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Spis tre•ci
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Cykl planowania G72

Cykl toczenia G73

Cykl wyka•czaj•cy G70

Wszystkie strony

N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90 G95 F0.1;

N100 G0 Z4;

N110 G0 X33; (stoimy teraz narz•dziem na pozycji X33 Z4)

N120 G1 X0; (rozpoczynamy planowanie)

N130 G0 Z5; (tu wpisujemy bezpieczny odjazd na pozycj• Z5)

N140 G0 X33; (odjazd w osi x na •rednic• 33)

N150 G0 Z3;

Artyku• zawiera informacje na temat programowania obrabiarek CNC w systemie FANUC z wykozystaniem G-kodów.

Przed rozpocz•ciem programowania obrabiarek powinni•my si• zapozna• z G - kodami dla sterowania FANUC oraz z M - funkcjami. Informacje na temat G - kodów znajdziemy w pozosta•ych

artyku•ach w dziale FANUC. Natomiast informacje dotycz•ce M - funkcji znajdziemy w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) oraz w artykule po•wi•conym tej tematyce (nale•y jednak pami•ta•

•e tylko cz••• M - funkcji jest standartowa dla wszystkich obrabiarek, pozosta•e okre•la producent maszyn).
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Programowanie obrabiarek CNC to wskazywanie punktów w przestrzeni obróbczej do których pod••a wierzcho•ek narz•dzia. Za pomoc• punktów w uk•adzie wspó•rz•dnych opisujemy kontur jaki

chcemy nada• obrabianemu przedmiotowi. Musimy mie• •wiadomo•• •e w przypadku tokarek CNC przy programowaniu operujemy d•ugo•ciami wzd•u• osi Z i •rednicami w wzd•u• osi X.

RYS. 1

1. Nowy program
Aby stworzy• nowy program nale•y nada• mu cztero cyfrowy numer poprzedzaj•c to liter• "O". Numer programu b•dzie wygl•da• np. O1234. Przed stworzeniem programu nale•y upewni• si• czy w

pami•ci obrabiarki nie istnieje program o takim numerze. Aby to zrobi• wciskamy tryb pracy EDIT + ekran PROG + klawisz ekranowy [KATALOG] (w wersji ang. [DIR]). Na ekranie wy•wietli si• lista

wszystkich programów jakie s•

zapisane w maszynie. Za pomoc• klawiszy stron

mo•emy przegl•da• ca•• zawarto•• pami•ci. Je•li w pami•ci znajdziemy program o numerze O1234 to wybierzmy sobie

inny numer.

Teraz przechodzimy do ekranu edycji programu za pomoc• klawisza ekranowego [PROGRAM] i w wiersz polece• wpisujemy O1234 + klawisz INSERT.

Na ekranie pojawi nam si• na samej górze nazwa naszego programu. Naje•d•amy belk• pod•wietlenia na •rednik znajduj•cy si• poni•ej i mo•emy zacz•• od tej pory pisa• program.
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Pocz•tek programu mo•e wygl•da• ró•nie i wynika to z przyzwyczaje• programisty, jednak w kilku pierwszych blokach (blok - to jedna linia / wers programu) programu znajduj• si• zawsze te same

polecenia.

Pisz•c program powinni•my zawsze na pocz•tku bloku wpisywa• jego numer w postaci

N10 ... ;

N20 ... ;

i ko•czy• go znakiem •rednika. Wpisuj•c w wiersz polece• numer bloku + jakie• polecenie + •rednik powinni•my pisa• ci•g znaków nie wstawiaj•c spacji pomi•dzy. Po wprowadzeniu wyra•enia w

wierszu polece• wprowadzamy go do programu klawiszem INSERT. Zaka•czaj•c ka•dy blok znakiem •rednika, numer nast•pnego bloku wstawi si• automatycznie.

W pierwszym bloku powinno si• znale•• przywo•anie pocz•tku uk•adu wspó•rz•dnych detalu (PUWD lub punkt zerowy detalu PZD). Wcze•niej oczywi•cie nale•y okre•li• ten punkt w tablicy uk•adów

wspó•rz•dnych o czym by•a mowa w artykule "FANUC - Ustawianie korekcji narz•dzia" Dla naszego przedmiotu b•dziemy u•ywa• PUWD przypisanego do funkcji G54. Wpisujemy wi•c w wiersz

polece• N10G54; i wprowadzamy do programu klawiszem INSERT. Mo•emy oczywi•cie skorzysta• z funkcji innej ni• G54, np. G55 ... G59 lecz funkcja której b•dziemy u•ywa• musi okre•la• punkt

zerowy detalu na czole aktualnie zamocowanego materia•u w szcz•kach uchwytu obrabiarki.

Nasz program powinien wygl•da• tak:

O1234;

N10 G54;

N20
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Nast•pnie nale•y wpisa• bezpieczny odjazd (czyli odjazd na tak• pozycj•, w której podczas wymiany nie wyst•pi kolizja narz•dzia z innymi elementami obrabiarki). Przy ka•dym uruchomieniu

naszego programu nie b•dziemy musieli pami•ta• o tym •eby w trybie r•czny wykona• odjazd na pozycj• bezpieczn•.

Czyli w wierszu polece• piszemy G0X100; + INSERT a nast•pnie Z200; + INSERT. Poleceniem tym zrealizujemy odjazd ruchem szybkim najpierw wzd•u• osi X na •rednic• 100mm a nast•pnie

odjazd wzd•u• osi Z na pozycj• 200mm liczon• od PUWD.

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40

Odjazd mo•emy wpisa• równie• w taki sposób: G0X100Z200. W tym przypadku odjazd b•dzie realizowany w dwóch osiach jednocze•nie. Czasem w obrabiarkach o mniejszej przestrzeni obróbczej

wyposa•onych w konik, taki sposób opisania odjazdu mo•e spowodowa• kolizj• narz•dzia z k•em konika.

Dalej nale•y wpisa• ograniczenie maksymalnych obrotów, G92. Podczas gdy sterowanie b•dzie wykorzystywa•o funkcj• G96 realizuj•c przejazd w kierunku -X obroty wrzeciona b•d• ros•y.

W wiersz polece• wpisujemy G92S1800; + INSERT. G92 to tak jak wspomniano ograniczenie obrotów, S1800 to warto•• maksymalnych obrotów, czyli 1800 obr/min.

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50

Teraz w••czamy obroty wrzeciona wpisuj•c S200M3; + INSERT. S200 oznacza warto•• obrotów czyli 200obr/min. Natomiast funkcja M3 okre•la kierunek obrotów. Dok•adny opis funkcji M
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znajdziemy w artykule FANUC - M funkcje.

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50 S200 M3;

N60

Pocz•tek programu mo•na uzna• za zako•czony. Znajduj• si• w nim wszystkie niezb•dne funkcje zapisany w taki sposób •e minimalizuj• ryzyko wyst•pienia kolizji. Oczywi•cie mo•na zapisa• je w

innej kolejno•ci, jednak b•d•c pocz•tkuj•cym programist• warto trzyma• si• tego schematu.

W nast•pnej cz••ci programu b•dziemy wywo•ywa• kolejne narz•dzia wraz z ich korekcj•. Miedzy pocz•tkiem programu a dalsz• jego cz••ci• warto zostawi• jeden blok pusty. Nie jest to konieczne

jednak program b•dzie bardziej przejrzysty.

Tak wi•c wpisujemy tylko ; + INSERT

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50 S200 M3;
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N60;

N70

Poni•szy rysunek przedstawia detal jaki b•dziemy chcieli wykona•.

RYS. 2

Naszym pó•fabrykatem b•dzie wa•ek o •rednicy 30mm. Zamocowany pó•fabrykat musimy umocowa• tak aby punkt zerowy detalu "umiejscowiony by• w materiale". Przedstawiono to na rysunku

poni•ej. Aby to wykona• nale•y w trybie r•cznym JOG lub HND dojecha• narz•dziem z pozycji pierwszej (wcze•niej wywo•ujemy je w trybie MDI poleceniem T0101) tak aby•my stali wierzcho•kiem

narz•dzia na •rednicy oko•o 33mm oraz aby wierzcho•ek narz•dzia by• oddalony od czo•a pó•fabrykatu o oko•o 3mm licz•c w kierunku uchwytu wrzeciona. Po tym wchodzimy w tablic• uk•adu

wspó•rz•dnych POS + kl. ekranowy [DETAL] i dla uk•adu G54 w pozycji Z za pomoc• wiersza polece• wpisujemy Z0+kl. ekranowy [POMIAR]. Chcemy zostawi• oko•o 3mm naddatku na obróbk•.

Mówi•c obrazowo, ustawiaj•c si• wierzcho•kiem narz•dzia pokazujemy w którym miejscu chcemy okre•li• nasz pocz•tek uk•adu wspó•rz•dnych. UWAGA: Warto•ci X w tablicy uk•. wsp. nie

zmieniamy, musi tam pozosta• warto•• zero.

RYS. 3.

Nast•pnym krokiem b•dzie okre•lenie wszystkich punktów do jakich ma pod••a• narz•dzie. Trzeba pami•ta• •e warto•ci X oznaczaj• •rednice.
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RYS. 4.

Pierwsz• operacj• b•dzie planowanie czo•a czyli zdj•cie naddatku materia•u o grubo•ci oko•o 3mm (tak jak ustawili•my). Przywo•ujemy wi•c narz•dzie do obróbki zewn•trznej wpisuj•c T0101; +

INSERT

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50 S200 M3;

N60;

N70 T0101;

N80
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Dalej okre•limy parametry z jakimi to narz•dzie b•dzie pracowa•o. Parametry wpisane b•d• parametrami przyk•adowymi w rzeczywisto•ci nale•y stosowa• parametry zalecane przez producenta

narz•dzia.

Wpisujemy wi•c najpierw funkcj• G96 która okre•la sta•• pr•dko•• skrawania, je•li oczywi•cie chcemy z tej funkcji korzysta•. W 80% przypadków obróbki tokarskiej CNC wykorzystuje si• t• funkcj•.

Korzystaj•c z funkcji G96 sterowanie na bie••co oblicza pr•dko•• obrotow• wrzeciona, odczytuj•c aktualn• •rednic• na jakiej znajduje si• wierzcho•ek narz•dzia. W tokarkach konwencjonalnych dobór

obrotów wrzeciona do konkretnej obróbki trzeba by•o oblicza• samodzielnie. W przypadku funkcji G96 wystarczy zadeklarowa• warto•• pr•dko•ci skrawania, ta zwykle znajduje si• na opakowaniu

p•ytek z w•glików spiekanych. Pr•dko•• skrawania okre•la si• jako Vc i wyra•a w jednostkach m/min.

Tak wi•c wpisujemy do programu G96S200; + INSERT. Poniewa• wpisali•my funkcj• G96 od teraz S200 oznacza pr•dko•• skrawania Vc = 200 m/min. Wpisuj•c w kolejnych blokach S300 lub np.

S150 musimy pami•ta•, •e jest to warto•• pr•dko•ci skrawania a nie warto•• obrotów. Funkcja G97 odwo•uj• sta•• pr•dko•• skrawania i po tej funkcji wpis S300 lub np. S150 oznacza ju• warto••

obrotów na minut• (300 obr/min lub np. 150 obr/min).

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50 S200 M3;

N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90

Teraz musimy zadeklarowa• posuw z jakim ma pracowa• narz•dzie podczas planowania. Przed wpisaniem posuwu ustalimy w jakich jednostkach ma by• wyra•ony. Otó• funkcja G94 okre•la nam

posuw w m/min. Natomiast funkcja G95 okre•la posuw wyra•ony w mm/min i z tej funkcji korzysta si• cz••ciej tym bardziej •e producenci narz•dzi podaj• parametr posuwy wyra•ony w•a•nie w mm/

min. UWAGA: Obrabiarka b•dzie realizowa•a posuw np. F0.1 tylko podczas wykonywania ruchu za pomoc• funkcji G01. Posuwu dla funkcji G00 nie mo•emy okre•li• w programie.
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Tak wi•c wpisujemy do programu G95F0.1; + INSERT. F0.1 oznacza posuw równy 0.1 mm/obr.

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50 S200 M3;

N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90 G95 F0.1;

N100

Funkcje G94 i G95 dzia•aj• naprzemiennie. Czyli je•li na pocz•tku programu zadeklarujemy funkcj• G95 to obowi•zuje ona dot•d dopuki nie wpiszemy funkcji G94. Wi•c nie jest koniecznie pisanie za

ka•dym razem N90 G95 F0.1, Wystarczy sam posów N90 F0.1.

Mamy ju• okre•lone parametry skrawania z jakimi b•dziemy pracowa• wi•c teraz zajmiemy si• planowaniem czo•a.

Przed operacja planowania czo•a nale•y dojecha• ruchem szybkim stosunkowo blisko materia•u. W naszym przypadku pocz•tek uk•adu wspó•rz•dnych znajduje si• w materiale (patrz RYS.3) wi•c

przy doje•dzie ruchem szybkim musimy pami•ta• •e nieobrobione czo•o detalu znajduje si• gdzie• w okolicach wspó•rz•dnej Z = +3mm. Wpisujemy wi•c G0Z4; + INSERT, oraz tojazd w osi x G0X32;

+ INSERT

O1234;

N10 G54;

http://www.pmmp.pl/index.php?option=com_content&vie...-programowania&catid=42&Itemid=75&lang=pl&showall=1 (11 of 22)2010-05-05 20:27:02

FANUC - Podstawy programowania

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50 S200 M3;

N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90 G95 F0.1;

N100 G0 Z4;

N110 G0 X33;

N120

Narz•dzie znajduje si• stosunkowo blisko materia•u wi•c mo•emy rozpocz•• opisywanie operacji planowania. Tak jak wspomniano na pocz•tku b•dzie to wskazywanie kolejnych punktów i tak:

O1234;

N10 G54;

N20 G0 X100;

N30 G0 Z200;

N40 G92 S1800;

N50 S200 M3;
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N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90 G95 F0.1;

N100 G0 Z4;

N110 G0 X33;

(stoimy teraz narz•dziem na pozycji X33 Z4)

N120 G1 X0;

(rozpoczynamy planowanie)

N130 G0 Z5;

(tu wpisujemy bezpieczny odjazd na pozycj• Z5)

N140 G0 X33; (odjazd w osi x na •rednic• 33)

N150 G0 Z3;

(dojazd na pozycj• Z3)

N160 G1 X0;

(rozpoczynamy kolejne planowanie)

N170 G0 Z5;

N180 G0 X33;

N190 G0 Z2;

N200 G1 X1;

N210 G0 Z5;

N220 G0 X33;

N230 G0 Z1;

N240 G1 X0;
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N250 G0 Z5;

N260 G0 X33;

N270 G0 Z0;

N280 G1 X0;

N290 G0 Z5;

N300 G0 X33;

W taki sposób mo•emy opisa• obróbk• planowania. Pierwsze planowanie w opisywanym przypadku wykonano tu• przed detalem gdy• nie wiemy jaka jest dok•adnie odleg•o•• mi•dzy pocz•tkiem

uk•adu wsp. G54 a rzeczywistym czo•em pó•fabrykatu.

2. Cykl planowania G72
Wda• •e taki sposób opisywania operacji planowania jest bardzo d•ugi. Dlatego podczas pisania programów wykorzystuje si• tak zwane cykle obróbcze. Zamiast „r•cznego opisywania” planowania

pos•u•ymy si• teraz cyklem planowania. Taki cykl planowania opisujemy za pomoc• funkcji G72 i ma nast•puj•c• posta•
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G72 W(d) R(e);

G72 P(ns) Q(nf) U(u) W(w) F(f);

N(ns) …

N(nf) ...

Cykl planowania musi mie• zawsze tak• posta•. Parametry w nawiasach oznaczaj•:

(d) – g••boko•• skrawania

(e) – wielko•• ucieczki po wykonani przej•cia skrawaj•cego

(ns) – numer pierwszego blogu opisywanego konturu

(nf) – numer ostatniego bloku opisywanego konturu.

(u) – naddatek w kierunku osi X

(w) – naddatek w kierunku osi Z

(f) – warto•• posuwu, je•li wcze•niej zosta•a okre•lona i nie ma potrzeby jej zmiany to, dopuszczalny jest brak wpisu F(f)

W naszym programie cykl planowania powinien wygl•da• tak:
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(pocz•tek programu nie ulega zmianie, zaczynamy od bloku N60)

N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90 G95 F0.1;

N100 G0 Z4;

N110 G0 X33;

N120 G72 W1 R0.5;

N130 G72 P140 Q150 U0 W0;

N140 G1 Z0;

N150 G1 X0;

W cyklu tym w pierwszym bloku opisywanego konturu konieczne jest aby pierwszy ruch by• zrealizowany wzd•ó• osi Z. W naszym przypadku jest to przejzad z pozycji Z4 (bo na takiej si•

ustawili•my przed cyklem) do pozycji Z0.

3. Cykl toczenia G71
W opisywaniu konturu przy pomocy tego cyklu post•pujemy analogicznie jak w cyklu G72. Jednak musimy pami•ta•, •e teraz w opisywaniu konturu pierwszy ruch musi by• wykonany wzd•u• osi X.

G71 U(d) R(e);

G71 P(ns) Q(nf) U(u) W(w) F(f);
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N(ns) …

N(nf) ...

Cykl toczenia musi mie• zawsze tak• posta•. Parametry w nawiasach oznaczaj•:

(d) – g••boko•• skrawania

(e) – wielko•• ucieczki po wykonani przej•cia skrawaj•cego

(ns) – numer pierwszego blogu opisywanego konturu

(nf) – numer ostatniego bloku opisywanego konturu.

(u) – naddatek w kierunku osi X

(w) – naddatek w kierunku osi Z

(f) – warto•• posuwu, je•li wcze•niej zosta•a okre•lona i nie ma potrzeby jej zmiany, to dopuszczalny jest brak wpisu F(f)

W naszym programie cykl planowania powinien wygl•da• tak:

(pocz•tek programu nie ulega zmianie, zaczynamy od bloku N60)
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Chcemy aby detal po obróbce wygl•da• tak jak na RYS 4. wi•c piszemy:

N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90 G95 F0.1;

N100 G0 Z4;

N110 G0 X33;

N120 G72 W1 R0.5;

N130 G72 P140 Q150 U0 W0;

N140 G1 Z0;

N150 G1 X0;

N160 G71 U1 R0.5;

N170 G71 P180 Q190 U0 W0;

N180 G1 X15;

(zej•cie na •rednic• 15mm)

N190 G1 Z-10; (zatoczenie •rednicy fi 15mm na odleg•o•• 10mm od czo•a detalu)

N200 G1 X20;

(zej•cie na •rednic• fi 20mm)

N210 G1 Z-25; (zatoczenie •rednicy fi 20mm na odleg•o•• 25mm od czo•a detalu)

N220 G1 X35;

(wyjazd na •rednic• fi 35mm tak aby narz•dzie sko•czy•o ruch roboczy po za materia•em)
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Musimy pami•ta• •e mi•dzy blokiem N180 a blokiem N220 opisali•my przej•cie po konturze ale narz•dzie w rzeczywisto•ci b•dzie realizowa•o wierszowanie tego konturu . B•dzie si• zag••bia•o o

1mm i wykonywa•o przej•cia skrawaj•ce.

Kiedy sterowanie sko•czy wykonywa• cykl G72 narz•dzie powróci do punktu wyj•cia czyli pozycji X33 Z4. Pozycja ta b•dzie punktem wyj•ciowym dla cyklu G71, widzimy tym samym, •e mi•dzy

cyklami nie potrzebujemy wykonywa• dojazdów do materia•u. W naszym przypadku cykl G71 korzysta z punktu pocz•tkowego dla cyklu G72 i sterowanie ko•cz•c obróbk• toczenia (cykl G71)

powróci w•a•nie na ten punkt (X33 Z4).

5. Cykl wyka•czaj•cy G70
W momencie kiedy w cyklach obróbki zgrubnej G72 i G71 wstawimy naddatek na wyko•czenie mo•emy si• pos•u•y• cyklem wyka•czaj•cym korzystaj•c z bloków w których opisali•my kontur.

Za•ó•my •e dla cyklu toczenia G71 wpisali•my naddatek na obróbk• wyka•czaj•c• o warto•ci 0.2mm. Obróbk• wyka•czaj•c• b•dziemy realizowa• narz•dziem T0202.

N60;

N70 T0101;

N80 G96 S200;

N90 G95 F0.1;

N100 G0 Z4;

N110 G0 X33;

N120 G72 W1 R0.5;

N130 G72 P140 Q150 U0 W0;

N140 G1 Z0;

N150 G1 X0;

N160 G71 U1 R0.5;
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N170 G71 P180 Q190 U0.2 W0.2;

(wstawili•my naddatek 0.2mm)

N180 G1 X15;

N190 G1 Z-10;

N200 G1 X20;

N210 G1 Z-25;

N220 G1 X35;

N230;

N240 G0 X100;

N250 G0 Z200;

N260 T0202;

N270 G0 Z4;

N280 G0 X33;

N290 G70 P180 Q190

N300 G0 X100;

(bezpieczny odjazd)

N310 G0 Z200;

(bezpieczny odjazd)

N320 M30;

(koniec programu)

W bloku N320 zako•czyli•my program przy pomocy M30. W przypadku obróbki innego detalu dalsza cz••• programu b•dzie zawiera•a wywo•ywanie kolejnych narz•dzi i kolejnych cykli w zale•no•ci

od potrzeb.
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Komentarze

+1 #2 snuffy1 2010-05-04 21:14

Nie zgodz• si• z Tob•
Je•li masz zero detalu na czole wa•ka to odje•d•aj•c w pierwszym ruchu na Z+200 nic z•ego si• nie stanie, co najwy•ej mo•esz wjecha• na kra•cówk• ... osobi•cie te• stosuje takie odjazdy i
jest cacy
trzeba tylko troch• zna• swoj• maszynk•.
Pozdrawiam
Cytowa•

0 #1 mirek 2010-05-04 21:02

zanim podasz jakie• odjazdy G0 podaj numer narz•dzia np. T0101 bo mo•e by• du•e bumm..
Cytowa•

Od•wie• komentarze

Kana• RSS z komentarzami do tego postu.

Dodaj komentarz

Imi• (obowi•zkowe)

E-Mail (obowi•zkowe)

Strona internetowa
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Zawiadom mnie o nowych komentarzach

Od•wie•

Wy•lij
JComments
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