FRA

Blok funkcji Frame.

FRAME

Funkcja przesunięć i obrotów Frame

FRK

Promień korekcji freza

FST

Feed Stop: Posuw stop

FUP

Schemat funkcyjny (bramki logiczne) (Metoda programowania w
PLC)

GP

Program podstawowy

GUD

Global User Data: Globalne dane użytkownika

HD

Hard Disk: Dysk twardy

HEX

Skrócony opis liczby szesnastkowej

HiFu

Funkcja pomocnicza

HMS
HSA

System pomiarowy o wysokiej rozdzielczości
Napęd wrzeciona głównego
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A-361

A

A-362

Dodatek

11.02

Skróty

A

HW

Hardware

IBN

Uruchomienie

IF

Impuls uwolnienia dla modułu napędowego

IK (GD)

Niejawna komunikacja (Dane globalne)

IKA

Interpolative Compensation: Kompensacja interpolacyjna

IM

Interface-Modul: Płyta podłączeniowa interfejs

IMR

Interface-Modul Receive: Płyta początkowa w trybie odbiorczym

IMS

Interface-Modul Send: Płyta początkowa w trybie nadawczym

INC

Increment: Wymiar przyrostu (kroku)

INI

Initializing Data: Dane inicjalizujące

IPO

Interpolator

ISA

International Standard Architecture

ISO
ISO-Code

International Standard Organization
Specjalny kod taśmy dziurkowanej, liczba dziurek na znak zawsze
parzysta

JOG

Jogging: Tryb ustawczy

K1 .. K4

Kanał 1 do Kanał 4

K-Bus

Magistrala komunikacyjna

KD

Obrót układu współrzędnych

KOP

Schemat stykowy (Metoda programowania w PLC)

Kv

Współczynnik wzmocnienia w obwodzie

KÜ
LCD

Stosunek przekładni
Liquid-Crystal Display: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
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LED

Light Emitting Diode: Wyświetlacz diód świecących

LF

Line Feed

LMS

System pomiaru położenia

LR

Regulator położenia

LUD

Local User Data

MB

Megabajt

MD

Dane maszynowe

MDA

Maual Data Automatic: Ręczne wprowadzanie danych

MK

Obwód pomiarowy

MKS

Maszynowy układ współrzędnych

MLFB

Oznaczenie fabryczne produktu

MMC

Man Machine Communication: Płaszczyzna obsługowa w sterowaniu dla obsługi programowania i symulacji

MPF

Main Program File: program detalu NC(Program główny)

MPI

Multi Port Interface: Wieloportowy interfejs

MS-

Microsoft (producent oprogramowania)

MSTT

Maszynowa tablica operatora

NC

Numerical Control: Sterowanie numeryczne

NCK

Numerical Control Kernel: Jądro sterowania do przygotowania
bloku, zakresów przejazdów itd.

NCU

Numerical Control Unit: Jednostka sprzętowa w NCK

NRK
NST

Oznaczenie systemu operacyjnego w NCK
Sygnał w interfejsie
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A

A-364

Dodatek

11.02

Skróty

A

NURBS

Non Uniform Rational B-Spline

NV

Przesunięcie punktu zerowego

OB

Blok organizacyjny w PLC

OEM

Original Equipment Manufacturer

OP

Operation Panel: Panel obsługowy

OPI

Operation Panel Interface: Podłącznie tablicy obsługi

OPT

Options: Opcje

OSI

Open Systems Interconnection: Połączenie systemów otwartych

P-Bus

Magistrala peryferyjna

PC

Personal Computer

PCIN

Nazwa oprogramowania do wymiany danych ze sterowaniem

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association: Znormowane, wsuwane karty pamięciowe

PG

Programator

PLC

Programmable Logic Control: Układ dopasowujący

POS

Pozycja

RAM

Random Access Memory: Pamięć do zapisu i odczytu

REF

Funkcja najazdu punktu bazowego REF

REPOS

Funkcja pozycjonowania zwrotnego na kontur

RISC
ROV

Reduced Instruction Set Computer: Typ procesora z małą ilością
rozkazów i dużą szybkością ich wykonywania.
Rapid Override: Przełącznik korekcyjny posuwu szybkiego

RPA

R-Parameter Active: Obszar pamięci w NCK dla
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numerów parametrów R
RPY

Roll Pitch Yaw: Rodzaj obrotu układu współrzędnych

RTS

Request To Send: Załączyć nadajnik (sygnał sterujący w szeregowym złączu transmisji danych)

SBL

Single Block: Pojedynczy blok

SD

Dana ustawcza

SDB

Blok danych systemowych

SEA

Setting Data Active: Oznaczenie (typ pliku) dla danych ustawczych

SFB

Systemowy blok funkcyjny

SFC

System Function Call

SK

Softkey

SKP

Skip: Przesłonięty blok

SM

Silnik krokowy

SPF

Sub Program File: Podprogram

SPS

Sterowanie z programowalną pamięcią (układ dopasowujący)

SRAM

Statyczna pamięć buforowana.

SRK

Korekcja promienia ostrza narzędzia

SSFK

Kompensacja błędu skoku śruby pociągowej

SSI

Serial Synchron Interface: Interfejs synchronicznego szeregowego
złącza

SW

Software

SYF
TEA

System Files: Pliki systemowe
Testing Data Aktive: Oznaczenie dla danych maszynowych
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TO

Tool Offset: Korekcja narzędzi

TOA

Tool Offset Active: Oznaczenie (typ pliku) dla korekcji narzędziowych

TRANSMIT

Transform Milling into Turning: Przeliczenie współrzędnych w tokarce podczas obróbki frezowania

UFR

User Frame: Przesunięcie punktu zerowego

UP

Podprogram

VSA

Napęd posuwu

V.24

Szeregowe złącze (interfejs) (definicja przewodów wymiany danych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem)

WKS

Układ współrzędnych detalu

WKZ

Narzędzie

WLK

Korekcja długości narzędzia

WOP

Programowanie warsztatowe

WDP

Work Piece Directory: Katalog detali

WRK

Korekcja promienia narzędzia

WZK

Korekcja narzędzia

WZW

Wymiana narzędzia

ZOA

Zero Offset Active: Oznaczenie (typ pliku) dla danych przesunięć
punktu zerowego

µC

Mikro-Controller

A
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A

Pojęcia
Najistotniejsze pojęcia podano w alfabetycznym porządku (po przetłumaczeniu porządek alfabetyczny nie jest zachowany – przyp.
tłumacza) Pojęcia, pojawiające się w części objaśniającej, a
posiadające własne objaśnienia zaznaczono -> odsyłaczami

A
Alarmy

Wszystkie -> meldunki i alarmy są wyświetlone na tablicy obsługi w
formie objaśnienia łącznie z datą i godziną oraz odpowiednim symbolem dla kryterium kasowania. Alarmy i meldunki wyświetlane są oddzielnie.
Alarmy i meldunki w programie detalu
Alarmy i meldunki można wyświetlić bezpośrednio z programu detalu
w formie tekstu objaśniającego
Alarmy i meldunki z PLC
Alarmy i meldunki maszyny można wyświetlić w formie tekstu objaśniającego z programu PLC
Do tego nie są potrzebne żadne dodatkowe pakiety – bloki funkcyjne.
Alarmy z cykli są zawarte w zakresie numerów 60000...69999.

Zmienne definiowane
przez użytkownika

Użytkownicy mogą w dowolny sposób zadeklarować przez siebie i
użyć w programie detalu lub bloku danych (globalne dane użytkownika) tzw. zmienne użytkownika. Podczas ich definiowania posiadają
one swój typ oraz nazwę. Patrz również -> zmienne systemowe.
Cykle pracują wewnętrznie w oparciu o zmienne zdefiniowane przez
użytkownika

B
Blok danych

Wszystkie pliki oznaczone są jako bloki potrzebne do utworzenia programów i ich przetwarzania.

Identyfikator

Słowa zgodnie z normą DIN 66025 uzupełniane są przez identyfikatory (nazwy) zmiennych (zmienna obliczeniowa, systemowa, użytkownika) dla podprogramów, słów kluczowych i słów z wieloma literami
adresowymi.
Uzupełnienia dorównują znaczeniem słów przy zapisie struktury bloków. Identyfikatory muszą być jednorazowe. Nie wolno używać tego
samego identyfikatora do różnych obiektów
Ładowanie (inicjalizacja) programu systemowego po POWER ON

Booten

C
CNC

-> NC

© Siemens AG 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania cykli (PGZ) - Wydanie 11.02

A-367

A

Dodatek

11.02
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A

COM

Komponent sterowania NC do realizacji i koordynacji komunikacji

CPU

Central Processor Unit -> programowalne sterowanie z pamięcią

D
Blok danych

Jednostka danych w -> PLC, do której ma dostęp -> HIGHSTEP programy.
Jednostka danych w -> NC: Blok danych zawierający definicje danych
dla globalnych danych użytkownika
Dane można inicjalizować bezpośrednio przy definiowaniu.

Program transmisji danych PCIN

PCIN jest programem pomocniczym do nadawania i odbioru danych
użytkownika z CNC za pośrednictwem szeregowego łącza, takich jak:
programy detali, korekcje narzędziowe itp. Program PCIN pracuje pod
MS-DOS i nadaje się do pracy po jego zainstalowaniu w standardowych –przemysłowych komputerach.
Obszar obsługowy sterowania
W sterowaniu jest zarówno program do samodzielnej diagnozy, jak
też środki pomocnicze dla serwisu: wyświetlanie stanów logicznych,
alarmów i serwisowe wyswietlacze.
Obszar obsługowy sterowania

Diagnoza

Służba

E
Edytor

Edytor umożliwia tworzenie, zmianę, uzupełnianie, przesuwanie łączne i dołączanie programów/tekstów/bloków programowych.

Posuw szybki

Największa prędkość przesuwu w osi. Jest stosowana np. gdy narzędzie z pozycji spoczynkowej ma najechać na -> kontur detalu lub wycofać się z konturu

F
Kontur gotowego detalu

Kontur obrabianego na gotowo detalu. Patrz także -> detal surowy

Frame

Funkcja Frame stanowi procedurę arytmetyczną do transformacji
danych z kartezjańskiego układu współrzędnych w inny układ współrzędnych. Frame zawiera takie komponenty jak -> przesunięcie punktu zerowego, -> obrót, -> skalowanie, -> odbicie lustrzane

G
Oś geometryczna

A-368

Osie geometryczne służą do opisu 2- lub 3-wymiarowych obszarów w
układzie współrzędnych detalu
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A

Gwintowanie bez oprawki wyrównawczej

Za pomocą tej funkcji można nacinać gwinty w otworze bez oprawki
wyrównawczej. Dzięki sterowaniu wrzeciona wg interpolacji dla osi
obrotowej i osi wiercenia gwinty mogą być nacinane dokładnie do
końcowej głębokości otworu np. gwinty nieprzelotowe (warunek: osiowa praca wrzeciona -> CYCLE 84)

Gwintowanie otworu z
oprawką wyrównawczą

Otwory są gwintowane z lub bez nadajnika obrotów wrzeciona (G33
lub G63) -> CYCLE840

Globalny program główny / podprogram

Każdy z globalnych programów głównych, podprogramów może się
tylko raz pojawić ze swoją nazwą w katalogu, taka sama nazwa programu w różnych katalogach i z różnymi zawartościami nie jest możliwa dla globalnych parametrów.

H
Program główny

->Oznaczony numerem lub identyfikatorem, z którego to można wywołać inne programy główne, podprogramy lub -> cykle

Język wysokiego poziomu CNC

Język wysokiego poziomu oferuje: -> zmienne użytkownika, -> zdefiniowane wstępnie zmienne użytkownika, -> zmienne systemowe, ->
programowanie pośrednie, -> funkcje obliczeniowe i kątowe, -> operacje porównania i logiczne funkcje przełączające, -> skoki i
rozgałęzienia programowe, -> koordynacja programu (SINUMERIK
840D), -> makro-technika

J
Jog

Tryb pracy sterowania (tryb ustawczy): w trybie JOG można ustawić
obrabiarkę wykonując funkcje ustawcze.
Pojedyncze osie i wrzeciona są sterowane z przycisków kierunkowych
w trybie impulsowania. Innymi funkcjami w trybie JOG są -> najazd
punktów bazowych, -> najazd na kontur (Repos), a także -> Preset
(ustaw wartość rzeczywistą)

K
Kontur

Obrys -> detalu

System współrzędnych

Patrz -> maszynowy układ współrzędnych -> układ współrzędnych
detalu

M
Makro technika

Zestawienie pewnej liczby instrukcji pod jedną nazwą (identyfikatorem). Nazwa reprezentuje w programie zestaw tych kilku instrukcji
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A

Maszyna

Zakres obsługowy sterowania

Maszynowy układ współrzędnych
Maszynowy punkt zerowy

Układ współrzędnych odnoszący się do osi obrabiarki

Wymiarowanie metryczne i celowe

W programie detalu można programować pozycje docelowe i wartości
skoków (przyrostowe) w calach. Niezależnie od sposobu programowania wymiarów (G70/G71) sterowanie pracuje w systemie podstawowego wymiarowania.
Cykle są programowane niezależnie od systemu wymiarowania.

MDA

Meldunki

Tryb pracy sterowania Manual Data Automatic. W trybie pracy MDA
można wprowadzić pojedyncze bloki programu lub kolejne bloki bez
odniesienia ich do programów głównych i podprogramów, a następnie
po naciśnięciu NC-Start można je wystartować.
Wszystkie meldunki zaprogramowane w programie detalu i rozpoznane w systemie -> alarmy są wyświetlone na pulpicie z odpowiednim
objaśnieniem tekstowym, aktualną datą i godziną oraz odpowiednim
symbolem, który jest oznaczeniem kryterium kasowania. Alarmy i
meldunki są wyświetlane oddzielnie.

Metryczny system pomiarowy

Znormowany system jednostek: dla długości np.: mm (milimetry), m
(metry)

Stały punkt obrabiarki, do którego odnoszą się wszystkie systemy
pomiarowe osi

N
NC

NCK

Przesunięcie punktu
zerowego

A-370

Numerical Control: Sterowanie NC obejmujące wszystkie komponenty
sterowania obrabiarką: -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM.
Wskazówka: dla sterowania SINUMERIK 840D względnie FM-NC
poprawniejszym określeniem byłoby sterowanie CNC: computerized
numerical control.
Numeric Control Kernel: komponent sterowania NC, który realizuje
obróbkę -> programu detalu i w istotny sposób koordynuje procesy
ruchu na obrabiarce
Podanie nowego punktu odniesienia w układzie współrzędnych prze
odniesienie go do istniejącego punktu zerowego i funkcji -> FRAME
SINUMERIK FM-NC: można wybrać 4-niezależnie przesunięcia punktu zerowego dla osi CNC.
SINUMERIK 840D: dla każdej osi CNC jest do dyspozycji pewna liczba niezależnych i do zaprojektowania ustawialnych przesunięć punktu
zerowego. Wybierane za pomocą funkcji G przesunięcia są alterna-
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tywnie aktywne.
Zewnętrzne:
Dodatkowo do wszystkich przesunięć, które ustalają punkt zerowy
detalu, można programować zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego
- poprzez kółko ręczne (przesunięcie DRF) lub
- nadpisać z PLC
Za pomocą instrukcji TRANS przesunięcia punktów zerowych są programowalne we wszystkich osiach torowych i pozycjonujących.

O
Zorientowany stop wrzeciona

Zatrzymanie wrzeciennika z zamocowanym detalem w określonym
wstępnie położeniu kątowym np. po to, aby na określonej pozycji
wykonać dodatkową obróbkę.
Funkcję tę wykorzystuje się w kilku cyklach wiercenia.

P
Parametr

840D:
Zakres obsługowy sterowania
Parametr obliczeniowy, który może programista
programu detalu wykorzystać w dowolny sposób oraz
dowolnie zapisać lub odczytać.

PG

Programator

PLC

Programmable Logic Control: -> sterowanie programowalne z pamięcią. Komponent -> sterowania NC: układ dopasowujący do przetwarzania funkcji przełączająco-logicznych obrabiarki.

Współrzędne biegunowe

System współrzędnych, który po określeniu położenia punktu na
płaszczyźnie i podaniu ich odległości od punktu zerowego i kąta, tworzy wektor promienia ustawiony do danej osi.

Power On

Wyłączenie i ponowne załączenie sterowania.
Po załadowaniu cyklu wymagany jest zawsze Power On.

Program

Zakres obsługi sterowania
Kolejność instrukcji w sterowaniu
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A

R
Detal surowy
Obrót
Parametr R

Detal wyjściowy do obróbki
Komponent funkcji -> FRAME, który definiuje obrót systemu układu
współrzędnych o pewien określony kąt
Parametr obliczeniowy, który może programista -> programu detalu
zapisać i odczytać dla dowolnych celów

S
Blok

Część -> programu detalu oddzielona znakiem końca linii LineFeed.
Rozróżnia się -> bloki główne i -> bloki poboczne

Szukanie bloku

W celu przetestowania programów detali, albo po przerwaniu obróbki,
można funkcją szukania bloku wybrać dowolne miejsce w programie
detalu, z którego program ma być kontynuowany lub wystartowany

Korekcja promienia narzędzia

Przy programowaniu konturu punktem wyjścia jest ostrze narzędzia.
W praktyce tego nie można jednak zrealizować i dlatego podaje się
do sterowania promień krzywizny ostrza narzędzia w celu jego
uwzględnienia.
Przy czym środek krzywizny ostrza przesuwa się o promień tej krzywizny z równym dystansem od konturu.
Cykle wiercenia i frezowania wewnętrznie wybierają i odwołują ponownie korekcję promienia ostrza

Szeregowe złącze V.24
do transmisji

Dla zapisu i wydruku zainstalowano szeregowe złącze V.24 (RS 232)
na MMC – moduł MMC 100, natomiast na modułach MMC101 i
MMC102 są dostępne dwa złącza V.24.
Poprzez te złącza można załadować i zarchiwizować programy obróbcze, cykle, a także dane producenta i użytkownika.
Dane podające właściwości obrabiarki, a zdefiniowane w oparciu o
oprogramowanie systemowe sterowania NC.

Dane ustawcze

Skalowanie
Odbicie lustrzane

A-372

Komponent -> Frame, umożliwiający zmianę współczynnika skalowania wymiarów
Przy odbiciu lustrzanym zamieniają się znaki współrzędnych konturu
dla określonej osi.
Można wykonać także jednoczesne odbicie lustrzane względem kilku
osi.
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Języki

Cykle standardowe

A

Wyświetlane teksty pilota obsługi i meldunki systemowe oraz alarmy
sa dostępne w 5-ciu językach systemowych (dyskietka)
niemiecki, angielski, francuski, włoski i hiszpański. W sterowaniu
są do dyspozycji i wyboru zawsze dwa z podanych języków.
Dla często powtarzających się zadań obróbczych sa do dyspozycji
cykle standardowe:
Dla technologii wiercenia/frezowania
Dla technologii toczenia (SINUMERIK FM-NC)
W obszarze obsługi „Program” pod Menu „Wspomaganie cykli” są
wylistowane cykle do wykorzystania.
Po wybraniu żądanego cyklu obróbczego niezbędne parametry wymagające podania wartości są wyświetlone z objaśnieniami tekstowymi.

T
Program detalu

Zarządzanie programami
detali

Edytor tekstu

Ciąg instrukcji w sterowaniu NC, które w całości utworzą określony ->
detal, a także jest to przedsięwzięcie wykonania określonej obróbki na
danym -> detalu surowym.
Zarządzanie programami detali umożliwia uporządkowanie ich wg
określonego typu -> detalu.
Wielkość pamięci użytkownika można określić na podstawie liczby
zarządzanych programów i danych. Każdy z plików (programy i dane)
może być oznaczony nazwą złożoną z maks. 24 znaków alfanumerycznych.
-> Edytor

U
Podprogram

Ciąg instrukcji -> programu detalu, który może być wywołany wielokrotnie z różnie zadeklarowanymi parametrami wejściowymi.
Podprogram wywoływany jest z programu głównego. Każdy z podprogramów można zablokować przed nieuprawnionym odczytem lub
wyświetleniem. -> cykle są pewną formą podprogramów.

V
Definicja zmiennych

Definicja zmiennych obejmuje ustalenie typu danej oraz nazwy zmiennej. Po podaniu nazwy zmiennej można odczytać wartość zmiennej.
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A

Dodatek

11.02

Pojęcia

A

W
Detal

Obrabiany/tworzony element na obrabiarce.

Kontur detalu
Układ współrzędnych
detalu

Zadany kontur tworzonego lub obrabianego -> detalu
Układ współrzędnych detalu posiada swój punkt wyjściowy w -> zerowym punkcie detalu.
Przy programowaniu w układzie współrzędnym detalu wymiary i kierunki odnoszą się do tego systemu wymiarów.

Punkt zerowy detalu

Punkt zerowy detalu stanowi punkt wyjściowy dla -> układu współrzędnych detalu. Zdefiniowany jest po podaniu odległości od maszynowego punktu zerowego.

Narzędzie

Aktywna część na obrabiarce, wykonująca obróbkę np. nóż tokarski,
frez, wiertło, promień lasera.

Korekcja narzędziowa

Poprzez zaprogramowanie funkcji T (5 dekad liczb całkowitych) w
bloku NC odbywa się wybór narzędzia. Każdemu numerowi T można
przyporządkować do dziewięciu ostrzy (adresy D).
Liczbę możliwych narzędzi podlegających zarządzaniu ustala się podczas projektowania.

Korekcja promienia narzędzia

Chcąc bezpośrednio zaprogramować -> kontur detalu, sterowanie
musi przemieszczać narzędzie z uwzględnieniem promienia zastosowanego narzędzia po torze równoodległym od zaprogramowanego
konturu (G41/G42)

X
Y
Z

A-374

Wymiarowanie w calach

System wymiarowania, który definiuje odległość w calach i jego ułamkach

Dane ustawcze w cyklach

Tymi specjalnymi danymi ustawczymi można zmieniać parametry w
cyklach i ich sposób przeliczania.

Wspomaganie w cyklach

W obszarze obsługi „Program“ pod Menu „Wspomaganie cykli“ wylistowane są cykle do wykorzystania. Po wybraniu żądanego cyklu
obróbczego wyświetlane są konieczne parametry wraz z możliwością
podstawienia do nich wartości w formie objaśniającego tekstu.

Cykl

Uruchomiony podprogram do wykonania powtarzających się przebiegów obróbczych na -> detalu
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A

C

11.02

A

Dodatek

Literatura

Literatura
Dokumentacja ogólna
/BU/

SINUMERIK 840D/840Di/810D/802S, C, D
Dokumentacja do zamówienia
Katalog NC 60
Nr zamówienia: E86060-K4460-A101-A9
Nr zamówienia: E86060-K4460-A10-A9-7600 (angielska)

/ST7/

SIMATIC
Programowalne sterowniki z pamięcią SIMATIC S7
Katalog ST 70
Nr zamówienia: E86060-K4670-A111-A3

/Z/

SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE
Wyposażenie dodatkowe i podstawowe dla maszyn specjalnych
Katalog NC Z
Nr zamówienia: E86060-K4490-A001-A8
Nr zamówienia: E86060-K4490-A001-A8-7600 (angielska)

Dokumentacja w wersji elektronicznej
/CD1/

System SINUMERIK
(Wydanie 11.02)
DOC ON CD
(ze wszystkimi układami SINUMERIK 840D/840Di/810D i SIMODRIVE- ze
wszystkimi katalogami)
Nr zamówienia: 6FC5 298-6CA00-0AG3

© Siemens AG 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania cykli (PGZ) - Wydanie 11.02

A-375

A

Dodatek

11.02

Literatura

A

Dokumentacja użytkownika
/AUK/

/AUP/

/BA/

/BAD/

/BEM/

/BAH/

/BAK/

/BAM/

A-376

SINUMERIK 840D/810D
Skrócona instrukcja obsługi Auto Turn
Nr zamówienia: 6FC5 298-4AA30-0AP3
SINUMERIK 840D/810D
Graficzny system programowania Auto Turn
Instrukcja obsługi
Programowanie / tryb ustawiania
Nr zamówienia: 6FC5 298-4AA40-0AP3

(Wydanie 09.01)

(Wydanie 02.02)

SINUMERIK 840D/810D
Instrukcja obsługi MMC
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AA00-0AP0

(Wydanie 10.00)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja obsługi: HMI Advanced
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AF00-0AP2

(Wydanie 11.02)

SINUMERIK 840D/810D
Instrukcja obsługi HMI Embedded
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AC00-0AP2

(Wydanie 11.02)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja obsługi HT 6 (PHG nowa)
Nr zamówienia: 6FC5 298-0AD60-0AP2

(Wydanie 06.02)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Skrócona instrukcja obsługi
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AA10-0AP0

(Wydanie 02.01)

SINUMERIK 810D/840D
Instrukcja obsługi ManualTurn
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AD00-0AP0

(Wydanie 08.02)
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Dodatek

Literatura

/BAS/

/BAT/

/BAP/

/BNM/

/DA/

/KAM/

/KAS/

/PG/

/PGA/

/PGK/

/PGM/

SINUMERIK 840D/810D
Instrukcja obsługi ShopMill
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AD10-0AP1

(Wydanie 09.02)

SINUMERIK 840D/810D
Instrukcja obsługi ShopTurn
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AD50-0AP2

(Wydanie 10.02)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja obsługi przenośnego programatora
Nr zamówienia: 6FC5 298-5AD20-0AP1

(Wydanie 04.00)

SINUMERIK 840D840Di//810D
Instrukcja użytkownika cykli pomiarowych
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AA70-0AP2

(Wydanie 11.02)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja diagnostyczna
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AA20-0AP3

(Wydanie 11.02)

SINUMERIK 840D/810D
Skrócona instrukcja ManualTurn
Nr zamówienia: 6FC5 298-5AD40-0AP0

(Wydanie 04.01)

SINUMERIK 840D/810D
Skrócona instrukcja ShopMill
Nr zamówienia: 6FC5 298-5AD30-0AP0

(Wydanie 04.01)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja programowania – podstawy
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AB00-0AP2

(Wydanie 11.02)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja programowania Prace przygotowawcze
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AB10-0AP2

(Wydanie 11.02)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Skrócona instrukcja programowania
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AB30-0AP1

(Wydanie 02.01)

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Programming Guide ISO Milling
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AC20-0BP2

(Edition 11.02)
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A
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A

Dodatek

11.02

Literatura

/PGT/

/PGZ/

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Programming Guide ISO Turning
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AC10-0BP2

(Edition 11.02)

SINUMERIK 840D840Di//810D
Instrukcja programowania cykli
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AB40-0NP2

(Wydanie 11.02)

/PI/

PCIN 4.4
Oprogramowanie do transmisji danych z / do
modułu MMC
Nr zamówienia: 6FX2 060-4AA00-4XB0 (niem.,ang., franc.)
Miejsce zamówienia: Fabryka w Fürth

/SYI/

SINUMERIK 840Di
Przegląd systemu
Nr zamówienia: 6FC5 298-6AE40-0AP0

A

(Wydanie 02.01)

Dokumentacja serwisowa i producenta
a) Listy
/LIS/

A-378

SINUMERIK 840D/840Di/810D/
SIMODRIVE 611D
Listy
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AB70-0AP3

(Wydanie 11.02)
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A

b) Sprzęt
/BH/

SINUMERIK 840D840Di//810D
Elementy obsługowe – podręcznik (HW)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AA50-0AP2

(Wydanie 11.02)

/BHA/

SIMODRIVE Sensor
Nadajnik absolutny z magistralą profibus-DP
Podręcznik użytkownika (HW)
(Wydanie 02.99)
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AB10-0YP1

/EMV/

SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE
EMV – wytyczne do zabudowy
Instrukcja projektowania (HW)
Nr zamówienia: 6FC5 297-0AD30-0AP1

/PHC/

SINUMERIK 810D
Podręcznik projektowania (HW)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AD10-0AP0

(Wydanie 06.99)

(Wydanie 03.02)

/PHD/

SINUMERIK 840D
Podręcznik projektowania NCU 561.2-573.2 (HW)(Wydanie 10.02)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AC10-0AP2

/PHF/

SINUMERIK FM-NC
Podręcznik projektowania NCU 570 (HW)
Nr zamówienia: 6FC5 297-3AC00-0AP0

/PMH/

(Wydanie 04.96)

SIMODRIVE Sensor
System pomiarowy dla napędu głównego
Instrukcja projektowania i montażu, SIMAG-H (HW) (Wydanie 05.99)
Nr zamówienia: 6SN1197-0AB30-0AP0
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A-379

A

Dodatek

11.02

Literatura

A

c) Oprogramowanie
/FB1/

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Opis funkcjonalny maszyny podstawowej (część 1)
(poniżej wyszczególniono rozdziały
(Wydanie 11.02)
zawarte w dokumentacji)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AC20-0AP2
A2
A3
B1
B2
D1
D2
F1
G2
H2
K1
K2
K4
N2
P1
P3
R1
S1
V1
W1

A-380

Zestawienie sygnałów łącza CNC-PLC
Nadzór osiowy, obszary ochronne
Sterowanie konturowe, dokładne zatrzymanie i Look Ahead
Przyspieszenie
Diagnostyczne środki pomocnicze
Programowanie dialogowe
Jazda na twardy zderzak
Prędkość, systemy wartości zadanych i rzeczywistych, regulatory
Wysyłanie funkcji pomocniczych do PLC
Grupy konfiguracyjne BAG, kanał, praca z programem
Osie, układy współrzędnych, funkcje Frames
Komunikacja
Wyłączenie awaryjne NOT-AUS
Osie do planowania
Program podstawowy PLC
Najazd punktów bazowych (synchronizacja osi)
Wrzeciona
Posuwy
Korekcja narzędziowa
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Dodatek

Literatura

/FB2/

A

SINUMERIK 840D/840Di/810D (CCU2)
Opis funkcjonalny – funkcje rozszerzające (część 2)
(Wydanie 11.02)
łącznie z FM-NC: toczenie, silnik krokowy
(poniżej wyszczególniono rozdziały zawarte w dokumentacji)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AC30-0AP2
A4
B3
B4
F3
H1
K3
K5
L1
M1
M5
N3
N4
P2
P5
R2
S3
S5
S6
S7
T1
W3
W4

Cyfrowo - analogowe peryferia NCK
Kilka tablic obsługowych oraz NCU
Obsługa poprzez PG/PC
Zdalne diagnozowanie
Sterowanie ręczne i kółkiem ręcznym
Kompensacja
Grupy konfiguracyjne BAG, kanały, wymiana osi
FM-NC lokalna magistrala
Transmit / Transformacja powierzchni cylindrycznych
Pomiary
Zderzaki programowe, sygnały łączników drogowych
Tłoczenie i wykrawanie
Osie pozycjonujące
Ruch wahadłowy
Osie obrotowe
Wrzeciona synchroniczne
Akcje synchroniczne (do SW 3 / potem / FBSY)
Sterowanie silnikiem krokowym
Konfiguracja pamięci
Osie z odrębną podziałką (skalą)
Wymiana narzędzi
Szlifowanie
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A-381

A

Dodatek

11.02

Literatura

/FB3/

SINUMERIK 840D/840Di/810D (CCU2)
Opis funkcjonalny – funkcje specjalne (część 3)
(Wydanie 11.02)
(poniżej wyszczególniono rozdziały zawarte w dokumentacji)
Nr zamówienia: 6C5 297-6AC80-0AP2
F2
G1
G3
K6
M3
S8
T3
TE1
TE2
TE3
TE4
TE5
TE6
TE7
TE8

V2
W5
/FBA/

DS1
DÜ1

A-382

Transformacja od 3 do 5 osi
Osie bramowe (Gantry)
Czasy taktowania
Kontrola odchyłek tunelowych na konturze
Sprężenie osiowe (nadążanie) i ESR
Stałe obroty detalu przy szlifowaniu centralnym
Sterowanie po stycznej (obwiedniowe)
Regulacja błędu nadążania
Oś analogowa
Sprzężenie obrotów i momentów obrotowych typu Master
Slave
Pakiet transformacji – Handling
Przełączenie wartości zadanych
Sprzężenie MKS (maszynowego układu współrzędnych)
Ponowne ustawienie – Support Retrace
Synchronizacja na torze niezależna od taktowania – wysyłanie
sygnałów przełączeń
Wstępne przetwarzanie
Korekcja promienia narzędzia typu 3D

SINUMERIK 611D/SINUMERIK 840D/810D
(Wydanie 11.02)
Opis funkcjonalny – funkcje napędowe
(poniżej wyszczególniono rozdziały zawarte w dokumentacji)
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AA80-0AP9
DB1
DD1
DD2
DE1
DF1
DG1
DM1

/FBAN/

A

Komunikaty robocze (reakcje alarmowe)
Funkcje diagnostyczne
Obwód regulatora obrotów
Rozszerzone funkcje napędów
Sygnały uwolnień
Parametryzacja nadajnika
Parametry silnika / modułu mocy i wyliczenie danych dla
regulatora
Obwód regulatora prądu
Układy nadzoru / ograniczenia

SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 DIGITAL
Opis funkcjonalny ANA-MODUL
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AB80-0AP0

(Wydanie 02.00)
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Literatura

/FBD/

SINUMERIK 840D
Opis funkcji: Digitalizacja
Nr zamówienia: 6FC5 297-4AC50-0AP0
DI1
DI2
DI3
DI4

(Wydanie 07.99)

Uruchomienie
Skanowanie sensorem (scancad scan)
Skanowanie laserem (scancad laser)
Opracowanie programu do frezowania (scancad
mill)

/FBDN/

CAM-Integration DNC NT-2000
Opis funkcji
(Wydanie 01.02)
System do przetwarzania i zarządzania danymi NC
Nr zamówienia: 6FC5 297-5AE50-0AP2

/FBDT/

SINUMERIK 840D/840Di/810D
IT-Solutions
NC- zarządzanie danymi (SinDNC)
Opis funkcji
Nr zamówienia: 6FC5 297-1AE70-0AP1
SINUMERIK 840D/840Di/810D
Opis funkcji
ISO-dialekt dla SINUMERIK
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AE10-0AP2
SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcji „Zdalna diagnostyka“
Nr zamówienia: 6FC5 297-0AF00-0AP2

/FBFA/

/FBFE/

(Wydanie 09.01)

(Wydanie 11.02)

(Wydanie 11.02)

/FBH/

SINUMERIK 840D/810D
HMI-pakiet programowania
(Wydanie 11.02)
Nr zamówienia: (Jest dołączony z dostawą oprogramowania SW)
1 Część
Instrukcja użytkownika
2 Część
Opis funkcji

/FBHLA/

SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital
Opis funkcji
HLA-Moduł
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AB60-0AP2
SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcji ManualTurn
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AD50-0AP0

/FBMA/

A
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(Wydanie 04.00)

(Wydanie 08.02)

A-383

A

Dodatek

11.02

Literatura

/FBO/

SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcjonalny
Projektowanie pola obsługi OP 030
(poniżej wymieniono rozdziały)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AC40-0AP0
BA
EU
PSE
IK
PS

A

(Wydanie 09.01)

Instrukcja obsługi
Środowisko do projektowania (pakiet projektowy)
Wprowadzenie do projektowania płaszczyzny obsługi
Pakiet instalacyjny: oprogramowanie wsadowe i
konfiguracja
w trybie On-Line: Składnia do projektowania (pakiet
projektowy)

/FBP/

/FBR/

SINUMERIK 840D
Opis funkcji C-PLC-programowanie
Nr zamówienia: 6FC5 297-3AB60-0AP0

SINUMERIK 840D/810D
IT-Solutions
Opis funkcji Połączenie sieciowe komputerów SINCOM
(Wydanie 09.01)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AD60-0AP0
NFL
NPL

/FBSI/

/FBSP/

/FBST/

/FBSY/

A-384

(Wydanie 03.96)

Połączenie do komputera zarządzającego
produkcją
Połączenie PLC/NCK

SINUMERIK 840D/SIMODRIVE
Opis funkcji
SINUMERIK Safety Integrated
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AB80-0AP1
SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcji ShopMill
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AD80-0AP1
SIMATIC
FM STEPDRIVE/SIMOSTEP
Opis funkcji
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AA70-0YP4
SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcji Akcji synchronicznych
dla drewna, szkła, ceramiki i pras
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AD40-0AP2

(Wydanie 09.02)

(Wydanie 09.02)

(Wydanie 01.01)

(Wydanie 10.02)

© Siemens AG 2002 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania cykli (PGZ) - Wydanie 11.02

A

11.02

A

Dodatek

Literatura

/FBT /

SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcji ShopTurn
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AD70-0AP2

(Wydanie 10.02)

/FBTC/

SINUMERIK 840D/810D
IT-Solutions
SINUMERIK Tool Data Communication SinTDC
(Wydanie 01.02)
Opis funkcji
Nr zamówienia: 6FC5 297-5AF30-0AP0

/FBTD/

SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcji
Kontrola zapotrzebowania na narzędzia SINTDI
w trybie pomocy on-line
(Wydanie 02.01)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AE00-0AP0

/FBU/

SIMODRIVE 611 uniwersalny
Opis funkcji
Komponenty regulatora do regulacji obrotów
i pozycjonowania
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AB20-0AP6

/FBW/

SINUMERIK 840D/810D
Opis funkcji Zarządzanie narzędziami
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AC60-0AP1

(Wydanie 08.02)

(Wydanie 10.02)

/FBWI/

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Opis funkcji WinTPM
(Wydanie 02.02)
Nr zamówienia: Dokument jest dołączony do oprogramowania

/HBA/

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Podręcznik @Event
Nr zamówienia: 6AU1900-0CL20-0AA0

(Wydanie 01.02)

SINUMERIK 840Di
Podręcznik
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AE60-0AP0

(Wydanie 09.02)

/HBI/

/INC/

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Uruchomienie-Tool SINUMERIK SinuCOM NC (Wydanie 02.02)
Nr zamówienia: (Jest dołączone do pomocy Online IBN-Tools)

/PFK/

SIMODRIVE
Podręcznik projektowania 1FT5-/1FT6-/1FK6-Silniki
(Wydanie 12.01)
Silniki asynchroniczne dla napędów posuwowych i napędu wrzeciona
głównego
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AB20-0AP0
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A

/PJE/

SINUMERIK 840D/810D
Pakiet projektowania HMI Embedded
(wydanie 08.01)
Opis funkcjonalny: oprogramowanie wsadowe,
konfiguracja, instalacja
Nr zamówienia: 6FC5 297-6EA10-0AP0 (broszura PS składnia projektowania jest dostarczana z oprogramowaniem i dostępna w formacie pdf)

/PJFE/

SIMODRIVE
Instrukcja projektowania
1FE1 Synchroniczne silniki do zabudowy
Silniki asynchroniczne do napędów głównych
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AC00-0AP1

(wydanie 09.01)

/PJLM/

SIMODRIVE
Instrukcja projektowania silników liniowych 1FN1,1FN3
(wydanie 11.01)
ALL
Ogólnie o silnikach liniowych
1FN1 Silnik liniowy prądu przemiennego 1FN1
1FN3 Silnik liniowy prądu przemiennego 1FN3
CON Technika podłączeń
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AB70-0AP2

/PJM/

SIMODRIVE
Instrukcja projektowania silników
Silniki asynchroniczne do napędów
posuwowych i głównych
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AA20-0AP5

/PJU/

A-386

11.02

Literatura

SIMODRIVE 611
Instrukcja projektowania sterownika
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AA00-0AP6

(wydanie 11.00)

(Wydanie 08.02)

/PMS/

SIMODRIVE
Instrukcja projektowania Silnika ECO do wrzeciona (Wydanie 04.02)
dla głównego napędu wrzeciona
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AD04-0AP0

/POS1/

SIMODRIVE POSMO A
Podręcznik użytkownika
(Wydanie 08.02)
Silnik do pozycjonowania w zabudowie na PROFIBUS DP
Nr zamówienia: 6SN2 197-0AA00-0AP3

/POS2/

SIMODRIVE POSMO A
Instrukcja montażowa (dołączona do każdego
POSMO A)
Nr zamówienia: 462 008 0815 00

(Wydanie 12.98)
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/POS3/

A

SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA
Zdecentralizowana technika serwo – napędów,
podręcznik użytkownika
(Wydanie 08.02)
Nr zamówienia: 6SN2 197-0AA20-0AP3

/PPH/

SIMODRIVE
Instrukcja projektowania 1PH2-/1PH4-/1PH7-Silników
(Wydanie 12.01)
Asynchroniczne silniki dla napędu głównego wrzeciona
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AC60-0AP0

/PPM/

SIMODRIVE
Instrukcja projektowania silników z wałem rurowym
(Wydanie 10.01)
Silniki z wałem rurowym dla napędu głównego
wrzeciona PM4 i 1PM6
Nr zamówienia: 6SN1 197-0AD03-0AP0

/S7H/

SIMATIC S7-300
Podręcznik: budowa, dane CPU (sprzęt)
(Wydanie 10.98)
Podręcznik podstawowy: dane do płyt – modułów
Nr zamówienia: 6ES7 398-8AA03-8AA0

/S7HT/

SIMATIC S7-300
Podręcznik STEP 7, podstawowe wiadomości, V. 3.1
(Wydanie 03.97)
Nr zamówienia: 6ES7 810-4CA02-8AA0

/S7HR/

SIMATIC S7-300
Podręcznik
STEP 7, podstawowe podręczniki, V. 3.1
Nr zamówienia: 6ES7 810-4CA02-8AR0

(Wydanie 03.97)

/S7S/

SIMATIC S7-300
Płyta do pozycjonowania FM 353 dla napędu z silnikami krokowymi
(Wydanie 04.97)
Zamówienia łącznie z pakietem do projektowania

/S7L/

SIMATIC S7-300
Płyta do pozycjonowania
FM 354 serwo-napędu

(wydanie 04.97)

Zamówienie łącznie z pakietem do projektowania
/S7M/

SIMATIC S7-300
Płyta uniwersalna FM 357 dla napędów
(Wydanie 10.99)
krokowych i serwonapędów
Zamówienie łącznie z pakietem do projektowania
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/SP/

d) Uruchomienie
/IAA/

SIMODRIVE 611-A/611-D
SimoPro 3.1
Program do projektowania napędów obrabiarek
Nr zamówienia: 6SC6 111-6PC00-0AA,
Miejsce zamówienia: Fabryka w Fürth

SIMODRIVE 611A
Instrukcja uruchomienia
(Wydanie 10.00)
(łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego
do SIMODRIVE 611D)
Nr zamówienia: 6SN 1197-0AA60-0AP6

/IAC/

SINUMERIK 810D
Instrukcja uruchomienia
(Wydanie 11.02)
(łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego
do SIMODRIVE 611D)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AD20-0AP0

/IAD/

SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D
Instrukcja uruchomienia
(Wydanie 11.02)
(łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego
do SIMODRIVE 611D)
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AB10-0AP2

/IAM/

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja uruchomienia HMI/MC
Nr zamówienia: 6FC5 297-6AE20-0AP2
AE1
BE1
HE1
IM2
IM4
TX1

A-388

A

(Wydanie 11.02)

Uaktualnienie / uzupełnienie
Uzupełnić płaszczyznę obsługową
Pomoc w trybie ON-LINE
Uruchomienie HMI Embedded
Uruchomienie HMI Advanced (PCU 50)
Utworzenie tekstu w obcych językach
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Skorowidz

Skorowidz

A
absolutna głębokość wiercenia 2-65, 3-132, 3138, 3-151, 3-176, 3-213
Aktualizacja detalu surowego 4-337
Alarmy w cyklach 5-349

B
Budowa cykli użytkownika w symulacji MMC
103 1-38

C
Centrowanie 2-64
CONTPRON 4-299
CYCLE71 3-173
CYCLE72 3-179
CYCLE73 3-198, 3-204
CYCLE74 3-198, 3-199
CYCLE75 3-198, 3-201
CYCLE76 3-189
CYCLE77 3-194
CYCLE800 3-227
CYCLE801 2-116
CYCLE81 2-64
CYCLE82 2-67
CYCLE83 2-69
CYCLE832 3-259
CYCLE84 2-77
CYCLE840 2-83
CYCLE85 2-91
CYCLE86 2-94
CYCLE87 2-98
CYCLE88 2-101
CYCLE89 2-103
CYCLE90 3-123
CYCLE93 4-277
CYCLE94 4-287
CYCLE95 4-291
CYCLE950 4-325
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CYCLE96 4-304
CYCLE97 4-308
CYCLE98 4-316
Cykl podcięcia - CYCLE94 4-287
Cykl skrawania - CYCLE95 4-291
Cykl wcięcia- CYCLE93 4-277
Cykl wytaczania 2-61
Cykle frezowanie 1-19, 3-119
Cykle toczenia 1-20, 4-271
Cykle wiercenia 1-19, 2-60
Cykle z obrazami wiercenia 1-19, 2-108
Cykle z obrazami wiercenia bez wywoł. 2-108

D
Dane maszynowe 1-53, 1-56
Dane ustawcze w cyklach, frezowane 3-122
Dane ustawcze w cyklach, toczenie 4-274
Definicja konturu 4-298
Definicja konturu 4-335
Definiowanie plików dla cykli 1-54
Definiowanie płaszczyzny 1-21
Detal surowy 4-328
dowolne programowanie konturu 1-43
Działanie, gdy zerowa liczba param. 2-108

F
FGROUP 3-123
Forma dostawy cykli w HMI Advanced 1-55
Frezować kieszeń okrągłą - POCKET2 3-153
Frezować kieszeń okrągłą - POCKET4 3-167
Frezować kieszeń prostokątną - CYCLE76 3-189
Frezować kieszeń prostokątną - POCKET1 3-149
Frezować kieszeń prostokątną - POCKET3 3-157
Frezować kieszeń z wyp. - CYCLE73 3-204
Frezować kieszeń z wypustami 3-198
Frezować okrągły czop - CYCLE77 3-194
Frezowanie gwintów 3-123

A-389

A

Dodatek

Frezowanie płaszczyzn 3-173
Frezowanie torowe 3-179

G
Głębokie wiercenie z łamaniem wiórów 2-72
Głębokie wiercenie 2-69
Głębokie wiercenie z odprężeniem 2-71
Gwint wewnętrzny 3-125
Gwint wzdłużny 4-314
Gwintowanie otworów bez oprawki wyr. 2-77
Gwintowanie otworów z oprawką wyrówn. 2-83
Gwintowanie otworów z oprawką wyrówn. bez
nadajnika 2-85
Gwintowanie otworów z oprawką wyrówn. i
nadajnikiem 2-85
Gwinty czołowe 4-314

H
High Speed Settings – CYCLE832 3-259
HOLES1 2-109
HOLES2 2-113

K
Kąt przyłożenia noża 4-275
Kontur 1-prosta 1-43
Kontur 2-proste 1-43
Kontur 3-proste 1-43

L
Lista parametrów 1-23
LONGHOLE 3-129

Ł
Ładowanie do sterowania 1-36
Łańcuch gwintów - CYCLE98 4-316

M
MCALL 2-105
Meldunek błędu i jego usuwanie 5-347
Meldunki 1-22, 5-355
Modalne wywołanie 2-105

A-390

11.02

Skorowidz

A

N
Nacinanie gwintu - CYCLE97 4-308
Nadzór konturowy 4-275, 4-301
Narzędzia do projektowania 1-35
Niezależny język 1-37
Obsługa wspomagania cykli 1-38
Odchylanie – CYCLE800 3-227
Odstęp bezpieczeństwa 2-65, 3-213
Okrągły otwór 2-113
Okrężny żłobek- SLOT2 3-143
Omówienie wrzeciona 4-273

P
Parametr geometryczny 2-62
Parametr obróbczy 2-62
Parametryzacja cykli 1-31
Płaszczyzna bazowa 2-65, 3-213
Płaszczyzna obróbcza 1-21
Płaszczyzna wycofania 2-65, 3-213
POCKET1 3-149
POCKET2 3-153
POCKET3 3-157
POCKET4 3-167
Podcięcie gwintu - CYCLE96 4-304
Podłużne otwory na okręgu - LONGHOLE 3-129
Podprogramy pomocnicze dla cykli 1-20
Ponowne nacinanie gwintu (od SW 5.3) 4-323
Programowanie konturu 4-330
Projektowanie masek do wprowadzania 1-31
Projektowanie obrazów pomocniczych 1-34
Projektowanie wyboru cykli 1-29
Przesyłanie konturu krawędzi kieszeni - CYCLE74 3-199
Przesyłanie konturu wypustów - CYCLE75 3-201
Przykład projektowania cyklu użytkownika 1-39
Punkt startowy 4-301

R
Resztka materiału 4-328
Rozszerzony cykl skrawania - CYCLE950 4-325
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Dodatek

Index

A

U

Wspom. cykli w edytorze prog. (od SW 5.1) 1-40
Wspomaganie cykli dla cykli użytkownika (od
SW 6.2) 1-48
Wspomaganie cykli w edytorze progr. 1-27
Wytaczanie 2-61
Wytaczanie 1 2-91
Wytaczanie 2 2-94
Wytaczanie 3 2-98
Wytaczanie 4 2-101
Wytaczanie 5 2-103
Wywołanie 1-21, 2-62
Wywołanie cyklu 1-23
względna głębokość otworu 2-65, 3-132, 3-138,
3-151, 3-176, 3-213

Uporządkowanie osi 1-21
Uruchomienie cykli (od SW 6.2) 1-53

Z

S
SETMS 3-122
Siatka punktowa 2-116
Skrawanie równoległe 4-327
Skrócone programowanie 1-43
SLOT1 3-135
SLOT2 3-143
SPOS 2-79, 2-80
Sprawdzanie zgodności 2-108
Symulacja bez narzędzia 1-26
Symulacja cyklu 1-26
Szereg otworów 2-109

W
Warunki powrotu 1-21
Warunki wywołania 1-21
Wiercenie 2-64
Wiercenie, czołowe pogłębianie 2-67
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Zastosowanie cykli 1-18
Zestawienie alarmów w cyklach 5-349
Zestawienie plików w cyklach 1-28
Zewnętrzny gwint 3-124
Żłobki na okręgu - SLOT1 3-135

A-391

A

Dodatek

Skorowidz

11.02

A

Notatki:

A-392
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840 D
NCU 571

E

Dodatek

Identyfikatory

840 D
NCU 572
NCU 573

810 D

A

840Di

Identyfikatory
Lista zmiennych wej/wyjściowych w cyklach pomiarowych
Nazwa

Pochodzenie angielskie

Odpowiednik niemiecki

AD

Allowance depth

AFSL

Angle for slot length

Wymiar surowy głębokości kieszeni od
płaszczyzny bazowej
Kąt dla żłobka

ANG1, ANG2

Flank angle

Kąt zbocza

ANGB

Liftoff angle for roughing

AP1

Unfinished dimension in plane

AP2

Unfinished dimension in plane

Kąt podnoszenia przy skrawaniu zgrubnym
Wymiar surowy długości kieszeni/promień kieszeni
Wymiar surowy szerokości kieszeni

APP

Approach path

Droga dolotowa

APX

AS1, AS2

Axial value for defining blank for
facing axis
Absolute or incremental evaluation
of parameter APX
Axial value for defining blank for
longitudinal axis
Absolute or incremental evaluation
of parameter APZ
Direction of approach/approach travel

AXN

Tool axis

Osiowa wartość definicji detalu surowego
w osi do planowania
Oszacowanie parametru _APX absolutne
lub przyrostowe
Osiowa wartość definicji detalu surowego
w osi wzdłużnej
Absolutne lub przyrostowe oszacowanie
parametru _APZ
Specyfikacja kierunku najazdu/ toru najazdu
Oś narzędziowa

BNAME

Name for program of drill positions

Nazwa programu z pozycjami otworów

CDIR

Circle direction

Kierunek toczenia, kierunek frezowania

CPA

Center point, abscissa

CPO

Center point,ordinate

CRAD

Corner radius

Środek okręgu z otworami, odcięta (absolutna)
Środek okręgu z otworami, rzędna (absolutna)
Promień naroża

DAM

Współczynnik degresji/długość drogi

DBH

Degression value, Path for roughing
interrupt
Distance between holes

DIAG

Groove depth

Głębokość wcięcia

DIATH

Diameter of thread

DIS1

Distance

DIS1

Distance between columns

Średnica znamionowa, średnica zewnętrzna gwintu
Programowalna odległość wstępnego
zatrzymania
Odstęp kolumn

DIS2

Number of lines, Distance between
rows

APXA
APZ
APZA
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Odstęp między otworami

Odstęp wierszy
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Dodatek

11.02

Identyfikatory

840 D
NCU 571

840 D
NCU 572
NCU 573

840Di

DM1 ... DM4

Diameter

Średnica gwintu w punkcie początkowym

DP

Depth

Głębokość (absolutna)

DP1

First depth

Głębokość zagłębienia

DPR

Depth, relative

DT

Dwell time

DTB

Dwell time at bottom

DTD

Dwell time at depth

Głębokość względem płaszczyzny bazowej
Czas postoju dla załamania wiórów przy
skrawaniu zgrubnym
Czas postoju na dnie otworu/podstawie
wcięcia)
Czas postoju na głębokości

DTS

Dwell time at starting point

Czas postoju w punkcie początkowym

ENC

Tapping with/without encoder

Gwintowanie otworów z/bez nadajnika

FAL

Finish allowance

FAL1

Finish allowance on groove base

FAL2

Finish allowance on flanks

Naddatek wykańczający dopasowany do
konturu na krawędzi żłobka/krawędzi
kieszeni
Naddatek wykańczający na podstawie
wcięcia
Naddatek wykańczający na zboczu

FALD

Finish allowance depth

FALZ

Finish allowance, z axis

FALX

Finish allowance, x axis

FDEP

First depth

FDIS

First distance

FDP1

Overrun path in direction to plane

FDPR

First depth, relative

FF1

Feedrate for roughing

Naddatek wykańczający w osi do planowania
Pierwsza głębokość wiercenia (absolutna)
Odległość pierwszego otworu od punktu
odniesienia
Wybieg drogi w kierunku dosuwu do
płaszczyzny
Pierwsza głębokość otworu względem
płaszczyzny bazowej
Posuw przy skrawaniu zgrubnym

FF2

Feedrate for insertion

Posuw wgłębny

FF3

Feedrate for finishing

Posuw do wykańczania

FF4

Feedrate for contour transition elements
Feedrate for circular positioning

Posuw dla konturowych elementów
przejściowych
Posuw dla pośredniego pozycjonowania
na torze okrągłym

FFD

Feedrate for depth

Posuw dla dosuwu na głębokość

FFP1

Feedrate surface

Posuw do obróbki powierzchni

FFP2

Feedrate for finishing

Posuw do obróbki wykańczającej

FFR

Feedrate

Posuw

FORM

Definition of form

Definicja kształtu

FPL

Final point along longitudinal axis

Punkt końcowy w osi wzdłużnej

FRF

Feedrate factor

Współczynnik posuwu

IANG

Infeed angle

Kąt dosuwu

FFCP
(ab SW 6.3)

A-394

810 D

A

Naddatek wykańczający na podstawiednie
Naddatek wykańczający w osi wzdłużnej
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840 D
NCU 571

840 D
NCU 572
NCU 573

810 D

A

840Di

INDA

Incremental angle

Kąt postępowy

IDEP

Infeed depth

Głębokość dosuwu

KNAME

Name of the contour subroutine

Nazwa podprogramu konturu

LSANF

Block number/label identifying start
of contour definition

Nr bloku/etykieta początku opisu konturu

LSEND

Block number/label identifying end of
contour definition

Nr bloku/etykieta końca opisu konturu

LP1

Length of approach travel, radius

Długość drogi najazdu, promień

LP2

Length of return travel, radius

Długość drogi zjazdu, promień

KDIAM

Internal diameter of thread

Średnica rdzenia, średnica wewn.otworu
pod gwint

LENG

Elongated hole length, pocket length

Długość podłużnego otworu, długość
kieszeni

MDEP

Minimum depth

Min. głębokość otworu

MID

Maximum infeed depth

Maks. głębokość dosuwu

MIDA

Maximum infeed width

Maks. szerokość dosuwu

MIDF

Maximum infeed depth for finishing

Maks. głębokość dosuwu dla obróbki
wykańczającej

MPIT

Thread lead as thread size

Skok gwintu, jako wielkość gwintu

NID

Number of noncuts

Liczba przejść bez obróbki

NP1 ... NP8

Name/Label ...

Nazwa programu konturu dla gotowego
detalu /etykieta

NPP

Name of part program

Nazwa programu konturu

NRC

Number of roughing cuts

Liczba przejść przy skrawaniu zgrubnym

NSP

Start point offset first thread

Przestawienie punktu startowego dla
pierwszego zwoju gwintu

NUM

Number of holes

Liczba otworów

NUM1

Number of columns

Liczba kolumn

NUM2

Number of lines

Liczba wierszy

NUMT

Number of threads

Liczba zwojów gwintu

PA

Reference point, abscissa

Punkt odniesienia dla kieszeni, odcięta

PO

Reference point, ordinate

Punkt odniesienia dla kieszeni, rzędna

PO1 ... PO4

Point in longitudinal axis

Punkt początkowy/punkt pośredni/punkt
końcowy

PIT

Thread lead

Skok gwintu jako wartość

PNAME

Name for pocket milling machining
program

Nazwa programu do frezowania kieszeni

POSS

Position for oriented spindle stop

Pozycja wrzeciona

PP1 ... PP3

Thread pitch 1...3 as value

Skok gwintu 1..3 jako wartość

PRAD

Pocket radius

Promień kieszeni

RAD

Radius

Promień okręgu
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A-396

11.02

Identyfikatory

840 D
NCU 572
NCU 573

810 D

A

840Di

RAD1

Radius

Promień toru śrubowego przy zagłębieniu

RCO1, RCO2

Radius/chamfer outside

Promień/faza, zewnętrzna

RCI1, RCI2

Radius/chamfer inside

Promień/faza, wewnętrzna

RFF

Retract feed

Posuw wycofania

RFP

Reference plane

Płaszczyzna bazowa (absolutna)

ROP

Run out path

Droga wylotowa-wyjścia

RPA

Retract path, abscissa

Droga wycofania w odciętej

RPAP

Retract path, applicate

Droga wycofania w 3 osi

RPO

Retract path, ordinate

Droga wycofania w rzędnej

RL

Bypass contour

Objazd konturu wg środka (narzędzia)

RTP

Retract plane

Płaszczyzna wycofania (absolutna)

SDAC

Spindle direction after cyle

Kierunek obrotów na końcu cyklu

SDIR

Spindle direction

Kierunek wrzeciona

SDIS

Safety distance

Odstęp bezpieczeństwa

SDR

Spindle direction for retraction

Kierunek obrotów dla wycofania

SPCA

Reference point, abscissa

Odcięta punktu odniesienia na prostej
(absolutna)

SPCO

Reference point, ordinate

Rzędna tego punktu odniesienia (absolutna)

SPD

Starting point in the facing axis

Punkt początkowy w osi do planowania

SPL

Starting point along longitudinal axis

Punkt początkowy w osi wzdłużnej

SSF

Speed for finishing

Obroty przy obróbce wykańczającej

SST

Speed for tapping

Obroty przy gwintowaniu otworów

SST1

Speed for retraction

Obroty przy wycofaniu

STA, STA1

Angle

Kąt

STA2

Insertion angle

Maks. kąt zagłębienia dla ruchów wahliwych

TDEP

Thread depth

Głębokość gwintu

TN

Name of stock removal tool

Nazwa narzędzia do usuwania materiału

TOL1

Blank tolerance

Tolerancja detalu surowego

TYPTH

Typ of thread

Typ gwintu

VARI

Working

Rodzaj obróbki

VRT

Variable return path

Zmienny wymiar wycofania/drogi wycofania

WID

(Pocket) width

Szerokość kieszeni

WIDG

Groove width

Szerokość podcięcia
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