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Wstęp
Szybciej od rysunku do obrabianego przedmiotu - ale jak?
Dotychczas obróbka sterowana numerycznie wiązała się przeważnie ze skomplikowanymi, abstrakcyjnie kodowanymi
programami. Była to praca, którą mogli wykonywać jedynie specjaliści. W ten sposób jednak, każdy fachowiec uczył się
swojego rzemiosła, a dzięki doświadczeniu w dziedzinie tradycyjnej obróbki skrawaniem, potrafi w każdej chwili
wykonać nawet najtrudniejsze zadanie - chociaż nie zawsze jest to opłacalne. Dla tych właśnie fachowców należało
stworzyć możliwość wykorzystywania wiedzy w sposób wydajny, za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie.
Dlatego SIEMENS konstruując ShopTurn, poszedł drogą, która pozwala fachowcowi ominąć skomplikowane kodowanie.
Takim fachowcom SIEMENS daje do ręki SINUMERIK, czyli system sterujący nowej generacji:
Rozwiązanie brzmi: zamiast programować stwórz plan obróbki.
Dzięki wykonaniu planu obróbki z dokładnym - jak na fachowca przystało - ustaleniem kolejności procesów, użytkownik
ShopTurn przy skrawaniu może zająć się wyłącznie korzystaniem ze swoich właściwych umiejętności, ze swojego knowhow. Przy użyciu ShopTurn nawet najbardziej skomplikowane kontury i obrabiane przedmioty dają się z łatwością
wykonywać dzięki zintegrowanemu i wydajnemu procesowi generowania drogi najazdu i odjazdu. Dlatego nowa reguła
brzmi:
Łatwiej i szybciej od rysunku do przedmiotu - dzięki ShopTurn!
Chociaż ShopTurn faktycznie jest łatwy do opanowania, dzięki temu materiałowi treningowemu możliwe będzie szybsze
wejście do nowego świata obróbki. Zanim jednak przejdziemy do właściwego posługiwania się ShopTurn, w pierwszych
trzech rozdziałach zajmiemy się najważniejszymi tematami:
• Wymienimy zalety pracy z ShopTurn.
• Zaprezentujemy podstawy obsługi.
• Objaśnimy początkującym geometryczne i technologiczne podstawy obróbki.
Po tej części teoretycznej, zajmiemy się praktycznym wykorzystaniem ShopTurn:
• Na czterech przykładach przedstawimy możliwości obróbki przy użyciu ShopTurn, przy czym stopień trudności w tych
przykładach będzie sukcesywnie podwyższany. Na początku objaśnimy działanie wszystkich przycisków, potem
będziemy zachęcać do samodzielnej pracy.
• Opowiemy, jak przy użyciu ShopTurn wykonuje się automatyczną obróbkę skrawaniem.
• Jeśli Państwo zechcą, na zakończenie można przeprowadzić test, na ile opanowaliście pracę z ShopTurn.
Prosimy pamiętać o tym, że stosowane tu dane technologiczne ze względu na zróżnicowanie warunków w warsztatach
mają tylko charakter przykładowy.

Tak jak ShopTurn powstał przy pomocy fachowców, tak samo niniejszy podręcznik treningowy również został opracowany przez praktyków. Życzymy Państwu wiele przyjemności i sukcesów przy pracy z ShopTurn.

Autorzy

Erlangen/Wuppertal, sierpień 2001
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1 Korzyści z pracy przy użyciu ShopTurn
W niniejszym rozdziale przedstawiamy szczególne zalety pracy z ShopTurn.

1.1 Oszczędzasz czas potrzebny na opanowanie
… ponieważ w ShopTurn nie ma żadnego kodowania ani obcojęzycznych pojęć, których trzeba się nauczyć: Wszystkie wprowadzane
dane wyszukuje się w postaci tekstowej.

… ponieważ w ShopTurn masz optymalne wsparcie dzięki kolorowym
grafikom pomocniczym.

…ponieważ do Graficznego planu obróbki w ShopTurn
możesz wprowadzić również polecenia zgodne z DIN/
ISO.

1

N100 G96 S320 LIMS=3000 M4 M8
N105 G18 G54 G90
N110 G0 X32 Z0
N120 G1 X-0.8 F0.1
N130 G0 Z2
N140 G0 G42 X22 Z2
N150 X30 Z-2

1
1
1
1
1
1
1

… ponieważ przy tworzeniu planu obróbki w każdej chwili możesz się przełączać między poszczególnymi czynnościami
a obrazem graficznym obrabianego przedmiotu.
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1.2 Oszczędzasz czas potrzebny na programowanie …
.… ponieważ ShopTurn zapewnia optymalne wsparcie już przy
wprowadzaniu parametrów technologicznych: Wystarczy tylko
wprowadzić parametry Prędkość posuwu (lub Posuw ) oraz
Prędkość skrawania - liczbę obrotów ShopTurn ustawi
automatycznie po naciśnięciu przycisku.

… ponieważ w ShopTurn w ramach jednej fazy prac można
opisać kompletną obróbkę a wymagane ruchy pozycjonowania
(tu od punktu wymiany narzędzi do obrabianego przedmiotu
i z powrotem) są wywoływane automatycznie.

… ponieważ w Graficznym planie obróbki w ShopTurn wszystkie etapy obróbki są prezentowane w zwięzły i przejrzysty
sposób. Dzięki temu przegląd sytuacji jest pełny, a tym samym lepsze są możliwości edycji, nawet przy skomplikowanych
cyklach produkcyjnych.

… ponieważ przy skrawaniu można łączyć kilka
operacji obróbkowych i konturów.

6
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… ponieważ zintegrowany kalkulator konturów może przetwarzać wszelkie dające się wymyślić wymiarowania a mimo
to jest łatwy i przejrzysty w obsłudze - dzięki piktogramom i grafice on-line.

.… ponieważ w każdej chwili używając jednego klawisza, można przechodzić między statycznymi obrazami pomocniczymi a dynamiczną grafiką on-line. Grafika on-line zapewnia bezpośrednią kontrolę wzrokową wprowadzanych parametrów.

… ponieważ tworzenie planu obróbki i produkcja nie wykluczają się: równocześnie z produkcją można opracowywać
nowy plan.
7
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1.3 Oszczędzasz czas potrzebny na produkcję …
… ponieważ można optymalizować dobór narzędzi przy skrawaniu konturów pod względem czasowym i technologicznym: duże objętości zbierane są nożami zdzierakami, pozostały materiał jest wykrywany
automatycznie i skrawany ostrzejszymi narzędziami.

Pozostały
materiał

… ponieważ dzięki dokładnemu ustalaniu płaszczyzny ruchu powrotnego możliwe jest unikanie zbędnych dróg najazdu
i odjazdu, tym samym można oszczędzać kosztowny czas produkcji. Jest to możliwe dzięki nastawom normalna, rozszerzona lub wszystko.
Obrazy pomocnicze w ShopTurnrn 1
Płaszczyzna ruchu pow-

Płaszczyzna ruchu powrotnego

Płaszczyzna ruchu powrotnego

rotnego normalna

rozszerzona

wszystko
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… ponieważ minimalnym nakładem pracy można zoptymalizować kolejność obróbki dzięki zwartej strukturze planu
obróbki (tu np. redukując jedną wymianę narzędzia).

Pierwotna kolejność obróbki

Zoptymalizowana kolejność
obróbki dzięki wycinaniu i wklejaniu jej faz

… ponieważ dzięki ShopTurn na bazie powszechnie stosowanej
techniki cyfrowej (napędy SIMODRIVE, …, systemy sterowania
SINUMERIK) można uzyskiwać maksymalne prędkości posuwu
przy optymalnej dokładności powtarzania.

9
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2 Żeby wszystko działało sprawnie
W tym rozdziale poznasz przykładowe podstawy obsługi ShopTurn.

2.1 Sprawdzona technika

SINUMERIK 810D jako baza dla ShopTurn
stanowi opłacalny wstęp do przyszłości
cyfrowego, komputerowego świata obróbki
CNC i napędów obrabiarek.

Dzięki silnikom trójfazowym firmy SIEMENS oraz …

2
2
2
2
2
2
2

.… technologii napędów firmy SIEMENS możliwa jest
produkcja na najwyższych obrotach i przy maksymalnych
prędkościach posuwu i ruchu szybkiego.

10
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2.2 Panel obsługowy maszyny
Wydajne oprogramowanie powinno się jeszcze łatwo obsługiwać. Zapewnia to przejrzysty panel obsługowy ShopTurn.
Panel ten składa się z dwóch części.

Płaski panel obsługowy:
Omawiamy go poniżej

Tablica sterownicza maszyny:
Omawiamy ją w rozdziale 10

Widoczne są tu najważniejsze przyciski pełnej klawiatury do nawigacji w ShopTurn:
Przycisk alternatywnego wyboru (taka sama funkcja jak

)

Kursorem poruszamy się za pomocą 4 klawiszy ze strzałkami kierunkowymi. Klawisz ze strzałką
w prawo otwiera również fazy obróbki.
Przyciskiem wprowadzania danych zatwierdza się wartość wpisaną w polu edycji, kończy się
proces obliczeniowy lub też porusza się kursorem w dół.
Przyciskiem informacji można przechodzić między konturem a grafiką pomocniczą lub między
planem obróbki a obrabianym przedmiotem.
Klawiszem tym kasuje się znaki w polu edycji ruchem "w lewo".
Tym klawiszem kasuje się wartość całego pola edycji.
Przewijanie stron w górę lub w dół.
Tym przyciskiem wywołuje się funkcję kalkulatora dla aktualnego pola edycji.
11
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Żeby łatwiej można się było "zaprzyjaźnić" z ShopTurn, przyjrzyjmy się dokładniej poszczególnym grupom przycisków.

Przyciski programowania
Właściwe wybieranie funkcji w ShopTurn odbywa
się za pomocą przycisków znajdujących się wokół
ekranu. Są one w większości przyporządkowane do
poszczególnych pozycji menu. Ponieważ zawartość
menu zmienia się w zależności od sytuacji, określa
się je również jako "przyciski elastyczne".

Wszystkie funkcje podrzędne w ShopTurn wywołuje się
przyciskami umieszczonymi pionowo.

Wszystkie funkcje główne są dostępne poprzez przyciski
umieszczone poziomo.
2

Menu główne można w każdej chwili wywołać, naciskając ten przycisk niezależnie od tego, w jakim obszarze obsługi aktualnie się znajdujemy. 2

Menu główne

12
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2.3 Zawartość głównego menu
2

Tutaj przygotowuje się maszynę do pracy, przesuwa się narzędzia w trybie ręcznym
itd. Można też robić pomiary narzędzi i ustawiać punkty zerowe obrabianych przedmiotów.
Wybieranie narzędzia i wprowadzanie parametrów technologicznych

2

Wprowadzanie pozycji docelowej2

2

W trakcie produkcji widoczna jest aktualna faza obróbki. Można wtedy za naciśnięciem przycisku
przejść do równoległej symulacji. W trakcie wykonywania danego planu obróbki można do niego
dodawać poszczególne fazy lub rozpocząć wykonywanie nowego planu.

2

Wyświetlanie faz obróbki i aktualnych danych
technologicznych …

2

… albo symulacji

2
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Tutaj zarządza się planami obróbki. Ponadto można tutaj odczytywać plany
obróbki lub je wgrywać.
Żeby lista planów obróbki nie była zbyt długa, bo może stać
się mało przejrzysta, korzystając z Menadżera programów
możemy zakładać dowolną ilość katalogów.

W poszczególnych katalogach możemy wtedy zapisywać różne plany obróbki wg własnego klucza.
Wybrany plan obróbki wykonywany jest
w trybie obsługi Maszyna Auto.
Katalogi i plany obróbki tworzone są od
nowa.

Plany obróbki przekazywane są
z twardego dysku do pamięci
systemu numerycznego.
Plany obróbki z pamięci systemu
numerycznego przesyłane są na dysk
twardy.

Można zmieniać nazwy już istniejących planów obróbki.
Można grupować plany obróbki w celu ich
przeniesienia lub kopiowania itp.
Zaznaczone plany obróbki

Dane narzędzi i punkty zerowe zapi-

przechowywane są w pamięci przejścio-

sywane są do pliku.

wej.
Zawartość pamięci przejściowej można

Plany obróbki można eksportować

np. wrzucać do innego katalogu.
Zaznaczone plany obróbki lub jej fazy
można tu kasować i przenosić do pamięci
przejściowej.

do zewnętrznej pamięci.

2

Plany obróbki można importować z
zewnętrznej pamięci.

Przyciskami Dalej oraz Powrót w każdej chwili można przechodzić między obydwoma umieszczonymi pionowo rzędami przycisków.
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Tutaj tworzy się nowy plan obróbki z ustaleniem kolejności poszczególnych jej faz dla danego
obrabianego przedmiotu. Warunkiem ustalenia optymalnej kolejności jest posiadanie fachowej
wiedzy, zyskanej dzięki doświadczeniu.

2

Kontur

Obrabiany kontur przedmiotu wprowadza się w trybie
graficznym …

2

… a potem bezpośrednio przekształca się go w zdejmowanie wiórów: geometria i technologia są tu
ściśle zespolone.

2

Rodzaj obróbki skrawanie

2

Kontur
Skrawanie razem z parametrami najazdu i odjazdu
Obróbka końcowa wraz z technologią
Kieszeń prostokątna wraz z technologią i pozycją
Technologia wiercenia
Pozycje do nawiercania

Przykład zespolenia geometrii z technologią
Takie geometryczno-technologiczne powiązanie widać
bardzo wyraźnie na graficznym obrazie fazy obróbki
poprzez "spinanie" odpowiednich symboli. Przy tym
"spinanie" oznacza łączenie geometrii i technologii
w jedną fazę obróbki.
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Tutaj wyświetlane są aktualne komunikaty i alarmy z odpowiednimi numerami błędów, czasem ich wystąpienia i innymi
objaśnieniami.
Wykaz komunikatów i alarmów znajduje się w dokumentacji
użytkownika ShopTurn.

Bez narzędzi nie ma skrawania. Można nimi zarządzać w wykazie narzędzi …

… i zestawiać do postaci magazynka.

Punkty zerowe zapisywane są w przejrzystej tabeli.
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Interfejs użytkownika ShopTurn bazuje na sprawdzonym systemie sterowania
SINUMERIK 810D. Przyciskiem CNC ISO można przejść do poziomu SINUMERIK.
Produkcja może wtedy przebiegać dokładnie tak, jak w układach sterowania
810D/840D.

2

Kombinacja ShopTurn z systemem Sinumerik 810D
zapewnia dużą elastyczność w produkcji sterowanej
numerycznie.

Znawcom SINUMERIK 810D te obrazy są znane.

2

2
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3 Podstawy dla początkujących
W tym rozdziale objaśniamy ogólne podstawy geometrii i technologii toczenia. Nie jest przy tym jeszcze przewidywane
wprowadzanie danych do ShopTurn.

3.1 Podstawy geometryczne
3.1.1 Osie i płaszczyzny
W procesie toczenia nie wiruje narzędzie, tylko obrabiany przedmiot. Oś tego wirowania to oś Z.
Płaszczyzna G18 = Obróbka narzędziami tokarskimi
Płaszczyzna G17 = Operacje wiercenia i frezowania na powierzchni czołowej
Płaszczyzna G19 = Operacje wiercenia i frezowania na powierzchni bocznej
Ponieważ średnice przedmiotów toczonych można stosunkowo łatwo kontrolować, dane wymiarowe osi poprzecznej
odnoszą się do średnicy. Wykwalifikowany operator może więc bezpośrednio porównywać wymiar rzeczywisty z wymiarami na rysunku.

3.1.2 Punkty w obszarze roboczym
Żeby system sterowania numerycznego - taki jak SINUMERIK 810D
z ShopTurn - mógł się orientować w danym obszarze roboczym za
pomocą układu pomiarowego, znajduje się tam kilka ważnych punktów
odniesienia.

Punkt zerowy maszyny M
Punkt zerowy maszyny M ustalany jest przez producenta i nie
można go zmieniać. Znajduje się on w pierwotnym układzie współrzędnych maszyny.
Punkt zerowy obrabianego przedmiotu W
Punkt zerowy obrabianego przedmiotu W, zwany również punktem zerowym programu, jest początkiem układu
współrzędnych obrabianego przedmiotu. Można go wybierać dowolnie i powinno się go umieszczać tam, skąd
na rysunku zaczyna się większość wymiarów.
Punkt referencyjny R
Na punkt referencyjny R najeżdża się w celu wyzerowania układu pomiarowego, ponieważ na punkt zerowy
maszyny przeważnie nie można najeżdżać. W ten sposób system sterowania znajduje swój początkowy punkt
obliczeń w układzie pomiaru drogi.
Punkt odniesienia głowicy narzędziowej T
Punkt odniesienia głowicy narzędziowej T ma znaczenie przy przygotowywaniu maszyny z narzędziową
głowicą rewolwerową z fabrycznie ustawionymi narzędziami. Jego położenie oraz otwór uchwytu umożliwiają
przygotowanie maszyny z imakami nożowymi do narzędzi trzpieniowych według DIN 69880 oraz VDI 3425.
18
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3.1.3 Współrzędne bezwzględne i przyrostowe
Wprowadzanie wartości bezwzględnych:

Wprowadzanie wartości przyrostowych:

Wprowadzane parametry odnoszą się do punktu
zerowego obrabianego przedmiotu.

Wprowadzane parametry odnoszą się do
aktualnej pozycji.

*

Przyciskiem programowania
lub przyciskiem
można w każdej chwili
przełączać te funkcje.

Punkt końcowy

*

Punkt końcowy

Aktualna
pozycja
Aktualna
pozycja
*G90 Bezwzględne wartości wymiarów

*G91 Przyrostowe wartości wymiarów

Przy wprowadzaniu wartości bezwzględnych należy zawsze podać bezwzględne wartości współrzędnych punktu
końcowego w aktywnym układzie współrzędnych (aktualna pozycja nie jest tu analizowana).

Przy wprowadzaniu wartości przyrostowych należy zawsze podawać wartości różnicy między aktualną pozycją a
punktem końcowym, pamiętając o kierunku.

Wartości można również wprowadzać w kombinacjach bezwzględne/przyrostowe.
Oto dwa przykłady:

19
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3.1.4 Współrzędne kartezjańskie i biegunowe
Do określenia punktu końcowego prostej potrzebne są dwie informacje. Mogą one wyglądać następująco:
Kartezjańskie: podanie współrzędnych X i Z

Biegunowe: podanie długości i kąta

Wszystkie "szare" wartości
zostały obliczone
automatycznie.

Kąt w stosunku do osi dodatniej

Punkt końcowy

Kąt w stosunku do elementu poprzedniego
Kąty można podawać jako
…dodatnie

lub … ujemne.

Również wprowadzane dane kartezjańskie i biegunowe można łączyć w kombinacje.
Oto dwa przykłady:
Podanie punktu końcowego na osi X oraz długości
Podanie punktu końcowego na osi Z oraz kąta

W trakcie wprowadzania danych można wywoływać obrazy zawarte
w pomocy kontekstowej, pokazujące oznaczenia poszczególnych pól
edycji.

20
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3.1.5 Ruchy konturowe
W przypadku łuku koła, zgodnie z DIN podaje się punkt końcowy łuku (współrzędne X oraz Z na płaszczyźnie G18) oraz
punkt środkowy (I oraz K na płaszczyźnie G18).
Kalkulator konturów w ShopTurn również w przypadku łuków umożliwia swobodne przenoszenie dowolnych wymiarów
z rysunku bez konieczności przeliczania.
Poniżej przedstawiamy przykład z dwoma łukami - najpierw tylko częściowo określonymi.
Wprowadzanie łuku R10:

Wprowadzanie łuku R20:

Po wprowadzeniu:

Po wprowadzeniu:

Poniższe zestawienia wszystkich wartości widoczne są wtedy, gdy wprowadziliśmy wszystkie znane wymiary i znajdując
się w polu edycji danego łuku, nacisnęliśmy przycisk programowania
.

Wprowadzone dane łuków w formacie DIN wyglądałyby następująco:
G2 X50 Z-35 CR=10

G3 X30 Z-6.771 I0 K-20
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3.2 Podstawy technologiczne
3.2.1 Prędkość skrawania i obroty
Przed toczeniem programuje się przeważnie prędkość skrawania, w odniesieniu do obróbki zgrubnej, wykańczania
i przecinania. Tylko przy wierceniu i (przeważnie) przy toczeniu gwintów programuje się prędkość obrotową.
Określanie prędkości skrawania
Korzystając z katalogów producentów lub książki z tabelami ,ustala się najpierw optymalną prędkość skrawania..
Materiał narzędzia skrawającego:

Materiał obrabianego przedmiotu:

Stop twardy

Stal automatowa

vc = 180 m/min:
Stała prędkość skrawania vC (G96) przy obróbce zgrubnej, wykańczaniu i przecinaniu:
Żeby wybrana prędkość skrawania była taka sama na każdej średnicy obrabianego
przedmiotu, system sterowania za pomocą polecenia G96 = Stała prędkość
skrawania dopasowuje do tej średnicy liczbę obrotów. Odbywa się to dzięki wykorzystywaniu silników prądu stałego lub silników trójfazowych z regulowaną częstotliwością. Przy zmniejszającej się średnicy, liczba obrotowa wzrasta teoretycznie
do nieskończoności. Dlatego w celu uniknięcia zagrożenia, spowodowanego nadmierną siłą odśrodkową, należy zaprogramować ograniczenie liczby obrotowej,
np. n = 3000 1/min. W formacie DIN taki rekord danych wyglądałby następująco:
G96 S180 LIMS=3000 (od Limes = granica).
Stała liczba obrotowa n (G97) przy wierceniu i toczeniu gwintów:

v c ⋅ 1000
n = --------------------d⋅π
d = 20mm (średnica narzędzia)

120mm ⋅ 1000
n = ------------------------------------20mm ⋅ π ⋅ min
1
n ≈ 1900 --------min
22

d = 20mm (średnica narzędzia)
Ponieważ przy wierceniu pracuje się ze stałą
liczbą obrotową, należy tu zastosować polecenie G97 = Stała liczba obrotowa. Liczba
obrotowa jest zależna od wymaganej prędkości
skrawania (tu wybrano 120 n/min) oraz od średnicy narzędzia.
Wprowadzone parametry wyglądają zatem:
G97 S1900.
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3.2.2 Posuw
Na poprzedniej stronie pokazaliśmy, jak ustala się prędkość skrawania i oblicza obroty. Żeby narzędzie skrawało, trzeba
jeszcze oprócz prędkości skrawania i liczby obrotowej zdefiniować również posuw tego narzędzia.
Określenie posuwu:
Tak jak prędkość skrawania, również wartość dla posuwu możemy znaleźć w książce z tabelami, w dokumentacji
producenta narzędzi lub polegać na doświadczeniu.
Materiał narzędzia skrawającego:

Materiał obrabianego przedmiotu:
Stal automatowa

Stop twardy

Posuw f = 0,2 - 0,4 mm:
Wybiera się wartość średnią f = 0,3 mm (w warsztatach zwaną często również mm na obrót).
Wprowadzony parametr brzmi wtedy F0.3

Związek między posuwem a prędkością posuwu
Przy stałym posuwie f i danej liczbie obrotowej n otrzymujemy prędkość posuwu vf.

m
v c = 180 --------min
d 2 = 80mm
1
n 2 ≈ 710 --------min

vf = f ⋅ n

1
v f 2 = 710 --------- ⋅ 0, 3mm
min
mm
v f 2 ≈ 210 --------min

m
v c = 180 --------min
d 1 = 20mm
1
n 1 ≈ 2800 --------min
1
v f 1 = 2800 --------- ⋅ 0, 3mm
min
mm
v f 1 = 840 --------min

Ponieważ liczba obrotowa zmienia się, to również prędkość
posuwu (mimo takiego samego posuwu) zmienia się przy różnych
średnicach.
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Dobry osprzęt

W tym rozdziale omawiamy temat, w jaki sposób dobiera się narzędzia stosowane w kolejnych przykładach. Ponadto
objaśniamy na przykładzie, jak oblicza się długości narzędzi oraz jak ustawia się punkt zerowy obrabianego przedmiotu.

4.1 Zarządzanie narzędziami
ShopTurn oferuje trzy listy do zarządzania narzędziami.

4.1.1 Wykaz narzędzi
Tutaj wprowadzane są i wyświetlane wszystkie narzędzia występujące w systemie sterowania oraz ich dane korekcyjne,
niezależnie od tego, czy narzędzia są przyporządkowane do miejsca w magazynku, czy też nie.
Promień lub średnica narzędzia
Długość narzędzia
Do dyspozycji jest 7 typów narzędzi i
jeden zderzak. W zależności od typu
narzędzi różne są pozycje ich montażu
i parametry geometryczne (np. kąt uchwytu).

4

4

DP = Numer duplo (dzięki

Wprowadzane dane: kąt uchwytu (zdzierak i

niemu zakłada się bliźni-

gładzik, wraz z piktogramami) oraz kąt zarysu

acze narzędzie o tej samej

gwintu (wiertło) i szerokość płytki (przecinak)4

nazwie)

4

Kierunek obrotów
wrzeciona lub
narzędzia

4

Doprowadzanie
chłodziwa 1 i 2,
można je włączać i
wyłączać

4

Nazwa narzędzia proponowana jest
automatycznie na podstawie jego
wybranego typu. Tę nazwę można
dowolnie zmieniać, nie przekraczając
jednak liczby 17 znaków. Przy edycji

zuje, czy i gdzie dane

frezach4

w magazynku.

znakami diakrytycznymi), cyframi i

24

Kąt płytki lub liczba zębów we

narzędzie jest umieszczone

dozwolone są wszystkie litery (poza
znakami podkreślenia.

Numer miejsca sygnali-

4

Kierunek skrawania narzędziem

4

Pozycje montażu narzędzi:

4
4
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4.1.2 Wykaz zużycia narzędzi
Tutaj ustala się parametry zużycia dla poszczególnych narzędzi.
Parametry te podaje się w odniesieniu do

Tutaj wpisuje się okres trwałości w minutach, jeżeli ta funk-

różnic długości lub średnicy narzędzi.

cja została wcześniej udostępniona.

Za pomocą tych przełączników ekranowych
można ustalać następujące właściwości:
1. Blokowanie narzędzia
2. Narzędzie nadwymiarowe

Tutaj wpisuje się ilość wymian narzędzi, jeżeli ta funkcja
była wcześniej włączona.
Tutaj ustala się kontrolowanie narzędzia, w odniesieniu do jego trwałości lub ilości wymian. T oznacza kontrolę
okresu trwałości, C oznacza kontrolę ilości wymian.

4.1.3 Wykaz magazynowy
W wykazie magazynowym zawarte są wszystkie narzędzia przyporządkowane do jednego lub kilku magazynków
narzędzi. W oparciu o ten wykaz ukazują się informacje o stanie każdego narzędzia. Oprócz tego można rezerwować lub
blokować miejsca w magazynkach przewidziane dla poszczególnych narzędzi.

Tu wyświetlany jest aktualny stan narzędzi.

Tutaj włącza się blokadę miejsca.

4

4
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4.2 Stosowane narzędzia
Poniżej wprowadzimy do wykazu narzędzi te spośród nich, które będziemy wykorzystywać w późniejszych przykładach
obróbki.

Dobieranie narzędzia:

… wyszukanie wolnego miejsca

Wybór typu
narzędzia …
… i wprowadzenie danych

Wskazówka: Frez 8 musi być przeznaczony do obróbki zagłębionej,
ponieważ będzie wykorzystywany do frezowania kieszeni.
26
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4.3 Narzędzia w magazynku
Poniżej umieścimy narzędzia w magazynku.

Umieszczanie w magazynku:
W wykazie narzędzi wybieramy narzędzie
nie posiadające numeru miejsca.

Poniższe okno dialogowe oferuje pierwsze
wolne miejsce w magazynku, które możemy
zmienić albo od razu zatwierdzić.

Tak mógłby wyglądać
magazynek dla kolejnych
ćwiczeń.
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4.4 Przeliczanie długości narzędzi
Żeby móc przeliczać długości narzędzi, w głównym menu trzeba przejść do trybu obsługi Maszyna ręcznie.

W podmenu opcji Pomiar narzędzia do wyboru są dwie
możliwości definiowania długości narzędzia (Ręcznie albo
Lupa).

Przykładowo przeliczymy długość narzędzia za pomocą
funkcji (

).

Tym przyciskiem zapamiętujemy pozycję, która będzie
potem uwzględniana przy przeliczaniu długości.
Sposób postępowania:

1.

2. Wybór średnicy 80

3. Wpisanie wartości X 80

4.
Narzędzie przeliczane jest z
uwzględnieniem średnicy obrabianego przedmiotu. Ten sam
proces przeliczania trzeba
powtórzyć dla osi Z.
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Wprowadzanie średnicy
wybranej przez dotknięcie lub zatoczenie
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4.5 Ustalanie punktu zerowego obrabianego
Żeby ustawić punkt zerowy, w głównym menu trzeba przejść do trybu obsługi Maszyna ręcznie.

Punkt zerowy obrabianego przedmiotu ustawia się w podrzędnym menu opcji Punkt zerowy przedmiotu.

Tym, przyciskiem wywołuje się listę przesunięć punktu zerowego, którą
można potem wstawić w pole Przesunięcia punktu zerowego.
Sposób postępowania:

1. Dotknięcie powierzchni
planowania
2. Ewentualne wprowadzenie

Wprowadzanie przesu-

przesunięcia punktu zerowego

nięcia punktu zerowego

przedmiotu

Przesunięcie punktu
zerowego obrabianego
przedmiotu, jeżeli nie
powinien on leżeć na
3.
Ustawienie punktu zerowego
obrabianego przedmiotu.

powierzchni przedmiotu
przeznaczonej do
planowania
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5 Przykład 1: Wałek stopniowany
W tym rozdziale objaśnimy wykonywanie pierwszych kroków przy użyciu ShopTurn:
• Zarządzanie programami i tworzenie programu
• Wybieranie narzędzi i wprowadzanie drogi najazdu i odjazdu
• Projektowanie dowolnych konturów za pomocą kalkulatora konturów i obróbki zgrubnej
• Wygładzanie
• Nacinanie gwintu
• Gwint
• Podcięcia

Wskazówka: Ponieważ ShopTurn zawsze zapisuje w pamięci ostatnie ustawienia wprowadzane przyciskiem

lub

w przypadku niektórych pól edycji a także wszystkich przełączników ekranowych trzeba zwracać uwagę
na to, żeby wszystkie jednostki, teksty i symbole były ustawione tak jak w oknach dialogowych pokazywanych przy
wszystkich przykładach. Możliwość przełączenia można zawsze poznać po tym, że widoczny jest przycisk

30
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5.1 Zarządzanie programami i tworzenie programu

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• W głównym menu można wywyływać różne
obszary ShopTurn (patrz rozdział 2).
• W menedżerze programów wyświetlana jest
lista istniejących katalogów ShopTurn.

• Żeby móc osobno zapisać w pamieci plany
obróbki z następnych rozdziałów, należy
utworzyć nowy katalog. Nadamy mu nazwę
"Werkstuecke" (Przedmioty obrabiane).

W...

...5

• W menedżerze programów możemy
zarządzać planami obróbki (np. Nowy,
Otwórz, Kopiuj).
• Przyciskiem
przesuwamy kursor na
katalog WERKSTUECKE i otwieramy go
przyciskiem
.

S...

• Tu wpisujemy nazwę planu obróbki, w tym
przypadku „Stufenwelle" (Wałek
stopniowany).
• Przyciskiem

zatwierdzamy nazwę.

• Przyciskami programowania ShopTurn
Programm oraz G-Code Programm można
wybierać format edycji.

80
1
-100
-92

• W nagłówku programu wprowadza się dane
przedmiotu do obróbki oraz ogólne dane
związane z programem.
• Przyciskiem
można przełączać kształ
półwyrobu między Cylindrem a Rurą.
• Jako wartość ZB wprowadza sie odległość od
uchwytu.
• Przyciskiem
można w każdej chwili
wywoływać obrazy pomocnicze.
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Płaszczyznę ruchu powrotnego można przełączać między opcjami prosta, rozszerzona oraz wszystkie:
W zależności od ustawienia
prosta
cofania udostępniane są
(do zwykłych cylindrów)
odpowiednie pola do
wprowadzania odległości.

5

rozszerzona
(dla skomplikowanych przedmiotów z obróbką wewnętrzną)

wszystkie
(dla skomplikowanych przedmiotów
z obróbką wewnętrzną lub podcinaniem)

• Tu wprowadza sie wymiary płaszczyzn ruchu
powrotnego (bezwzględne lub przyrostowe)
oraz punkt wymiany narzędzi.

5
5

• W nagłówku programu można ponadto
wpisać Bezpieczny odstęp oraz Granicę liczby
obrotów.

120
200
1
3500

• Użycie przycisku programowania
oznacza zatwierdzenie wszystkich wartości
widocznych w danym oknie dialogowym.

• Utworzony nagłówek programu oznaczony jest
symbolem P.
• Przyciskiem
można ten nagłówek programu
wywołać ponownie, np. w celu dokonania w nim
zmiany.

Program został zatem utworzony jako baza do dalszych faz obróbki.
Posiada on nazwę, nagłówek programu i koniec programu (ukrywający się za symbolem
"END").
W programie po kolei zapisywane są poszczególne fazy obróbki i kontury. Ich późniejsze
wykonywanie odbywa się od góry do dołu.
32
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5.2 Wybieranie narzędzi i wprowadzanie drogi przesuwu
Obrabiany przedmiot ma być planowany. W tej części opisu pokażemy, jak przy użyciu ShopTurn można wprowadzać poszczególne drogi najazdu i odjazdu.

• Z Wykazu narzędzi wybieramy zdzierak
Schrupper_80 A i zatwierdzamy ten wybór.

• Ponieważ kursor znajduje się już na
narzędziu, można je od razu wstawić przyciskiem programowania
do okna
wywoływania narzędzi.

240

• Po wybraniu narzędzia w polu S1 wybieramy
główne wrzeciono i wprowadzamy prędkość
skrawania 240 obr/min.
• Wrzeciono S2 jest wrzecionem narzędziowym do stosowania narzedzi napędzanych.
• Przyciskiem
umożliwiającym przełączanie między Obwód/Czoło/Toczenie
przechodzimy do obróbki Toczenie.
• Obrabiany przedmiot splanowany będzie w
dwóch fazach. Najpierw podaje się punkt
początkowy dla obróbki zgrubnej (X82 oraz
Z0.3).

82
0.3

• Narzędzie ma promień 0.8, dlatego trzeba
najeżdzać do średnicy X-1.6.
-1.6
0.3
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• Narzędzie w biegu szybkim odjeżdza od powierzchni planowania.

1

• Narzędzie odchodzi na średnicę początkową.

82

...

• Jako ćwiczenie należy teraz samodzielnie
opracować otoczone czerwona ramką cztery
drogi najazdu i odjazdu.
...5

• Symulację uruchamia sie przyciskiem
.
• W kolejnych przykładach symulację można
uruchamiać również wtedy, gdy nie jest to
pokazane.
• Dalsze informacje na temat symulacji znajdują sie na końu tego rozdziału.

• Przyciskami
,
albo innym
dowolnym przyciskiem programowania z
poziomego rzędu opuszczamy tryb symulacji.
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5.3 Projektowanie dowolnych konturów za pomocą kalkulatora konturów
i obróbki zgrubnej

Poniżej za pomocą kalkulatora konturów opracowany zostanie
kontur przedmiotu zaznaczony czerwoną linią (piktogramy
odcinek/łuk). Następnie wykonana zostanie obróbka zgrubna
wzdłuż tego konturu a potem jego wygładzenie.

K ...

• W podmenu Toczenie po konturze można
opracować nowy kontur. Trzeba mu przy tym
nadać nazwę, w tym przypadku Wałek
Stopniowany_Kontur.
• Punkt początkowy rysu konturu można
przyjąć bez zmian.
• Wskazówka: Rys konturu stanowi z jednej
strony linie ograniczenia obróbki zgrubnej,
z drugiej zaśdrogę wygładzania.

30
1.5

• Pierwszym elementem konturu jest pionowy
odcinek prowadzący do punktu końcowego
X30.
• Faza (FS) jako element przejściowy jest
dołączana bezpośrednio do prostej. Przycisk
lub Alternat umożliwia przełączanie
między Fazką lub Promieniem.
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-17

40

• Kolejny etap to prosta do Z-17.
Nacinanie gwintu będzie wykonane później
jako osobny element.

• Pionowy odcinek projektujemy do
zwymiarowanego punktu przecięcia wraz
z zaokrągleniem do elementu następnego.

2.5

• Punkt końcowy linii ukośnej znajduje się na
X50 i Z-30.
50
-30

-44
2.5

36

• Kolejny etap to poziomy odcinek Z-44
z radialnym przejściem (R2.5) do następnego
elementu.
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• Teraz następuje odcinek z punktem
końcowym X60.

60

• Uwaga: odcinki (= główne elementy) nie przebiegają tangencjalnie.

Zaokrąglenie

3 elementy główne

-70

• Podtoczenia będą wprowadzone później, podobnie
jak nacinanie gwintu, jako osobne elementy i dlatego nie są w tym miejscu uwzględniane.

1

• Kolejny etap to pionowy odcinek do X66 z radialnym przejściem (R1) do następnego elementu.

66
1

• Punkt końcowy Z-75 z radialnym przejściem
R1.
-75
1
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• Punkt końcowy X80 z fazką 2x45°
80
2

• Punkt końcowy konturu znajduje się na X80
i Z-90 (2 mm przed uchwytem zaciskowym).
-90

• Kontur zostaje zapisany do planu obróbki.
• Otwarta od dołu kreska służy do łączenia tego
konturu z następnymi konturamni lub fazami
obróbki.

Otwarte miejsce połączenia z innymi
konturami lub fazami obróbki
• Skrawanie po konturze wykonywane jest
z posuwem 03 mm/U i z prędkością skrawania
240mm/min..
• W pierwszym etapie obróbki wykonywane
jest zgrubne skrawanie po konturze(
).
0.3
240
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• Tutaj wprowadza się takie parametry jak
Kierunek Skrawania, Obróbka zewnętrzna,
Kierunek obróbki, Głębokość dosuwu oraz
Naddatek na wygładzanie.

4x
2.5
0.5
0.2

• Ponadto wybiera się tu Opis półwyrobu
(Cylinder, Naddatek, Kontur).

0
0

• Ponieważ w przypadku tego konturu nie ma
podcięć, w polu Podcięcia można zostawić
nie.

5.4 Wykańczanie
• Kontur wygładza się gładzikiem
SCHLICHTER_35 A. W tym celu ładuje się
to narzędzie z magazynka.
• Po dopasowaniu danych technologicznych
obróbkę przełącza się teraz na wygładzanie
(
).
0.15
280

• Po zatwierdzeniu tej fazy obróbki plan
opbróbki powinien wyglądać teraz
następująco.

• W celu sprawdzenia planu obróbki przeprowadzamy jego symulację.

Dalsze informacje na
temat wariantów obrazowania przedmiotu
znajdują się na końcu
tego rozdziału.
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5.5 Podtoczenie gwintu

Poniżej przedstawiamy projektowanie podtoczenia gwintu przy
użyciu zamocowanego już narzędzia wygładzającego.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Jeśli narzędzie wygładzające nie było jeszcze
wybierane w tej fazie obróbki, należy je
założyć teraz.
• Wprowadzamy zatem dane technologiczne,
przełączamy na rodzaj obróbki zgrubnej/
wykańczającej.
• Wybieramy też warstwę podtoczenia.

0.15
200
2x

30
-17
1.15
4.5
0.8
0.8
30
1
0.8
0.1

40

• Wprowadzając poniższe parametry definiujemy geometrię podtoczenia.
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5.6 Gwint

W tej części przedstawiamy przygotowanie gwintu..

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Przygotowujemy gwintownik do tej fazy
obróbki.

1.5

• W polu edycji P można zdefiniować
następujące parametry:
1. Skok gwintu w mm/U
2. Skok gwintu w calach/U
3. Zwoje gwintu/cal
4. Moduł

800

3x
30
0
-16
2
1
0.92

• Wprowadzając poniższe parametry definiujemy geometrię gwintu.

29
8
0.1
0
5
5

• Tę "fotografię" wirtualnej produkcji (a także
fotografie na stronach 33, 87 i 98)
zaczerpnięto z CD ShopTurn Multimedial.
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5.7 Toczenie rowków

W tej części zaprojektujemy oba rowki.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Do wytoczenia rowków potrzebny jest nóż
przecinak STECHER_3 A.
• Przyciskiem
pomocnicze.

wywołuje się obrazy

0.1
150
2x

42

2x
60
-65
6
3
0
0
0.5
1
1
0.5
3

• Wprowadzając poniższe parametry definiujemy geometrię obu rowków.

0.1
2
10

• Jeśli jako ilość podcięć N wybierzemy
wartość 1, wtedy pole P (odległość między
rowkami) nie będzie aktywne.
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• Tak powinien wyglądać teraz gotowy plan
obróbki.

Dalsze informacje na temat wizualizacji obrabianego przedmiotu: Symulację można oglądać w widoku 3-okienkowym,
bocznym lub czołowym. Następnie obrabiany przedmiot można obejrzeć jako model przestrzenny w widoku 3D.

W trakcie symulacji możemy przechodzić do poszczególnych widoków korzystając z przycisków
,

lub

,

.

Jeśli w trakcie oglądania w poszczególnych widokach naciśniemy przycisk

otworzy się

podmenu pozwalające zmodyfikować dany widok (np. Zoom+ albo Przekroje).
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6

Przykład 2: Wałek napędowy

W tym rozdziale zapoznamy się z kolejnymi nowymi funkcjami:
• Toczenie poprzeczne
• Rozszerzone stosowanie kalkulatora konturów
• Obróbka końcowa

44

5
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Tworzenie planu obróbki
Spróbujmy najpierw samodzielnie utworzyć nowy plan obróbki o nazwie "Wałek napędowy". Trzeba będzie jednocześnie
wprowadzić wymiary półwyrobu (odnośnie sposobu postępowania por. rozdział "Wałek stopniowany").

Tak powinien wyglądać plan obróbki po
utworzeniu nagłówka programu.

6

6.1 Toczenie poprzeczne
W następnym etapie obrabiany przedmiot
trzeba splanować. W tym celu w głównym
menu trzeba wybrać obróbkę Toczenie
a w podmenu Skrawanie.
Splanowanie powinno być wykonane
za jednym przejściem narzędzia. Dlatego rodzaj obróbki trzeba od razu ustawić
na Wykańczanie.
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6.2 Projektowanie konturu, skrawanie i skrawanie końcowe
Poniżej opracowany zostanie kontur, potem nastąpi toczenie wzdłużne tarczą 80°
a następnie ostrzejszym narzędziem wykonana będzie zgrubna obróbka pozostałego
materiału. Potem nastąpi wygładzenie a na koniec gwintowanie.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Konturowi nadajemy nazwę
ANTRIEBSWELLE_Kontur.

K...

• Punkt początkowy X0/Z0 zatwierdzamy bez
zmian.

• Kontur zaczyna sie od pionowego odcinka do
X16 i od promienia 2 jako elementu przejściowego.
16
2

• Po nim następuje odcinek poziomy.
-16
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24
2

• Następny odcinek jest pionowy z fazką jako
elementem przejściowym do następnego
elementu.

• Kolejny etap to odcinek poziomy Z-38.
-38

• Teraz następuje odcinek opadający do X20.
Podany kąt alfa 2 odnosi się do poprzedniego
elementu (patrz rozdział 3).
20
2x
45

-53

• Następny odcinek jest poziomy o promieniu
1 jako Element przejściowy do następnego
elementu.

1
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• Kolejny odcinek prowadzi do średnicy X36.
36

• Przejście do następnego elemenmtu jest
zaokrąglone R 0.4.

0.4

2x
...

• O dtego odcinka dalej nic nie jest wiadome
poza kątem w stosunku do osi Z 165.167°.
W takich przypadkach konstrukcję kontynuje
się po prostu do następnego elementu.

0.4

• Dzięki znanym wymiarom łuku obliczane są
brakujące punkty poprzedniego elementu
konturu.
13
2x
60
-78

• Jeśli możliwości jest kilka, trzeba wybrać tę
najwłaściwszą.

• Po wybraniu wymaganej konstrukcji można
ją zatwierdzić.

48
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• Ponieważ punkt końcowy łuku jest niewiadomy, po prostu kontunujemy konstrukcję.
• Korzystając z funkcji Wszystkie parametry
można by w tym miejscu podać kąt wyjścia.

• Po nim następuje odcinek tangencjonalny.

80

• Przejście do następnego elementu jest
zaokrąglone promieniem R0.4.

0.4

• Punkt końcowy konturu znajduje się na
Z-100.
-100

• Gotowy kontur zostaje zapisany do planu
obróbki.
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0.3
240
...

• Do skrawania po konturze w tej fazie obróbki
trzeba załadować zdzierak SCHRUPPER_80
A.

...
...
...

• Obróbka będzie tu dla przykładu
wykonywana równolegle do konturu..
2
0.2
0.2
0
0

• Przyciskami Zoom+ i Zoom- można
powiększać lub zmniejszać obraz symulacji.

• Gładzikiem SCHLICHTER_35 A dokonujemy obróbki wykańczającej.

0.12
240
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3x
2
0.2
0.2

• Żeby móc do końca zeskrawać cały materiał,
trzeba w polu edycji dla Podcinania
przełączyć na tak.

0.2

• W symulacji można wyraźnie zobaczyć drogi
przejazdu narzędzia przy obróbce końcowej.

• W tej fazie obróbki następuje wygładzenie
konturu. W tym celu trzeba odpowiednio
dopasować parametry technologiczne i
przełączyć rodzaj obróbki na Wykańczanie.

0.12
280

• Tak powinien teraz wyglądać plan obróbki.
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• Model przestrzenny przedstawia tu aktualny
stan wykonywanego przedmiotu..

• Na zakończenie trzeba jeszcze wykonać
gwint.

6.3 Gwint
• Tu wprowadzamy parametry gwintu.

1.5
0
800
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...

• Należy wypełnić dolne pola edycji.

Teraz symulacja planu obróbki …

… przy czym można sprawdzić fragmenty obrabianego przedmiotu,
używając przycisku Szczegóły.
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7

Przykład 3: Wałek kształtowy

W tym rozdziale poznamy kolejne ważne funkcje ShopTurn:
• Zaprojektowanie dowolnego półwyrobu
• Skrawanie materiału stanowiącego różnicę między półwyrobem a wyrobem gotowym
• Wiercenie od strony czołowej
• Frezowanie od strony czołowej

54
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7.1 Toczenie poprzeczne
W tej części utworzymy nowy program i splanujemy półwyrób do Z0.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Nowy program tworzymy w katalogu obrabianych przedmiotów "WERKSTUECKE",
nadając mu nazwę "Wałek kształtowy".

U...

...

• Wypełniamy nagłówek programu, jak na
widoku z lewej.
• Mimi dowolnego półwyrobu wybieramy dla
niego kształt Cylinder. ShopTurn ignoruje
taki wpis i orientuje się według dowolonego
półwyrobu. Skonstruujemy go poniżej.

• Wypełniamy pola w oknie dialogowym, tak
jak tutaj pokazano.
• Ponieważ dowolny półwyrób ma średnicę
60 mm, w tej fazie obróbki trzeba ustawić
wymiar X0 również na 60.
0.25
240
...

• Sprawdzamy tę fazę obróbki, przeprowadzając symulację.
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7.2 Projektowanie dowolnego konturu półwyrobu

Żeby ShopTurn mógł uwzględnić kontur
półwyrobu, należy go najpierw zaprojektować,
korzystając z kalkulatora konturów.

Pokazany powyżej kontur półwyrobu UMLENKWELLE_Rohteil tworzymy od punktu początkowego X0/Z0.

Dla pełniejszego zrozumienia pokazano tu
również przyciski, za pomocą których
można opracować taki kontur.

Uwaga: Kontur musi być zamknięty!

56
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7.3 Projektowanie konturu wyrobu i skrawanie

W tej części wprowadzimy kontur gotowego wyrobu.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Konturowi nadajemy nazwę
"UMLENKWELLE_Kontur".

K ...
• Ponieważ półwyrób został już w pierwszej
fazie obróbki splanowany do Z0 (patrz strona
55), kontur gotowego wyrobu można zacząć
od X0/Z0.
• Kontur zaczyna się od pionowego odcinka.
48
3

2x
4

• Następująca po nim fazka będzie wprowadzona jako następny element.

• Za fazką następuje odcinek poziomy z nieznanym punktem końcowym. W tym przypadku
wprowadzamy tylko przejście do następnego
elementu (promień 4). Punkt końcowy tego
odcinka zostanie obliczony automatycznie na
podstawie kolejnych fragmentów konturu.
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23
60
80

• Jeśli przy wprowadzaniu danych konturu (np.
tutaj w przypadku łuku koła) istnieje
możliwość zastosowania kilku rozwiązań ,
można wybierać spośród nich, używając
przycisku Wybór dialogu.
• Tutaj wybierane jest rozwiązanie drugie.

• Wybór rozwiązania zatwierdzamy
przyciskiem Zatwierdź dialog.

• Również i tutaj wybierane jest rozwiązanie
drugie.

• Wybór tego rozwiązania również
zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź dialog.
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• Parametr K (punkt środkowy o wymiarze
bezwzględnym) jest wiadomy.
-35

4

• Dzięki posiadanym parametru konturu
i komputerowym możliwościom wyboru
można było zaprojektować łuk oraz odcinek
(z nieznanym punktem końcowym).
• Przejście do następnego elementu jest
zaokrąglone, promień R4.

-75

• Kolejny odcinek jest poziomy i ma wiadomy
punkt końcowy Z-75 oraz promieniowe
przejście 6 mm.

6

• Teraz następuje odcinek z wiadomym punktem końcowym..
90
-80
4
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• Żeby nie zniszczyć uchwytu zaciskowego,
konstrukcję kończymy już na Z90.
-90

• Zatwierdzamy kontur.

• W tej fazie obróbki skrawanie po konturze
wykonujemy zdzierakiem
SCHRUPPER_80 A.

0.3
260

4x
2.5
0.2
0.2

60

• Tutaj wprowadzamy kierunki obróbki oraz
parametry dosuwu i naddatków
na wygładzanie.
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2x

• Opis półwyrobu trzeba tu przełączyć
na Kontur.
• Żeby zagłębienie promienia 23 zostało
nieobrobione, pole Podcięcia przełączamy na
nie.

• Po zatwierdzeniu fazy obróbki oba kontury
i faza obróbki zostają z sobą powiązane.
Powiązanie to widoczne jest również po
czerwonych konturach.

• Drogi najazdu i odjazdu w symulacji
wyraźnie pokazują, jak skonstruowany
wcześniej półprodukt został uwzględniony
w programie.

• Model przestrzenny przedstawia aktualny
stan wykonania.
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7.4 Skrawanie końcowe

W tej części przedstawiamy skrawanie wykańczające materiału.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Tak wygląda plan obróbki do fazy obróbki
zgrubnej.

• Do obróbki wykańczającej zastosujemy nóż
grzybkowy PILZ_8 A.
• Tu wprowadza się posuwy i prędkość
skrawania.

0.25
240

3x
2
0.2
0.2

0.2
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• Obróbka za pomocą podcięć musi być tu
ustawiona na tak

Podręcznik treningowy ShopTurn

• Po zatwierdzeniu tej fazy obróbki plan
obróbki powinien wyglądać następująco.

• Symulacja planu obróbki.

• W symulacji wskazywany jest też całkowity
czas wykonania.

Po obróbce zgrubnej odbywa się wygładzanie konturu.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Wybór gładzika SCHLICHTER_35 A
• Przed wygładzaniem konturu trzeba jeszcze
dopasować parametry technologiczne.

0.12
280

• Ponadto rodzaj obróbki trzeba ustawić na
Wykańczanie. Po tych czynnościach pola
edycji naddatków na wygładzanie stają się
zbędne.

• Model przestrzenny przedstawia tu aktualny
stan wykonania.
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7.5 Toczenie rowka

W tej części wykonamy toczenie rowka.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• W poziomym rzędzie przycisków naciskamy
przycisk Toczenie.
• W pionowym rzędzie przycisków naciskamy
przycisk Toczenie rowka.

• Spośród trzech dostępnych kształtów rowka
wybieramy drugi.

64

Podręcznik treningowy ShopTurn

• Do tej fazy obróbki potrzebny jest nam nóż
STECHER_3 A.
• Wprowadzamy posuwy oraz prędkość
skrawania.
0.1
150

2x

2x
60
-67
4.2
4

15
15
1
1
1
1

• Rodzaj Obróbki przełączamy na Obróbka
zgrubna/Wykańczanie.

• Wprowadzamy pozycję i dane wymiarowe
rowka.

• Wprowadzamy Kąt skosu i zaokrąglenia
w narożach.
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4
0.2
1

• Po wprowadzeniu wszystkich danych
geometria rowka musi być widoczna
na obrazie graficznym.

• Wytoczenie rowka zostało włączone do planu
obróbki.

• Model przestrzenny.

• Korzystając z przycisków Zoom + lub Zoom, możemy powiększać lub zmniejszać obraz.
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7.6 Gwint

W tej części przedstawiamy wykonywanie gwintu.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Wybieramy tutaj Gwint podłużny.
• Gwint ten projektujemy wybierając
ustawienie DEGRESSIV. To ustawienie
sprawia, że podzielony obszar skrawania przy
każdym przejściu narzędzia zmniejsza się,
dzięki czemu przekrój skrawania jest stały.

1.5
0
800

• Jeśli kursor jest ustawiony na Skosie dosuwu
(kąt), można wybierać różne strategie
dosuwania narzędzia.
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...
2x

• Rodzaj Obróbki przełączamy na Obróbka
zgrubna/Wykańczanie.

48
-3
-23
4

2
0.92

• Wprowadzamy parametry gwintu.
• Ustawiamy "Dosuw ze zmiennym skosem".

29
8
0.1
2
0

• Widok z boku.

• Model przestrzenny.
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7.7 Wiercenie

W tej części wykonane zostaną otwory od strony czołowej (oś C lub kompletna
obróbka).

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Po zaprojektowaniu gwintu plan obróbki
powinien wyglądać następująco.

• Obrabiany przedmiot będzie nawiercany
bezpośrednio, tzn. bez nakiełkowania.
Dlatego wybrać należy opcję Wiercenie.
Wykorzystujemy do tego wiertło
BOHRER_5.

• Wprowadzamy parametry technologiczne.
• Jednostkę F należy nastawić na mm/U
a jednostkę V na m/min.
0.06
140
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• Ustawienie głębokości trzeba przełączyć na
Chwyt.
10

• Głębokość nawiercania można ustawić
na 10 mm przyrostowo lub na -10 mm
bezwzględnie.

• Po zatwierdzeniu wiercenia jako fazy obróbki
od dołu widoczne jest otwarte miejsce
połączenia. Zostanie ono później
automatycznie powiązane z pozycjami
wiercenia.

2x
0

16
0
0
-16
-16
0
0
16
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• W ramach ćwiczenia wprowadzimy teraz
cztery otwory jako osobne pozycje.
Najprostszym rozwiązaniem pozycjonowania
byłoby użycie przycisku
(otwory po
kole osi otworów).

• Tu wprowadza się pozycje nawiercania.
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• Po zatwierdzeniu otworów ich pozycje
zostaną automatycznie powiązane z poprzednim zestawem parametrów technologicznych.
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7.8 Frezowanie kieszeni prostokątnej

W tej części wykonana zostanie kieszeń prostokątna od strony czołowej (oś C lub kompletna
obróbka).

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Kieszeń prostokątną wykonuje się frezem 8.
Dokonamy teraz wymiany narzędzia
i wprowadzimy odpowiednie parametry
technologiczne.

0.03
220
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3x
0
0
0
23

• Po technologii kolej na geometrię.

23
4
0
3

• Dalsze dane geometryczne.
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• Na zakończenie zdefiniujemy jeszcze rodzaj
zagłębiania narzędzia wybierając jedną
z możliwości: współosiowo, spiralnie
i wahadłowo. W tym przypadku wybieramy
spiralnie.

75
1.5
0
0

1
7

• EP = Skok spirali
• ER = Promień spirali
• RW = Kąt zagłębiania (przy opcji wahadłowo)

współosiowo

spiralnie

wahadłowo

• Tak powinien wyglądać gotowy plan obróbki.

• Obrabiany przedmiot w widoku
3-okienkowym
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8

Przykład 4: Wałek drążony

W tym rozdziale poznamy kolejne ważne funkcje ShopTurn:
• Obróbkę wnętrza obrabianych przedmiotów
• Edytor rozszerzony
• Podtoczenie kształt E
• Rowek asymetryczny

Strona 1 *

Strona 2 *8

Półprodukt:

Wszystkie promienie niezwymiarowane R10

* Ze względu na lepsze możliwości skrawania najpierw wykonuje się stronę 1.
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8.1 Projektowanie pierwszej strony przedmiotu
Opracowanie planu obróbki
Ponieważ przedmiot obrabiany jest z obu stron (a obróbka odbywa się bez przeciwwrzeciona), należy opracować dwa
plany obróbki. Ze względów technicznych najpierw trzeba opracować plan dla lewej strony "Hohlwelle_Seite1".

Nagłówek programu można
zatwierdzić po wprowadzeniu danych
pokazanych z lewej strony.

8.1.1 Toczenie poprzeczne
Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Półwyrób trzeba tu splanować do X-1.6 oraz
Z0. Ponieważ od strony czołowej jest bardzo
dużo materiału (5 mm), pole Obróbka
zostawiamy na
.
• Naddatek 0.5 mm zostanie wygładzony
później.

...8

• Widok planu obróbki po zatwierdzeniu jej
pierwszej fazy.
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8.1.2 Wiercenie
W następnym etapie nawiercamy obrabiany przedmiot współosiowo.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Wprowadzamy parametry technologiczne
i geometryczne nawiercania jak pokazano na
ilustracji z lewej.

...8

• Tak powinien teraz wyglądać plan obróbki.

• Wprowadzamy parametry pozycyjne
dla nawiercania jak pokazano na ilustracji
z lewej.

...8

• Technologia i geometria nawiercania zostają
automatycznie powiązane w planie obróbki.
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8.1.3 Kontur półwyrobu
W tej części wprowadzamy kontur półwyrobu obrabianego przedmiotu. Ponieważ przedmiot ten w ramach każdego planu
obróbki jest obrabiany tylko z jednej strony, wystarczy opracować kontur półwyrobu tylko do Z-65.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Konturowi półwyrobu nadajemy nazwę
"HOHLWELLE_ROH".

R...
• Zgodnie z poprzednim rysunkiem, opracowujemy kontur widoczny z lewej strony
od punktu początkowego X0/Z0.

...8

• Kontur tworzymy do maksymalnej wartości
Z-65.
• Kontur zamykamy przy X0/Z0.

8.1.4 Kontur wyrobu z pierwszej strony od zewnątrz
Kontur (czerwony) wyrobu gotowego celowo nie jest
zgodny z rysunkiem. Kontur wyrobu gotowego służy
z jednej strony jako ograniczenie obróbki zgrubnej, zaś
z drugiej - co jest o wiele ważniejsze - ustala dokładną
drogę najazdu i odjazdu przy wykańczaniu. Konstruowanie zaczyna się zatem na średnicy otworu. W ten sposób
zapewniamy dokładne wygładzenie splanowanej
powierzchni. Zakończenie konturu stanowi przedłużenie
fazowania poza półprodukt. Duża średnica będzie
wykonana dopiero po drugim zamocowaniu przedmiotu.

Przyciski

1_A

Ekran

Objaśnienia
• Konturowi nadajemy nazwę
"HOHLWELLE_SEIT_1_A".
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32

68
1

• Punkt początkowy ustawiamy na X32/Z0.

• Odcinek ten kończy się na X68 i posiada
fazowanie jako przejście do następnego
elementu.

• Poziomy odcinek kończy się na Z-5.
-5

• Teraz wprowadzamy łuk zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.

20
68
-25
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• Kolejny etap to prosta do Z-55.
-55

• Podtoczenie zostanie potem wstawione jako
osobny element.

• Teraz wprowadzamy odcinek pionowy do
X98, początkowej średnicy fazowania.
98

106

• Kolejny fragment to skos przedłużony poza
średnicę półwyrobu. Po wykonaniu obróbki
z drugiej strony zostanie z niego faza.

135
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• Kontur zostaje zapisany do planu obróbki.

• W planie obróbki kontury zostają połączone
automatycznie i odpowiednio do kolejności
w planie oznaczone jako półwyrób i wyrób
gotowy.
• Kontur wyrobu gotowego obrabiamy teraz
w ramach skrawania jako fazy obróbki.

...8

• Opis półwyrobu umożliwia wybór spośród 3
ustawień:
1. Cylinder: półwyrób = cylinder
2. Kontur: półwyrób = zaprojektowany kontur
3. Naddatek: półwyrób = zaprojektowany
kontur ze zdefiniowanym naddatkiem
• Nie ma sensu wykonywanie zagłębień
narzędziem do obróbki zgrubnej. Dlatego
pole Podcięcia przełączamy na nie.
• W planie obróbki kontury zostają automatycznie powiązane ze skrawaniem jako fazą
obróbki.

• Przed wygładzaniem w tej fazie obróbki
zostanie wybrany materiał z wyokrąglenia.
• Żeby to wyokrąglenie zostało uwzględnione,
trzeba pole Podcięcia przełączyć na tak.
...8
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• Na koniec wygładzamy kontur.
• W razie potrzeby pobieramy odpowiednie
narzędzie do tej fazy obróbki, o ile nie jest
nam proponowane automatycznie.
• Również i tutaj pole Podcięcia musi być
przełączone na tak.

...8

8.1.5 Podtoczenie
Do wyboru są 4 różne typy podtoczeń:

Podtoczenie kształt E

Podtoczenie kształt F Podtoczenie gwint DIN Podtoczenie gwint

Po zakończeniu obróbki konturu zewnętrznego wykonane będzie podtoczenie.
Wykonamy - jak pokazano na rysunku - podtoczenie w kształcie E.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Wprowadzamy parametry do zaprojektowania podtoczenia.

...8
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• W ten sposób pierwsza zewnętrzna strona
obrabianego przedmiotu jest gotowa.

• Dla kontroli przeprowadzamy symulację wg
planu obróbki..
• Powiększamy widok przyciskiem
i
.

• Model przestrzenny.

• Przyciskiem
włączamy podgląd
przedmiotu w widoku przekrojowym.

• Kończymy symulację.
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8.1.6 Kontur wyrobu z pierwszej strony od wewnątrz
Po wykonaniu planu obróbki pierwszej zewnętrznej strony, opracowujemy
wewnętrzny kontur (czerwony) tego boku.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Konturowi nadajemy nazwę
"HOHLWELLE_SEIT_1_I".

1_I
50

• Ponieważ obrabiany przedmiot jest już
splanowany, możemy ustawić punkt
początkowy na X50/Z0. Fragmenty już
splanowane nie będą dzięki temu obrabiane
jeszcze raz.
• Opracujmy teraz pokazany z lewej kontur
wewnętrzny aż do wartości Z-67.
• Fazowania i promienie projektujemy jako
przejście do następnego elementu (pierwszą
fazkę wprowadzamy jako odcinek, ponieważ
nie ma elementu poprzedzającego).
• Następnie zatwierdzamy kontur do planu
obróbki.
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• Tak powinna wyglądać geometria w planie
obróbki.

...8

• W tej fazie obróbki skrawanie wykonujemy
nożem zdzierakiem wewnętrznym 80, aż do
zaprojektowanego konturu wewnętrznego.
• Dlatego rodzaj obróbki trzeba ustawić na
Wewnątrz.
• Ponieważ nawiercanie zostało już wykonane,
nie trzeba przy obróbce wewnętrznej
uwzględniać konturu półwyrobu. Dlatego
pole Opis półwyrobu przełączamy
na Cylinder.

• W planie obróbki pokazane są ważniejsze
szczegóły jej faz. Dzięki temu możliwe jest
szybkie sprawdzanie parametrów
technologicznych.

• W tym miejscu wygładzamy kontur po
obróbce zgrubnej.
...8
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• Sprawdzamy wykonanie obróbki do tej pory
oglądając różne widoki symulacji.

...8

• Następnie jako kolejny krok tej fazy planu
obróbki wykonujemy podtoczenie w kształcie
E. Należy przy tym zwracać uwagę na prawidłowe położenie podtoczenia.

• Korzystając z zoomu w widoku bocznym
możemy sprawdzić drogi najazdu i odjazdu.

• Tak wygląda gotowy plan obróbki pierwszej
strony przedmiotu.
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8.1.7 Rozszerzony edytor
ShopTurn oferuje szereg funkcji specjalnych, umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie fragmentów planu obróbki
i zarządzanie nimi. Funkcje te dostępne są w każdej chwili przy użyciu przycisku

na płaskim panelu obsługowym

lub za pomocą kombinacji Shift+F9 z klawiatury PC.
Funkcje te objaśniamy poniżej:
Korzystając z funkcji Zaznacz, można wybierać różne fazy obróbki do dalszego ich wykorzystania
(np. poprzez polecenie Kopiuj lub Wytnij).
Po użyciu polecenia Kopiuj fazy obróbki są kopiowane do pamięci przejściowej.
Po użyciu polecenia Wstaw fazy obróbki z pamięci przejściowej są wstawiane do planu obróbki.
Wstawianie odbywa się zawsze za fazą obróbki aktualnie zaznaczoną.
Poleceniem Wytnij kopiujemy fazy obróbki do pamięci przejściowej a jednocześnie kasujemy je
w pierwotnym miejscu. Ten przycisk służy również do zwykłego kasowania.
Poleceniem Szukaj możemy wyszukiwać teksty w programie.
Poleceniem Zmień nazwę możemy zmieniać nazwy konturów, katalogów albo planów obróbki.
Poleceniem Numeruj ponownie zmieniamy numeracjê faz obróbki od nowa.
Poleceniem Powrót przechodzimy do poprzedniego menu.

Jedną z opisanych tu funkcji wykorzystamy w dalszej części, żeby wykorzystać czerwony kontur półwyrobu w kolejnym
planie obróbki drugiej strony tego półwyrobu.

W tym celu trzeba skopiować kontur
(czerwony) do pamięci przejściowej systemu
sterowania.
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8.1.8 Kopiowanie konturu

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Kontur półwyrobu wybieramy przyciskiem
<strzałki>.

• Otwieramy rozszerzony edytor.

• Naciskając przycisk
kopiujemy
wybrany kontur do pamięci przejściowej
systemu sterowania. Jest on tam
przechowywany do czasu ponownego
naciśnięcia przycisku Kopiuj lub przycisku
Wytnij albo do czasu wyłączenia systemu
sterowania.
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A
r

8.2 Projektowanie drugiej strony przedmiotu

Opracowanie planu obróbki
W tym etapie opracujemy plan obróbki drugiej strony przedmiotu. W tym celu tworzymy nowy plan obróbki o nazwie
"Hohlwelle_Seite2".

Nagłówek programu zatwierdzamy po
wprowadzeniu danych pokazanych
z lewej.

8.2.1 Toczenie poprzeczne
Najpierw musimy splanować przedmiot do Z0, zachowując naddatek 0,5mm.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Półwyrób trzeba tu splanować do X- 1.6 oraz
Z0. Wygładzenie splanowanej powierzchni
wykonamy potem przy obróbce konturu
wewnętrznego.

...8
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• Widok planu obróbki po zatwierdzeniu jej
pierwszej fazy.

8.2.2 Wiercenie
W następnym etapie nawiercamy obrabiany przedmiot współosiowo.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Wprowadzamy parametry technologiczne
i geometryczne nawiercania jak pokazano na
ilustracji z lewej. Możemy nawiercać tylko do
Z-57, ponieważ pierwszy bok był już
nawiercany do Z-67.

...8

• Tak powinien teraz wyglądać plan obróbki.

• Wprowadzamy parametry pozycyjne dla
nawiercania jak pokazano na ilustracji
z lewej.

...8
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• Technologia nawiercania i geometria są
automatycznie łączone w planie obróbki.

8.2.3 Wstawianie konturu półwyrobu
Teraz musimy wstawić kontur półwyrobu znajdujący się w pamięci przejściowej. Jeśli nie ma go już w pamięci przejściowej, trzeba go jeszcze raz skopiować w pierwszym planie obróbki.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Po otwarciu rozszerzonego edytora przyciskiem Wstaw umieszczamy kontur półwyrobu
w planie obróbki.

• Fazy obróbki są wstawiane zawsze za fazą
aktualnie aktywną.

8.2.4 Kontur wyrobu z drugiej strony od zewnątrz

Po wstawieniu konturu półwyrobu projektujemy
zewnętrzną część obrabianego przedmiotu. Rowek
asymetryczny wykonamy później.
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Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Konturowi drugiej zewnętrznej strony nadajemy nazwę "HOHLWELLE_SEIT_2_A".

2_A
• Punkt początkowy konturu znajduje się na
początku fazki (X57/Z0).

57

• Projektujemy teraz kontur samodzielnie do
punktu końcowego na Z-65 oraz X100.

• Wprowadzamy parametry zgrubnej obróbki
konturu zewnętrznego.

...8
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• Faza skrawania zostaje znów automatycznie
dołączona do konturów.

• Wprowadzamy parametry Wykańczania
konturu zewnętrznego.

...8

• Faza wykończeniowa zostaje dołączona po
fazie obróbki zgrubnej.

• Widok drugiej strony w modelu
przestrzennym.
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8.2.5 Wykonanie asymetrycznego rowka

W tej części zaznaczony na żółto obszar zostanie wytoczony
jako asymetryczny rowek.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Wybieramy odpowiednie narzędzie i wprowadzamy widoczne obok parametry rowka.

...8

• Po tej fazie zewnętrzna obróbka drugiej
strony przedmiotu będzie zakończona.
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8.2.6 Kontur wyrobu z drugiej strony od wewnątrz

W tej części wykonamy obróbkę wewnętrznej części uprzednio nawierconej. W tym celu projektujemy kontur wewnętrzny.

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Konturowi nadajemy nazwę
"HOHLWELLE_SEIT_2_I".

2_I
57

• Ponieważ na powierzchni planowania jest
jeszcze naddatek na wygładzanie, punkt
początkowy ustawiamy na X57 oraz Z0.
W ten sposób przy późniejszym toczeniu po
konturze obrobiona zostanie powierzchnia
splanowania. Kontur kończy się na Z-55,
ponieważ pierwsza strona została już
obrobiona do Z-67.

• Przy projektowaniu konturu trzeba zwracać
uwagę na to, żeby elementy łuku przechodziły
tangencjalnie jeden w drugi.
• Uwaga: Przejście tangencjalne dotyczy tylko
elementów głównych, tzn. gdy zaokrąglenie
jest dołączone do elementu głównego.
Elementy główne
Zaokrąglenie
tangencjalnie
nietangencjalnie
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• Kontur wewnętrzny zapisujemy do planu
obróbki.

• Do obróbki zgrubnej wewnątrz wykorzystujemy narzędzie SCHRUPPER_80 I.
• Rodzaj obróbki przełączamy na Wewnątrz.
• Ustawienie Podcięcia należy przełączyć na
nie, żeby tarcza 80°nie zagłębiała się.
...8

• Do obróbki wykończeniowej wykorzystujemy narzędzie SCHLICHTER_35 I.

...8

• Na koniec gładzikiem SCHLICHTER_35 I
wygładzamy kontur wewnętrzny.

...8
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• Na zakończenie przeprowadzamy symulację
całego planu obróbki.

• Żeby móc skontrolować przebieg obróbki we
wnętrzu, można oglądać obrabiany przedmiot
w przekroju.
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Na koniec kilka
"obrazów produkcyjnych" wału drążonego …
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9 Czas na produkcję
Gdy po pracy na przykładach przyswoiliśmy już sobie solidną wiedzę na temat opracowywania planów obróbki w
ShopTurn, czas na produkcję przedmiotów.

9.1 Najazd na punkt referencyjny
Po włączeniu systemu sterującego przed realizacją planów obróbki lub przed ręcznym przesuwaniem trzeba najechać na
punkt referencyjny maszyny. W ten sposób przekazujemy ShopTurn początkowy punkt obliczeń dla układu pomiaru drogi
w maszynie.
Ponieważ najeżdżanie na punkt referencyjny odbywa się różnie w zależności od typu maszyny i jej producenta, możemy
tutaj przekazać jedynie kilka wskazówek ogólnych:
1. Dojeżdżamy narzędziem ewentualnie do takiego wolnego miejsca w przestrzeni roboczej, z którego możemy się bezkolizyjnie
poruszać we wszystkich kierunkach. Należy zwracać uwagę na to,
żeby narzędzie już w tym momencie nie znalazło się poza punktem
referencyjnym danej osi (ponieważ najazd na punkt referencyjny na
każdej osi odbywa się tylko w jednym kierunku, nie moglibyśmy
w takiej sytuacji do niego dotrzeć).
2. Najazd na punkt referencyjny należy wykonywać dokładnie
według wskazań producenta maszyny.
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9.2 Zamocowanie obrabianego przedmiotu
Dla produkcji umożliwiającej dokładne zachowanie wymiarów i oczywiście dla własnego bezpieczeństwa niezbędne jest
odpowiednie zamocowanie przedmiotu.
Dla produkcji umożliwiającej dokładne zachowanie wymiarów i oczywiście dla
własnego bezpieczeństwa niezbędne jest odpowiednie zamocowanie przedmiotu.

9.3 Ustawianie punktu zerowego przedmiotu
Ponieważ położenie obrabianego przedmiotu w kierunku Z nie jest wiadome, musimy ustalić jego punkt zerowy.
W odniesieniu do osi X punkt środkowy znajduje się zawsze na X0, ponieważ chodzi tu o element rotujący.
Na osi Z punkt zerowy obrabianego przedmiotu zaznacza się zwykle przez zadrapanie zwymiarowanym narzędziem.

Symbol punktu zerowego przedmiotu W

9
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9.4 Realizacja planu obróbki
Maszyna jest teraz przygotowana, przedmiot zamocowany a narzędzia dobrane wymiarowo (patrz rozdział 4). Możemy
więc zaczynać:

Przyciski

Ekran

Objaśnienia
• Wybieramy katalog zawierający wymagany
plan obróbki. Przykłady z niniejszej instrukcji
znajdują się w katalogu WERKSTUECKE.
• Przyciskiem Przetwarzaj ładujemy plan
obróbki do trybu pracy AUTO.

• Ponieważ plan obróbki nie był jeszcze realizowany
pod nadzorem, ustawiamy potencjometr posuwu
w położeniu zerowym, żeby od samego początku
mieć "wszystko pod kontrolą".

• Jeśli w trakcie produkcji chcemy również
oglądać symulację, przed startem musimy
wybrać funkcję Rysuj równocześnie. Tylko
wtedy wszystkie drogi przejazdów będą
wyświetlane.
• Uruchamiamy produkcję przyciskiem
i sprawdzamy prędkość ruchów narzędzia na
potencjometrze posuwu.
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Tak łatwo i szybko, jak zaprojektowałeś te przedmioty przy
użyciu ShopTurn …

… będziesz mógł od tej pory
projektować w ShopTurn SWOJE
przedmioty.
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Poniższe 4 ćwiczenia to podstawa osobistych testów pracy z ShopTurn. Jako pomoc służy widoczny ewentualny plan
obróbki. Podane czasy dotyczą wykonywania czynności zgodnie z takim planem obróbki. Prosimy traktować te czasy jako
ogólne zalecenie przy szukaniu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Ćwiczenie 1: Czy poradzisz sobie przy użyciu ShopTurn w 10 minut?

W tym planie obróbki obrabiany przedmiot ma być splanowany na wymiar w dwóch fazach obróbki. Punkt początkowy
konturu 1 może być więc ustawiony na początku pierwszej fazki.
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Ćwiczenie 2: Czy poradzisz sobie przy użyciu ShopTurn w 10 minut?

Tutaj można optymalnie wykorzystać automatyczne skrawanie wykańczające.
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Ćwiczenie 3: Czy poradzisz sobie przy użyciu ShopTurn w 10 minut?

Uwaga: Zaprojektuj promień 5 w dwóch fazach.
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Ćwiczenie 4: Czy poradzisz sobie przy użyciu ShopTurn w 15 minut?

W tym planie obróbki powierzchnia splanowania została najpierw obrobiona zgrubnie, a potem wygładzona. Następnie
wykonano całą zewnętrzną strefę obróbki wraz z podtoczeniem. Potem wykonano obróbkę wewnętrznej części konturu.
Punkt początkowy konturu wewnętrznego ustawiono na X70/ Z0. Za pomocą edytora rozszerzonego można łatwo
zamieniać obróbkę z zewnątrz i wewnątrz poprzez wycinanie i wstawianie.
9
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Wykaz ilustracji

Dziękujemy firmom

DMG
Verlag Europa-Lehrmittel
Iscar
Krupp-Widia
Röhm
Sandvik
Seco
Walter AG

za udostępnienie materiału ilustracyjnego ze stron 6, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 96, 97 i 99.
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