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Acest produs utilizează tehnologia Java a Oracle Corporation şi vă rugăm să luaţi la cunoştinţă faptul
că Oracle deţine marca comercială Java şi toate mărcile comerciale asociate Java şi să respectaţi
indicaţiile referitoare la marca comercială de la adresa
www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html.
Orice distribuire a programelor Java (în afara acestui aparat/utilaj) va face obiectul unui contract de
licenţă cu caracter juridic obligatoriu încheiat între utilizatorul final şi Oracle. Orice utilizare a funcţiilor
ii

CERTIFICAT DE GARANŢIE LIMITATĂ
Haas Automation, Inc.
ce acoperă echipamentele CNC Haas Automation, Inc.
Valabil începând cu 1 septembrie 2010
Haas Automation Inc. (denumit „Haas” sau „Producătorul”) acordă o garanţie limitată
pentru toate centrele de frezare, centrele de strunjire şi maşinile rotative noi (denumite
colectiv „Maşini CNC”) şi componentele acestora (cu excepţia celor enumerate mai jos în
secţiunea Limitări şi excluderi ale garanţiei) (denumite „Componente”), care sunt produse
de Haas şi comercializate de Haas sau distribuitorii săi autorizaţi conform celor stipulate în
prezentul Certificat. Garanţia stipulată în prezentul Certificat este o garanţie limitată şi
reprezintă unica garanţie acordată de Producător, fiind supusă termenilor şi condiţiilor
prezentului Certificat.
Acoperirea garanţiei limitate
Fiecare Maşină CNC şi Componentele acesteia (denumite colectiv „Produse Haas”) sunt
garantate de Producător împotriva defectelor de material şi de fabricaţie. Această garanţie
este acordată exclusiv utilizatorului final al Maşinii CNC (denumit „Client”). Perioada
acestei garanţii limitate este de un (1) an. Perioada de garanţie începe de la data instalării
Maşinii CNC la sediul Clientului. Clientul poate achiziţiona o extindere a perioadei de
garanţie de la Haas sau de la un distribuitor autorizat Haas (denumită „Garanţie extinsă”)
în orice moment în timpul primului an de exploatare.
Numai reparaţia sau înlocuirea
Singura responsabilitate a Producătorului şi remedierea exclusivă pentru Client referitoare
la oricare şi la toate Produsele Haas se va limita la repararea sau înlocuirea, conform
deciziei Producătorului, a Produsului Haas defect.
Declinarea răspunderii
Prezenta garanţie este unica şi exclusiva garanţie a Producătorului şi ţine loc de orice alte
garanţii de orice fel sau natură, explicite sau implicite, scrise sau orale, inclusiv dar fără a
se limita la orice garanţie comercială implicită, garanţie implicită a adecvării la un anumit
scop sau altă garanţie de calitate sau performanţe ori de neîncălcare a drepturilor. Prin
prezentul document, Producătorul declină astfel de garanţii de orice tip, iar Clientul renunţă
la acestea.
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Limitări şi excluderi ale garanţiei
Componentele supuse uzurii în cursul utilizării normale şi în timp, inclusiv dar fără a se
limita la vopseaua, finisarea şi starea geamurilor, becurile, garniturile de etanşare, periile
de contact, garniturile, sistemul de evacuare a aşchiilor (de ex. transportorul de tip şnec,
jgheabul de şpan), curelele de transmisie, benzile, filtrele, rolele uşilor, bolţurile
schimbătorului de scule etc., sunt excluse din prezenta garanţie. Procedurile de întreţinere
specificate de Producător trebuie respectate şi înregistrate în vederea validării garanţiei de
faţă. Această garanţie este invalidată dacă Producătorul constată că (i) orice Produs Haas
a făcut obiectul manipulării sau exploatării incorecte, abuzurilor, neglijării, accidentelor,
instalării, întreţinerii sau depozitării neadecvate, respectiv exploatării neadecvate sau
pentru aplicaţii improprii, inclusiv utilizarea de lichide de răcire sau alte lichide
necorespunzătoare (ii) orice Produs Haas a fost reparat sau deservit necorespunzător de
către Client, tehnician de service neautorizat sau o altă persoană neautorizată, (iii) Clientul
sau orice altă persoană aduce sau încearcă să aducă modificări oricărui Produs Haas fără
autorizarea prealabilă în scris a Producătorului şi/sau (iv) orice Produs Haas a fost utilizat
în scop necomercial (de exemplu pentru uz personal sau casnic). Această garanţie nu
acoperă daunele sau defectele datorate unor factori externi sau chestiuni aflate în afara
controlului rezonabil al Producătorului, inclusiv dar fără a se limita la furturi, acte de
vandalism, incendii, intemperii (cum ar fi ploi, inundaţii, vânt, trăsnete sau cutremure), acte
de război sau terorism.
Fără a limita caracterul general al oricăreia dintre excluderile sau limitările descrise în
prezentul Certificat, această garanţie nu include nicio garanţie cu privire la conformitatea
oricărui Produs Haas cu toate specificaţiile de producţie sau cu alte cerinţe sau cu privire
la funcţionarea neîntreruptă şi fără erori a oricărui Produs Haas. Producătorul nu îşi asumă
nicio responsabilitate cu privire la utilizarea oricărui Produs Haas de către orice persoană
şi nu îşi va asuma nicio responsabilitate faţă de nicio persoană pentru nicio problemă de
proiectare, producţie, funcţionare, performanţă sau de altă natură pentru oricare Produs
Haas, în afară de repararea sau înlocuirea acestuia, conform celor stipulate în garanţia de
mai sus.
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Limitarea responsabilităţii şi a daunelor
Producătorul nu va răspunde faţă de Client sau faţă de orice altă persoană pentru niciun
fel de daune-interese compensatorii, daune incidente, daune indirecte, daune punitive,
daune speciale, respectiv alte daune sau pretenţii, fie în cadrul executării contractului, în
caz de prejudiciu, sau altă regulă juridică sau de echitate ce rezultă din ori în legătură cu
orice Produs Haas, alte produse sau servicii furnizate de Producător sau de un distribuitor
autorizat, tehnician de service sau un alt reprezentant autorizat al Producătorului (denumiţi
colectiv „reprezentant autorizat”), sau defectarea componentelor sau produselor realizate
prin utilizarea unui Produs Haas, chiar dacă Producătorul sau orice reprezentant autorizat
al acestuia a fost informat cu privire la posibilitatea unor asemenea daune, daune sau
pretenţii care includ, fără a se limita la, pierderi de profit, de date, de produse, de venituri,
sau de utilizare, costuri cu timpii morţi, fond comercial, orice prejudiciu adus
echipamentelor, facilităţilor sau altor bunuri ale oricărei persoane, şi orice daune care ar
putea fi cauzate de o defectare a oricărui Produs Haas. Orice astfel de daune şi pretenţii
sunt declinate de Producător, Clientul renunţând la acestea. Singura responsabilitate a
Producătorului şi remedierea exclusivă pentru Client referitoare la daune şi pretenţii
indiferent de cauză se va limita la repararea sau înlocuirea, conform deciziei
Producătorului, a Produsului Haas defect, conform celor stipulate în garanţia de faţă.
Clientul a acceptat limitările şi restricţiile stipulate în prezentul Certificat, inclusiv dar fără a
se limita la restricţiile cu privire la dreptul său de a recupera daune ca parte a tranzacţiei
încheiate cu Producătorul sau Reprezentantul autorizat al acestuia. Clientul înţelege şi
acceptă faptul că preţul Produselor Haas ar fi mai mare dacă Producătorul ar trebui să
răspundă pentru daune şi pretenţii ce nu fac obiectul garanţiei de faţă.
Acordul deplin
Prezentul Certificat anulează oricare şi toate celelalte acorduri, promisiuni, prezentări sau
garanţii, fie orale, fie în scris, încheiate între părţi sau de către Producător în legătură cu
aspectele ce fac obiectul acestui Certificat şi include toate înţelegerile şi acordurile
convenite de părţi sau de către producător în legătură cu aceste aspecte. Prin prezentul
document, Producătorul respinge explicit orice alte acorduri, promisiuni, prezentări sau
garanţii, făcute fie oral, fie în scris, care sunt adiţionale sau care nu concordă cu orice
termen sau condiţie a acestui Certificat. Termenii şi condiţiile stipulate în acest Certificat nu
pot face obiectul unor modificări sau amendamente decât cu acordul scris şi semnat atât
de Producător, cât şi de Client. Cu toate acestea, Producătorul va onora o Garanţie extinsă
numai în limitele în care aceasta extinde perioada de garanţie aplicabilă.
Transmisibilitatea
Această garanţie este transmisibilă de la Clientul iniţial către o terţă parte dacă Maşina
CNC este vândută printr-un contract privat de vânzare înaintea expirării perioadei de
garanţie, cu condiţia notificării scrise a Producătorului cu privire la aceasta şi ca această
garanţie să fie validă la momentul transferului. Cesionarul acestei garanţii se va supune
tuturor termenilor şi condiţiilor acestui Certificat.
v

Diverse
Această garanţie va fi guvernată de legislaţia Statului California, fără aplicarea regulilor
referitoare la conflictele de legi. Oricare şi toate disputele pe marginea acestei garanţii vor
fi rezolvate de o Curte din jurisdicţia de competenţă aflată în Ventura County, Los Angeles
County sau Orange County, California. Oricare termen sau clauză a acestui Certificat
invalidat(ă) sau neexecutoriu(e) în orice situaţie şi în orice jurisdicţie nu va afecta
valabilitatea sau titlul executoriu al celorlalţi termeni şi clauze prezentate aici sau
valabilitatea ori titlul executoriu al termenului sau clauzei respectiv(e) în orice altă situaţie
sau orice altă jurisdicţie.
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Feedback de la clienţi
Dacă aveţi probleme sau întrebări cu privire la prezentul Manual al operatorului, vă rugăm
să ne contactaţi la adresa www.HaasCNC.com. Utilizaţi link-ul „Contactați-ne” şi transmiteţi
comentariile dumneavoastră către Customer Advocate.
Alăturaţi-vă online proprietarilor de utilaje Haas şi faceţi parte din marea comunitate CNC
în următoarele pagini web:

haasparts.com
Your Source for Genuine Haas Parts
www.facebook.com/HaasAutomationInc
Haas Automation on Facebook
www.twitter.com/Haas_Automation
Follow us on Twitter
www.linkedin.com/company/haas-automation
Haas Automation on LinkedIn
www.youtube.com/user/haasautomation
Product videos and information
www.flickr.com/photos/haasautomation
Product photos and information
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Politica referitoare la satisfacţia clienţilor
Stimate client Haas,
Satisfacţia deplină şi bunăvoinţa dumneavoastră sunt de maximă importanţă atât pentru
Haas Automation, Inc., cât şi pentru distribuitorul Haas (HFO) de la care aţi achiziţionat
echipamentul. În mod normal, în cazul în care veţi întâmpina o problemă în legătură cu
tranzacţia sau exploatarea echipamentului, aceasta va fi rezolvată rapid de către HFO.
Totuşi, dacă modul de rezolvare a problemelor dumneavoastră nu vă satisface deplin, şi
aţi discutat despre acestea cu un membru al echipei de management a HFO, Managerul
general sau direct cu proprietarul HFO, vă rugăm să procedaţi astfel:
Contactați Serviciul Customer Advocate pus la dispoziție de Haas Automation la numărul
805-988-6980. Pentru a putea rezolva cât mai rapid posibil problemele dumneavoastră, vă
rugăm să aveţi la îndemână următoarele informaţii atunci când ne apelaţi:
•
•
•
•

Numele companiei, adresa şi numărul de telefon
Modelul maşinii şi seria de fabricaţie
Numele HFO, precum şi numele ultimei persoane de la HFO pe care aţi contactat-o
Natura problemei dumneavoastră

Dacă doriţi să vă adresaţi în scris companiei Haas Automation, vă rugăm să utilizaţi adresa:
Haas Automation, Inc. U.S.A.
2800 Sturgis Road
Oxnard CA 93030
Att: Customer Satisfaction Manager
email: customerservice@HaasCNC.com
Odată contactat Centrul de servicii clienţi al Haas Automation, vom întreprinde toate
eforturile pentru a rezolva cât mai rapid problemele respective în colaborare cu
dumneavoastră şi HFO. Noi, cei de la Haas Automation, ştim că o bună relaţie Client Distribuitor - Producător va contribui la succesul pe termen lung al tuturor celor implicaţi.
Internaţional:
Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28, B-1930
Zaventem, Belgia
email: customerservice@HaasCNC.com
Haas Automation Asia
No. 96 Yi Wei Road 67,
Waigaoqiao FTZ
Shanghai 200131 R.P.C.
email: customerservice@HaasCNC.com
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Declaraţie de conformitate
Produs: Strunguri CNC (Centre de strunjire)*
*Inclusiv toate dotările opţionale instalate din fabricaţie sau instalate la client de către o
Reprezentanţă autorizată Haas (HFO)
Fabricat de:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard CA 93030
805-278-1800

Declarăm, pe proprie răspundere, că produsele enumerate mai sus, la care face referire
această declaraţie, sunt conforme cu reglementările enunţate în directiva CE privind
Centrele de prelucrare:
•
•
•

Directiva privind Maşinile şi utilajele 2006 / 42 / CE
Directiva privind Compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
Standarde suplimentare:
–
EN 60204-1:2006 / A1:2009
–
EN 614-1:2006+A1:2009
–
EN 894-1:1997+A1:2008
–
EN ISO 13849-1:2015

RoHS2: CONFORME (2011/65/UE) prin exceptare în baza documentaţiei producătorului.
Exceptare pentru:
a)
b)
c)

Utilaje industriale staţionare de mare gabarit.
Plumbul ca element de aliere în oţeluri, aluminiu şi cupru.
Cadmiul și compușii săi din contactele electrice.

Persoana autorizată să întocmească fişa tehnică:
Jens Thing
Adresă:
Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgia
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SUA: Haas Automation certifică faptul că această maşină este conformă cu standardele de
proiectare şi fabricaţie OSHA şi ANSI enumerate mai jos. Funcţionarea acestei maşini va
fi conformă cu standardele enumerate mai jos numai atât timp cât proprietarul şi operatorul
va respecta permanent cerinţele referitoare la operare, întreţinere şi instruire din
standardele respective.
•
•
•
•

OSHA 1910.212 - Cerinţe generale pentru toate maşinile
ANSI B11.5-1984 (R1994) Strunguri
Criteriile de performanță pentru protecție ANSI B11.19-2010
ANSI B11.22-2002 Cerinţe de siguranţă pentru centrele de strunjire şi maşinile de
strunjire cu comandă numerică automată
ANSI B11.TR3-2000 Evaluarea riscurilor şi reducerea riscurilor - Directivă referitoare
la estimarea, evaluarea şi reducerea riscurilor asociate maşinilor-unelte

•

CANADA: Ca producător al echipamentului original, declarăm că produsele enumerate
sunt conforme cu reglementările enunţate în Secţiunea 7, Inspecţii înainte de pornire cu
privire la sănătate şi securitate a Reglementării 851 din cadrul Reglementărilor privind
sănătatea şi securitatea în muncă în mediul industrial pentru dispoziţiile şi standardele
privind protecţia maşinilor.
Suplimentar, acest document îndeplinește dispoziția privind notificarea în scris pentru
exceptarea de la inspecția efectuată înainte de punerea în funcțiune pentru utilajul
prezentat în conformitate cu Directivele de sănătate și securitate din Ontario, Directivele
PSR din noiembrie 2016. Directivele PSR acceptă notificarea scrisă din partea
producătorului echipamentului original prin care declară conformitatea cu standardele
aplicabile, permițând exceptarea de la Verificarea din punct de vedere al sănătății și
siguranței înainte de punerea în funcțiune.

C

ETL LISTED
CONFORMS TO
NFPA STD 79
ANSI/UL STD 508
UL SUBJECT 2011
CERTIFIED TO
CAN/CSA STD C22.2 N O.73

All Haas CNC machine tools carry the ETL Listed mark,
certifying that they conform to the NFPA 79 Electrical
Standard for Industrial Machinery and the Canadian
equivalent, CAN/CSA C22.2 No. 73. The ETL Listed and
cETL Listed marks are awarded to products that have
successfully undergone testing by Intertek Testing
Services (ITS), an alternative to Underwriters'
Laboratories.
Haas Automation has been assessed for conformance
with the provisions set forth by ISO 9001:2008. Scope of
Registration: Design and Manufacture of CNC Machines
Tools and Accessories, Sheet Metal Fabrication. The
conditions for maintaining this certificate of registration are
set forth in ISA's Registration Policies 5.1. This
registration is granted subject to the organization
maintaining compliance to the noted stardard. The validity
of this certificate is dependent upon ongoing surveillance
audits.

Instrucţiuni originale
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Manualul operatorului şi alte resurse online
Acest manual reprezintă manualul de operare şi programare valabil pentru toate strungurile
Haas.
Versiunea în limba engleză a acestui manual este furnizată tuturor clienților, fiind marcată
ca „Instrucțiuni originale".
Pentru multe alte zone, există o variantă tradusă a acestui manual marcată ca
„Traducerea instrucțiunilor originale".
Acest manual conține o versiune nesemnată a „Declarației de conformitate" obligatorie
în UE. Clienții din Europa primesc o versiune semnată în limba engleză a Declarației de
conformitate cu denumirea modelului și numărul de fabricație.
În plus față de acest manual, puteți găsi foarte multe informații suplimentare online la:
www.haascnc.com la secțiunea de Service.
Atât acest manual, cât şi traducerile acestui manual sunt disponibile online pentru maşini
vechi de până la aproximativ 15 ani.
Unitatea de comandă CNC a mașinii dumneavoastră cuprinde tot conținutul acestui
manual în multe limbi și poate fi găsită prin accesarea butonului [HELP] (Ajutor).
Multe modele de maşini sunt livrate cu o completare la manual disponibilă şi online.
Toate opţiunile maşinii au, de asemenea, informaţii suplimentare online.
Informații despre întreținere și service sunt disponibile online.
„Ghidul de instalare" online conține informații și o listă de verificare pentru cerințele
privind partea Pneumatică și Electrică, Extractorul de picături opțional, Dimensiunile de
transport, greutate, Instrucțiunile de ridicare, fundație și amplasare, etc.
Ghidul privind lichidul de răcire corespunzător și întreţinerea lichidului de răcire se află în
Manualul operatorului şi online.
Schemele pneumatice se află pe interiorul ușii panoului de lubrifiere și pe ușa unității de
comandă CNC.
Tipurile de lubrifiere, unsoare, ulei și lichid hidraulic sunt enumerate pe o etichetă
amplasată pe panoul de lubrifiere al mașinii.
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Modul de utilizare a acestui manual

Modul de utilizare a acestui manual
Pentru a profita la maximum de noua dumneavoastră maşină Haas, citiţi cu atenţie acest
manual şi consultaţi-l cât mai frecvent. Conţinutul acestui manual este, de asemenea,
disponibil pe unitatea de comandă a maşinii în cadrul funcţiei HELP (Ajutor).
important: Înainte să puneţi în funcţiune maşina, citiţi şi înţelegeţi capitolul Siguranţa al
Manualului operatorului.

Declaraţie referitoare la avertizări
Pe parcursul întregului manual, enunţurile importante sunt evidenţiate în textul principal
prin intermediul unei pictograme şi al unui cuvânt de semnalare asociat: „Pericol”,
„Avertisment”, „Atenţie”, sau „Notă”. Pictograma şi cuvântul de semnalare indică gravitatea
stării sau situaţiei. Citiţi obligatoriu aceste enunţuri şi acordaţi o atenţie specială respectării
instrucţiunilor.

Descriere
Pericol înseamnă că există o stare sau situaţie ce va
cauza o accidentare gravă sau mortală dacă nu
respectaţi instrucţiunile specificate.

Avertisment înseamnă că există o stare sau situaţie
ce va cauza o accidentare de gravitate medie dacă
nu respectaţi instrucţiunile specificate.
Atenţie înseamnă că se poate produce o
accidentare minoră sau avarierea maşinii dacă nu
respectaţi instrucţiunile specificate. Poate fi de
asemenea necesar să reporniţi o procedură dacă nu
respectaţi instrucţiunile dintr-un enunţ marcat
cu Atenție.
Notă înseamnă că textul furnizează informaţii
suplimentare, clarificări sau recomandări utile.

xii

Exemplu

danger: Acces interzis. Pericol de electrocutare,
accidentare sau avariere a utilajului. Nu vă urcaţi
sau staţionaţi în această zonă.

warning: Nu plasaţi niciodată mâinile între
schimbătorul de scule şi păpuşa portsculă.

caution: Scoateţi maşina de sub tensiune înainte
să executaţi lucrări de întreţinere.

notă: Respectaţi aceste indicaţii dacă maşina
este echipată cu o masă opţională cu gabarit
extins pentru axa Z.

Convenţii utilizate în acest manual
Descriere

Exemplu de text
G00 G90 G54 X0. Y0.;

Textul Bloc de cod oferă exemple de programe.
O Referinţă buton de comandă indică denumirea
unei taste sau unui buton de comandă pe care îl
apăsaţi.

Apăsaţi butonul [CYCLE START] (Pornire ciclu).

O Cale fişier descrie o secvenţă de directoare ale
sistemului de fişiere.

Service > Documents and Software (service,
documente şi software) >...

O Referinţă mod descrie un mod al maşinii.

MDI

Un Element ecran descrie un obiect de pe afişajul
maşinii cu care puteţi interacţiona.

Selectaţi fila SYSTEM (Sistem).

Ieşire sistem descrie textul pe care îl afişează
unitatea de comandă a maşinii ca răspuns la acţiunile
operatorului.

ÎNCHEIERE PROGRAM

Intrare utilizator descrie textul pe care trebuie să îl
introduceţi în unitatea de comandă a maşinii.

G04 P1.;

Variabila n indică o gamă de numere întregi
ne-negative cuprinsă între 0 şi 9.

Dnn reprezintă D00 până la D99.

xiii

Modul de utilizare a acestui manual
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1.1

Note generale de siguranţă

CAUTION:

Numai personalul autorizat şi instruit va opera acest echipament.
Trebuie să acţionaţi întotdeauna în conformitate cu Manualul
operatorului, etichetele de siguranţă, procedurile de siguranţă şi
instrucţiunile pentru operarea maşinii în siguranţă. Personalul
neinstruit reprezintă un pericol pentru sine şi pentru maşină.

IMPORTANT:

Nu operaţi maşina înainte să citiţi toate avertismentele, atenţionările şi
instrucţiunile.

CAUTION:

Exemplele de program din acest manual au fost testate în ceea ce
priveşte precizia, însă sunt prezentate doar cu titlu de exemplu.
Programele nu definesc sculele, corecţiile/decalajele sau materialele.
Acestea nu descriu sistemul de suport piesă sau alte dispozitive de
fixare. Dacă doriţi să rulaţi un exemplu de program pe maşina
dumneavoastră, faceţi acest lucru în modul Grafic. Respectaţi
întotdeauna practicile de prelucrare în siguranţă atunci când rulaţi un
program cu care nu sunteţi familiarizat.
Toate maşinile CNC induc pericole din cauza pieselor de prelucrat rotative, pieselor fixate
necorespunzător, curelelor de transmisie şi fuliilor, înaltei tensiuni, zgomotului şi aerului
comprimat. Trebuie să respectaţi permanent măsurile de siguranţă de bază pentru a se
reduce riscurile de accidentare a personalului şi de producere de avarii mecanice.
Zona de lucru trebuie să fie iluminată corespunzător pentru o vizualizare clară și pentru
operarea în siguranță a mașinii. Zona de lucru include și zona de lucru a operatorului și
toate zonele mașinii care pot fi accesate în timpul operațiilor de întreținere sau curățare.
Iluminarea corespunzătoare este responsabilitatea utilizatorului.
Sculele de așchiere, sistemul de suport piesă, piesa de prelucrat și lichidul de răcire nu
intră în sfera de aplicare și control a Haas Automation, Inc. Fiecare dintre aceste potențiale
pericole asociate cu acestea (marginile ascuțite, considerente legate de ridicarea de
greutăți, compoziții chimice etc) și responsabilitatea față de acestea, sunt în sarcina
utilizatorului care trebuie să ia măsurile corespunzătoare (echipament de protecție
corespunzător, instruire etc).
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Este necesară curățarea mașinii în timpul utilizării obișnuite și înainte de operațiile de
întreținere sau reparație. Echipamentul opțional este disponibil pentru a ajuta la curățarea
furtunurilor spălătorului și a transportoarelor de șpan. Utilizarea în siguranță a acestui
echipament necesită instruire și poate necesita echipament de protecție corespunzător,
acestea fiind responsabilitatea utilizatorului.
Acest manual al operatorului este conceput ca un ghid de referință și nu trebuie să fie
singura sursă de instruire. Materialele pentru instruire completă a operatorului sunt
disponibile la distribuitorul autorizat Haas.

1.1.1

Rezumatul tipurilor de operații ale mașinilor-unelte Haas
Automation
Strungurile CNC Haas sunt utilizate pentru așchierea și modelarea metalelor și altor
materiale dure. Natura lor este de uz general, iar lista tuturor acelor materiale și a tipurilor
de așchiere nu este niciodată completă. Aproximativ întreaga operație de așchiere și
modelare este efectuată de o parte rotativă fixată într-o mandrină. Sculele sunt fixate în
capul revolver. Unele operațiuni de așchiere necesită un lichid de răcire. De asemenea,
lichidul de răcire este opțional, în funcție de tipul de așchiere.
Operațiile Strungurilor Haas sunt împărțite în trei zone. Este vorba despre: Operații,
Întreținere și Service. Operațiile și Întreținerea trebuie efectuate de un operator al mașinii,
instruit și calificat. Acest Manual al operatorului conține unele informații necesare pentru a
opera mașina. Toate celelalte operații ale mașinii sunt considerate ca făcând parte din
operațiile de Service. Operațiile de service trebuie efectuate doar de personalul special
instruit de service.
Operațiile acestei mașini constau în:
1.

Setarea mașinii
•

2.

Funcționarea mașinii în modul automat
•

3.
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Funcționarea în modul automat este inițiată prin butonul Cycle-Start (pornire
ciclu) și poate fi efectuată numai cu ușile închise.

Încărcarea și descărcarea materialelor (pieselor) de către operator
•

4.

Setarea mașinii se efectuează pentru a configura inițial sculele,
corecțiile/decalajele și dispozitivele de fixare, necesare pentru a executa o
funcție repetitivă, care mai apoi este denumită drept funcționarea mașinii.
Unele funcții de setare ale mașinii pot fi efectuate cu ușa deschisă, dar sunt
limitate la funcția „oprire rulare”.

Operațiile de încărcare și descărcare a pieselor sunt precedate și urmează
după funcționarea în modul automat. Acest lucru trebuie efectuat cu ușile
deschise și toate mișcările automate ale mașinii sunt oprite atunci când ușa
este deschisă.

Încărcarea și descărcarea sculelor de așchiere de către operator

•

Încărcarea și descărcarea sculei se face mai rar decât setarea. Acest lucru
este necesar atunci când o sculă este uzată și trebuie înlocuită.

Operația de întreținere constă în:
1.

Adăugarea și menținerea nivelului lichidului de răcire
•

2.

Adăugarea de lubrifianți
•

3.

Adăugarea de lichid de răcire și menținerea concentrației lichidului de răcire
sunt necesare la intervale regulate. Această funcție este în sarcina
operatorului și trebuie efectuată dintr-o locație sigură, în afara incintei de lucru
sau cu ușile deschise și cu mașina oprită.
Adăugarea de lubrifianți pentru arborele principal și axe este necesară la
intervale regulate. Aceste intervale pot avea o durată de luni sau ani. Această
funcție este în sarcina operatorului și este întotdeauna efectuată dintr-o locație
sigură, din afara incintei de lucru.

Evacuarea șpanului din mașină
•

Curățarea șpanului din mașină este necesară la anumite intervale, în funcție
de tipul de prelucrare efectuat. Această funcție este în sarcina operatorului.
Este efectuată cu ușile deschise și toate celelalte operații ale mașinii sunt
oprite.

Operațiile de service constau în următoarele:
1.

Repararea unei mașini care nu funcționează corect
•

2.

Mutarea mașinii, scoaterea ambalajului și instalarea
•

3.

Mașinile Haas sunt livrate la locația utilizatorului aproape gata de funcționare.
Cu toate acesta, este nevoie de o persoană instruită pentru service care să
finalizeze instalarea. Instrucțiunile legate de instalare și service sunt furnizate
separat de Manualul operatorului.

Ambalarea mașinii
•

4.

Orice mașină care nu funcționează corect necesită operații de service
efectuate de către personal instruit de fabrică. Această funcție nu este
niciodată în sarcina operatorului. Nu este considerată drept operație de
întreținere. Instrucțiunile legate de instalare și service sunt furnizate separat de
Manualul operatorului.

Ambalarea mașinii pentru transport necesită același material de ambalare
furnizat de către Haas în livrarea inițială. Operațiunea de ambalare necesită o
persoană instruită pentru service care să finalizeze instalarea. Instrucțiunile
pentru transport sunt furnizate separat de Manualul operatorului.

Scoaterea din uz, demontarea și reciclarea
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•

5.

Scoaterea din uz la sfârșitul ciclului de viață
•

1.1.2

Nu se așteaptă ca mașina să fie demontată pentru transport; poate fi mutată
în întregime în același mod în care a fost instalată. Mașina poate fi returnată
distribuitorului producătorului pentru a fi scoasă din uz; producătorul acceptă
orice/toate componentele pentru reciclare conform Directivei 2002/96/CE.
Scoaterea din uz la sfârșitul ciclului de viață trebuie efectuată conform legilor
și reglementărilor din regiunea în care se află mașina. Aceasta este
responsabilitatea comună a proprietarului și vânzătorului mașinii. Analiza de
risc nu se adresează acestei faze.

Citiţi înainte de punerea în funcţiune

DANGER:

Nu pătrundeţi în zona de prelucrare atât timp cât maşina este în
funcţiune sau atât timp cât sunt posibile mişcări ale maşinii. Pericol de
accidentare gravă sau mortală. Mişcarea este posibilă atunci când
maşina se află în funcţiune şi maşina nu este în [EMERGENCY
STOP].
Noţiuni de bază referitoare la siguranţă:
•
•
•
•

•
•
•

Această maşină poate provoca accidente grave.
Maşina este comandată automatizat şi poate porni în orice moment.
Consultaţi codurile şi normele locale de protecţie a muncii înainte să puneţi în
funcţiune maşina. Contactaţi dealerul dumneavoastră dacă aveţi întrebări pe teme
de siguranţă.
Intră în aria de responsabilitate a proprietarului mașinii să se asigure că toţi cei
implicaţi în instalarea şi exploatarea maşinii sunt perfect familiarizaţi cu instrucţiunile
de operare şi de siguranţă furnizate împreună cu maşina, ÎNAINTE să lucreze cu
maşina. Responsabilitatea finală pentru siguranţă ţine de proprietarul maşinii şi de
personalul care lucrează cu maşina.
Utilizaţi protecţii corespunzătoare pentru ochi şi urechi atunci când exploataţi
maşina.
Utilizați mănuși corespunzătoare atunci când îndepărtați materialul prelucrat și
pentru a curăța mașina.
Înlocuiţi imediat geamurile dacă sunt deteriorate sau puternic zgâriate.

Siguranța din punct de vedere electric:
•
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Tensiunea de alimentare trebuie să respecte specificaţiile. Încercarea de a alimenta
maşina din orice altă sursă poate conduce la avarii grave şi la invalidarea garanţiei.

•

•
•

Panoul electric trebuie să fie închis, iar cheia şi încuietorile de pe compartimentul de
comandă trebuie să fie asigurate permanent, cu excepţia lucrărilor de instalare şi
service. În cazurile respective, numai electricienii calificaţi vor avea acces la panou.
Când întrerupătorul principal de reţea este cuplat, panoul electric se află sub înaltă
tensiune (inclusiv plăcile de circuite şi circuitele logice), iar unele componente
funcţionează la temperaturi ridicate; de aceea, se impune o atenţie maximă. Odată
maşina instalată, compartimentul de comandă trebuie încuiat, iar cheia va fi
accesibilă exclusiv personalului de service calificat.
Nu resetaţi întrerupătorul de reţea înainte să fie investigată şi înţeleasă cauza
defecţiunii. Numai personalul de service calificat Haas va executa lucrări de
depanare şi reparaţie a echipamentului Haas.
Nu apăsaţi butonul [POWER UP] de pe consola de comandă înainte să se finalizeze
instalarea maşinii.

Siguranța în timpul funcționării:
•
•

•
•

Nu puneţi în funcţiune maşina decât dacă uşile sunt închise, iar sistemele de
interblocare ale uşilor funcţionează corespunzător.
Verificaţi dacă există componente şi scule deteriorate înainte să puneţi în funcţiune
maşina. Orice componentă sau sculă deteriorată va fi reparată corespunzător sau
înlocuită de personalul autorizat. Nu exploataţi maşina dacă vi se pare că orice
componentă nu funcţionează corect.
În cursul rulării unui program, capul revolver se poate deplasa rapid în orice moment.
Piesele fixate necorespunzător ce sunt prelucrate la turaţii ridicate pot fi proiectate
cu viteze mari şi perfora incinta maşinii. Prelucrarea pieselor supradimensionate sau
fixate pe margine nu este sigură.

Eliberarea unei persoane prinse în mașină:
•
•
•

Nicio persoană nu ar trebui să fie prinsă în interiorul mașinii, în timpul funcționării.
În cazul unei situații, puțin probabile, în care o persoană este blocată în interiorul
mașinii va trebui apăsat imediat butonul oprire de urgență, iar persoana va fi
eliberată.
Dacă persoana este strâmtorată sau prinsă, trebuie oprită alimentarea mașinii; apoi
axele mașinii pot fi mutate utilizând o forță externă puternică în direcția necesară
pentru a elibera persoana.

Recuperarea din înțepenire sau blocaj:
•

•

Transportatorul de șpan - Urmați instrucțiunile de curățare din secțiunea de service
pe site-ul web al Haas (accesați www.haascnc.com și faceți click pe fila Service).
Dacă este necesar, închideți ușile și întoarceți transportorul, astfel încât piesa
blocată sau materialul să fie accesibile și scoateți-le. Utilizați un echipament de
ridicare sau solicitați ajutor pentru ridicarea părților grele și cu probleme.
Unei scule sau a materialului/piesei - Închideți ușile, apăsați [RESET] pentru a șterge
alarmele afișate. Mișcați axa, astfel încât scula și materialul să fie deblocate.
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•

Dacă alarmele nu se resetează sau nu reușiți să eliminați blocajul, contactați
Reprezentanța Haas (HFO) pentru asistență.

Respectaţi indicaţiile următoare atunci când lucraţi cu maşina:
•
•
•
•
•

Exploatarea normală – Ţineţi uşa închisă şi apărătorile în poziţie (în cazul maşinilor
fără incintă) în timpul funcţionării maşinii.
Încărcarea şi descărcarea pieselor – Un operator deschide uşa, efectuează
intervenţia, închide uşa şi apoi apasă butonul [CYCLE START] (pornind mişcarea
automată).
Setarea unei operații de prelucrare - Atunci când setarea este completă, învârtiți
cheia de setare pe modul de setare blocat și scoateți cheia.
Întreținerea / Curățarea mașinii - Apăsați [EMERGENCY STOP] sau [POWER OFF]
de pe mașină înainte să intrați în incintă.
Încărcarea şi descărcarea sculelor – Un mecanic intră în zona de prelucrare pentru
a încărca sau descărca sculele. Părăsiţi complet zona înainte să fie comandată
mişcarea automată (de exemplu, [NEXT TOOL], [TURRET FWD], [TURRET REV]).

Siguranţa mandrinei:

DANGER:

Piesele fixate necorespunzător sau piesele supradimensionate pot fi
proiectate cu forţă mortală.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu depășiți turația nominală a mandrinei. Turaţiile mai mari reduc forţa de strângere
a mandrinei.
Nu se va extinde bara laminată nesprijinită în afara tubului de tragere.
Gresaţi săptămânal mandrina. Respectaţi instrucţiunile producătorului mandrinei cu
privire la întreţinerea periodică.
Fălcile mandrinei nu trebuie să iasă în afara diametrului mandrinei.
Nu prelucraţi piese mai mari decât mandrina.
Respectaţi toate avertismentele producătorului mandrinei cu privire la procedurile ce
vizează mandrina şi sistemul de suport.
Presiunea hidraulică trebuie reglată corect pentru a se fixa bine piesa de prelucrat
fără a o deforma.
Piesele fixate necorespunzător proiectate cu viteze mari pot perfora uşa de protecţie.
Trebuie să reduceţi turaţia arborelui principal pentru protejarea operatorului atunci
când se execută operaţii periculoase (de exemplu strunjirea pieselor
supradimensionate sau fixate pe margine).

Întreținerea periodică a funcțiilor de siguranță ale mașinii:
•
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Inspectați mecanismul de interblocare al ușilor pentru a verifica integrarea și
funcționarea corectă.

•
•

Inspectați geamurile de siguranță și incinta pentru a verifica dacă sunt deteriorate
sau dacă există scurgeri.
Verificați ca toate panourile incintei să fie la locul lor.

Întreținerea dispozitivului de blocare pentru siguranță al ușilor:
•
•
•

Inspectați sistemul de interblocare al ușilor, verificați dacă cheia sistemului de
interblocare al ușilor nu este îndoită, aliniată incorect și dacă toate bridele sunt
instalate.
Inspectați însăși sistemul de interblocare al ușilor pentru a determina dacă nu este
obstrucționat sau aliniat incorect.
Înlocuiți imediat orice componente ale sistemului dispozitivului de blocare pentru
siguranță al ușilor, care nu îndeplinesc aceste criterii.

Testarea dispozitivului de blocare pentru siguranță al ușilor:
•

Cu mașina setată pe modul rulare, închideți ușa mașinii, rulați arborele principal la
100 rot/min, trageți de ușă și verificați dacă ușa nu se deschide.

Întreținerea și testarea incintei mașinii și a geamului de siguranță:
Întreținerea de rutină:
•
•
•
•

Inspectați vizual incinta și geamul de siguranță pentru a găsi orice semne de
deformare, rupere sau alt tip de deteriorare.
Înlocuiți geamurile Lexan după 7 ani sau dacă sunt deteriorate sau extrem de
zgâriate.
Păstrați curate toate geamurile de siguranță și geamurile mașinii pentru a permite
vizualizarea corectă a mașinii în timpul funcționării.
Ar trebuie efectuată o inspecție zilnică vizuală a incintei mașinii pentru a verifica dacă
toate panourile se află la locul lor.

Testarea incintei mașinii:
•

1.1.3

Nu este necesară testarea incintei mașinii.

Limite ale maşinii cu privire la mediu
Tabelul următor prezintă limitele cu privire la mediu pentru o exploatare în siguranţă:

T1.1:

Limite cu privire la mediu (exclusiv pentu uz intern)

Minim

Maxim

Temperatura de funcţionare

41 °F (5,0 °C)

122 °F (50,0 °C)

Temperatura de depozitare

-4 °F (-20,0 °C)

158 °F (70,0 °C)
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Minim

Maxim

Umiditatea atmosferică

20% umiditate relativă, fără
condensare

90% umiditate relativă, fără
condensare

Altitudinea

La nivelul mării

6,000 ft. (1,829 m)

CAUTION:

1.1.4

Nu utilizaţi maşina în medii explozive (vapori şi/sau microparticule
explozive).

Limite ale maşinii cu privire la zgomot

CAUTION:

Luaţi măsuri pentru prevenirea afectării auzului datorită zgomotului
produs de maşină/prelucrare. Purtaţi căşti de protecţie antifonică,
modificaţi aplicaţia (scule, turaţie arbore principal, viteze axe,
dispozitive de fixare, traiectorii programate), astfel încât să se reducă
zgomotul, respectiv restricţionaţi accesul în zona maşinii în cursul
aşchierii.
Nivelurile acustice tipice în poziția operatorului în timpul funcționării obișnuite sunt
următoarele:
•
•
•

NOTE:
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Nivelul de presiune acustică Ponderat-A va fi de 69,4 dB sau mai jos.
Nivelurile presiunii acustice intantanee Ponderat-B va fi de 78,0 dB sau mai jos.
LwA (nivelul de putere acustică Ponderat-A) va fi de 75,0 dB sau mai jos.

Nivelurile de zgomot reale din timpul așchierii sunt influențate
considerabil de alegerea utilizatorului în ceea ce privește materialele,
sculele de așchiere, vitezele și avansurile, sistemul de suport piesă și
de alți factori. Acești factori sunt specifici aplicației și sunt controlați de
utilizator și nu de Haas Automation Inc.

1.2

Funcţionarea nesupravegheată
Maşinile CNC Haas complet închise sunt proiectate să funcţioneze nesupravegheat; totuşi,
s-ar putea ca procesarea nesupravegheată să nu fie sigură.
Cum intră în aria de responsabilitate a proprietarului atelierului setarea sigură a maşinilor
şi utilizarea celor mai bune tehnologii de prelucrare, este de asemenea responsabilitatea
acestuia să gestioneze evoluţia acestor proceduri. Trebuie să monitorizaţi procesul de
prelucrare pentru a preveni daunele, accidentele sau pierderile de vieţi omeneşti dacă
survine o situaţie periculoasă.
De exemplu, dacă există riscul de producere a unor incendii din cauza materialului
prelucrat, va trebui să instalaţi un sistem adecvat de stingere a incendiilor pentru a reduce
riscul afectării personalului, echipamentelor şi facilităţilor. Contactaţi un specialist pentru
instalarea sistemelor de monitorizare înainte ca procesul de prelucrare să fie lăsat
nesupravegheat.
Este în special important să se selecteze echipamente de monitorizare care să poată
identifica eventualele probleme şi întreprinde imediat acţiuni adecvate fără intervenţie
umană.

1.3

Reguli ușă - Mod rulare/configurare
Toate maşinile CNC Haas sunt prevăzute cu încuietori pe uşile operatorului şi comutator
cu cheie pe latura consolei de comandă pentru blocarea şi deblocarea modului Setare. În
general, starea modului Setare (blocată sau deblocată) afectează modul de funcţionare a
maşinii atunci când uşile sunt deschise.
Modul Setare trebuie să fie în general blocat (comutatorul în poziţie verticală, blocată). În
modul rulare și setare, ușile incintei sunt blocate în stare închisă în timpul executării unui
program CNC, al rotirii arborelui principal sau al deplasării unei axe. Uşile se deblochează
automat atunci când maşina nu se află într-un ciclu de prelucrare. Multe funcţii ale maşinii
sunt indisponibile cu uşa deschisă.
Când aceasta este deblocată, modul Setare permite unui operator calificat un acces mai
bun la maşină pentru lucrările de setare. În acest mod, comportamentul maşinii depinde de
starea închisă sau deschisă a uşilor. Diagramele următoare prezintă o sinteză a modurilor
şi funcţiilor permise.

NOTE:

Toate aceste condiții apar ca urmare a presupunerii că ușa este
deschisă și rămâne deschisă înainte și în timpul desfășurării acțiunilor.
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T1.2:

Strung - Restricțiile modului Rulare/Setare

Funcţie maşină

Modul RULARE

Modul SETARE

Avansare, retragere, mișcare
rapidă a păpușii mobile

Nepermisă.

Nepermisă.

Jet aer act.

Nepermisă.

Nepermisă.

Avansul rapid al axei folosind
comanda de avans rapid manual
de pe consolă

Nepermisă.

Permisă.

Avansul rapid al axei folosind
comanda de avans rapid manual
de la RJH

Nepermisă.

Permisă.

Avansul rapid al axei folosind
butonul rotativ de la RJH

Nepermisă.

Nepermisă.

Avansul rapid al axei avansul rapid
al volantului electric de manevră

Nepermisă.

Permisă.

Avansul axei folosind
comutatoarele basculante ale
volantului electric de manevră

Nepermisă.

Nepermisă.

Deplasarea rapidă a axei folosind
comutatoarele basculante ale
volantului electric de manevră

Nepermisă.

Nepermisă.

Deplasarea rapidă a axei folosind
originea G28 sau a doua origine

Nepermisă.

Nepermisă.

Revenire la zero axă

Nepermisă.

Nepermisă.

Acțiuni de configurare a
alimentatorului de bare

Nepermisă.

Nepermisă.

Acțiuni de configurare a
împingătorului de bară

Nepermisă.

Nepermisă.

Transportorul de şpan [CHIP

Nepermisă.

Nepermisă.

Permisă

Permisă

FWD / REV]

Strângerea și destrângerea
mandrinei
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Funcţie maşină

Modul RULARE

Modul SETARE

Butonul [COOLANT] de pe
consolă

Nepermisă.

Permisă.

Butonul [COOLANT] de pe RJH.

Nepermisă.

Permisă.

Permisă

Permisă

Axă C activată

Nepermisă.

Nepermisă.

Lichidul de răcire de înaltă
presiune (HPC) activat

Nepermisă.

Nepermisă.

Avansul rapid al arborelui principal

Nepermisă.

Nepermisă.

Orientare arbore principal

Nepermisă.

Nepermisă.

Sculă anterioară (RJH)

Nepermisă.

Nepermisă.

Retragere, extindere recuperator
de piese

Nepermisă.

Nepermisă.

Retragerea, extinderea brațului
palpatorului

Nepermisă.

Nepermisă.

Rulați un program, butonul
[CYCLE START] de pe consolă

Nepermisă.

Nepermisă.

Rulați un program, butonul

Nepermisă.

Nepermisă.

Butonul [FWD] / [REV] al
arborelui principal de pe consolă

Nepermisă.

Nepermisă.

Butonul [FWD] / [REV] al
arborelui principal de pe RJH.

Nepermisă.

Nepermisă.

Schimbarea sculei [ATC FWD]] /
[ATC REV].

Nepermisă.

Nepermisă.

Dezactivare Axă C

[CYCLE START] de pe RJH

DANGER:

Nu încercaţi să anulaţi funcţiile de siguranţă. În caz contrar, maşina
devine nesigură şi garanţia este invalidată.
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Reguli ușă - Mod rulare/configurare

1.3.1

Celulele robotizate
O mașină în celulă robotizată este lăsată să ruleze un program în timp ce ușa este
deschisă, indiferent de poziția modului Rulare/Setare. În timp ce ușa este deschisă, turația
arborelui principal este limitată la cea mai mică turație în rot/min stabilită din fabrică sau de
setarea 292, Limitarea turației arborelui principal cu ușa deschisă. Dacă ușa este deschisă
în timp ce turația arborelui principal este peste limită, turația arborelui principal va scădea
până la limita de rot/min. Închiderea ușilor elimină limita, iar rot/min programate sunt
restabilite.
Această stare cu uşa deschisă este permisă numai dacă un robot comunică în momentul
respectiv cu maşina CNC. În mod normal, o interfaţă dintre robot şi maşina CNC
controlează siguranţa ambelor echipamente.
Setarea celulei robotizate nu face obiectul acestui manual. Apelați un integrator de celule
robotizate şi HFO pentru a seta corect o celulă robotizată sigură.

1.3.2

Extragerea ceței / Evacuarea incintei
Frezele (cu excepția modelelor CM și GR) au instalată o opțiune care va permite
extractorului de ceață să fie atașat de mașină. Depinde în întregime de proprietar/operator
să hotărască dacă și ce tip de extractor de ceață se potrivește cel mai bine pentru aplicația
sa. Proprietarul/operatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru instalarea sistemului
de evacuare a ceței
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1.4

Limită siguranță arbore principal
Începând cu versiunea de software 100.19.000.1100, la unitatea de comandă a fost
adăugată o limită de siguranță pentru arborele principal.

F1.1:

Popup pentru limita de siguranță a arborelui principal [1]

1

Această funcție va afișa un mesaj de avertizare când butonul [FWD] sau [REV] este
apăsat, iar turația arborelui principal controlată anterior este peste parametrul de turație
manuală maximă a arborelui principal. Apăsați [ENTER] pentru a merge la turația arborelui
principal controlată anterior sau apăsați [CANCEL] pentru a anula acțiunea.
T1.3:

Valori ale parametrilor de turație manuală maximă a arborelui principal

Opțiune mașină / arbore principal

Turație manuală
maximă arbore
principal

Freze

5000

TL

1000

Între ST-10 și ST-20

2000

Între ST-30 și ST-35

1500
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Modificarea maşinii

Turație manuală
maximă arbore
principal

Opțiune mașină / arbore principal
ST-40

750

Scule antrenate

2000

NOTE:

1.5

Aceste valori nu pot fi modificate.

Modificarea maşinii
Haas Automation, Inc. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de
modificările pe care le aduceţi maşinii/maşinilor dumneavoastră Haas cu utilizarea de piese
de schimb sau seturi care nu au fost fabricate sau comercializate de către Haas
Automation, Inc. Utilizarea unor astfel de piese de schimb sau seturi poate duce la
invalidarea garanţiei.
Unele piese de schimb sau seturi fabricate sau comercializate de către Haas Automation,
Inc. sunt considerate a fi instalabile de către utilizator. Dacă alegeţi să instalaţi piesele de
schimb sau seturile respective pe cont propriu, citiţi neapărat complet instrucţiunile de
instalare însoţitoare. Asiguraţi-vă că înţelegeţi procedura şi modul de lucru în siguranţă
înainte să începeţi. Dacă nu sunteţi sigur că puteţi efectua procedura, contactaţi
Reprezentanţa Haas (HFO) pentru asistenţă.

1.6

Lichide de răcire necorespunzătoare
Lichidul de răcire este o parte importantă pentru numeroase operaţii de prelucrare. Când
este utilizat şi întreţinut corect, lichidul de răcire poate îmbunătăţi gradul de finisare a
piesei, prelungi durata de viaţă a sculei şi proteja componentele maşinii împotriva ruginii şi
altor deteriorări. În schimb, lichidele de răcire necorespunzătoare pot cauza deteriorări
grave ale maşinii dumneavoastră.
Astfel de deteriorări pot duce la invalidarea garanţiei, putând conduce însă şi la situaţii
periculoase la nivelul atelierului dumneavoastră. De exemplu, scurgerile de lichid de răcire
de la nivelul garniturilor de etanşare deteriorate pot genera pericolul de alunecare.
Utilizarea de lichide de răcire necorespunzătoare include, fără a se limita la acestea,
următoarele:
•
•
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Nu utilizaţi apă. Aceasta cauzează ruginirea componentelor maşinii.
Nu utilizaţi lichide de răcire inflamabile.

•

Nu utilizaţi produse de distilare primară sau uleiuri minerale „pure”. Aceste produse
pot cauza deteriorări ale garniturilor de etanşare şi tubulaturii din cauciuc de la nivelul
maşinii. Dacă utilizaţi un sistem de lubrifiere cu debit minim pentru prelucrare
cvasi-uscată, utilizaţi uleiurile recomandate.

Lichidul de răcire al maşinii trebuie să fie un lichid de răcire sau lubrifiant sintetic sau pe
bază de ulei sintetic, solubil în apă.

NOTE:

Asigurați-vă că întrețineți amestecul lichidului de răcire pentru a păstra
concentrația lichidului de răcire la un nivel acceptabil. Amestecul
lichidului de răcire întreținut în mod impropriu poate duce la ruginirea
componentelor. Daunele provocate de rugină nu sunt acoperite de
garanție.
Adresaţi-vă HSO sau furnizorului dumneavoastră de lichide de răcire dacă aveţi întrebări
cu privire la un anumit lichid de răcire pe care vă propuneţi să îl utilizaţi.

1.7

Etichete de siguranţă
Fabrica Haas aplică etichete pe maşina dumneavoastră pentru transmiterea rapidă a
pericolelor posibile. Dacă etichetele se deteriorează sau uzează, sau dacă sunt necesare
etichete suplimentare pentru evidenţierea unui punct specific referitor la siguranţă,
contactaţi reprezentanţa Haas (HFO).

NOTE:

Nu modificaţi sau îndepărtaţi niciodată nicio etichetă şi niciun simbol
de siguranţă.
Familiarizaţi-vă neapărat cu simbolurile de pe etichetele de siguranţă. Simbolurile sunt
concepute astfel încât să vă indice tipul de informaţii pe care le transmit:
•
•
•
•

Triunghi galben - Indică un pericol.
Cerc roşu tăiat - Indică o acţiune interzisă.
Cerc verde - Indică o acţiune recomandată.
Cerc negru - Furnizează informaţii referitoare la operarea maşinii sau accesoriului.
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Etichete de siguranţă

F1.2:

Exemplu de simboluri de pe etichetele de siguranţă: [1] Indicare pericol, [2] Acţiune
interzisă, [3] Acţiune recomandată.

1

1.7.1

2

3

Referinţă cu privire la simbolurile de pe etichete
Această secţiune prezintă explicaţii şi clarificări cu privire la simbolurile ce pot fi văzute pe
maşina dumneavoastră.

T1.4:

Simboluri de pericol – triunghiuri galbene

Simbol

Descriere
Piesele în mişcare pot produce agăţări, prinderi, striviri şi tăieturi.
Nu vă apropiaţi nicio parte a corpului de componentele maşinii aflate în
mişcare sau atunci când se pot produce mişcări. Mişcarea este posibilă
atunci când maşina se află în funcţiune şi maşina nu este oprită cu butonul
[EMERGENCY STOP].
Asiguraţi îmbrăcămintea lejeră, părul etc.
Reţineţi faptul că dispozitivele controlate automat pot porni în orice
moment.
Nu extindeţi bara laminată nesprijinită în afara tubului de tragere. Bara
nesprijinită se poate îndoi şi „balansa”. O bară intrată în balans poate
provoca accidente grave sau mortale.

Rezistorul de frânare regenerativă este utilizat de către acționarea
arborelui principal pentru a disipa energia în exces și se va încălzi.
Întotdeauna acționați cu prudență în preajma rezistorului de frânare
regenerativă.
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Simbol

Descriere
Pe mașină există componente de înaltă tensiune care pot cauza un șoc
electric.
Întotdeauna acționați cu prudență în preajma componentelor de înaltă
tensiune.

Operațiunile de prelucrare pot crea așchii, praf sau ceață periculoase.
Acestea depind de materialele care sunt așchiate, de fluidele utilizate în
prelucrarea metalelor, de sculele utilizate și de avansurile/vitezele de
prelucrare.
Este responsabilitatea proprietarului/operatorului mașinii să stabilească
dacă este necesar un echipament de protecție, precum ochelari de
protecție sau mască pentru respirație și dacă este necesar un sistem de
evacuare a ceții.
Toate modelele cu incintă au o opțiune pentru conectarea unui sistem de
evacuare a ceții. Întotdeauna citiți și asigurați-vă că înțelegeți Fișele
tehnice de securitate (SDS) pentru materialul piesei de prelucrat, sculele
de așchiere și fluidele utilizate pentru prelucrarea metalelor.
Strângeţi întotdeauna bine piesele de prelucrat în mandrină sau bucşa
elastică. Fixaţi corespunzător fălcile mandrinei.

Asiguraţi îmbrăcămintea lejeră, părul, bijuteriile etc. Nu purtați mănuși în
preajma componentelor rotative ale mașinii. Puteţi fi tras în maşină şi
suferi un accident grav sau mortal.
Mişcarea automată este posibilă atunci când maşina se află în funcţiune şi
maşina nu este oprită cu butonul [EMERGENCY STOP].
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Etichete de siguranţă

T1.5:

Simboluri referitoare la acţiuni interzise – cercuri roşii tăiate

Simbol

Descriere
Nu intraţi în incinta maşinii atunci când maşina poate executa mişcări
automate.
Când trebuie să intraţi în incintă pentru a îndeplini diferite sarcini, apăsaţi
butonul [EMERGENCY STOP] sau scoateţi din funcţiune maşina.
Aplicaţi o etichetă de siguranţă pe consola de comandă pentru a avertiza
alte persoane cu privire la faptul că vă aflaţi în interiorul maşinii şi că nu
este permisă punerea în funcţiune sau operarea maşinii.
Nu prelucraţi materiale ceramice.

CERAMICS

Nu utilizaţi prelungitoare pentru fălcile mandrinei. Nu prelungiţi fălcile
mandrinei în afara suprafeţei frontale a mandrinei.

Nu vă introduceţi mâinile şi alte părţi ale corpului în zona dintre păpuşa
mobilă şi sistemul de suport piesă atunci când se pot produce mişcări
automate.

Nu utilizaţi apă de la robinet pe post de lichid de răcire. Aceasta va cauza
ruginirea componentelor maşinii.
Utilizaţi întotdeauna un lichid de răcire anticoroziv concentrat împreună cu
apa.
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T1.6:

Simboluri referitoare la acţiuni recomandate – cercuri verzi

Simbol

Descriere
Ţineţi uşile maşinii închise.

Purtaţi permanent ochelari de protecţie atunci când vă aflaţi în apropierea
maşinii.
Impurităţile transmise prin aer pot cauza afecţiuni ale ochilor.
Întotdeauna utilizați protecție pentru auz atunci când vă aflați în preajma
unei mașini.
Zgomotul provocat de mașină poate să depășească 70 dBA.

Citiţi şi înţelegeţi manualul operatorului şi alte instrucţiuni livrate odată cu
maşina.

Gresaţi şi întreţineţi periodic mandrina. Respectaţi instrucţiunile
producătorului.
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Etichete de siguranţă

T1.7:

Simboluri informative – cercuri negre

Simbol

Descriere
Respectaţi concentraţia recomandată a lichidului de răcire.
S-ar putea ca un amestec „sărac” de lichid de răcire (mai puţin concentrat
decât este recomandat) să nu prevină eficient ruginirea componentelor
maşinii.
Un amestec „bogat” de lichid de răcire (mai concentrat decât este
recomandat) face risipă de lichid de răcire concentrat, fără avantaje
comparativ cu unul având concentraţia recomandată.

1.7.2

Alte informaţii referitoare la siguranţă
S-ar putea să găsiţi alte etichete pe maşină, în funcţie de model şi de dotările opţionale
instalate. Citiţi şi înţelegeţi obligatoriu aceste etichete.

1.7.3

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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2.1

Prezentare strung
Figurile următoare prezintă câteva funcţii standard şi opţionale ale strungului
dumneavoastră Haas. Unele funcții prezentate sunt ilustrate în detaliu în secțiunile
corespunzătoare. Reţineţi că aceste figuri au doar caracter ilustrativ; aspectul maşinii
dumneavoastră poate să difere în funcţie de model şi de dotările opţionale instalate.

F2.1:

Funcţiile strungului (vedere din faţă)
A

1
12

2
B

11

10
3

9

4

8

7

6

5
C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lămpile de mare intensitate 2x (opţional)
Lampa de lucru (2x)
Transportorul de şpan (opţional)
Recipientul de colectare ulei
Containerul de şpan
Pistolul de aer comprimat
Pedala
Recuperatorul de piese (opţional)

9. Unitatea hidraulică (HPU)
10. Colectorul de lichid de răcire
11. Motorul arborelui principal
12. Ușa automată (opțional)
A. Consola de comandă
B. Ansamblul panoului de comandă lubrifiere
C. Rezervorul de lichid de răcire
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Prezentare strung

F2.2:

Funcţiile strungului (vedere din faţă cu capacele de protecţie îndepărtate)
2
1

3

9

8
7
1.
2.
3.
4.
5.
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Motorul arborelui principal
Subansamblul capului revolver
Păpuşa mobilă (opţional)
Recuperatorul de piese (opţional)
Alarma LTP (opţional)

6

4
5

6. Mandrina
7. Subansamblul de acţionare axa C (opţional)
8. Unitatea hidraulică (HPU)
9. Subansamblul păpuşii portsculă
A Compartimentul de comandă
B Panoul lateral al compartimentului de comandă

F2.3:

Funcţiile strungului (vedere din faţă) Detaliul A - Consola de comandă cu compartiment
de comandă
1.
2.
3.

1
2
8

3

4.
5.
6.
7.
8.

Lampa de avertizare
Memoria temporară
Manualul operatorului şi Date subansamble
(păstrate în spatele consolei)
Comenzile panoului lateral
Portcuţitul (este prezentat de asemenea
portcuţitul pentru consolă subţire)
Tava de depozitare
Lista de referinţă a codurilor G şi M
Maneta de comandă avans rapid de la distanţă

7
4
6

5
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Prezentare strung

F2.4:

Funcțiile strungului Detaliu B - Exemplu de panou de comandă lubrifiere
1.

Supapa electromagnetică pentru vaselina de
lubrifiere min.
2. Manometrul pentru aer
3. Supapa de siguranţă pentru aer
4. Alimentarea cu aer a mesei rotative
5. Separatorul aer/apă
6. Supapa de izolare pentru aer
7. Supapa electromagnetică de purjare
8. Racordul de admisie aer
9. Rezervorul de lubrifiere a arborelui principal
10. Vizorul pentru lubrifierea arborelui principal (2)
11. Rezervorul de vaselină pentru lubrifierea axelor
12. Manometrul pentru vaselină

12
11

1
2

3
4
10
5
9

6
7
8
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NOTE:

Mai multe detalii sunt indicate pe
etichetele de pe partea
interioară a uşii de acces.

F2.5:

Funcţiile strungului (vedere laterală 3/4) Detaliul C - Subansamblul rezervorului de
lichid de răcire
1.
2.
3.

1

2 4.
5.

Pompa de lichid de răcire standard
Sistem lichid de răcire la înaltă presiune
(Opțional)
Senzorul de nivel lichid de răcire
Sita pentru aşchii
Coşul cu sită

5

3
4
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Prezentare strung

F2.6:

Strungul de sculărie (vedere din faţă)

1
6

2
5

3

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Subansamblul arborelui principal
Roată de mână electrică
Pistolul de aer comprimat
Rezervorul de lichid de răcire
Păpuşa mobilă
Consola de comandă

F2.7:

Strungul de sculărie (vedere din faţă, uşile demontate)

1

5

2

3
4
1.
2.
3.
4.
5.

Capul arborelui principal
Lampa de lucru
Sania transversală (portcuţitul / capul revolver
nereprezentat)
Rezervorul de lichid de răcire
Păpuşa mobilă

2.2

Consola de comandă
Consola de comandă este interfaţa principală a maşinii Haas. De aici puteţi programa şi
rula proiectele de prelucrare CNC. Această secţiune de prezentare a consolei de comandă
descrie diferitele secţiuni ale consolei:
•
•
•
•

Panoul frontal al consolei
Părţile din dreapta, superioară şi inferioară ale consolei
Tastatura
Ecranul de comandă
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Consola de comandă

2.2.1

Panoul frontal al consolei

T2.1:

Comenzile panoului frontal

Denumire

Imagine

Funcţie

[POWER ON]

Pune în funcţiune maşina.

[POWER OFF]

Scoate din funcţiune maşina.

[EMERGENCY STOP]

Apăsaţi butonul pentru a opri toate
mişcările axelor, a dezactiva
servomotoarele, a opri arborele
principal şi schimbătorul de scule şi a
dezactiva pompa de lichid de răcire.

[HANDLE JOG]

Acest buton este utilizat pentru a
avansa rapid axele (selectaţi în modul
[HANDLE JOG]). Este utilizat de
asemenea pentru defilarea prin
codurile de program şi articolele de
meniu în timpul editării.

-

+

[CYCLE START]

Porneşte un program. Acest buton
este utilizat de asemenea pentru
pornirea simulării unui program în
modul Grafic.

[FEED HOLD]

Opreşte orice mişcare a axelor în
timpul unui program. Arborele principal
continuă să se rotească. Apăsaţi tasta
[CYCLE START] pentru anulare.
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2.2.2

Panourile din dreapta și de sus ale consolei
Tabelele următoare descriu părţile din dreapta, superioară şi inferioară ale consolei .

T2.2:

Comenzile panoului din dreapta

Denumire

Imagine

Funcţie

USB

Cuplaţi dispozitive USB compatibile la acest port. Acesta
este prevăzut cu un capac de protecţie antipraf
demontabil.

Blocare memorie

În poziţia blocat, acest comutator cu cheie împiedică
modificarea programelor, setărilor, parametrilor, corecţiilor,
decalajelor.

Modul Setare

În poziţia blocat, acest comutator cu cheie activează toate
funcţiile de siguranţă ale maşinii. Poziţia deblocat permite
setarea (consultaţi „Modul Setare” în secţiunea Siguranţa
a acestui manual pentru detalii în acest sens).

Origine secundară

Apăsați pentru a deplasa rapid toate axele pe
coordonatele specificate în setări 268 - 270. (Pentru
detalii, consultați „Setări 268 - 270” în secțiunea Setări a
acestui manual).

2

Suprascriere ușă automată

Apăsați acest buton pentru a deschide sau închide ușa
automată (dacă este prevăzută).

Lampa de lucru

Aceste butoane comută între lampa de lucru internă şi
iluminarea de mare intensitate (dacă este prevăzută).

T2.3:

Panoul superior al consolei

Lampă de avertizare
Oferă o confirmare optică rapidă a stării curente a maşinii. Există cinci stări diferite ale lămpii de avertizare:
Stare lampă

Semnificaţie

Stinsă

Maşina este în repaus.
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Consola de comandă

Lampă de avertizare
Aprinsă în verde

Maşina este în funcţiune.

Clipeşte în verde

Maşina este oprită, dar este în stare pregătită de
lucru. Este necesară o comandă de la operator pentru
a continua.

Clipeşte în roşu

A survenit o eroare sau maşina este oprită de
urgenţă.

Clipeşte în galben

Una dintre scule a expirat și va fi afișată pictograma
de avertizare Uzură sculă.

2.2.3

Tastatura
Tastele de pe tastatură sunt grupate în următoarele zone funcţionale:

30

1.

Funcţie

2.

Cursor

3.

Afişare

4.

Mod

5.

Numerice

6.

Alfabetice

7.

Avans rapid

8.

Control manual

F2.8:

Tastatura strungului: Taste funcţionale [1], Taste cursor [2], Taste de afişare [3], Taste de
mod [4], Taste numerice [5], Taste alfabetice [6], Taste de avans rapid [7], Taste de control
manual [8]

1

2

RESET

POWER UP

F1

F2

X
DIAMETER
MEASURE

NEXT
TOOL

F4

X

Z
FACE
MEASURE

EDIT

PROGRAM

POSITION

OFFSET

CURRENT
COMMANDS

ALARMS

DIAGNOSTIC

SETTING

HELP

PAGE
UP

HOME
CHIP
FWD

TS
-C

+X

+Y

TS
RAPID

-Z

RAPID

+Z

TS

-Y

-X

+C

CURSOR

CHIP
STOP

PAGE
DOWN

END

-10%

-10%
SPINDLE

100%

FEEDRATE

100%

SPINDLE

+10%

FEEDRATE

+10%
SPINDLE

UNDO

GRAPHICS

OPTION
STOP

BLOCK
DELETE

MDI

COOLANT

HANDLE
SCROLL

TURRET
FWD

TURRET
REV

HANDLE
JOG

.0001

.001

.1

1.

.01
10.

.1
100.

ZERO
RETURN

ALL

ORIGIN

SINGLE

HOME
G28

LIST
PROGRAM

SELECT
PROGRAM

HANDLE
FEED

HANDLE
SPINDLE

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

REV

SPINDLEE

R

S

T

5%

25%

50%

100%

X

Y

Z

RAPID

DELETE

SINGLE
BLOCK

A

STOP

RAPID

ALTER

MEMORY

SHIFT

FWD

RAPID

INSERT

ERASE
PROGRAM

CHIP
REV

OVERRIDES
FEEDRATE
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DISPLAY

RECOVER

F3
Z
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RAPID
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U
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V
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Q
W
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&
&
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%
%

4

*1
+

-

CANCEL

6

@
@

$

,
=

::

8

!!

5

?
?

2

9
6
3

#

0

SPACE

ENTER

5

Tastele funcţionale
Denumire

Tastă

Funcţie

Resetare

[RESET]

Şterge alarmele. Setează funcţiile
controlate manual la valorile
implicite.

Power up

[POWER UP]

Ecranele de afişare Zero All
Axes. Selectați ordinea de revenire
la zero a axelor.
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Denumire

Tastă

Funcţie

Redresare

[RECOVER]

Ecranul afișează Tap Recovery.
Această tastă este funcțională
pentru redresarea din funcția de
tarodare.

F1 - F4

[F1 - F4]

Aceste taste au funcții diferite, în
funcție de tab-ul care este activ.

Măsurare diametru
X

[X DIAMETER MEASURE]

Înregistrează corecţiile pentru
decalarea sculei pe axa X în pagina
de corecţii în cursul setării piesei.

Scula următoare

[NEXT TOOL]

Selectează scula următoare de pe
capul revolver (de obicei utilizată în
cursul setării piesei).

X/Z

[X/Z]

Comută între modurile de avans
rapid pe axa X şi respectiv Z în
cursul setării piesei.

Măsurare faţetă Z

[Z FACE MEASURE]

Utilizată pentru a înregistra
corecţiile pentru decalarea sculei pe
axa Z în pagina de corecţii în cursul
setării piesei.

Tastele cursor
Tastele săgeţi vă permit deplasarea între câmpurile de date şi navigarea printre programe
și navigarea prin meniurile de tip tab.
T2.4:

Lista tastelor săgeţi

Nume

Tastă

Funcţie

Origine

[HOME]

Deplasează cursorul la primul articol din partea
superioară a ecranului; la editare, acesta este blocul din
stânga sus al programului.

Tastele săgeţi

[UP], [DOWN],
[LEFT], [RIGHT]

Deplasează un articol, un bloc sau un câmp în sensul
respectiv. Tastele sunt marcate cu săgeţi, dar manualul
de faţă face referinţă la aceste taste prin enunţarea
numelor acestora.
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Nume

Tastă

Funcţie

Page Up (pagina
anterioară), Page
Down (pagina
următoare)

[PAGE UP] / [PAGE
DOWN]

Utilizate pentru a schimba afişajele sau pentru a trece la
pagina anterioară/următoare atunci când se vizualizează
un program.

Încheiere

[END]

Deplasează cursorul la ultimul articol din partea
inferioară a ecranului. La editare, acesta este ultimul bloc
al programului.

Tastele de afişare
Utilizaţi tastele de afişare pentru a vedea afişajele maşinii, informaţiile operaţionale şi
paginile de ajutor.
T2.5:

Lista tastelor de afişare şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Program

[PROGRAM]

Selectează panoul program activ în cazul majorităţii
modurilor.

Poziţie

[POSITION]

Selectează afişajul de poziţie.

Corecţii/decalaje

[OFFSET]

Afişează meniurile de tip tab Corecţii scule şi Decalaje de
origine.

Comenzi curente

[CURRENT
COMMANDS]

Afişează meniurile pentru Dispozitive, Cronometre,
Macro-uri, Coduri active, Calculatoare, Managementul
avansat al sculei (ATM), Tabel scule şi Mijloace media.

Alarme

[ALARMS]

Afişează ecranele Vizualizare alarme şi Mesaje.

Diagnosticare

[DIAGNOSTIC]

Afişează tab-urile Funcţii, Compensare, Diagnosticare şi
Întreţinere.

Setări

[SETTING]

Afişează şi permite modificarea setărilor utilizatorului.

Meniul de ajutor

[HELP]

Afişează informaţii ajutătoare.
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Tastele de mod
Tastele de mod schimbă starea funcţională a maşinii. Fiecare tastă de mod are formă de
săgeată şi indică şirul de taste ce execută funcţii aflate în legătură cu tasta de mod
respectivă. Modul curent este afişat întotdeauna în colţul din stânga sus al ecranului, în
formatul de afişare Mode:Key.

Tastele [EDIT] şi [LIST PROGRAM] pot funcţiona şi ca taste de
afişare, prin intermediul cărora puteţi accesa editoarele de programe
şi managerul de dispozitive fără să comutaţi modul maşinii. De
exemplu, în timp ce maşina rulează un program, puteţi utiliza
managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM]) sau funcţia de editare
în fundal ([EDIT]) fără să opriţi programul.

NOTE:

T2.6:

Lista tastelor de mod [EDIT] şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Editare

[EDIT]

Permite editarea programelor în editor. Puteţi accesa Sistemul de
programare vizuală (VPS) și Sistemul de creare forme din meniul de
tip tab EDIT.

Inserare

[INSERT]

Introduce în program textul din linia de introducere date sau
memoria temporară în poziţia cursorului.

Schimbare

[ALTER]

Înlocuieşte comanda marcată sau textul marcat cu textul din linia de
introducere date sau memoria temporară.

NOTE:

Tasta [ALTER] nu este funcţională pentru
corecţii/decalaje.

Ştergere

[DELETE]

Şterge articolul pe care se află cursorul sau şterge un bloc de
program selectat.

Refacere

[UNDO]

Anulează până la 40 dintre cele mai recent operate modificări de
editare şi deselectează un bloc marcat.

NOTE:
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Tasta [UNDO] nu este funcţională pentru
blocurile marcate şterse sau pentru
recuperarea unui program şters.

T2.7:

Lista tastelor de mod [MEMORY] şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Memorie

[MEMORY]

Selectează modul Memorie. Puteţi rula programele în acest mod, iar
celelalte taste din şirul MEM controlează modul în care este rulat
programul. Se indică OPERATION:MEM în colţul din stânga sus al
afişajului.

Bloc cu bloc

[SINGLE
BLOCK]

Activează sau dezactivează funcţia bloc cu bloc. Când funcţia bloc cu
bloc este activată, unitatea de comandă rulează doar un bloc de
program la fiecare apăsare a butonului [CYCLE START].

Grafic

[GRAPHICS]

Accesează modul Grafic.

Oprire opţională

[OPTION
STOP]

Activează sau dezactivează funcţia oprire opţională. Când funcția de
oprire opțională este activată, mașina se oprește atunci când ajunge la
comenzile M01.

Ştergere bloc

[BLOCK
DELETE]

Activează sau dezactivează ștergerea blocului. Când comanda
Ștergere bloc este activată, unitatea de comandă ignoră (nu execută)
codul ce urmează după o linie oblică (/), pe aceeași linie.

T2.8:

Lista tastelor de mod [MDI] şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Introducere
manuală a
datelor

[MDI]

În modul MDI, puteţi rula programe nesalvate sau blocuri de
cod introduse de la unitatea de comandă. Se indică
EDIT:MDI în colţul din stânga sus al afişajului.

Lichid de răcire

[COOLANT]

Activează şi dezactivează lichidul de răcire opţional. Apăsaţi
tasta [SHIFT] şi apoi tasta [COOLANT] pentru a activa
lichidul de răcire la înaltă presiune (HPC). Deoarece HPC şi
lichidul de răcire standard utilizează un orificiu comun, nu le
puteţi activa concomitent.

Manetă derulare

[HANDLE SCROLL]

Comută în modul Manetă derulare. Acesta vă permite să
utilizaţi maneta de avans rapid pentru a deplasa cursorul în
meniuri în timp ce unitatea de comandă se află în modul
avans rapid.
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Denumire

Tastă

Funcţie

Cap revolver
înainte

[TURRET FWD]

Roteşte capul revolver înainte spre scula următoare. Dacă se
tastează Tnn în linia de intrare, capul revolver va avansa în
sens normal la scula nn.

Cap revolver
înapoi

[TURRET REV]

Roteşte capul revolver înapoi spre scula anterioară. Dacă se
tastează Tnn în linia de intrare, capul revolver va avansa în
sens invers la scula nn.

T2.9:

Lista tastelor de mod [HANDLE JOG] şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Manetă de avans rapid

[HANDLE JOG]

Accesează modul Avans rapid.

.0001/.1 .001/1 .01/10
.1/100

[.0001 /.1], [.001 / 1],
[.01 / 10], [.1 / 100]

Selectează valoarea de incrementare pentru fiecare clic
al manetei de avans rapid. Când strungul este în modul
MM, primul număr este înmulţit cu zece pentru avansul
rapid pe axă (de ex. .0001 devine 0.001 mm). Numărul
de jos setează viteza după ce apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta de avans rapid a unei axe. Se indică
SETUP:JOG în colţul din stânga sus al afişajului.

T2.10:

Lista tastelor de mod [ZERO RETURN] şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Revenire la zero

[ZERO RETURN]

Selectează modul Revenire la zero, ce afişează poziţia
axei în patru categorii diferite: Operator, Coordonate de
lucru G54, Maşină şi Distanţă de parcurs. Selectaţi
tab-ul corespunzător pentru a comuta între categorii. Se
indică SETUP:ZERO în colţul din stânga sus al afişajului.

Toate

[ALL]

Readuce toate axele maşinii la zero. Aceasta este
similară cu tasta [POWER UP], cu excepţia faptului că
nu se produce o schimbare a sculei.

Origine

[ORIGIN]

Setează valorile selectate la zero.
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Denumire

Tastă

Funcţie

O singură axă

[SINGLE]

Readuce o singură axă a maşinii la zero. Apăsaţi tasta
cu litera axei dorite pe tastatura alfabetică şi apoi
apăsaţi tasta [SINGLE].

Origine G28

[HOME G28]

Aduce toate axele la zero prin deplasare rapidă.
[HOME G28] va aduce în poziția de origine o singură
axă, în același mod ca [SINGLE].

CAUTION:

T2.11:

Asiguraţi-vă că traiectoriile de
deplasare ale axelor sunt libere
atunci când apăsaţi această tastă.
Nu se emite nicio avertizare
înainte să înceapă mişcarea
axelor.

Lista tastelor de mod [LIST PROGRAM] şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Listă de programe

[LIST PROGRAM]

Accesează un meniu de tip tab pentru încărcarea şi
salvarea programelor.

Selectare programe

[SELECT PROGRAM]

Face ca programul marcat să devină programul activ.

Spre înapoi

[BACK ARROW],

Determină navigarea în ecranul în care vă aflaţi
înainte de cel curent. Această tastă funcţionează
similar cu butonul BACK (înapoi) al unui navigator
web.

Spre înainte

[FORWARD ARROW],

Determină navigarea în ecranul în care aţi fost după
ecranul curent dacă aţi utilizat săgeata spre înapoi.
Această tastă funcţionează similar cu butonul
FORWARD (înainte) al unui navigator web.

Ştergere program

[ERASE PROGRAM]

Şterge programul selectat în modul Listă de
programe. Şterge întregul program în modul MDI.
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Tastele numerice
Utilizaţi tastele numerice pentru a tasta cifrele, precum şi unele caractere speciale
(imprimate cu galben pe tasta principală). Apăsaţi tasta [SHIFT] (comutare) pentru a
accesa caracterele speciale.
T2.12:

Lista tastelor numerice şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Numere

[0]-[9]

Tastarea numerelor.

Semnul minus

[-]

Adaugă un semn minus (-) în linia de introducere date.

Punct zecimal

[.]

Adaugă un punct zecimal în linia de introducere date.

Anulare

[CANCEL]

Şterge ultimul caracter tastat.

Spaţiu

[SPACE]

Adaugă un spaţiu în datele introduse.

Execuţie

[ENTER]

Răspunde la promptere şi inscripţionează datele
introduse.

Caractere speciale

Apăsaţi tasta [SHIFT]
(comutare) şi o tastă
numerică

Se introduce caracterul tipărit cu galben în colţul din
stânga sus al tastei. Aceste caractere sunt utilizate
pentru comentarii, macro-uri şi anumite funcţii speciale.

+

[SHIFT], apoi [-]

Se introduce +

=

[SHIFT], apoi [0]

Se introduce =

#

[SHIFT], apoi [.]

Se introduce #

*

[SHIFT], apoi [1]

Se introduce *

‘

[SHIFT], apoi [2]

Se introduce ‘

?

[SHIFT], apoi [3]

Se introduce ?

%

[SHIFT], apoi [4]

Se introduce %

$

[SHIFT], apoi [5]

Se introduce $

!

[SHIFT], apoi [6]

Se introduce !

&

[SHIFT], apoi [7]

Se introduce &
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Denumire

Tastă

Funcţie

@

[SHIFT], apoi [8]

Se introduce @

:

[SHIFT], apoi [9]

Se introduce :

Tastele alfabetice
Utilizaţi tastele alfabetice pentru a tasta literele alfabetului, precum şi unele caractere
speciale (imprimate cu galben pe tasta principală). Apăsaţi tasta [SHIFT] (comutare)
pentru a accesa caracterele speciale.
T2.13:

Lista tastelor alfabetice şi modul de operare a acestora

Denumire

Tastă

Funcţie

Taste alfabetice

[A]-[Z]

Literele cu majuscule sunt implicite. Apăsaţi tasta
[SHIFT] (comutare) şi tasta unei litere pentru minuscule.

Caracter de încheiere
a blocului (EOB)

[;]

Acesta este caracterul de încheiere a blocului ce indică
sfârşitul unei linii de program.

Paranteze

[(], [)]

Separă comenzile programului CNC de comentariile
utilizatorului. Acestea trebuie introduse întotdeauna în
perechi.

Comutare

[SHIFT]

Accesează caracterele suplimentare disponibile prin
intermediul tastaturii, respectiv comută la caractere
alfanumerice cu minuscule. Caracterele suplimentare pot
fi văzute în colţul din stânga sus al unora dintre tastele
alfabetice sau numerice.

Caractere speciale

Apăsaţi tasta [SHIFT]
(comutare) şi o tastă
alfabetică

Se introduce caracterul tipărit cu galben în colţul din
stânga sus al tastei. Aceste caractere sunt utilizate pentru
comentarii, macro-uri şi anumite funcţii speciale.

Bară oblică spre
dreapta

[SHIFT], apoi [;]

Se introduce /

Paranteză stânga

[SHIFT], apoi [(]

Se introduce [

Paranteză dreapta

[SHIFT], apoi [)]

Se introduce ]
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Tastele de avans rapid
Nume

Tastă

Funcţie

Păpuşă mobilă spre
arborele principal

[TS <—]

Apăsaţi şi menţineţi apăsată
această tastă pentru a deplasa
păpuşa mobilă spre arborele
principal.

Deplasare rapidă
păpuşă mobilă

[TS RAPID]

Creşte viteza păpuşii mobile atunci
când este apăsată concomitent cu
una dintre celelalte taste ale păpuşii
mobile.

Îndepărtare păpuşă
mobilă de arborele
principal

[TS —>]

Apăsaţi şi menţineţi apăsată
această tastă pentru a îndepărta
păpuşa mobilă de arborele
principal.

Taste axe

[+X/-X, +Z/-Z, +Y/-Y, +C/-C]

Apăsaţi şi menţineţi apăsată o
singură tastă sau apăsaţi tastele
aferente axelor dorite şi utilizaţi
maneta de avans rapid.

Deplasare rapidă

[RAPID]

Apăsaţi şi menţineţi apăsată
această tastă concomitent cu una
dintre tastele de mai sus (X+, X-,
Z+, Z-) pentru a deplasa axa
respectivă în sensul selectat cu
viteza maximă de avans rapid.

Transportorul de
şpan spre înainte

[CHIP FWD]

Porneşte transportorul de şpan
opţional spre „înainte”, evacuând
şpanul din maşină.

Oprirea
transportorului de
şpan

[CHIP STOP]

Opreşte transportorul de şpan.

Transportor de
şpan spre înapoi

[CHIP REV]

Porneşte transportorul de şpan
opţional spre „înapoi”, mişcare utilă
pentru îndepărtarea blocajelor şi a
corpurilor străine.
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Tastele de control manual
T2.14:

Lista tastelor de control manual şi modul de operare a acestora

Nume

Tastă

Funcţie

Viteză de avans
-10%

[-10%
FEEDRATE]

Reduce viteza de avans curentă cu 10%.

Viteză de avans
100%

[100%
FEEDRATE]

Setează viteza de avans controlată manual la
nivelul vitezei de avans programate.

Viteză de avans
+10%

[+10%
FEEDRATE]

Creşte viteza de avans curentă cu 10%.

Manetă de control
viteză de avans

[HANDLE FEED]

Vă permite să utilizaţi maneta de avans rapid
pentru controlul vitezei de avans de lucru în trepte
de câte 1%.

Arbore principal
-10%

[-10% SPINDLE]

Reduce turaţia curentă a arborelui principal cu
10%.

Arbore principal
100%

[100% SPINDLE]

Setează turaţia controlată manual a arborelui
principal la nivelul turaţiei programate.

Arbore principal
+10%

[+10% SPINDLE]

Creşte turaţia curentă a arborelui principal cu 10%.

Manetă de control
arbore principal

[HANDLE
SPINDLE]

Vă permite să utilizaţi maneta de avans rapid
pentru controlul turaţiei arborelui principal în trepte
de câte 1%.

Spre înainte

[FWD]

Iniţiază rotirea arborelui principal în sens orar.

Oprire

[STOP]

Opreşte arborele principal.

Spre înapoi

[REV]

Iniţiază rotirea arborelui principal în sens antiorar.

Deplasare rapidă

[5% RAPID]/ [25%
RAPID]/ [50%
RAPID] / [100%
RAPID]

Limitează cursele rapide ale maşinii la valoarea de
pe tastă.
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Utilizarea controlului manual
Funcţiile de control manual vă permit să reglaţi temporar vitezele și avansurile din
programul respectiv. De exemplu, puteţi încetini cursele rapide în timp ce testaţi un
program, respectiv regla viteza de avans pentru a experimenta efectele acesteia asupra
finisajului piesei etc.
Puteţi utiliza setările 19, 20 şi 21 pentru a dezactiva controlul manual al vitezei de avans,
al arborelui principal şi respectiv al deplasării rapide.
[FEED HOLD] acționează ca un buton de control manual, acesta oprind avansul rapid și
avansul de lucru atunci când este apăsat. Butonul [FEED HOLD] oprește schimbarea de
scule și cronometrele părților, dar nu oprește ciclurile de tarodare sau cronometrele oprii
temporizate.
Apăsați [CYCLE START] pentru a continua după un [FEED HOLD]. Când cheia pentru
modul Setare este în poziţia deblocat, întrerupătorul uşii de pe incinta maşinii are un efect
similar, dar se va afişa Door Hold atunci când este deschisă uşa. Când este închisă uşa,
unitatea de comandă va fi în modul Oprire avans şi trebuie apăsat butonul [CYCLE
START] (pornire ciclu) pentru a continua. Funcţia Interblocare uşă şi butonul [FEED
HOLD] (oprire avans) nu opresc niciuna dintre axele auxiliare.
Puteţi controla manual setările pentru lichidul de răcire apăsând tasta [COOLANT] (lichid
de răcire). Pompa de lichid de răcire rămâne pornită sau oprită până când intră în acţiune
următorul cod M sau intervine operatorul (a se vedea Setarea 32).
Utilizaţi setările 83, 87 şi 88 pentru a readuce valorile controlate manual ale comenzilor M30
şi M06, respectiv [RESET] (resetare) la valorile implicite.
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2.2.4

Ecranul de comandă
Ecranul de comandă este organizat în panouri, ce variază în funcţie de tipul maşinii şi
modurile de afişare disponibile.

F2.9:

Structura ecranului de comandă de bază din modul Operation:Mem (în timpul rulării unui
program)

1

13

2

12

3

11

1. Mod, Rețea și Bară de stare oră
2. Ecranul programului
3. Ecranul principal (de dimensiuni
variabile)/Program/Corecţii/decalaje/Comenzi
curente/Setări/Grafic/Editor/VPS/Ajutor
4. Coduri active
5. Sculă activă
6. Lichid de răcire

4

10

5

9

8

6

7

7. Cronometrele, contoarele / Managementul
sculei
8. Starea alarmelor
9. Bara de stare a sistemului
10. Afișaj de poziție / Încărcare axă
11. Bara de introducere
12. Bara de pictograme
13. Starea arborelui principal
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Panoul activ dat are un fundal alb. Puteţi interveni asupra datelor dintr-un panou doar
atunci când panoul respectiv este activ, iar la un moment dat doar un panou este activ. De
exemplu, atunci când selectaţi tab-ul Tool Offsets, fundalul tabelului de corecţii devine
alb. Puteţi opera apoi modificările dorite ale datelor. În majoritatea cazurilor, puteţi modifica
panoul activ cu ajutorul tastelor de afişare.

Bara pentru mod şi ecranul activ
Unitatea de comandă Haas organizează funcţiile maşinii în trei moduri: Setare, Editare şi
Operare. Fiecare mod prezintă pe un singur ecran toate informaţiile de care aveţi nevoie
pentru a executa operaţiile în modul respectiv. De exemplu, în modul Setare, puteţi accesa
atât tabelele pentru corecţiile sculelor şi decalajele de origine, cât şi informaţiile de poziţie.
Modul Editare vă permite accesul la editorul de programe şi sisteme opţionale, cum ar fi
Sistemul de programare vizuală (VPS) (ce include Sistemul fără fir de palpare intuitivă
(WIPS)). Modul Operare include modul Memorie (MEM), în care vă puteţi rula programele.
F2.10:

Bara pentru mod și ecran activ afișează [1] modul curent, [2] statusul de conectivitate la
rețea și [3] ora.

1
T2.15:

Editare
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3

Modul, accesul la taste şi ecranul modului

Mod
Setare

2

Taste

Afişare [1]

[ZERO RETURN]

SETUP: ZERO

[HANDLE JOG]

SETUP: JOG

[EDIT]

ANY

[MDI]

EDIT: MDI

[LIST PROGRAM]

ANY

Funcţie
Asigură toate funcţiile de control
pentru setarea maşinii.

Asigură toate funcţiile de editare,
management şi transfer ale
programelor.

Mod

Taste

Operare

Afişare [1]

Funcţie

[MEMORY]

OPERATION: MEM

Asigură toate funcţiile de control
necesare pentru rularea unui
program.

[EDIT]

OPERATION: MEM

Asigură editarea în fundal a
programelor active.

[LIST PROGRAM]

ANY

Asigură editarea în fundal a
programelor.

Ecranul Corecţii/decalaje
Pentru a accesa tabelele pentru corecții/decalaje, apăsați [OFFSET] și selectați tab-ul
TOOL sau tab-ul WORK.
T2.16:

Tabelele de corecţii/decalaje

Denumire

Funcţie

TOOL

Afişează şi utilizează codurile sculelor şi geometria
longitudinală a sculelor.

WORK

Afişează şi utilizează poziţiile punctului de zero al
piesei.

Comenzi curente
Această secţiune descrie paginile Comenzi curente şi tipurile de date pe care le prezintă
acestea. Informaţiile din majoritatea acestor pagini apar de asemenea în alte moduri.
Apăsaţi tasta [CURRENT COMMANDS] pentru a accesa meniul de tip tab cu ecranele
Comenzi curente disponibile.
Dispozitive -Tab-ul Mechanisms de pe această pagină prezintă dispozitivele hardware
ale mașinii, pe care le puteți comanda manual. De exemplu, puteți extinde și retrage
manual recuperatorul de piese sau brațul palpatorului. De asemenea, puteți roti manual
arborele principal, în sens orar sau antiorar, cu rot/min dorite.
Ecranul Cronometre - Această pagină prezintă:
•
•
•
•

Data şi ora curentă.
Timpul total de funcţionare.
Timpul total de la pornirea ciclului.
Timpul total de avans.
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•
•

Contoarele M30 De fiecare dată când un program ajunge la o comandă M30, ambele
contoare avansează cu o unitate.
Ecranele Variabile macro.

Puteţi vedea de asemenea aceste cronometre şi contoare în partea din dreapta jos a
ecranului în modurile OPERATION:MEM, SETUP:ZERO și EDIT:MDI.
Ecranul Macro-uri - Această pagină prezintă o listă a variabilelor macro şi a valorilor
acestora. Unitatea de comandă actualizează aceste variabile pe măsură ce sunt rulate
programele. Puteţi de asemenea modifica variabilele din acest ecran; consultaţi Pagina de
afişare variabile de la pagina 245.
Coduri active -Această pagină prezintă lista codurilor de program active. O versiune mai
mică a acestui ecran este inclusă în ecranul modului OPERATION:MEM și EDIT:MDI. De
asemenea, dacă apăsaţi tasta [PROGRAM] în orice mod de funcţionare, veţi vedea
codurile de program active.
Managementul avansat al sculei - Această pagină conţine informaţiile pe care le
utilizează unitatea de comandă pentru estimarea duratei de viaţă a sculei. De aici puteţi
crea şi gestiona grupele de scule, respectiv introduce nivelul maxim procentual de
încărcare a sculei aşteptat pentru fiecare sculă.
Pentru informaţii suplimentare în acest sens, consultaţi secţiunea Managementul avansat
al sculei din capitolul Operarea al acestui manual.
Calculator -Această pagină conține calculatoarele Standard, pentru frezare, strunjire și
tarodare.
Media -Această pagină conține Media Player.

Dispozitive / Mecanismele
Pagina Mechanisms afișează componentele posibile ale mașinii și opțiunile de pe mașina
dumneavoastră. Selectați mecanismul afișat utilizând săgețile [UP] și [DOWN], pentru
informații suplimentare legate de funcționarea și utilizarea sa. Paginile oferă instrucțiuni
detaliate despre funcțiile componentelor mașinii, sfaturi rapide, precum și link-uri către alte
pagini, pentru a vă ajuta să aflați informații despre mașina dumneavoastră și modul de
utilizare.
•
•
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Selectați tab-ul Dispozitive din meniul [CURRENT COMMANDS].
Selectați mecanismele pe care doriți să le utilizați.

Arbore principal
F2.11:

Ecran dispozitiv arbore principal

Opțiunea Main Spindle din Devices vă permite să rotiți arborele principal în sens orar
sau antiorar la rot/min dorite. Valoarea maximă a rot/min este limitată de setările maxime
ale rot/min ale mașinii.
•
•
•

Utilizați tastele cursor pentru a trece de la un câmp la altul.
Introduceți valoarea rot/min cu care doriți să rotiți arborele principal și apăsați [F2].
Tineți apăsat [F3] pentru a roti în sens orar arborele principal. Tineți apăsat [F4]
pentru a roti în sens antiorar arborele principal. Arborele principal se oprește atunci
când butonul este eliberat.
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Recuperatorul de piese
F2.12:

Ecranul dispozitivului recuperatorului de piese

Opțiunea Parts Catcher din Devices vă permite să Extend și să Retract
recuperatorul de piese. Ușa trebuie să fie complet închisă.
•
•
•
•
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Utilizați tastele cursor pentru a trece de la un câmp la altul.
Apăsați [F2] pentru a extinde recuperatorul de piese și apăsați [F2] pentru a retrage
recuperatorul de piese.
Apăsați [F3] pentru a extinde parțial recuperatorul de piese în poziția de desprindere
a piesei.
Pentru a configura recuperatorul de piese cu acțiune dublă, consultați: See “Acțiune
dublă - Recuperatorul de piese - Configurare” on page 150.

Brațul palpatorului
F2.13:

Ecran dispozitiv braț palpator

Opțiunea Probe Arm din Devices vă permite să Extend și Retract brațul palpatorului.
Ușa trebuie să fie complet deschisă sau complet închisă.
•
•

Utilizați tastele cu săgeți pentru a trece de un câmp la altul.
Apăsați [F2] pentru a extinde brațul palpatorului și apăsați [F2] pentru a retrage
brațul palpatorului.
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Alimentator de bare
F2.14:

Afișaj setare alimentator de bare

Tab-ul Bar Feeder de pe Devices vă permite să setați variabilele sistemului
alimentatorului de bare.
•

Utilizați tastele cu săgeți pentru a trece de la un câmp la altul.

Setarea orei
Respectaţi această procedură pentru a seta data sau ora.
1.
2.
3.
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Selectaţi pagina Timers din ecranul Comenzi curente.

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a marca astfel câmpul Date:, Time: sau Time Zone.
Apăsaţi [EMERGENCY STOP].

4.

În câmpul Date:, tastaţi noua dată în format MM-DD-YYYY, inclusiv liniuţele
despărţitoare.

5.

În câmpul Time:, tastaţi noua oră în format HH:MM, inclusiv cele două puncte.
Apăsaţi tastele [SHIFT] şi [9] pentru a tasta două puncte.

6.

În câmpul Time Zone:, apăsaţi tasta ENTER pentru a selecta din lista de fusuri
orare. Puteţi tasta termeni de căutare în fereastra de tip pop-up pentru a restrânge
lista. De exemplu, puteţi tasta PST pentru a găsi ora Pacificului (Pacific Standard
Time). Marcaţi fusul orar pe care doriţi să îl utilizaţi.

7.

Apăsaţi [ENTER].

Resetarea cronometrelor şi contoarelor
Puteți reseta funcționarea, ciclul de pornire și cronometrele avansului de așchiere. Puteți,
de asemenea, reseta contoarele M30.
1.
2.
3.

TIP:

Selectaţi pagina Timers din ecranul Comenzi curente.

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a marca numele cronometrului sau contorului pe care
doriţi să îl resetaţi.
Apăsaţi tasta [ORIGIN] pentru a reseta cronometrul sau contorul.

Puteți reseta independent contoarele M30 pentru a urmări piesele
prelucrate în două moduri diferite; de exemplu, piesele prelucrate
într-un schimb și totalul pieselor prelucrate.
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Comenzi curente - Coduri active
F2.15:

Exemplu de ecran Coduri active

Acest ecran furnizează informaţii în timp real, nemodificabile cu privire la codurile active în
program în momentul respectiv; concret, codurile ce definesc tipul de mişcare în curs de
execuţie (deplasare rapidă versus avans liniar versus avans circular), sistemul de
poziţionare (absolut versus incremental), compensarea frezei (stânga, dreapta sau
dezactivată), ciclul închis activ şi decalajul de origine. Acest ecran furnizează de asemenea
codurile active Dnn, Hnn, Tnn şi cel mai recent cod M. Dacă există o alarmă activă, acesta
afişează o prezentare succintă a alarmei active în locul codurilor active.

Calculatorul
Tab-ul calculatorului include calculatoarele pentru funcțiile matematice de bază, pentru
frezare și tarodare.
•
•
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Selectaţi tab-ul calculator din meniul [CURRENT COMMANDS].
Selectați tab-ul calculator pe care doriți să îl utilizați: Standard, Milling sau
Tapping.

Calculator standard
F2.16:

Afișaj calculator standard

Calculatorul standard are funcții precum un calculator obișnuit desktop; cu funcții
disponibile precum adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea, precum și rădăcina
pătrată și procentaj. Calculatorul vă permite să transferați cu ușurință operațiuni și rezultate
la linia de intrare, astfel încât să le introduceți în programe. De asemenea, puteți transfera
rezultate în calculatoarele pentru frezare și tarodare.
•
•

Tastă

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a tasta operatorii în calculator.
Pentru a insera un operator aritmetic, utilizaţi tasta alfabetică ce apare între
paranteze lângă operatorul pe care doriţi să îl inseraţi. Aceste taste sunt:

Funcţie

Tastă

Funcţie

[D]

Adunare

[K]

Rădăcină pătrată

[J]

Scădere

[Q]

Procentaj

[P]

Înmulțire

[S]

Stocare în memorie
(MS)

[V]

Împărțire

[R]

Rechemare din
memorie (MR)

[E]

Semnul de comutare
(+/-)

[C]

Golire memorie (MC)
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•

NOTE:

După ce ați introdus datele în câmpul de intrare al calculatorului, puteți să efectuați
oricare din următoarele opțiuni:

Aceste opțiuni sunt disponibile pentru toate calculatoarele.
Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a se afişa rezultatul calculului respectiv.
Apăsați tasta [INSERT] pentru a adăuga date sau rezultatul la sfârșitul liniei de
introducere date
Apăsați tasta [ALTER] pentru a muta datele sau rezultatul în linia de introducere
date. Această înlocuiește conținutul actual al liniei de introducere date.
Apăsați tasta [ORIGIN] pentru a reseta calculatorul.
Păstrați datele sau rezultatul în câmpul de introducere date al calculatorului și
selectați un tab diferit al calculatorului. Datele din câmpul de introducere date al
calculatorului rămân disponibile pentru a fi transferate în alte calculatoare.
Calculator frezare/strunjire

F2.17:
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Ecran calculator frezare/strunjire

Calculatorul pentru frezare/strunjire permite calcularea automată a parametrilor de
prelucrare, în baza unor informații oferite. Dacă ați introdus informații suficiente,
calculatorul afișează în mod automat rezultatele în câmpurile relevante. Aceste câmpuri
sunt marcate cu asterisc (*).
•
•
•
•

Utilizați tastele săgeți pentru a trece de la un câmp la altul.
Introduceți valorile cunoscute în câmpurile corespunzătoare. De asemenea, puteți
apăsa tasta [F3] pentru a copia o valoare din calculatorul standard.
În câmpurile Materiale de lucru și Materiale pentru scule, utilizați tastele cu săgeți
STÂNGA și DREAPTA pentru a alege dintre opțiunile disponibile.
Valorile calculate apar marcate cu galben atunci când se află în afara intervalului
recomandat pentru piesa de prelucrat și materialul pentru scule. De asemenea,
atunci când toate câmpurile calculatorului conțin date (calculate sau introduse),
calculatorul pentru frezare afișează tensiunea recomandată pentru funcționare.

Calculator tarodare
F2.18:

Ecran calculator tarodare

Calculatorul pentru tarodare permite calcularea automată a parametrilor de tarodare, în
baza informațiilor furnizate. Atunci când introduceți informații suficiente, calculatorul
afișează automat rezultatele în câmpurile respective. Aceste câmpuri sunt marcate cu
asterisc (*).
•

Utilizați tastele săgeți pentru a trece de la un câmp la altul.
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•
•

Introduceți valorile cunoscute în câmpurile corespunzătoare. De asemenea, puteți
apăsa [F3] pentru a copia o valoare din calculatorul standard.
Atunci când calculatorul deține suficiente informații, introduce valorile calculate în
câmpurile corespunzătoare.

Măsurare arc
F2.19:

Ecran măsurare arc

Măsurarea arcului vă permite să găsiți în mod automat punctele de pornire și punctele
finale pentru o rază.
•
•
•

Utilizați tastele săgeți pentru a trece de la un câmp la altul.
Introduceți valorile cunoscute în câmpurile corespunzătoare. De asemenea, puteți
apăsa [F3] pentru a copia o valoare din calculatorul standard.
Atunci când calculatorul deține suficiente informații, introduce valorile calculate în
câmpurile corespunzătoare.

Ecranul media
M130 vă permite afișarea de videoclipuri cu sonor și de imagini statice în timpul executării
unui program. Câteva dintre exemplele pentru utilizarea acestei funcții sunt:
•
•
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Oferirea de indicii vizuale sau instrucțiuni de lucru în timpul funcționării programului
Oferirea de imagini care să ajute la inspectarea piesei în anumite momente din
program

•

Proceduri demonstrative cu imagine video

Formatul corect al comenzii este M130(file.xxx), unde file.xxx este numele
fișierului, plus traiectoria, dacă este cazul. De asemenea, puteți adăuga un al doilea
comentariu în paranteze, care va apărea ca un comentariu în ferestrei media.
Exemplu: M130(Remove Lifing Bolts Before Starting Op 2)(User Data/My
Media/loadOp2.png);

M130 utilizează setările de căutare a subprogramului, Setarea 251 și
252, în același mod în care o face M98. De asemenea, puteți utiliza
comanda Insert Media File în editor pentru a introduce cu
ușurință un cod M130 care include o cale a fișierului. Pentru informații
suplimentare, consultați pagina 161.

NOTE:

$FILE vă permite afișarea de videoclipuri cu sonor și de imagini statice, în afara timpului de
executare a unui program.
Formatul corect al comenzii este ( $FILE file.xxx), unde file.xxx este numele
fișierului, plus traiectoria, dacă este cazul. De asemenea, puteți adăuga un comentariu
între prima paranteză și semnul de dolar, care va apărea ca un comentariu în fereastra
media.
Pentru a afișa fișierul media, evidențiați blocul când sunteți în modul de memorie și apăsați
Enter. Blocul de afișare media $FILE va fi ignorat în ceea ce privește comentariile în timpul
executării unui program.
Exemplu: (Remove Lifing Bolts Before Starting Op 2 $FILE User Data/My
Media/loadOp2.png);
T2.17:

Formatele media permise ale fișierului

Standard

Profil

Rata de transfer
(biți)

Rezoluție

MPEG-2

Profil Main-High

1080 i/p, 30 fps

50 Mbps

MPEG-4 / XviD

SP/ASP

1080 i/p, 30 fps

40 Mbps

H.263

P0/P3

16 CIF, 30fps

50 Mbps

DivX

3/4/5/6

1080 i/p, 30fps

40 Mbps

Referință

8192 x 8192

120 Mpixel/sec

-
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Standard

Profil

Rata de transfer
(biți)

Rezoluție

PNG

-

-

-

JPEG

-

-

-

NOTE:

Pentru cei mai rapizi timpi de încărcare, utilizați fișiere cu număr de
pixeli divizibil cu 8 (majoritatea imaginilor digitale needitate cu aceste
dimensiune prestabilite) și o rezoluție maximă de 1920 x 1080.
Fișierele dumneavoastră media apar în tab-ul Media la Comenzi curente. Fișierele media
sunt afișate până când următorul M130 afișează un fișier diferit sau M131 șterge conținutul
tab-ului media.

F2.20:
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Exemplu ecran media - Instrucțiune de lucru video în timpul unui program

Coduri active
F2.21:

Exemplu de ecran Coduri active

Acest ecran furnizează informaţii în timp real, nemodificabile cu privire la codurile active în
program în momentul respectiv; concret, codurile ce definesc tipul de mişcare în curs de
execuţie (deplasare rapidă versus avans liniar versus avans circular), sistemul de
poziţionare (absolut versus incremental), compensarea frezei (stânga, dreapta sau
dezactivată), ciclul închis activ şi decalajul de origine. Acest ecran furnizează de asemenea
codurile active Dnn, Hnn, Tnn şi cel mai recent cod M. Dacă există o alarmă activă, acesta
afişează o prezentare succintă a alarmei active în locul codurilor active.

Sculă activă
F2.22:

Exemplu de ecran Sculă activă

•
•
•
•

Codul sculei
Codul corecție/decalajului
Tipul de sculă (dacă este specificat în tabelul Corecţii scule)
Codul grupei de scule (dacă este specificat în tabelul ATM)
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•
•
•

Încărcarea maximă a sculei (încărcarea maximă, în procente, la care a fost supusă
scula)
Procentul rămas din durata de viaţă a sculei sau din grupa de scule
O imagine de exemplificare a tipului de sculă (dacă este specificat)

Ecranul Lichid de răcire
F2.23:

Exemplu de afişare a nivelului lichidului de răcire

Nivelul lichidului de răcire este afişat în colţul din dreapta sus al ecranului în modul
OPERATION:MEM.
Prima linie vă indică dacă lichidul de răcire este ON sau OFF.
Linia următoare indică numărul poziţiei ajutajului de lichid de răcire programabil (P-COOL).
Poziţiile sunt de la 1 la 34. Dacă dotarea opţională nu este instalată, nu este afişat niciun
număr de poziţie.
Pe indicatorul de nivel al lichidului de răcire, o săgeată neagră indică nivelul lichidului de
răcire. 1/1 indică nivel complet și 0/1 indică gol. Pentru a evita problemele legate de fluxul
de lichid de răcire, menţineţi nivelul lichidului de răcire deasupra zonei roşii. Puteţi vizualiza
de asemenea acest indicator în modul DIAGNOSTICS, ce poate fi accesat prin intermediul
tab-ului GAUGES.
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Ecranul Cronometre şi contoare
F2.24:

Exemplu de ecran Cronometre şi contoare

Secţiunea cronometre a acestui ecran furnizează informaţii referitoare la duratele ciclurilor
(Acest ciclu, Ultimul ciclu şinbspRămase).
Secțiunea de contor include două contoare M30 și un ecran de Bucle rămase.
•

•
•
•

M30 Contorul #1: și M30 contorul #2: de fiecare dată când un program ajunge la o
unitate de comandă M30, contoarele avansează cu o unitate. Dacă setarea 118 este
activată, și contoarele vor crește cu câte o unitate de fiecare dată când un program
ajunge la o unitate de comandă M99.
Dacă aveți variabile macro, puteți șterge sau schimba contorul M30 #1 cu #3901 și
contorul M30 #2 cu .#3902 (#3901=0).
Consultaţi la pagina 51 pentru informaţii referitoare la modul de resetare a
cronometrelor şi contoarelor.
Bucle rămase: prezintă numărul de bucle subprogram rămase de parcurs pentru
finalizarea ciclului curent.

Ecranul Alarme şi mesaje
Utilizaţi acest ecran pentru a afla mai multe despre alarmele maşinii atunci când apar,
pentru a vizualiza întregul jurnal de alarme al maşinii, pentru a căuta definiţii ale alarmelor
ce pot apărea, pentru a vizualiza mesajele create şi pentru a vizualiza jurnalul de tastări.
Apăsaţi tasta [ALARMS], apoi selectaţi un tab de afişat:
•
•

Tab-ul ACTIVE ALARM prezintă alarmele ce afectează în momentul respectiv
funcţionarea maşinii. Utilizați [PAGE UP] și [PAGE DOWN] pentru a vizualiza alte
alarme active.
Tab-ul MESSAGES prezintă pagina de mesaje. Textul afişat în această pagină
rămâne în aceasta atunci când opriţi maşina. Puteţi utiliza această pagină pentru a
lăsa mesaje şi informaţii pentru următorul operator al maşinii etc.
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•
•
•

Tab-ul ALARM HISTORY prezintă o listă de alarme ce au afectat recent funcţionarea
maşinii. De asemenea, puteți căuta un număr sau un text de alarmă. Pentru a face
aceasta, scrieți numărul alarmei sau textul dorit și apăsați [F1].
Fila ALARM VIEWER prezintă o descriere detaliată a tuturor alarmelor. De asemenea,
puteți căuta un număr sau un text de alarmă. Pentru a face aceasta, scrieți numărul
alarmei sau textul dorit și apăsați [F1].
Tab-ul KEY HISTORY prezintă până la ultimele 2000 de apăsări ale tastelor.

Adăugarea de mesaje
Puteţi salva un mesaj în tab-ul MESSAGES. Mesajul dumneavoastră va rămâne acolo până
când îl veţi şterge sau îl veţi modifica, chiar dacă opriţi maşina.
1.

Apăsaţi tasta [ALARMS], selectaţi tab-ul MESSAGES şi apăsaţi tasta săgeată
[DOWN].

2.

Tastaţi mesajul dorit.
Apăsaţi tasta [CANCEL] pentru a deplasa cursorul spre înapoi şi a şterge. Apăsaţi
tasta [DELETE] pentru a şterge un întreg rând. Apăsaţi tasta [ERASE PROGRAM]
pentru a şterge întregul mesaj.

Bara de stare a sistemului
Bara de stare a sistemului este o secţiune needitabilă a ecranului amplasată central în
partea inferioară. Aceasta afişează mesajele pentru utilizator referitoare la acţiunile ce
trebuie executate.
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Afişajul de poziţie
Afişajul de poziţie indică poziţia curentă a axei în raport cu patru puncte de referinţă
(Coordonate de lucru, Distanţă de parcurs, Maşină şi Operator). În orice mod, apăsaţi tasta
[POSITION] şi utilizaţi tastele săgeţi pentru a accesa diferitele puncte de referinţă afişate
în tab-uri. Ultimul tab afişează toate punctele de referinţă într-un singur ecran.
T2.18:

Punctele de referinţă pentru poziţia axei

Afişaj în
coordonate

Funcţie

WORK (G54)

Acest tab afișează pozițiile axei în raport cu punctul de zero al piesei. La punerea în
funcţiune, această poziţie utilizează automat decalajul de origine G54. Acesta afişează
poziţiile axei în raport cu cel mai recent utilizat decalaj de origine.

DIST TO GO

Acest tab afişează distanţa rămasă înainte ca axele să ajungă în poziţia comandată. În
modul SETUP:JOG, puteţi utiliza acest afişaj de poziţie pentru a se indica o distanţă
parcursă. Comutaţi modurile (MEM, MDI) şi apoi comutaţi înapoi în modul
SETUP:JOG pentru a aduce la zero această valoare.

MACHINE

Acest tab afişează poziţiile axei faţă de punctul de zero al maşinii.

OPERATOR

Această poziţie indică distanţa pe care aţi avansat rapid axele. Aceasta nu reprezintă
neapărat distanţa efectivă a axei faţă de punctul de zero al maşinii, cu excepţia cazului
în care maşina tocmai a fost pornită.

ALL

Acest tab afişează toate punctele de referinţă într-un singur ecran.

Selectarea axelor din afișaj
Puteți adăuga sau șterge axele din afișajul de poziție. În timp ce este activ tab-ul afișajului
Positions, apăsați [ALTER]. Fereastra pentru selectarea axelor din afișaj apare în
partea dreaptă a ecranului.
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F2.25:

Selectorul axei din afișaj

Utilizați tastele săgeți pentru a marca o axă, iar apoi apăsați [ENTER] pentru a o selecta
sau deselecta de pe afișaj. Afișajul de poziție va afișa axele care au un marcaj de selectare.
Apăsați [ALTER] pentru a dezactiva selectorul axei de pe afișaj.

NOTE:

Puteți afișa un număr maxim de (5) axe.

Bara de introducere
F2.26:

Bara de introducere

Bara de introducere este secţiunea de introducere date amplasată în colţul din stânga jos
al ecranului. Aici apar datele introduse de dumneavoastră pe măsură ce le tastaţi.
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Introducerea simbolurilor speciale
Câteva simboluri speciale nu sunt disponibile pe tastatură.
T2.19:

Simboluri speciale

Simbol

Denumire

_

linie de subliniere

^

căciulă

~

tilda

{

acoladă deschisă

}

acoladă închisă

\

bară oblică inversă

|

bară verticală

<

mai mic ca

>

mai mare ca

Parcurgeţi paşii următori pentru a introduce simboluri speciale:
1.

Apăsați [LIST PROGRAMS] și selectați un dispozitiv de stocare.

2.

Apăsaţi [F3].
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Meniul de tip [FILE] drop-down afişează următoarele:

3.

Selectați Special Symbols și apăsați [ENTER].

Lista de selectare SPECIAL SYMBOLS arată:

4.

Introduceți un număr pentru a copia simbolul asociat cu bara INPUT:.

De exemplu, pentru a schimba numele directorului în MY_DIRECTORY:
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1.

Marcaţi directorul al cărui nume doriţi să îl schimbaţi.

2.

Tip MY.

3.

Apăsaţi [F3].

4.

Selectați SPECIAL SYMBOLS și apăsați [ENTER].

5.
6.
7.
8.

Apăsaţi [1].

Tip DIRECTORY.
Apăsaţi [F3].

Selectați RENAME și apăsați [ENTER].

Ecranul Arborele principal
F2.27:

Ecranul Arborele principal (starea turaţiei şi avansului)

Prima coloană a acestui ecran vă oferă informaţii referitoare la controlul manual al vitezei
de avans, arborelui principal și deplasării rapide.
A doua coloană indică turaţia curentă a arborelui principal în rotaţii pe minut (rpm) şi
încărcarea arborelui principal în kilowaţi (kW). Valoarea încărcării arborelui principal
reflectă puterea transmisă efectiv sculei prin intermediul arborelui principal. Următoarele
valori prezentate sunt intercorelate: viteza de aşchiere a sculei rotative în picioare pe minut
(fpm), grosimea curentă a aşchiei în ţoli pe dinte (in/tth) şi viteza de avans programată în
ţoli pe minut (in/min). Viteza de avans activă afișează viteza de avans actuală, inclusiv orice
control manual.
Indicatorul de încărcare a arborelui principal indică prin intermediul unui grafic cu bare
încărcarea arborelui principal ca procent din capacitatea motorului.
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Ecranul Indicatoare
F2.28:

Ecranul Indicatoare Diagnostic

325 V

Acest ecran prezintă succint informaţii despre diferitele stări ale maşinii, inclusiv presiunea
lichidului, tensiuni şi temperaturile componentelor. Apăsați butonul [PAGE DOWN] pentru
a parcurge și a vedea mai multe indicatoare.
Setarea 9 stabileşte unităţile de măsură utilizate de indicatoare pentru presiunea şi
temperatura lichidului. Dacă setarea 9 are valoarea INCH, indicatoarele afişează presiunea
aerului în psi şi temperatura în grade Fahrenheit. Dacă setarea 9 are valoarea MM,
indicatoarele afişează presiunea lichidului în bar şi temperatura în grade Celsius.

Ecranul de activare a maşinii
Contactaţi Reprezentanţa Haas (HFO) pentru asistenţă la activarea maşinii. Pregătiţi-vă
pentru a putea furniza reprezentantului HFO informaţiile din acest ecran (Serie de
fabricaţie, Adresă MAC, Versiune software, Cod de activare).

Ecranul Diagnosticare
Acest ecran prezintă informaţii despre configuraţia maşinii dumneavoastră. S-ar putea ca
departamentul service Haas să vă solicite unele informaţii din acest ecran atunci când îl
contactaţi prin telefon. Puteţi găsi de asemenea aici informaţii despre timpul de funcţionare
a maşinii, timpul facturat, numărul de schimbări ale sculelor, numărul de opriri şi reporniri
ale maşinii şi timpul total de funcţionare.
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Ecranul Teste lubrifiere
Tehnicienii departamentului service Haas utilizează acest ecran pentru a testa sistemul de
lubrifiere al maşinii dumneavoastră. S-ar putea ca departamentul service Haas să vă
solicite să faceţi singur acest lucru. Pentru a evita o lubrifiere excesivă, vă recomandăm să
nu efectuaţi aceste teste decât sub îndrumarea departamentului service Haas.

2.2.5

Captura de ecran
Unitatea de comandă poate captura şi salva o imagine a ecranului curent pe un dispozitiv
USB conectat sau pe o unitate de memorie cu date de utilizator.

NOTE:

1.

Apăsaţi [SHIFT].

2.

Apăsaţi [F1].

Unitatea de comandă utilizează numele de fişier implicit
snapshot#.png. Numărul # începe de la 0 şi este incrementat de
fiecare dată când se execută o captură de ecran. Contorul respectiv
este resetat la oprirea maşinii. Capturile de ecran executate după
oprirea şi repornirea maşinii vor suprascrie capturile de ecran
anterioare având acelaşi nume de fişier de pe unitatea de memorie cu
datele de utilizator.
Unitatea de comandă salvează captura de ecran pe dispozitivul USB sau în memoria
unităţii de comandă. Mesajul Snapshot saved to USB sau Snapshot saved to User
Data apare atunci când procesul se încheie.

2.2.6

Raportul de eroare
Unitatea de comandă poate genera un raport de eroare care salvează starea mașinii și
care este utilizat pentru analiză. Acest raport ajută HFO să rezolve o problemă intermitentă.
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1.

Apăsaţi [SHIFT].

2.

Apăsaţi [F3].

NOTE:

Asigurați-vă ca generați întotdeauna un raport de eroare atunci când
alarma sau eroarea sunt active.
Unitatea de comandă salvează raportul de eroare pe dispozitivul dumneavoastră USB sau
în memoria unității de comandă. Raportul de eroare este un fișier arhivat de tip zip care
include o captură a ecranului, programul activ și alte informații utilizate pentru
diagnosticare. Generați acest raport de eroare atunci când apare o eroare sau o alarmă.
Trimiteți raportul de eroare prin e-mail către Reprezentanța Haas locală.

2.3

Noţiuni de bază despre navigarea prin
meniurile de tip tab
Unitatea de comandă Haas utilizează meniurile de tip tab pentru o serie de moduri şi
ecrane. Meniurile de tip tab reunesc datele aflate în legătură unele cu altele într-un format
uşor de accesat. Pentru a naviga în aceste meniuri:
1.

Apăsaţi o tastă de afişare sau de mod.
Prima dată când accesaţi un meniu de tip tab, primul tab (sau sub-tab) este activ.
Cursorul de marcare se află la prima opţiune disponibilă din tab.

2.

Utilizaţi tastele săgeţi sau comanda [HANDLE JOG] pentru a deplasa cursorul de
marcare într-un tab activ.

3.

Pentru a selecta un alt tab din acelaşi meniu de tip tab, apăsaţi din nou tasta de mod
sau de afişare.

NOTE:

În cazul în care cursorul se află în partea superioară a unui ecran de
meniu, puteţi de asemenea să apăsaţi tasta săgeată [UP] pentru a
selecta un alt tab.
Tab-ul curent devine inactiv.
4.

Tab-urile nu pot fi activate în ecranul de tip tab POSITIONS.

NOTE:
5.
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Utilizaţi tastele săgeţi pentru a marca un tab sau sub-tab şi apăsaţi tasta săgeată
[DOWN] pentru a utiliza tab-ul respectiv.

Apăsaţi o altă tastă de afişare sau de mod pentru a lucra cu un alt meniu de tip tab.

2.4

Prezentare generală ecran tactil LCD
Funcția de ecran tactil vă permite să navigați în meniul unității de comandă într-un mod mai
intuitiv.

NOTE:

T2.20:

Dacă hardware-ul ecranului tactil nu este detectat la pornire, o
notificare 20016 Touchscreen not detected va apărea în istoricul
alarmei.
Setări ecran tactil

Setări
381 - Activare/Dezactivare ecran tactil
383 - Dimensiune rând tabel
396 - Tastatură virtuală activată
397 - Apăsare lungă întârziere
398 - Înălțime antet
399 - Înălțime filă
403 - Alegere dimensiune buton pop-up
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F2.29:

Pictograme de stare ecran tactil - [1] Software-ul nu este compatibil cu ecranul tactil [2]
Ecranul tactil este dezactivat, [3] Ecranul tactil este activat.

1
2
3
În partea stângă sus a ecranului apare o pictogramă atunci când ecranul tactil este activat sau
dezactivat.
T2.21:

Funcții excluse de pe ecranul tactil

Funcţiile

Tactil

[RESET]

Indisponibilă

[EMERGENCY STOP]

Indisponibilă

[CYCLE START]

Indisponibilă

[FEED HOLD]

Indisponibilă
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2.4.1

Ecran tactil LCD - Casete de navigare
Apăsați pe pictograma Menu[1] de pe ecran pentru a afișa pictogramele afișajului [2].

F2.30:

Pictograma panoului de meniu [1], Pictogramele afișajului [2]

1

2
F2.31:

Pictograme opțiunilor de setare [3].

3
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•
•
•
F2.32:

Apăsați lung pe pictograma afișajului pentru a naviga la o anumită filă. De exemplu,
dacă doriți să mergeți la pagina Network , apăsați lung pictograma [SETTINGS] până
când apar opțiunile de setări [3].
Apăsați pictograma pentru revenire la meniul principal.
Pentru a închide caseta pop-up, apăsați oriunde în afara casetei pop-up.

Panoul modului de operare

1

2
•
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Apăsați în colțul din stânga sus [1] de pe ecran pentru a apărea caseta pop-up cu
panoul modului de operare [2]. Apăsați pictograma modului pentru a pune mașina în
modul respectiv.

2.4.2

Ecranul tactil LCD - Casete selectabile

F2.33:

Ajutor pictograme

2
1
•

F2.34:

Atingeți lung pictogramele [1] în partea de jos a ecranului pentru a vedea semnificația
pictogramei [2]. Fereastra pop-up de ajutor va dispărea atunci când eliberați
pictograma.

Tabele selectabile și butoane funcții.

1

2
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•
•
F2.35:

Câmpurile de rânduri și coloane [1] de pe tabele pot fi selectate. Pentru a crește
dimensiunea rândului, consultați setarea 383 - Table Row Size.
Pictogramele butoanelor funcții [2] care apar pe casete pot fi, de asemenea, apăsate
pentru a utiliza funcția.

Casete de afișare selectabile

1

5

•
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3

2

6

4

7

Casete de afișare [1 - 7] se pot selecta. De exemplu, dacă doriți să mergeți la fila
Maintenance, apăsați caseta de afișare a lichidului de răcire [4].

2.4.3

Ecranul tactil LCD - Tastatura virtuală
Tastatura virtuală vă permite să introduceți text pe ecran, fără a utiliza tastatura. Pentru a
activa această funcție, setați 396 - Virtual Keyboard Enabled pe On.

F2.36:

Afișaj tastatură virtuală

1

Apăsați lung pe orice linie de introducere text ca tastatura virtuală să apară.
Tastatura poate fi deplasată ținând degetul apăsat pe bara albastră de sus și glisând-o
într-o poziție nouă.
Tastatura poate fi, de asemenea, blocată prin apăsarea pictogramei de blocare [1].
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2.4.4

Ecranul tactil LCD - Editare program

F2.37:

Glisați și fixați din Lista de programe

1

•
F2.38:
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Puteți trage și fixa programe din [LIST PROGRAM] către [MEM] prin tragerea
fișierului [1] peste afișajul [MEM].

Copiere, tăiere și lipire expresii Handlebar

•

2.4.5

În modul de editare, puteți trage degetele peste cod pentru a utiliza expresii
Handlebar pentru a copia, decupa și lipi o secțiune a programului.

Ecran tactil LCD - Întreținere
Utilizați pagina de configurare a ecranului tactil pentru a calibra, testa și restabili setările
implicite. Configurația ecranului tactil se află în secțiunea de întreținere. Apăsați
[DIAGNOSTIC] pentru a merge la Maintenance și navigați până la fila Touchscreen.

F2.39:

Fila de configurare ecran tactil

1

2.5

Meniul de ajutor
Utilizaţi tasta [HELP] de pe unitatea de comandă atunci când trebuie să accesați informații
despre funcțiile, comenzile sau programele mașinii tipărite în acest manual.
Pentru a deschide o temă de ajutor:
1.

Apăsaţi [HELP]. Vi se prezintă diferite pictograme cu opțiuni pentru diferite informații
de ajutor. (Apăsați din nou [HELP] pentru a ieși din fereastra Help.)

2.

Utilizați tastele cu săgeți sau unitatea de comandă [HANDLE JOG] pentru a marca
o pictogramă cu opțiuni, apoi apăsați [ENTER]. Apăsați tastele cu săgeți [UP] sau
[DOWN] sau rotiți unitatea de comandă [HANDLE JOG] pentru a parcurge pagini
mai mari decât ecranul.

3.

Apăsați [HOME] pentru a merge la directorul plasat la început sau pentru a merge în
partea de sus a paginii.
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4.

5.

2.5.1

Pentru a căuta un conținut cu informații de ajutor după un cuvânt cheie, tastați
termenul căutat în câmpul de introducere, apoi apăsați [F1] pentru a executa
căutarea. Rezultatele obţinute pentru cuvântul cheie respectiv apar în fereastra
HELP.

Apăsaţi tastele săgeţi [LEFT]/[RIGHT] pentru a trece la pagina anterioară/următoare
a cuprinsului.

Ajutor pictograme active
Prezintă o listă a pictogramelor active în momentul respectiv.

2.5.2

Ajutor fereastră activă
Prezintă subiectul sistemului de ajutor ce se referă la fereastra activă în momentul
respectiv.

2.5.3

Comenzi fereastră activă
Prezintă o listă a comenzilor disponibile în fereastra activă. Puteţi utiliza tastele specificate
în paranteze, respectiv puteţi selecta o comandă din listă.

2.5.4

Indexul de ajutor
Această opţiune de meniu prezintă o listă a subiectelor manualului ce reprezintă link-uri
spre informaţiile din manualul afişabil pe ecranul unităţii de comandă. Utilizaţi tastele săgeţi
pentru a marca subiectul ce vă interesează şi apăsaţi apoi tasta [ENTER] pentru a accesa
secţiunea respectivă a manualului.

2.6

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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3.1

Ghidul noii generații de pictograme ale unității
de comandă
Ecranul unităţii de comandă afişează pictograme pentru a vă oferi rapid informaţii
referitoare la starea maşinii. Pictogramele vă informează cu privire la modurile curente ale
maşinii, la program în timpul rulării acestuia şi la starea de întreţinere a maşinii.
Bara de pictograme se află în apropierea părţii inferioare a afişajului consolei de comandă,
deasupra barelor de introducere date şi de stare.

F3.1:

Poziţia barei de pictograme
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T3.1:

Pictograme unitate de comandă a strungului

Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Setare

Modul setare este blocat; unitatea de comandă este în modul
Rulare. Majoritatea funcţiilor maşinii sunt dezactivate sau limitate în
timp ce uşile maşinii sunt deschise.

Setare

Modul setare este deblocat; unitatea de comandă este în modul
Setare. Majoritatea funcţiilor maşinii sunt disponibile, dar pot fi
limitate în timp ce uşile maşinii sunt deschise.

Alimentatorul
de bare nu
este
poziționat

Această pictogramă apare atunci când alimentatorul de bare este
dezactivat sau când nu este poziționat. Asigurați-vă că alimentatorul
de bare este poziționat cu gaura de încărcare.

Apărătoarea
alimentatorul
ui de bare
Haas este
deschisă

Această pictogramă apare atunci când alimentatorul de bare este
dezactivat sau apărătoarea alimentatorului de bare este deschisă.

Alimentatorul
de bare este
în afara
barelor

Această pictogramă apare atunci când alimentatorul de bare a
rămas în afara barelor.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Ciclul de
funcționare al
ușii

Ușa trebuie rulată cel puțin o dată pentru a vă asigura că senzorul
ușii funcționează. Această pictogramă apare după [POWER UP],
dacă utilizatorul nu a rulat încă ușa.

Uşă deschisă

Atenţie, uşa este deschisă.

Barieră
luminoasă
străpunsă

Această pictogramă apare atunci când mașina este inactivă și se
declanșează bariera luminoasă. Acesta apare, de asemenea, atunci
când un program rulează în același timp cu bariera luminoasă.
Această pictogramă dispare atunci când obstacolul este îndepărtat
din raza vizuală a barierei luminoase.

Întrerup.
barieră

Această pictogramă apare atunci când rulează un program și se
declanșează bariera luminoasă. Această pictogramă va dispărea la
următoarea apăsare a [CYCLE START].

Rulare

Maşina este în curs de rulare a unui program.

Avans rapid

O axă execută un avans rapid cu viteza curentă de avans rapid.
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Denumire
Avertisment
de avans

Pictogramă

Semnificaţie
Această pictogramă apare atunci când este setată pe activare
setarea de avans 53 fără revenire la zero, iar mașina este în modul
de avans manual.

NOTE:

Setarea de avans 53 fără revenire la zero
este setată automat pe activare în cazul în
care echipamentul APL este instalat și
mașina nu a fost adusă la zero.

APL

Această pictogramă apare atunci când mașina este în modul APL.

Economisire
energie

Funcţia de dezactivare servomotoare pentru economisirea energiei
este activată. Setarea 216, DEZACTIVARE SERVO ŞI POMPĂ
HIDRAULICĂ, specifică perioada de timp admisă înainte să se
activeze această funcţie. Apăsaţi o tastă pentru a activa
servomotoarele.

Avans rapid

Această pictogramă apare în timp ce unitatea de comandă revine
spre piesa de prelucrat în cursul unei operaţii de rulare-oprire-avans
rapid-continuare.

Avans rapid

Aţi apăsat butonul [FEED HOLD] în cursul întoarcerii unei operaţii
de rulare-oprire-avans rapid-continuare.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Avans rapid

Această pictogramă vă solicită să executaţi un avans rapid de
îndepărtare în cursul unei operaţii de rulare-oprire-avans
rapid-continuare.

Oprire avans

Maşina este în starea de oprire avans. Mişcarea axelor s-a oprit, dar
arborele principal continuă să se rotească.

Avans de
lucru

Maşina execută o mişcare de aşchiere.

Deplasare
rapidă

Maşina execută o mişcare neaşchietoare a axei (G00) cu viteza
maximă posibilă. Funcţiile de control manual pot afecta viteza
efectivă.

Oprire
temporizată

Maşina execută o comandă de oprire temporizată (G04).

Oprire bloc cu
bloc

Modul SINGLE BLOCK este activat, iar unitatea de comandă
aşteaptă o comandă pentru a continua.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Interblocare
uşă

Mişcarea maşinii este oprită ca urmare a regulilor referitoare la uşi.

Zona
restricţionată

Poziţia curentă a unei axe se află în zona restricţionată.

Avans rapid
de la distanţă

Maneta opţională de control avans rapid de la distanţă este activată.

Debit ulei
cutie de
viteză scăzut

Această pictogramă apare atunci când debitul de ulei al cutiei de
viteză este scăzut și persistă timp de 1 minut.

Nivel scăzut
de ulei al
cutiei de
viteză

Unitatea de comandă a detectat un nivel scăzut al uleiului cutiei de
viteză.

NOTE:
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Unitatea de comandă monitorizează starea
nivelului uleiului cutiei de viteză doar când
mașina este pornită. În momentul în care este
detectată o stare de nivel scăzut al uleiului
cutiei de viteză, pictograma va dispărea la
următoarea pornire, dacă este detectat un
nivel normal de ulei.

Denumire

Pictogramă

Filtru HPC
murdar

Semnificaţie
Curățați filtrul lichidului de răcire de înaltă presiune.

FILTER
Nivel redus
concentrat
lichid de
răcire

Umpleţi rezervorul de concentrat al sistemului de completare a
lichidului de răcire.

Nivel scăzut
lubrifiant

Sistemul de ulei de lubrifiere a arborelui principal a detectat o stare
de nivel scăzut al uleiului, respectiv sistemul de lubrifiere a şurubului
cu bile a detectat o stare de nivel scăzut al vaselinei sau de presiune
redusă.

Nivel scăzut
ulei

Nivelul uleiului din unitatea rotativă este scăzut.

Pres.
reziduală

Înaintea unui ciclu de lubrifiere, sistemul a detectat presiunea
reziduală de la senzorul de presiune a vaselinei. Acest lucru poate fi
cauzat de o obstrucție în sistemul de lubrifiere cu vaselină al axelor.

Nivel scăzut
ulei unitate
HPU
(Unitatea
hidraulică de
putere)

Nivelul de ulei HPU este scăzut. Nivelul de ulei HPU este scăzut.
Verificați nivelul de ulei și adăugați uleiul recomandat pentru mașină.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Temperatură
ulei HPU
(Avertizare)

Temperatura uleiului este prea ridicată pentru a utiliza în siguranță
HPU.

Filtru ceaţă

Curățați filtrul extractorului de ceață.

MIST
FILTER
Nivel scăzut
lichid de
răcire
(Avertizare)

Nivelul lichidului de răcire este scăzut.

Debit redus
de aer

Modul țoli - Debitul de aer nu este suficient pentru o funcționare
corectă a mașinii.

CFM
Debit redus
de aer

Modul metric - Debitul de aer nu este suficient pentru o funcționare
corectă a mașinii.

l/min
Arborele
principal
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Când apăsaţi tasta [HANDLE SPINDLE], maneta de avans rapid
variază procentul de control manual al arborelui principal.

Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Avans de
lucru

Când apăsaţi tasta [HANDLE FEED], maneta de avans rapid
variază procentul de control manual al vitezei de avans.

Manetă
derulare

Când apăsaţi tasta [HANDLE SCROLL], maneta de avans rapid
variază procentul de control manual al vitezei de avans.

Imagine în
oglindă

Schimbare la arborele secundar cu funcţia imagine în oglindă pe axa
Z activată.

Imagine în
oglindă

Modul imagine în oglindă este activat. Fie este programat codul
G101 sau setarea 45, 46, 47, 48, 80 sau 250 (imaginea în oglindă a
axelor X, Y, Z, A, B sau C) este setată la ON.

Mandrina

Mandrina nu este strânsă.

Destrângere
mandrină
diametru
exterior

Mandrina nu este strânsă.

89

Ghidul noii generații de pictograme ale unității de comandă

Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Axă C
activată

Axa C este activată.

Defecțiune
ventilator
arborele
principal

Această pictogramă apare atunci când ventilatorul arborelui principal
nu mai funcționează.

Supraîncălzir
ea
componentel
or electronice
(Avertizare)

Această pictogramă apare când unitatea de comandă a detectat
faptul că temperaturile compartimentului pot atinge niveluri care pot
fi periculoase pentru componentele electronice. Dacă temperatura
atinge sau depășește nivelul recomandat, va fi generată alarma 253
SUPRAÎNCĂLZIRE COMPONENTE ELECTRONICE. Inspectați
compartimentul pentru a verifica dacă filtrele de aer nu sunt
înfundate și dacă ventilatoarele funcționează corect.

Supraîncălzir
ea
componentel
or electronice
(Alarmă)

Această pictogramă apare atunci când componentele electronice
rămân supraîncălzite pentru prea mult timp. Maşina nu va funcţiona
până când nu se remediază situaţia. Inspectați compartimentul
pentru a verifica dacă filtrele de aer nu sunt înfundate și dacă
ventilatoarele funcționează corect.

Supraîncălzir
ea
transformator
ului
(Avertizare)

Această pictogramă apare atunci când se detectează
supraîncălzirea transformatorului, care durează mai mult de 1
secundă.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Supraîncălzir
ea
transformator
ului (Alarmă)

Această pictogramă apare atunci când transformatorul rămâne
supraîncălzit pentru prea mult timp. Maşina nu va funcţiona până
când nu se remediază situaţia.

Tensiune
joasă
(Avertizare)

Modul de detectare erori de tensiune (PFDM) detectează o tensiune
de intrare joasă. Dacă starea persistă, maşina nu va putea continua
să funcţioneze.

Tensiune
joasă
(Alarmă)

Modulul de detectare erori de tensiune (PFDM) detectează o
tensiune de intrare joasă, care este prea joasă pentru ca mașina să
funcționeze. Maşina nu va funcţiona până când nu se remediază
situaţia.

Tensiune
ridicată
(Avertizare)

PFDM a detectat o tensiune de intrare peste o limită setată, dar care
se încadrează încă în limitele parametrilor funcţionali. Remediaţi
situaţia pentru a preveni avarierea componentelor maşinii.

Tensiune
ridicată
(Alarmă)

PFDM a detectat o tensiune de intrare care este prea ridicată pentru
ca mașina să funcționeze și care ar putea provoca daune mașinii.
Maşina nu va funcţiona până când nu se remediază situaţia.

Presiune aer
ridicată
(Avertizare)

Presiunea aerului la maşină este prea mare pentru funcţionarea
fiabilă a sistemelor pneumatice. Remediaţi această situaţie pentru a
preveni avarierea sau funcţionarea incorectă a sistemelor
pneumatice. S-ar putea să fie necesar să montaţi un regulator la
racordul de aer al maşinii.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Presiune aer
scăzută
(Alarmă)

Presiunea aerului la maşină este prea mică pentru funcţionarea
sistemelor pneumatice. Maşina nu va funcţiona până când nu se
remediază situaţia. S-ar putea să fie necesar un compresor de aer
de capacitate mai mare.

Presiune aer
scăzută
(Avertizare)

Presiunea aerului la maşină este prea mică pentru funcţionarea
fiabilă a sistemelor pneumatice. Remediaţi această situaţie pentru a
preveni avarierea sau funcţionarea incorectă a sistemelor
pneumatice.

Presiune aer
ridicată
(Alarmă)

Presiunea aerului la maşină este prea mare pentru funcţionarea
sistemelor pneumatice. Maşina nu va funcţiona până când nu se
remediază situaţia. S-ar putea să fie necesar să montaţi un regulator
la racordul de aer al maşinii.

Oprire de
urgenţă

A fost apăsat butonul [EMERGENCY STOP] de pe consolă.
Pictograma dispare atunci când butonul [EMERGENCY STOP]
este resetat.

Oprire de
urgenţă

Modul teșire
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1
4

A fost apăsat butonul [EMERGENCY STOP] de pe un dispozitiv
auxiliar. Pictograma dispare atunci când butonul [EMERGENCY
STOP] este resetat.

Această pictogramă apare atunci când roata de mână manuală este
în modul teșire.

Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Bloc cu bloc

SINGLE BLOCK este activat. Unitatea de comandă execută
programele câte (1) bloc odată. Apăsaţi butonul [CYCLE START]
pentru a executa blocul următor.

Durata de
viaţă a sculei
(Avertizare)

Durata de viaţă rămasă a sculei este mai mică decât cea specificată
prin setarea 240, respectiv scula curentă este ultima rămasă din
grupa sa de scule.

Durata de
viață a sculei
(Alarmă)

Scula sau grupa de scule a expirat şi nu mai sunt disponibile scule
pentru înlocuire.

Oprire
opţională

OPTIONAL STOP este activată. Unitatea de comandă oprește
programul la fiecare comandă M01.

Ştergere bloc

BLOCK DELETE este activată. Unitatea de comandă omite
blocurile de program ce încep cu un separator (/).

Schimbarea
sculei

Schimbarea sculei este în curs.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Palpator

Sistemul palpatorului este activ.

Recuperatoru
l de piese

Recuperatorul de piese este activat.

Cuplare
păpușă
mobilă

Păpuşa mobilă este cuplată cu piesa.

Deplasare
transportor
spre înainte

Transportorul este activat şi se deplasează spre înainte.

Deplasare
transportor
spre înapoi

Transportorul este activat şi se deplasează spre înapoi.

HPC

Sistemul de lichid de răcire la înaltă presiune este activat.
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Denumire

Pictogramă

Semnificaţie

Jet de aer

Jetul de aer este activat.

Lampă cu
iluminare de
mare
intensitate
(HIL)

Indică faptul că lămpile opţionale cu iluminare de mare intensitate
(HIL) sunt ON, iar uşile sunt deschise. Durata este stabilită prin
setarea 238.

Lichid de
răcire

Sistemul principal de lichid de răcire este activat.

3.2

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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s

4.1

Punerea în funcţiune a maşinii
Înainte să executați această procedură, asigurați-vă că sunt eliberate potențialele zone de
coliziune, cum ar fi palpatorul sculei, recuperatorul de piese, păpușa mobilă, capul revolver
și arborele secundar.

F4.1:

Posibile zone de coliziune la iniţializare

1.

Apăsați [POWER ON]. După o secvență de inițializare a sistemului, pe afișaj apare
ecranul de pornire.
Pe ecranul de pornire se afişează instrucţiunile de bază pentru pornirea maşinii.
Apăsaţi tasta [CANCEL] pentru a ieşi din ecranul respectiv.

2.

Rotiți [EMERGENCY STOP] spre dreapta pentru a-l reseta.

3.

Apăsaţi tasta [RESET] pentru a şterge alarmele de pornire. Dacă nu puteţi şterge o
alarmă, s-ar putea ca maşina să aibă nevoie de o intervenţie service. Contactaţi
Reprezentanţa Haas (HFO) pentru asistenţă.

4.

Dacă maşina dispune de o incintă, închideţi uşile.

5.

Apăsaţi [POWER UP].
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F4.2:

WARNING:

Afișarea căsuței de alimentare

Mașina ST-10/15 cu arbore secundar și ansamblul sculelor antrenate
are niște spații foarte strâmte. Pentru a efectua revenirea la zero,
urmați acești pași:
a)
b)
c)

NOTE:

Apăsați [HAND JOG] pentru a muta capul revolver într-o locație sigură.
Apăsați [T] pentru a readuce la zero capul revolver.
Apăsați [MDI] apoi [ATC FWD] sau [ATC REV] pentru a indexa capul revolver
astfel încât scula scurtă să fie orientată spre arborele principal.

Dacă primiți mesajul: Machine is Not Zeroed! asigurați-vă că
setarea 325 Manual Mode Enabled este setată la On.
d)

Revenirea la zero a celeilalte axe. Apăsați litera axei urmată de butonul
[SINGLE].

Acum, unitatea de comandă se află în modul OPERATION:MEM. Puteţi apăsa acum butonul
[CYCLE START] pentru a rula programul activ sau puteţi utiliza alte funcţii de control.
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4.2

Încălzirea arborelui principal
Dacă arborele principal al maşinii respective a rămas în repaus timp de peste (4) zile, rulaţi
programul de încălzire a arborelui principal înainte să utilizaţi maşina. Acest program aduce
lent arborele principal la turaţia de lucru pentru a distribui lubrifiantul şi a permite arborelui
principal să ajungă la o temperatură constantă.
Maşina dumneavoastră are inclus un program de încălzire de 20 minute (O09220) în lista
de programe. Dacă utilizaţi frecvent arborele principal la turaţii ridicate, ar trebui să rulaţi
zilnic acest program.

4.3

Managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM])
Puteţi utiliza managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM]) pentru a accesa, salva şi
gestiona datele de pe unitatea de comandă CNC şi de pe alte dispozitive conectate la
unitatea de comandă. Puteţi utiliza de asemenea managerul de dispozitive pentru a
încărca şi transfera programe între dispozitive, seta programul activ şi salva datele maşinii
dumneavoastră.
În meniul de tip tab din partea superioară a ecranului, managerul de dispozitive ([LIST
PROGRAM]) vă prezintă doar dispozitivele de memorie disponibile. De exemplu, dacă nu
aveţi un dispozitiv de memorie USB conectat la consola de comandă, meniul de tip tab nu
include un tab USB. Pentru informaţii suplimentare referitoare la meniurile de navigare de
tip tab, consultaţi la pagina 70.
Managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM]) vă prezintă datele disponibile într-o structură
de directoare. În directorul rădăcină al unităţii de comandă CNC sunt incluse dispozitivele
de memorie disponibile într-un meniu de tip tab. Fiecare dispozitiv poate să conţină
combinaţii de directoare şi fişiere, pe mai multe niveluri. Aceasta este o structură de fişiere
similară cu cea întâlnită la sistemele de operare ale computerelor uzuale.
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4.3.1

Operarea managerului de dispozitive
Apăsați [LIST PROGRAM] pentru a accesa managerul de dispozitive. Ecranul iniţial al
managerului de dispozitive prezintă dispozitivele de memorie disponibile într-un meniu de
tip tab. Între aceste dispozitive, sunt incluse memoria internă a maşinii, directorul Date
utilizator, dispozitivele de memorie USB conectate la unitatea de comandă şi fişierele
disponibile în reţeaua conectată. Selectaţi tab-ul unui dispozitiv pentru a lucra cu fişierele
de pe dispozitivul respectiv.

F4.3:

Exemplu de ecran iniţial al managerului de dispozitive: [1] Tab-uri dispozitive disponibile,
[2] Căsuță de căutare, [3] Taste funcționale, [4]Afișaj fișiere, [5] Comentarii fișiere
(disponibile doar în Memory).

1
2

4

3

5
Utilizaţi tastele săgeţi pentru a naviga prin structura de directoare:
•
•

•
•
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Utilizaţi tastele săgeţi [UP] și [DOWN] pentru a marca şi interacţiona cu un fişier sau
un director din directorul rădăcină sau directorul curent.
Directoarele rădăcină sau subdirectoarele au un caracter (>) în ultima coloană din
dreapta a ecranului fişier. Utilizaţi tasta săgeată [RIGHT] pentru a deschide un
director rădăcină sau director marcat. Pe ecran se afişează apoi conţinutul
directorului rădăcină sau directorului respectiv.
Utilizaţi tasta săgeată [LEFT] pentru a reveni în directorul rădăcină sau directorul
anterior. Pe ecran se afişează apoi conţinutul directorului rădăcină sau directorului
respectiv.
Mesajul DIRECTOR CURENT, de deasupra afișajului fișierului, vă arată unde vă
aflați în structura directorului; de exemplu: MEMORY/CUSTOMER 11/NEW PROGRAMS
arată că vă aflați în subdirectorul NEW_PROGRAMS, în directorul CUSTOMER 11, în
directorul rădăcină MEMORY.

4.3.2

Coloanele ecranului Fişier
Când deschideţi un director rădăcină sau alt director cu [RIGHT] tasta săgeată cursor,
ecranul fişier vă prezintă o listă cu fişierele şi directoarele din directorul respectiv. Fiecare
coloană din ecranul fişier conţine informaţii referitoare la fişierele şi directoarele din listă.

F4.4:

Exemplu de Listă de programe/directoare

Coloanele sunt:
•

•
•
•

•

Caseta de bifare pentru selectare fişier (fără etichetă): Apăsaţi tasta ENTER pentru a
plasa o bifă în casetă sau a o anula. O bifă în casetă indică faptul că fişierul sau
directorul este selectat pentru operaţii cu mai multe fişiere (copiere sau ştergere
obişnuită).
Numărul programului O (O #): Această coloană conţine numerele de program ale
programelor din directorul respectiv. Litera „O” este omisă din coloana respectivă.
Disponibil doar în tab-ul Memory.
Comentariu fișier (Comment): Această coloană conţine comentariul opţional al
programului, ce apare în prima linie a programului. Disponibil doar în tab-ul Memory.
Nume fișier (File Name): Acesta este un nume opţional, pe care unitatea de
comandă îl va utiliza atunci când copiaţi programul pe un alt dispozitiv de memorie
decât memoria unităţii de comandă. De exemplu, dacă se copiază un program
O00045 pe un dispozitiv de memorie USB, numele fişierului din directorul USB va fi
NEXTGENtest.nc.
Dimensiunea fişierului (Size): Această coloană indică mărimea spaţiului de
memorie pe care îl ocupă fişierul respectiv. Directoarele din listă conţin indicativul
<DIR> în coloana respectivă.

Această coloană este ascunsă în mod implicit, apăsați butonul [F3] și
selectați Show File Details pentru a afișa această coloană.

NOTE:
•

Data ultimei modificări (Last Modified): Această coloană indică data şi ora la care
a fost modificat ultima dată fişierul. Formatul este AAAA/LL/ZZ H:MIN.
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Această coloană este ascunsă în mod implicit, apăsați butonul [F3] și
selectați Show File Details pentru a afișa această coloană.

NOTE:
•

4.3.3

Alte informaţii (fără etichetă): Această coloană vă oferă unele informaţii referitoare la
statusul fişierului. Programul activ are un asterisc (*) în această coloană. Litera E
inclusă în această coloană indică faptul că programul respectiv se află în editorul de
programe. Un simbol mai mare ca (>) indică un director. O literă S indică faptul că un
director face parte din setarea 252 (consultaţi la pagina 455 pentru informaţii
suplimentare în acest sens). Utilizaţi tasta săgeată [RIGHT] sau [LEFT] pentru a
intra în director, respectiv a ieşi din director.

Crearea unui program nou
Apăsați [INSERT] pentru a crea un nou fișier în directorul curent. Meniul de tip pop-up
CREATE NEW PROGRAM afișează pe ecran:

F4.5:

Exemplu de meniu de tip pop-up Creare program nou: [1] Câmp Număr O program, [2]
Câmp Nume fişier, [3] Câmp Comentariu fişier.

1

2
3

Introduceţi informaţiile referitoare la noul program în câmpurile corespunzătoare. Este
necesar câmpul Program O number; câmpurile File Name și File comment sunt
opționale. Utilizaţi tastele săgeţi [UP] și [DOWN] pentru a vă deplasa între câmpurile
meniului.
Apăsaţi tasta [UNDO] în orice moment pentru a anula crearea programului.
•
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Program O number (necesar pentru fișierele create în Memorie): Introduceţi un
număr de program de până la (5) cifre. Unitatea de comandă adaugă automat litera
O. Dacă introduceţi un număr cu mai puţin de (5) cifre, unitatea de comandă adaugă
zerouri în faţa numărului de program, astfel încât acesta să aibă (5) cifre; de
exemplu, dacă tastaţi doar 1, unitatea de comandă adaugă zerouri pentru a se obţine
numărul 00001.

NOTE:

Nu utilizaţi numerele de program O09XXX atunci când creaţi noi
programe. Programele macro utilizează frecvent cifre în acest bloc, iar
suprascrierea acestora poate cauza funcţionarea defectuoasă sau
oprirea funcţiilor maşinii.
•
•

File Name (Opţional): Tastaţi un nume de fişier pentru noul program. Acesta este
numele pe care îl va utiliza unitatea de comandă atunci când copiaţi programul pe un
alt dispozitiv de memorie decât memoria internă.
File comment (Opţional): Tastaţi un titlu descriptiv pentru fişier. Titlul va fi inclus în
program sub forma unui comentariu în prima linie, împreună cu numărul O.

Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a salva noul program. Dacă ați specificat un număr O care
există în directorul curent, unitatea de comandă afișează mesajul File with O Number
nnnnn already exists. Do you want to replace it?. Apăsați [ENTER] pentru
a salva programul și a rescrie programul existent, apăsați [CANCEL] pentru a reveni la
numele programului de tip pop-up sau apăsați [UNDO] pentru a anula.

4.3.4

Creare recipient
Unitatea de comandă are capacitatea de a grupa fișiere și de a crea un fișier arhivat tip zip;
puteți, de asemenea, să dezarhivați fișierele.
Pentru a arhiva fișierele:
1.

Apăsaţi [LIST PROGRAM].

2.

Navigați și evidențiați un fișier .nc.

3.

Apăsaţi [SELECT PROGRAM].

4.

Apăsați [F3] și selectați Create Container.

5.

Selectați programele pe care doriți să le arhivați.

NOTE:

Puteți apăsa [ALTER] pentru a schimba locația de salvare.

NOTE:

Orice fișiere pe care unitatea de comandă nu le poate găsi vor fi
marcate cu roșu și trebuie să fie debifate din recipient înainte de a
putea împacheta fișierele.
6.

Apăsați [F4] pentru a începe împachetarea.
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Pentru a dezarhiva fișierele:

NOTE:

4.3.5

1.

Selectați fișierul *.hc.zip și apăsați [F3].

2.

Apăsați [F4] pentru a extrage fișierele.

La dezarhivare, unitatea de comandă va suprascrie fișierele existente,
iar acestea vor fi evidențiate cu roșu. Dacă nu doriți să suprascrieți
fișierele existente, asigurați-vă că ați debifat fișierul înainte de a-l
extrage.

Selectarea programului activ
Marcaţi un program din directorul unităţii de memorie, apoi apăsaţi tasta [SELECT
PROGRAM] pentru a face ca programul marcat să devină programul activ.
Programul activ are un asterisc (*) în ultima coloană din dreapta a ecranului fişier. Acesta
este programul care va fi rulat atunci când se apasă butonul [CYCLE START] în modul
OPERATION:MEM. De asemenea, un program este protejat împotriva ştergerii în timp ce
este activ.

4.3.6

Selecţia cu casete de bifare
Coloana cu casete de bifare din partea stângă a ecranului fişier vă permite să selectaţi mai
multe fişiere.
Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a plasa o bifă în caseta de bifare a fişierului. Marcaţi alt fişier
şi apăsaţi din nou tasta [ENTER] pentru a plasa o bifă în caseta de bifare a fişierului
respectiv. Repetaţi această procedură până când selectaţi toate fişierele pe care doriţi să
le selectaţi.
Puteţi efectua apoi o operaţie (de obicei copiere sau ştergere) cu toate fişierele respective
deodată. Fiecare fişier inclus în selecţia respectivă are o bifă în caseta de bifare. Când
alegeţi o operaţie, unitatea de comandă execută operaţia respectivă pentru toate fişierele
bifate.
De exemplu, dacă doriţi să copiaţi o serie de fişiere din memoria maşinii pe un dispozitiv
de memorie USB, plasaţi câte o bifă în dreptul tuturor fişierelor pe care doriţi să le copiaţi,
apoi apăsaţi tasta [F2] pentru a iniţia operaţia de copiere.
Pentru a şterge o serie de fişiere, plasaţi câte o bifă în dreptul tuturor fişierelor pe care doriţi
să le ştergeţi, apoi apăsaţi tasta [DELETE] pentru a iniţia operaţia de ştergere.

NOTE:
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Selecţia cu casete de bifare marchează fişierele doar pentru operaţia
următoare; aceasta nu face ca un program să devină programul activ.

NOTE:

4.3.7

Dacă nu aţi selectat mai multe fişiere prin bifare, unitatea de comandă
execută operaţiile doar asupra directorului sau fişierului marcat în
momentul respectiv. Dacă aţi selectat fişiere, unitatea de comandă
execută operaţiile doar asupra fişierelor selectate, nu şi asupra
fişierului marcat, cu excepţia cazului în care acesta este de asemenea
selectat.

Copierea programelor
Această funcţie vă permite să copiaţi programele pe un dispozitiv sau într-un alt director.
1.

Pentru a copia un singur program, marcaţi-l în lista de programe a managerului de
dispozitive şi apăsaţi tasta [ENTER] pentru a-l bifa. Pentru a copia mai multe
programe, bifaţi toate programele pe care doriţi să le copiaţi.

2.

Apăsaţi tasta [F2] pentru a iniţia operaţia de copiere.
Apare fereastra de tip pop-up Selectare dispozitiv.

F4.6:

Selectare dispozitiv

3.

Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta directorul de destinație. Cursorul [RIGHT]
pentru a introduce directorul ales.
Apare meniul de tip pop-up Copiere Insert Directory:.
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Managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM])

F4.7:

Exemplu de meniu de tip pop-up Copiere

4.

4.3.8

Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a executa operaţia de copiere, respectiv tasta
[CANCEL] pentru a reveni în managerul de dispozitive.

Editarea unui program
Marcaţi un program, apoi apăsaţi tasta [ALTER] pentru a muta programul în editorul de
programe.
Programul are indicativul E în ultima coloană din dreapta a listei ecranului fişier atunci când
se află în editor, cu excepţia cazului în care acesta este totodată programul activ.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a edita un program în timpul rulării programului activ.
Puteţi edita programul activ, însă modificările nu intră în vigoare decât atunci când salvaţi
programul şi îl selectaţi din nou în meniul managerului de dispozitive.
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4.3.9

Comenzi referitoare la fişiere
Apăsaţi tasta [F3] pentru a accesa meniul comenzilor referitoare la fişiere din managerul
de dispozitive. Lista de opţiuni apare sub meniul de tip drop-down File [F3] din
managerul de dispozitive. Utilizaţi tastele săgeţi sau maneta de avans rapid pentru a marca
o comandă, apoi apăsaţi tasta [ENTER].

F4.8:

Meniul Comenzi referitoare la fişiere

•
•
•
•
•
•
•
•

Make Directory: creează un nou subdirector în directorul curent. Tastaţi un nume
pentru noul director, apoi apăsaţi tasta [ENTER].
Rename: schimbă numele unui program. Meniul de tip pop-up Rename are aceleaşi
opţiuni ca meniul Creare program nou (Nume fişier, Număr O, Titlu fişier).
Delete:șterge fișierele și directoarele. Când confirmaţi operaţia, unitatea de
comandă şterge fişierul marcat, respectiv toate fişierele în cazul unei selecţii cu
casete de bifare.
Duplicate Program: creează o copie a fişierului în locaţia în care vă aflaţi. Meniul
de tip pop-up Save As vă solicită să specificaţi un nou nume de program înainte să
puteţi finaliza această operaţie.
Select All: adaugă bife la toate fişierele/directoarele din Current Directory.
Clear Selections: şterge bifele de la toate fişierele/directoarele din Current
Directory.
Sort By O Number: sortează lista de programe după numărul O. Utilizaţi din nou
acest meniu pentru a sorta după numele de fişier. Implicit, lista de programe este
sortată după numele de fişier. Disponibil doar în tab-ul Memory.
Setting 252 add / Setting 252 remove: adăugă sau șterge o locaţie de
căutare subprograme proprii în lista de locaţii. Consultaţi secţiunea Setarea locaţiilor
de căutare pentru informaţii suplimentare în acest sens.
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Copia de rezervă completă a maşinii

•
•
•

4.4

Setting 262 DPRNT: adăugă o cale fişier de destinaţie personalizată pentru
DPRNT.
Get File Path: plasează calea și numele fișierelor selectate în paranteză pe bara
de introducere date.
Special Symbols: accesează simbolurile textuale care nu sunt disponibile pe
tastatură. Marcaţi numărul caracterului pe care doriţi să îl utilizaţi, pentru a-l include
în bara de introducere date. Caracterele speciale disponibile sunt: _ ^ ~ { } \ < >

Copia de rezervă completă a maşinii

Funcţia de salvare a datelor maşinii salvează o copie de rezervă a setărilor, programelor şi
altor date ale maşinii, astfel încât să le puteţi restabili cu uşurinţă.
Puteţi crea şi încărca fişiere de rezervă prin intermediul meniul de tip drop-down System
[F4].
F4.9:

Selecţiile din meniul [F4]

Pentru a crea o copie de rezervă completă a maşinii:
1.

Apăsaţi [LIST PROGRAM].

2.

Navigați la USB sau Network Device.

3.
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Apăsaţi [F4].

4.

Selectați Backup Machine și apăsați [ENTER].

Meniul de tip pop-up Copierea de rezervă a datelor maşinii

5.

Marcaţi datele pe care doriţi să le salvaţi şi apăsaţi tasta [ENTER] pentru a se plasa
o bifă. Apăsaţi tasta [F2] pentru a selecta toate datele. Apăsaţi tasta [F3] pentru a
şterge toate bifele.

6.

Apăsaţi [F4].
Unitatea de comandă salvează copia de rezervă selectată sub forma unui fişier de
tip zip cu eticheta HaasBackup(mm-dd-yyyy).zip, unde mm reprezintă luna, dd
reprezintă ziua, iar yyyy reprezintă anul.

T4.1:

Numele implicite ale fişierelor zip

Copie de
rezervă
selectată

Date salvate

Nume fişier (director)

Date de sistem

Setări

(Serie de fabricaţie)

Date de sistem

Corecţii/decalaje

OFFSETS.OFS

Date de sistem

Jurnal de alarme

Jurnaldealarmă.txt

Date de sistem

managementul avansat al sculei (ATM)

ATM.ATM

Date de sistem

Jurnal cheie

KeyHistory.HIS
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Copia de rezervă completă a maşinii

Copie de
rezervă
selectată

Date salvate

Nume fişier (director)

Programele

Fişiere şi directoare memorie

(Memorie)

Date utilizator

Fişiere şi directoare date utilizator

(Date utilizator)

4.4.1

Copia de rezervă a datelor selectate ale maşinii
Pentru crearea unei copii de rezervă a informaţiilor selectate din maşina dumneavoastră:
1.

2.

Dacă se utilizează USB, introduceţi un dispozitiv de memorie USB în portul [USB]
din partea dreaptă a consolei de comandă. Dacă se utilizează o Net Share,
asiguraţi-vă că Net Share este setată corect.

Utilizând tastele săgeţi [LEFT] şi [RIGHT], navigaţi în tab-ul USB din managerul de
dispozitive.

3.

Deschideţi directorul de destinaţie. Dacă doriţi să creaţi un director nou pentru datele
salvate, consultaţi la pagina 107 pentru instrucţiuni în acest sens.

4.

Apăsaţi [F4].

5.

Selectaţi opţiunea de meniu pentru datele pe care doriţi să le salvaţi şi apăsaţi tasta
[ENTER].

6.

Tastaţi un nume de fişier în meniul de tip pop-up Save As. Apăsaţi [ENTER]. După
ce salvarea se încheie, se afişează mesajul SAVED. Dacă numele respectiv există,
puteţi suprascrie fişierul sau puteţi tasta un alt nume.
Tipurile de fişiere pentru copii de rezervă sunt prezentate în tabelul următor.

T4.2:

Meniul de selecţie şi numele fişierului pentru copia de rezervă

Selecţiile din
meniul F4

Salva
re

Încăr
care

Setări

da

da

USB0/serialnumber/CONFIGURARE/
serialnumber_us.xml

Corecţii/decalaje

da

da

filename.OFS

Variabile macro

da

da

filename.VAR

ATM

da

da

filename.ATM

Lsc

da

da

filename.LSC
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Fişier creat

Selecţiile din
meniul F4

Salva
re

Încăr
care

Configuraţie reţea

da

da

filename.xml

Jurnal de alarme

da

nu

filename.txt

Jurnal cheie

da

nu

filename.HIS

NOTE:

Când salvaţi setările, unitatea de comandă nu solicită un nume de
fişier. Aceasta salvează fişierul într-un subdirector:
•

4.4.2

Fişier creat

USB0/machine serial number/CONFIGURATION/machine serial
number_us.xml

Restabilirea datelor dintr-o copie de rezervă completă a
maşinii
Această procedură vă prezintă modul în care puteţi recupera datele maşinii prin intermediul
unei copii de rezervă salvate pe un dispozitiv de memorie USB.
1.

Introduceţi un dispozitiv de memorie USB cu fişierele de rezervă în portul USB din
partea dreaptă a consolei de comandă.

2.

Navigaţi la tab-ul USB în managerul de dispozitive.

3.

Apăsaţi [EMERGENCY STOP].

4.

Deschideţi directorul ce conţine copia de rezervă pe care doriţi să o restabiliţi.

5.

Marcaţi fişierul zip HaasBackup de încărcat.

6.

Apăsaţi [F4].

7.

Selectați Restore Machine și apăsați [ENTER].

Fereastra de tip pop-up Restabilirea datelor maşinii prezintă tipurile de date ce pot fi
selectate pentru a fi restabilite.
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Rularea programelor

F4.10:

Meniul de tip pop-up Restore Machine (exemplul prezintă o copie de rezervă a tuturor
datelor)

8.

Marcaţi datele pe care doriţi să le restabiliţi şi apăsaţi tasta [ENTER] pentru a se
plasa o bifă. Apăsaţi tasta [F2] pentru a selecta toate datele. Apăsaţi tasta [F3]
pentru a şterge toate selecţiile.

NOTE:

O restabilire a datelor poate fi întreruptă în orice moment, prin
apăsarea tastei [CANCEL] sau [RESET], cu excepția cazului când se
restabilește System Data.

WARNING:

Datele de utilizator şi memoria sunt şterse înainte de o restabilire a
datelor.
9.

Apăsaţi tasta F4.
Fiecare zonă de date restabilită este bifată şi iniţializată.

4.5

Rularea programelor
Odată încărcat un program pe maşină şi corecţiile/decalajele setate, pentru a rula
programul:
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1.

Apăsaţi [CYCLE START].

2.

Vă recomandăm să rulaţi programul în modul Grafic înainte să executaţi orice
operaţie de aşchiere.

4.6

Localizarea ultimei erori a programului
Începând cu versiunea software 100.19.000.1100, unitatea de comandă poate găsi ultima
eroare într-un program. Apăsați [SHIFT] + [F4] pentru a afișa ultima linie a codului G care
a generat eroarea.

F4.11:

Apăsați [SHIFT] + [F4] [1] pentru a afișa ultima eroare de cod G [2].

2

1

4.7

Modul funcționare sigură
Scopul funcționării sigure este acela de a reduce deteriorarea mașinii în cazul unei avarii.
Nu previne avariile, dar emite din timp o alarmă și se retrage din locul avariei.
Cauzele frecvente ale avariilor sunt:
•
•
•

NOTE:

Corecții incorecte ale sculelor.
Origini incorecte.
Sculă greșită în arborele principal.

Funcția de funcționare sigură este disponibilă începând cu versiunea
software 100.19.000.1300.
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NOTE:

Funcția Funcționare sigură va detecta o coliziune doar la avansul rapid
manual și la deplasarea rapidă (G00), nu va detecta o coliziune la o
mișcare avans.
Funcționarea sigură face următoarele:
•
•
•

NOTE:

Încetinește viteza de mișcare.
Crește sensibilitatea la eroarea de poziție.
Când se detectează o coliziune, unitatea de comandă va inversa imediat axa cu o
mică valoare. Acest lucru va împiedica motorul să continue să se deplaseze în
obiectul de care s-a izbit și va elibera presiunea din cauza coliziunii. După ce funcția
de Funcționare sigură detectează o coliziune, trebuie să puteți strecura ușor o coală
de hârtie între cele două suprafețe care s-au izbit.

Funcția de Funcționare sigură este concepută să ruleze un program
pentru prima dată după scrierea sau schimbarea acestuia. Nu se
recomandă rularea unui program sigur cu funcția de Funcționare
sigură, deoarece crește semnificativ durata ciclului. Scula se poate
rupe și piesa de prelucrat poate fi deteriorată în continuare într-o
coliziune.
Funcționarea sigură este activă și în timpul avansului rapid. Funcționarea rapidă poate fi
folosită în timpul configurării lucrării, pentru a proteja împotriva coliziunilor accidentale
cauzate de erori ale operatorului.
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F4.12:

Modul funcționare sigură

2

1

În cazul în care mașina dvs. este compatibilă cu funcția de Funcționare sigură, veți vedea
o nouă pictogramă în MDI cu textul F3 Activate Safe Run [1]. Apăsați [F3] pentru a
activa/dezactiva Funcționarea sigură. Starea activă a funcției Funcționare sigură este
semnalată printr-un filigran [2] în panoul programului.
Este activă numai în timpul mișcărilor rapide. Mișcările rapide includ G00, [HOME G28],
trecerea la schimbări ale sculei, precum mișcările ciclurilor închise care nu presupun
prelucrarea pieselor. La mișcările de prelucrare, cum ar fi de avans sau de tarodare, modul
de siguranță nu va fi activ.
Funcționarea sigură nu este activă în timpul avansului, din cauza naturii sale de detectare
a coliziunilor. Nu se poate face diferența dintre forțele de tăiere și cele cauzate de coliziuni.
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F4.13:

Modul funcționare sigură
1

2

Atunci când se detectează o coliziune, toate mișcările sunt oprite, se declanșează o alarmă
[1] și se generează o fereastră pop-up [2], care informează operatorul că s-a detectat o
coliziune și despre axa la care a fost detectată. Această alarmă poate fi ștearsă cu
[RESET].
În anumite cazuri, este posibil ca presiunea împotriva piesei să nu fi fost eliberată de
retragerea funcției de Funcționare sigură. În cazul mai rău caz, se poate produce încă o
coliziune după resetarea alarmei. Dacă se întâmplă acest lucru, dezactivați funcția de
Rulare sigură și deplasați axa la distanță de locul coliziunii.

4.8

Prezentare generală RJH-Touch
Maneta de comandă avans rapid de la distanță (RJH-Touch) este un accesoriu opțional
care vă pune la îndemâna accesul la unitatea de comandă pentru setări mai rapide și mai
ușoare.
Aparatul dvs. trebuie să aibă cel software-ul Next Generation Control începând cu
versiunea 100.19.000.1102 pentru a utiliza toate funcțiile RJH-Touch. Următoarele secțiuni
explică modul de operare a RJH-Touch.
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F4.14:

Maneta de comandă avans rapid de la distanță [1] Tasta Începere ciclu, [2] Tasta de
reținere avans, [3] Taste funcții, [4] Tasta avans rapid, [5] Taste de direcție avans, [6]
Ecran tactil, [7] Suport, [8] File funcții, [9] Roată de avans rapid.
Set Work Offsets
< .0001 .0010

.0100

Work offset
X
Y
Z

>

6

0.0000
0.0000
0.0000

X

0.0000
WRKN MENU

SET ADJST

8

.1000

G54

1

F1

2

F2

F3

3

9

4

7

5

Figura prezintă următoarele componente:
1.

Pornire ciclu. Are aceeaşi funcţie ca butonul [CYCLE START] de pe consola de
comandă.

2.

Oprire avans. Are aceeaşi funcţie ca butonul [FEED HOLD] de pe consola de
comandă.

3.

Tastele funcții. Aceste taste sunt pentru utilizare viitoare.

4.

Butonul avans rapid. Acest buton dublează viteza de avans atunci când este apăsată
simultan cu unul dintre butoanele de direcție pentru avans.

5.

Taste de direcție avans. Aceste taste funcționează la fel ca tastele cu săgeți pentru
avans de pe tastatură. Puteți apăsa lung pentru a avansa axa.

6.

Ecran tactil LCD.

7.

Suportul. Pentru activarea manetei RJH, ridicaţi-o din suport. Pentru dezactivarea
manetei RJH, puneţi-o la loc în suport.

8.

Filele funcții. Aceste file au funcții diferite în diferitele moduri de operare. Apăsați
tasta funcție corespunzătoare funcției pe care doriți să o utilizați.

9.

Roata de avans rapid. Această opțiune de avans rapid manual funcționează la fel ca
maneta de avans rapid de pe consola de comandă. Fiecare clic pe opțiunea de
avans rapid manual deplasează axa selectată cu o unitate din viteza de avans rapid
selectată.

Majoritatea funcţiilor manetei RJH sunt disponibile în modul Manetă de avans rapid. În alte
moduri, ecranul RJH afişează informaţii despre programul activ sau MDI.
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4.8.1

Meniul modului de operare RJH-Touch
Meniul modului de operare vă permite să selectați rapid modul RJH. Când selectaţi un mod
pe RJH, consola de comandă comută de asemenea în modul respectiv.
Apăsaţi tasta funcţională [MENU] în majoritatea modurilor RJH pentru a accesa acest
meniu.

F4.15:

Exemplu de meniu al modului de operare RJH-Touch

OPERATION MODE MENU
^

^

>
>
>
>
>

MANUAL - JOGGING
TOOL OFFSETS
WORK OFFSETS
AUXILIARY MENU
UTILITY MENU

Y

-2.0000
BACK

Opţiunile de meniu disponibile sunt:
•
•
•
•

NOTE:

Funcția de lanternă nu este disponibilă cu RJH-Touch.
•
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MANUAL - JOGGING poziționează RHJ și unitatea de comandă a mașinii în modul
HANDLE JOG.
TOOL OFFSETS poziționează RJH și unitatea de comandă a mașinii în modul TOOL
OFFSET.
WORK OFFSETS poziționează RJH și unitatea de comandă a mașinii în modul WORK
OFFSETS.
AUXILIARY MENU accesează meniul Auxiliar al RJH.

UTILITY MENU accesează meniul Utilităţi al RJH. Acest meniu conține numai
informații legate de diagnosticare.

4.8.2

Avansul rapid manual RJH-Touch
Ecranul de avans rapid manual al RJH vă permite să selectați axa și viteza de avans rapid.

F4.16:

Exemplu de avans rapid manual RJH-Touch.

Manual Jogging
< .0001 .0010

.0100

.1000 >

AXIS
X
Y
Z

-1.0000 in
-2.0000 in
-5.0000 in

WORK TO GO MACH OPER MENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.8.3

Apăsați [MENU] pe ecran.
Apăsați Manual Jogging pe ecran.
Apăsați pe .0001, .0010, .0100, sau .1000 de pe ecran pentru a schimba viteza
de avans rapid.
Apăsați pe poziția axei de pe ecran sau apăsați pe [F1]/ [F3] de pe RJH pentru a
schimba axa.
Rotiți roata pentru avansul rapid manual pentru a avansa rapid axa.
Apăsați [WORK] pe ecran pentru a afișa pozițiile Program.
Apăsați [TO GO] pe ecran pentru a afișa pozițiile Distance pe care trebuie mers.
Apăsați [MACH] pe ecran pentru a afișa poziția Machine.
Apăsați [OPER] pe ecran pentru a afișa poziția Operator.

Corecțiile sculelor cu RJH-Touch
Această secțiune descrie comenzile pe care le utilizați la RJH pentru setarea corecțiilor
sculelor.
Pentru informații suplimentare referitoare la procedura de setare a corecțiilor sculelor,
consultați pagina 128.
Pentru a accesa această funcție de pe RJH, apăsați tasta [OFFSET] de pe consola de
comandă și selectați pagina Tool Offsets sau selectați opțiunea TOOL OFFSETS din
meniul modului de operare RJH (consultați pagina 118).
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F4.17:

Exemplu de ecran Corecţii scule RJH

Set Tool Offsets
< .0001 .0010

.0100

Tool In Spindle
Tool Offset
^

•
•
•
•
•
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M08 MENU

Apăsați pe .0001, .0010, .0100, sau .1000 de pe ecran pentru a schimba viteza
de avans rapid.
Apăsați pe poziția axei de pe ecran sau apăsați pe [F1]/ [F3] de pe RJH pentru a
schimba axa.
Apăsați [NEXT] de pe ecran pentru a trece la scula următoare.
Pentru a modifica o corecție a sculei, marcați câmpul TOOL OFFSET și utilizați
maneta pentru a modifica valoarea.
Utilizați maneta de avans rapid pentru a avansa rapid scula în poziția dorită. Apăsaţi
tasta funcţională [SETL] pentru a înregistra lungimea sculei.
Pentru a ajusta lungimea sculei, de exemplu, dacă doriţi să scădeţi din lungimea
sculei grosimea foii utilizate pentru palparea sculei:
Apăsați pe butonul [ADJST] de pe ecran.
Utilizați avansul rapid manual pentru a modifica valoarea (pozitivă sau
negativă) de adăugat la lungimea sculei.
c)
Apăsați pe butonul [ENTER] de pe ecran.
Dacă maşina dumneavoastră dispune de opţiunea Lichid de răcire programabil,
puteţi regla poziţia ajutajului pentru sculă. Evidențiați câmpul COOLANT POS și
utilizați avansul rapid manual pentru a modifica valoarea. Puteți utiliza butonul [M08]
de pe ecran pentru a activa lichidul de răcire și a testa poziția ajutajului. Apăsați din
nou butonul de pe ecran pentru a opri lichidul de răcire.
a)
b)

•

0

0.0000

SetL ADJST NEXT
•

0

0.0000

^ Length

Y

.1000 >

4.8.4

Originile cu RJH-Touch
Această secțiune descrie comenzile pe care le utilizați pe RJH-Touch pentru setarea
originii.
Pentru informații suplimentare referitoare la procedura de setare originilor, consultați
pagina 131
Pentru a accesa această funcție de pe RJH-Touch, apăsați [OFFSET] de pe consola de
comandă și selectați pagina Work Offsets sau selectați opțiunea WORK OFFSETS din
meniul modului de operare RJH (consultați pagina 118).

F4.18:

Exemplu de ecran Decalaje de origine RJH

Set Work Offsets
< .0001 .0010
Work offset
X
Y
Z
X
SET ADJST
•
•
•
•
•
•

.0100

.1000 >

G54
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
WRKN MENU

Apăsați pe .0001, .0010, .0100, sau .1000 de pe ecran pentru a schimba viteza
de avans rapid.
Apăsați pe poziția axei de pe ecran sau apăsați pe [F1]/ [F3] de pe RJH pentru a
schimba axa.
Pentru a modifica numărul originii, apăsați butonul [WORKN] de pe ecran și folosiți
butonul de avans rapid manual pentru a selecta un nou număr al corecției. Apăsați
pe butonul [ENTER] de pe ecran pentru a seta noua corecție.
Utilizați roata de avans rapid manual pentru a deplasa axele.
Când ajungeți în poziția de corecție pe o axă, apăsați butonul [SET] de pe ecran
pentru a înregistra poziția corecției.
Pentru a ajusta valoarea unui decalaj:
a)
b)

Apăsaţi tasta funcţională [ADJST].
Utilizaţi butonul de avans rapid prin impulsuri pentru a modifica valoarea
(pozitivă sau negativă) de adăugat la decalaj.
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c)

4.9

Apăsaţi tasta funcţională [ENTER].

Setarea piesei
Utilizarea sistemului de suport piesă corect este importantă pentru siguranţă şi pentru
obţinerea rezultatelor dorite la prelucrare. Există numeroase sisteme de suport piesă
opţionale disponibile pentru diferitele aplicaţii. Contactaţi HFO sau furnizorul de sisteme de
suport piesă pentru consultanţă în acest sens.

4.9.1

Modul avans rapid
Modul avans rapid vă permite să avansaţi rapid pe toate axele până într-o poziţie dorită.
Înaintea avansării rapide a axelor, este necesar să se aducă la poziția de origine (punctul
de referinţă pentru originea axei) toate axele.
Pentru a introduce modul avans rapid:
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1.

Apăsaţi [HANDLE JOG].

2.

Selectaţi o treaptă de creştere a vitezei de utilizat în modul avans rapid ([.0001],
[.001], [.01] sau [.1]).

3.

Apăsaţi tasta aferentă axei dorite ([+X], [-X], [+Z] sau [-Z]) şi fie apăsaţi şi menţineţi
apăsate tastele de avans rapid aferente axelor respective, fie utilizaţi comanda
[HANDLE JOG] pentru a deplasa axa selectată.

4.9.2

Corecţiile sculelor
Apăsați butonul [OFFSET] pentru a vizualiza valorile de corecție a sculei. Valorile de
corecție a sculei pot fi introduse manual sau automat, cu un palpator. Lista de mai jos arată
modul în care funcționează fiecare setare de corecție.

F4.19:

Afișarea corecției sculei

3

1

4

5

6

2

7
1.

Active Tool: - Aceasta vă spune care poziție este cap revolver activ.

2.

Tool Offset (T) - Aceasta este lista de corecții disponibile ale sculei. Există maximum
99 de corecții disponibile ale sculei.

3.

Turret Location- Această coloană este utilizată pentru a ajuta operatorul să rețină ce
instrument se află în stația de cap revolver. Acest lucru este util atunci când aveți un
suport pentru scule care are scule montate în partea din față și în partea din spate.
Doriți să rețineți ce corecție utilizează fiecare dintre scule și unde este localizată.

4.

X and Z Geometry - Fiecare corecție conține valori pentru distanța de la zero mașină
la vârf.
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F4.20:

5.

Radius Geometry - Această corecție este utilizată pentru a compensa raza de pe
vârful sculei atunci când se folosește compensarea frezei. Verificați specificațiile
razelor de pe prospectele sculelor și introduceți valoarea pentru această corecție.

6.

Tip Direction - Utilizați această metodă pentru a seta direcția vârfului sculei atunci
când se utilizează o compensare a frezei. Apăsați [F1] pentru a vedea opțiunile.

7.

Aceste butoane de funcții vă permit să setați valorile de corecție.
Apăsarea tastei [F1] determină introducerea numărului în coloana selectată.
Introducerea unei valori şi apăsarea tastei [ENTER] determină adăugarea valorii
introduse la numărul din coloana selectată.

Continuare Afișare corecții scule. Apăsați pe tasta săgeată [RIGHT] pentru a afișa
această pagină.

8
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9

8.

X and Z Wear Geometry - Valorile introduse aici sunt destinate ajustărilor foarte mici
ale corecției, necesare pentru a compensa uzura normală în timpul unei lucrări.

9.

Radius Wear - Valorile introduse aici sunt destinate ajustărilor foarte mici ale
corecției, necesare pentru a compensa uzura normală în timpul unei lucrări.

F4.21:

Continuare Afișare corecții scule. Apăsați pe tasta săgeată [RIGHT] pentru a afișa
această pagină.

10

11

10.

Tool Type - Această coloană este utilizată de unitatea de comandă pentru a decide
ce ciclu de sondă să utilizeze pentru a sonda acest instrument. Apăsați [F1] pentru
a vedea opțiunile.

11.

Tool Material - Această coloană este utilizată pentru calcule de către registrul pentru
avans și viteze VPS. Apăsați [F1] pentru a vedea opțiunile.
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F4.22:

Continuare Afișare corecții scule. Apăsați pe tasta săgeată [RIGHT] pentru a afișa
această pagină.

12

NOTE:
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13

14

15

12.

Live Tool Radius - Această corecție este utilizată pentru a compensa raza de pe
vârful sculei antrenante. Verificați specificațiile razelor de pe prospectele sculelor și
introduceți valoarea pentru această corecție.

13.

Live Tool Wear - Valorile introduse aici sunt destinate ajustărilor foarte mici ale
corecției, necesare pentru a compensa uzura normală în timpul unei lucrări.

14.

Flutes - Când această coloană este setată la valoarea corectă, unitatea de comandă
poate calcula valoarea corectă Chip Load afișată pe ecranul pentru Main Spindle. De
asemenea, registrul pentru avans și viteze VPS va utiliza aceste valori pentru
calcule.

Valorile setate pe coloana Canal nu vor afecta funcționarea
palpatorului.

15.

F4.23:

Actual Diameter - Această coloană este utilizată de către unitatea de comandă
pentru calcularea valorii Surface Speed corecte afișate pe ecranul pentru Main
Spindle.

Continuare Afișare corecții scule. Apăsați pe tasta săgeată [RIGHT] pentru a afișa
această pagină.

16

17 18 19 20

16.

Approximate X and Z - Această coloană este utilizată de către ATP sau de către
palpatorul pentru setarea sculei. Valoarea din acest câmp comunică palpatorului
poziția aproximativă a sculei care este palpată.

17.

Approximate Radius - Această coloană este utilizată de palpatorul ATP. Valoarea din
acest câmp comunică palpatorului raza aproximativă a sculei.

18.

Edge Measure Height - Această coloană este utilizată de palpatorul ATP. Valoarea
din acest câmp este distanța de sub vârful sculei pe care trebuie să o parcurgă scula
atunci când marginea este palpată. Utilizați această setare atunci când aveți o sculă
cu o rază mare sau atunci când palpați un diametru pe un instrument pentru
șanfrenare.

127

Setarea piesei

4.9.3

19.

Tool Tolerance - Această coloană este utilizată de palpator. Valoarea din acest câmp
este utilizată pentru verificarea rezistenței la rupere și uzurii sculei. Lăsați acest câmp
necompletat dacă setați lungimea și diametrul sculei.

20.

Probe Type - Această coloană este utilizată de palpator. Puteți selecta rutina
palpatorului pe care doriți să o efectuați pentru această sculă. Apăsați [X DIAMETER
MEASURE] pentru a vedea opțiunile.

Setarea corecţiei sculei
Următorul pas este palparea sculelor. Astfel se defineşte distanţa dintre vârful sculei şi
suprafaţa laterală a piesei de prelucrat. Această procedură reclamă următoarele:
•
•
•

Un cuţit de strunjire diametru exterior
O piesă de prelucrat ce încape între fălcile mandrinei
Un instrument de măsură pentru inspectarea diametrului piesei de prelucrat

Pentru informații referitoare la setarea sculelor antrenate, consultați pagina 238.
F4.24:

Corecţia sculei pentru strung
D
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F

E

C

A B

1.

Apăsaţi [OFFSET]. Apăsaţi [HANDLE JOG].

2.

Încărcaţi un cuţit de strunjire diametru exterior în capul revolver. Apăsaţi tasta [NEXT
TOOL] [F] până când se ajunge la scula curentă.

3.

Fixaţi piesa de prelucrat în arborele principal.

4.

Apăsaţi [.1/100] [B]. Axa selectată se deplasează cu viteză mare atunci când este
rotită maneta.

5.

Închideţi uşa strungului. Tastaţi 50 şi apăsaţi tasta [FWD] pentru a porni arborele
principal.

6.

Utilizaţi cuţitul de strunjire încărcat în staţia 1 pentru a executa o mică aşchiere pe
circumferinţa materialului fixat în arborele principal. Apropiaţi cu atenţie scula de
piesă şi avansaţi lent în timpul aşchierii.

7.

După ce aţi executat mica operaţie de aşchiere, îndepărtaţi scula de piesă cu ajutorul
axei Z. Îndepărtaţi suficient scula de piesă încât să puteţi efectua o măsurare cu
instrumentul de măsură.

8.

Apăsaţi tasta [STOP] pentru arborele principal şi deschideţi uşa.

9.

Utilizaţi instrumentul de măsură pentru a măsura tăietura executată în piesa de
prelucrat.

10.

Apăsaţi tasta [X DIAMETER MEASURE] [D] pentru a înregistra poziţia pe axa X în
tabelul Corecţii.

11.

Tastaţi diametrul piesei de prelucrat şi apăsaţi tasta [ENTER] pentru a-l adăuga în
coloana pentru corecţia pe axa X. Corecţia corespunzătoare pentru sculă şi staţia
capului revolver este înregistrată.

12.

Închideţi uşa strungului. Tastaţi 50 şi apăsaţi tasta [FWD] pentru a porni arborele
principal.

13.

Utilizaţi cuţitul de strunjire încărcat în staţia 1 pentru a executa o mică aşchiere pe
suprafaţa frontală a materialului fixat în arborele principal. Apropiaţi cu atenţie scula
de piesă şi avansaţi lent în timpul aşchierii.

14.

După ce aţi executat mica operaţie de aşchiere, îndepărtaţi scula de piesă cu ajutorul
axei X. Îndepărtaţi suficient scula de piesă încât să puteţi efectua o măsurare cu
instrumentul de măsură.

15.

Apăsaţi tasta [Z FACE MEASURE] (E) pentru a înregistra poziţia curentă pe axa Z
în tabelul Corecţii.

16.

Cursorul se deplasează la poziţia sculei pe axa Z.

17.

Repetaţi paşii descrişi mai sus pentru fiecare sculă din program. Executaţi
schimbarea sculei într-o poziţie sigură, fără obstrucţii.
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4.9.4

Decalajele de origine
Apăsați pe [OFFSET], apoi pe [F4] pentru a vizualiza valorile originilor. Originile pot fi
introduse manual sau automat, cu un palpator. Lista de mai jos va indica modul în care
funcționează fiecare setare de origine.

F4.25:

Afișare origini

1

2

3

4

130

1.

G Code - Această coloană afișează toate codurile G de origini disponibile. Pentru mai
multe informații despre aceste origini See “G52 Setarea sistemului de coordonate
locale FANUC (Grupa 00)” on page 334., See “G54-G59 Sistem de coordonate #1 #6 FANUC (Grupa 12)” on page 335., See “G50 Setarea decalajului coordonatelor
globale FANUC (Grupa 00)” on page 334.

2.

X, Y, Z, Axis - Această coloană afișează valoarea originii pentru fiecare axă.

3.

Work Material - Această coloană este utilizată de către registrul pentru avans și
viteze VPS.

4.

Aceste butoane de funcții vă permit să setați valorile de corecție. Tastați valoarea
originii dorite și apăsați [F1] pentru a seta valoarea. Apăsați [F3] pentru a seta o
acțiune de palpare. Apăsați [F4] pentru a comuta de la fila de origini la cea de corecții
scule. Tastați o valoare și apăsați [ENTER] pentru a o adăuga la valoarea curentă.

4.9.5

Setarea originii
Unitatea de comandă CNC programează toate mișcările în raport cu punctul de zero al
piesei, un punct de referință definit de utilizator. Pentru a seta punctul de zero al piesei:

4.10

1.

Apăsați [MDI/DNC] pentru a selecta Scula #1.

2.

Introduceți T1 și apăsați [TURRET FWD].

3.

Avansaţi rapid axele X şi Z până când scula vine în contact cu suprafaţa piesei.

4.

Apăsați [OFFSET] până când afișajul Work Zero Offset este activ. Marcaţi
coloana Z Axis şi rândul codului G pe care doriţi să îl utilizaţi (G54 este
recomandat).

5.

Apăsați [Z FACE MEASURE] pentru a seta punctul zero.

Înlocuirea mandrinei şi a bucşei elastice
Aceste proceduri descriu modul de demontare şi înlocuire a mandrinei sau bucşei elastice.
Pentru instrucțiuni detaliate referitoare la procedurile prezentate în această secțiune,
accesați pagina web www.HaasCNC.com și selectați fila Service.

4.10.1 Montarea mandrinei
Pentru a instala o mandrină:

NOTE:

Dacă este cazul, montaţi o placă adaptoare înainte să montaţi
mandrina.
1.

Curăţaţi suprafaţa arborelui principal şi suprafaţa posterioară a mandrinei. Poziţionaţi
antrenorul peste arborele principal.

2.

Scoateţi fălcile din mandrină. Scoateţi cupa centrală sau placa de acoperire din
partea frontală a mandrinei. Dacă este disponibil, montaţi un ghidaj de montaj în
tubul de tragere şi glisaţi mandrina peste acesta.

3.

Orientaţi mandrina astfel încât unul dintre alezajele de ghidare să fie aliniat cu
antrenorul. Utilizaţi cheia de mandrină pentru a înfileta mandrina pe tubul de tragere.

4.

Înfiletaţi complet mandrina pe tubul de tragere şi rotiţi-o înapoi cu 1/4 rotaţie. Aliniaţi
antrenorul cu unul dintre alezajele din mandrină. Strângeţi cele şase (6) şuruburi
SHCS.

5.

Montaţi cupa sau placa centrală folosind cele trei (3) şuruburi SHCS.

6.

Montaţi fălcile. Dacă este cazul, înlocuiţi placa de acoperire din spate. Aceasta este
amplasată în partea stângă a maşinii.
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4.10.2 Demontarea mandrinei
Acesta este un rezumat al procesului de demontare a mandrinei.
F4.26:

Ilustrarea procesului de demontare a mandrinei: [1] Placa adaptoare a mandrinei, [2]
Șuruburi soclu cu cap 6 buc (SHCS), [3] Mandrină, [4] SHCS 6 buc.

2
1
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3

1.

Deplasaţi ambele axe în poziţiile de zero. Scoateţi fălcile mandrinei.

2.

Demontaţi cele trei (3) şuruburi de fixare ale cupei (sau plăcii) centrale din centrul
mandrinei şi scoateţi cupa.

CAUTION:

WARNING:

4

Trebuie să strângeţi mandrina atunci când executaţi pasul următor, în
caz contrar se vor deteriora filetele tubului de tragere.
3.

Strângeţi mandrina [3] şi demontaţi cele şase (6) şuruburi SHCS [4] de fixare a
mandrinei pe capul arborelui principal sau placa adaptoare.

4.

Destrângeţi mandrina. Fixaţi o cheie de mandrină în alezajul central al mandrinei şi
desfiletaţi mandrina din tubul de tragere. Dacă există în dotare, scoateţi placa
adaptoare [1].

Mandrina este grea. Fiţi pregătit să utilizaţi un echipament de ridicare
pentru susţinerea mandrinei la demontarea acesteia.

4.10.3 Avertizări referitoare la mandrină/tubul de tragere
WARNING:

Verificaţi piesa de prelucrat din mandrină sau bucşa elastică după o
cădere de tensiune. O întrerupere a alimentării cu tensiune reduce
presiunea de strângere a piesei de prelucrat, ceea ce poate duce la
deplasarea acesteia în mandrină sau bucşa elastică. Setarea 216 va
dezactiva pompa hidraulică după o perioadă de timp specificată prin
setare.

WARNING:

Se produc deteriorări dacă fixaţi limitatoare de cursă pe cilindrul
hidraulic.

WARNING:

Nu prelucraţi piese mai mari decât mandrina.

WARNING:

Respectaţi toate avertismentele producătorului mandrinei.

WARNING:

Presiunea hidraulică trebuie setată corect. Consultați secțiunea
Hydraulic System Information a mașinii pentru operarea
mașinii în siguranță. Setarea presiunii la un nivel aflat în afara gamei
recomandate duce la avarierea maşinii şi/sau susţinerea inadecvată a
piesei de prelucrat.

WARNING:

Fălcile mandrinei nu trebuie să iasă în afara diametrului mandrinei.

WARNING:

Piesele fixate necorespunzător sau incorect sunt proiectate cu forţă
mortală.

WARNING:

Nu depăşiţi turaţia nominală a mandrinei.
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WARNING:

Turaţia mai mare reduce forţa de strângere a mandrinei. Consultaţi
diagrama.

NOTE:

Gresaţi săptămânal mandrina şi păstraţi-o curată.

4.10.4 Montarea bucşei elastice
Pentru a instala o bucșă elastică:
1.

Înfiletaţi adaptorul pentru bucşa elastică în tubul de tragere.

2.

Aşezaţi capul arborelui principal pe arborele principal şi aliniaţi unul dintre alezajele
din partea posterioară a capului arborelui principal cu antrenorul.

3.

Strângeţi capul arborelui principal pe arborele principal cu şase (6) şuruburi SHCS.

4.

Înfiletaţi bucşa elastică pe capul arborelui principal şi aliniaţi fanta bucşei elastice cu
şurubul de reglare de pe capul arborelui principal. Strângeţi şurubul de reglare de pe
partea laterală a capului arborelui principal.

4.10.5 Demontarea bucşei elastice
Pentru a demonta bucşa elastică:
F4.27:

Ilustrarea procesului de demontare a bucşei elastice: [1] Tub de tracțiune, [2] Adaptor
bucșă elastică, [3] Șurub de reglare, [4] Șurub de reglare pentru canal, [5] Bucșă elastică,
[6] Cheie de bucșe elastice, [7] Capul arborelui principal.

1

2
3
4
5

7
6
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1.

Slăbiţi şurubul de reglare [3] de pe partea laterală a capului arborelui principal [7].
Utilizând o cheie de bucşe elastice [6], desfiletaţi bucşa elastică [5] de pe capul
arborelui principal [7].

2.

Demontaţi cele şase (6) şuruburi SHCS din capul arborelui principal [7] şi scoateţi-l.

3.

Scoateţi adaptorul pentru bucşa elastică [2] din tubul de tragere [1].

4.10.6 Pedala pentru mandrină
F4.28:

NOTE:

Pictograma Pedală pentru mandrină

Strungurile cu doi arbori au câte o pedală pentru fiecare mandrină.
Poziţiile relative ale pedalelor indică mandrina pe care o controlează
fiecare dintre acestea (respectiv, pedala din stânga controlează
arborele principal, iar pedala din dreapta controlează arborele
secundar).
Când apăsaţi această pedală, mandrina automată este strânsă sau destrânsă, similar unei
comenzi M10 / M11 pentru arborele principal, respectiv unei comenzi M110 / M111 pentru
arborele secundar. Aceasta vă permite să operaţi arborele principal fără ajutorul mâinilor
în timp ce încărcaţi sau descărcaţi o piesă de prelucrat.
Setările pentru strângerea pe diametrul interior/diametrul exterior pentru arborii principal şi
secundar se aplică atunci când utilizaţi această pedală (consultaţi Setarea 282 de la pagina
460 pentru informaţii suplimentare în acest sens).
Utilizaţi setarea 332 pentru a activa sau dezactiva toate pedalele de comandă. A se vedea
setarea 332 de la pagina 464
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4.10.7 Pedala pentru lunetă
F4.29:

Pictograma Pedală pentru lunetă

Când apăsaţi această pedală, luneta hidraulică se blochează sau deblochează, similar
unei comenzi cod M pentru controlul lunetei (M146 pentru blocare, M147 pentru deblocare).
Aceasta vă permite să operaţi luneta fără ajutorul mâinilor în timp ce manipulaţi piesa de
prelucrat. Interfața pentru utilizator pentru lunetă poate fi găsită la fila Commands->
Devices -> Mechanisms. Apăsați pe butonul [F2] pentru a prinde/desprinde luneta.
Pentru a desprinde luneta în timp ce arborele principal, turația trebuie să fie sub setarea
283. Consultaţi la pagina 460 pentru informaţii suplimentare în acest sens.
La prinderea/desprinderea prin codul M, există o întârziere inerentă pentru finalizarea
acțiunii. Utilizați setarea 358 pentru a regla întârzierea de prindere/desprindere. Consultaţi
la pagina 469 pentru informaţii suplimentare în acest sens.
Utilizați setarea 360 pentru a activa sau dezactiva pedala lunetei. Consultaţi la pagina 469
pentru informaţii suplimentare în acest sens.

4.11

Funcţionarea tubului de tragere
Unitatea hidraulică asigură presiunea necesară pentru a strânge o piesă.
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4.11.1 Procedura de reglare a forţei de strângere
Pentru a regla forța de strângere pe tubul de tragere:
F4.30:

Reglarea forţei de strângere a tubului de tragere: [1] Buton de blocare, [2] Buton de
reglare.

1 2

1.
2.

Accesaţi setarea 282 de la pagina Settings şi selectaţi fie strângerea I.D., fie
strângerea O.D.. Nu faceţi asta în cursul rulării unui program.
Rotiţi butonul de blocare [1] în sens antiorar pentru a-l slăbi.

3.

Rotiţi butonul de reglare [2] până când manometrul indică presiunea dorită. Rotiţi-l în
sens orar pentru a creşte presiunea. Rotiţi-l în sens antiorar pentru a reduce
presiunea.

4.

Rotiţi butonul de blocare [1] în sens orar pentru a-l strânge.

4.11.2 Placa de acoperire a tubului de tragere
Înainte de utilizarea alimentatorului de bare:
F4.31:

Placa de acoperire a tubului de tragere [1].

1

1.

Scoateți placa de acoperire [1]la capătul îndepărtat al tubului de tragere.

2.

Montaţi la loc placa de acoperire atunci când bara laminată nu este alimentată
automat.
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4.12

Sculele
Această secţiune descrie managementul sculei în unitatea de comandă Haas: comandarea
schimbării sculelor, încărcarea sculelor în portcuţit şi managementul avansat al sculei.

4.12.1 Prezentarea funcţiei de management avansat al sculei
Funcţia ATM (Advanced Tool Management - managementul avansat al sculei) vă permite
să setaţi grupe de scule dublate pentru o aceeaşi operaţie sau o serie de operaţii.
ATM clasifică sculele dublate sau de rezervă în grupe specifice. În program, specificaţi o
grupă de scule, în loc să indicaţi o singură sculă. ATM va urmări utilizarea sculelor
individuale dintr-o grupă de scule şi o va compara cu limitele pe care le-aţi definit. Când o
sculă atinge o limită, unitatea de comandă o consideră „expirată”. Data următoare când
programul apelează grupa respectivă de scule, unitatea de comandă va alege o sculă
neexpirată din grupă.
Când expiră o sculă:
•
•
•

Lampa de avertizare clipește.
ATM trece scula expirată în grupa EXP
Grupele de scule ce conţin scula respectivă apar pe fundal roşu.

Pentru a utiliza ATM, apăsaţi tasta [CURRENT COMMANDS], apoi selectaţi ATM în meniul
de tip tab. Fereastra ATM are două secţiuni: Allowed Limits și Tool Data.
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F4.32:

Fereastra Managementul avansat al sculei: [1] Etichetă fereastră activă, [2] Fereastră
Limite admise, [3] Fereastră Grupă de scule, [4] Fereastră Date scule

1
2
3

4

Limite admise
Acest tabel oferă date cu privire la toate grupele de scule curente, inclusiv grupele implicite
și grupele specificate de utilizator. ALL este o grupă implicită care prezintă toate sculele din
sistem. EXP este o grupă implicită care prezintă toate sculele care au expirat. Ultimul rând
al tabelului prezintă toate sculele care nu sunt alocate niciunei grupe de scule. Utilizaţi
tastele săgeţi sau [END] pentru a deplasa cursorul în rândul dorit şi a vedea sculele
respective.
Pentru fiecare grupă de scule din tabelul ALLOWED LIMITS, puteţi defini limite ce stabilesc
momentul în care expiră o anumită sculă. Limitele se aplică pentru toate sculele alocate
grupei respective. Aceste limite vizează toate sculele din grupă.
Coloanele din tabelul ALLOWED LIMITS sunt:
•
•
•
•

GROUP - Prezintă codul de identificare al grupei de scule. Acesta este codul ce va fi
utilizat pentru a specifica respectiva grupă de scule într-un program.
EXP # - Vă spune câte scule din grupă sunt expirate. Dacă marcaţi rândul ALL,
vedeţi o listă cu sculele expirate din toate grupele.
ORDER - Specifică scula care va fi utilizată prima. Dacă selectaţi ORDERED, ATM
utilizează sculele în ordinea codurilor sculelor. Puteţi stabili de asemenea ca ATM să
utilizeze automat NEWEST sau OLDEST sculă din grupă.
USAGE - Numărul maxim de utilizări ale sculei respective de către unitatea de
comandă înainte ca aceasta să expire.
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•
•
•
•

•
•

HOLES - Numărul maxim de alezaje pe care o sculă le poate găuri înainte ca aceasta
să expire.
WARN - Valoarea minimă a duratei de viaţă rămase a sculei din grupă înainte ca
unitatea de comandă să emită un mesaj de avertizare.
LOAD - Limita admisă de încărcare a sculei înainte ca unitatea de comandă să
execute ACTION specificată în coloana următoare.
ACTION - Acţiunea automată ce trebuie întreprinsă atunci când o sculă atinge nivelul
maxim procentual de încărcare a sculei. Marcaţi căsuţa cu acţiunea asociată sculei
şi apăsaţi tasta [ENTER]. Utilizaţi tastele săgeţi [UP] şi [DOWN] pentru a selecta
acţiunea automată ce trebuie întreprinsă din meniul derulant. (ALARM, FEEDHOLD,
BEEP, AUTOFEED, NEXT TOOL).
FEED - Perioada totală de timp, în minute, în care scula se poate afla în avans de
lucru.
TOTAL TIME - Perioada totală de timp, în minute, în care unitatea de comandă poate
utiliza o sculă.

Date scule
Acest tabel furnizează informaţii cu privire la fiecare sculă dintr-o grupă de scule. Pentru a
vizualiza o grupă, marcaţi-o în tabelul ALLOWED LIMITS, apoi apăsaţi tasta [F4].
•
•
•
•
•
•
•
•

TOOL# - Prezintă codurile sculelor utilizate într-o grupă.
LIFE - Durata de viaţă rămasă a unei scule în procente. Aceasta este calculată de
unitatea de comandă CNC, ce utilizează datele efective ale sculei şi limitele admise
introduse de operator pentru grupă.
USAGE - Numărul total de apelări ale sculei din cadrul unui program (numărul de
schimbări ale sculei).
HOLES - Numărul de alezaje pe care le-a găurit/ tarodat/ alezat scula.
LOAD - Încărcarea maximă, în procente, exercitată asupra sculei.
LIMIT - Încărcarea maximă admisă a sculei.
FEED - Perioada de timp, în minute, în care scula s-a aflat în avans de lucru.
TOTAL - Perioada totală de timp, în minute, în care a fost utilizată scula.

Macro-urile pentru managementul avansat al sculei
Funcţia de management avansat al sculei (ATM) poate utiliza macro-uri pentru a scoate din
uz o sculă dintr-o grupă de scule. Macro-urile 8001 - 8099 reprezintă sculele 1 - 99. Puteţi
seta unul dintre macro-uri la 1 pentru a indica o sculă ca fiind expirată. De exemplu:
8001 = 1 (aceasta va indica scula 1 ca fiind expirată)
8001 = 0 (aceasta va indica scula 1 ca fiind disponibilă)
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Variabilele macro 8500 - 8515 activează un program cod G pentru a obţine informaţii
despre grupa de scule. Dacă specificaţi un cod de identificare grupă de scule cu ajutorul
macro-ului 8500, unitatea de comandă va transmite informaţiile despre grupa de scule în
variabilele macro #8501 - #8515. Consultaţi variabilele #8500 - #8515 din capitolul
Macro-urile cu privire la informaţiile din eticheta de date a variabilelor macro.
Variabilele macro #8550 - #8564 permit unui program cod G să obţină informaţii despre
fiecare sculă în parte. Dacă specificaţi un cod de identificare grupă de scule cu ajutorul
macro-ului #8550, unitatea de comandă va transmite informaţiile despre scula individuală
în variabilele macro #8551 - #8564. Puteţi de asemenea să specificaţi codul unei grupe
ATM cu ajutorul macro-ului 8550. În acest caz, unitatea de comandă va transmite
informaţiile despre scula individuală curentă din grupa de scule ATM specificată în
variabilele macro 8551 - 8564. Consultaţi descrierea pentru variabilele #8550 - #8564 din
capitolul Macro-urile. Valorile din aceste macro-uri furnizează date ce sunt accesibile şi prin
macro-urile începând cu 1601, 1801, 2001, 2201, 2401, 2601, 3201 și 3401 şi pentru
macro-urile începând cu 5401, 5501, 5601, 5701, 5801 și 5901. Acestea oferă accesul
la datele sculelor pentru sculele 1-99. Macro-urile 8551 - 8564 asigură accesul la aceleaşi
date, dar pentru sculele 1 - 99 pentru toate articolele de date.

Salvarea tabelelor de management avansat al sculei
Puteţi salva pe un dispozitiv USB variabilele asociate funcţiei de management avansat al
sculei (ATM).
Pentru a salva informaţiile ATM:
1.

Selectaţi dispozitivul USB în managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM]).

2.

Tastaţi un nume de fişier în linia de introducere date.

3.

Apăsaţi [F4].

4.

Marcaţi SAVE ATM în meniul de tip pop-up.

5.

Apăsaţi [ENTER].

Restabilirea tabelelor de management avansat al sculei
Puteţi restabili de pe un dispozitiv USB variabilele asociate funcţiei de management
avansat al sculei (ATM).
Pentru a restabili informaţiile ATM:
1.

Selectaţi dispozitivul USB în managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM]).

2.

Apăsaţi [F4].

3.

Marcaţi LOAD ATM în meniul de tip pop-up.

4.
5.

Apăsaţi [EMERGENCY STOP].
Apăsaţi [ENTER].
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4.13

Operaţiile la capul revolver
Pentru a opera capul revolver, consultați următoarele secțiuni: Presiunea aerului,
Butoanele de poziţionare cu excentric, Capacul de protecţie şi Încărcarea sculei sau
schimbarea sculei.

4.13.1 Presiunea aerului
Presiunea redusă a aerului sau debitul insuficient determină reducerea presiunii exercitate
asupra pistonului de fixare/eliberare a capului revolver. Aceasta încetineşte mişcarea de
indexare a capului revolver sau nu se eliberează capul revolver.

4.13.2 Butoanele de poziţionare cu excentric
Capurile revolver de tip bolt-on au butoane de poziţionare cu excentric, ce permit o reglare
fină a portcuţitului ID în raport cu axa centrală a arborelui principal.
Montaţi portcuţitul pe capul revolver şi reglaţi-l în raport cu arborele principal de pe axa X.
Măsuraţi paralelismul cu axa Y. Dacă este cazul, scoateţi portcuţitul şi utilizaţi o sculă
subţire introdusă în orificiul butonului excentricului pentru a roti excentricul în vederea
corectării neparalelismului.
T4.3:

Tabelul următor prezintă rezultatul obţinut pentru diferite poziţii ale butonului excentricului.

90°

0°
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Rotaţie (grade)

Rezultat

0

nicio modificare

15

0,0018" (0,046
mm)

30

0,0035" (0,089
mm)

45

0,0050" (0,127
mm)

60

0,0060" (0,152
mm)

75

0,0067" (0,170
mm)

90

0,0070" (0,178
mm)

4.13.3 Capacul de protecţie
IMPORTANT:
F4.33:

Introduceți capace de protecţie în locaşurile goale ale capului revolver
pentru a le proteja împotriva acumulărilor de impurităţi.

Capace de protecţie pentru capul revolver în locaşurile goale

4.13.4 Încărcarea sculei sau schimbarea sculei
La încărcare sau schimbare scule:

NOTE:

Strungurile cu axă Y readuc capul revolver în poziţia de zero (axa
centrală a arborelui principal) după o schimbare a sculei.
1.
2.
3.

Introduceți modul MDI.

Opţional: Tastaţi codul sculei pe care doriţi să o schimbaţi în format Tnn.

Apăsați [TURRET FWD] sau [TURRET REV].

Dacă aţi specificat un cod de sculă, capul revolver indexează în poziţia respectivă a
capului revolver. În caz contrar, capul revolver indexează la scula următoare sau
anterioară.

4.13.5 Decalajul axei centrale la capul revolver hibrid, VDI şi
BOT
Pentru a seta corecția/decalajul pe axa X față de axa centrală pentru scule:
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1.
2.

Apăsați [HANDLE JOG] și introduceți pagina corecției Tool Geometry.
Selectați coloana X Offset și apăsați [F2].

Pentru capetele revolver BOT (înşurubate): La apăsarea tastei [F2], se setează o corecţie
sculă pentru Ø interior pe axa X în centrul pentru o sculă BOT pentru Ø interior de 1" (25
mm). Setaţi manual corecţiile pentru scule de alte dimensiuni sau pentru portcuţite
procurate din comerţ.
Pentru capetele revolver VDI (Verein Deutscher Ingenieure): La apăsarea tastei [F2], se
setează o corecţie sculă pe axa X în centrul pentru staţiile VDI40.
Pentru capetele revolver hibrid (combinaţie BOT şi VDI40): La apăsarea tastei [F2], se
setează o corecţie sculă pe axa X în centrul pentru staţiile VDI40.

4.14

Setarea şi operarea păpuşii mobile
Păpuşa mobilă ST-10 se va poziţiona manual, apoi se va aplica hidraulic pinola pe piesa
de prelucrat. Comandaţi mişcarea pinolei hidraulice cu ajutorul următoarelor coduri M:
M21: Păpuşa mobilă spre înainte
M22: Păpuşa mobilă spre înapoi
Când se comandă un cod M21, pinola păpuşii mobile se deplasează spre înainte şi menţine
o presiune constantă. Corpul păpuşii mobile se va bloca în poziţie înainte să se comande
un cod M21.
Când se comandă un cod M22, pinola păpuşii mobile se îndepărtează de piesa de
prelucrat. Se aplică presiunea hidraulică pentru retragerea pinolei, iar apoi presiunea
hidraulică este oprită. Sistemul hidraulic are supape de reținere care mențin poziția pinolei.
Astfel, presiunea hidraulică este aplicată din nou la începerea ciclului și la programul într-o
buclă M99, pentru a se asigura că pinola rămâne retrasă.

4.14.1 Tipuri de păpuşi mobile
Există trei tipuri principale de păpuşi mobile: cu pinolă hidraulică, poziţionată hidraulic şi
servo. Tipul de păpuşă mobilă instalat depinde de modelul de strung, fiecare tip având
caracteristici funcţionale diferite.

4.14.2 ST-10 - Operarea păpuşii mobile
La ST-10, poziţionaţi manual păpuşa mobilă şi acţionaţi o manetă de blocare pentru a o fixa
în poziţie.

CAUTION:
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Aveţi grijă să deplasaţi păpuşa mobilă atunci când este necesar pentru
a preveni o coliziune.

Păpuşa mobilă ST-10 constă dintr-un cap fix şi o pinolă cu o cursă de 4" (102 mm). Singura
componentă care se deplasează automat este pinola. Reglaţi presiunea hidraulică de pe
HPU pentru a controla forţa de prindere a pinolei. Consultaţi eticheta aplicată pe maşină
pentru informaţii cu privire la forţa de prindere a pinolei şi presiunea hidraulică.
Nu puteţi mişca pinola păpuşii mobile prin intermediul comenzii [HANDLE JOG] (manetă
de avans rapid) sau al manetei de comandă avans rapid de la distanţă. De asemenea,
[POWER UP/RESTART] sau [ZERO RETURN] și [ALL] nu mișcă pinola păpușii mobile.
Păpuşa mobilă ST-10 nu are o axă alocată.

4.14.3 Păpuşa mobilă hidraulică (ST-20/30)
La strungurile model ST-20 şi ST-30, un cilindru hidraulic poziţionează păpuşa mobilă şi
aplică forţa de prindere a piesei de prelucrat.
Reglaţi presiunea hidraulică de pe HPU pentru a controla forţa de prindere a păpuşii
mobile. Consultaţi eticheta aplicată pe maşină pentru a determina valoarea de setare a
presiunii pentru forţa de prindere dorită.
Presiunea de lucru minimă recomandată a păpuşii mobile hidraulice este de 120 psi. Dacă
presiunea hidraulică este setată sub 120 psi, s-ar putea ca aceasta să nu funcţioneze
corespunzător.

NOTE:

Reţineţi că funcţia [FEED HOLD] (oprire avans) nu va opri mişcarea
păpuşii mobile hidraulice în timpul funcţionării maşinii. Trebuie să
apăsați [RESET] sau [EMERGENCY STOP].

Păpușa mobilă hidraulică (ST-20/30)
Dacă este decuplată sau întreruptă alimentarea electrică a strungului în timp ce păpuşa
mobilă hidraulică este cuplată pe o piesă de prelucrat, forţa de prindere se pierde. Susțineți
piesa de prelucrat și readuceți în poziția de zero păpușa hidraulică pentru a relua
funcționarea atunci când este reluată alimentarea electrică.

4.14.4 ST-40 - Operarea păpuşii mobile servo
În strungurile model ST-40, un servomotor poziţionează păpuşa mobilă şi aplică forţa de
prindere a piesei de prelucrat.
Modificaţi setarea 241 pentru a controla forţa de prindere a păpuşii mobile. Utilizaţi o
valoare cuprinsă între 1000 şi 4500 livre forţă (dacă setarea 9 este ŢOLI), respectiv între
4450 şi 20110 newtoni (dacă setarea 9 este MM).
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Încărcarea păpuşii mobile şi forţa de prindere curentă sunt afişate ca axă B în panoul cu
încărcarea axelor (în moduri cum ar fi MDI şi MEM). Graficul cu bare indică încărcarea
curentă, iar linia roşie indică valoarea maximă a forţei de prindere specificate în setarea
241. Forţa de prindere efectivă este afişată lângă graficul cu bare. În modul Jog, acest
afișaj apare în panoul Active Tool.
O pictogramă pentru prindere [3] indică dacă păpuşa mobilă este cuplată sau nu. Consultaţi
la pagina 81 pentru informaţii suplimentare referitoare la pictograma pentru prindere cu
păpuşa mobilă.

Procedura de pornire a păpușii mobile servo ST-40
Dacă alimentarea electrică a strungului este oprită sau întreruptă în timp ce păpușa mobilă
servo este cuplată cu piesa de prelucrat, se cuplează frâna servo pentru a păstra puterea
de prindere și pentru a menține păpușa mobilă în loc.
La restabilirea alimentării electrice, unitatea de comandă afişează mesajul Tailstock
Force Restored. Puteţi repune în funcţiune strungul fără să readuceţi la zero păpuşa
mobilă, cu condiţia să nu existe comenzi M22 în program. Aceste comenzi determină
îndepărtarea păpuşii mobile de piesa de prelucrat, care ar putea astfel să cadă.

CAUTION:

Înainte să reluaţi un program cu o comandă M22 după o întrerupere a
alimentării electrice, editaţi programul pentru a îndepărta comenzile
de mişcare pentru păpuşa mobilă. Puteţi apoi relua programul şi
termina prelucrarea piesei. Reţineţi că unitatea de comandă nu va şti
unde se află păpuşa mobilă până când nu readuceţi la zero păpuşa
mobilă, astfel că setările 93 şi 94 nu protejează păpuşa mobilă
împotriva unei coliziuni în zona de restricţie.
Readuceţi păpuşa mobilă la zero înainte să porniţi un nou ciclu pentru o nouă piesă de
prelucrat. Puteţi apoi reintroduce în program comenzile de mişcare pentru păpuşa mobilă
pentru ciclurile viitoare.
Prima acţionare a pedalei pentru păpuşa mobilă după o întrerupere a alimentării electrice
determină revenirea la zero a păpuşii mobile. Asiguraţi-vă că piesa de prelucrat este
sprijinită înainte să acţionaţi pedala pentru păpuşa mobilă.
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4.14.5 ST-20/30/40 Operarea păpuşii mobile
Operarea păpuşii mobile ST-20/30/40 include setările, codurile M, pedala şi funcţiile de
avans rapid.
F4.34:

Setările 105 [3], 341 [2], 342 [1] și [4] poziția de origine.

1

2

3

4
B (-)

B0 (+)

4.14.6 Setările păpuşii mobile
Mai jos sunt setările disponibile pentru păpușa mobilă:
•
•
•
•
•

NOTE:

93 - Tailstock X Clearance Pentru a afla mai multe despre această setare, consultați
pagina 443
94 - Tailstock Z Clearance Pentru a afla mai multe despre această setare, consultați
pagina 443
105 - Tailstock Retract Distance Pentru a afla mai multe despre această setare,
consultați pagina 446
341 - Tailstock Rapid Position Pentru a afla mai multe despre această setare,
consultați pagina 466
342 - Tailstock Advance Distance Pentru a afla mai multe despre această setare,
consultați pagina 466

Setările 93, 94, 105, 341 și 342 nu se aplică pentru păpușa mobilă
ST-10, deoarece aceasta este poziționată manual.
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4.14.7 Operarea păpuşii mobile cu pedală
Când apăsaţi această pedală, păpuşa mobilă (sau pinola păpuşii mobile) se deplasează
spre sau se îndepărtează de arborele principal, similar cu o comandă M21sau M22, în
funcţie de poziţia curentă. Dacă păpuşa mobilă este departe de punctul de retragere,
apăsarea pedalei determină deplasarea păpuşii mobile spre punctul de retragere (M22).
Dacă păpuşa mobilă este în punctul de retragere, apăsarea pedalei determină deplasarea
păpuşii mobile spre punctul de susţinere (M21).
Dacă apăsaţi pedala în timp ce păpuşa mobilă se află în mişcare, păpuşa mobilă se opreşte
şi trebuie să înceapă o nouă secvenţă.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată pedala timp de 5 secunde pentru a retrage complet pinola
păpuşii mobile şi a menţine presiunea de retragere. Aceasta asigură pinola păpuşii mobile
împotriva deplasării spre înainte. Utilizaţi această metodă pentru a gara pinola păpuşii
mobile atunci când nu este în uz.

NOTE:

Poziţia păpuşii mobile se poate schimba în timp dacă aceasta este
lăsată într-o poziţie ce nu este complet retractată sau dacă nu vine în
contact cu o piesă de prelucrat. Acest lucru se datorează scurgerilor
normale ale sistemului hidraulic.
Utilizați setarea 332 pentru a activa sau dezactiva pedalele de comandă ale păpușii mobile.
Consultaţi la pagina 464 pentru informaţii suplimentare în acest sens.

4.14.8 Zona de restricţie a păpuşii mobile
Setarea păpușii mobile implică setarea unei Zona de restricție a păpușii mobile.
Utilizaţi setarea 93 şi setarea 94 pentru a vă asigura că nu se produce o coliziune între
capul revolver sau vreo sculă şi păpuşa mobilă. Testaţi limitele după ce modificaţi aceste
setări.
Aceste setări creează o zonă de restricţie. Zona de restricţie este o zonă rectangulară
protejată din zona din dreapta jos a spaţiului de lucru al strungului. Zona de restricţie se
modifică astfel încât axa Z şi păpuşa mobilă să păstreze o distanţă sigură între ele atunci
când se află sub un plan specificat de degajare pe axa Z.
Setarea 93 specifică planul de degajare pe axa X, iar setarea 94 specifică separaţia dintre
axa Z şi axa B (axa păpuşii mobile). Dacă o mişcare programată trece prin zona de
restricție a păpuşii mobile, apare un mesaj de avertizare.

Planul de degajare X (setarea 93)
Pentru a seta o valoare pentru planul de degajare X (Setarea 93):
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1.
2.
3.
4.

Aduceţi unitatea de comandă în modul MDI.

Selectaţi cea mai lungă sculă ce pătrunde cel mai mult în planul axei X în capul
revolver.
Aduceţi unitatea de comandă în modul Jog.

Selectaţi axa X pentru avans rapid şi deplasaţi axa X pentru a degaja păpuşa mobilă.

5.

Selectaţi păpuşa mobilă (axa B) pentru avans rapid şi deplasaţi păpuşa mobilă sub
scula selectată.

6.

Selectaţi axa X şi apropiaţi păpuşa mobilă până când scula şi păpuşa mobilă sunt la
circa 0,25" distanţă.

7.

Îndepărtaţi puţin scula pe axa X înainte să introduceţi valoarea în setarea 93.

Axele Z şi B sub planul de degajare X (setarea 94)
Pentru setarea unei separări pentru Axele Z și B sub planul de degajare X (Setarea 94):
1.

Apăsați [ZERO RETURN] și [HOME G28].

2.

Selectaţi axa X şi deplasaţi capul revolver în faţa vârfului pinolei păpuşii mobile.

3.

Deplasaţi axa Z astfel încât partea din spate a capului revolver să fie la circa 0,25"
de vârful pinolei păpuşii mobile.

4.

Introduceţi valoarea pe afișajul Machine Position al Axei Z pentru setarea 94.

Anularea unei zone de restricţie
S-ar putea să nu doriți întotdeauna să utilizați o zonă de restricție pentru păpușa mobilă (de
exemplu, în timpul setării). Pentru a anula o zonă de restricţie:
1.
2.

Introduceţi un 0 în setarea 94.

Introduceţi cursa maximă a maşinii pe axa X în setarea 93.

4.14.9 Avansul rapid al păpuşii mobile
CAUTION:

Dacă poziţionaţi manual păpuşa mobilă, nu utilizaţi un M21 în
program. Acest cod va îndepărta păpuşa mobilă de piesa de prelucrat
şi apoi o va repoziţiona faţă de aceasta, ceea ce poate determina
căderea piesei de prelucrat. Când păpuşa mobilă servo restabileşte
forţa de prindere după o întrerupere a alimentării electrice, păpuşa
mobilă va fi considerată a fi poziţionată manual, deoarece unitatea de
comandă nu cunoaşte poziţia păpuşii mobile până când o aduceţi în
poziţia de zero.
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Acțiune dublă - Recuperatorul de piese - Configurare

Nu puteţi avansa rapid păpuşa mobilă servo ST-40 în timp ce este cuplată cu o piesă de
prelucrat sau în timp ce arborele principal este în funcţiune.
Pentru a avansa rapid păpuşa mobilă:
1.

4.15

Selectați modul Jog.

2.

Apăsaţi tasta [TS <—] pentru a avansa păpuşa mobilă cu viteză de avans spre
mandrină, respectiv tasta [TS —>] pentru a îndepărta păpuşa mobilă cu viteză de
avans de mandrină.

3.

Apăsaţi simultan tastele [TS RAPID] și [TS <—] pentru a avansa păpuşa mobilă cu
viteză maximă spre mandrină. Respectiv apăsaţi simultan tastele [TS RAPID] și [TS
—>] pentru a îndepărta păpuşa mobilă cu viteză maximă de mandrină. Unitatea de
comandă revine la ultima axă de avans atunci când sunt eliberate tastele.

Acțiune dublă - Recuperatorul de piese Configurare
Următoarea procedură vă va arăta cum să configurați recuperatorul de piese cu acțiune
dublă.

F4.35:

1.

Rotiți cheia Configurare/Rulare în modul de configurare.

2.

Strângeți o piesă din stocul de bare.

3.

Apăsaţi [CURRENT COMMANDS]. Mergeți la fila Devices , apoi la fila
Mechanisms.

Ajustarea cursei recuperatorului de piese

2

3
1
4.
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Apăsați [F3] pentru a extinde parțial recuperatorul de piese.

F4.36:

5.

Stabiliți dacă cursa recuperatorul de piese [1] este corectă [2]. Dacă nu este, slăbiți
bolțul consolei cilindrului [3]. Deplasați manual recuperatorul de piese în locul dorit și
strângeți șurubul.

6.

Apăsați [F3] pentru a extinde parțial recuperatorul de piese. Recuperatorul de piese
trebuie să fie în poziția corectă.

Reglarea rotației recuperatorului de piese

1

4.16

7.

Apăsați [F2] pentru a roti recuperatorul de piese înspre piesă.

8.

Recuperatorul de piese trebuie să fie în poziția cea mai înaltă, însă fără a atinge
piesa. Pentru a regla rotația recuperatorului de piese, slăbiți contrapiulița și strângeți
sau slăbiți șurubul. După ce ați găsit poziția de rotație corectă, strângeți contrapiulița.

9.

Apăsați [F3] pentru a roti recuperatorul de piese înapoi în poziția de depozitare,
deschideți ușa pentru a regla șurubul de rotire, apoi închideți ușa și apăsați [F2]
pentru a verifica poziția. Repetați acest proces până când recuperatorul de piese se
rotește la locul dorit.

Funcţii
Funcţii de operare Haas:
•
•
•

Modul Grafic
Editarea în fundal
Cronometru de suprasolicitare axă
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Funcţii

4.16.1 Modul Grafic
Un mod sigur de a depana un program presupune rularea acestuia în modul grafic. Nu se
produce nicio mişcare pe maşină, mişcările fiind ilustrate în schimb pe ecran.
Afişajul Grafic dispune de o serie de funcţii:
•
•
•

NOTE:

Zona de ajutor taste Partea din stânga jos a panoului de afişare grafică este zona
de ajutor pentru tastele funcţionale. Tastele funcţionale disponibile curent sunt
afişate aici însoţite de o scurtă descriere a modului de utilizare.
Fereastra de localizare În partea din dreapta jos a afişajului este prezentată
întreaga suprafaţă a mesei şi se indică poziţia curentă a sculei în cursul simulării.
Fereastra pentru traiectoria sculei În centrul afişajului există o fereastră mare în
care este prezentată o vedere a zonei de lucru. Aceasta prezintă pictograma unei
scule şi traiectoriile sculei în cursul unei simulări grafice a programului.

Mişcarea de avans este afişată cu linii continue subţiri. Deplasările
rapide sunt afişate cu linii punctate. Setarea 4 dezactivează afişarea
liniilor punctate. Locurile în care se utilizează un ciclu închis de găurire
sunt marcate cu un X. Setarea 5 dezactivează afişarea X-ului.
•

•
•

Reglarea focalizării Apăsaţi tasta [F2] pentru a se afişa un dreptunghi (fereastră de
focalizare) ce indică suprafaţa ce urmează a fi mărită. Utilizaţi tasta [PAGE DOWN]
pentru a micşora distanţa focală (mărire), respectiv tasta [PAGE UP] pentru a creşte
distanţa focală (micşorare). Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa fereastra de
focalizare în poziţia dorită şi apăsaţi tasta [ENTER] pentru a finaliza focalizarea şi a
redimensiona fereastra pentru traiectoria sculei. Fereastra de localizare (imagine
micşorată în colţul din dreapta jos) prezintă întreaga suprafaţă a mesei, cu o
evidenţiere a punctului în care este focalizată fereastra pentru traiectoria sculei.
Fereastra pentru traiectoria sculei este ştearsă când este focalizată, iar programul
trebuie rulat din nou pentru vizualizarea traiectoriei sculei. Apăsaţi tasta [F2] şi apoi
tasta [HOME] pentru a extinde fereastra pentru traiectoria sculei astfel încât să
acopere întreaga zonă de lucru.
Starea de control Partea din stânga jos a ecranului afişează starea de control.
Aceasta este similară ultimelor patru linii ale tuturor celorlalte afişaje.
Panoul de poziţiePanoul de poziţie afişează poziţiile axelor la fel cum ar face-o în
cursul unei prelucrări efective.

Modul Grafic poate fi accesat din modurile Memorie, MDI sau Editare. Pentru a rula un
program:
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1.

Apăsaţi [GRAPHICS]. Sau apăsaţi butonul [CYCLE START] din panoul Program
activ în modul Editare pentru a accesa modul Grafic.

2.

Apăsaţi [CYCLE START].

NOTE:

Nu toate funcţiile sau mişcările maşinii sunt simulate în grafice.

4.16.2 Cronometrul de suprasolicitare axă
Când pentru arborele principal sau o axă se înregistrează o suprasolicitare de 180%, este
pornit un cronometru, ce este afişat în panoul POSITION. Cronometrul porneşte de la 1,5
minute şi face o numărătoare inversă spre zero. O alarmă de suprasolicitare axă SERVO
OVERLOAD este afişată atunci când perioada respectivă de timp a expirat.

4.17

Rulare - Oprire - Avans rapid - Continuare
Această funcţie vă permite să opriţi un program în curs de rulare, să îndepărtaţi scula de
piesă, apoi să reluaţi execuţia programului.
1.

Apăsaţi [FEED HOLD].
Mişcarea axelor încetează. Arborele principal continuă să se rotească.

2.

Apăsați [X], [Y] sau [Z], apoi apăsați [HANDLE JOG]. Unitatea de comandă va
memora poziţiile curente pe axele X, Y și Z.

NOTE:

Puteţi avansa doar axele X, Y şi Z în acest mod.
3.

CAUTION:

Unitatea de comandă afişează mesajul Jog Away. Utilizaţi maneta de avans rapid
sau tastele de avans pentru a îndepărta scula de piesă. Puteți comanda lichidul de
răcire cu [AUX CLNT] sau [COOLANT]. Puteți porni sau opri arborele principal cu
ajutorul tastelor de control manual al arborelui principal. Puteţi de asemenea elibera
scula pentru a înlocui inserţiile.

Când reporniţi programul, unitatea de comandă utilizează decalajele
anterioare pentru poziţia de revenire. De aceea, este nesigur şi
nerecomandat să se schimbe sculele şi corecţiile/decalajele atunci
când programul este întrerupt.
4.

Avansaţi rapid într-o poziţie cât mai apropiată posibil de poziţia memorată sau într-o
poziţie pentru care există o traiectorie rapidă neobstrucţionată pentru revenirea în
poziţia memorată.
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5.

Apăsaţi tasta [MEMORY] sau [MDI] pentru a reveni în modul Rulare. Unitatea de
comandă va continua numai dacă reveniţi în modul în care se afla maşina atunci
când aţi oprit programul.

6.

Apăsaţi [CYCLE START]. Unitatea de comandă va afişa mesajul Jog Return şi se
vor avansa rapid axele X şi Y la 5% în poziţia în care aţi apăsat tasta [FEED HOLD].
Apoi se va reveni pe axa X. Dacă apăsaţi butonul [FEED HOLD] în cursul unei
mişcări, mişcarea axelor se opreşte, iar unitatea de comandă va afişa mesajul Jog
Return Hold. Apăsaţi butonul [CYCLE START] pentru a se relua mişcarea de
avans rapid de revenire. Unitatea de comandă va reveni în starea de oprire avans
atunci când mişcarea este încheiată.

CAUTION:

Unitatea de comandă nu va urma aceeaşi traiectorie utilizată pentru
avansul rapid de îndepărtare.
7.

4.18

Apăsaţi din nou butonul [CYCLE START] şi programul îşi va relua funcţionarea.

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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5.1

Crearea / selectarea programelor pentru
editare
Puteţi utiliza managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM]) pentru a crea şi selecta
programele în vederea editării. Consultaţi la pagina 102 cu privire la modul de creare a unui
program nou. Consultaţi la pagina 104 cu privire la modul de selectare a unui program
existent în vederea editării.

5.2

Modurile de editare a programelor
Unitatea de comandă Haas dispune de (2) moduri de editare a programelor: Editorul
programe şi introducerea manuală a datelor (MDI). Puteţi utiliza modurile editor
programe pentru a opera modificări asupra programelor numerotate stocate pe
dispozitiv de memorie conectat (memoria internă a maşinii, dispozitiv USB sau partiţie
reţea). Puteţi utiliza modul MDI pentru a comanda maşina fără un program creat.

de
de
un
de

Ecranul unității de comandă Haas dispune de (2) panouri de editare a programelor: Panoul
Program activ / MDI şi panoul Generare program. Panoul Program activ / MDI se află în
partea stângă a ecranului în toate modurile de afişare. Panoul Generare program apare
doar în modul EDIT.
F5.1:

Exemplu de panouri de editare. [1] Panoul Program activ / MDI, [2] Panoul Editare
program, [3] Panoul Memorie temporară

1

2

3
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5.2.1

Noţiuni de bază despre editarea programului
Această secţiune descrie principalele funcţii de editare a programului. Aceste funcţii sunt
disponibile atunci când editați un program.
1.

Pentru a scrie un program, respectiv pentru a opera modificări ale unui program:
a.
Pentru a edita un program în MDI, apăsaţi tasta [MDI]. Acesta este modul
EDIT:MDI. Programul este afişat în panoul Activ.
b.
Pentru a edita un program numerotat, selectaţi-l în managerul de dispozitive
([LIST PROGRAM]), apoi apăsaţi tasta [EDIT]. Acesta este modul
EDIT:EDIT. Programul este afişat în panoul Generare program.

2.

Pentru a marca un cod:
a.
b.

3.

4.

5.

Pentru a adăuga codul în program:
a.
b.

Marcaţi blocul de cod după care doriţi să fie inserat noul cod.
Tastaţi noul cod.

c.

Apăsaţi [INSERT]. Noul cod apare după blocul pe care l-aţi marcat.

Pentru a înlocui codul:
a.
b.

Marcaţi codul pe care doriţi să îl înlocuiţi.
Tastaţi codul cu care doriţi să înlocuiţi codul marcat.

c.

Apăsaţi [ALTER]. Noul cod înlocuieşte codul marcat.

Pentru a şterge caractere sau comenzi:
a.
b.

6.
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Utilizaţi tastele săgeţi sau maneta de avans rapid pentru a deplasa cursorul de
marcare în program.
Puteţi interacţiona cu o singură parte a unui cod sau text (marcare cu cursorul),
cu blocuri de cod sau mai multe blocuri de cod (selecţie de blocuri). Consultaţi
secţiunea Selecţia de blocuri pentru informaţii suplimentare în acest sens.

Marcaţi textul pe care doriţi să îl ştergeţi.
Apăsaţi [DELETE]. Textul pe care l-aţi marcat este şters din program.

Apăsaţi tasta [UNDO] pentru a reveni asupra ultimelor până la (40) modificări.

NOTE:

Nu puteţi utiliza tasta [UNDO] pentru a reveni asupra modificărilor pe
care le-aţi operat dacă ieşiţi din modul EDIT:EDIT.

NOTE:

În modul EDIT:EDIT, unitatea de comandă nu va salva programul pe
măsură ce îl editaţi. Apăsaţi tasta [MEMORY] pentru a salva
programul şi a-l încărca în panoul Program activ.

Selecţia de blocuri
Când editaţi un program, puteţi selecta un singur bloc de cod sau mai multe blocuri de cod.
Puteţi apoi copia şi cola, şterge sau muta blocurile respective într-o singură etapă.
Pentru a selecta un bloc:
1.

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa cursorul de marcare până la primul sau
ultimul bloc din selecţie.

NOTE:

Puteţi începe o selecţie cu blocul superior sau cu blocul inferior,
deplasând apoi corespunzător cursorul în jos sau în sus pentru a
realiza selecţia.

NOTE:

Nu puteţi include blocul cu numele programului în selecţia
dumneavoastră. Unitatea de comandă afişează mesajul GUARDED
CODE.
2.

Apăsaţi tasta [F2] pentru a începe selecţia.

3.

Utilizaţi tastele săgeţi sau maneta de avans rapid pentru a extinde selecţia.

4.

Apăsaţi tasta [F2] pentru a finaliza selecţia.

Operaţii cu o selecţie de blocuri
După ce operaţi selecţia unui text, puteţi copia şi cola, şterge sau muta textul respectiv.

NOTE:

Aceste instrucţiuni pornesc de la premisa că aţi realizat deja o selecţie
de blocuri conform celor descrise în secţiunea Selecţia de blocuri.
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NOTE:

Acestea sunt operaţii disponibile în MDI şi editorul de programe. Nu
puteţi utiliza tasta [UNDO] pentru a inversa aceste operaţii.
1.

Pentru a copia şi cola selecţia:
a.
Deplasaţi cursorul în locul în care doriţi să inseraţi o copie a textului.
b.
Apăsaţi [ENTER].
Unitatea de comandă va insera o copie a selecţiei în linia de după poziţia cursorului.

NOTE:

Unitatea de comandă nu va copia textul în memoria temporară atunci
când utilizaţi această funcţie.
2.

Pentru a muta selecţia:
a.
b.

Deplasaţi cursorul în locul în care doriţi să mutaţi textul selectat.
Apăsaţi [ALTER].

Unitatea de comandă va şterge textul din poziţia curentă şi îl va insera în linia de
după linia respectivă.
3.

5.2.2

Apăsaţi tasta [DELETE] pentru a şterge selecţia.

Introducerea manuală a datelor (MDI)
Introducerea manuală a datelor (MDI) vă permite să comandaţi mişcările CNC automate
fără a utiliza un program oficial. Datele introduse rămân în pagina de introducere a MDI
până când le ştergeţi.

F5.2:

Exemplu de pagină de introducere a MDI

1.
2.
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Apăsați [MDI] pentru a introduce modul MDI.

Tastaţi comenzile programului dumneavoastră în fereastră. Apăsaţi tasta [CYCLE
START] pentru a executa comanda.

3.

4.

5.2.3

Dacă doriţi să salvaţi programul creat în MDI ca program numerotat:
a.
b.

Apăsaţi tasta [HOME] pentru a poziţiona cursorul la începutul programului.
Tastaţi un nou număr de program. Numerele de program trebuie să respecte
formatul standard al unui număr de program (Onnnnn).

c.

Apăsaţi [ALTER].

d.

În fereastra de tip pop-up REDENUMIRE, puteţi tasta un nume de fişier şi un
titlu de fişier pentru program. Doar numărul O este necesar.

e.

Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a salva programul în memorie.

Apăsaţi tasta [ERASE PROGRAM] pentru a şterge complet datele din pagina de
introducere a MDI.

Editorul de programe
Editorul de programe este un mediu complex de editare, ce permite accesul la funcţii
importante într-un meniu de tip derulant uşor de utilizat. Puteţi utiliza editorul de programe
pentru editarea normală şi editarea în fundal.
Apăsaţi tasta [EDIT] pentru a accesa modul Editare şi a utiliza editorul de programe
avansat.
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F5.3:

Exemplu de ecran editor de program. [1] Ecran principal program, [2] Bară de meniu, [3]
Memorie temporară

1

2
3

Meniul de tip pull-down al editorului de programe
Editorul de programe utilizează un meniu de tip pull-down pentru a vă asigura accesul la
funcţiile editorului grupate pe (5) categorii: File, Edit, Search și Modify Această
secţiune descrie categoriile respective şi opţiunile disponibile atunci când le selectaţi.
Pentru a utiliza meniul de tip pull-down:
1.

Apăsaţi tasta [EDIT] pentru a porni editorul de programe.

2.

Apăsaţi tasta [F1] pentru a accesa meniul de tip pull-down.

3.
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Meniul este deschis în ultima categorie utilizată. Dacă nu aţi utilizat încă meniul de
tip pull-down, se deschide în mod implicit meniul File.

Utilizaţi tastele săgeţi [LEFT] şi [RIGHT] pentru a marca o categorie. Când marcaţi
o categorie, meniul va apărea sub denumirea categoriei.

4.

Utilizaţi tastele săgeţi [UP] şi [DOWN] pentru a selecta o opţiune de meniu din
categoria curentă.

5.

Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a executa comanda.

Unele comenzi din meniu reclamă introducerea unor date suplimentare sau o confirmare.
În astfel de cazuri, pe ecran apare o fereastră de tip pop-up pentru introducere date sau
confirmare. Tastaţi datele pe care doriţi să le introduceţi în câmpul/câmpurile respective
după caz, apoi apăsaţi tasta [ENTER] pentru a confirma operaţia sau tasta [UNDO] pentru
a închide fereastra de tip pop-up şi a anula operaţia.

Meniul Fişier
Meniul File include următoarele opţiuni de meniu:
•

•
•
•
•

New: Creează un program nou. În câmpurile meniului de tip pop-up, tastaţi un număr
de program O (obligatoriu), un nume de fişier (opţional) şi un titlu de fişier (opţional).
Pentru informaţii suplimentare referitoare la acest meniu, consultaţi „Crearea unui
program nou” din secţiunea Operarea a acestui manual.
Set To Run: Salvează programul şi îl afişează în panoul Program activ din partea
stângă a ecranului. Puteţi de asemenea să apăsaţi tasta [MEMORY] pentru a utiliza
această funcţie.
Save: Salvează programul. Numele fişierului programului şi calea se modifică din
roşu în negru pentru a indica faptul că modificările au fost salvate.
Save As: Puteţi salva fişierul sub orice nume de fişier. Noul nume al fişierului
programului şi calea se va modifica din roşu în negru pentru a indica faptul că
modificările au fost salvate.
Discard Changes: Se revine asupra oricăror modificări operate de la ultima
salvare a fişierului.

Meniul Editare
Meniul Edit include următoarele opţiuni de meniu:
•
•
•
•
•
•

Undo: Inversează ultima operaţie de editare, aceasta fiind operantă pentru până la
ultimele (40) operaţii de editare. Puteţi de asemenea să apăsaţi tasta [UNDO] pentru
a utiliza această funcţie.
Redo: Inversează ultima operaţie de refacere, aceasta fiind operantă pentru până la
ultimele (40) operaţii de refacere.
Cut Selection To Clipboard: Şterge liniile de cod selectate din program şi le
salvează în memoria temporară. Consultaţi Selecţia de blocuri pentru a afla cum se
face o selecţie.
Copy Selection To Clipboard: Salvează liniile de cod selectate în memoria
temporară. Această operaţie nu şterge selecţia respectivă din program.
Paste From Clipboard: Introduce o copie a conţinutului memoriei temporare sub
linia curentă. Această opţiune nu şterge conţinutul memoriei temporare.
Insert File Path (M98): Vă permite selectarea unui fișier dintr-un director și
creează traiectoria cu M98.
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•
•
•

Insert Media File (M130): Vă permite selectarea unui fișier media dintr-un
director și creează traiectoria cu M130.
Insert Media File ($FILE): Vă permite selectarea unui fișier media dintr-un
director și creează traiectoria cu eticheta $FILE.
Special Symbols: Introduce un caracter special.

Meniul Căutare
Meniul Search oferă acces la funcția Find And Replace Text. Această funcţie vă
permite să găsiţi rapid un cod din program şi, dacă doriţi, să îl înlocuiţi. Pentru a o utiliza:

NOTE:

F5.4:

Această funcţie caută un cod de program, nu un text. Nu puteţi utiliza
această funcţie pentru a căuta o porţiune de text (de exemplu,
comentarii).
Exemplu de meniu de căutare şi înlocuire: [1] Text de căutat, [2] Text de înlocuire, [3] Sens
de căutare, [4] Opţiunea Căutare, [5] Opţiunea Înlocuire, [6] Opţiunea Căutare şi înlocuire,
[7] Opţiunea Înlocuire toate

1
2
3
4
5
6
7
Specificaţi codul de căutat / înlocuit
1.

Apăsați [ENTER] din meniul derulant al editorului, pentru a deschide meniul Find
And Replace Text. Utilizaţi tastele săgeţi pentru deplasarea între câmpurile
meniului.

2.

În câmpul Find, tastaţi codul pe care doriţi să îl căutaţi.

3.
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Dacă doriţi să înlocuiţi o parte dintre sau toate codurile găsite, tastaţi codul de
înlocuire în câmpul Replace.

4.

Utilizați tastele cu săgeți [LEFT] și [RIGHT] pentru a selecta sensul de căutare.
Forward caută programul aflat sub poziția cursorului, Backward caută programul
afla deasupra poziției cursorului.

După ce specificaţi cel puţin codul pe care doriţi să îl căutaţi şi sensul în care doriţi să
căutaţi, apăsaţi tasta asociată funcţiei modului de căutare pe care doriţi să o utilizaţi:
Cod de identificare ( [F1])
Apăsaţi tasta [F1] pentru a căuta termenul dorit.
Unitatea de comandă caută programul în sensul specificat şi marchează prima apariţie
găsită a termenului de căutare. De fiecare dată când apăsaţi tasta [F1], unitatea de
comandă caută următoarea apariţie a termenului de căutare, în sensul de căutare pe care
l-aţi specificat, până când ajunge la sfârşitul programului.
Înlocuire cod ( [F2])
După ce funcţia de căutare găseşte prima apariţie a termenului de căutare, puteţi apăsa
tasta [F2] pentru a înlocui codul respectiv cu conţinutul câmpului Replace.

NOTE:

Dacă apăsaţi tasta [F2] în timp ce în câmpul Replace nu se află
niciun text, unitatea de comandă şterge apariţia respectivă a
termenului de căutare.
Căutarea și înlocuirea ([F3])
Apăsaţi tasta [F3] în locul tastei [F1] pentru a iniţia operaţia de căutare şi înlocuire. La
fiecare apariţie a termenului de căutare, apăsaţi tasta [F3] dacă doriţi să o înlocuiţi cu textul
din câmpul Replace.
Înlocuirea tuturor aparițiilor( [F4])
Apăsaţi tasta [F4] pentru a înlocui toate apariţiile termenului de căutare de la pasul (1). Nu
puteţi inversa această operaţie.

Meniul MODIFICARE
Meniul Modificare include comenzi care vă permit să operaţi modificări rapide ale unui
întreg program sau ale liniilor selectate dintr-un program.

NOTE:

Nu puteţi utiliza tasta [UNDO] pentru a inversa operaţiile meniului
Modificare. Odată cu operaţiile respective, programul este salvat
automat. Dacă nu sunteţi sigur că doriţi să păstraţi modificările
operate, aveţi grijă să salvaţi o copie a programului original.
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•
•

•

F5.5:

Meniul de inversare semne plus şi minus

•

5.3

Remove All Line Numbers: Şterge automat toate numerele liniilor de cod N din
program sau din blocurile de program selectate.
Renumber All Lines: Adaugă automat numere de linii de cod N liniilor din
program sau din blocurile de program selectate. Introduceţi numărul de linie cu care
doriţi să începeţi şi valoarea de incrementare de utilizat între numerele de linii, apoi
apăsaţi tasta [ENTER] pentru a continua, respectiv tasta [UNDO] pentru a anula
modificarea şi a reveni în editor.
Reverse + And - Signs: Transformă valorile pozitive ale codurilor de adresă
selectate în valori negative, respectiv valorile negative în valori pozitive. Apăsaţi tasta
unei litere pentru codurile de adresă pe care doriţi să le inversaţi pentru a comuta
între selecţiile din meniul de tip pop-up. Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a executa
comanda, respectiv tasta [CANCEL] pentru a reveni în editor.

Reverse X And Y: Modifică toate codurile de adresă X din program în coduri de
adresă Y și codurile de adresă Y în codurile de adresă X.

Sugestii şi recomandări
Următoarele secțiuni oferă o imagine cu privire la programarea eficientă a centrului
dumneavoastră de strunjire Haas.
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5.3.1

Sugestii și recomandări - Programare
Programele scurte parcurse de mai multe ori nu resetează transportorul de şpan dacă este
activată opţiunea de funcţionare intermitentă. Transportorul continuă să pornească şi să se
oprească în momentele comandate. Consultaţi la pagina 447 pentru informaţii referitoare
la setările perioadelor de timp pentru transportor.
Ecranul prezintă în timpul rulării programului încărcările pentru arborele principal şi axe,
avansul curent şi turaţia, poziţiile şi codurile active curent. Modificarea modurilor de afişare
va modifica informaţiile afişate.
Pentru a şterge toate corecţiile/decalajele şi variabilele macro, apăsaţi tasta [ORIGIN] în
ecranul Active Work Offset. Unitatea de comandă afişează un meniu de tip pop-up.
Selectați Clear Work Offsets pentru mesajul afișat Are you sure you want to
Zero(Y/N). Dacă se tastează Y, toate decalajele de origine (macro-urile) din zona afişată
sunt aduse la zero. Valorile din paginile de afişare Current Commands curente pot fi de
asemenea şterse. Regiştrii Durată de viaţă sculă, Încărcare sculă şi Cronometru sunt şterşi
prin selectarea pe rând şi apăsarea tastei [ORIGIN]. Pentru a şterge toate valorile dintr-o
coloană, aduceţi cursorul în partea superioară a coloanei, în bara de titlu, şi apăsaţi tasta
[ORIGIN].
Pentru a selecta un alt program, introduceţi numărul programului (Onnnnn) şi apăsaţi tasta
săgeată în sus sau în jos. Maşina trebuie să fie într-unul din modurile Memory sau Edit.
Pentru a căuta o anumită comandă dintr-un program, utilizaţi modul Memorie sau Editare.
Introduceţi codul de adresă (A, B, C etc.) sau codul de adresă şi valoarea (A1.23), apoi
apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Dacă se introduce codul de adresă fără o valoare,
căutarea se opreşte la următoarea utilizare a literei respective.
Pentru a transfera sau salva un program din MDI în lista de programe, poziţionaţi cursorul
la începutul programului MDI, introduceţi un număr de program (Onnnnn) şi apăsaţi tasta
[ALTER].
Revizuirea programului - Funcţia de revizuire a programului permite operatorului să
deplaseze cursorul şi să treacă în revistă o copie a programului activ în partea dreaptă a
ecranului de afişare, în timp ce acelaşi program este vizualizat în partea stângă a ecranului
pe măsură ce este rulat. Pentru a se afişa o copie a programului activ în ecranul Inactive
Program, apăsaţi tasta [F4] în timp ce panoul Edit conţine programul activ.
Editarea în fundal - Această funcţie permite editarea în timp ce un program este în curs
de rulare. Apăsaţi tasta [EDIT] până când este activat panoul Edit (în partea dreaptă a
ecranului). Selectaţi din listă un program de editat şi apăsaţi tasta [ENTER]. Apăsaţi tasta
[SELECT PROGRAM] din acest panou pentru a selecta un alt program. Editarea este
posibilă în timpul rulării programului, însă editarea programului în curs de rulare nu va avea
efect până când programul nu se termină cu M30 sau [RESET].
Fereastra de panoramare grafice - [F2] activează fereastra de panoramare atunci când
se află în modul Graphics. [PAGE DOWN] micșorează și Page up mărește vizualizarea.
Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa fereastra în zona dorită a piesei şi apăsaţi tasta
[ENTER]. Apăsaţi tastele [F2] şi [HOME] pentru a vedea tabelul complet.
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Copierea programelor - În modul Edit, un program poate fi copiat într-un alt program, o
linie sau un bloc de linii ale unui program. Definiţi un bloc cu tasta [F2], apoi deplasaţi
cursorul la ultima linie a programului de definit, apăsaţi tasta [F2] sau [ENTER] pentru a
marca blocul. Selectaţi un alt program în care să se copieze selecţia. Deplasaţi cursorul în
punctul în care trebuie mutat blocul copiat şi apăsaţi tasta [INSERT].
Încărcarea fişierelor - Selectaţi mai multe fişiere în managerul de dispozitive, apoi apăsaţi
tasta [F2] pentru a selecta o destinaţie.
Editarea programelor - Apăsaţi tasta [F4] în modul Edit pentru a afişa o altă versiune a
programului curent în panoul din dreapta. Diferite porţiuni ale programelor pot fi editate
alternativ prin apăsarea tastei [EDIT] pentru a comuta dintr-un panou în celălalt. Programul
este actualizat odată ce se comută la celălalt program.
Crearea de duplicate ale programelor - Un program existent poate fi duplicat în modul
Listă de programe. Pentru aceasta, selectaţi numărul programului pentru care doriţi să
creaţi un duplicat, tastaţi un nou număr de program (Onnnnn) şi apăsaţi tasta [F2]. Aceasta
se poate face de asemenea prin intermediul meniului de ajutor de tip pop-up. Apăsaţi tasta
[F1], apoi selectaţi opţiunea dorită din listă. Tastaţi noul nume al programului şi apăsaţi
tasta [ENTER].
Mai multe programe pot fi trimise prin portul serial. Marcaţi programele dorite din lista de
programe pentru a le selecta şi apăsaţi tasta [ENTER]. Apăsați [SEND] pentru a transfera
fișierele.

5.3.2

Corecţii/decalaje
Pentru introducerea corecţiilor/decalajelor:
1.
2.

5.3.3

Apăsați [OFFSET] pentru a muta între panourile Tool Geometry și Work Zero
Offset.

Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a adăuga numărul introdus la valoarea selectată cu
cursorul.

3.

Apăsaţi tasta [F1] pentru a înlocui corecţia selectată cu numărul introdus.

4.

Apăsaţi tasta [F2] pentru a introduce o valoare negativă pentru corecţie.

Setări
Unitatea de comandă [HANDLE JOG] este utilizată pentru a parcurge setările și tab-urile,
atunci când nu se află în modul Avans rapid. Introduceţi un număr de parametru sau setare
cunoscut şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos pentru a deplasa cursorul la acesta.
Unitatea de comandă Haas poate scoate din funcţiune maşina cu ajutorul setărilor. Aceste
setări sunt: Setarea 1 scoate maşina de sub tensiune după un repaus de nn minute,
respectiv setarea 2 scoate maşina de sub tensiune după executarea M30.
Blocare memorie (setarea 8) setată ca activată blochează funcţiile de editare a memoriei.
Când aceasta este dezactivată, memoria poate fi modificată.
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Dimensionare (setarea 9) comută de la Inch la MM. Aceasta va modifica de asemenea
toate valorile pentru corecţii/decalaje.
Resetare indicator de program (setarea 31) activează şi dezactivează indicatorul
programului, determinând revenirea la începutul programului.
Număr întreg F (setarea 77) schimbă interpretarea vitezei de avans. O viteză de avans
poate fi interpretată eronat dacă nu este inclus un punct zecimal în comanda Fnn. Selecțiile
pentru această setare pot fi Default, pentru recunoaşterea a 4 zecimale. O altă selecţie
poate fi Integer, ce recunoaşte o viteză de avans pentru o poziţie zecimală selectată şi
pentru o viteză de avans ce nu are o zecimală.
Rotunjire de colţ maximă (setarea 85) este utilizată pentru a seta precizia rotunjirii de colţ
conform cerinţelor utilizatorului. Se poate programa o viteză de avans până la o valoare
maximă, fără ca erorile să depăşească nivelul indicat de setarea respectivă. Unitatea de
comandă va încetini la colţuri doar dacă este necesar.
Reiniţializare control manual setări (setarea 88) activează şi dezactivează tasta Reset
(resetare), setând din nou valorile controlate manual la 100%.
Când setarea Pornire ciclu/oprire avans (setarea 103) este On, butonul [CYCLE START]
trebuie apăsat şi menţinut apăsat pentru rularea unui program. Eliberarea butonului
[CYCLE START] generează o stare de oprire avans.
Manetă de avans rapid pentru modul bloc cu bloc (setarea 104) permite utilizarea comenzii
[HANDLE JOG] (manetă de avans rapid) pentru parcurgerea unui program. Acţionarea în
sens invers a comenzii [HANDLE JOG] (manetă de avans rapid) generează o stare de
oprire avans.
Blocare corecţii/decalaje (setarea 119) împiedică modificarea de către operator a
corecţiilor/decalajelor.
Blocare variabile macro (setarea 120) împiedică modificarea de către operator a
variabilelor macro.

5.3.4

Operare
Comutatorul cu cheie [MEMORY LOCK] - împiedică operatorul să editeze un program și
să modifice setările atunci când se află în poziția blocată.
[HOME G28] - Readuce toate axele maşinii la zero. Pentru a aduce la zero doar o axă a
maşinii, tastaţi litera axei respective şi apăsaţi tasta [HOME G28]. Pentru a aduce la zero
toate axele din ecranul Distance-To-Go, în modul Jog, accesaţi orice alt mod de
funcţionare ([EDIT], [MEMORY], [MDI/DNC] etc.), apoi apăsați [HANDLE JOG]. Fiecare
axă poate fi adusă independent la zero pentru a se indica o poziţie relativă faţă de poziţia
de zero selectată. Pentru aceasta, deschideţi pagina Position Operator, apăsaţi tasta
[HANDLE JOG], deplasaţi axele în poziţia dorită şi apăsaţi tasta [ORIGIN] pentru a aduce
la zero afişajul respectiv. În plus, se poate introduce un număr pentru afişajul de poziţie a
axei. Pentru aceasta, introduceţi o axă şi un număr, de exemplu X2.125, apoi apăsaţi tasta
[ORIGIN].
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Tool Life - În cadrul paginii Current Commands există o fereastră Tool Life care
afișează utilizarea sculei. Acest registru contorizează numărul de ocazii în care este
utilizată scula. Monitorul pentru durata de viaţă a sculei opreşte maşina atunci când scula
atinge valoarea indicată în coloana alarme.
Tool Overload - Încărcarea sculei poate fi definită de monitorul pentru încărcarea sculei;
acesta modifică funcţionarea normală a maşinii dacă se atinge încărcarea limită definită
pentru scula respectivă. Când apare o stare de suprasolicitare a sculei, se aplică una din
cele patru acţiuni posibile în funcţie de setarea 84:
•
•
•
•

Alarm - Generarea unei alarme
Feedhold - Oprire avans
Beep - Generarea unei avertizări acustice
Autofeed - Creşterea sau reducerea automată a vitezei de avans

Turaţia arborelui principal se verifică prin consultarea ecranului Current Commands All
Active Codes (afişată de asemenea în fereastra Arbore principal). Turaţia axei sculelor
antrenate este de asemenea afişată în această pagină.
Pentru a selecta o axă pentru avans rapid, introduceţi numele axei în linia de introducere
date şi apăsaţi tasta [HANDLE JOG].
Ecranul Ajutor prezintă toate codurile G şi M. Acestea sunt disponibile prin acţionarea
primului tab din meniul de tip tab Ajutor.
Vitezele de avans rapid de 100, 10, 1.0 şi 0.1 ţoli pe secundă pot fi reglate prin intermediul
tastelor de control manual al vitezei de avans. Aceasta oferă o posibilitate suplimentară de
reglare între 10% şi 200%.

5.3.5

Calculatorul
Numărul dincaseta de calcul poate fi transferat la linia de introducere a datelor prin
apăsarea [F3] în modul Edit sau MDI. Aceasta determină transferul numărului din caseta
de calcul în buffer-ul de intrare al modului Edit sau MDI (introduceţi o literă, X, Z etc.,
pentru comanda de utilizat cu numărul din calculator).
Datele Triangle, Circular sau Turning and Tapping marcate pot fi transferate
pentru încărcare, adunare, scădere, înmulţire sau împărţire în calculator prin selectarea
valorii şi apăsarea tastei [F4].
Expresiile simple pot fi introduse în calculator. De exemplu, expresia 23*4-5.2+6/2 este
evaluată atunci când se apasă tasta ENTER, iar rezultatul (89.8 în acest caz) este afişat în
caseta de calcul.
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5.4

Noţiuni de bază despre programare
Un program CNC tipic are (3) părţi:
1.

Pregătirea: Această porţiune a programului selectează decalajul de origine, corecţia
sculei şi turaţia arborelui principal, selectează scula aşchietoare şi activează lichidul
de răcire.

2.

Aşchierea: Această porţiune a programului defineşte traiectoria sculei şi viteza de
avans pentru operaţia de aşchiere.

3.

Finalizarea: Această porţiune a programului dezactivează lichidul de răcire,
deplasează scula în poziţia de origine pe axa Z, deplasează scula în poziţia de
origine pe axa X, opreşte arborele principal şi permite scoaterea piesei din mandrină
şi verificarea acesteia.

Acest program execută o aşchiere de 0,100" (2,54 mm) adâncime cu scula 1 într-o bucată
de material de-a lungul axe X din punctul X = 2,1 în punctul X = - 0,02 (cursa suplimentară
în sens negativ de 0,02 pe axa X asigură aşchierea întregii suprafeţe cu scula
necompensată).

NOTE:

Un bloc de program poate să conţină mai multe coduri G, cu condiţia
ca respectivele coduri G să aparţină unor grupe diferite. Nu este
permisă includerea a două coduri G din aceeaşi grupă într-un bloc de
program. Reţineţi de asemenea că este permis un singur cod M într-un
bloc.
%
o40001 (BASIC PROGRAM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X2.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F.01 (Linear feed) ;
X-0.02 (Linear feed) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
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G97
G53
G53
M30
%

5.4.1

S500 (CSS off) ;
X0 (X home) ;
Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
(End program) ;

Pregătirea
Blocurile de cod de pregătire din exemplul de program sunt următoarele:

Bloc de cod de pregătire

Descriere

%

Indică începutul unui program scris cu ajutorul unui
editor de texte.

O40001 (BASIC PROGRAM) ;

O40001 este numele programului. Convenţia de
denumire a programelor respectă formatul Onnnnn:
litera „O” sau „o” urmată de un număr cu 5 cifre.

(G54 X0 is at the center of
rotation) ;

Comentariu

(Z0 is on face of the part) ;

Comentariu

(T1 is an end face cutting
tool) ;

Comentariu

T101 (Select tool and offset
1) ;

T101 selectează scula, corecţia 1 şi comandă
schimbarea sculei cu scula 1.

G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe
startup) ;

Aceasta este aşa-numita linie de pornire în siguranţă.
Plasarea acestui cod de blocare după fiecare
schimbare a sculei reprezintă o bună practică în
activitatea de prelucrare. G00 definește mișcarea axei
de după acesta în modul Deplasare rapidă. G18
definește planul de așchiere ca fiind planul XZ. G20
stabilește ca poziționarea coordonatelor să se facă în
țoli. G40 anulează compensarea frezei. G80 anulează
ciclurile închise. G99 Poziționează mașina în avans pe
modul Rev.

G50 S1000 (Limit spindle to
1000 RPM) ;

G50 limitează arborele principal la turația maximă de
1000 rot/min.S1000 este codul de adresă pentru
turația arborelui principal. Se utilizează codul de
adresă Snnnn, în care nnnn este valoarea dorită
pentru turaţia arborelui principal.
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Bloc de cod de pregătire
G97 S500 M03 (CSS off,
Spindle on CW) ;

Descriere
G97 anulează viteza de aşchiere constantă (CSS),
valoarea S devenind o turaţie directă de 500 rot/min.
S500 este codul de adresă pentru turația arborelui
principal. Utilizarea codului de adresă Snnnn, unde
nnnn este valoarea dorită a turației arborelui principal.
M03 activează arborele principal.

NOTE:

La strungurile echipate cu cutie
de viteză, unitatea de comandă
nu va selecta treapta superioară
sau treapta inferioară pentru
dumneavoastră. Trebuie să
utilizați o treaptă inferioară M41
sau o treaptă superioară M42 pe
linia dinaintea codului Snnnn.
Consultați M41 / M42
Suprascriere treaptă inferioară /
superioară pentru informații
suplimentare referitoare la
aceste coduri M.

G00 G54 X2.1 Z0.1 (Rapid to
1st position) ;

G00 stabilește executarea mișcărilor axei de după
acesta în modul deplasare rapidă. G54 stabilește
centrarea sistemului de coordonate pe baza
decalajului de origine memorat în G54 în ecranul
Offset (corecții/decalaje). X2.0 comandă axa X la
X=2.0. Z0.1 comandă axa Z la Z=0.1.

M08 (Coolant on) ;

M08 activează lichidul de răcire.

G96 S200 (CSS on) ;

G96 activează CSS. S200 indică viteza de aşchiere de
200 ipm de utilizat împreună cu diametrul curent
pentru calcularea turaţiei corecte.
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5.4.2

Aşchierea
Blocurile de cod de aşchiere din exemplul de program sunt următoarele:

Bloc de cod de aşchiere

Descriere

G01 Z-0.1 F.01 (Linear feed)
;

G01 stabileşte executarea rectilinie a mişcărilor axei de
după acesta. Z-0.1 comandă axa Z la Z = - 0,1. G01
solicită codul de adresă Fnnn.nnnn. F.01 specifică
viteza de avans pentru mișcarea 0,0100" (0,254 mm)/
rot.

X-0.02 (Linear feed) ;

X-0.02 comandă axa X la X = -0,02.

5.4.3

Finalizarea
Blocurile de cod de finalizare din exemplul de program sunt următoarele:

Bloc de cod de finalizare

Descriere

G00 Z0.1 M09 (Rapid retract,
coolant off) ;

G00 comandă finalizarea mișcării axei în modul
Mișcare deplasare rapidă. Z0.1 comandă axa Z la Z =
0.1. M09 dezactivează lichidul de răcire.

G97 S500 (CSS off) ;

G97 anulează viteza de aşchiere constantă (CSS),
valoarea S devenind o turaţie directă de 500 rot/min.
La maşinile cu cutie de viteze, unitatea de comandă
selectează automat treapta superioară sau treapta
inferioară pe baza turaţiei comandate a arborelui
principal. S500 este codul de adresă pentru turația
arborelui principal. Se utilizează codul de adresă
Snnnn, în care nnnn este valoarea dorită pentru
turaţia arborelui principal.

G53 X0 (X home) ;

G53 stabileşte raportarea mişcărilor axei de după
acesta la sistemul de coordonate al maşinii. X0
comandă axa X să revină la X = 0.0. (poziția de origine
X).

G53 Z0 M05 (Z home, spindle
off) ;

G53 stabilește mișcările axei de după acesta în raport
cu sistemul de coordonate al mașinii. Z0 comandă axa
să revină la Z = 0.0 (poziția de origine Z). M05
dezactivează arborele principal.
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Descriere

M30 (End program) ;

M30 încheie programul şi deplasează cursorul de pe
unitatea de comandă la începutul programului.

%

Indică sfârşitul unui program scris cu ajutorul unui
editor de texte.

5.4.4

Poziţionarea absolută versus incrementală (XYZ versus
UVW)
Poziționarea absolută (XYZ) și incrementală (UVW) stabilește cum interpretează unitatea
de comandă, comenzile de mișcare ale axei.
Când comandaţi o mişcare pe axă cu ajutorul X, Y sau Z, axa se deplasează în poziţia
respectivă în raport cu originea sistemului de coordonate aflat în uz în momentul respectiv.
Când comandaţi o mişcare pe axă după un cod U(X), V(Y) sau W(Z), axa se deplasează
în poziţia respectivă în raport cu poziţia curentă.
Programarea absolută este utilă în majoritatea cazurilor. Programarea incrementală este
mai eficientă pentru operaţii de aşchiere repetitive, la distanţe egale.

5.5

Codurile diverse
Această secţiune prezintă codurile M utilizate frecvent. Majoritatea programelor includ cel
puţin câte un cod M din fiecare din familiile următoare.
Consultaţi secţiunea Codurile M a acestui manual, începând de la pagina 399, pentru o listă
a tuturor codurilor M cu descrierile aferente.

NOTE:

5.5.1

Puteţi utiliza doar un cod M în fiecare linie a programului.

Funcţiile sculei
Codul Tnnoo selectează următoarea sculă (nn) și corecția (oo).

Sistemul de coordonate FANUC
Codurile T au formatul Txxyy, unde xx specifică un cod de sculă cuprins între 1 şi numărul
maxim de staţii ale capului revolver, iar yy specifică indicii de geometrie a sculei şi de uzură
a sculei cuprinşi între 1 şi 50. Valorile pentru geometria sculei X şi Z se însumează cu
decalajele de origine. Dacă se utilizează compensarea razei vârfului sculei, yy specifică
indicele de geometrie a sculei pentru rază, con şi vârf. Dacă yy = 00, nu se aplică o corecţie
pentru geometria sau uzura sculei.
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Corecţiile sculei aplicate prin FANUC
Setarea unei uzuri negative a sculei în corecţiile pentru uzura sculei deplasează şi mai mult
scula în sens negativ pe axă. Astfel, pentru strunjire diametru exterior şi strunjire frontală,
setarea unei corecţii negative pe axa X duce la un diametru mai mic al piesei, iar setarea
unei valori negative pe axa Z duce la îndepărtarea de material în exces de pe suprafaţa
frontală a piesei.

NOTE:

Nu este necesară o mişcare pe axa X sau Z înainte de executarea
schimbării sculei şi, în majoritatea cazurilor, ar fi o pierdere de timp să
se revină în poziţia de origine pe axa X sau Z. Însă, trebuie să
poziţionaţi axa X sau Z într-o poziţie sigură înainte de schimbarea
sculei pentru a preveni o coliziune între scule şi dispozitivul de fixare
sau piesă.
Presiunea redusă a aerului sau debitul insuficient determină reducerea presiunii exercitate
asupra pistonului de fixare/eliberare a capului revolver şi încetineşte mişcarea de indexare
a capului revolver sau nu se eliberează capul revolver.
Pentru a încărca sau schimba scule:
1.

Apăsați [POWER UP/RESTART] sau [ZERO RETURN] și apoi [ALL].
Unitatea de comandă deplasează capul revolver într-o poziţie normală.

2.

Apăsaţi tasta [MDI/DNC] pentru a comuta la modul MDI.

3.

Apăsați [TURRET FWD] sau [TURRET REV].
Maşina indexează capul revolver la poziţia sculei următoare.
Se afişează scula curentă în fereastra Active Tool activă din colţul din dreapta jos
al ecranului.

4.

Apăsaţi [CURRENT COMMANDS].
Se afişează scula curentă în fereastra Active Tool activă din colţul din dreapta
sus al ecranului.

5.5.2

Comenzile arborelui principal
Există (3) comenzi principale cu cod M ale arborelui principal:
•
•
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M03 comandă rotirea arborelui principal spre înainte.
M04 comandă rotirea arborelui principal spre înapoi.

NOTE:

Puteţi comanda turaţia arborelui principal cu un cod de adresă Snnnn,
unde nnnn specifică turaţia în rot/min, putându-se aplica însă funcții
controlate manual din codurile G50, G96 sau G97 pentru corecția
turaţiei efective a arborelui principal.
•

NOTE:

5.5.3

M05 comandă oprirea arborelui principal.

Când comandaţi un cod M05, unitatea de comandă aşteaptă ca
arborele principal să se oprească înainte ca programul să continue.

Comenzile de oprire a programului
Există (2) coduri M principale şi (1) subprogram cod M pentru indicarea sfârşitului unui
program sau subprogram:
•
•
•

NOTE:

5.5.4

M30 - Încheierea programului şi resetarea încheie programul şi resetează unitatea la
începutul programului. Acesta este cel mai uzual mod de încheiere a unui program.
M02 - Încheierea programului încheie programul şi rămâne în poziţia blocului de cod
M02 din program.
M99 - Revenirea la subprogram sau buclă determină ieşirea din subprogram şi
reluarea programului care l-a apelat.

Dacă subprogramul dumneavoastră nu se încheie cu un M99, unitatea
de comandă va emite Alarma Alarm 312 - Program End.

Comenzile referitoare la lichidul de răcire
Utilizați M08 pentru a activa lichidul de răcire standard. Utilizaţi codul M09 pentru a
comanda dezactivarea lichidului de răcire standard. Consultaţi la pagina 403 pentru
informaţii suplimentare referitoare la aceste coduri M.
Dacă maşina dispune de funcţia lichid de răcire la înaltă presiune (HPC), utilizaţi codul M88
pentru a comanda activarea acestuia, respectiv codul M89 pentru a comanda dezactivarea
acestuia.

5.6

Codurile G de aşchiere
Principalele coduri G de aşchiere sunt clasificate în mişcări de interpolare şi cicluri închise.
Codurile de aşchiere cu mişcare de interpolare se împart în:
•

G01 - Mişcarea de interpolare liniară
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•
•

5.6.1

G02 - Mişcarea de interpolare circulară în sens orar
G03 - Mişcarea de interpolare circulară în sens antiorar

Mişcarea de interpolare liniară
Codul G01 Mişcarea de interpolare liniară este utilizată pentru aşchierea traiectoriilor
rectilinii. Solicită o viteză de avans, specifică pentru codul de adresă Fnnn.nnnn.
Xnn.nnnn, Ynn.nnnn, Znn.nnnn și Annn.nnn sunt coduri de adresă opționale care
specifică așchierea. Comenzile ulterioare de mişcare pe axe vor utiliza viteza de avans
specificată prin G01 până când se comandă o nouă mişcare a axei, G00, G02, G03, G12
sau G13
Colţurile pot fi teşite prin utilizarea unui argument opţional Cnn.nnnn pentru definirea
teşiturii. Colţurile pot fi rotunjite prin utilizarea unui cod de adresă opţional Rnn.nnnn
pentru definirea razei arcului. Consultaţi la pagina 9 pentru informaţii suplimentare despre
G01.

5.6.2

Mişcarea de interpolare circulară
G02 și G03 sunt coduri G pentru mișcări de așchiere circulară. Comanda Mişcarea de
interpolare circulară dispune de mai multe coduri de adresă opţionale pentru definirea
arcului sau cercului. Arcul sau cercul începe aşchierea din poziţia curentă a frezei [1] după
geometria specificată în comanda G02/ G03.
Arcurile pot fi definite prin utilizarea a două metode diferite. Metoda preferată presupune
definirea centrului arcului sau cercului prin I, J şi/sau K şi definirea punctului final [3] al
arcului prin X, Y şi/sau Z. Valorile I J K definesc distanţele relative X Y Z dintre punctul de
pornire [2] şi centrul cercului. Valorile X Y Z definesc distanţele absolute X Y Z dintre
punctul de pornire şi punctul final al arcului în sistemul de coordonate curent. Aceasta este
totodată singura metodă de aşchiere a unui cerc. Prin definirea doar a valorilor I J K, fără
definirea valorilor punctului final X Y Z, se va aşchia un cerc.
Cealaltă metodă de aşchiere a unui arc presupune definirea valorilor X Y Z pentru punctul
final şi definirea razei cercului printr-o valoare R.
Mai jos sunt prezentate exemple de utilizare a celor două metode diferite pentru aşchierea
în sens antiorar a unui arc de 180 de grade cu raza de 2" (sau 2 mm). Scula porneşte din
punctul X0 Y0 [1], se deplasează în punctul de pornire al arcului [2] şi aşchiază arcul până
în punctul final [3]:
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F5.6:

Exemplu de aşchiere a unui arc

Y+

(G03)
R 2.0
(X0. Y2.)

3

2
(I-2. J0.)

(X4. Y2.)

1
(G54)

X+

Metoda 1:
%
T01
...
G00
G01
G03
...
M30
%

M06 ;
X4. Y2. ;
F20.0 Z-0.1 ;
F20.0 I-2.0 J0. X0. Y2. ;
;

Metoda 2:
%
T01 M06 ;
...
G00 X4. Y2. ;
G01 F20.0 Z-0.1 ;
G03 F20.0 X0. Y2. R2. ;
...M30 ;
%
Mai jos este prezentat un exemplu de aşchiere a unui cerc cu raza de 2" (sau 2 mm):
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%
T01
...
G00
G01
G02
...
M30
%

5.7

M06 ;
X4. Y2. ;
F20.0 Z-0.1 ;
F20.0 I2.0 J0. ;
;

Compensarea razei vârfului sculei
Compensarea vârfului sculei (TNC) este o funcţie ce vă permite să ajustaţi o traiectorie
programată a sculei în funcţie de dimensiunile diferite ale frezei sau de uzura normală a
frezei. Cu TNC, trebuie să introduceţi doar datele minime referitoare la corecţii/decalaje
atunci când rulaţi un program. Nu este necesară o programare suplimentară.

5.7.1

Compensarea razei vârfului sculei - Programare
Compensarea razei vârfului sculei este utilizată atunci când raza vârfului sculei se
modifică, iar uzura frezei trebuie luată în calcul pentru suprafeţele curbe sau tăieturi oblice.
Compensarea razei vârfului sculei nu este în general necesară atunci când tăieturile
programate se fac exclusiv de-a lungul axei X sau Z. Pentru tăieturi oblice sau circulare,
odată cu modificarea razei vârfului sculei, poate rezulta o subtăiere sau o supratăiere. În
figură, să presupunem că imediat după setare, C1 este raza frezei ce aşchiază pe
traiectoria programată a sculei. Pe măsură ce freza se uzează la C2, operatorul ar putea
ajusta corecţia geometrică a sculei pentru a aduce lungimea şi diametrul sculei la cotă.
Dacă se întâmplă asta, rezultă o rază mai mică. Dacă se utilizează compensarea razei
vârfului sculei, se obţine o tăietură corectă. Unitatea de comandă ajustează automat
traiectoria programată pe baza corecţiilor pentru raza vârfului sculei, aşa cum sunt acestea
setate în unitatea de comandă. Unitatea de comandă modifică sau generează un cod
pentru realizarea unei geometrii corecte a piesei.

F5.7:

Traiectoria de aşchiere fără compensarea razei vârfului sculei: [1] Traiectoria sculei, [2]
Așchierea după uzură [3] Așchierea dorită.

C1

R2

C2

1

R1

2
3
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F5.8:

Traiectoria de aşchiere cu compensarea razei vârfului sculei: [1] Traiectoria compensată a
sculei, [2] Așchierea dorită și traiectoria programată a sculei.

1

R2
R1

2

NOTE:

Cea de-a doua traiectorie programată coincide cu dimensiunea finală
a piesei. Deşi piesele nu trebuie să fie programate cu utilizarea
compensării razei vârfului sculei, aceasta este metoda preferată,
deoarece face ca problemele programului să fie mai uşor detectate şi
rezolvate.
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5.7.2

Concepte referitoare la compensarea razei vârfului
sculei
Compensarea razei vârfului sculei se referă la deplasarea traiectoriei programate a sculei
spre dreapta sau stânga. Programatorul programează de obicei traiectoria sculei la nivelul
dimensiunii finite. Când se utilizează compensarea razei vârfului sculei, unitatea de
comandă compensează o variaţie a razei sculei pe baza unor instrucţiuni speciale scrise
în program. Sunt utilizate două comenzi cod G pentru a face acest lucru, pentru
compensarea în cadrul unui plan bidimensional. G41 dă comanda unității de comandă de
a se decala spre stânga traiectoriei programate a sculei și G42 dă comanda unității de
comandă de a se decala spre dreapta traiectoriei programate a sculei. O altă comandă,
G40, este prevăzută pentru anularea oricărei decalări operate pentru compensarea razei
vârfului sculei.

F5.9:

Sensul de decalare TNC: [1] Traiectorie sculă în raport cu piesa de prelucrat, [2]
Traiectorie programată a sculei.

1
2
G42

G41

Sensul decalării este determinat de sensul mişcării relative a sculei, precum şi de partea
piesei pe care se află aceasta. Când vă gândiţi la sensul în care se produce decalarea
pentru compensare în compensarea razei vârfului sculei, imaginaţi-vă că priviţi în jos spre
vârful sculei şi ghidaţi scula. Comanda G41 deplasează vârful sculei spre stânga, iar
comanda G42 deplasează vârful sculei spre dreapta. Aceasta înseamnă că strunjirea
normală a diametrului exterior necesită o comandă G42 pentru compensarea corectă a
sculei, în timp ce strunjirea normală a diametrului interior necesită o comandă G41.
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F5.10:

Vârful imaginar al sculei: [1] Raza vârfului sculei, [2] Vârful imaginar al sculei.

1
2
Compensarea razei vârfului sculei presupune că o sculă compensată are o rază la vârful
sculei ce trebuie compensată. Aceasta este denumită raza vârfului sculei. Cum este dificil
de determinat exact unde se află centrul acestei raze, o sculă este de obicei setată cu
ajutorul conceptului denumit vârful imaginar al sculei. Unitatea de comandă reclamă de
asemenea cunoaşterea direcţiei în care se află vârful sculei faţă de centrul razei vârfului
sculei, sau direcţia vârfului. Direcţia vârfului trebuie specificată pentru fiecare sculă.
Prima mişcare compensată este în general o mişcare dintr-o poziţie necompensată într-o
poziţie compensată, fiind de aceea neobişnuită. Această primă mişcare este denumită
mişcare de apropiere şi este necesară atunci când se utilizează compensarea razei vârfului
sculei. Similar, este necesară o mişcare de îndepărtare. Într-o mişcare de îndepărtare,
unitatea de comandă solicită o mişcare dintr-o poziţie compensată într-o poziţie
necompensată. O mişcare de îndepărtare survine atunci când compensarea razei vârfului
sculei este anulată printr-o comandă G40 sau o comandă Txx00. Deşi mişcările de
apropiere şi de îndepărtare pot fi planificate precis, acestea sunt în general mişcări
necontrolate şi scula nu are voie să vină în contact cu piesa atunci când se produc acestea.

5.7.3

Utilizarea compensării razei vârfului sculei
Următoarele etape sunt utilizate pentru programarea unei piese utilizând TNC:
1.

Programarea piesei la dimensiunile finite.

2.

Apropierea şi îndepărtarea – Asiguraţi-vă că există o mişcare de apropiere pentru
fiecare traiectorie compensată şi determinaţi ce sens este utilizat (G41 sau G42).
Asiguraţi-vă că există de asemenea o mişcare de îndepărtare pentru fiecare
traiectorie compensată.

3.

Raza vârfului sculei şi uzura – Selectaţi o inserţie standard (sculă cu rază) de
utilizat pentru fiecare sculă. Setaţi raza vârfului sculei pentru fiecare sculă
compensată. Aduceţi la zero corecţia pentru uzura vârfului sculei pentru fiecare
sculă.

4.

Direcţia vârfului sculei – Introduceţi direcţia vârfului sculei pentru fiecare sculă
pentru care se utilizează compensarea, G41 sau G42.
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5.7.4

5.

Corecţia geometriei sculei– Setaţi geometria longitudinală a sculelor şi ştergeţi
corecţiile pentru uzura longitudinală a fiecărei scule.

6.

Verificarea compensării geometriei – Depanaţi programul în modul grafic şi
corectaţi eventuale probleme referitoare la geometria compensată a vârfului sculei
ce ar putea să apară. O problemă poate fi detectată în două moduri: fie se generează
o alarmă ce indică o interferenţă la compensare, fie geometria incorectă este
vizualizată prin generare în modul grafic.

7.

Rularea şi inspectarea primului articol – Ajustaţi uzura compensatată pentru
piesa setată.

Mişcările de apropiere şi îndepărtare pentru
compensarea razei vârfului sculei (TNC)
Prima mișcare pe axa X sau Z în aceeași linie ce conține un G41 sau G42 este numită
mișcarea de apropiere. Mişcarea de apropiere trebuie să fie liniară, adică un G01 sau G00.
Prima mişcare nu este compensată, însă la sfârşitul mişcării de apropiere poziţia maşinii
va fi complet compensată. Consultaţi figura următoare.

F5.11:

Mişcările de apropiere şi de îndepărtare TNC: [1] Traiectorie compensată, [2] Traiectorie
programată.

1
2

(G40)
(G42)

Orice linie de cod cu un G40 anulează compensarea razei vârfului sculei şi este denumită
Mișcare de îndepărtare. Mişcarea de îndepărtare trebuie să fie liniară, adică un G01 sau
G00. Începutul unei mişcări de îndepărtare este complet compensat; poziţia în acest punct
este în unghi drept faţă de ultimul bloc programat. La sfârşitul mişcării de îndepărtare,
poziţia maşinii nu este compensată. Consultaţi figura anterioară.
Figura următoare prezintă starea existentă imediat înainte de anularea compensării razei
vârfului sculei. Unele geometrii duc la supra sau sub-tăierea piesei. Această situaţie este
controlată prin includerea unui cod de adresă I și K în blocul de anulare G40. Codurile I și
K în blocul G40 definesc un vector ce este utilizat pentru determinarea poziţiei ţintă
compensate a blocului precedent. Vectorul este de obicei aliniat cu o muchie sau un perete
al piesei finite. Figura următoare prezintă modul în care I și K pot corecta o aşchiere
nedorită într-o mişcare de îndepărtare.
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F5.12:

TNC cu utilizarea I și K într-un bloc G40: [1] Supratăiere.

(G40)

-K

(G40 I.. K..)

I

1

5.7.5

Corecţia pentru raza vârfului sculei şi corecţia pentru
uzură
Fiecare cuţit de strunjire ce utilizează compensarea razei vârfului sculei necesită
precizarea razei vârfului sculei. Vârful sculei (raza vârfului sculei) specifică cât de mult
trebuie să compenseze unitatea de comandă o sculă dată. Dacă se utilizează inserţii
standard pentru sculă, atunci raza vârfului sculei este pur şi simplu raza vârfului sculei
pentru inserţia respectivă.
Fiecărei scule îi este asociată în pagina de corecţii geometrie scule câte o corecţie pentru
raza vârfului sculei. Coloana etichetată Radius indică valoarea pentru raza vârfului sculei
a fiecărei scule. Dacă valoarea corecţiei pentru raza vârfului sculei este setată la zero, nu
este generată nicio compensare pentru scula respectivă.
Asociată cu fiecare corecție pentru rază este o corecție pentru uzura razei, pe care o puteți
găsi la pagina Wear Offset. Unitatea de comandă adaugă corecţia pentru uzură la
corecţia pentru rază pentru a obţine o rază efectivă ce va fi utilizată pentru generarea
valorilor compensate.
Micile ajustări (valori pozitive) pentru corecţia razei în cursul producţiei vor fi introduse în
pagina de corecţii pentru uzură. Aceasta permite operatorului să urmărească uşor uzura
unei scule date. Pe măsură ce este utilizată o sculă, inserţia se va uza în general, astfel
încât va exista o rază mai mare la capătul sculei. Când se înlocuieşte o sculă uzată cu una
nouă, aduceţi corecţia pentru uzură la zero.
Este important de reţinut că valorile pentru compensarea razei vârfului sculei se referă la
rază, şi nu la diametru. Acest lucru este important atunci când se anulează compensarea
razei vârfului sculei. Dacă distanţa incrementală a mişcării de îndepărtare compensate nu
este cel puţin egală cu dublul razei sculei aşchietoare, se produce supratăierea. Reţineţi
întotdeauna că traiectoriile programate sunt în termeni de diametru şi calculaţi mişcări de
îndepărtare egale cu minim dublul razei sculei. Blocul Q al ciclurilor închise ce reclamă o
secvenţă PQ este adesea o mişcare de îndepărtare. Exemplul următor ilustrează modul în
care o programare incorectă conduce la supratăiere.
Pregătirea:
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Geometrie
sculă

X

8

-8,0000

Z
-8,00000

Rază
0,0160

Exemplu:
%
o30411 (TOOL NOSE RADIUS AND WEAR OFFSET) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring bar) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X0.49 Z0.05 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G96 S750 (CSS on) ;
G41 G01 X.5156 F.004 (TNC left on) ;
Z-.05 (Linear feed) ;
X.3438 Z-.25 (Linear feed) ;
Z-.5 (Linear feed) ;
X.33 (Linear feed) ;
G40 G00 X0.25 (TNC off, exit line) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
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Vârf
2

F5.13:

Eroare de tăiere la îndepărtare TNC

5.7.6

Compensarea razei vârfului sculei şi geometria
longitudinală a sculei
Setați geometriile longitudinale pentru sculele ce utilizează compensarea razei vârfului
sculei în aceeaşi manieră ca în cazul sculelor fără compensare.
Consultaţi la pagina 128 pentru detalii cu privire la palparea sculelor şi înregistrarea
geometriei longitudinale a sculei. Când setaţi o sculă nouă, aveţi grijă să aduceţi corecţia
pentru uzura geometriei la zero.
Dacă se comandă aşchieri deosebit de grele pe o muchie a sculei, scula se poate uza
neuniform. În acest caz, reglați X or Z Geometry Wear în loc de Radius Wear. Puteţi
adesea corecta uzura geometriei longitudinale pe axa X sau Z pentru a compensa o uzură
neuniformă a vârfului sculei. Uzura geometriei longitudinale va decala toate dimensiunile
pentru o singură axă.
S-ar putea ca modelul programat să nu vă permită să compensaţi uzura prin decalarea
geometriei longitudinale. Puteţi determina uzura ce trebuie corectată prin verificarea mai
multor dimensiuni pe axele X şi Z ale unei piese prelucrate. Uzura uniformă duce la
modificări dimensionale similare pe axele X şi Z, ceea ce vă indică necesitatea de a se mări
corecţia pentru uzura razei. Uzura ce afectează dimensiunile pe o axă indică o uzură a
geometriei longitudinale.
Un model de program bun, bazat pe geometria piesei de prelucrat, trebuie să elimine
problemele cauzate de uzura neuniformă. În general, contaţi pe scule de finisare ce
utilizează întreaga rază a frezei pentru compensarea razei vârfului sculei.

5.7.7

Compensarea razei vârfului sculei în ciclurile închise
Unele cicluri închise ignoră compensarea razei vârfului sculei, aşteaptă o structură de cod
specifică sau execută propria activitate specifică ciclului închis (consultaţi de asemenea
pagina 313 pentru informaţii suplimentare referitoare la utilizarea ciclurilor închise).
Următoarele cicluri închise ignoră compensarea razei vârfului sculei. Anulaţi compensarea
razei vârfului sculei înaintea oricărui ciclu închis de acest gen:
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•
•
•
•

5.7.8

G74 Ciclul de canelare frontală, găurire progresivă
G75 Ciclul de canelare exterior/interior, găurire progresivă
G76 Ciclul de filetare, treceri multiple
G92 Ciclul de filetare, modal

Exemple de programe cu utilizarea compensării razei
vârfului sculei
Această secţiune prezintă mai multe exemple de programe ce utilizează compensarea
razei vârfului sculei.

Exemplul 1: Modurile de interpolare standard TNC
G01/G02/G03
Acest exemplu de TNC general utilizează modurile standard de interpolare G01/G02/G03.
F5.14:

Interpolarea standard TNC G01, G02, și G03

Q

S

B C A
P

Pregătirea
•

Setaţi sculele următoare:
T1 Inserţie cu rază .0312, degroşare
T2 Inserţie cu rază .0312, finisare
T3 Sculă de canelare .250 lăţime cu .016 rază/ aceeaşi sculă pentru corecţii 3 şi 13

Sculă

Corecţii/dec
alaje

X

Z

Rază

Vârf

T1

01

-8,9650

-12,8470

0,0312

3

T2

02

-8,9010

-12,8450

0,0312

3

T3

03

-8,8400

-12,8380

0,016

3

T3

13

-8,8400

-12,588

0,016

4
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O30421 (TNC STANDARD INTERPOLATION G01/G02/G03) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an rough OD tool) ;
(T2 is a finish OD tool) ;
(T3 is a groove tool) ;
(T1 PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X2.1 Z0.1 (Rapid to position S) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(T1 CUTTING BLOCKS) ;
G71 P1 Q2 U0.02 W0.005 D.1 F0.015 (Begin G71) ;
N1 G42 G00 X0. Z0.1 F.01 (P1 - TNC on) ;
G01 Z0 F.005 (Begin toolpath) ;
X0.65 (Linear feed) ;
X0.75 Z-0.05 (Linear feed) ;
Z-0.75 (Linear feed) ;
G02 X1.25 Z-1. R0.25 (Feed CW) ;
G01 Z-1.5 (Linear feed to position A) ;
G02 X1. Z-1.625 R0.125 (Feed CW) ;
G01 Z-2.5 (Linear feed) ;
G02 X1.25 Z-2.625 R0.125 (Feed CW to position B) ;
G01 Z-3.5 (Linear feed) ;
X2. Z-3.75 (End of toolpath) ;
N2 G00 G40 X2.1 (Q2 - TNC off) ;
(T1 COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home, clear for tool change) ;
M01 (Optional program stop) ;
(T2 PREPARATION BLOCKS) ;
T202 (T2 is a finish OD tool) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X2.1 Z0.1 (Rapid to position S) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(T2 CUTTING BLOCKS) ;
G70 P1 Q2 (Finish P1 - Q2 using T2, G70 and TNC) ;
(T2 COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
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G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home, clear for tool change) ;
M01 (Optional program stop) ;
(T3 PREPARATION BLOCKS) ;
T303 (T3 is a groove tool) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G54 G42 X1.5 Z-2.0 (TNC on, rapid to point C) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(T3 CUTTING BLOCKS) ;
G01 X1. F0.003 (Linear feed) ;
G01 Z-2.5 (Linear feed) ;
G02 X1.25 Z-2.625 R0.125 (Feed CW to position B) ;
G01 G40 X1.5 (TNC off) ;
T313 (Change offset to other side of insert) ;
G00 G41 X1.5 Z-2.125 (TNC left on) ;
G01 X1. F0.003 (Linear feed) ;
G01 Z-1.625 (Linear feed) ;
G03 X1.25 Z-1.5 R0.125 (Feed CCW to position A) ;
(T3 COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G40 X1.6 M09 (TNC off, coolant off) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 ;

NOTE:
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Este utilizat modelul indicat în secţiunea anterioară pentru G70.
Reţineţi de asemenea că se activează compensarea în secvenţa PQ,
dar aceasta este anulată după ce se parcurge G70.

Exemplul 2: TNC cu un G71 ciclu închis de degroşare
Acest exemplu utilizează TNC cu un G71 ciclu închis de degroșare.
F5.15:

TNC G71 cu un ciclu închis de degroşare

G42

Q

P

Pregătirea:
•

Sculă
T1

Scule:
T1 inserţie cu rază 0.032, degroşare

Corecţii/decalaje
01

Rază
0,032

Vârf
3

o30711 (TNC WITH A G71 ROUGHING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3.0 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G96 S200 (CSS on) ;
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G71 P1 Q2 U.01 W.005 D.08 F.012 (Begin G71) ;
N1 G42 G00 X0.6 (P1 - TNC on) ;
G01 Z0 F0.01 (Begin toolpath) ;
X0.8 Z-0.1 F0.005 (45 deg. Chamfer) ;Z-0.5 (Linear feed) ;
G02 X1.0 Z-0.6 I0.1 (Feed CW) ;
G01 Z-0.9 (Linear feed) ;
X1.4 (Linear feed) ;
X2.0 Z-1.6 (23 deg. Taper) ;
G01 X3. (End of toolpath) ;
N2 G00 G40 X4. (Q2 - TNC off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;

NOTE:

Această parte este o G71 traiectorie tip I. Când se utilizează TNC, este
foarte neobişnuit să se utilizeze o traiectorie tip II, întrucât metodele de
compensare pot compensa vârful sculei într-o singură direcţie.

Exemplul 3: TNC cu G72 un ciclu închis de degroşare
Acest exemplu este TNC cu un G72 ciclu închis de degroșare. G72 este utilizat în locul lui
G71 deoarece cursele de degroșare în X sunt mai lungi decât Z cursele de degroșare ale
G71. Este de aceea mai eficient să se utilizeze un G72.
F5.16:

TNC G72 cu un ciclu închis de degroşare

G41

P

Q
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o30721 (TNC WITH A G72 ROUGHING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3.1 Z0 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G72 P1 Q2 U.01 W.005 D.08 F.012 (Begin G72) ;
N1 G41 G00 Z-1.6 (P1 - TNC on) ;
G01 X2. F0.01 (Begin toolpath) ;
X1.4 Z-0.9 (Taper) ;
X1. (Linear feed) ;
Z-0.6 (Linear feed) ;
G03 X0.8 Z-0.5 R0.1 (Feed CCW) ;
G01 Z-0.1 (Linear feed) ;
X0.7 Z0 (Chamfer, End of toolpath) ;
N2 G00 G40 Z0.1 (Q2 - TNC off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
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Exemplul 4: TNC cu un G73 ciclu închis de degroşare
Acest exemplu este TNC cu un G73ciclu închis de degroșare. G73 este cel mai bine utilizat
atunci când doriți să eliminați o cantitate consistentă de material din ambele axe X și Z.
F5.17:

TNC cu G73 un ciclu închis de degroşare

P
G42

Q

o30731 (TNC WITH A G73 ROUGHING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3.0 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G73 P1 Q2 U.01 W.005 I0.3 K0.15 D3 F.012 (Begin G73) ;
N1 G42 G00 X0.6 (P1- TNC on) ;
G01 Z0 F0.01 (Begin toolpath) ;
X0.8 Z-0.1 F0.005 (Chamfer) ;
Z-0.5 (Linear feed) ;
G02 X1.0 Z-0.6 I0.1 (Feed CW) ;
G01 Z-0.9 (Linear feed) ;
X1.4 (Linear feed) ;
X2.0 Z-1.6 (Taper) ;
G01 X3. (End of toolpath) ;
N2 G00 G40 X4. (Q2 - TNC off) ;
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(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;

Exemplul 5: TNC cu un G90 ciclu modal de strunjire de
degroşare
Acest exemplu este TNC cu un G90 ciclu modal de strunjire de degroșare.
F5.18:

TNC cu un G90 ciclu de strunjire de degroşare

X 3.0
X 2.3476
X .500

30°

Operare
degroşare

Sculă
T1

Corecţii/decal
aje
01

Rază vârf
sculă
0,032

Vârf
3

o30901 (TNC WITH A G90 ROUGHING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X4.0 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS);
G90 G42 X2.55 Z-1.5 I-0.9238 F0.012 (Begin G90) ;
X2.45 (Optional additional pass) ;
X2.3476 (Optional additional pass) ;
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(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G40 X3.0 Z0.1 M09 (TNC off, coolant off) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;

Exemplul 6: TNC cu G94 un ciclu modal de strunjire de
degroşare
Acest exemplu este TNC cu un G94 ciclu modal de strunjire de degroșare.
F5.19:

TNC G94 cu un ciclu de strunjire de degroşare

Z .700
Z .000

Z 1.277
X 3.000

X 1.000

30°

Operare
degroşare

Sculă
T1

Corecţii/decal
aje
01

Rază vârf
sculă
0,032

Vârf
3

o30941 (TNC WITH G94 MODAL TURNING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G94 G41 X1.0 Z-0.5 K-0.577 F.03 (Begin G94 w/ TNC) ;
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Z-0.6 (Optional additional pass) ;
Z-0.7 (Optional additional pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G40 X3.1 Z0.1 M09 (TNC off, coolant off) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;

5.7.9

Vârful imaginar al sculei şi direcţia
Nu este uşor de determinat centrul razei unei scule pe un strung. Muchiile aşchietoare sunt
setate atunci când scula este palpată pentru înregistrarea geometriei sculei. Unitatea de
comandă calculează unde este centrul razei sculei prin utilizarea informaţiilor despre
muchie, raza sculei şi direcţia în care se aşteaptă să intre freza în aşchiere. Corecţiile
pentru geometrie pe axele X şi Z se intersectează într-un punct, numit Vârful imaginar al
sculei, care ajută la determinarea direcției vârfului sculei. Direcţia vârfului sculei este
determinată de un vector a cărui origine se află în centrul razei sculei şi care ajunge până
în vârful imaginar al sculei, conform figurilor umătoare.
Direcţia vârfului sculei pentru fiecare sculă este codată ca număr întreg cuprins între 0 şi
9. Codul pentru direcţia vârfului se găseşte lângă corecţia pentru rază în pagina de corecţii
geometrie scule. Se recomandă ca direcţia vârfului să fie specificată pentru toate sculele
ce utilizează compensarea razei vârfului sculei. Figura următoare face un sumar al
schemei de codare a vârfului, oferind totodată câteva exemple de orientare a frezei.

NOTE:

F5.20:

Vârful indică persoanei ce face setarea cum intenţionează
programatorul să măsoare geometria sculei. De exemplu, dacă
pagina de setare indică direcţia vârfului 8, programatorul
intenţionează ca geometria sculei să fie la muchia sculei şi pe axa
centrală a inserţiei sculei.
Codurile pentru vârf şi poziţia centrului
0

5

1

2

3

6

7

8

4

9
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Cod vârf

Poziţia centrului sculei

0

Nicio direcție specificată. 0 nu este utilizat de obicei
atunci când se doreşte compensarea razei vârfului
sculei.

1

Direcţia X+, Z+: în afara sculei

2

Direcţia X+, Z-: în afara sculei

3

Direcţia X-, Z-: în afara sculei

4

Direcţia X-, Z+: în afara sculei

5

Direcţia Z+: pe muchia sculei

6

Direcţia X+: pe muchia sculei

7

Direcţia Z-: pe muchia sculei

8

Direcţia X-: pe muchia sculei

9

La fel ca Vârful 0

5.7.10 Programarea fără compensarea razei vârfului sculei
Fără TNC, puteţi calcula manual compensarea şi utiliza diferite geometrii pentru raza
vârfului sculei descrise în secţiunile următoare.

5.7.11 Calcularea manuală a compensării
La programarea unei linii drepte pe oricare dintre axele X şi Z, vârful sculei atinge piesa în
acelaşi punct în care aţi atins corecţiile iniţiale ale sculei pe axele X şi Z. Însă, la
programarea unei teşituri sau a unui unghi, vârful nu atinge piesa în aceleaşi puncte.
Punctul în care vârful atinge efectiv piesa depinde de mărimea unghiului tăiat, precum şi
de dimensiunea inserţiei sculei. Supratăierea sau subtăierea se produc atunci când se
programează o piesă fără nicio compensare.
Paginile următoare prezintă tabele şi imagini ce ilustrează modul de calcul al compensării
în vederea programării cu precizie a piesei.
Fiecare tabel este însoţit de câte trei exemple de compensare, cu utilizarea ambelor tipuri
de inserţii şi aşchierea sub trei unghiuri diferite. Lângă fiecare figură este prezentat un
exemplu de program şi o explicare a modului de calcul al compensării.
Consultaţi figurile din paginile următoare.
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Vârful sculei este reprezentat printr-un cerc cu punctele X şi Z apelate. Aceste puncte
desemnează punctele în care sunt palpate diametrul X şi suprafaţa Z.
Fiecare figură prezintă o piesă de 3" diametru cu extinderea liniilor piesei şi intersectarea
acestora în unghiuri de 30°, 45° şi 60°.
Punctul în care vârful sculei intersectează liniile este punctul în care se măsoară valoarea
compensării.
Valoarea compensării este distanţa dintre suprafaţa vârfului sculei şi colţul piesei de
prelucrat. Observaţi că vârful sculei este uşor decalat faţă de colţul efectiv al piesei; astfel,
vârful sculei este în poziţia corectă pentru executarea mişcării următoare şi pentru a se
evita supratăierea sau subtăierea.
Utilizaţi valorile din tabele (unghiuri şi lungimi raze) pentru a calcula poziţia corectă a
traiectoriei sculei pentru program.

5.7.12 Geometria compensării razei vârfului sculei
Figurile următoare arată diferitele geometrii ale compensării vârfului sculei. Aceasta este
organizată în patru categorii de intersecţii. Intersecţiile pot fi:
1.

liniară cu liniară

2.

liniară cu circulară

3.

circulară cu liniară

4.

circulară cu circulară

În afara acestor categorii, intersecţiile sunt clasificate în unghi de intersecţie şi apropiere,
mod cu mod, respectiv mişcări de îndepărtare.
Sunt admise două tipuri de compensări FANUC, tip A şi tip B. Compensarea implicită este
de tip A.
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F5.21:

TNC liniară-cu-liniară (Tip A): [1] Apropiere, [2], De la mod la mod, [3] Îndepărtare.

<90

1

2

3

G41
r

r

r
r

G42
r
r

r

r

>=90, <180

1

2

3

r

r

G41
r

r

G42
r

r
r

r

>180

1

2

r

r

3

G41
r

r

G42
r

198

r r

r

F5.22:

TNC liniară-cu-circulară (Tip A): [1] Apropiere, [2], De la mod la mod, [3] Îndepărtare.

<90

1

2

3

G41
r

r

G42

r

r
r

r

>=90, <180

1

2

3

G41
r
r

r
G42
r

c

>180

1

2

3

G41
r
r

r

G42
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F5.23:

TNC circulară-cu-liniară (Tip A): [1] Apropiere, [2], De la mod la mod, [3] Îndepărtare.

<90

1

2

3

1

2

3

1

2

3

G41

G42

>=90, <180
G41

G42

>180
G41

G42
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Tabel de raze şi unghiuri scule (rază 1/32)
Dimensiunea X calculată se bazează pe diametrul piesei.

Xc
TRANSVER
SAL

Zc
LONGITUDI
NAL

Xc
TRANSVER
SAL

Zc
LONGITUDI
NAL

1.

0,0010

0,0310

46.

0,0372

0,0180

2.

0,0022

0,0307

47.

0,0378

0,0177

3.

0,0032

0,0304

48.

0,0386

0,0173

4.

0,0042

0,0302

49.

0,0392

0,0170

5.

0,0052

0,0299

50.

0,0398

0,0167

6.

0,0062

0,0296

51.

0,0404

0,0163

7.

0,0072

0,0293

52.

0,0410

0,0160

8.

0,0082

0,0291

53.

0,0416

0,0157

9.

0,0092

0,0288

54.

0,0422

0,0153

10.

0,01

0,0285

55.

0,0428

0,0150

11.

0,0110

0,0282

56.

0,0434

0,0146

12.

0,018

0,0280

57.

0,0440

0,0143

13.

0,0128

0,0277

58.

0,0446

0,0139

14.

0,0136

0,0274

59.

0,0452

0,0136

15.

0,0146

0,0271

60.

0,0458

0,0132

16.

0,0154

0,0269

61.

0,0464

0,0128

17.

0,0162

0,0266

62.

0,047

0,0125

18.

0,017

0,0263

63.

0,0474

0,0121

19.

0,018

0,0260

64.

0,0480

0,017

20.

0,0188

0,0257

65.

0,0486

0,013

UNGHI

UNGHI
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21.

0,0196

0,0255

66.

0,0492

0,0110

22.

0,0204

0,0252

67.

0,0498

0,0106

23.

0,0212

0,0249

68.

0,0504

0,0102

24.

0,022

0,0246

69.

0,051

0,0098

25.

0,0226

0,0243

70.

0,0514

0,0094

26.

0,0234

0,0240

71.

0,052

0,0090

27.

0,0242

0,0237

72.

0,0526

0,0085

28.

0,025

0,0235

73.

0,0532

0,0081

29.

0,0256

0,0232

74.

0,0538

0,0077

30.

0,0264

0,0229

75.

0,0542

0,0073

31.

0,0272

0,0226

76.

0,0548

0,0068

32.

0,0278

0,0223

77.

0,0554

0,0064

33.

0,0286

0,0220

78.

0,056

0,0059

34.

0,0252

0,0217

79.

0,0564

0,0055

35.

0,03

0,0214

80.

0,057

0,0050

36.

0,0306

0,0211

81.

0,0576

0,0046

37.

0,0314

0,0208

82.

0,0582

0,0041

38.

0,032

0,0205

83.

0,0586

0,0036

39.

0,0326

0,0202

84.

0,0592

0,0031

40.

0,0334

0,0199

85.

0,0598

0,0026

41.

0,034

0,0196

86.

0,0604

0,0021

42.

0,0346

0,0193

87.

0,0608

0,0016

UNGHI
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43.

0,0354

0,0189

44.

0,036

0,0186

45.

0,0366

0,0183

UNGHI

F5.24:

Xc
TRANSVER
SAL

Zc
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NAL

88.

0,0614

0,0011

89.

0,062

0,0005

UNGHI

TNC circulară-cu-circulară (Tip A): [1] Apropiere, [2], De la mod la mod, [3] Îndepărtare.
Angle: >=90, <180

Angle: <90

1

2

3

1

G41

G41

G42

G42

r

rr

2

3

r

Angle: >180

1

2

3

G41
r

r

r
r

G42
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Compensarea razei vârfului sculei

F5.25:

Calcularea razei vârfului sculei, 1/32, valoarea de compensare pentru un unghi de 30
grade.
1/32

Z - 2.188
Z

X

.0229

1/32

Z - 2.1651
30

o

.0264

3"

Z X

CL

X.4736

Z0
.5"

Cod

Compensare (raza vârfului sculei 1/32)

G0 X0 Z.1

G1 Z0

204

X.4736

(X.5-0.0264 compensation)

X 3.0 Z-2.188

(Z-2.1651+0.0229 compensation)

F5.26:

Calcularea razei vârfului sculei, 1/32, valoarea de compensare pentru un unghi de 45
grade.
1/32

Z -1.2683
Z

X
.0183
Z - 1.250

1/32

45

0

Z
X

.0366 C
L

3"

X.4634

Z0
.5"

Cod

Compensare (raza vârfului sculei 1/32)

G0 X0 Z.1

G1 Z0

X.4634

(X.5-0.0366 compensation)

X 3.0 Z-1.2683

(Z-1.250+0.0183 compensation)
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Compensarea razei vârfului sculei

F5.27:

Calcularea razei vârfului sculei, 1/64, valoarea de compensare pentru un unghi de 30
grade.
1/32

Z - 2.188
Z

X

.0229

1/32

Z - 2.1651
30

o

.0264

3"

Z X

CL

X.4736

Z0
.5"

Cod

Compensare (raza vârfului sculei 1/64)

G0 X0 Z.1

G1 Z0
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X.4868

(X.5-0.0132 compensation)

X 3.0 Z-2.1765

(Z-2.1651+0.0114 compensation)

F5.28:

Calcularea razei vârfului sculei, 1/64, valoarea de compensare pentru un unghi de 45
grade.
Z-1.2592

1/64

Z
X
.0092
Z-1.25

1/64

45

0

.0184
3"
.5"

Cod

Z
X

X.4817

CL
Z0

Compensare (raza vârfului sculei 1/64)

G0 X0 Z.1

G1 Z0

X.4816

(X.5-0.0184 compensation)

X 3.0 Z-1.2592

(Z-1.25+0.0092 compensation)
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Compensarea razei vârfului sculei

F5.29:

Calcularea razei vârfului sculei, 1/64, valoarea de compensare pentru un unghi de 60
grade.
1/64

Z-.7283
Z

X
.0066
1/64

Z-.7217
600

Z
X X.4772

.0228

3"
.5"

Cod

CL
Z0

Compensare (raza vârfului sculei 1/64)

G0 X0 Z.1

G1 Z0

X.4772

(X.5-0.0132 compensation)

X 3.0 Z-.467

(Z-0.7217+0.0066 compensation)

Tabel de raze şi unghiuri scule (rază 1/64)
Dimensiunea X calculată se bazează pe diametrul piesei.
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1.

0,0006

0,0155

46.

0,00186

0,0090

2.

0,0001

0,0154

47.

0,0019

0,0088

3.

0,0016

0,0152

48.

0,0192

0,0087

4.

0,0022

0,0151

49.

0,0196

0,0085

5.

0,0026

0,0149

50.

0,0198

0,0083

6.

0,0032

0,0148

51.

0,0202

0,0082

7.

0,0036

0,0147

52.

0,0204

0,0080

8.

0,0040

0,0145

53.

0,0208

0,0078

9.

0,0046

0,0144

54.

0,021

0,0077

10.

0,0050

0,0143

55.

0,0214

0,0075

11.

0,0054

0,0141

56.

0,0216

0,0073

12.

0,0060

0,0140

57.

0,022

0,0071

13.

0,0064

0,0138

58.

0,0222

0,0070

14.

0,0068

0,0137

59.

0,0226

0,0068

15.

0,0072

0,0136

60.

0,0228

0,0066

16.

0,0078

0,0134

61.

0,0232

0,0064

17.

0,0082

0,0133

62.

0,0234

0,0062

18.

0,0086

0,0132

63.

0,0238

0,0060

19.

0,0090

0,0130

64.

0,024

0,0059

20.

0,0094

0,0129

65.

0,0244

0,0057

21.

0,0098

0,0127

66.

0,0246

0,0055

UNGHI

UNGHI
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22.

0,0102

0,0126

67.

0,0248

0,0053

23.

0,0106

0,0124

68.

0,0252

0,0051

24.

0,011

0,0123

69.

0,0254

0,0049

25.

0,0014

0,0122

70.

0,0258

0,0047

26.

0,018

0,0120

71.

0,0260

0,0045

27.

0,012

0,019

72.

0,0264

0,0043

28.

0,0124

0,017

73.

0,0266

0,0041

29.

0,0128

0,016

74.

0,0268

0,0039

30.

0,0132

0,014

75.

0,0272

0,0036

31.

0,0136

0,013

76.

0,0274

0,0034

32.

0,014

0,011

77.

0,0276

0,0032

33.

0,0142

0,0110

78.

0,0280

0,0030

34.

0,0146

0,0108

79.

0,0282

0,0027

35.

0,015

0,0107

80.

0,0286

0,0025

36.

0,0154

0,0103

81.

0,0288

0,0023

37.

0,0156

0,0104

82.

0,029

0,0020

38.

0,016

0,0102

83.

0,0294

0,0018

39.

0,0164

0,0101

84.

0,0296

0,0016

40.

0,0166

0,0099

85.

0,0298

0,0013

41.

0,017

0,0098

86.

0,0302

0,0011

42.

0,0174

0,0096

87.

0,0304

0,0008

43.

0,0176

0,0095

88.

0,0308

0,0005

UNGHI
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44.

0,018

0,0093

45.

0,0184

0,0092

UNGHI

5.8

UNGHI
89.

Xc
TRANSVER
SAL

Zc
LONGITUDI
NAL

0,031

0,0003

Sisteme de coordonate
Unitatea de comandă CNC utilizează o varietate de sisteme de coordonate şi corecţii ce
permit controlul poziţionării punctului de contact al sculei cu piesa. Această secţiune
descrie interacţiunea dintre diferitele sisteme de coordonate şi corecţii ale sculelor.

5.8.1

Sistemul de coordonate efective
Sistemul de coordonate efective reprezintă suma totală a tuturor sistemelor de coordonate
şi corecţiilor în uz la un moment dat. Acesta este sistemul afişat sub eticheta Work G54 în
ecranul Position. Acesta este de asemenea acelaşi cu cel având valorile programate
într-un program cod G ce presupune că nu se realizează nicio compensare a razei vârfului
sculei. Coordonatele efective = coordonatele globale + coordonatele comune +
coordonatele de lucru + coordonatele locale + corecţiile sculei.
Sistemul de coordonate de lucru FANUC - Coordonatele de lucru vizează o decalare
suplimentară opţională a coordonatelor în raport cu sistemul global de coordonate. Există
105 sisteme de coordonate de lucru disponibile pe unitatea de comandă Haas, denumite
de la G54 până la G59 și de la G154 P1 până la G154 P99. G54 este coordonata de lucru
activă atunci când unitatea de control este pornită. Ultima coordonată de lucru rămâne
activă până când o altă coordonată de lucru este utilizată sau până când mașina este
oprită. G54 poate fi deselectat, asigurându-se faptul că valorile axelor X și Z de pe pagina
decalajelor de origine pentru G54 sunt setate la zero.
Sistemul de coordonate locale FANUC - Un sistem de coordonate locale este un sistem
din cadrul coordonatelor de lucru. Este disponibil un singur sistem de coordonate locale şi
acesta este setat prin intermediul comenzii G52. Orice comandă G52 setată în cursul
programului este ştearsă odată încheiat programul printr-un M30, la apăsarea tastei
[RESET], respectiv la apăsarea butonului [POWER OFF].
Sistemul de coordonate comune FANUC - Sistemul de coordonate comune (Comm)
poate fi găsit în a doua pagină a ecranului corecții coordonate de lucru, imediat sub
sistemul de coordonate globale (G50). Sistemul de coordonate comune este păstrat în
memorie atunci când maşina este scoasă de sub tensiune. Sistemul de coordonate
comune poate fi modificat manual cu comanda G10 sau prin utilizarea de variabile macro.
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Setarea şi operarea păpuşii mobile

5.8.2

Setarea automată a corecţiilor sculei
Corecțiile sculelor sunt înregistrate automat prin apăsarea [X DIAMETER MEASURE] și [Z
FACE MEASURE]. Dacă există valori alocate unor decalaje de origine comune, globale
sau selectate curent, corecţia înregistrată a sculei diferă de coordonatele efective ale
maşinii cu valorile respective. După setarea sculelor pentru o operaţie de prelucrare, toate
sculele vor fi comandate într-un punct sigur de referinţă în coordonate X, Z, indicat ca
poziţie de schimbare a sculei.

5.8.3

Sistemul de coordonate globale (G50)
Sistemul de coordonate globale este un sistem de coordonate unic ce decalează toate
coordonatele de lucru şi corecţiile sculelor faţă de poziţia de zero a maşinii. Sistemul de
coordonate globale este calculat de unitatea de comandă astfel încât poziţia curentă a
maşinii devine sistemul de coordonate efective specificate de o comandă G50. Valorile
calculate ale sistemului de coordonate globale pot fi vizualizate în ecranul pentru
coordonate Active Work Offset, imediat sub decalajul de origine auxiliar G154 P99.
Sistemul de coordonate globale este adus automat la zero atunci când este pusă în
funcţiune unitatea de comandă CNC. Coordonatele globale nu sunt modificate atunci când
se apasă tasta [RESET].

5.9

Setarea şi operarea păpuşii mobile
Păpuşa mobilă ST-10 se va poziţiona manual, apoi se va aplica hidraulic pinola pe piesa
de prelucrat. Comandaţi mişcarea pinolei hidraulice cu ajutorul următoarelor coduri M:
M21: Păpuşa mobilă spre înainte
M22: Păpuşa mobilă spre înapoi
Când se comandă un cod M21, pinola păpuşii mobile se deplasează spre înainte şi menţine
o presiune constantă. Corpul păpuşii mobile se va bloca în poziţie înainte să se comande
un cod M21.
Când se comandă un cod M22, pinola păpuşii mobile se îndepărtează de piesa de
prelucrat. Se aplică presiunea hidraulică pentru retragerea pinolei, iar apoi presiunea
hidraulică este oprită. Sistemul hidraulic are supape de reținere care mențin poziția pinolei.
Astfel, presiunea hidraulică este aplicată din nou la începerea ciclului și la programul într-o
buclă M99, pentru a se asigura că pinola rămâne retrasă.

5.10

Subprogramele
Subprogramele:
•
•
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Sunt constituite de obicei dintr-o serie de comenzi repetate de mai multe ori într-un
program.
Sunt scrise sub forma unui program separat, în locul repetării de mai multe ori a
comenzilor în programul principal.

•
•

Sunt apelate în programul principal printr-un cod M97 sau M98 şi un cod P.
Pot să includă un L pentru contorizarea repetărilor. Apelarea subprogramului este
repetată de L ori înainte ca programul principal să continue cu blocul următor.

Când se utilizeazăM97:
•
•

Codul P (nnnnn) este acelaşi cu numărul blocului (Nnnnnn) al subprogramului local.
Subprogramul trebuie să fie inclus în programul principal

Când se utilizează M98:
•
•
•

5.11

Codul P (nnnnn) este acelaşi cu numărul de program (Onnnnn) al subprogramului.
Dacă subprogramul nu se află în memorie, numele fișierului trebuie să fie
Onnnnn.nc. Numele fișierului trebuie să conțină O, cu zerouri la început și .nc,
pentru ca mașina să găsească subprogramul.
Subprogramul trebuie să se afle în directorul activ sau într-o locaţie specificată în
setarea 251/252. Consultaţi la pagina 455 pentru informaţii suplimentare referitoare
la locaţiile de căutare a subprogramelor.

Setarea locaţiilor de căutare
Când un program apelează un subprogram, unitatea de comandă caută mai întâi
subprogramul în directorul activ. Dacă unitatea de comandă nu reuşeşte să găsească
subprogramul, aceasta va utiliza setările 251 şi 252 pentru a stabili unde trebuie să caute
în continuare. A se vedea setările respective pentru informaţii suplimentare în acest sens.
Pentru a alcătui o listă de locaţii de căutare în setarea 252:
1.

În managerul de dispozitive ([LIST PROGRAM]), selectaţi directorul pe care doriţi să
îl includeţi în listă.

2.

Apăsaţi [F3].

3.

Marcaţi opţiunea SETTING 252 din meniu, apoi apăsaţi tasta [ENTER].

Unitatea de comandă adaugă directorul curent în lista de locaţii de căutare în setarea
252.
Pentru a vedea lista de locaţii de căutare, citiţi valorile din Setarea 252 din pagina
Settings.
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Informaţii suplimentare disponibile online

5.12

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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s

6.1

Prezentare
În afara funcţiilor standard incluse în maşina dumneavoastră, s-ar putea să aveţi unele
dotări opţionale, cu aspecte speciale referitoare la programare. Această secţiune vă
prezintă modul de programare a acestor opţionale.
Puteţi contacta HFO local pentru a achiziţiona majoritatea acestor dotări opţionale dacă
maşina dumneavoastră nu a fost livrată cu acestea.

6.2

Dispozitivul automat de prereglare a sculei
(ATP)
Dispozitivul automat de prereglare a sculei crește precizia piesei și consecvența setării, în
timp ce reduce timpii de setare cu până la 50%. Sistemul include moduri de funcționare
manuale și automate ușor de utilizat, cu o interfață ușor de utilizat pentru o programare
rapidă, de tip conversațional.
•
•
•
•
•

6.2.1

Operații automate, manuale și de detectare a ruperii sculei
Crește consecvența și precizia setării sculei
Modele de tip conversațional pentru operații ușoare de setare a sculei
Nu este necesară o programare macro
Emite coduri G în modul MDI, unde pot fi editate sau transferate într-un program

Dispozitivul automat de prereglare a sculei (ATP) Poziționare
Această procedură vă explică cum să poziționați dispozitivul automat de prereglare a
sculei.
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Dispozitivul automat de prereglare a sculei (ATP)

1.

Utilizați acest cod în modul MDI pentru 3 minute:

M104; (Tool Presetter Down)
G04 P4.;
M105; (Tool Presetter Up)
G04 P4.;
M99;
Dacă brațul ATP [2] nu se aliniază cu blocul de origine [1], utilizați un șurub de fixare
3/8-24" [3] pentru a-l muta sau îndepărta de blocul de origine. Asigurați-vă că
strângeți piulița de blocare în poziția reglată.
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2.

Utilizați acest cod în modul MDI: M104. Acesta coboară brațul ATP.
Instalați o sculă tip bară pentru strunjire în primul locaș al capului revolver.
Avansați axele X și Z astfel încât vârful sculei tip bară pentru strunjire [2] să fie lângă
vârful palpatorului [1].
Dacă scula nu se aliniază cu centrul vârfului, rotiți șurubul de fixare 3/8-24" x 2" [3]
pentru a muta vârful în sus sau în jos.
Asigurați-vă că strângeți piulița de blocare în poziția reglată.
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Dispozitivul automat de prereglare a sculei (ATP)

3.

Atașați baza magnetică a ceasului comparator de capul revolver.
Deplasați indicatorul peste vârful palpatorului.
Vârful palpatorului trebuie să fie paralel cu axa Z. Eroarea trebuie să fie mai mică de
0,0004" (0,01 mm).
Dacă este necesar, slăbiți șurubul vârfului palpatorului [1] [2] și reglați poziția.

NOTE:

6.2.2

Există două tipuri de vârfuri utilizate cu ATP, unul cu două șuruburi de
reglare [1] și altul cu un singur șurub de reglare [2].

Dispozitivul automat de prereglare a sculei (ATP) Testare
Această procedură vă va arăta cum să testați dispozitivul automat de prereglare a sculei.
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1.

Apăsați [OFFSET] până când este selectată “GEOMETRIA SCULEI”.
Înregistrați valoarea în OFFSET

CAUTION:

Asigurați-vă că înregistrați corect această valoare.
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Dispozitivul automat de prereglare a sculei (ATP)

2.

Asigurați-vă că brațul ATP nu lovește părți ale mașinii.
Apăsați [CURRENT COMMANDS].
Selectați tab-ul Devices.
Selectați tab-ul Mechanisms.
Marcați Probe Arm.
Apăsați [F2] pentru a ridica brațul ATP.
Apăsați [F2] pentru a coborî brațul ATP.
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3.

Asigurați-vă că scula tip bară pentru strunjire este instalată în primul locaș.
Asigurați-vă că primul locaș este poziționat în fața arborelui principal.
Avansați rapid axele X și Z spre centrul vârfului palpatorului [2].
Asigurați-vă că există spațiu [1] între vârful sculei [2] și scula tip bară pentru strunjire.
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Dispozitivul automat de prereglare a sculei (ATP)

4.

Apăsați [OFFSET] o dată sau de două ori pentru a trece la ecranul TOOL
GEOMETRY.
Selectați valoarea OFFSET 1.
Apăsați 0. Apăsați [F2].
Acesta va șterge valoarea OFFSET 1.
Dacă primiți mesajul de avertizare [1], apăsați [Y] pentru a selecta YES (da).
Apăsați [.001].
Apăsați și mențineți apăsată tasta [-X] până când scula tip bară atinge palpatorul.

NOTE:

Veți auzi o avertizare sonoră atunci când scula tip bară atinge
palpatorul sculei.
Înregistrați valoarea în OFFSET 1.
Îndepărtați rapid axa X de brațul ATP. Repetați pașii 2, 3 și 4 de patru ori.
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5.

Comparați valorile cele mai ridicate și cele mai scăzute înregistrate.
Dacă diferența este mai mare de 0.002 (0.05 mm), trebuie să măsurați și să reglați
șurubul de ajustare 3/8-24" x 2" instalat pe brațul ATP.
Este posibil ca șurubul de ajustare 3/8-24" x 2" să nu fie strâns corect. Dacă se
întâmplă acest lucru, efectuați procedura secundară Dispozitiv automat de
prereglare a sculei (ATP) - Poziționare
Introduceți valorile înregistrate la etapa 1 la valorile CORECȚIEI/DECALAJULUI
pentru SCULA 1.
Utilizați comenzile M104 și M105 în modul MDI pentru a vă asigura că ATP
funcționează corect.

M104; (Tool Presetter Down)
M105; (Tool Presetter Up)
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6.2.3

Dispozitiv automat de prereglare a sculei (ATP) Calibrare
Această procedură vă explică cum să calibrați Dispozitivul automat de prereglare a sculei.
1.

Instalaţi cuţitul de strunjire diametru exterior în staţia pentru scula 1 a capului revolver
[2].
Fixaţi piesa de prelucrat în mandrină [1].
Efectuați o tăietură de-a lungul diametrului piesei de prelucrat în direcția negativă a
axei Z.
Apăsați [HAND JOG]. Apăsați [.001]. Țineți apăsat [+Z] pentru a îndepărta scula de
piesă.
Opriţi arborele principal.
Utilizaţi un micrometru pentru a măsura diametrul tăieturii executate în piesa de
prelucrat [3].
Apăsați [X DIAMETER MEASURE] pentru a introduce valoarea în coloana
[OFFSET] pentru axa X.
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Introduceți diametrul piesei de prelucrat.
Apăsați [ENTER]. Acesta adaugă valoarea la valoarea coloanei [OFFSET].
Înregistraţi această valoare ca număr pozitiv. Aceasta este corecția A. Schimbați
Setările 59-61, 333 și 334 la 0.
2.

Îndepărtaţi scula [1] într-o poziţie sigură în afara traiectoriei braţului ATP [2].
Operați acest cod în modul MDI: M104.
Acesta mută brațul ATP în poziția coborâre.
Avansați rapid axa Z pentru a alinia vârful sculei [3] cu centrul vârfului palpatorului [4].
Avansați rapid axa X pentru a muta vârful sculei la 0,25" (6,4 mm) deasupra vârfului
palpatorului.
Apăsați [.001].
Țineți apăsat [-X] până când palpatorul va emite un semnal sonor și oprește scula.
Înregistrați valoarea axei X în coloana [OFFSET] ca o valoare pozitivă.
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Aceasta este corecția B. Scădeți valoarea corecției B din valoarea corecției A.
Introduceţi rezultatul ca valoare pozitivă în setarea 59.
3.

Măsurați lățimea vârfului palpatorului [1].
Introduceţi această valoare ca număr pozitiv în setările 63 şi 334.
Dacă vârful palpatorului este calibrat corect, valorile din [X DIAMETER MEASURE]
și valoarea vîrfului sunt egale.
Înmulţiţi lăţimea vârfului palpatorului cu doi.
Scădeți acea valoare din setarea 59.
Introduceţi această valoare ca număr pozitiv în setarea 60.
Setarea 333 va rămâne la zero.
Schimbați valorile macro de mai jos pentru a se potrivi cu valorile setării.
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NOTE:

Ciclurile de palpare automate utilizează aceste variabile macro pentru
a verifica finalizarea calibrării. Dacă valorile nu corespund ciclului de
plapare, mașina va genera o alarmă.
•
•
•
•
•

6.3

Setarea 59 = #10582
Setarea 60 = #10583
Setarea 63 = #10585
Setarea 333 = #10584
Setarea 334 = #10585

Axa C
AxaC asigură o mişcare de înaltă precizie, bidirecţională a arborelui principal, ce este
interpolată integral cu mişcarea pe axa X şi/sau Z. Puteţi comanda turaţiile arborelui
principal în gama 0,01 - 60 rot/min.
Funcţionarea axei C este dependentă de masa, diametrul şi lungimea piesei de prelucrat
şi/sau de sistemul de suport (mandrină). Contactaţi Departamentul Aplicaţii al Haas dacă
se utilizează configuraţii grele, de diametre sau lungimi mari uzuale.

6.3.1

Transformarea din sistemul cartezian în sistemul polar
(G112)
Programarea din coordonate carteziene în coordonate polare converteşte comenzile de
poziţie X,Y în mişcări pe axa rotativă C şi axa liniară X. Programarea din coordonate
carteziene în coordonate polare reduce semnificativ numărul de coduri necesare pentru
comandarea mişcărilor complexe. În mod normal, o linie dreaptă necesită mai multe puncte
pentru definirea traiectoriei, însă, în sistemul cartezian, sunt necesare numai punctele de
capăt. Această funcţie permite programarea prelucrării suprafeţelor frontale în sistemul
cartezian de coordonate.

Note referitoare la programarea Axei C
Mişcările programate vor poziţiona întotdeauna axa centrală a sculei.
Traiectoriile sculei nu vor intersecta niciodată axa centrală a arborelui principal. Dacă este
necesar, reorientaţi programul astfel încât tăietura să nu treacă peste centrul piesei.
Tăieturile ce trebuie să treacă prin centrul arborelui principal pot fi realizate prin două treceri
paralele pe ambele părţi ale centrului arborelui principal.
Transformarea coordonatelor carteziene în coordonate modale este o comandă modală.
Consultaţi pagina 307 pentru informaţii suplimentare referitoare la codurile G modale.
Codul G112 se dorește a fi utilizat cu un strung care utilizează axa C și ansamblul sculelor
antrenate pentru a programa freza oriunde de-a lungul unei piese care nu se rotește.
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Codul G112 permite profilarea 3D utilizând axele X,Y și Z. Programarea axei centrale a
sculei (G40) și compensarea diametrului frezei (G41/G42) sunt disponibile cu G112. De
asemenea, acestea sunt disponibile pentru o sculă din oricare dintre cele trei planuri de
selecție (G17, G18, G19).
Un strung cu axa Y poate utiliza un G112 și poate fi util pentru extinderea limitei cursei
ansamblului sculelor antrenate de-a lungul întregii piese.
Mișcările circulare (G02 și G03) din oricare dintre cele trei planuri (G17, G18, G19) sunt
disponibile și cu codul G112.
Din moment ce arborele principal nu se rotește în G112, trebuie selectat „avans per țol”
(G98).
Când G112 este activ, toate mișcările sunt programate cu axele X,Y,Z, iar C nu poate fi
utilizat.
Toate valorile X sunt în rază atunci când se utilizează G112.

Exemplu de program
o51120 (CARTESIAN TO POLAR INTERPOLATION) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation);
(Z0 is on face of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G20 G40 G80 G97 G99 (Safe startup) ;
G17 (Call XY plane) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C-Axis) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
G00 G54 X2.35 C0. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
G112 (XY to XC interpretation);
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G0 X-.75 Y.5 ;
G01 Z0 F10.;
G01 X0.45 (Point 1) ;
G02 X0.5 Y0.45 R0.05 (Point 2) ;
G01 Y-0.45 (Point 3) ;
G02 X0.45 Y-0.5 R0.05 (Point 4) ;
G01 X-0.45 (Point 5) ;
G02 X-0.5 Y-0.45 R0.05 (Point 6) ;
G01 Y0.45 (Point 7) ;
G02 X-0.45 Y0.5 R0.05 (Point 8) ;
G01 X0.45 Y.6 (Point 9) ;
G00 Z0.1 (Rapid retract);
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(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G113 (Cancel G112) ;
M155 (Disengage C axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G18 (Return to XZ plane) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;

6.3.2

Interpolarea carteziană
Comenzile în coordonate carteziene sunt transformate în mişcări pe axele liniare (mişcări
ale capului revolver) şi mişcări ale arborelui principal (rotaţia piesei de prelucrat).

Operarea (Codurile M şi Setările)
M154 cuplează axa C și M155 decuplează axa C.
Când nu se utilizează G112, Setarea 102 - Diametru este utilizată pentru a calcula viteza
de avans.
Strungul decuplează automat frâna arborelui principal atunci când comandaţi mişcarea
axei C şi o va recupla ulterior în cazul în care codurile M sunt în continuare active.
Mişcările incrementale pe axa C sunt posibile prin utilizarea unui cod de adresă H, conform
exemplului următor:
G0 C90. (C-Axis moves to 90. deg.) ;
H-10. (C-Axis moves to 80. deg. from the previous 90 deg
position) ;
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Exemple de programe
F6.1:

Interpolarea carteziană - Exemplul 1. (1) Traiectoria de aşchiere proiectată (A) Freza
deget avansează 1" în piesa de prelucrat pe o parte. (B) Axa C se roteşte cu 180 de grade
pentru a aşchia arcul. (C) Freza deget avansează 1" pentru a ieşi din piesa de prelucrat.

A

B

C

1
o51121 (CARTESIAN INTERPOLATION EX 1) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on face of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X2. C90 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.1 F6.0 (Feed to Z depth) ;
X1.0 (Feed to Position 2) ;
C180. F10.0 (Rotate to cut arc) ;
X2.0 (Feed back to Position 1 ) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.5 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G18 (Return to XZ plane) ;
G53 X0 Y0 (X & Y home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
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F6.2:

Interpolarea carteziană - Exemplul 2

C0
3.0"Ø
1.5"Ø

C270°

C180°

o51122 (CARTESIAN INTERPOLATION EX 2);
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G19 (Call YZ plane) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C-Axis) ;
G00 G54 X3.25 C0. Y0. Z0.25 ;
(Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G00 Z-0.75 (Rapid to Z depth) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Begin G75 on 1st hole) ;
G00 C180. (Rotate C axis to new position) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Begin G75 on 2nd hole) ;
G00 C270. (Rotate C axis to new position) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Begin G75 on 3rd hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.25 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C axis) ;
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M135 (Live tool off) ;
G18 (Return to XZ plane) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;

6.4

Strungurile cu doi arbori (seria DS)
DS-30 este un strung cu doi arbori. Arborele principal se află într-o carcasă staţionară.
Celălalt arbore, „arborele secundar, are o carcasă care se mișcă de-a lungul axei liniare,
denumită „B” și înlocuiește obișnuita păpușa mobilă. Pentru comanda arborelui secundar,
se va utiliza un set special de coduri M.

F6.3:

Strungul cu doi arbori cu axă Y opţională
+

+
Y

C1

X

Z

+

B
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+

+

6.4.1

Controlul sincron al arborilor
Strungurile cu doi arbori pot sincroniza arborele secundar și arborele principal. Aceasta
înseamnă că atunci când arborele principal primeşte o comandă de rotaţie, arborele
secundar se roteşte cu aceeaşi turaţie, în acelaşi sens. Acesta reprezintă modul de control
sincron al arborilor (SSC). În modul SSC, ambii arbori accelerează, menţin o anumită
turaţie şi decelerează împreună. Puteţi astfel utiliza cei doi arbori pentru a susţine o piesă
de prelucrat la ambele capete pentru un sprijin maxim cu un minim de vibraţii. Puteţi de
asemenea transfera piesa de prelucrat între arborele principal şi arborele secundar,
executând eficient o „întoarcere a piesei” în timp ce arborii continuă să se rotească.
Există două coduri G asociate cu SSC:
G199 activează SSC.
G198 anulează SSC.
Când comandaţi un cod G199, cei doi arbori se orientează înainte să accelereze la turaţia
programată.

NOTE:

Când programaţi sincronizarea arborilor, trebuie mai întâi să aduceţi
ambii arbori la turaţia dorită cu ajutorul M03 (pentru arborele principal)
şi M144 (pentru arborele secundar) înainte să comandaţi un cod G199.
Dacă se comandă un cod G199 înainte să se comande turaţia
arborilor, cei doi arbori vor încerca să rămână sincronizaţi în timpul
accelerării, ceea ce va face ca accelerarea să dureze mai mult decât
în mod normal.
Dacă modul SSC este activat şi apăsaţi butonul [RESET] sau [EMERGENCY STOP],
modul SSC rămâne activ până când se opresc arborii.

Ecranul Control sincron al arborilor
Ecranul control sincron al arborilor este disponibil în ecranul CURRENT COMMANDS.
Coloana SPINDLE indică starea arborelui principal. Coloana SECONDARY SPINDLE indică
starea arborelui secundar. Coloana a treia prezintă diverse stări. În stânga se află o
coloană cu titluri de rând:
G15/G14 - Dacă apare G15 în coloana SECONDARY SPINDLE, arborele principal este
arborele conducător. Dacă apare G14 în coloana SECONDARY SPINDLE, arborele
secundar este arborele conducător.
SYNC (G199) - Atunci când G199 apare în rând, sincronizarea arborilor este activă.
POSITION (DEG) - Acest rând indică poziţia curentă, în grade, a arborelui principal şi a
arborelui secundar. Valorile variază între -180,0 grade şi 180,0 grade. Aceasta este
exprimată în raport cu poziţia de orientare implicită a fiecărui arbore.
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Coloana a treia indică diferenţa curentă, în grade, între cei doi arbori. Când ambii arbori
sunt în dreptul marcajelor de zero aferente, această valoare este zero.
Dacă valoarea din coloana a treia este negativă, aceasta indică întârzierea curentă a
arborelui secundar faţă de arborele principal, în grade.
Dacă valoarea din coloana a treia este pozitivă, aceasta indică avansul curent al arborelui
secundar faţă de arborele principal, în grade.
VELOCITY (RPM) - Acest rând indică turaţia efectivă a arborelui principal şi arborelui
secundar.
G199 R PHASE OFS. - Aceasta este valoarea R programată pentru G199. Dacă nu s-a
comandat G199, acest rând este liber; în caz contrar, acesta conţine valoarea R a celui mai
recent executat bloc G199.
Consultaţi la pagina 381 pentru informaţii suplimentare despre G199.
CHUCK - Această coloană indică starea strânsă sau destrânsă a dispozitivului de fixare a
piesei (mandrină sau bucșă elastică). Acest rând este gol atunci când starea este strânsă,
respectiv indică „DEBLOCATĂ” cu roşu atunci când dispozitivul de fixare a piesei este
deschis.
LOAD % - Acesta indică încărcarea curentă în procente a fiecărui arbore.

Distorsiunea de fază R explicată
Când arborii unui strung cu doi arbori sunt sincronizaţi, aceştia se orientează, apoi se
rotesc cu aceeaşi turaţie, poziţiile de origine rămânând staţionare una faţă de cealaltă. Cu
alte cuvinte, orientarea relativă vizibilă atunci când ambii arbori sunt opriţi în poziţiile de
origine aferente este menţinută în timpul rotiri arborilor sincronizaţi.
Puteţi utiliza o valoare R cu G199, M19 sau M119 pentru a modifica această orientare
relativă. Valoarea R specifică un decalaj, în grade, faţă de poziţia de origine a arborelui
urmăritor. Puteţi utiliza această valoare pentru a permite fălcilor mandrinei să angreneze
pentru operaţia de transferare a piesei de prelucrat. Consultaţi figura F6.4 pentru un
exemplu în acest sens.
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F6.4:

Exemplu de G199 cu valoare R: [1] Arbore conducător, [2] Arbore condus

1
2

60°

G199

G199 R60.

Găsirea unei valori R G199
Pentru a găsi o valoare corespunzătoare G199 R:
1.

În modul MDI, comandaţi un cod M19 pentru a orienta arborele principal şi un cod
M119 pentru a orienta arborele secundar.
Astfel se stabileşte orientarea implicită între poziţiile de origine ale arborilor.

2.

Introduceţi o valoare R în grade în M119 pentru a decala poziţia arborelui secundar.

3.
4.

6.4.2

Verificaţi interacţiunea dintre fălcile mandrinei. Modificați valoarea R M119 pentru a
regla poziția arborelui secundar până când fălcile mandrinei interacționează corect.
Înregistraţi valoarea R corectă şi utilizaţi-o în blocurile G199 din programul
dumneavoastră.

Programarea arborelui secundar
Formatul programului pentru arborele secundar este același ca pentru arborele principal.
Utilizaţi codul G14 pentru a aplica la arborele secundar codurile M şi ciclurile închise.
Anulează G14 cu G15. Consultaţi la pagina 327 pentru informaţii suplimentare referitoare
la aceste coduri G.

Comenzile pentru arborele secundar
Se utilizează trei coduri M pentru pornirea şi oprirea arborelui secundar:
•
•
•

M143 porneşte arborele spre înainte.
M144 porneşte arborele spre înapoi.
M145 opreşte arborele principal.
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Codul de adresă P specifică turaţia arborelui, ce este cuprinsă între 1 rot/min şi turaţia
maximă.

Setarea 345
Setarea 345 selectează între fixarea externă și internă pentru arborele secundar.
Consultaţi la pagina 467 pentru informaţii suplimentare în acest sens.

G14/G15 - Schimbarea arborilor
Aceste coduri G selectează arborele care va conduce în timpul modului Control sincron al
arborilor (SSC) (G199).
G14 face ca arborele secundar să fie arborele conducător, iar G15 anulează G14.
Ecranul SPINDLE SYNCHRONIZATION CONTROL din secţiunea Comenzi curente vă
indică arborele conducător în momentul respectiv. Dacă arborele secundar este cel care
conduce, se afişează G14 în coloana SECONDARY SPINDLE. Dacă arborele principal este
cel care conduce, se afişează G15 în coloana SPINDLE.
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6.5

Lista de funcţii
Lista de funcţii conţine atât opţiunile standard, cât şi pe cele disponibile opţional.

F6.5:

Tab-ul Funcţii

Pentru a accesa lista:

6.5.1

1.

Apăsaţi [DIAGNOSTIC].

2.

Navigați la Parameters și apoi la tab-ul Features. (Opţiunile achiziţionate sunt
marcate cu verde, iar starea lor este setată ca ACHIZIŢIONATE.)

Activarea/dezactivarea opţiunilor achiziţionate
Pentru a activa sau dezactiva o opțiune de achiziționare:
1.
2.

Marcaţi opţiunea în tab-ul FEATURES.

Apăsați [ENTER] pentru a poziționa opțiunea pe ON/OFF.

Dacă o opţiune este dezactivată OFF, aceasta nu este disponibilă.
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6.5.2

Licenţa de probă pentru o opţiune
Unele opțiuni dețin o licență de probă de 200 de ore. Tab-ul FUNCŢII din coloana Stare
prezintă opţiunile disponibile cu licenţă de probă.

NOTE:

Dacă pentru o opţiune nu este disponibilă o licenţă de probă, coloana
Stare indică FEATURE DISABLED, astfel că va trebui să achiziţionaţi
opţiunea pentru a o putea utiliza.
Pentru a activa licenţa de probă:
1.

Marcaţi funcţia dorită.

2.

Apăsaţi [ENTER]. Apăsaţi din nou tasta [ENTER] pentru a dezactiva opţiunea şi a
opri cronometrul asociat.
Starea funcţiei se modifică în TRYOUT ENABLED, iar coloana de date indică numărul
rămas de ore al perioadei de probă. Când perioada de probă expiră, starea se
modifică în EXPIRED. Nu este posibilă extinderea perioadei de probă a opţiunilor
expirate. Pentru a le utiliza, trebuie să le achiziţionaţi.

NOTE:

6.6

Perioada de probă este actualizată doar în timp ce opţiunea respectivă
este activată.

Ansamblul sculelor antrenate
Această opțiune nu este instalată la client.

F6.6:

Sculele antrenate axiale şi radiale: [1] Sculă axială, [2] Sculă radială

1
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2

6.6.1

Prezentarea ansamblului sculelor antrenate
Ansamblul opţional al sculelor antrenate permite acţionarea sculelor antrenate axial sau
radial pentru executarea de operaţii cum ar fi frezarea, găurirea sau mortezarea. Frezarea
profilurilor este posibilă prin utilizarea axei C şi/sau a axei Y.

Note referitoare la programarea ansamblului sculelor
antrenate
Acţionarea sculelor antrenate se dezactivează automat atunci când se comandă o
schimbare a sculei.
Pentru a obţine cea mai bună precizie la frezare, utilizaţi codurile M pentru blocarea
arborelui (M14 - Arborele principal / M114 - Arborele secundar) înainte de prelucrare.
Arborele se deblochează automat atunci când se comandă o nouă turaţie a arborelui
principal sau dacă se apasă tasta [RESET].
Turaţia maximă de antrenare a ansamblului sculelor antrenate este de 6000 rot/min.
Ansamblul sculelor antrenate Haas este proiectat pentru o capacitate medie de frezare, de
exemplu: 3/4" diametru maxim freză deget în oțel moale.

6.6.2

CAUTION:

Montarea sculei aşchietoare în ansamblul sculelor
antrenate
Nu se strâng niciodată bucșele elastice ale ansamblului sculelor
antrenate pe capul revolver. Strângerea unei bucșe elastice a
ansamblului sculelor antrenate care se află pe capul revolver poate
cauza daune ale mașinii.
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F6.7:

Cheie tubulară ER-32-AN şi cheia cu cârlig: [1] Cheie tubulară ER-32-AN, [2] Pin, [3]
Cheia cu cârlig 1, [4] Portsculă/portcuțit, [5] Piulița de reducție ER-32-AN, [6] Piulița
lagărului bucșei elastice, [7] Cheia cu cârlig 2.

7
6

1
2
3
4

5

6.6.3

1.

Introduceţi portcuţitul intermediar în piuliţa de reducţie ER-AN. Înfiletaţi piuliţa de
reducţie în piuliţa lagărului bucşei elastice.

2.

Aşezaţi cheia tubulară ER-32-AN peste portcuţitul intermediar şi fixaţi-o în dantura
piuliţei de reducţie ER-AN. Strângeţi manual piuliţa de reducţie ER-AN cu ajutorul
cheii tubulare.

3.

Aşezaţi cheia cu cârlig 1 [3] peste ştift şi ţineţi contra piuliţei lagărului bucşei elastice.
Ar putea fi necesară rotirea piuliţei lagărului bucşei elastice pentru a se fixa cheia.

4.

Fixaţi cheia cu cârlig 2 [7] în dantura cheii tubulare şi strângeţi.

Montarea ansamblului sculelor antrenate în capul
revolver
Pentru a monta și instala ansamblul sculelor antrenate:
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1.

Montați portcuțitul ansamblului sculelor antrenate cu acționare axială și strângeți
șuruburile de montare.

2.

Cuplați șuruburile de montare într-un model încrucișat la 60 livre-picior (82
newtoni-metru) Asiguraţi-vă că suprafaţa inferioară a portcuţitului este la nivel cu
suprafaţa capului revolver.

F6.8:

Instalarea ansamblului sculelor antrenate

6.6.4

Codurile M pentru sculele antrenate
Următoarele coduri M sunt utilizate pentru sculele antrenate. Consultaţi de asemenea
secţiunea Codurile M începând de la pagina 423.

M19 Orientarea arborelui principal (opțional)
M19 reglează arborele principal într-o poziţie fixă. Arborele principal se orientează în poziţia
zero în lipsa unei funcţii opţionale M19 de orientare a arborelui principal.
Funcţia opţională de orientare a arborelui principal admite codurile de adresă P și R De
exemplu, M19 P270. orientează arborele principal la 270 grade. Valoarea R permite
programatorului să specifice până la două zecimale; de exemplu, M19 R123.45.
Vizualizați unghiul în ecranul Current Commands Tool Load.
M119 poziţionează arborele secundar (strunguri DS) în acelaşi mod.
Orientarea arborelui principal este dependentă de masa, diametrul şi lungimea piesei de
prelucrat şi/sau de sistemul de suport (mandrină). Contactaţi Departamentul Aplicaţii al
Haas dacă se utilizează configuraţii grele, de diametre sau lungimi mari neuzuale.

M219 Orientarea ansamblului sculelor antrenate (opțional)
P - Numărul de grade (0 - 360)
R - Numărul de grade cu două zecimale (0.00 - 360.00).
M219 reglează ansamblul sculelor antrenate într-o poziție fixă. M219 orientează arborele
principal spre poziţia de zero. Funcţia opţională de orientare a arborelui principal admite
codurile de adresă P şi R. De exemplu:
M219 P270. (orients the live tool to 270 degrees) ;
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Valoarea R permite programatorului să specifice până la două zecimale; de exemplu:
M219 R123.45 (orients the live tool to 123.45 degrees) ;

Ansamblul sculelor antrenante M133/M134/M135
înainte/înapoi/oprire (opțional)
Consultați pagina 420 pentru a completa descrierea acestor coduri M.

6.7

Macro-urile (opţional)

6.7.1

Prezentarea macro-urilor

NOTE:

Această funcţie de control este opţională; contactaţi HFO pentru
informaţii cu privire la modul de achiziţionare a acesteia.
Macro-urile conferă unităţii de comandă posibilităţi de prelucrare şi flexibilitate ce nu sunt
disponibile în cazul codurilor G standard. Câteva utilizări posibile se referă la: familiile de
piese, ciclurile închise speciale, mişcările complexe şi dispozitivele opţionale de antrenare.
Posibilităţile sunt practic nelimitate.
Se numeşte macro orice rutină/ subprogram ce poate fi rulat de mai multe ori. O
instrucţiune macro poate aloca o valoare unei variabile sau citi o valoare pentru o variabilă,
evalua o expresie, determina un salt condiţionat sau necondiţionat spre un alt punct din
program, respectiv repeta condiţionat o secţiune a programului.
Iată câteva exemple de aplicaţii pentru macro-uri. Exemplele evidenţiază principii de bază,
nu prezintă programe macro complete.

Coduri G şi M utile
M00, M01, M30 - Oprire program
G04 - Oprire temporizată
G65 Pxx - Apelare subprogram macro. Permite transmiterea variabilelor.
M129 - Setarea releului de ieşire cu M-Fin
M59 - Setarea releului de ieşire
M69 - Dezactivarea releului de ieşire
M96 Pxx Qxx - Salt local condiţionat atunci când semnalul de intrare discret este 0
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M97 Pxx - Apelare subprogram local
M98 Pxx - Apelarea unui subprogram
M99 - Revenirea la subprogram sau buclă
G103 - Limită anticipare bloc. Nu este permisă compensarea frezei.
M109 - Intrare interactivă pentru utilizator (consultaţi la pagina 414)

Rotunjirea
Unitatea de comandă memorează numerele zecimale în format binar. Ca urmare,
numerele memorate în variabile pot diferi cu cel puţin o zecimală semnificativă. De
exemplu, numărul 7 memorat în variabila macro #10000, poate fi citit ulterior ca 7.000001,
7.000000 sau 6.999999. Dacă instrucţiunea dumneavoastră era
IF [#10000 EQ 7]… ;
aceasta poate conduce la un rezultat eronat. O metodă mai sigură de programare în acest
caz ar fi
IF [ROUND [#10000] EQ 7]… ;
Acest aspect este în mod normal o problemă doar la stocarea numerelor întregi în variabile
macro în care nu vă aşteptaţi să găsiţi ulterior componente zecimale.

Anticiparea
Anticiparea este un concept foarte important în programarea cu macro-uri. Unitatea de
comandă încearcă să proceseze cât mai multe linii posibil în avans în scopul creşterii
vitezei de procesare. Aceasta include interpretarea variabilelor macro. De exemplu:
#12012 = 1 ;
G04 P1. ;
#12012 = 0 ;
Aceasta urmăreşte activarea unei ieşiri, aşteptarea timp de o secundă, şi apoi dezactivarea
acesteia. Însă, anticiparea determină activarea și dezactivarea imediată a ieşirii, în timp ce
unitatea de comandă procesează o oprire temporizată. G103 P1 este utilizat pentru a limita
anticiparea la 1 singur bloc. Pentru a face ca exemplul prezentat să funcţioneze corect,
modificaţi-l după cum urmează:
G103 P1 (See the G-code section of the manual for a further
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explanation of G103) ;
;
#12012=1 ;
G04 P1. ;
;
;
;
#12012=0 ;

Anticiparea blocurilor şi ştergerea blocurilor
Unitatea de comandă Haas utilizează funcţia de anticipare a blocurilor pentru citirea şi
pregătirea pentru blocurile de cod ce urmează după blocul de cod curent. Aceasta permite
trecerea, cu ușurință, a unității de comandă de la un bloc de mișcare la altul. G103 limitează
până unde poate merge unitatea de comandă față de blocurile de cod. Codul de adresă
Pnn din G103 specifică până unde poate merge unitatea de comandă cu anticiparea.
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea G103 de la pagina 372.
Modul Ştergere bloc vă permite să omiteţi la alegere blocurile de cod. Utilizaţi un caracter
/ la începutul blocurilor de program pe care doriţi să le omiteţi. Apăsaţi tasta [BLOCK
DELETE] pentru a accesa modul Ştergere bloc. În timp ce modul Ştergere bloc este
activat, unitatea de comandă nu execută blocurile marcate cu un caracter /. De exemplu:
Utilizând un
/M99 (Sub-Program Return) ;
înainte de un bloc cu
M30 (Program End and Rewind) ;
transformă subprogramul într-un program principal atunci când tasta [BLOCK DELETE]
este în poziţia activat. Programul este utilizat ca subprogram atunci când modul Ştergere
bloc este dezactivat.
Când este utilizat un token pentru ștergere bloc ”/”, chiar dacă modul Ștergere bloc nu este
activ, linia va bloca anticiparea. Acest lucru este util pentru depanarea procesării macro în
programele NC.

6.7.2

Note referitoare la operare
Puteţi salva sau încărca variabilele macro prin intermediul partiţiei de reţea sau portului
USB, similar cu setările şi corecţiile/decalajele.
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Pagina de afişare variabile macro
Variabilele macro globale și locale #1 - #33 și #10000 - #10999 sunt afișate și modificate
prin intermediul afișajului Comenzi curente.

NOTE:

În interiorul maşinii, se adaugă 10000 la variabilele macro din 3 cifre.
De exemplu: Variabila macro 100 este afişată ca 10100.
1.

2.

F6.9:

Apăsați [CURRENT COMMANDS] și utilizați tastele de navigare pentru a ajunge la
pagina Macro Vars.
Pe măsură ce unitatea de comandă interpretează un program, schimbările
variabilelor și rezultatele sunt afişate pe pagina de afişareMacro Vars .

Introduceţi o valoare (valoarea maximă este 999999.000000) şi apăsaţi tasta
[ENTER] pentru a seta o variabilă macro. Apăsaţi tasta [ORIGIN] pentru a şterge
variabilele macro, ceea ce determină afişarea ferestrei de tip pop-up ORIGINE
pentru ştergerea înregistrărilor. Apăsați numărul 1 - 3 pentru a efectua o selecție sau
apăsați [CANCEL] pentru a ieși.

Fereastra de tip pop-up ORIGINE pentru ştergerea înregistrărilor. 1: Clear Cell Aduce celula marcată la zero. 2: Clear Column - Aduce înregistrările din coloana în
care se află cursorul la zero. 3: Clear All Global Macros - Șterge înregistrările
Macro globale (Macro 1-33, 10000-10999) la valoarea zero.

245

Macro-urile (opţional)

3.

Pentru a căuta o variabilă, introduceți numărul variabilei macro și apăsați săgeata
sus sau jos.

4.

Variabilele afişate reprezintă valorile variabilelor în cursul rulării programului. La un
moment dat, acestea pot fi cu până la 15 blocuri în avans faţă de acţiunile efective
ale maşinii. Depanarea unui program este mai uşoară atunci când se inserează un
cod G103 P1 la începutul unui program pentru a se limita memoria tampon pentru
blocuri. Se poate adăuga un G103 fără o valoare P după blocurile cu variabile macro
din program. Pentru ca un program macro să funcţioneze corect, se recomandă să
se lase codul G103 P1 în program în cursul încărcării variabilelor. Consultaţi
secţiunea Codurile G a acestui manual pentru detalii suplimentare referitoare la
G103.

Afișarea variabilelor Macro în fereastra cronometrelor și
contoarelor
În fereastra Timers And Counters puteți afișa valorile oricăror două variabile macro și
le puteți atribui un nume pentru afișare.
Pentru a seta care două variabile macro se afișează în fereastra Timers And Counters:
1.

Apăsaţi [CURRENT COMMANDS].

2.

Utilizaţi tastele de navigaţie pentru a selecta pagina TIMERS.

3.

Marcați numele Macro Label #1 sau numele Macro Label #2.

4.

Tastați un nume nou și apăsați [ENTER].

5.

Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta câmpul de introducere Macro Assign #1
sau Macro Assign #2 (care să corespundă cu numele Macro Label ales de
dumneavoastră).

6.

Tastaţi numărul variabilei macro (fără #) şi apăsaţi tasta [ENTER].

În fereastra Timers And Counters, câmpul din dreapta numelui introdus Macro Label
(#1 sau #2) afișează valoarea atribuită variabilei.

Argumentele macro
Argumentele dintr-o instrucţiune G65 sunt un mijloc de a transmite valori către un
subprogram macro şi a seta variabilele locale ale unei subprogram macro.
Următoarele (2) tabele indică modul de punere în corespondenţă a variabilelor adrese
alfabetice cu variabilele numerice utilizate într-o subprogram macro.
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Adresarea alfabetică
T6.1:

Tabel adresarea alfabetică

Adresă

Variabilă

Adresă

Variabilă

A

1

N

-

B

2

O

-

C

3

P

-

D

7

Q

17

E

8

R

18

F

9

S

19

G

-

T

20

H

11

U

21

I

4

V

22

J

5

W

23

K

6

X

24

L

-

Y

25

M

13

Z

26

Adresarea alfabetică alternativă

Adresă

Variabilă

Adresă

Variabilă

Adresă

Variabilă

A

1

K

12

J

23

B

2

I

13

K

24

C

3

J

14

I

25

I

4

K

15

J

26

J

5

I

16

K

27
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Adresă

Variabilă

Adresă

Variabilă

Adresă

Variabilă

K

6

J

17

I

28

I

7

K

18

J

29

J

8

I

19

K

30

K

9

J

20

I

31

I

10

K

21

J

32

J

11

I

22

K

33

Argumentele acceptă orice punct zecimal mobil pentru până la patru zecimale. Dacă
unitatea de comandă este în modul metric, aceasta va aproxima la miimi (.000). În
exemplul de mai jos, variabila locală #1 va recepţiona ,0001. Dacă o zecimală nu este
inclusă într-o valoare argument, cum ar fi:
G65 P9910 A1 B2 C3 ;
Valorile sunt transmise unor subprograme macro conform tabelului următor:

Transmiterea argumentelor întregi (fără punct zecimal)
Adresă

Variabilă

Adresă

Variabilă

Adresă

Variabilă

A

0,0001

J

0,0001

S

1.

B

0,0002

K

0,0001

T

1.

C

0,0003

L

1.

U

0,0001

D

1.

M

1.

V

0,0001

E

1.

N

-

W

0,0001

F

1.

O

-

X

0,0001

G

-

P

-

Y

0,0001

H

1.

Q

0,0001

Z

0,0001

I

0,0001

R

0,0001
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Pentru toate variabilele macro locale 33 se pot aloca valori cu argumente prin utilizarea
metodei de adresare alternativă. Exemplul următor prezintă modul în care se trimit două
seturi de coordonate de poziţie către un subprogram macro. Variabilele locale #4 până la
#9 pot fi setate la .0001 până la .0006.
Exemplu:
G65 P2000 I1 J2 K3 I4 J5 K6;
Literele următoare nu pot fi utilizate pentru transmiterea parametrilor către un subprogram
macro: G, L, N, O sau P.

Variabilele macro
Există (3) categorii de variabile macro: locale, globale şi de sistem.
Constantele macro sunt valori cu punct zecimal mobil plasate într-o expresie macro.
Acestea pot fi combinate cu adrese A-Z sau pot fi de sine stătătoare atunci când sunt
utilizate într-o expresie. Exemple de constante sunt 0.0001, 5.3 sau -10.

Variabilele locale
Gama variabilelor locale între #1 și #33. Un set de variabile locale este disponibil
permanent. Când se execută o apelare a unui subprogram cu o comandă G65, variabilele
locale sunt salvate şi un nou set devine disponibil pentru utilizare. Acest proces este
denumit încapsularea variabilelor locale. În cursul unei apelări G65, toate variabilele locale
noi sunt şterse ca valori nedefinite şi toate variabilele locale ce au în corespondenţă
variabile de adresă în linia G65 sunt setate la valorile din linia G65. Mai jos este prezentat
un tabel cu variabile locale însoţite de argumentele variabilelor de adresă ce le modifică.

Variabilă:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Adresă:

A

B

C

I

J

K

D

E

F

I

J

K

I

J

17

18

19

20

21

22

Q

R

S

T

U

V

Alternativă:
Variabilă:

12

Adresă:

13

14

15

16

M

10

11
H

Alternativă:

K

I

J

K

I

J

K

I

J

K

I

Variabilă:

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

249

Macro-urile (opţional)
Adresă:

W

X

Y

Z

Alternativă:

J

K

I

J

K

I

J

K

I

J

K

Variabilele 10, 12, 14- 16 și 27- 33 nu au argumente de adresă corespondente. Acestea
pot fi setate dacă se utilizează un număr suficient de argumente I, J și K, conform celor
indicate mai sus în secţiunea referitoare la argumente. Odată incluse în subprogramul
macro, variabilele locale pot fi citite şi modificate făcându-se referinţă la numerele
variabilelor 1- 33.
Când este utilizat un argument L pentru executarea de repetiţii multiple ale unui
subprogram macro, argumentele sunt setate numai cu ocazia primei repetiţii. Aceasta
înseamnă că, dacă variabilele locale 1- 33 sunt modificate în cursul primei repetiţii, repetiţia
următoare va avea acces numai la valorile modificate. Valorile locale sunt reţinute de la o
repetiţie la alta atunci când adresa L este mai mare ca 1.
Apelarea unui subprogram prin intermediul unui M97 sau M98 nu încapsulează variabilele
locale. Orice variabile locale la care se face referinţă într-un subprogram apelat printr-un
M98 sunt aceleaşi variabile şi valori existente înainte de apelarea prin M97 sau M98.

Variabilele globale
Variabilele globale sunt accesibile în orice moment și rămân în memorie atunci când
mașina este scoasă din funcțiune. Există o singură copie a fiecărei variabile globale.
Variabilele globale sunt numerotate #10000-#10999. Există trei game preexistente: sunt
incluse (#100-#199, #500-#699 și #800-#999). Variabilele macro preexistente din 3 cifre
încep cu gama #10000; adică o variabilă macro #100 este afișată ca #10100.

NOTE:

Utilizând într-un program variabila #100 sau #10100, unitatea de
comandă va accesa aceleași date. Se acceptă utilizarea ambelor
numerotări ale variabilelor.
Uneori opțiunile instalate din fabrică utilizează variabile globale, de exemplu, palpatorul și
schimbătorul de palete etc. Consultați Tabelul Variabile Macro de la pagina 251 pentru a
afla despre variabilele macro și utilizarea lor.

CAUTION:
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Când se utilizează variabile globale, asiguraţi-vă că niciun alt program
al maşinii nu utilizează aceleaşi variabile globale.

Variabilele de sistem
Variabilele de sistem vă permit să interacţionaţi cu o gamă variată de stări ale unităţii de
comandă. Variabilele de sistem pot modifica funcţionarea unităţii de comandă. Prin citirea
unei variabile de sistem, un program poate să îşi modifice comportamentul în funcţie de
valoarea variabilei. Unele variabile de sistem au statut Read Only (doar citire); aceasta
înseamnă că nu le puteţi modifica. Consultați tabelul Variabilelor macro de la pagina 251
pentru lista variabilelor de sistem și utilizarea lor.
Tabelul variabilelor macro
Tabelul variabilelor macro al variabilelor locale, globale și de sistem și utilizarea lor. Lista
variabilelor de nouă generație a unității de comandă include și variabilele preexistente.

Variabile
preexistente

Variabila NGC

Utilizare

#0

#0

Nu este un număr (read only)

#1- #33

#1- #33

Argumente apelare macro

#10000- #10199

#100- #199

Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune

#10200- #10399

N/A

Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune

#10400- #10499

N/A

Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune

#10500- #10549

#500-#549

Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune

#10550- #10580

#550-#580

Date pentru calibrarea palpatorului (dacă există în dotare)

#10581- #10699

#581- #699

Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune

#10700- #10799

#700- #749

Variabile ascunse, exclusiv pentru uz intern

#10709

#709

Utilizat pentru intrarea bridei dispozitivului de fixare. Nu
utilizați în scopuri generale.

#10800- #10999

#800- #999

Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune

#11000- #11063

N/A

64 intrări discrete (read only)

#1064- #1068

#1064- #1068

Încărcări maxime axe X, Y, Z, A şi B

#1080- #1087

#1080- #1087

Date analogice brute la intrări discrete (read only)

#1090- #1098

#1090- #1098

Date analogice filtrate la intrări discrete (read only)
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Variabila NGC

Variabile
preexistente

Utilizare

#1098

#1098

Încărcare arbore principal cu acţionare vectorială Haas (read
only)

#1264- #1268

#1264- #1268

Încărcări maxime axe C, U, V, W şi T

#1601- #1800

#1601- #1800

Număr de caneluri al sculelor #1 până la 200

#1801- #2000

#1801- #2000

Vibraţii maxime înregistrate ale sculelor 1 - 200

#2001- #2050

#2001- #2050

Corecţii pentru decalarea sculei pe axa X

#2051- #2100

#2051- #2100

Corecţii pentru decalarea sculei pe axa Y

#2101- #2150

#2101- #2150

Corecţii pentru decalarea sculei pe axa Z

#2201- #2250

#2201- #2250

Corecţii pentru uzura razei vârfului sculei

#2301- #2350

#2301- #2350

Direcţia vârfului sculei

#2701- #2750

#2701- #2750

Corecţii pentru uzura sculei pe axa X

#2751- #2800

#2751- #2800

Corecţii pentru uzura sculei pe axa Y

#2801- #2850

#2801- #2850

Corecţii pentru uzura sculei pe axa Z

#2901- #2950

#2901- #2950

Corecţii pentru uzura razei vârfului sculei

#3000

#3000

Alarmă programabilă

#3001

#3001

Cronometru milisecunde

#3002

#3002

Cronometru orar

#3003

#3003

Suprimare bloc cu bloc

#3004

#3004

Comandă de control manual[FEED HOLD]

#3006

#3006

Oprire programabilă cu mesaj

#3011

#3011

An, lună, ziuă

#3012

#3012

Oră, minut, secundă

#3020

#3020

Cronometru maşină pornită (read only)
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Variabile
preexistente

Utilizare

#3021

#3021

Cronometru ciclu pornit

#3022

#3022

Cronometru avans

#3023

#3023

Cronometru piesă curentă (read only)

#3024

#3024

Cronometru ultima piesă finalizată

#3025

#3025

Cronometru piesă anterioară (read only)

#3026

#3026

Sculă în arborele principal (read only)

#3027

#3027

Turaţie arbore principal (read only)

#3030

#3030

Bloc cu bloc

#3032

#3032

Ştergere bloc

#3033

#3033

Oprire opţională

#3196

#3196

Cronometru celulă sigură

#3201- #3400

#3201- #3400

Diametru actual pentru sculele 1 până la 200

#3401- #3600

#3401- #3600

Poziţii programabile lichid de răcire pentru sculele 1 - 200

#3901

#3901

M30 contorizare 1

#3902

#3902

M30 contorizare 2

#4001- #4021

#4001- #4021

Coduri de grupă cod G bloc anterior

253

Macro-urile (opţional)

Variabila NGC
#4101- #4126

Variabile
preexistente
#4101- #4126

Utilizare
Coduri de adresă bloc anterior.

NOTE:

(1)
Reprezentarea
pentru 4101 până la
4126 este similară cu
adresarea alfabetică
din
secţiunea
„Argumente macro”;
de ex., instrucţiunea
X1.3
setează
variabila #4124 la
1.3.

#5001- #5006

#5001- #5006

Poziţie de capăt a blocului anterior

#5021- #5026

#5021- #5026

Poziţie curentă în coordonate maşină

#5041- #5046

#5041- #5046

Poziţie curentă în coordonate de lucru

#5061- #5069

#5061- #5069

Poziţie curentă semnal de salt - X, Y, Z, A, B, C, U, V, W

#5081- #5086

#5081- #5086

Corecţie sculă curentă

#5201- #5206

#5201- #5206

G52 decalajele de origine

#5221- #5226

#5221- #5226

G54 decalajele de origine

#5241- #5246

#5241- #5246

G55 decalajele de origine

#5261- #5266

#5261- #5266

G56 decalajele de origine

#5281- #5286

#5281- #5286

G57 decalajele de origine

#5301- #5306

#5301- #5306

G58 decalajele de origine

#5321- #5326

#5321- #5326

G59 decalajele de origine

#5401- #5500

#5401- #5500

Cronometre avans sculă (secunde)

#5501- #5600

#5501- #5600

Cronometre timp total sculă (secunde)

#5601- #5699

#5601- #5699

Limită monitor pentru durata de viaţă a sculei
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Variabile
preexistente

Utilizare

#5701- #5800

#5701- #5800

Contor monitor pentru durata de viaţă a sculei

#5801- #5900

#5801- #5900

Monitor pentru încărcarea sculei, încărcare maximă sesizată
până în prezent

#5901- #6000

#5901- #6000

Limită monitor pentru încărcarea sculei

#6001- #6999

#6001- #6999

Rezervat. Nu utilizaţi.

#6198

#6198

Indicator NGC/CF

#7001- #7006

#7001- #7006

G110 (G154 P1) Decalaje de origine suplimentare

#7021- #7026

#7021- #7026

G111 (G154 P2) Decalaje de origine suplimentare

#7041- #7386

#7041- #7386

G112 - G129 (G154 P3 - P20)Decalaje de origine
suplimentare

#8500

#8500

Cod grupă managementul avansat al sculei (ATM)

#8501

#8501

ATM Procent durată de viaţă disponibilă pentru toate sculele
din grupă

#8502

#8502

ATM Număr total de utilizări disponibile pentru sculele din
grupă

#8503

#8503

ATM Număr total de alezaje disponibile pentru sculele din
grupă

#8504

#8504

ATM Total timp de avans disponibil (în secunde) pentru
sculele din grupă

#8505

#8505

ATM Total timp total disponibil (în secunde) pentru sculele
din grupă

#8510

#8510

ATM Numărul următoarei scule utilizate

#8511

#8511

ATM Procent durată de viaţă disponibilă pentru scula
următoare

#8512

#8512

ATM Număr de utilizări disponibile pentru scula următoare

#8513

#8513

ATM Număr de alezaje disponibile pentru scula următoare
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Variabila NGC

Variabile
preexistente

Utilizare

#8514

#8514

ATM Timp de avans disponibil pentru scula următoare (în
secunde)

#8515

#8515

ATM Timp total disponibil pentru scula următoare (în
secunde)

#8550

#8550

Sculă individuală DI

#8551

#8551

Număr de caneluri al sculelor

#8552

#8552

Vibraţii maxime înregistrate

#8553

#8553

Corecţii pentru lungimea sculei

#8554

#8554

Corecţii pentru uzura sculei

#8555

#8555

Corecţii pentru diametrul sculei

#8556

#8556

Uzură pentru diametrul sculei

#8557

#8557

Diametru efectiv

#8558

#8558

Poziţie programabilă lichid de răcire

#8559

#8559

Cronometre avans sculă (secunde)

#8560

#8560

Cronometre timp total sculă (secunde)

#8561

#8561

Limită monitor pentru durata de viaţă a sculei

#8562

#8562

Contor monitor pentru durata de viaţă a sculei

#8563

#8563

Monitor pentru încărcarea sculei, încărcare maximă sesizată
până în prezent

#8564

#8564

Limită monitor pentru încărcarea sculei

#9000

#9000

Acumulator compensare termică

#9000- #9015

#9000- #9015

Rezervat (dublare acumulator termic al axei)

#9016-#9016

#9016-#9016

Acumulator compensare termică al arborelui principal

#9016- #9031

#9016- #9031

Rezervat (dublare acumulator termic al axei din arborele
principal)
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Variabile
preexistente

Utilizare

#10000- #10999

N/A

Variabile de uz general

#11000- #11255

N/A

Intrări discrete (read only)

#12000- #12255

N/A

Ieşiri discrete

#13000- #13063

N/A

Date analogice filtrate la intrări discrete (read only)

#13013

N/A

Nivel lichid de răcire

#14001- #14006

N/A

Decalaje de origine suplimentare G110(G154 P1)

#14021- #14026

N/A

Decalaje de origine suplimentare G110(G154 P2)

#14041- #14386

N/A

Decalaje de origine suplimentare G110(G154 P3- G154
P20)

#14401- #14406

N/A

Decalaje de origine suplimentare G110(G154 P21)

#14421- #15966

N/A

Decalaje de origine suplimentare G110(G154 P22- G154
P99)

#20000- #29999

N/A

Setare

#30000- #39999

N/A

Parametru

#32014

N/A

Seria de fabricaţie a maşinii

#50001- #50200

N/A

Tip sculă

#50201- #50400

N/A

Material sculă

#50401- #50600

N/A

Punct decalaj sculă

#50601- #50800

N/A

Rot/min estimate

#50801- #51000

N/A

Viteză de avans estimată

#51001- #51200

N/A

Decalaj pas

#51201- #51400

N/A

Rot/min estimate în mod real ale VPS

#51401- #51600

N/A

Material piesă

#51601- #51800

N/A

Viteză de avans VPS
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Variabila NGC

Variabile
preexistente

Utilizare

#51801- #52000

N/A

Lungime aproximativă a palpatorului pe axa X

#52001- #52200

N/A

Lungime aproximativă a palpatorului pe axa Y

#52201- #52400

N/A

Lungime aproximativă a palpatorului pe axa Z

#52401- #52600

N/A

Diametru aproximativ al palpatorului

#52601- #52800

N/A

Înălțime de măsurare a muchiei

#52801- #53000

N/A

Toleranță sculă

#53201- #53400

N/A

Tip palpator

#53401- #53600

N/A

Rază ansamblu de scule antrenate

#53601- #53800

N/A

Uzură rază ansamblu de scule antrenate

#53801- #54000

N/A

Geometrie axa X

#54001- #54200

N/A

Geometrie axa Y

#54201- #54400

N/A

Geometrie axa Z

#54401- #54600

N/A

Geometrie diametru

#54601- #54800

N/A

Vârf

#54801- #55000

N/A

Uzură geometrie axa X

#55001- #55200

N/A

Uzură geometrie axa Y

#55201- #55400

N/A

Uzură geometrie axa Z

#55401- #55600

N/A

Uzură diametru

62742

N/A

Încărcare axe sigure X

62743

N/A

Încărcare axe sigure Y

62744

N/A

Încărcare axe sigure Z

62745

N/A

Încărcare axe sigure B

62746

N/A

Sculă activă
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Variabile
preexistente

Utilizare

62747

N/A

Suprareglaj r.

62748

N/A

Controlul manual al încetinirii deplasării rapide

62749

N/A

Distanță încetinire deplasare rapidă

62750

N/A

Piese finale

6.7.3

Variabilele de sistem în profunzime
Variabilele de sistem sunt asociate cu funcții specifice. În continuare este prezentată o
descriere detaliată a acestor funcţii.

#550-#699 #10550- #10699 Datele calibrării generale și a
palpatorului
Aceste variabile de uz general sunt salvate la scoaterea din funcţiune. Unele dintre aceste
variabile mai mari #5xx sunt utilizate pentru memorarea datelor pentru calibrarea
palpatorului. Exemplu: #592 setează pe care parte a mesei este poziţionat palpatorul
sculei. Dacă aceste variabile sunt suprascrise, va trebui să calibraţi din nou palpatorul.

NOTE:

Dacă maşina nu are un palpator instalat, puteţi utiliza aceste variabile
ca variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune.

#1080-#1097 #11000-#11255 #13000-#13063 Intrările discrete
de 1 bit
Puteţi conecta intrări dedicate de la dispozitive externe cu următoarele macro-uri:

Variabile

Variabile
preexistente

#11000-#11255
#13000-#13063

Utilizare
256 intrări discrete (read only)

#1080-#1087
#1090-#1097

Date analogice brute şi filtrate la intrările discrete (read
only)
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Valorile de intrare specifice pot fi citite dintr-un program. Formatul este #11nnn, unde nnn
este numărul introdus. Apăsaţi tasta [DIAGNOSTIC] şi selectaţi tab-ul I/O pentru a
vizualiza numerele de intrare şi de ieşire pentru diferitele dispozitive.
Exemplu:
#10000=#11018
În acest exemplu, se înregistrează starea #11018, care se referă la intrarea 18
(Intrare_M-Fin), în variabila #10000.
Intrările utilizatorului pentru PCB I/O
PCB I/O include un set de (2) de două intrări disponibile (100 (#11100) și 101 (#11101)) la
TB5.

-+ -+
43 2 1

TB5
Dispozitivele conectate la aceste intrări trebuie să aibă propria lor alimentare cu tensiune.
Atunci când dispozitivul aplică 10-25 V între Pinul 1 și 2, intrarea de 100 biți (Macro #11100
se schimbă de la 1 la 0. Atunci când dispozitivul aplică 10-25 V între pinul 3 și 4, intrarea
101 (Macro #11101) biți se schimbă de la 1 la 0.

TB5
1
2
3
4

1
2

4

100
3 #11100

10-25V
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1

4

2

3

101
#11101

#12000-#12255 Ieşirile discrete de 1 bit
Unitatea de comandă Haas este capabilă să controleze până la 256 de ieşiri discrete. Însă,
o parte dintre acestea este deja rezervată pentru utilizare de către unitatea de comandă
Haas.

Variabile

Variabile
preexistente

#12000-#12255

Utilizare
256 ieşiri discrete

Valorile de ieşire specifice pot fi citite dintr-un program, respectiv inscripţionate. Formatul
este #12nnn, unde nnn este numărul de ieşire.
Exemplu:
#10000=#12018 ;
În acest exemplu, se înregistrează starea #12018, care se referă la intrarea 18 (motorul
pompei de lichid de răcire), în variabila #10000.

Încărcarea maximă a axei #1064-#1268
Variabilele următoare conţin încărcarea maximă a axei pe care a suportat-o axa respectivă
de la ultima punere în funcţiune a maşinii sau de la ultima ştergere a variabilei macro
respective. Încărcarea maximă a axei se referă la cea mai mare încărcare (100.0 = 100%)
pe care a suportat-o axa respectivă, nu la încărcarea axei în momentul în care unitatea de
comandă citeşte variabila.

#1064 = Axa X

#1264 = Axa C

#1065 = Axa Y

#1265 = Axa U

#1066 = Axa Z

#1266 = Axa V

#1067 = Axa A

#1267 = Axa W

#1068 = Axa B

#1268 = Axa T
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Corecţiile sculelor
Utilizați următoarele variabile macro pentru a citi sau seta următoarele valori pentru
corecţiile pentru geometrie, decalare sau uzură:

#2001-#2050

Corecţia pentru geometria/decalarea sculei pe
axa X

#2051-#2100

Corecţia pentru geometria/decalarea sculei pe
axa Y

#2101-#2150

Corecţia pentru geometria/decalarea sculei pe
axa Z

#2201-#2250

Geometria razei vârfului sculei

#2301-#2350

Direcţia vârfului sculei

#2701-#2750

Uzura sculei pe axa X

#2751-#2800

Uzura sculei pe axa Y

#2801-#2850

Uzura sculei pe axa Z

#2901-#2950

Uzura razei vârfului sculei

#3000 Mesajele de alarmă programabile
#3000 Alarmele pot fi programate. O alarmă programabilă va acţiona exact ca o alarmă
internă. O alarmă este generată prin setarea variabilei macro #3000 la un număr între 1 și
999.
#3000= 15 (MESSAGE PLACED INTO ALARM LIST) ;
Când se face asta, mesajul Alarm clipeşte în partea inferioară a afişajului şi textul din
comentariul următor este plasat în lista de alarme. Codul alarmei (în acest exemplu, 15)
este adunat cu 1000 şi utilizat ca şi cod de alarmă. Dacă se generează o alarmă în acest
mod, toate mişcările încetează şi programul trebuie resetat pentru a se continua. Alarmele
programabile sunt codificate întotdeauna în gama 1000-1999.
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Cronometrele #3001-#3002
Două cronometre pot fi setate la o anumită valoare prin alocarea unui număr pentru
variabila respectivă. Un program poate citi ulterior variabila şi determina timpul scurs de la
setarea cronometrului. Cronometrele pot fi utilizate pentru a imita ciclurile de oprire
temporizată, determina timpul de la o piesă la alta sau orice comportament dependent de
timp se doreşte.
•
•

#3001 Cronometrul pentru milisecunde - Cronometrul pentru milisecunde indică ora
sistemului după punerea în funcţiune în milisecunde. Numărul întreg returnat după
accesarea #3001 reprezintă numărul de milisecunde.
#3002 Cronometrul orar - Cronometrul orar este similar cu cronometrul pentru
milisecunde, cu excepţia faptului că numărul returnat după accesarea#3002 este în
ore. Cronometrele orar şi pentru milisecunde sunt independente unul de altul şi pot
fi setate separat.

#3003 Suprimare bloc cu bloc
Variabila #3003 are prioritate faţă de funcţia Bloc cu bloc într-un cod G. Când #3003 are
o valoare egală cu 1, unitatea de comandă execută continuu fiecare comandă cod G, chiar
dacă funcţia Bloc cu bloc este ON. Când #3003 are o valoare egală cu zero, funcţia Bloc
cu bloc operează ca de obicei. Trebuie să apăsaţi tasta [CYCLE START] pentru a executa
fiecare linie de cod în modul Bloc cu bloc.
#3003=1 ;
G54 G00 X0 Z0 ;
G81 R0.2 Z-0.1 F.002 L0 ;
S2000 M03 ;
#3003=0 ;
T02 M06 ;
Q.05 G83 R0.2 Z-1. F.001 L0 ;
X0. Z0. ;
...

#3004 activează și dezactivează oprirea avansului
Variabila #3004 are prioritate asupra funcţiilor specifice de control în timpul funcţionării.
Primul bit dezactivează [FEED HOLD]. Dacă variabila #3004 este setată la 1, tasta [FEED
HOLD] este dezactivată pentru blocurile de program ce urmează. Setați #3004 la 0 pentru
a activa din nou [FEED HOLD]. De exemplu:
...
(Approach code - [FEED HOLD] allowed) ;
#3004=1 (Disables [FEED HOLD]) ;
(Non-stoppable code - [FEED HOLD] not allowed) ;
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#3004=0 (Enables [FEED HOLD]) ;
(Depart code - [FEED HOLD] allowed) ;
...
Este prezentată în continuare o diagramă a biţilor variabilei #3004 şi prioritizările asociate.
E = Activat D = Dezactivat

#3004

Control manual
viteză de avans

Oprire avans

Verificare oprire
exactă

0

E

E

E

1

D

E

E

2

E

D

E

3

D

D

E

4

E

E

D

5

D

E

D

6

E

D

D

7

D

D

D

NOTE:

Când se setează variabila de control manual al vitezei de avans
(#3004 = 2), unitatea de comandă va seta controlul manual al vitezei
de avans la 100% (implicit). În timpul #3004 = 2, unitatea de comandă
va indica 100% cu text roșu aldin pe afișaj până când variabila este
resetată. După ce a fost resetată viteza de avans (#3004 = 0), aceasta
va reveni la valoarea anterioară de dinainte de setarea variabilei.

#3006 Oprirea programabilă
Puteţi adăuga în program opriri ce acţionează ca un cod M00 - Unitatea de comandă se
opreşte şi aşteaptă să apăsaţi tasta [CYCLE START], apoi programul continuă cu blocul
de după #3006. În acest exemplu, unitatea de comandă afişează comentariul central în
partea inferioară a ecranului.
#3006=1 (comment here) ;
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#3030 Bloc cu bloc
În unitatea de comandă Next Generation, atunci când variabila sistemului #3030 este
setată la 1; unitatea de comandă va intra în modul bloc cu bloc. Nu este nevoie să limitați
căutarea folosind un G103 P1; unitatea de comandă Next Generation va prelucra corect
acest cod.

NOTE:

Pentru ca unitatea de comandă Haas Classic să proceseze corect
variabila sistemului #3030=1, este necesar să limitați căutarea la 1
bloc folosind un G103 P1 înainte de codul #3030=1.

#4001-#4021 Codurile de grupă (modale) pentru ultimul bloc
Grupele de coduri G permit unităţii de comandă a maşinii să proceseze mai eficient
codurile. Codurile G cu funcţii similare sunt incluse de obicei în aceeaşi grupă. De exemplu,
G90 și G91 sunt în grupa 3. Variabilele macro #4001 până la #4021 stochează ultimul cod
G sau codul G implicit pentru oricare dintre cele 21 de grupe.
Codul grupei de coduri G este specificat în dreptul descrierii acesteia în secţiunea Codurile
G.
Exemplu:
G81 Ciclul închis de găurire (Grupa 09)
Când un program macro citeşte codul grupei, programul poate să modifice comportamentul
codului G. Dacă #4003 conţine 91, atunci un program macro poate decide ca toate
mişcările să fie incrementale, şi nu absolute. Nu există nicio variabilă asociată pentru grupa
zero; codurile G de grupa zero sunt nemodale.

#4101-#4126 Datele de adresă (modale) pentru ultimul bloc
Codurile de adresă A-Z (cu excepţia G) sunt păstrate ca valori modale. Informaţia
reprezentată de ultima linie a codului şi interpretată de procesul de anticipare este
conţinută în variabilele #4101 până la #4126. Punerea în corespondenţă a numerelor
variabilelor cu adrese alfabetice corespunde reprezentării prin adrese alfabetice. De
exemplu, valoarea adresei D interpretate anterior este găsită în #4107 şi ultima valoare I
interpretată este #4104. Când se alocă alias o variabilă macro la un cod M, variabilele nu
pot fi transmise către macro utilizând variabilele #1 - #33. În schimb, în macro utilizați
valorile de la #4101 - #4126.
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#5001-#5006 Ultima poziţie ţintă
Punctul final programat pentru ultimul bloc de mişcare poate fi accesat prin intermediul
variabilelor #5001 - #5006, X, Z, Y, A, B şi respectiv C. Valorile sunt date în sistemul curent
de coordonate de lucru şi pot fi utilizate în timp ce maşina se află în mişcare.

#5021-#5026 Poziţia curentă a coordonatelor maşinii
#5021 Axa X

#5022 Axa Z

#5023 Axa Y

#5024 Axa A

#5025 Axa B

#5026 Axa C

Pentru a obține pozițiile curente ale axelor mașinii, apelați variabilele macro #5021#5025, ce corespund axelor X, Z, Y, A și respectiv B.

NOTE:

Valorile NU pot fi citite în timp ce maşina se află în mişcare.

#5041-#5046 Poziţia curentă a coordonatelor de lucru
Pentru a obține pozițiile curente ale axelor mașinii, apelați variabilele macro #5041-#5046,
ce corespund axelor X, Z, Y, A, B, respectiv C.

NOTE:

Valorile NU pot fi citite în timp ce maşina se află în mişcare.
Valoarea pentru #504X are aplicată deja compensarea pentru lungimea sculei.

#5061-#5069 Poziţia curentă a semnalului de salt
Variabilele macro #5061-#5069 corespunzătoare axelor X, Y, Z, A, B, C, U, V şi respectiv
W indică poziţiile axelor în care s-a declanşat ultimul semnal de salt. Valorile sunt date în
sistemul curent de coordonate de lucru şi pot fi utilizate în timp ce maşina se află în
mişcare.
Valoarea pentru #5062 (Z) are aplicată deja compensarea pentru lungimea sculei.

#5081-#5086 Compensarea lungimii sculei
Variabilele macro #5081 - #5086 indică valoarea compensării totale curente pentru
lungimea sculei pe axele X, Z, Y, A, B şi respectiv C. Aceasta include corecţia pentru
lungimea sculei la care se face referinţă prin valoarea curentă setată în codul T plus
valoarea pentru uzură.
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#5201-#5326, #7001-#7386, #14001-#14386 Decalajele de
origine
Expresiile macro pot citi şi seta toate decalajele de origine. Aceasta vă permite să presetaţi
coordonatele în poziţiile exacte, respectiv să setaţi coordonatele la valorile bazate pe
rezultatele poziţiilor semnalelor de salt (palpate) şi calculelor. Când se citeşte o corecţie/un
decalaj, interpretarea şirului de anticipare este oprită până când este executat blocul
respectiv.

#5201- #5206

valori decalaj G52 X, Z, Y, A, B, C

#5221- #5226

valori decalaj G54 X, Z, Y, A, B, C

#5241- #5246

valori decalaj G55 X, Z, Y, A, B, C

#5261- #5266

valori decalaj G56 X, Z, Y, A, B, C

#5281- #5286

valori decalaj G57 X, Z, Y, A, B, C

#5301- #5306

valori decalaj G58 X, Z, Y, A, B, C

#5321- #5326

valori decalaj G59 X, Z, Y, A, B, C

#7001- #7006

Decalaje de origine suplimentare G110 (G154 P1)

#7021-#7026
(#14021-#14026)

Decalaje de origine suplimentare G111 (G154 P2)

#7041-#7046
(#14041-#14046)

Decalaje de origine suplimentare G114 (G154 P3)

#7061-#7066
(#14061-#14066)

Decalaje de origine suplimentare G115 (G154 P4)

#7081-#7086
(#14081-#14086)

Decalaje de origine suplimentare G116 (G154 P5)

#7101-#7106
(#14101-#14106)

Decalaje de origine suplimentare G117 (G154 P6)

#7121-#7126
(#14121-#14126)

Decalaje de origine suplimentare G118 (G154 P7)

#7141-#7146
(#14141-#14146)

Decalaje de origine suplimentare G119 (G154 P8)
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#7161-#7166
(#14161-#14166)

Decalaje de origine suplimentare G120 (G154 P9)

#7181-#7186
(#14181-#14186)

Decalaje de origine suplimentare G121 (G154 P10)

#7201-#7206
(#14201-#14206)

Decalaje de origine suplimentare G122 (G154 P11)

#7221-#7226
(#14221-#14221)

Decalaje de origine suplimentare G123 (G154 P12)

#7241-#7246
(#14241-#14246)

Decalaje de origine suplimentare G124 (G154 P13)

#7261-#7266
(#14261-#14266)

Decalaje de origine suplimentare G125 (G154 P14)

#7281-#7286
(#14281-#14286)

Decalaje de origine suplimentare G126 (G154 P15)

#7301-#7306
(#14301-#14306)

Decalaje de origine suplimentare G127 (G154 P16)

#7321-#7326
(#14321-#14326)

Decalaje de origine suplimentare G128 (G154 P17)

#7341-#7346
(#14341-#14346)

Decalaje de origine suplimentare G129 (G154 P18)

#7361-#7366
(#14361-#14366)

Decalaje de origine suplimentare G154 P19

#7381-#7386
(#14381-#14386)

Decalaje de origine suplimentare G154 P20
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#6001-#6250 Accesarea setărilor cu ajutorul variabilelor
macro
Accesează setările prin intermediul variabilelor #20000 - #20999 sau #6001 - #6250,
începând cu setarea 1. Consultaţi la pagina 423 pentru descrierea detaliată a setărilor
disponibile în unitatea de comandă.

NOTE:

Gama #20000 - 20999 de numere corespunde direct cu numerele
setărilor. Se va utiliza gama #6001 - #6250 pentru accesarea setărilor
doar dacă este necesar ca programul dumneavoastră să fie compatibil
cu maşinile Haas mai vechi.

#6198 Codul de identificare al unităţii de comandă de nouă
generaţie
Variabila macro #6198 are o valoare protejată (read-only) de 1000000.
Puteţi testa variabila #6198 într-un program pentru a se detecta versiunea unităţii de
comandă, apoi rulaţi condiţionat codul de program pentru respectiva versiune a unităţii de
comandă. De exemplu:
%
IF[#6198 EQ 1000000] GOTO5 ;
(Non-NGC code) ;
GOTO6 ;
N5 (NGC code) ;
N6 M30 ;
%
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În acest program, dacă valoarea memorată în variabila #6198 este egală cu 1000000, se
trece la codul compatibil cu unităţile de comandă de nouă generaţie, apoi se încheie
programul. Dacă valoarea memorată în variabila #6198 nu este egală cu 1000000, se
rulează programul pentru alte unităţi decât NGC şi apoi se încheie programul.

#7501 - #7806, #3028 Variabilele schimbătorului de palete
Starea paletelor de la schimbătorul automat de palete este verificată prin utilizarea
următoarelor variabile:

#7501-#7506

Prioritate palete

#7601-#7606

Stare paletă

#7701-#7706

Numere programe de prelucrare alocate paletelor

#7801-#7806

Contorizare utilizare palete

#3028

Număr de palete încărcate pe receptor

#8500-#8515 Managementul avansat al sculei
Aceste variabile oferă informaţii referitoare la funcţia de management avansat al sculei
(ATM). Setaţi variabila #8500 pentru codul grupei de scule, apoi accesaţi informaţiile
referitoare la grupa de scule selectată cu ajutorul macro-urilor protejate (read only)
#8501-#8515.

#8500

Management avansat al sculei (ATM). Cod grupă

#8501

ATM. Procent durată de viaţă disponibilă pentru toate
sculele din grupă.

#8502

ATM. Număr total de utilizări disponibile pentru
sculele din grupă.

#8503

ATM. Număr total de alezaje disponibile pentru
sculele din grupă.

#8504

ATM. Total timp de avans disponibil (în secunde)
pentru sculele din grupă.

#8505

ATM. Total timp total disponibil (în secunde) pentru
sculele din grupă.
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#8510

ATM. Cod sculă de utilizat următoare.

#8511

ATM. Procent durată de viaţă disponibilă pentru scula
următoare.

#8512

ATM. Număr de utilizări disponibile pentru scula
următoare.

#8513

ATM. Număr de alezaje disponibile pentru scula
următoare.

#8514

ATM. Timp de avans disponibil pentru scula
următoare (în secunde).

#8515

ATM. Timp total disponibil pentru scula următoare (în
secunde).

#8550-#8567 Managementul avansat al sculei
Aceste variabile oferă informaţii referitoare la scule. Setaţi variabila #8550 pentru codul
grupei de scule, apoi accesaţi informaţile referitoare la scula selectată cu ajutorul
macro-urilor protejate (read only) #8551-#8567.

NOTE:

Variabilele macro #1601-#2800 asigură accesul la aceleaşi date
pentru sculele individuale, precum variabilele #8550-#8567 asigură
accesul la datele sculelor grupei de scule..

#8550

Sculă individuală DI

#8551

Număr de caneluri al sculei

#8552

Vibraţii maxime înregistrate

#8553

Corecţie pentru lungimea sculei

#8554

Corecţii pentru uzura sculei

#8555

Corecţie pentru diametrul sculei

#8556

Uzură pentru diametrul sculei

#8557

Diametru efectiv
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#8558

Poziţie programabilă lichid de răcire

#8559

Cronometre avans sculă (secunde)

#8560

Cronometre timp total sculă (secunde)

#8561

Limită monitor pentru durata de viaţă a sculei

#8562

Contor monitor pentru durata de viaţă a sculei

#8563

Monitor pentru încărcarea sculei, încărcare maximă
sesizată până în prezent

#8564

Limită monitor pentru încărcarea sculei

#50001 - #50200 Tip sculă
Utilizați variabilele macro #50001 - #50200 pentru a citi sau scrie tipul de sculă setată în
pagina de corecții scule.
T6.2:

Tipuri de scule disponibile pentru strung

Tip sculă

Tip sculă nr.

Strunjire diametru exterior

21

Canelare diametru exterior

22

Filetare diametru exterior

23

Piesă

24

Burghiu

25

Strunjire diametru interior

26

Filetare diametru interior

27

Filetare diametru interior

28

Canelare frontală

29

Tarod

30
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Tip sculă

Tip sculă nr.

Palpator

31

Rezervată pentru utilizare ulterioară

32-40

T6.3:

Tipuri de scule disponibile pentru strung cu ansamblul sculelor antrenate opțional

Tip sculă

Tip sculă nr.

Burghiu pregăurire

41

Burghiu

42

Tarod

43

Freză deget

44

Freză melc

45

Vârf sferic

46

Rezervată pentru utilizare ulterioară

47-60

6.7.4

Utilizarea variabilelor
Pentru toate variabilele, referinţa se face cu un semn de număr (#) urmat de un număr
pozitiv: #1, #10001 și #10501.
Variabilele sunt valori zecimale ce sunt reprezentate ca numere cu punct zecimal mobil.
Dacă o variabilă nu a fost utilizată niciodată, aceasta poate lua o valoare specială
nedefinită undefined. Ceea ce indică faptul că aceasta nu a fost utilizată. O variabilă
poate fi setată la undefined cu variabila specială #0. #0 are valoare nedefinită sau 0.0 în
funcție de context. Referinţele indirecte la variabile pot fi realizate prin includerea numărului
variabilei între paranteze: #[<Expression>]
Expresia este evaluată şi rezultatul devine variabila accesată. De exemplu:
#1=3 ;
#[#1]=3.5 + #1 ;
Aceasta setează variabila #3 la valoarea 6.5.
O variabilă poate fi utilizată în locul adreselor cod G, unde „adresă” se referă la literele A-Z.
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În blocul:
N1 G0 X1.0 ;
variabilele pot fi setate la următoarele valori:
#7 = 0 ;
#1 = 1.0 ;
şi înlocuite cu:
N1 G#7 X#1 ;
Valorile din variabilele utilizate în momentul execuţiei sunt utilizate ca valori de adresă.

6.7.5

Readresarea
Metoda uzuală de setare a adreselor de comandă A-Z este prin adresă urmată de un
număr. De exemplu:
G01 X1.5 Z3.7 F.02 ;
setează adresele G, X, Z și F la 1, 1,5, 3,7 şi 0,02, indicând astfel unităţii de comandă o
mişcare liniară, G01, în poziţia X = 1,5 și Z = 3,7 la o viteză de avans de 0,02 ţoli pe rotație.
Sintaxa macro permite înlocuirea valorii de adresă cu orice variabilă sau expresie.
Instrucţiunea anterioară poate fi înlocuită cu următorul cod:
#1=1 ;
#2=0.5 ;
#3=3.7 ;
#4=0.02 ;
G#1 X[#1+#2] Z#3 F#4 ;
Sintaxa permisă pentru adresele A-Z (cu excepţia N sau O) este după cum urmează:

<adresă><variabilă>

A#101

<adresă><-><variabilă>

A-#101
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<adresă>[<expression>]

Z[#5041+3.5]

<adresă><->[<expression>]

Z-[SIN[#1]]

Dacă valoarea variabilei nu este în acord cu gama de adrese, rezultă o alarmă obişnuită a
unităţii de comandă. De exemplu, codul următor conduce la o alarmă cod G nevalabil,
deoarece lipseşte un cod G143:
#1= 143 ;
G#1 ;
Când se utilizează o variabilă sau o expresie în locul unei valori de adresă, valoarea este
rotunjită la ultima zecimală semnificativă. Dacă #1 = ,123456, atunci G01 X#1 va deplasa
scula maşinii la ,1235 pe axa X. Dacă unitatea de comandă este în modul metric, maşina
va fi deplasată la ,123 pe axa X.
Când se utilizează o variabilă nedefinită pentru înlocuirea unei valori de adresă, referinţa
la adresă este ignorată. De exemplu:
(#1 is undefined) ;
G00 X1.0 Z#1 ;
devine
G00 X1.0 (no Z movement takes place) ;

Instrucţiunile macro
Instrucţiunile macro sunt linii ale codului ce permit programatorului să manipuleze unitatea
de comandă cu caracteristici similare oricărui limbaj de programare standard. Se includ
funcţii, operatori, expresii condiţionale şi aritmetice, instrucţiuni de alocare şi instrucţiuni de
comandă.
Funcţiile şi operatorii se utilizează în expresii pentru modificarea variabilelor sau valorilor.
Operatorii sunt esenţiali pentru expresii, în timp ce funcţiile simplifică sarcina
programatorului.
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Funcţiile
Funcţiile sunt rutine integrate pe care programatorul le poate utiliza. Toate funcțiile au
forma <nume_funcție>[argument] și returnează valori cu punct zecimal mobil. Funcţiile
furnizate împreună cu unitatea de comandă Haas sunt următoarele:

Funcţie

Argument

Rezultat

Observaţii

SIN[ ]

Grade

Zecimal

Sinus

COS[ ]

Grade

Zecimal

Cosinus

TAN[ ]

Grade

Zecimal

Tangentă

ATAN[ ]

Zecimal

Grade

Arctangentă, la fel ca
FANUC ATAN [ ]/[1]

SQRT[ ]

Zecimal

Zecimal

Rădăcină pătrată

ABS[ ]

Zecimal

Zecimal

Valoare absolută

ROUND[ ]

Zecimal

Zecimal

Rotunjire număr zecimal

FIX[ ]

Zecimal

Întreg

Fracţie trunchiată

ACOS[ ]

Zecimal

Grade

Arccosinus

ASIN[ ]

Zecimal

Grade

Arcsinus

#[ ]

Întreg

Întreg

Referinţă indirectă
Consultaţi la pagina 273

Note referitoare la funcţii
Funcţia ROUND operează diferit în funcţie de contextul în care este utilizată. Când este
utilizată în expresii aritmetice, orice număr cu o parte fracţionară mai mare sau egală cu .5
este rotunjit la următorul număr întreg; în caz contrar, partea fracţionară este eliminată din
numărul respectiv.
%
#1=1.714 ;
#2=ROUND[#1] (#2 is set to 2.0) ;
#1=3.1416 ;
#2=ROUND[#1] (#2 is set to 3.0) ;
%
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Când se utilizează funcția ROUND într-o expresie de adresă, dimensiunile metrice și
unghiulare sunt rotunjite la trei zecimale. Pentru dimensiunile în ţoli, precizia cu patru
zecimale este implicită.
%
#1= 1.00333 ;
G00 X[ #1 + #1 ] ;
(Table X Axis moves to 2.0067) ;
G00 X[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ;
(Table X Axis moves to 2.0067) ;
G00 A[ #1 + #1 ] ;
(Axis rotates to 2.007) ;
G00 A[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ;
(Axis rotates to 2.007) ;
D[1.67] (Diameter rounded up to 2) ;
%

Fix versus rotunjit
%
#1=3.54 ;
#2=ROUND[#1] ;
#3=FIX[#1].
%
#2 va fi setat la 4. #3 va fi setat la 3.

Operatorii
Operatorii sunt clasificaţi în (3) categorii: boleeni, aritmetici şi logici.

Operatorii booleeni
Operatorii booleeni evaluează întotdeauna la 1.0 (TRUE) sau 0.0 (FALSE). Există şase
operatori booleeni. Aceşti operatori nu se limitează la expresii condiţionale, fiind însă cel
mai frecvent utilizaţi în expresii condiţionale. Este vorba despre:
EQ - Egal cu
NE - Nu este egal cu
GT - Mai mare ca
LT - Mai mic ca
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GE - Mai mare sau egal cu
LE - Mai mic sau egal cu
Iată patru exemple referitoare la modul în care pot fi utilizaţi operatorii booleeni şi logici:

Exemplu

Explicaţie

IF [#10001 EQ 0.0] GOTO100 ;

Salt la blocul 100 dacă valoarea din variabila #10001
este egală cu 0.0.

WHILE [#10101 LT 10] DO1 ;

Când variabila #10101 este mai mică decât 10,
repetă bucla DO1..END1.

#10001=[1.0 LT 5.0] ;

IF [#10001 AND #10002 EQ
#10003] GOTO1 ;

Variabila #10001 este setată la 1.0 (TRUE).

Dacă valoarea pentru variabila #10001 ŞI variabila
#10002 este egală cu valoarea variabilei #10003,
atunci unitatea de comandă determină saltul la blocul
1.

Operatorii aritmetici
Operatorii aritmetici constau din operatorii unari şi binari. Este vorba despre:

+

- Plus unar

+1,23

-

- Minus unar

-[COS[30]]

+

- Adunare binară

#10001=#10001+5

-

- Scădere binară

#10001=#10001-1

*

- Înmulţire

#10001=#10002*#10003

/

- Împărţire

#10001=#10002/4

MOD

- Rest

#10001=27 MOD 20 (#10001 conține 7)
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Operatorii logici
Operatorii logici sunt operatori ce funcţionează împreună cu valori cu biţi binari. Variabilele
macro sunt numere cu punct zecimal mobil. Când se utilizează operatori logici în variabile
macro, se utilizează doar partea întreagă a numărului cu punct zecimal mobil. Operatorii
logici sunt:
OR - două valori SAU logic împreună
XOR - două valori SAU exclusiv împreună
AND - două valori ŞI logic împreună
Exemple:
%
#10001=1.0 ;
#10002=2.0 ;
#10003=#10001 OR #10002 ;
%
Aici variabila #10003 va conţine 3.0 după operaţia OR.
%
#10001=5.0 ;
#10002=3.0 ;
IF [[#10001 GT 3.0] AND [#10002 LT 10]] GOTO1 ;
%
Aici unitatea de comandă va transfera la blocul 1 deoarece #10001 GT 3.0 evaluează la
1.0 şi #10002 LT 10 evaluează la 1.0, astfel că 1.0 AND 1.0 este 1.0 (TRUE) (adevărat)
şi are loc GOTO (salt la).

NOTE:

Pentru a obţine rezultatele dorite, aveţi grijă atunci când utilizaţi
operatorii logici.

Expresiile
Expresiile sunt definite ca fiind orice secvenţă de variabile şi operatori incluse în paranteze
pătrate, [ şi ]. Expresiile au două utilizări: expresii condiţionale şi expresii aritmetice.
Expresiile condiţionale returnează valorile FALS (0.0) sau ADEVĂRAT (orice valoare
diferită de zero). Expresiile aritmetice utilizează operatori aritmetici împreună cu funcţii
pentru a determina o valoare.
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Expresiile aritmetice
O expresie aritmetică este orice expresie ce utilizează variabile, operatori sau funcţii. O
expresie aritmetică returnează o valoare. Expresiile aritmetice sunt utilizate de obicei în
instrucţiuni de alocare, fără însă a fi limitate la acestea.
Exemple de expresii aritmetice:
%
#10001=#10045*#10030 ;
#10001=#10001+1 ;
X[#10005+COS[#10001]] ;
#[#10200+#10013]=0 ;
%

Expresiile condiţionale
În unitatea de comandă Haas, toate expresiile setează o valoare condiţională. Valoarea
este fie 0.0 (FALS), fie nonzero (ADEVĂRAT). Contextul în care este utilizată expresia
determină dacă expresia este o expresie condiţională. Expresiile condiţionale sunt utilizate
în instruncţiunile IF şi WHILE şi în comanda M99. Expresiile condiţionale pot face uz de
operatori booleeni pentru a ajuta la evaluarea stării de TRUE sau FALSE.
Construcţia condiţională M99 este unică la nivelul unităţii de comandă Haas. Fără
macro-uri, M99 din unitatea de comandă Haas are capacitatea de a efectua un salt
necondiţionat la orice linie din subprogramul curent prin plasarea unui cod P în acea linie.
De exemplu:
N50 M99 P10 ;
efectuează un salt la linia N10. Aceasta nu readuce unitatea de comandă la subprogramul
de apelare. Cu macro-urile activate, M99 se poate utiliza cu o expresie condiţională pentru
un salt condiţionat. Pentru un salt atunci când variabila #10000 este mai mică decât 10,
putem codifica linia de mai sus după cum urmează:
N50 [#10000 LT 10] M99 P10 ;
În acest caz, saltul survine numai atunci când #10000 este mai mică decât 10, în caz
contrar procesarea continuând cu linia de program următoare din secvenţă. În situația
menționată anterior, codul condițional M99 poate fi înlocuit cu
N50 IF [#10000 LT 10] GOTO10 ;
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Instrucţiunile de alocare
Instrucţiunile de alocare vă permit să modificaţi variabilele. Structura unei instrucţiuni de
alocare este:
<expression>=<expression>
Expresia din stânga semnului egal trebuie să se refere întotdeauna la o variabilă macro, fie
direct, fie indirect. Macro-ul următor iniţializează o secvenţă de variabile de orice valoare.
Exemplul următor utilizează atât alocări directe, cât şi indirecte.
%
O50001 (INITIALIZE A SEQUENCE OF VARIABLES) ;
N1 IF [#2 NE #0] GOTO2 (B=base variable) ;
#3000=1 (Base variable not given) ;
N2 IF [#19 NE #0] GOTO3 (S=size of array) ;
#3000=2 (Size of array not given) ;
N3 WHILE [#19 GT 0] DO1 ;
#19=#19-1 (Decrement count) ;
#[#2+#19]=#22 (V=value to set array to) ;
END1 ;
M99 ;
%
Puteţi utiliza macro-ul de mai sus pentru a iniţializa trei seturi de variabile, după cum
urmează:
%
G65 P300 B101. S20 (INIT 101..120 TO #0) ;
G65 P300 B501. S5 V1. (INIT 501..505 TO 1.0) ;
G65 P300 B550. S5 V0 (INIT 550..554 TO 0.0) ;
%
Punctul zecimal în B101., etc. este necesar.

Instrucţiunile de comandă
Instrucţiunile de comandă permit programatorului să execute salturi, atât condiţionate, cât
şi necondiţionate. Acestea oferă de asemenea posibilitatea de a itera o secţiune a unui cod
în baza unei condiţii.
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Saltul necondiționat (GOTOnnn și M99 Pnnnn)
În cazul unităţii de comandă Haas, există două metode de executare a saltului
necondiţionat. Un salt necondiționat va efectua întotdeauna un salt la un anumit bloc. M99
P15 va efectua un salt necondiționat la blocul numărul 15. Codul M99 poate fi utilizat
indiferent dacă sunt instalate macro-urile şi reprezintă metoda tradiţională de efectuare a
salturilor necondiţionate la unităţile de comandă Haas. GOTO15 face același lucru ca M99
P15. La unitatea de comandă Haas, comanda GOTO poate fi utilizată în aceeaşi linie cu alte
coduri G. GOTO se execută după orice alte comenzi ca şi codurile M.

Saltul calculat (GOTO#n şi GOTO [expression])
Saltul calculat permite programului să transfere comanda într-o altă linie a codului din
acelaşi subprogram. Unitatea de comandă poate calcula blocul în cursul rulării
programului, prin utilizarea structurii GOTO [expression], respectiv acesta poate fi
transmis prin intermediul unei variabile locale, prin utilizarea structuriiGOTO#n.
GOTO va rotunji rezultatul variabilei sau expresiei ce este asociată saltului calculat. De
exemplu, dacă variabila #1 conţine 4.49 şi programul conţine o comandă GOTO#1, unitatea
de comandă va încerca transferul la blocul ce conţine N4. Dacă variabila #1 conţine 4.5,
unitatea de comandă va face transferul la blocul ce conţine N5.
Exemplu: Puteţi dezvolta următoarea structură de cod într-un program ce alocă serii de
fabricaţie pieselor:
%
O50002 (COMPUTED BRANCHING) ;
(D=Decimal digit to engrave) ;
;
IF [[#7 NE #0] AND [#7 GE 0] AND [#7 LE 9]] GOTO99 ;
#3000=1 (Invalid digit) ;
;
N99;
#7=FIX[#7] (Truncate any fractional part) ;
;
GOTO#7 (Now engrave the digit) ;
;
N0 (Do digit zero) ;
M99 ;
;
N1 (Do digit one) ;
;
M99 ;
%
În cazul subprogramului de mai sus, se va utiliza următorul apel pentru a grava cifra cinci:
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G65 P9200 D5 ;
Comenzile GOTO calculate ce utilizează o expresie pot fi utilizate pentru procesarea
salturilor pe baza rezultatelor citirii intrărilor hardware. De exemplu:
%
GOTO [[#1030*2]+#1031] ;
N0(1030=0, 1031=0) ;
...M99 ;
N1(1030=0, 1031=1) ;
...M99 ;
N2(1030=1, 1031=0) ;
...M99 ;
N3(1030=1, 1031=1) ;
...M99 ;
%
#1030 și #1031.

Saltul condiționat (IF și M99 Pnnnn)
Saltul condiţionat permite programului să transfere comanda într-o altă secţiune a codului
din aceeaşi subprogram. Saltul condiţionat poate fi utilizat doar atunci când sunt activate
macro-urile. Unitatea de comandă Haas permite două metode de executare a saltului
condiţionat.
IF [<conditional expression>] GOTOn
Așa cum s-a discutat, <expresia condițională> este orice expresie care utilizează oricare
din cei șase operatori booleeni EQ, NE, GT, LT, GE sau LE. Parantezele ce încadrează
expresia sunt obligatorii. În cazul unităţii de comandă Haas, nu este necesar să se includă
aceşti operatori. De exemplu:
IF [#1 NE 0.0] GOTO5 ;
poate fi de asemenea:
IF [#1] GOTO5 ;
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În această instrucţiune, dacă variabila #1 conţine orice altceva decât 0.0, respectiv
valoarea nedefinită #0, atunci se va produce saltul la blocul 5; în caz contrar, va fi executat
blocul următor.
În cazul unității de comandă Haas, o <expresie condițională> poate fi utilizată de asemenea
cu formatul M99 Pnnnn. De exemplu:
G00 X0 Y0 [#1EQ#2] M99 P5;
Aici, condiţia se referă doar la porţiunea M99 a instrucţiunii. Scula maşinii este comandată
să se deplaseze la X0, Y0 indiferent dacă expresia este evaluată ca adevărată sau falsă.
Numai saltul, M99, este executat pe baza valorii expresiei. Se recomandă să fie utilizată
varianta IF GOTO dacă se doreşte portabilitatea.

Execuţia condiţionată (IF THEN)
Execuţia instrucţiunilor de comandă poate fi realizată de asemenea prin utilizarea
construcţiei IF THEN. Structura este:
IF [<conditional expression>] THEN <statement> ;

NOTE:

Pentru menţinerea compatibilităţii cu sintaxa FANUC, THEN nu poate
fi utlizată cu structura GOTOn.
Această structură este utilizată de regulă pentru instrucţiuni de alocare condiţionată cum ar
fi:
IF [#590 GT 100] THEN #590=0.0 ;
Variabila #590 este setată la zero atunci când valoarea #590 depăşeşte 100.0. În cazul
unităţii de comandă Haas, dacă o expresie condiţională este evaluată ca FALSĂ (0.0),
atunci restul blocului IF este ignorat. Aceasta înseamnă că instrucţiunile de comandă pot
fi de asemenea condiţionate astfel încât să se poată scrie ceva de genul:
IF [#1 NE #0] THEN G01 X#24 Y#26 F#9 ;
Aceasta determină execuţia unei mişcări liniare doar dacă variabilei #1 i s-a alocat o
valoare. Un alt exemplu ar fi:
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IF [#1 GE 180] THEN #101=0.0 M99 ;
Aceasta spune că dacă variabila #1 (adresa A) este mai mare sau egală cu 180, atunci
variabila #101 este setată la zero şi se revine din subprogram.
Iată un exemplu de instrucţiune IF ce determină saltul dacă s-a iniţializat o variabilă ce
conţine orice valoare. În caz contrar, procesarea continuă şi se generează o alarmă.
Reţineţi, atunci când este generată o alarmă, execuţia programului este oprită.
%
N1 IF [#9NE#0] GOTO3 (TEST FOR VALUE IN F) ;
N2 #3000=11(NO FEED RATE) ;
N3 (CONTINUE) ;
%

Iteraţia/Bucla (WHILE DO END)
Esenţială pentru toate limbajele de programare este capacitatea de a se executa o
secvenţă de instrucţiuni de un număr de ori dat sau de a se parcurge în buclă o secvenţă
de instrucţiuni până când este satisfăcută o condiţie. Codurile G tradiţionale permit acest
lucru prin utilizarea adreselor L. Un subprogram poate fi executat de oricâte ori prin
utilizarea adreselor L.
M98 P2000 L5 ;
Aceasta este limitată, deoarece nu puteţi încheia execuţia unui subprogram cu o condiţie.
Macro-urile conferă flexibilitate în cazul construcţiilor WHILE-DO-END. De exemplu:
%
WHILE [<conditional expression>] DOn ;
<statements> ;
ENDn ;
%
Aceasta execută instrucţiunile dintre DOn şi ENDn atât timp cât expresia condiţională este
evaluată ca adevărată. Parantezele din expresie sunt necesare. Dacă o expresie este
evaluată ca falsă, atunci blocul de după ENDn este cel executat în continuare. WHILE poate
fi abreviat în WH. Porţiunea DOn-ENDn a instrucţiunii este împerecheată. Valoarea n este
1-3. Aceasta înseamnă că nu pot exista mai mult de trei bucle încapsulate într-un
subprogram. O încapsulare se referă la o buclă inclusă în altă buclă.
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Deşi încapsularea instrucţiunilor WHILE poate avea doar până la trei niveluri, în realitate nu
există practic nicio limită, deoarece fiecare subprogram poate avea până la trei niveluri de
încapsulare. Dacă este necesară o încapsulare la un nivel mai mare de 3, segmentul ce
conţine cele trei niveluri inferioare ale încapsulării poate fi transformat într-un subprogram,
depăşindu-se astfel limitarea menţionată.
Dacă sunt incluse două bucle separate WHILE într-un subprogram, acestea pot utiliza
acelaşi index de încapsulare. De exemplu:
%
#3001=0 (WAIT 500 MILLISECONDS) ;
WH [#3001 LT 500] DO1 ;
END1 ;
<Other statements>
#3001=0 (WAIT 300 MILLISECONDS) ;
WH [#3001 LT 300] DO1 ;
END1 ;
%
Puteţi utiliza GOTO pentru a efectua un salt afară dintr-o regiune inclusă într-o buclă
DO-END, dar nu puteţi utiliza GOTO pentru a efectua un salt în aceasta. Saltul în interiorul
unei regiuni DO-END prin utilizarea GOTO este permis.
O buclă infinită poate fi executată prin eliminarea WHILE şi a expresiei. Astfel,
%
DO1 ;
<statements>
END1 ;
%
execută până la apăsarea tastei RESET (resetare).

CAUTION:

Codul următor poate fi derutant:
%
WH [#1] D01 ;
END1 ;
%
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În acest exemplu, rezultă o alarmă ce indică faptul că nu s-a găsit niciun Then; Then se
referă la D01. Schimbați D01 (zero) în DO1 (litera O).

6.7.6

Comunicaţia cu dispozitive externe - DPRNT [ ]
Macro-urile oferă capacităţi suplimentare de comunicaţie cu dispozitivele periferice. Cu
dispozitivele furnizate de utilizator, puteţi digitaliza piesele, furniza rapoarte de inspecţie în
momentul execuţiei sau sincroniza unităţile de comandă.

Ieşirea formatată
Instrucțiunea DPRNT permite programelor să trimită text formatat spre portul serial. DPRNT
poate imprima orice text și orice variabilă pe portul serial. Forma instrucțiunii DPRNT este
următoarea:
DPRNT [<text> <#nnnn[wf]>... ] ;
DPRNT trebuie să fie singura comandă din bloc. În exemplul anterior, <text> este orice
caracter de la A la Z sau literă (+,-,/,* şi spaţiu). Când este transmis la ieşire un asterisc,
acesta este transformat în spaţiu. <#nnnn[wf]> este o variabilă urmată de un format.
Numărul variabilei poate fi orice variabilă macro. Formatul [wf] este necesar şi constă din
două cifre incluse între paranteze drepte. Vă amintim că variabilele macro sunt numere
reale alcătuite dintr-o parte întreagă şi o parte fracţionară. Prima cifră din format indică
numărul total de locuri rezervate la ieşire pentru partea întreagă. A doua cifră indică
numărul total de locuri rezervate pentru partea fracţionară. Unitatea de comandă poate
utiliza orice cifră de la 0-9 atât pentru partea întreagă, cât şi pentru partea fracţionară.
Un punct zecimal este tipărit între partea întreagă şi partea fracţionară. Partea fracţionară
este rotunjită la ultima zecimală semnificativă. Când se rezervă zero locuri pentru partea
fracţionară, nu este tipărit niciun punct zecimal. Se tipăresc zerouri în final dacă există o
parte fracţionară. Cel puţin un loc este rezervat pentru partea întreagă, chiar dacă este
vorba despre un zero. Dacă valoarea părţii întregi are mai puţine cifre decât au fost
rezervate, se transmit la ieşire spaţii libere. Dacă valoarea părţii întregi are mai multe cifre
decât au fost rezervate, câmpul este extins, astfel încât aceste numere să poată fi tipărite.
Unitatea de comandă efectuează o trecere la aliniat nou după fiecare bloc DPRNT.
Exemplu de DPRNT [ ]:
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Cod

Ieşire

#1= 1.5436 ;

DPRNT[X#1[44]*Z#1[03]*T#1[40]] ;

DPRNT[***MEASURED*INSIDE*DIAMETER**
*] ;

DPRNT[] ;

X1.5436 Z 1.544 T 1

MEASURED INSIDE DIAMETER (diametru
interior măsurat)

(fără text, doar trecere la aliniat nou)

#1=123.456789 ;

DPRNT[X-#1[35]] ;

X-123.45679 ;

Setările DPRNT[ ]
Setarea 261 stabileşte destinaţia pentru instrucţiunile DPRNT. Puteţi opta pentru a le
transmite către un fişier sau un port TCP. Setările 262 şi 263 specifică destinaţia pentru
ieşirea DPRNT. Consultaţi secţiunea Setările a acestui manual pentru informaţii
suplimentare în acest sens.

Execuţia
Instrucţiunile DPRNT sunt executate în timpul anticipării. Aceasta înseamnă că trebuie să
fiţi atent unde apar instrucţiunile DPRNT în program, în special dacă se intenţionează
tipărirea.
G103 este utilă pentru limitarea anticipării blocurilor. Dacă doriţi să limitaţi interpretarea
anticipată a unui bloc, va trebui să includeţi următoarea comandă la începutul programului:
Aceasta determină unitatea de comandă să anticipeze (2) blocuri.
G103 P1 ;
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Pentru a anula limitarea anticipării, modificați comanda în G103 P0. G103 nu poate fi
utilizat atunci când compensarea frezei este activă.

Editarea
Instrucţiunile macro incorect structurate sau incorect plasate vor genera o alarmă. Aveţi
grijă atunci când editaţi expresii; parantezele trebuie închise.
Funcţia DPRNTDPRNT[ ] poate fi editată similar cu un comentariu. Aceasta poate fi
ştearsă, mutată în întregime sau se pot edita elemente individuale dintr-o paranteză.
Referinţele la variabile şi expresiile referitoare la format se vor modifica în ansamblu. Dacă
doriţi să modificaţi [24] în [44], plasaţi cursorul astfel încât [24] să fie marcat, tastaţi [44] şi
apăsaţi tasta [ENTER] (execuţie). Reţineţi că puteţi utiliza maneta de avans rapid pentru a
vă deplasa în interiorul expresiilor DPRNTDPRNT[ ] lungi.
Adresele cu expresii pot fi oarecum derutante. În astfel de cazuri, adresa alfabetică este
autonomă. De exemplu, blocul următor conţine o expresie de adresă în X:
G01 X [COS [90]] Z3.0 (CORRECT) ;
Aici, X şi parantezele sunt autonome şi sunt elemente editabile separat. Este posibilă, prin
editare, ştergerea întregii expresii şi înlocuirea acesteia cu o constantă cu punct zecimal
mobil.
G01 X 0 Z3.0 (WRONG) ;
Blocul de mai sus va conduce la o alarmă în momentul execuţiei. Structura corectă este
următoarea:
G01 X0 Z3.0 (CORRECT) ;

NOTE:

Nu există spaţiu între X şi zero (0). Reţineţi că atunci când observaţi
un caracter alfabetic autonom, acesta este o expresie de adresă.

6.7.7

G65 Apelarea subprogramului macro pentru dotarea
opţională (Grupa 00)
G65 este comanda ce apelează un subprogram cu capacitatea de a-i transmite acestuia
argumente. Structura este următoarea:
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G65 Pnnnnn [Lnnnn] [arguments] ;
Argumentele subliniate în paranteze drepte sunt opţionale. Consultaţi secţiunea
Programarea pentru mai multe detalii referitoare la argumentele macro.
Comanda G65 reclamă o adresă P corespunzătoare unui număr de program aflat curent în
memoria unităţii de comandă sau traiectoria unui program. Când este utilizată adresa L,
apelarea macro este repetată de numărul de ori specificat.
Când este apelat un subprogram, unitatea de comandă caută subprogramul pe unitatea
activă sau traiectoria unui program. Dacă subprogramul nu poate fi localizat pe unitatea
activă, unitatea de comandă caută în unitatea indicată prin setarea 251. Consultaţi
secţiunea Setarea locaţiilor de căutare pentru informaţii suplimentare referitoare la
căutarea unui subprogram. Se generează o alarmă dacă unitatea de comandă nu găseşte
subprogramul.
În exemplul 1, subprogramul 1000 este apelat o dată fără condiții transmise
subprogramului. Apelurile G65 sunt similare, dar nu sunt același lucru cu apelurile M98.
Apelurile G65 pot fi încapsulate de până la 9 ori, ceea ce înseamnă că programul 1 poate
apela programul 2, programul 2 poate apela programul 3 și programul 3 poate apela
programul 4.
Exemplul 1:
%
G65 P1000 (Call subprogram O01000 as a macro) ;
M30 (Program stop) ;
O01000 (Macro Subprogram) ;
...
M99 (Return from Macro Subprogram) ;
%
În exemplul 2, programul LightHousing.nc este apelat utilizând traiectoria în care se află.
Exemplul 2:
%
G65 P15 A1. B1.;
G65 (/Memory/LightHousing.nc) A1. B1.;

NOTE:
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Traiectoriile sunt sensibile la majuscule.

6.7.8

Alocarea alias
Codurile alias sunt coduri G şi M definite de utilizator ce fac referinţă la un program macro.
Utilizatorii au la dispoziţie 10 coduri alias G şi 10 coduri alias M. Numerele de program 9010
- 9019 sunt rezervate alocarea alias cod G, iar numerele de program 9000 - 9009 sunt
rezervate alocarea alias cod M.
Alocarea alias este un mod de alocare a unui cod G sau M pentru o secvenţă G65 P#####.
De exemplu, în exemplul 2 de mai sus, ar fi mai uşor de scris:
G06 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10 ;
Când se alocă un alias, variabila poate fi transmisă cu un cod G; variabila nu poate fi
transmisă cu un cod M.
Aici, s-a înlocuit un cod G neutilizat, G06 pentru G65 P9010. Pentru ca blocul de mai sus
să funcţioneze, valoarea asociată cu subprogramul 9010 trebuie setată la 06. Consultaţi
secţiunea Setarea aliasurilor pentru a vedea modul de setare a aliasurilor.

NOTE:

Codurilor G00, G65, G66 și G67 nu li se poate aloca un alias. Toate
celelalte coduri cuprinse între 1 şi 255 pot fi utilizate pentru alocare
alias.
Dacă un subprogram de apelare macro este setat pentru un cod G şi subprogramul nu este
în memorie, se emite o alarmă. Consultaţi secţiunea G65 Apelarea subprogramului macro
de la pagina 289 cu privire la modul de localizare a subprogramului. Se generează o alarmă
dacă nu este găsit subprogramul.

Setarea aliasurilor
Setarea aliasurilor cod G sau cod M se face în fereastra Coduri alias. Pentru a seta un alias:
1.
2.

Apăsaţi tasta [SETTING] şi navigaţi până la tab-ul Alias Codes.
Apăsați tasta [EMERGENCY STOP] de pe unitatea de comandă.

3.

Utilizând tastele cursor, selectaţi codul de apelare macro M sau G de utilizat.

4.

Introduceţi numărul codului G sau M pentru care doriţi să faceţi alocarea alias. De
exemplu, dacă doriţi să faceţi alocarea alias pentru G06 tip 06.

5.

Apăsaţi [ENTER].

6.

Repetaţi paşii 3 - 5 pentru celelalte coduri alias G sau M.

7.

Dezactivați butonul [EMERGENCY STOP] de pe unitatea de comandă.
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Setarea unei valori alias egale cu 0 dezactivează alocarea alias pentru subprogramul
asociat.
F6.10:
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Fereastra Coduri alias

6.8

Creatorul de forme
Creatorul de forme vă permite să creați rapid forme în program și traiectorii ale sculei.
Pentru a crea un profil nou, apăsați [EDIT] și apoi selectați tab-ul Shape Creator. Dacă
ați creat deja profilul unei forme, mergeți la folderul User Data, My Profiles cu lista de
programe și selectați fișierul creatorului de forme. Apăsați [SELECT PROGRAM] pentru a
continua editarea formei.

F6.11:

Ecranul Creator forme.

1

3

2

4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14

1.

Variabilele de mișcare.

2.

Apăsați [ENTER] pentru a adăuga un rând nou.

3.

Masa de proiectare a creatorului de forme.

4.

Viteza manetei de avans rapid

5.

Apăsați [ENTER] pentru a seta valoarea.

6.

Apăsați [INSERT] pentru a introduce un tip de mișcare: Mișcare de avans liniar,
Mișcare de avans circular în sens orar, Mișcare de avans circular în sens antiorar.

7.

Marcați tipul de mișcare dorit și apăsați butonul [ALTER] pentru a trece la un alt tip
de mișcare.

8.

Marcați tipul de mișcare dorit și apăsați butonul [DELETE] pentru a șterge mișcarea.
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9.
10.

6.8.1

Apăsați [F4] și apoi introduceți un nume pentru a salva fișierul creatorului de forme.
Va salva fișierul în User Data/Profilurile mele/fișier.
Apăsați butonul [F2] pentru a activa zoom-ul.

11.

Apăsați butonul [F3] pentru a deschide funcțiile calculatorului.

12.

Apăsați butonul [ORIGIN] pentru a crea o nouă formă sau pentru a anula modificările
efectuate.

13.

Măriți căsuța de vizualizare.

14.

Text de ajutor.

Utilizarea creatorului de forme
Acesta este un exemplu de utilizare a creatorului de forme pentru a genera un profil extern
de strunjire de degroșare.

F6.12:
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1.

Apăsați butonul [EDIT] și cursorul drept la tab-ul Shape Creator.

2.

Utilizați roata de avans rapid pentru a seta valorile. Setarea pozițiilor pentru
dimensiunile brute: Poziția X 2.5000, Poziția Z 0.0250.

3.

Setarea pozițiilor punctului de deplasare rapidă: Poziția X 3.3000, Poziția Z 0.2000.

4.

Setarea pozițiilor de start: Poziția X 0.5000, Poziția Z 0.2000.

5.

Apăsați [ENTER] pentru a adăuga un rând și selectați 1: Mișcarea de avans liniară.

6.

Setare poziții de avans liniar: Poziția X 0.5000, Poziția Z -1.6000, Unghi180.000,
Teșitură 0.0000, Rotunjire 0.0000.

7.

Apăsați [ENTER] pentru a adăuga un rând și selectați 1: Mișcarea de avans liniară.

8.

Setare poziții de avans liniar: Poziția X 1.5000, Poziția Z -1.6000, Unghi90.000,
teșitură 0.0000, Rotunjire 0.0000.

9.

Apăsați [ENTER] pentru a adăuga un rând și selectați 1: Mișcarea de avans liniară.

10.

Setare poziții de avans liniar: Poziția X 1.5000, Poziția Z -3.0000, Unghi180.000,
teșitură 0.0000, Rotunjire 0.0000.

11.

Apăsați [ENTER] pentru a adăuga un rând și selectați 1: Mișcarea de avans liniară.

12.

Setare poziții de avans liniar: Poziția X 3.3000, Poziția Z -3.0000, Unghi90.000,
Teșitură 0.0000, Rotunjire 0.0000.

13.

Apăsați [F4] pentru a salva profilul formei. Când acesta este finalizat, unitatea de
comandă va salva fișierul în tab-ul Date utilizator, directorul Profilurile mele.
Consultați secțiunea următoare pentru a genera programul cod G utilizând modelul
VPS, cu acest profil al formei.
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6.8.2

Utilizarea creatorului de forme - modelul VPS
Acest exemplu va crea un program cod G utilizând Ciclurile de scoatere a profilului Ø EXT.
în modelele VPS.

F6.13:

296

Exemplu creator de forme.

1.

Apăsați butonul [EDIT] și cursorul stâng până la tab-ul VPS.

2.

Mergeți la folderul VPS și apăsați cursorul drept pentru a vedea modelele.

3.

Găsiți modelul OD Profile Removal Cycles și apăsați butonul [ENTER].

4.

Pentru SHAPE apăsați [ENTER] pentru a selecta fișierul Creator de forme, care a
fost creat în secțiunea anterioară.

5.

Setați TOOL_NUMBER (număr sculă) la 1.

6.

Setați TOOL_OFFSET_NUMBER (număr corecție sculă) la 1.

7.

Introduceți numărul WORK_OFFSET (decalaj de origine). În acest exemplu valoarea
este 54.

8.

Setați variabila MAX_RPM (rot/min maxime) la: 2300

9.

Setați variabila SURFACE_SPEED_MINUTE (viteza de așchiere pe minut) la: 650

10.

Setați FLOOD _COOLANT (jet lichid de răcire) la: 8.

11.

Setați variabila HPC_COOLANT (HPC lichid de răcire) la: 88

12.

Setarea STOCK_DIAMETER (diametru adaos) este definită în fișierul Creatorului de
forme.

13.

Setați variabila STOCK_REMOVAL _CYCLE (ciclu înlăturare adaos) la: 71.

14.

Setați variabila TOOL_NOSE_COMP (Compensarea vârfului sculei) la: 42.

15.

Setați variabila DOC (Adâncimea de așchiere) la: 0,05

16.

Setați variabila X_FINISH _STOCK (adaos finisare axa x) la: 0,01

17.

Setați variabila Z_FINISH_STOCK (adaos finisare axa z) la: 0,003

18.

Setați variabila FEEDRATE (viteza de avans) la: 0,01

19.

X_RAPID_POINT (punct deplasare rapidă x) este definit în fișierul Creator de forme.

20.

Z_RAPID_POINT (punct deplasare rapidă z) este definit în fișierul Creator de forme.

21.

Pentru RETRACT_X_HOME (revenire x în poziția de origine) introduceți Y pentru a
trimite capul revolver în poziția de origine a axei X sau N pentru a introduce valoarea
poziției schimbătorului de scule pentru axa Z, pe linia următoare.

22.

Pentru RETRACT_Z_HOME (revenire z în poziția de origine) introduceți Y pentru a
trimite capul revolver în poziția de origine a axei Z sau N pentru a introduce valoarea
poziției schimbătorului de scule pentru axa Z, pe linia următoare.

23.

Setați variabila END_M_CODE (terminare code M) la: 30 pentru a încheia programul
cu un M30.

24.

Apăsați [F4] pentru a genera codul G și selectați 2 la Output to MDI.

25.

Apăsați butonul [GRAPHICS]. Rulați programul și verificați ca programul să fie rulat
fără alarme.
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6.9

Sistemul de programare vizuală (VPS)
VPS vă permite să creaţi rapid programe pentru modelele de programe. Pentru a accesa
VPS, apăsaţi tasta [EDIT] şi selectaţi apoi tab-ul VPS.

F6.14:

Ecranul de pornire VPS. [1] Modele utilizate recent, [2] Fereastră director Model, [3]
[ENTER] pentru încărcarea unui model, [4] [F4] pentru comutarea între directoarele
Utilizate recent şi Model.

4
3

1

2

În fereastra directorului Model, puteţi opta între directoarele VPS sau CUSTOM. Marcaţi
numele unui director şi apăsaţi tasta săgeată [RIGHT] pentru a vedea conţinutul
directorului.
Ecranul de pornire VPS vă permite de asemenea să alegeţi dintre modelele utilizate recent.
Apăsaţi tasta [F4] pentru a comuta în fereastra Utilizate recent şi marcaţi un model din listă.
Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a încărca modelul respectiv.
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6.9.1

Exemplu de VPS
Când utilizaţi VPS, selectaţi un model pentru funcţia pe care doriţi să o programaţi, apoi
introduceţi variabilele pentru a crea un program. Modelele implicite includ funcţii de palpare
şi prelucrare. Puteţi crea de asemenea modele proprii. Contactaţi departamentul Aplicaţii
de la HFO pentru asistenţă în legătură cu modelele proprii.
În acest exemplu, utilizăm un model VPS pentru a programa OD ROUGH PROFILING.
Toate modelele VPS funcţionează la fel: Completaţi mai întâi valorile pentru variabilele
modelului, apoi generaţi un program.
Apăsaţi tasta [EDIT] şi selectaţi apoi tab-ul VPS.

1.

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a marca opţiunea de meniu VPS. Apăsaţi tasta săgeată
[RIGHT] pentru a selecta opţiunea dorită.

2.

Marcaţi şi selectaţi opţiunea OD Rough Profiling din meniul următor.

3.
F6.15:

Exemplu de fereastră de generare program de gravare VPS. [1] Ilustrarea variabilelor, [2]
Tabel variabile, [3] Text descriere variabile, [4] Valoarea implicită modificată de indicator,
[5] Ilustrarea modelului, [6] Ștergere [ORIGIN], [7] Generare cod G [F4], [8] Rularea în
modul MDI [CYCLE START].

8
7
6

1

5

4

2

3
4.

În fereastra Generare program, utilizaţi tastele săgeţi [UP] şi [DOWN] pentru a
marca rândurile de variabile.
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6.10

5.

Tastaţi o valoare pentru variabila marcată şi apăsaţi tasta [ENTER]. Unitatea de
comandă va afișa un asterisc (*) lângă variabilă, dacă a fost modificată valoarea
implicită. Pentru a seta din nou variabile la valoarea implicită, apăsați butonul
[ORIGIN].

6.

Apăsaţi tasta săgeată [DOWN] pentru a trece la variabila următoare.

7.

După introducerea tuturor variabilelor, puteţi apăsa butonul [CYCLE START] pentru
a rula imediat programul în MDI, respectiv [F4] pentru a transfera codul în memoria
temporară sau MDI fără rularea programului.

Axa Y
Axa Y deplasează sculele perpendicular pe axa centrală a arborelui principal. Deplasarea
este obţinută prin mişcarea compusă a şuruburilor cu bile ale axelor X şi Y.
A se vedea G17 şi G18, începând de la pagina 328, pentru informaţii referitoare la
programare.
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F6.16:

Mişcarea axei Y: [1] Mișcarea complexă a axei Y, [2] Plan orizontal.

1

X

2
+

+

Y

C1

X

+

Z

+

6.10.1 Înfăşurătoarele cursei pe axa Y
Puteţi găsi informaţii detaliate referitoare la înfăşurătoarea de lucru şi înfăşurătoarea cursei
pentru maşina dumneavoastră la adresa data.haascnc.com/install.

TIP:

Acest site poate fi accesat la adresa www.haascnc.com, apoi derulați
în jos în partea de jos a paginii și faceți clic pe Ghidul de pre-instalare
pentru mașină.
Selectați modelul mașinii dumneavoastră, iar apoi faceți click pe „Download Detailed
Layout Drawings for the.. (Descărcați schițele detaliate pentru…) PDF”.
Atunci când setați sculele pentru axa Y, luați în considerare acești factori:
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•
•
•

Diametrul piesei de prelucrat
Extensia sculei (scule radiale)
Cursa necesară a axei Y faţă de axa centrală

6.10.2 Strungul cu axă Y şi cap revolver VDI
Poziţia înfășurătoarei de lucru se deplasează la utilizarea de scule antrenate radiale. Cota
cu care scula aşchietoare iese în afară faţă de axa centrală a locaşului sculei reprezintă
distanţa cu care se deplasează înfăşurătoarea.
Puteţi găsi informaţii detaliate referitoare la înfășurătoarea de lucru şi înfășurătoarea cursei
pentru maşina dumneavoastră la adresa data.haascnc.com/install.

TIP:

Acest site poate fi accesat la adresa www.haascnc.com, apoi derulați
în jos în partea de jos a paginii și faceți clic pe Ghidul de pre-instalare
pentru mașină.
Selectați modelul mașinii dumneavoastră, iar apoi faceți click pe „Download Detailed
Layout Drawings for the.. (Descărcați schițele detaliate pentru…) PDF”.

6.10.3 Operarea şi programarea
Axa Y este o axă suplimentară la strunguri (dacă este prevăzută); aceasta poate fi
comandată şi se comportă în acelaşi mod ca axele X şi Z standard. Nu este necesară o
comandă de activare a axei Y.
Strungul va poziţiona automat axa Y faţă de axa centrală a arborelui principal după o
schimbare a sculei. Asiguraţi-vă că este poziţionat corect capul revolver înainte să
comandaţi rotaţia.
Codurile G şi M Haas standard sunt disponibile la programarea cu axa Y.
Compensarea frezei se poate aplica în ambele planuri G17 şi G19 atunci când se execută
operaţii cu scule antrenate. Se vor respecta regulile referitoare la compensarea frezei
pentru a se preveni mişcarea necontrolată atunci când se activează sau dezactivează
funcţia de compensare. Valoarea razei sculei utilizate trebuie introdusă în coloana RADIUS
a paginii Geometrie sculă pentru scula respectivă. Vârful sculei va fi considerat a fi „0” dacă
nu se introduce nicio valoare.
Recomandări pentru programare:
•
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Comandaţi revenirea axelor în poziția de origine sau într-o poziţie sigură de
schimbare a sculei în cursele rapide, prin utilizarea G53, ce deplasează toate axele
simultan cu aceeaşi viteză. Indiferent de poziţiile axei Y şi axei X una faţă de cealaltă,
ambele se vor deplasa cu viteza maximă posibilă în poziţia comandată şi, de obicei,
nu îşi vor încheia concomitent deplasarea. De exemplu:

G53 X0 (command for home) ;
G53 X-2.0 (command for X to be 2" from home) ;
G53 X0 Y0 (command for home) ;
A se vedea G53 de la pagina 334.

Dacă se comandă revenirea axelor Y şi X în poziția de origine prin utilizarea G28,
trebuie satisfăcute următoarele condiţii şi comportamentul descris aşteptat:
–

Identificarea adresei pentru G28:
X=U
Y=Y
Z=W
B=B
C=H
Exemplu:
G28 U0 (U Zero) ; trimite axa A în poziția de origine.
G28 U0 ; este corect cu axa Y sub axa centrală a arborelui principal.
G28 U0 ; declanşează o alarmă 560 dacă axa Y se află deasupra axei
centrale a arborelui principal. Însă comandarea mai întâi a revenirii axei Y în
origine sau utilizarea unui cod G28 fără un cod literal de adresă nu va genera
alarma 560.
G28 ; deplasează mai întâi succesiv axele X, Y și B în origine, apoi axele C şi Z
G28 U0 Y0 ; nu declanşează nicio alarmă indiferent de poziţia axei Y.
G28 Y0 ; este corect cu axa Y deasupra axei centrale a arborelui principal.
G28 Y0 ; este corect cu axa Y sub axa centrală a arborelui principal
Apăsând [POWER UP/RESTART] sau [HOME G28] se produce mesajul:
Function locked.

–

•

Dacă se comandă revenirea axei X în poziția origine, în timp ce axa Y se află
deasupra axei centrale a arborelui principal (coordonate pozitive pe axa Y),
este generată alarma 560. Comandaţi mai întâi deplasarea în origine a axei Y,
apoi a axei X.
–
Dacă se comandă revenirea axei X în poziția de origine, în timp ce axa Y se
află sub axa centrală a arborelui principal (coordonate negative pe axa Y), axa
X se deplasează în origine, iar axa Y nu se mişcă.
–
Dacă se comandă deplasarea ambelor axe X şi Y în origine prin utilizarea G28
U0 Y0, axa X şi axa Y se deplasează simultan în origine, indiferent dacă axa
Y se află deasupra sau sub axa centrală.
Blocaţi întotdeauna arborele principal şi/sau arborele secundar (dacă este prevăzut)
atunci când se execută operaţii cu scule antrenate şi axa C nu este interpolată.
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NOTE:

Frâna se va debloca întotdeauna automat atunci când se comandă
deplasarea axei C pentru poziţionare.
•

Aceste cicluri închise pot fi utilizate cu axa Y. Consultaţi la pagina 313 pentru
informaţii suplimentare în acest sens.
Cicluri numai axiale:
–
Găurire: G74, G81, G82, G83,
–
Alezare: G85, G89,
–
Tarodare: G95, G186,
Cicluri numai radiale:
–
–
–

Găurire: G75 (ciclu de canelare), G241, G242, G243,
Alezare: G245, G246, G247, G248
Tarodare: G195, G196

Exemplu de program de frezare pe axa Y:
F6.17:

Exemplu de program de frezare pe axa Y: [1] Avans, [2] Deplasare rapidă.

1
2
X

Y
Z

o50004 (Y AXIS MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on face of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G19 (Call YZ plane) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C-Axis) ;
G00 G54 X4. C90. Y0. Z0.1 ;
(Rapid to clear position) ;
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M14 (Spindle brake on) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G00 X3.25 Y-1.75 Z0. (Rapid move) ;
G00 X2.25 (Rapid approach) ;
G01 Y1.75 F22. (Linear feed) ;
G00 X3.25 (Rapid retract) ;
G00 Y-1.75 Z-0.375 (Rapid move) ;
G00 X2.25 (Rapid approach) ;
G01 Y1.75 F22. (Linear feed) ;
G00 X3.25 (Rapid retract) ;
G00 Y-1.75 Z-0.75 (Rapid move) ;
G00 X2.25 (Rapid approach) ;
G01 Y1.75 F22. (Linear feed) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 X3.25 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
M15 (Spindle brake off) ;
M155 (Disengage C axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G18 (Return to XZ plane) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
M30 (End program) ;

6.11

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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Informaţii suplimentare disponibile online
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7.1

Prezentare
Acest capitol prezintă descrierile detaliate ale codurilor G pe care le puteţi utiliza pentru a
programa maşina.

7.1.1

Lista codurilor G

CAUTION:

Exemplele de program din acest manual au fost testate în ceea ce
priveşte precizia, însă sunt prezentate doar cu titlu de exemplu.
Programele nu definesc sculele, corecţiile/decalajele sau materialele.
Acestea nu descriu sistemul de suport piesă sau alte dispozitive de
fixare. Dacă doriţi să rulaţi un exemplu de program pe maşina
dumneavoastră, faceţi acest lucru în modul Grafic. Respectaţi
întotdeauna practicile de prelucrare în siguranţă atunci când rulaţi un
program cu care nu sunteţi familiarizat.

NOTE:

Exemplele de program din acest manual sunt concepute într-un stil
foarte conservator de programare. Exemplele vizează prezentarea
unor programe sigure şi fiabile, acestea nefiind neapărat cel mai rapid
sau eficient mod de operare a maşinii. Exemplele de program
utilizează coduri G la care s-ar putea să nu apelaţi în programe mai
eficiente.

Cod

Descriere

Grupă

Pagin
a

G00

Poziţionarea prin deplasare rapidă

01

314

G01

Mişcarea de interpolare liniară

01

315

G02

Mişcarea de interpolare circulară în sens orar

01

322

G03

Mişcarea de interpolare circulară în sens antiorar

01

322

G04

Oprire temporizată

00

325

G09

Oprirea exactă

00

326
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Cod

Descriere

Grupă

Pagin
a

G10

Setarea corecţiilor/decalajelor

00

326

G14

Schimbarea arborelui secundar

17

327

G15

Anularea schimbării arborelui secundar

17

327

G17

Planul XY

02

328

G18

Planul XZ

02

328

G19

Planul YZ

02

328

G20

Selectarea ţoli

06

328

G21

Selectarea sistemului metric

06

328

G28

Revenirea la punctul de zero al maşinii

00

329

G29

Revenirea din punctul de referinţă

00

329

G31

Funcţia salt

00

329

G32

Filetarea

01

330

G40

Anularea compensării razei vârfului sculei

07

332

G41

Compensarea razei vârfului sculei (TNC) spre stânga

07

333

G42

Compensarea razei vârfului sculei (TNC) spre dreapta

07

333

G50

Limitarea turaţiei arborelui principal

00

333

G50

Setarea decalajului coordonatelor globale FANUC

00

334

G52

Setarea sistemului de coordonate locale FANUC

00

334

G53

Selectarea coordonatelor maşinii

00

334

G54

Sistemul de coordonate #1 FANUC

12

335

G55

Sistemul de coordonate #2 FANUC

12

335

G56

Sistemul de coordonate #3 FANUC

12

335

G57

Sistemul de coordonate #4 FANUC

12

335
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Cod

Descriere

Grupă

Pagin
a

G58

Sistemul de coordonate #5 FANUC

12

335

G59

Sistemul de coordonate #6 FANUC

12

335

G61

Oprirea exactă modală

15

335

G64

Anularea opririi exacte G61

15

335

G65

Apelarea subprogramului macro pentru dotarea opţională

00

335

G70

Ciclul de finisare

00

335

G71

Ciclul de îndepărtare adaos diametru exterior/interior

00

337

G72

Ciclul de îndepărtare adaos suprafaţă frontală

00

340

G73

Ciclul de îndepărtare adaos traiectorie neregulată

00

344

G74

Ciclul de canelare frontală

00

346

G75

Ciclul de canelare diametru exterior/interior

00

349

G76

Ciclul de filetare, treceri multiple

00

352

G80

Anularea ciclului închis

09

355

G81

Ciclul închis de găurire

09

356

G82

Ciclul închis de pregăurire

09

356

G83

Ciclul închis de găurire progresivă normală

09

358

G84

Ciclul închis de tarodare

09

360

G85

Ciclul închis de alezare

09

364

G86

Ciclul închis de alezare şi oprire

09

364

G89

Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată

09

365

G90

Ciclul de strunjire diametru exterior/interior

01

366

G92

Ciclul de filetare

01

367

G94

Ciclul de faţetare frontală

01

369
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Cod

Descriere

Grupă

Pagin
a

G95

Tarodarea rigidă cu sculele antrenate (frontală)

09

370

G96

Activarea vitezei de aşchiere constante

13

371

G97

Dezactivarea vitezei de aşchiere constante

13

371

G98

Avansul pe minut

10

371

G99

Avansul pe rotaţie

10

372

G100

Dezactivarea imaginii în oglindă

00

372

G101

Activarea imaginii în oglindă

00

372

G103

Limitarea anticipării blocurilor

00

372

G105

Comanda Servo Bar

09

373

G110

Sistem de coordonate #7

12

373

G111

Sistem de coordonate #8

12

373

G112

Interpolarea XY în XC

04

371

G113

Anulare G112

04

375

G114

Sistem de coordonate #9

12

375

G115

Sistem de coordonate #10

12

375

G116

Sistem de coordonate #11

12

375

G117

Sistem de coordonate #12

12

375

G118

Sistem de coordonate #13

12

375

G119

Sistem de coordonate #14

12

375

G120

Sistem de coordonate #15

12

375

G121

Sistem de coordonate #16

12

375

G122

Sistem de coordonate #17

12

375

G123

Sistem de coordonate #18

12

375
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Cod

Descriere

Grupă

Pagin
a

G124

Sistem de coordonate #19

12

375

G125

Sistem de coordonate #20

12

375

G126

Sistem de coordonate #21

12

375

G127

Sistem de coordonate #22

12

375

G128

Sistem de coordonate #23

12

375

G129

Sistem de coordonate #24

12

375

G154

Selectarea coordonatelor de lucru P1-99

12

375

G184

Ciclul închis de tarodare inversă pentru filete pe stânga

09

377

G186

Tarodarea rigidă inversă cu sculele antrenate (pentru filete pe
stânga)

09

378

G187

Reglarea preciziei

00

379

G195

Tarodarea radială directă cu sculele antrenate (diametru)

09

380

G196

Tarodarea radială inversă cu sculele antrenate (diametru)

09

380

G198

Decuplarea controlului sincron al arborilor

00

369

G199

Cuplarea controlului sincron al arborilor

00

381

G200

Indexarea din mers

00

383

G211

Setarea manuală a sculei

-

385

G212

Setarea automată a sculei

-

385

G241

Ciclul închis de găurire radială

09

386

G242

Ciclul închis de pregăurire radială

09

387

G243

Ciclul închis de găurire progresivă normală radială

09

389

G245

Ciclul închis de alezare radială

09

391

G246

Ciclul închis de alezare radială şi oprire

09

392
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Cod

Descriere

Grupă

Pagin
a

G249

Ciclul închis de alezare radială şi oprire temporizată

09

395

G266

Mișcare % rapidă liniară pentru axe vizibile

00

396

Prezentarea codurilor G
Codurile G sunt utilizate pentru a comanda acţiuni specifice ale maşinii: cum ar fi mişcările
simple ale maşinii sau funcţiile de găurire. Acestea comandă de asemenea funcţii mai
complexe, ce pot implica ansamblul opţional al sculelor antrenate şi axa C.
Fiecare cod G are un cod de grupă. Fiecare grupă de coduri conţine comenzi având un
anumit obiect. De exemplu, Grupa 1 de coduri G comandă mişcările punct-cu-punct ale
axelor maşinii, iar Grupa 7 este specifică funcţiei de compensare a frezei.
Fiecare grupă are un cod G dominant, denumit cod G implicit. Codul G implicit este acela
pe care, dintr-o grupă de coduri dată, îl utilizează maşina atunci când nu este specificat
expres un alt cod G din grupa respectivă. De exemplu, la programarea unei mişcări X, Z
X-2. Z-4. va poziţiona maşina prin utilizarea G00.

NOTE:

Tehnica de programare corectă presupune precedarea tuturor
mişcărilor de un cod G.
Codurile G implicite pentru fiecare grupă sunt indicate în ecranul Current Commands,
laAll Active Codes. Dacă se comandă un alt cod G din grupă (activ), codul respectiv
este afişat în ecranul All Active Codes.
Comenzile cod G sunt fie modale, fie nemodale. Un cod G modal rămâne în vigoare până
la finalul programului sau până când comandaţi un alt cod G din aceeaşi grupă. Un cod G
nemodal afectează doar linia în care se află; acesta nu afectează linia de program
următoare. Codurile de Grupa 00 sunt nemodale; celelalte grupe sunt modale.

NOTE:
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Sistemul de programare intuitiv (IPS) Haas este un mod de
programare ce fie ascunde codurile G, fie evită complet utilizarea
codurilor G.

Ciclurile închise
Ciclurile închise simplifică programele de prelucrare. Cele mai uzuale operaţii repetitive pe
axa Z, cum ar fi găurirea, tarodarea şi alezarea, conţin cicluri închise. Când este activ, ciclul
închis este executat în fiecare nouă poziţie a axei. Ciclurile închise execută mişcările axelor
prin comenzi rapide (G00), operaţia din ciclul închis fiind executată după mişcarea axei.
Acestea se aplică pentru ciclurile G17, G19 şi pentru mişcările pe axa Y la strungurile cu
axă Y.
Utilizarea ciclurilor închise
Ciclurile închise modale rămân în vigoare după ce sunt definite şi sunt executate pe axa Z,
pentru fiecare poziţie a axelor X, Y şi C.

NOTE:

Mişcările de poziţionare pe axa X, Y sau C din cursul unui ciclu închis
vor fi deplasări rapide.
Funcţionarea unui ciclu închis diferă în funcţie de utilizarea unor poziţii incrementale (U,W)
sau absolute (X, Y sau C).
Dacă se defineşte o contorizare a buclelor (cod numeric Lnn) în interiorul blocului ciclului
închis, ciclul închis va fi repetat de numărul de ori indicat, cu o mişcare incrementală (U sau
W) între fiecare ciclu.
Introduceţi numărul de repetiţii (L) de fiecare dată când doriţi să fie repetat un ciclu închis.
Unitatea de comandă nu reţine numărul de repetiţii (L) pentru următorul ciclu închis.
Codurile M de comandă a arborelui principal nu vor fi utilizate în timp ce un ciclu închis este
activ.
Anularea unui ciclu închis
G80 anulează toate ciclurile închise. De asemenea, codul G00 sau G01 anulează un ciclu
închis. Un ciclu închis rămâne activ până când un cod G80, G00 sau G01 îl anulează.
Ciclurile închise cu scule antrenate
Ciclurile închise G81, G82, G83, G85, G86, G87, G88, G89, G95 și G186 pot fi utilizate
împreună cu sculele antrenate axiale, iar G241, G242, G243, G245 și G249 pot fi utilizate
împreună cu sculele antrenate radiale. Unele programe trebuie verificate pentru a vă
asigura că acestea activează arborele principal înainte de executarea ciclurilor închise.

NOTE:

G84 şi G184 nu pot fi utilizate împreună cu sculele antrenate.
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G00 Poziţionarea prin deplasare rapidă (Grupa 01)
*B - Comanda de mişcare pe axa B
*C - Comanda de mişcare pe axa C
*U - Comanda de mişcare incrementală pe axa X
*W - Comanda de mişcare incrementală pe axa Z
*X - Comanda de mişcare absolută pe axa X
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* E - Cod opțional pentru a specifica viteza deplasării blocului ca procent.
* opţională
Acest cod G este utilizat pentru deplasarea axelor maşinii cu viteză maximă. Acesta este
utilizat în principal pentru poziţionarea rapidă a maşinii într-un punct dat înaintea fiecărei
comenzi de avans de lucru (aşchiere). Acest cod G este modal, astfel că un bloc cu G00
determină deplasarea rapidă pentru toate blocurile următoare, până când este specificată
o altă mişcare de aşchiere.

NOTE:
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În general, deplasarea rapidă nu se va face în linie dreaptă. Fiecare
axă specificată se deplasează cu aceeaşi viteză, dar nu toate axele îşi
vor încheia neapărat deplasarea în acelaşi timp. Maşina va aştepta
până când toate mişcările sunt încheiate înainte să fie iniţiată
comanda următoare.

G01 Mişcarea de interpolare liniară (Grupa 01)
F - Viteza de avans
*B - Comanda de mişcare pe axa B
*C - Comanda de mişcare pe axa C
*U - Comanda de mişcare incrementală pe axa X
*W - Comanda de mişcare incrementală pe axa Z
*X - Comanda de mişcare absolută pe axa X
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
*A - Unghiul opţional al deplasării (utilizat cu una dintre axele X, Z, U, W)
* I - Teșirea pe axa X de la Z la X (semnul nu are importanță, doar pentru rotiri la 90 de
grade)
* K - Teșirea pe axa Z de la X la Z (semnul nu are importanță, doar pentru rotiri la 90 de
grade)
* ,C - Distanța de la centrul intersecției unde începe teșirea (semnul nu are importanță,
permite teșirea liniilor care nu sunt de 90 grade)
* ,R / R - Raza filetului sau arcului (semnul nu are importanță)
Acest cod G asigură mişcarea în linie dreaptă (liniară) între două puncte. Mişcarea poate
avea loc pe 1 sau mai multe axe. Puteţi comanda un G01 cu 3 sau mai multe axe. Toate
axele vor începe şi vor încheia mişcarea în acelaşi timp. Viteza tuturor axelor este
controlată astfel încât viteza de avans specificată să fie atinsă de-a lungul traiectoriei
efective. Axa C poate fi de asemenea comandată, iar aceasta va asigura o mişcare
elicoidală (în spirală). Viteza de avans pe axa C este dependentă de setarea diametrului
pe axa C (setarea 102) pentru crearea unei mişcări elicoidale. Comanda de adresă F
(viteza de avans) este modală şi poate fi specificată într-un bloc anterior. Se vor deplasa
doar axele specificate.
Exemplu de rotunjire de colţ şi teşire
Un bloc de teşire sau un bloc de rotunjire de colţ poate fi inserat automat între două blocuri
de interpolare liniară prin specificarea ,C,C (teşire) sau ,R (rotunjire de colţ).

NOTE:

Ambele variabile utilizează un simbol virgulă (,) înainte de variabilă.
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Trebuie să existe un bloc de încheiere interpolare liniară după blocul de început (poate să
intervină o pauză G04). Aceste două blocuri de interpolare liniară specifică un colţ teoretic
al intersecţiei. Dacă blocul de început specifică un ,C (virgulă C), valoarea de după C
reprezintă distanţa de la colţul intersecţiei unde începe teşitura şi, în acelaşi timp, distanţa
faţă de acelaşi colţ unde se termină teşitura. Dacă blocul de început specifică un ,R (virgulă
R), valoarea de după R reprezintă raza unui cerc tangent la colţ în două puncte: începutul
blocului arcului de rotunjire a colţului ce este inserat în punctul final al arcului respectiv. Se
pot specifica blocuri consecutive de teşire sau rotunjire de colţ. Trebuie să existe deplasare
pe cele două axe specificate de planul selectat (planul activ X-Y (G17), X-Z (G18) sau Y-Z
(G19)). Doar pentru teşirea unui unghi de 90°, se poate înlocui o valoare I sau K atunci
când este utilizat ,C.
F7.1:

Teşirea

1.
N9
N8

.5
N7
N5

1.25 .75

.5

.05 TYP
45

X(U),I

0

Z(W),K
%
o60011 (G01 CHAMFERING) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z0 F0.005 (Feed to Z0) ;
N5 G01 X0.50 K-0.050 (Chamfer 1) ;
G01 Z-0.5 (Linear feed to Z-0.5) ;
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N7 G01 X0.75 K-0.050 (Chamfer 2) ;
N8 G01 Z-1.0 I0.050 (Chamfer 3) ;
N9 G01 X1.25 K-0.050 (Chamfer 4) ;
G01 Z-1.5 (Feed to Z-1.5) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 X1.5 M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
Următoarea sintaxă de cod G include automat o teşitură la 45° sau o rază de colţ între două
blocuri de interpolare liniară ce se intersectează în unghi drept (90 grade).
Sintaxa pentru teşire
G01 X(U) x Kk ;
G01 Z(W) z Ii ;
Sintaxa pentru rotunjire de colţ
G01 X(U) x Rr ;
G01 Z(W) z Rr ;
Adresele:
I = Teșirea, Z pe X
K = Teșirea, X pe Z
R = rotunjire de colţ (sensul axei X sau Z)
Observaţii:
1.

Programarea incrementală este posibilă dacă se specifică U sau W în loc de X,
respectiv Z. Astfel că acţiunile efectuate sunt după cum urmează:
X(poziţia curentă+ i) = Ui
Z(poziţia curentă + k) = Wk
X(poziţia curentă+ r) = Ur
Z(poziţia curentă+ r) = Wr

2.

Poziţia curentă a axei X sau Z este adăugată la dimensiunea incrementării.

3.

I, K și R specifică întotdeauna o valoare pentru rază (valoarea de programare a
razei)
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F7.2:

Codul de teşire Z pe X: [A] Teșirea, [B] Cod/Exemplu, [C] Mișcare.
A
B
C

F7.3:

Codul de teşire X pe Z: [A] Teșirea, [B] Cod/Exemplu, [C] Mișcare.
A
1. X- to Z-

2. X- to Z+
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B
X1.5 Z-1.;
G01 X0.5 K-0.1;
Z-2.;

X1.5 Z-1.

C
X1.5 Z-1.;
G01 X0.7;
X0.5 Z-1.1;
Z-2.

X1.5 Z-1.;
G01 X0.5 K0.1;
Z0.;

X1.5 Z-1.;
G01 X0.7;
X0.5 Z-0.9;
Z0.;

3. X+ to Z-

X0.5 Z-1.;
G01 X1.5 K-0.1;
Z-2.;

X0.5 Z-1.;
G01 X1.3;
X1.5 Z-1.1;
Z-2.

4. X+ to Z+

X0.5 Z-1.;
G01 X1.5 K0.1;
Z0.;

X0.5 Z-1.;
G01 X1.3;
X1.5 Z-0.9;
Z0.;

1

2

X0.5 Z-2.

X0.5 Z0
0.1

X1.5 Z-2.

X1.5 Z0
3

4

F7.4:

Codul de rotunjire de colţ Z pe X: [A] Codul de rotunjire de colț, [B] Cod/Exemplu, [C]
Mișcare.

A

B

C

1. Z+ to X+

X2. Z-2.;
G01 Z-1 R0.1;
X3.;

X2. Z-2.;
G01 Z-1.1;
G03 X2.2 Z-1. R0.1;
G01 X3.;

2. Z+ to X-

X2. Z-2.;
G01 Z-1. R-0.1;
X1.;

X2. Z-2.;
G01 Z-1.1;
G02 X1.8 Z-1 R0.1;
G01 X1.;

3. Z- to X+

X2. Z-1.;
G01 Z-2. R0.1;
X3.;

X2. Z-1.;
G01 Z-1.9;
G02 X2.2 Z-2. R0.1;
G01 X3.;

4. Z- to X-

X2. Z-1.;
G01 Z-2. R-0.1;
X1.;

X2. Z-1.;
G01 Z-1.9;
G03 X1.8 Z-2. R0.1;
G01 X1.;

F7.5:

Codul de rotunjire de colţ X pe Z: [A] Codul de rotunjire de colț, [B] Cod/Exemplu, [C]
Mișcare.
A

B

C

1. X- to Z-

X3. Z-1.;
G01 X0.5 R-0.1;
Z-2.;

X3. Z-1;
G01 X0.7;
G02 X0.5 Z-1.1 R0.1;
G01 Z-2.;

2. X- to Z+

X3. Z-2.;
G01 X0.5 R0.1;
Z0.;

X3. Z-2.;
G01 X0.7;
G03 X0.5 Z-0.9 R01;
G01 Z0.;

3. X+ to Z-

X1. Z-1.;
G01 X1.5 R-0.1;
Z-2.;

X1. Z-1.;
G01 X1.3;
G03 X1.5 Z-1.1 R0.1;
G01 Z-2.;

4. X+ to Z+

X1. Z-2.;
G01 X1.5 R0.1;
Z0.;

X1. Z-21.;
G01 X1.3;
G02 X1.5 Z-0.9 R0.1;
G01 Z0.;

319

Prezentare

Reguli:
1.
2.
3.
4.

Utilizaţi adresa K numai împreună cu adresa X(U). Utilizaţi adresa I numai
împreună cu adresa Z(W).

Utilizaţi adresa R împreună cu oricare dintre X(U) sau Z(W), dar nu cu ambele în
acelaşi bloc.
Nu utilizaţi împreună I şi K în acelaşi bloc. Când se utilizează adresa R, nu utilizaţi I
sau K.
Blocul următor trebuie să fie o altă mişcare liniară simplă ce este perpendiculară pe
cea anterioară.

5.

Teşirea sau rotunjirea de colţ automată nu poate fi utilizată într-un ciclu de filetare
sau într-un ciclu închis.

6.

Teşitura sau raza de colţ trebuie să fie suficient de mică încât să încapă între liniile
ce se intersectează.

7.

Utilizaţi doar o mişcare simplă pe axa X sau Z în modul liniar (G01) pentru teşire sau
rotunjire de colţ.

G01 Teşirea cu A
Când se specifică un unghi (A), se comandă mişcarea doar pe una din celelalte axe (X sau
Z), cea de-a doua axă fiind calculată pe baza unghiului respectiv.
F7.6:

G01 Teşirea cu A: [1] Avans, [2] Deplasare rapidă, [3] Punct de pornire, [4] Punct de
încheiere.

1
2
2”

4
3
2.5”

A=150
(30°x1/2”)
CL

%
o60012 (G01 CHAMFERING WITH 'A') ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
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G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X4. Z0.1 (Rapid to clear position) ;
M08 (Coolant on) ;
X0 (Rapid to center of diameter) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z0 F0.01 (Feed towards face) ;
G01 X4. (position 3) ;
X5. A150. (position 4) ;
Z-2. (Feed to back of part) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 X6. M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

NOTE:

A -30 = A150; A -45 = A135
Când se specifică un unghi (A), se comandă mişcarea doar pe una din celelalte axe (X sau
Z), cea de-a doua axă fiind calculată pe baza unghiului respectiv.

F7.7:

G01 Teşirea cu A: [1] Avans, [2] Deplasare rapidă, [3] Punct de pornire, [4] Punct de
încheiere.

1
2
2”

4
3
2.5”

A=150
(30°x1/2”)
CL

%
o60012 (G01 CHAMFERING WITH 'A') ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
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G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X4. Z0.1 (Rapid to clear position) ;
M08 (Coolant on) ;
X0 (Rapid to center of diameter) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z0 F0.01 (Feed towards face) ;
G01 X4. (position 3) ;
X5. A150. (position 4) ;
Z-2. (Feed to back of part) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 X6. M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

NOTE:

A -30 = A150; A -45 = A135

G02 / G03 Mişcarea de interpolare circulară în sens orar / în sens
antiorar (Grupa 01)
F - Viteza de avans
*I - Distanţa pe axa X faţă de centrul cercului
*J - Distanţa pe axa Y faţă de centrul cercului
*K - Distanţa pe axa Z faţă de centrul cercului
*R - Raza arcului
*U - Comanda de mişcare incrementală pe axa X
*W - Comanda de mişcare incrementală pe axa Z
*X - Comanda de mişcare absolută pe axa X
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* opţională
Aceste coduri G sunt utilizate pentru specificarea unei mişcări circulare (în sens orar sau
antiorar) a axelor liniare (mişcarea circulară este posibilă pe axele X şi Z dacă este
selectată prin G18). Valorile X şi Z sunt utilizate pentru specificarea punctului final al
mişcării şi poate utiliza fie o mişcare absolută (X și Z), fie o mişcare incrementală (U și W).
Dacă nu este specificată oricare dintre axele X sau Z, punctul final al arcului este acelaşi
cu punctul de pornire pentru axa respectivă. Există două moduri de specificare a centrului
mişcării circulare; primul utilizează I sau K pentru a specifica distanţa de la punctul de
pornire până la centrul arcului; cel de-al doilea utilizează R pentru a specifica raza arcului.
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Pentru informaţii referitoare la frezarea plană G17 și G19, consultaţi secţiunea Ansamblul
sculelor antrenate.
F7.8:

G02 Definirea axelor: [1] Strunguri revolver, [2] Strunguri de masă.
+X

1
-Z

+Z
-X
-X

-Z

+Z
+X

2
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F7.9:

Programele G02 și G03

.0312 R
R = .100 + .0312
.100 R

G02 U.1376 W-.0688R.0688 (I.0688) ;

.100 R
R = .100 + .0312
G02 U-.2624 W-.1312 R.1312 (K-.1312) ;
.0312 R

G02

.0312 R
R = .100 + .0312

.100 R

G03 U.2624 W-.1312 R.1312 (K-.1312) ;

.100 R
R = .100 - .0312
G03 U-.1376 W-.0688 R.0688 (I-.0688) ;

G03
R este utilizat pentru a specifica raza arcului. Pentru un R, pozitiv, unitatea de comandă va
genera o traiectorie de 180 grade sau mai puţin; pentru a genera un arc de cerc mai mare
de 180 grade, specificaţi un R negativ. Axa X sau Z este necesară pentru a specifica un
punct final, dacă acesta este diferit de punctul de pornire.
Liniile următoare vor tăia un arc mai mic de 180 grade:
G01 X3.0 Z4.0 ;
G02 Z-3.0 R5.0 ;
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F7.10:

G02 Arc cu utilizarea razei

+R

-R

I şi K sunt utilizate pentru specificarea centrului arcului. Când se utilizează I şi K, R nu
poate fi utilizat. I sau K reprezintă distanţa cu semn de la punctul de pornire până la centrul
cercului. Dacă este specificat doar unul dintre I sau K, celălalt este considerat a fi egal cu
zero.
F7.11:

G02 X şi Z definite: [1] Start.

R

I
K

1

G04 Oprirea temporizată (Grupa 00)
P - Timpul de oprire în secunde sau milisecunde

NOTE:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că dacă vă aflați în
mijlocul unui ciclu închis și este utilizat un cod G04 Pnn sau M97 Pnn,
valoarea P este utilizată pentru oprirea temporizată/subprogram,
precum și ciclul închis.
G04 specifică o întârziere sau o oprire temporizată în program. Blocul ce conţine G04 va fi
întârziat cu timpul specificat în codul de adresă P. De exemplu:
G04 P10.0. ;
Întârzie programul cu 10 secunde.
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NOTE:

G04 P10. reprezintă o oprire de 10 secunde; G04 P10 reprezintă o
oprire de 10 milisecunde. Asiguraţi-vă că utilizaţi corect punctele
zecimale, astfel încât să specificaţi corect timpul de oprire.

G09 Oprirea exactă (Grupa 00)
Codul G09 este utilizat pentru specificarea unei opriri controlate a axelor. Acesta afectează
doar blocul în care este comandat. Acesta este nemodal, astfel că nu afectează blocurile
aflate după blocul în care este comandat. Mişcările maşinii vor fi decelerate până în punctul
programat înaintea procesării comenzii următoare.

G10 Setarea corecţiilor/decalajelor (Grupa 00)
G10 permite setarea decalajelor în program. G10 înlocuieşte introducerea manuală a
corecţiilor/decalajelor (de ex. corecţiile pentru lungimea şi diametrul sculelor, respectiv
decalajele coordonatelor de lucru).
L - Selectează categoria de corecţii/decalaje.
•
L2 Originea coordonatelor de lucru pentru COMUN şi G54-G59
•
L10 Corecţia pentru geometrie sau decalare
•
L1 sau L11 Uzura sculei
•
L20 Originea auxiliară a coordonatelor de lucru pentru G110-G129
P - Selectează o corecţie specifică.
•

P1-P50 - Fac referinţă la corecţiile pentru geometrie sau uzură, respectiv decalajele
de origine (L10-L11)
•
P0 - Face referinţă la decalajul COMUN al coordonatelor de lucru (L2)
•
P1-P6 - G54-G59 fac referință la coordonatele de lucru (L2).
•
P1-P20 G110-G129 fac referinţă la coordonatele auxiliare (L20)
•
P1-P99 G154 P1-P99 fac referinţă la coordonatele auxiliare (L20)
Q - Direcţia vârfului imaginar al sculei
R - Raza vârfului sculei
*U - Valoarea incrementală de adăugat la corecţia/decalajul pe axa X
*W - Valoarea incrementală de adăugat la corecţia/decalajul pe axa Z
*X - Corecţia/decalajul pe axa X
*Z - Corecţia/decalajul pe axa Z
* opţională
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G14 Schimbarea arborelui secundar / G15 Anularea (Grupa 17)
G14 determină transformarea arborelui secundar în arbore primar, astfel încât arborele
secundar va reacţiona la comenzile utilizate în mod normal pentru arborele principal. De
exemplu, M03, M04, M05 și M19 vor avea efect asupra arborelui secundar, iar M143, M144,
M145, și M119 (comenzi pentru arborele secundar) vor determina declanşarea unei
alarme.

NOTE:

G50 limitează turaţia arborelui secundar, iar G96 setează valoarea
avansului de aşchiere al arborelui secundar. Aceste coduri G
adaptează turaţia arborelui secundar atunci când există deplasare pe
axa X. G01 Avansul pe rotaţie va determina avansul pe baza arborelui
secundar.
G14 activează automat funcţia imagine în oglindă pe axa Z. Dacă axa Z are deja activată
funcţia imagine în oglindă (setarea 47 sau G101), funcţia respectivă va fi anulată.
G14 este anulată de un G15, M30, la sfârşitul unui program sau atunci când apăsaţi tasta
[RESET].
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G17 Planul XY / G18 Planul XZ / G19 Planul YZ (Grupa 02)
Acest cod defineşte planul în care este executată mişcarea sculei pe traiectorie.
Programarea compensării razei vârfului sculei G41 sau G42 aplică funcţia specifică frezelor
de compensare a frezei în planul G17, indiferent dacă G112 este activ sau nu. Pentru
informaţii suplimentare în acest sens, consultaţi Compensarea frezei din secţiunea
Programarea. Codurile de selectare a planului sunt modale şi rămân în vigoare până când
este selectat un alt plan.
F7.12:

Selectarea planului G17, G18 și G19

G19
17

G

G18
Structură program cu compensarea razei vârfului sculei:
G17 G01 X_ Y_ F_ ;
G40 G01 X_ Y_ I_ J_ F_ ;

G20 / G21 Selectarea ţoli / sistem metric (Grupa 06)
Utilizaţi codurile G20 (ţoli) şi G21 (mm) pentru a vă asigura că selecţia ţoli/mm este setată
corect pentru program. Utilizați setarea 9 pentru a selecta între programarea în țoli și
metrică. G20 într-un program produce o alarmă dacă setarea 9 nu este setată în țoli.
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G28 Revenirea la punctul de zero al maşinii (Grupa 00)
Codul G28 readuce simultan toate axele (X, Y, Z, B și C) în poziţia de zero a maşinii atunci
când nu este specificată nicio axă în linia G28.
Ca alternativă, atunci când se specifică una sau mai multe axe în linia G28, G28 va
determina deplasarea în poziţiile specificate şi apoi în poziţia de zero a maşinii. Acesta se
numeşte punctul de referinţă G29; acesta este salvat automat pentru utilizarea dotării
opţionale în G29.
G28 X0 Z0 (moves to X0 Z0 in the current work coordinate system
then to machine zero) ;
G28 X1. Z1. (moves to X1. Z1. in the current work coordinate
system then to machine zero) ;
G28 U0 W0 (moves directly to machine zero because the initial
incremental move is zero) ;
G28 U-1. W-1 (moves incrementally -1. in each axis then to
machine zero) ;

G29 Revenirea din punctul de referinţă (Grupa 00)
G29 deplasează axele într-o poziţie specificată. Axele selectate în acest bloc sunt
deplasate în punctul de referinţă G29 salvat în G28, iar apoi deplasate în poziţia specificată
în comanda G29.

G31 Avansul până la salt (Grupa 00)
(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.)
Acest cod G este utilizat pentru înregistrarea unei poziţii palpate într-o variabilă macro.

NOTE:

Activaţi palpatorul înainte să utilizaţi G31.
F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
*U - Comanda de mişcare incrementală pe axa X
*V - Comanda de mişcare incrementală pe axa Y
*W - Comanda de mişcare incrementală pe axa Z
X - Comanda de mişcare absolută pe axa X
Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
* opţională
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Acest cod G deplasează axele programate în timp ce aşteaptă un semnal de la palpator
(semnal de salt). Mişcarea specificată este iniţiată şi continuă până când se ajunge în
poziţie sau până când palpatorul recepţionează un semnal de salt. Dacă palpatorul
recepţionează un semnal de salt în timpul unei mişcări G31, unitatea de comandă emite un
semnal sonor, iar poziţia semnalului de salt este înregistrată în variabilele macro.
Programul execută apoi următoarea linie de cod. Dacă palpatorul nu recepţionează un
semnal de salt în timpul unei mişcări G31, unitatea de comandă nu emite un semnal sonor,
poziţia semnalului de salt este înregistrată la sfârşitul mişcării programate, iar programul
continuă.
Variabilele macro #5061 până la #5066 sunt desemnate pentru memorarea poziţiilor
semnalului de salt pe fiecare axă. Pentru informaţii suplimentare referitoare la aceste
variabile pentru semnalul de salt, consultaţi Macro-urile din secţiunea Programarea a
acestui manual.
Nu utilizaţi compensarea frezei (G41 sau G42) cu un G31.

G32 Filetarea (Grupa 01)
F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
Q - Unghiul de pornire a filetului (opţional). Puteţi vedea un exemplu în pagina următoare.
U/W - Comanda de poziţionare incrementală pe axa X/Z. (Valorile adâncimii incrementale
a filetului sunt specificate de utilizator)
X/Z - Comanda de poziţionare absolută pe axa X/Z. (Valorile adâncimii filetului sunt
specificate de utilizator)

NOTE:

F7.13:

Viteza de avans este echivalentă cu pasul filetului. Trebuie specificată
deplasarea pe cel puţin o axă. Filetele conice au un pas atât pe axa X,
cât şi pe axa Z. În acest caz, setaţi viteza de avans la nivelul celui mai
mare dintre cele două pasuri. G99 (Avans pe rotaţie) trebuie să fie
activ.
G32 Definirea pasului (viteza de avans): [1] Filet drept, [2] Filet conic

Lz

Lz
Lx = 0

Lx
1
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2

G32 diferă de alte cicluri de filetare prin aceea că pasul şi/sau conicitatea pot varia continuu
de-a lungul filetului. În plus, nu se produce revenirea automată într-o poziţie specificată la
finalul operaţiei de filetare.
În prima linie a unui bloc de cod G32, avansul axei este sincronizat cu semnalul de rotaţie
al traductorului de cod al arborelui principal. Această sincronizare rămâne în vigoare pentru
fiecare linie a unei secvenţe G32. Este posibilă anularea G32 şi reapelarea acestuia fără
pierderea sincronizării iniţiale. Aceasta înseamnă că trecerile multiple vor urma exact
traiectoria anterioară a sculei. (Turaţia efectivă a arborelui principal trebuie să fie exact
aceeaşi pentru toate trecerile).

NOTE:

Funcţiile oprire bloc cu bloc şi oprire avans sunt suspendate până în
ultima linie a unei secvenţe G32. Controlul manual al vitezei de avans
este ignorat, în timp ce este activ G32, viteza de avans curentă fiind
întotdeauna 100% din viteza de avans programată. M23 și M24 nu au
niciun efect asupra operației G32, iar utilizatorul trebuie să
programeze operația de teșire, dacă este necesar. G32 nu trebuie
utilizat cu niciun ciclu închis cu cod G (de exemplu: G71). Nu modificaţi
turaţia arborelui principal în cursul filetării.

CAUTION:

G32 este modal. Anulaţi întotdeauna G32 cu un alt cod G de Grupa 01
la finalul unei operaţii de filetare. (Codurile G de Grupă 01: G00, G01,
G02, G03, G32, G90, G92 și G94.

F7.14:

Ciclul de prelucrare filet drept-conic-drept
N6
N5
N4

N3
N2

N1
Rapid
Feed

NOTE:

Exemplu este doar pentru referinţă. În realitate sunt necesare de
obicei treceri multiple la prelucrarea filetelor.
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%
o60321 (G32 THREAD CUTTING WITH TAPER) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
N1 G00 G54 X0.25 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
N2 G32 Z-0.26 F0.065 (Straight thread, Lead = .065) ;
N3 X0.455 Z-0.585 (Blend to tapered thread) ;
N4 Z-0.9425 (Blend back to straight thread) ;
N5 X0.655 Z-1.0425 (Pull off at 45 degrees) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
N6 G00 X1.2 M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

G40 Anularea compensării razei vârfului sculei (Grupa 07)
*X - Poziţia absolută a ţintei de îndepărtare pe axa X
*Z - Poziţia absolută a ţintei de îndepărtare pe axa Z
*U - Distanţa incrementală a ţintei de îndepărtare pe axa X
*W - Distanţa incrementală a ţintei de îndepărtare pe axa Z
* opţională
G40 anulează G41 sau G42. Programarea Txx00 va anula de asemenea compensarea
razei vârfului sculei. Anulaţi compensarea razei vârfului sculei înainte de sfârşitul unui
program.
Îndepărtarea sculei nu corespunde de obicei cu un punct de pe piesă. În numeroase cazuri
se poate produce supratăierea sau subtăierea.
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F7.15:

G40 Anularea TNC: [1] Supratăiere

G40
G42
1

G41 Compensarea razei vârfului sculei (TNC) spre stânga / G42 TNC
spre dreapta (Grupa 07)
G41 sau G42 va selecta compensarea vârfului sculei. G41 deplasează scula spre stânga
faţă de traiectoria programată pentru a compensa dimensiunea sculei şi în sens opus
pentru G42. Trebuie selectată o corecţie a sculei printr-un cod Tnnxx, unde xx corespunde
corecţiilor ce trebuie utilizate pentru sculă. Pentru informaţii suplimentare în acest sens,
consultaţi Compensarea razei vârfului sculei din secţiunea Operarea a acestui manual.
F7.16:

G41 TNC dreapta și G42 TNC stânga: [1] Vârf = 2, [2] Vârf = 3.

2

1

G41
G42

G41

G42

G50 Limitarea turaţiei arborelui principal
G50 poate fi utilizată pentru limitarea turaţiei maxime a arborelui principal. Unitatea de
comandă nu va permite arborelui principal să depăşească valoarea de adresă S specificată
în comanda G50. Aceasta este utilizată în modul avans de aşchiere constant (G96).
Acest cod G va limita de asemenea arborele secundar la maşinile seria DS.
N1G50 S3000 (Spindle rpm will not exceed 3000 rpm) ;
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N2G97 M3 (Enter constant surface speed cancel, spindle on) ;

NOTE:

Pentru anularea acestei comenzi, utilizaţi un alt G50 şi specificaţi
turaţia maximă a arborelui principal al maşinii.

G50 Setarea decalajului coordonatelor globale FANUC (Grupa 00)
U - Valoarea incrementală şi sensul de decalare a coordonatei globale X.
X - Decalarea absolută a coordonatei globale.
W - Valoarea incrementală şi sensul de decalare a coordonatei globale Z.
Z - Decalarea absolută a coordonatei globale.
S - Limitarea turaţiei arborelui principal la valoarea specificată
G50 îndeplineşte mai multe funcţii. Aceasta setează şi decalează coordonatele globale şi
limitează turaţia arborelui principal la o valoare maximă. Consultaţi Sistemul de coordonate
globale din secţiunea Programarea pentru o discuţie cu privire la acestea.
Pentru setarea coordonatelor globale, comandaţi G50 cu o valoare X sau Z. Coordonata
efectivă devine valoarea specificată în codul de adresă X sau Z. Se ține cont de locația
curentă a mașinii, decalajele de origine și corecțiile sculelor. Coordonata globală este
calculată şi setată. De exemplu:
G50 X0 Z0 (Effective coordinates are now zero) ;
Pentru decalarea sistemului de coordonate globale, specificaţi G50 cu o valoare U sau W.
Sistemul de coordonate globale este decalat cu valoarea și în direcția specificate în U sau
W. Coordonata efectivă curentă afișată se schimbă cu această valoare în direcția opusă.
Această metodă este utilizată frecvent pentru plasarea punctului de zero al piesei în afara
celulei de lucru. De exemplu:
G50 W-1.0 (Effective coordinates are shifted left 1.0) ;

G52 Setarea sistemului de coordonate locale FANUC (Grupa 00)
Acest cod selectează sistemul de coordonate al utilizatorului.

G53 Selectarea coordonatelor maşinii (Grupa 00)
Acest cod anulează temporar decalajele pentru coordonatele de lucru şi utilizează sistemul
de coordonate al maşinii. Acest cod va ignora, de asemenea, corecția sculei.
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G54-G59 Sistem de coordonate #1 - #6 FANUC (Grupa 12)
Codurile G54 - G59 vizează sistemele de coordonate setabile de către utilizator, #1 - #6,
pentru decalajele de origine. Toate referirile ulterioare la poziţiile axelor sunt interpretate în
noul sistem de coordonate. Decalajele sistemului de coordonate de lucru sunt introduse din
pagina Active Work Offset (Decalaj de origine activ). Pentru corecții suplimentarea,
consultați G154 la pagina 375.

G61 Modul oprire exactă (Grupa 15)
Codul G61 este utilizat pentru specificarea unei opriri exacte. Mişcările rapide şi interpolate
vor fi decelerate până la o oprire exactă înaintea procesării unui bloc. În oprirea exactă,
deplasările vor dura mai mult şi mişcarea continuă a frezei nu va avea loc. Aceasta poate
cauza o aşchiere mai adâncă în locul în care se opreşte scula.

G64 Modul oprire exactă (Grupa 15)
Codul G64 anulează oprirea exactă şi selectează modul aşchiere normală.

G65 Apelarea subprogramului macro pentru dotarea opţională (Grupa
00)
Codul G65 este descris în secțiunea Programarea macro-urilor.

G70 Ciclul de finisare (Grupa 00)
Ciclul de finisare G70 poate fi utilizat pentru finisarea traiectoriilor sculei de la aşchierea de
degroşare cu cicluri de îndepărtare a adaosului ca G71, G72 și G73.
P - Numărul blocului de început al rutinei de executat
Q - Numărul blocului final al rutinei de executat
Planul Z-X G18 trebuie să fie activ

NOTE:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflați în
mijlocului unui ciclu închis și se utilizează un cod G04 Pnn sau M97
Pnn, valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată/subprogram,
precum și pentru ciclul Închis.
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F7.17:

G70 Ciclul de finisare: [P] Bloc de început, [Q] Bloc final.

Q
G00

P

G71 P10 Q50 F.012 (rough out N10 to N50 the path) ;
N10 ;
F0.014 ;
... ;
N50 ;
... ;
G70 P10 Q50 (finish path defined by N10 to N50) ;
Ciclul G70 este similar apelării unui subprogram local. Însă, G70 reclamă specificarea
numărului blocului de început (codul P) şi a numărului blocului final (codul Q).
Ciclul G70 este utilizat de obicei după executarea unui G71, G72 sau G73 cu ajutorul
blocurilor specificate de P și Q. Toate codurile F, S sau T cu blocul PQ sunt funcționale.
După execuţia unui bloc Q, se execută o deplasare rapidă (G00) pentru readucerea maşinii
în poziţia de pornire salvată înainte de iniţierea G70. Programul revine apoi la blocul ce
urmează după apelarea G70. Un subprogram este acceptabil în secvenţa PQ cu condiţia
ca subprogramul să nu conţină un bloc cu un cod N corespunzător Q specificat de apelarea
G70. Această funcţie nu este compatibilă cu comenzile FANUC.
După un cod G70, va fi executat blocul ce urmează după un cod G70 și nu blocul cu un cod
N corespunzător codului Q, specificat de apelarea G70.
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G71 Ciclul de îndepărtare adaos diametru exterior/interior (Grupa 00)
Primul bloc (Utilizați doar când folosiți două notații de bloc G71)
*U - Adâncimea de aşchiere a fiecărei treceri de îndepărtare a adaosului, rază pozitivă
*R - Înălțimea de retragere a fiecărei treceri de îndepărtare a adaosului
Al doilea bloc
*D - Adâncimea de așchiere a fiecărei treceri de îndepărtare a adaosului, rază pozitivă
(Utilizați doar când folosiți o notație de bloc G71)
*F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut (G98) sau pe rotaţie (G99) de utilizat în cursul
blocului G71 PQ
*I - Dimensiunea pe axa X şi sensul adaosului pentru trecerea de degroşare G71, rază
*K - Dimensiunea pe axa Z şi sensul adaosului pentru trecerea de degroşare G71
P - Numărul blocului de început al traiectoriei de degroşare
Q - Numărul blocului final al traiectoriei de degroşare
*S - Turaţia arborelui principal de utilizat în cursul blocului G71 PQ
*T - Scula şi corecţiile de utilizat în cursul blocului G71 PQ
*U - Dimensiunea pe axa X şi sensul adaosului de finisare G71, diametru
*W - Dimensiunea pe axa Z şi sensul adaosului de finisare G71
* opţională
Planul G18 Z-X trebuie să fie activ.
Exemplu de programare G71 a 2 blocuri:
G71 U... R...
G71 F... I... K... P... Q... S... T... U... W...

NOTE:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflați în
mijlocului unui ciclu închis și se utilizează un cod G04 Pnn sau M97
Pnn, valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată/subprogram,
precum și pentru ciclul Închis.
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F7.18:

G71 Îndepărtarea adaosului: [1] Setarea 287, [2] Poziția de pornire, [3] Planul de degajare
a axei Z, [4] Toleranță de finisare, [5] Toleranță de degroșare, [6] Traiectorie programată.

1

2

Q

D

6
5
X+

(I,K)
Z+

4
(U, W)

P
W
K

I
U/2

3

Acest ciclu închis degroşează materialul de pe o piesă în funcţie de profilul piesei finite.
Definiţi profilul unei piese prin programarea traiectoriei de finisare a sculei şi apoi utilizaţi
blocul G71 PQ. Oricare dintre comenzile F,S sau T din linia G71 sau în vigoare în momentul
G71 este utilizată în tot cursul ciclului de degroşare G71. De obicei, se utilizează o apelare
G70 în acelaşi bloc PQ pentru finisarea profilului.
Două tipuri de traiectorii de prelucrare sunt adresate cu o comandă G71. Primul tip de
traiectorie (tip 1) are loc atunci când pe axa X a traiectoriei programate nu se modifică
sensul. Al doilea tip de traiectorie (tip 2) permite schimbarea sensului pe axa X. Pentru
ambele tipuri, tip 1 şi tip 2, nu se permite schimbarea sensului pe axa Z a traiectoriei
programate. Dacă blocul P conţine doar o poziţie pe axa X, atunci se consideră că este
vorba despre o degroşare tip 1. Dacă blocul P conţine atât o poziţie pe axa X, cât şi o poziţie
pe axa Z, atunci se consideră că este vorba despre o degroşare tip 2.

NOTE:

Poziţia pe axa Z indicată în blocul P pentru specificarea degroşării tip
2 nu trebuie să determine o mişcare a axei. Puteţi utiliza poziţia
curentă a axei Z. De exemplu, în exemplul de program de la pagina
10, observăm că blocul P1 (indicat prin comentariul din paranteză)
conţine aceeaşi poziţie pe axa Z ca poziţia de pornire din G00 blocul
anterior.
Oricare dintre cele patru cadrane ale planului X-Z poate fi tăiat prin specificarea codurilor
de adresă D, I, K, U și W adecvate.
În figuri, poziţia de pornire S este poziţia sculei în momentul apelării G71. Planul de
degajare [3] pe axa Z este derivat din poziţia de pornire pe axa Z şi suma W cu adaosul de
finisare opţional K.
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F7.19:

G71 Relaţiile între adrese

U+ W- I+ KQ
S

P
P

Q
S
U- W- I- K-

U+ W+ I+ K+
Q
S

X+

P

Z+

Q

P

S
U- W+ I- K+

Detalii tip I
Când este specificat tipul I de către programator, se presupune că traiectoria sculei pe axa
X nu este inversată în cursul aşchierii. Fiecare poziţie pe axa X a trecerii de degroşare este
determinată prin aplicarea valorii specificate în D pentru poziţia X curentă. Natura deplasării
în planul de degajare Z pentru fiecare trecere de degroşare este determinată de codul G în
blocul P. Dacă blocul P conţine un cod G00, atunci deplasarea în planul de degajare Z are
loc în modul deplasare rapidă. Dacă blocul P conţine un G01, atunci deplasarea se va face
la viteza de avans G71.
Fiecare trecere de degroşare este oprită înainte ca aceasta să intersecteze traiectoria
programată a sculei, permiţând atât adaosuri de degroşare, cât şi de finisare. Scula este
apoi retrasă din material, la un unghi de 45 grade. Scula se deplasează apoi în modul
deplasare rapidă în planul de degajare pe axa Z.
Când degroşarea este încheiată, scula este deplasată de-a lungul traiectoriei sculei pentru
curăţarea tăieturii de degroşare. Dacă se specifică I şi K, se execută o trecere suplimentară
de degroşare paralel cu traiectoria sculei.
Detalii tip II
Când este specificat tipul II de către programator, traiectoria PQ poate varia pe axa X (de
exemplu, traiectoria sculei îşi poate schimba sensul pe axa X).
Traiectoria PQ pe axa X nu va depăşi poziţia iniţială de pornire. Singura excepţie o
constituie blocul final Q.
Degroşarea tip II, trebuie să aibă o deplasare de referinţă, pe ambele axe X şi Z, în blocul
specificat prin P.
Degroşarea este similară tipului I, cu excepţia faptului că după fiecare trecere de-a lungul
axei Z, scula va urma traiectoria definită prin PQ. Scule se va retrage paralel cu axa X.
Metoda de degroşare tip II nu lasă praguri pe piesă înainte de aşchierea de finisare şi
conduce de regulă la o finisare mai bună.
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G72 Ciclul de îndepărtare adaos suprafaţă frontală (Grupa 00)
Primul bloc (Utilizați doar când folosiți două notații de bloc G72)
*W - Adâncimea de aşchiere a fiecărei treceri de îndepărtare a adaosului, rază pozitivă
*R - Înălțimea de retragere pentru fiecare trecere de îndepărtare a adaosului
Al doilea bloc
*D - Adâncimea de așchiere a fiecărei treceri de îndepărtare a adaosului, rază pozitivă
(Utilizați doar când folosiți o notație de bloc G72)
*F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut (G98) sau pe rotaţie (G99) de utilizat în cursul
blocului G71 PQ
*I - Dimensiunea pe axa X şi sensul adaosului pentru trecerea de degroşare G72, rază
*K - Dimensiunea pe axa Z şi sensul adaosului pentru trecerea de degroşare G72
P - Numărul blocului de început al traiectoriei de degroşare
Q - Numărul blocului final al traiectoriei de degroşare
*S - Turaţia arborelui principal de utilizat în cursul blocului G72 PQ
*T - Scula şi corecţiile de utilizat în cursul blocului G72 PQ
*U - Dimensiunea pe axa X şi sensul adaosului de finisare G72, diametru
*W - Dimensiunea pe axa Z şi sensul adaosului de finisare G72
* opţională
Planul G18 Z-X trebuie să fie activ.
Exemplu de programare G72 a 2 blocuri:
G72 W... R...
G72 F... I... K... P... Q... S... T... U... W...

NOTE:
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Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflați în
mijlocului unui ciclu închis și se utilizează un cod G04 Pnn sau M97
Pnn, valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată/subprogram,
precum și pentru ciclul Închis.

F7.20:

G72 Exemplu cod G de bază: [P] Bloc de început, [1] Poziție de pornire, [Q] Bloc final.

P

1

Q

%
O60721 (G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 1) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS, spindle on CW) ;
G00 G54 X6. Z0.1 (Rapid to clear position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G72 P1 Q2 D0.075 U0.01 W0.005 F0.012 (Begin G72) ;
N1 G00 Z-0.65 (P1 - Begin toolpath);
G01 X3. F0.006 (1st position);
Z-0.3633 (Face Stock Removal);
X1.7544 Z0. (Face Stock Removal) ;
X-0.0624 ;
N2 G00 Z0.02 (Q2 - End toolpath);
G70 P1 Q2 (Finish Pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
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F7.21:

G72 Traiectorie sculă: [P] Bloc de început, [1] Poziție de pornire, [Q] Bloc de final.

1

%
O60722(G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 2) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.05 Z0.2 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G72 P1 Q2 U0.03 W0.03 D0.2 F0.01 (Begin G72);
N1 G00 Z-1.(P1 - Begin toolpath) ;
G01 X1.5 (Linear feed) ;
X1. Z-0.75 (Linear feed) ;
G01 Z0 (Linear feed) ;
N2 X0(Q2 - End of toolpath) ;
G70 P1 Q2 (Finishing cycle) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
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Acest ciclu închis îndepărtează materialul de pe o piesă în funcţie de profilul piesei finite.
Acesta este similar cu G71, dar îndepărtează material de pe suprafaţa fronală a piesei.
Definiţi profilul unei piese prin programarea traiectoriei de finisare a sculei şi apoi utilizaţi
blocul G72 PQ. Oricare dintre comenzile F,S sau T din linia G72 sau în vigoare în momentul
G72 este utilizată în tot cursul ciclului de degroşare G72. De obicei, se utilizează o apelare
G70 în acelaşi bloc PQ pentru finisarea profilului.
Două tipuri de traiectorii de prelucrare sunt adresate cu o comandă G72.
•

•
F7.22:

Primul tip de traiectorie (tip 1) are loc atunci când pe axa Z a traiectoriei programate
nu se modifică sensul. Al doilea tip de traiectorie (tip 2) permite schimbarea sensului
pe axa Z. Pentru ambele tipuri, tip 1 şi tip 2, nu se permite schimbarea sensului pe
axa X a traiectoriei programate. Dacă setarea 33 este FANUC, tipul 1 este selectat
prin existenţa doar a unei mişcări pe axa X în blocul specificat prin P în apelarea G72.
Când în blocul P există o mişcare pe ambele axe X şi Z, se consideră că este vorba
despre o degroşare tip 2.

G72 Ciclul de îndepărtare adaos suprafaţă frontală: [P] Bloc de început, [1] Plan de
decalare pe axa X, [2] Bloc G00 în P, [3] Traiectorie programată, [4] Adaos de degroșare,
[5] Adaos de finisare.
W K

D

1
S

P

I
U/2

2

5
(U,W)

4

(I,K)

3

Q

G72 constă dintr-o fază de degroşare şi o fază de finisare. Fazele de degroşare şi finisare
sunt tratate diferit pentru tipul 1 şi tipul 2. În general, faza de degroşare constă din treceri
repetate de-a lungul axei X la viteza de avans specificată. Faza de finisare constă dintr-o
trecere pe traiectoria programată a sculei pentru îndepărtarea materialului în exces rămas
în urma fazei de degroşare, cu lăsarea de material pentru un ciclu de finisare G70.
Mişcarea finală în ambele tipuri constă dintr-o revenire în poziţia de pornire S.
În figura anterioară, poziţia de pornire S este poziţia sculei în momentul apelării G72. Planul
de degajare X este derivat din poziţia de pornire pe axa X şi suma U cu adaosul de finisare
opţional I.
Oricare dintre cele patru cadrane ale planului X-Z poate fi tăiat prin specificarea codurilor
de adresă I, K, U și W adecvate. Figura următoare indică semnele adecvate pentru aceste
coduri de adresă pentru obţinerea execuţiei dorite în cadranele asociate.
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F7.23:

G72 Relaţiile între adrese

U+,W-,I+,KS

U+,W+,I+,K+
S
X+
Z+

S
U-,W-,I-,K-

S
U-,W+,I-,K+

G73 Ciclul de îndepărtare adaos traiectorie neregulată (Grupa 00)
D - Numărul de treceri de aşchiere, număr întreg pozitiv
*F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut (G98) sau pe rotaţie (G99) de utilizat în cursul
blocului G73 PQ
I - Distanţa pe axa X şi sensul de la prima până la ultima trecere, rază
K - Distanţa pe axa Z şi sensul de la prima până la ultima trecere
P - Numărul blocului de început al traiectoriei de degroşare
Q - Numărul blocului final al traiectoriei de degroşare
*S - Turaţia arborelui principal de utilizat în cursul blocului G73 PQ
*T - Scula şi corecţiile de utilizat în cursul blocului G73 PQ
*U - Dimensiunea pe axa X şi sensul adaosului de finisare G73, diametru
*W - Dimensiunea pe axa Z şi sensul adaosului de finisare G73
* opţională
Planul Z-X G18 trebuie să fie activ

NOTE:
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Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflați în
mijlocului unui ciclu închis și se utilizează un cod G04 Pnn sau M97
Pnn, valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată/subprogram,
precum și pentru ciclul Închis.

F7.24:

G73 Îndepărtare adaos traiectorie neregulată: [P] Bloc de început, [Q] Bloc final [1] Poziție
de pornire, [2] Traiectorie programată, [3] Adaos de finisare, [4] Adaos de degroșare.

1
W

K

Q
D

4
3

I
2

X
Z

P

U/2

Ciclul închis G73 poate fi utilizat pentru aşchierea de degroşare a materialului preformat,
de exemplu prin turnare. Ciclul închis presupune că materialul a fost detalonat sau lipseşte
pe o anumită distanţă cunoscută din traiectoria programată a sculei PQ.
Prelucrarea începe din poziţia curentă (S), prin deplasări rapide sau avans de lucru până
la prima trecere de degroşare. Natura mișcării de apropiere se bazează pe faptul dacă un
G00 sau G01 este programat într-un bloc P. Prelucrarea continuă în paralel cu traiectoria
sculei programate. Când se ajunge în blocul Q, este executată o mişcare de îndepărtare
rapidă în poziţia de pornire plus decalajul pentru a doua trecere de degroşare. Trecerile de
degroşare continuă în acest mod pentru un număr de treceri de degroşare specificat în D.
După finalizarea ultimei treceri de degroşare, scula revine în poziţia de pornire S.
Numai F, S și T dinainte de sau din blocul G73 sunt în vigoare. Orice cod de avans (F),
turaţie a arborelui principal (S) sau schimbare a sculei (T) din liniile de la P la Q este ignorat.
Decalarea pentru prima trecere de degroşare este determinată prin (U/2 + I) pentru axa X,
respectiv prin (W + K) pentru axa Z. Fiecare trecere succesivă de degroşare se apropie
incremental de trecerea finală de finisare a degroşării cu o valoare de (I/(D- 1)) pe axa X,
respectiv cu o valoare de (K/(D-1)) pe axa Z. Ultima trecere de degroşare lasă un adaos de
finisare specificat prin U/2 pentru axa X, respectiv prin W pentru axa Z. Acest ciclu închis
este destinat utilizării împreună cu ciclul închis de finisare G70.
Traiectoria programată a sculei PQ nu trebuie să fie monotonă pe X sau Z, însă trebuie să
vă asiguraţi că materialul existent nu interferează cu scula în cursul mişcărilor de apropiere
şi de îndepărtare.
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NOTE:

Curbele monotone sunt curbe ce au tendinţa de deplasare într-un
singur sens odată cu creşterea x. O curbă cu creștere monotonă
crește întotdeauna pe măsură ce x crește, adică f(a)>f(b) pentru toate
a>b. O curbă cu descreștere monotonă va descrește întotdeauna pe
măsură ce x crește, adică f(a)<f(b) pentru toate a>b. Același tip de
restricții sunt valabile și pentru curbele monotone nedescrescătoare și
curbele monotone necrescătoare.
Valoarea D trebuie să fie un număr întreg pozitiv. Dacă valoarea D include o zecimală, se
va genera o alarmă. Cele patru cadrane ale planului ZX pot fi prelucrate dacă se utilizează
următoarele semne pentru U, I, W și K.

F7.25:

G71 Relaţiile între adrese

U+ W- I+ KQ
S

P
P

Q
S
U- W- I- K-

U+ W+ I+ K+
Q
S

X+

P

Z+

Q

P

S
U- W+ I- K+

G74 Ciclul de canelare frontală (Grupa 00)
* D - Degajarea sculei la revenirea în planul de pornire, raza pozitivă
* F - Viteza de avans
* I - Dimensiunea incrementării pe axa X între ciclurile de progresie, rază pozitivă
K - Dimensiunea incrementării pe axa Z între ciclurile de progresie
* U - Distanța incrementală pe axa X departe de poziția curentă pe axa X, înainte de
revenirea la planul de pornire.
W - Distanţa incrementală pe axa Z a adâncimii totale de aşchiere progresivă
X - Poziţia absolută pe axa X a celui mai avansat ciclu de progresie (diametru)
Z - Poziţia absolută pe axa Z a adâncimii totale de aşchiere progresivă
* opţională
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F7.26:

G74 Ciclul de canelare frontală, găurire progresivă: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3]
Traiectorie programată, [S] Poziție de pornire, [P] Retragere progresivă (Setarea 22).

Z
VI

W
K

1
2
3

K

D

S

P

P

P

P

P

I
U/2
VI

P

I
X

Ciclul închis G74 este utilizat pentru canelarea frontală a piesei, găurire progresivă sau
strunjire.
***Avertizare: Comanda cod D este rar utilizată și ar trebui utilizată doar dacă peretele din
exteriorul canelurii nu există, precum în figura de mai sus. Codul D poate fi utilizat în
canelare și strunjire pentru a asigura deplasarea sculei degajate pe axa X, înainte de
revenirea pe axa Z în punctul de degajare „C”. Însă, dacă există ambele laturi ale canelurii
în timpul deplasării, atunci scula de canelare se va rupe. Așa că nu veți dori să utilizați
comanda D.
Au loc minimum două cicluri de progresie dacă se adaugă un cod X sau U la un bloc G74
şi X nu este poziţia curentă. Unul în poziţia curentă şi unul în poziţia X. Codul I este distanţa
incrementală dintre ciclurile de aşchiere progresivă pe axa X. Adăugarea unui I determină
executarea de cicluri de progresie multiple între poziţia de pornire S și X. Dacă distanţa
dintre S și X nu este divizibilă cu I, atunci ultimul interval este mai mic decât I.
Când se adaugă un K într-un bloc G74, aşchierea progresivă este executată la fiecare
interval specificat prin K, progresia fiind o deplasare rapidă în sens opus avansului pe o
distanţă definită prin setarea 22. Codul D poate fi utilizat pentru canelare şi strunjire pentru
a se asigura degajarea materialului la revenirea în planul de pornire S.
F7.27:

G74 Ciclul de canelare frontală: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Canelare.

Tool

1
2
3
%
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O60741 (G74 END FACE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 Z-0.5 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
F7.28:

G74 Ciclul de canelare frontală (treceri multiple): [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3]
Traiectorie programată, [4] Canelare.

Tool

1
2
3
4
%
O60742 (G74 END FACE MULTI PASS) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
348

G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 X1.75 Z-0.5 I0.2 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

G75 Ciclul de canelare diametru exterior/interior (Grupa 00)
*D - Degajarea sculei la revenirea în planul de pornire, pozitivă
*F - Viteza de avans
*I - Dimensiunea incrementării pe axa X între ciclurile de progresie (măsurare pe rază)
*K - Dimensiunea incrementării pe axa Z între ciclurile de progresie
*U - Distanţa incrementală pe axa X a adâncimii totale de aşchiere progresivă
W - Distanţa incrementală pe axa Z a celui mai avansat ciclu de progresie
X - Poziţia absolută pe axa X a adâncimii totale de aşchiere progresivă (diametru)
Z - Poziţia absolută pe axa Z a celui mai avansat ciclu de progresie
* opţională
G75 Ciclul de canelare diametru exterior/interior: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [S]
Poziția de pornire.

W
K

K

S
I
U/2
I

VI

F7.29:

D

X

1
2
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Ciclul închis G75 poate fi utilizat pentru canelarea unui diametru exterior. Când se adaugă
un cod Z sau W la un bloc G75 şi Z nu este poziţia curentă, au loc minimum două cicluri de
progresie. Unul în poziţia curentă şi unul în poziţia Z. Codul K este distanţa incrementală
dintre ciclurile de aşchiere progresivă pe axa Z. Adăugarea unui K va executa canale
multiple, la distanţe egale. Dacă distanţa dintre poziţia de pornire şi adâncimea totală (Z)
nu este divizibilă cu K, atunci ultimul interval pe axa Z este mai mic decât K.

NOTE:
F7.30:

Degajarea aşchiei este definită prin setarea 22.
G75 diametru exterior, trecere unică

1

2
3
4

%
O60751 (G75 OD GROOVE CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 I0.1 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
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Programul următor este un exemplu de program G75 (treceri multiple):
F7.31:

G75 Diametru exterior, treceri multiple: [1] Sculă, [2] Deplasare rapidă, [3] Avans, [4]
Canelură.

1

2
3
4

%
O60752 (G75 OD GROOVE CYCLE 2) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 Z-1.75 I0.1 K0.2 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
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G76 Ciclul de filetare, treceri multiple (Grupa 00)
*A - Unghiul vârfului sculei (valoarea: 0 până la 120 grade). Nu utilizați un punct zecimal
D - Adâncimea de aşchiere pentru prima trecere
F(E) - Viteza de avans, pasul filetului
*I - Conicitatea filetului, măsurare pe rază
K - Înălţimea filetului, defineşte adâncimea filetului, măsurare pe rază
*P - Aşchierea cu o singură muchie (sarcină constantă)
*Q - Unghiul de pornire a filetului (nu utilizaţi un punct zecimal)
*U - Distanţa incrementală pe axa X, pornire pentru diametrul de adâncime maximă a
filetului
*W - Distanţa incrementală pe axa Z, pornire pentru lungimea maximă a filetului
*X - Poziţia absolută pe axa X, diametrul de adâncime maximă a filetului
*Z - Poziția absolută pe axa Z, lungimea maximă a filetului
* opţională

NOTE:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflați la
mijlocul unui ciclu închis și este utilizat un cod G04 Pnn sau un cod
M97 Pnn, valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată /
subprogram, precum și pentru ciclul închis.

F7.32:

G76 Ciclul de filetare, treceri multiple: [1] Adâncime Z, [2] Diametru minor, [3] Diametru
major.

1

2

3

Setarea 95/96 stabileşte dimensiunea/unghiul teşiturii; M23/M24 comută operaţia de teşire
în starea ON/OFF.
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F7.33:

G76 Ciclul de filetare, treceri multiple filet conic: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3]
Traiectorie programată, [4] Adaos de așchiere, [5] Poziția de pornire, [6] Diametrul finisat,
[7] Țintă, [A] Unghi.

Z

W
5
1
2
3
4

U
7

X
I

K
A/2

6

Ciclul închis G76 poate fi utilizat pentru realizarea filetelor drepte şi conice (pentru
conducte).
Înălţimea filetului este definită ca distanţa de la vârful filetului până la fundul filetului.
Adâncimea calculată a filetului (K) este valoarea K minus adaosul de finisare (setarea 86,
Adaos de finisare filet).
Conicitatea filetului este specificată prin I. Conicitatea filetului este măsurată între poziţia
ţintă X, Z în punctul [7] şi poziţia [6]. Valoarea I reprezintă distanţa măsurată radial între
începutul şi capătul filetului, nu un unghi.

NOTE:

Conicitatea filetului pentru diametru exterior convenţional va avea o
valoare Inegativă.
Adâncimea primei treceri de filetare este specificată în D. Adâncimea ultimei treceri de
filetare poate fi controlată prin setarea 86.
Unghiul vârfului sculei pentru trecerea de filetare este specificat în A. Valoarea se poate
încadra în gama de la 0 la 120 de grade. Dacă nu se utilizează A, se presupune că este de
0 grade. Pentru reducerea vibraţiilor în timpul filetării, utilizaţi A59 la aşchierea unui filet
inclus de 60 grade.
Codul F specifică viteza de avans pentru filetare. Este întotdeauna recomandabil să se
specifice la programare G99 (avans pe rotaţie) înaintea unui ciclu închis de filetare. Codul
F indică de asemenea pasul filetului.
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La capătul filetului, se poate realiza opţional o teşire. Dimensiunea şi unghiul teşiturii este
controlat prin setarea 95 (Dimensiune teşitură filet) şi setarea 96 (Unghi teşitură filet).
Dimensiunea teşiturii este indicată în număr de filete, astfel că dacă se înregistrează 1.000
în setarea 95 şi viteza de avans este .05, atunci teşitura va fi .05. O teşitură poate
îmbunătăţi aspectul şi funcţionalitatea filetelor ce trebuie prelucrate până la un umăr. Dacă
se prevede o degajare la capătul filetului, teşitura poate fi eliminată prin specificarea 0.000
pentru dimensiunea teşiturii în setarea 95, respectiv prin utilizarea M24. Valoarea implicită
pentru setarea 95 este 1.000 şi unghiul implicit pentru filet (setarea 96) este 45 de grade.
F7.34:

G76 Utilizând o valoare A: [1] Setările 95 și 96 (vezi Nota), [2] Starea 99 (Filetare minimă),
[3] Vârf de așchiere, [4] Setarea 86 - Adaos de finisare.
M23

3

2
A

D

1
M24

B
D N

K

N

4

NOTE:

Setările 95 şi 96 vor afecta dimensiunea şi unghiul teşiturii finale.
Sunt disponibile patru opţiuni pentru G76 Filetarea multiplă:
1.
2.
3.
4.

P1: Aşchierea cu o singură muchie, valoare de aşchiere constantă
P2: Aşchierea cu două muchii, valoare de aşchiere constantă

P3: Aşchierea cu o singură muchie, adâncime de aşchiere constantă
P4: Aşchierea cu două muchii, adâncime de aşchiere constantă

P1 și P3 permit ambele aşchierea cu o singură muchie, diferenţa ţinând de faptul că la P3
se execută o adâncime de aşchiere constantă la fiecare trecere. Similar, opţiunile P2 și P4
permit o aşchiere cu două muchii, P4 asigurând o adâncime de aşchiere constantă la
fiecare trecere. Experienţa practică a arătat că opţiunea P2 de aşchiere cu două muchii
oferă rezultate superioare la filetare.
D specifică adâncimea primei treceri de aşchiere. Fiecare trecere succesivă este
determinată de ecuaţia D*sqrt(N), unde N este a n-a trecere de filetare. Muchia de atac a
sculei execută integral aşchierea. Pentru calcularea poziţiei X a fiecărei treceri, trebuie să
faceţi suma tuturor trecerilor anterioare, măsurând din punctul de pornire valoarea X pentru
fiecare trecere.

354

F7.35:

G76 Ciclul de filetare, treceri multiple

%
o60761 (G76 THREAD CUTTING MULTIPLE PASSES) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X1.2 Z0.3 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G76 X0.913 Z-0.85 K0.042 D0.0115 F0.0714 (Begin G76) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

G80 Anularea ciclului închis (Grupa 09)
G80 anulează toate ciclurile închise active.

NOTE:

G00 sau G01 anulează de asemenea un ciclu închis.
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G81 Ciclul închis de găurire (Grupa 09)
*C - Comanda de mişcare absolută pe axa C (opţională)
F - Viteza de avans
*L - Numărul de repetiţii
R - Poziţia planului R
*X - Comanda de mişcare pe axa X
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţional
A se vedea de asemenea G241 pentru găurirea radială şi G195/G196 pentru tarodarea
radială cu sculele antrenate.
F7.36:

G81 Ciclul închis de găurire: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Începutul și finalul cursei,
[4] Plan de pornire, [R] Plan R, [Z] Poziția fundului alezajului.

Z

1
2
3

R
X

Z

4

G82 Ciclul închis de pregăurire (Grupa 09)
*C - Comanda de mişcare absolută pe axa C (opţională)
F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
*L - Numărul de repetiţii
P - Timpul de oprire în fundul alezajului
R - Poziţia planului R
*X - Comanda de mişcare pe axa X
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională
Acest cod G este modal, ciclul închis fiind activat până când este anulat sau până când este
selectat un alt ciclu închis. Odată activat, fiecare deplasare a axei X va determina
executarea acestui ciclu închis.
A se vedea de asemenea G242 pentru pregăurirea radială cu sculele antrenate.
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NOTE:

F7.37:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că dacă vă aflați în
mijlocul unui ciclu închis și este utilizat un G04 Pnn sau un M97 Pnn,
valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată / subprogram,
precum și pentru ciclul închis.
G82 Ciclul închis de pregăurire: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Începutul sau finalul
cursei, [4] Oprire temporizată, [5] Plan de pornire, [R] Planul R, [Z] Poziția fundului
alezajului.

Z

1
2
3
4

X

Z

F7.38:

R

5

G82 Găurirea pe axa Y

X

Z

%
o60821 (G82 LIVE SPOT DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z1. (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
G82 C45. Z-0.25 F10. P80 (Begin G82) ;
C135. (2nd position) ;
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C225. (3rd position) ;
C315. (4th position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (C axis disengage) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
%
Pentru a calcula cât de lungă trebuie să fie oprirea temporizată la fundul alezajului pentru
ciclul de pregăurire respectiv, utilizaţi formula următoare:
P = Rotaţii oprire temporizată x 60000/turaţie
Dacă doriţi ca scula să execute oprirea temporizată timp de două rotaţii complete la
adâncimea maximă Z pentru programul de mai sus (funcţionare la o turaţie de 1500
rot/min), se va calcula:
2 x 60000 / 1500 = 80
Introduceţi P80 (80 milisecunde sau P.08 (.08 secunde) în linia G82 pentru o oprire
temporizată de 2 rotaţii la 1500 rot/min.

G83 Ciclul închis de găurire progresivă normală (Grupa 09)
*C - Comanda de mişcare absolută pe axa C (opţională)
F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
*I - Dimensiunea primei adâncimi de aşchiere
*J - Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere
*K - Adâncimea minimă de aşchiere
*L - Numărul de repetiţii
*P - Timpul de oprire în fundul alezajului
*Q - Valoarea de pătrundere, întotdeauna incrementală
*R - Poziţia planului R
*X - Comanda de mişcare pe axa X
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională
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F7.39:

G83 Ciclul închis de găurire progresivă: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Începerea sau
terminarea cursei, [4] Oprire temporizată, [#22] Setarea 22, [#52] Setarea 52.

G98

#52
#22

R
Q

#22

Q
Q

Z

NOTE:

Dacă sunt specificate I, J și K, se selectează un mod de funcţionare
diferit. Prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de
aşchiere succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă
de aşchiere este K. Nu utilizaţi o valoare Q atunci când programaţi cu
I,J și K.
Setarea 52 modifică modul în care funcţionează G83 atunci când revine în planul R. De
obicei, planul R este setat cu mult deasupra tăieturii, pentru a se asigura că mişcarea de
progresie permite eliminarea aşchiilor din alezaj. Însă aceasta determină o deplasare
inutilă la găurirea iniţială a acestui spaţiu gol. Dacă setarea 52 este setată la distanţa
necesară pentru eliminarea aşchiilor, planul R poate fi setat mult mai aproape de piesa
găurită. Când se produce mişcarea de eliminare spre R, Z va fi deplasată dincolo de R cu
această valoare din setarea 52. Setarea 22 este valoarea avansului în Z pentru revenirea
în acelaşi punct în care s-a produs retragerea.
%
o60831 (G83 NORMAL PECK DRILLING) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
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(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-1.5 F0.005 Q0.25 R0.1 (Begin G83)
(BEGIN COMPLETION BLOCKS)
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 ;
%
%
(LIVE PECK DRILL - AXIAL) ;
T1111 ;
G98 ;
M154 (Engage C-Axis) ;
G00 G54 X6. C0. Y0. Z1. ;
G00 X1.5 Z0.25 ;
G97 P1500 M133 ;
M08 ;
G83 G98 C45. Z-0.8627 F10. Q0.125 ;
C135. ;
C225. ;
C315. ;
G00 G80 Z0.25 ;
M155 ;
M135 ;
M09 ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
G00 G54 X6. Y0. Z1. ;
G18 ;
G99 ;
M01 ;
M30 ;
%

G84 Ciclul închis de tarodare (Grupa 09)
F - Viteza de avans
*R - Poziţia planului R
S - Turaţia, apelată înainte de G84
*X - Comanda de mişcare pe axa X
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională
Note referitoare la programare:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nu este necesară pornirea arborelui principal în sens orar înaintea acestui ciclu
închis. Unitatea de comandă o va face automat.
Când se execută tarodarea G84 pe un strung, cel mai simplu este să se utilizeze
codul G99 Avansul pe rotaţie.
Pasul este distanţa parcursă de-a lungul axei şurubului la o rotaţie completă.
Viteza de avans, când se utilizează G99, este egală cu pasul tarodului.
Trebuie apelată o valoare S înainte de G84. Valoarea S determină turaţia ciclului de
tarodare.
În modul metric (G99, cu setarea 9 = MM), viteza de avans este echivalentul metric al
pasului, în MM.
În modul ţoli (G99, cu setarea 9 = INCH), viteza de avans este echivalentul pentru ţoli
al pasului, în ţoli.
Pasul (și viteza de avans G99) pentru un tarod M10 x 1,0 mm este 1,0 mm, respectiv
0,03937" (1,0/25,4=0,03937).

Exemple:
1.

Pasul unui tarod 5/16-18 este 1.411 mm (1/18*25.4 = 1.411), respectiv .0556" (1/18
=.0556)

2.

Acest ciclu închis poate fi utilizat pe arborele secundar al unui strung cu doi arbori
atunci când este precedat de un cod G14.
A se vedea G14 Schimbarea arborelui secundar de la pagina 327 pentru informaţii
suplimentare în acest sens.

3.

Pentru tarodarea cu sculele antrenate axiale, utilizaţi o comandă G95 sau G186.

4.
5.

Pentru tarodarea cu sculele antrenate radiale, utilizaţi o comandă G195 sau G196.
Pentru tarodare inversă (filet cu înfiletare pe stânga) pe arborele principal și
secundar,
consultați pagina 377.

Mai multe exemple de programare, în modul ţoli şi modul metric, sunt prezentate în
continuare:
F7.40:

G84 Ciclul închis de tarodare: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Pornire sau terminare
cursă, [4] plan de pornire, [R] plan R, [Z] Poziția de la baza alezajului.
Z

1
2
3

R
X

Z

4

%
o60841 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = MM) ;
361

Prezentare

(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part)
(T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.27 (1/20*25.4 = 1.27) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60842 (METRIC TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part)
(T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.25 (Lead = 1.25) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60843 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part)
(T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
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T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.05 (Begin G84) ;
(1/20 = .05) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
%
o60844 (METRIC TAP, SETTING 9 = IN) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part)
(T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.0492 (1.25/25.4 = .0492) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
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G85 Ciclul închis de alezare (Grupa 09)

NOTE:

Acest ciclu execută avansul de intrare şi avansul de ieşire.
F - Viteza de avans
*L - Numărul de repetiţii
*R - Poziţia planului R
*X - Comanda de mişcare pe axa X
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională

F7.41:

G85 Ciclul închis de alezare: [1] Deplasarea rapidă, [2] Avans, [3] Începerea sau
terminarea cursei, [4] Plan de pornire, [R] plan R, [Z] Poziția fundului alezajului.
Z

1
2
3

R

X
Z
4

G86 Ciclul închis de alezare şi oprire (Grupa 09)

NOTE:

Arborele principal se opreşte şi iese din alezaj prin deplasare rapidă.
F - Viteza de avans
*L - Numărul de repetiţii
*R - Poziţia planului R
*X - Comanda de mişcare pe axa X
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională
Acest cod G opreşte arborele principal odată ce scula ajunge la fundul alezajului. Scula se
retrage odată ce arborele principal s-a oprit.
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F7.42:

G86 Ciclul închis de alezare şi oprire: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Începerea sau
terminarea cursei, [4] Plan de pornire, [R] plan R, [Z] Poziția fundului alezajului.

1
2
3

Z
R
X

Z

4

G89 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată (Grupa 09)

NOTE:

Acest ciclu execută avansul de intrare şi avansul de ieşire.
F - Viteza de avans
*L - Numărul de repetiţii
*P - Timpul de oprire în fundul alezajului
*R - Poziţia planului R
*X - Comanda de mişcare pe axa X
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională

NOTE:

F7.43:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflați în
mijlocul unui ciclu închis și un cod G04 Pnn sau M97 Pnn este utilizat,
valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată / subprogramul,
precum și pentru ciclul închis.
G89 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată: [1] Avans, [2] Începere sau terminare
cursă, [3] Oprire temporizată, [4] Plan de pornire, [R] Plan R, [Z] Poziția fundului
alezajului.

1
2
3

Z
R
X

Z

4
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G90 Ciclul de strunjire diametru exterior/interior (Grupa 01)
F(E) - Viteza de avans
*I - Distanţa opţională şi sensul conicităţii pe axa X, rază
*U - Distanţa incrementală pe axa X până la ţintă, diametru
*W - Distanţa incrementală pe axa Z până la ţintă
X - Poziţia absolută a ţintei pe axa X
Z - Poziţia absolută a ţintei pe axa Z
* opţională
F7.44:

G90 Ciclul de strunjire diametru exterior/interior: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3]
Traiectorie programată, [4] Adaos de așchiere, [5] Adaos de finisare, [6] Poziție de pornire,
[7] Țintă.
Z

W

6
U/2

7

1
2
3
4
5

X I

G90 este utilizat pentru strunjirea simplă, însă sunt posibile treceri multiple prin specificarea
poziţiilor X ale trecerilor suplimentare.
Strunjirea dreaptă este realizată prin specificarea X, Z și F. Prin adăugarea unei valori I,
se realizează o aşchiere conică. Conicitatea este furnizată prin ţintă. Ceea ce înseamnă că
se adaugă I la valoarea X a ţintei.
Oricare din cele patru cadrane ale planului ZX poate fi programat prin utilizarea U, W, X și
Z; conicitatea poate fi pozitivă sau negativă. Figura următoare oferă câteva exemple de
valori necesare pentru prelucrarea în fiecare din cele patru cadrane.
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F7.45:

G90-G92 Relaţiile între adrese:

U-,W+,I-

U-,W-,I-

II

I
X+
Z+

III

IV
U+,W+,I+

U+,W-,I+

G92 Ciclul de filetare (Grupa 01)
F(E) - Viteza de avans, pasul filetului
*I - Distanţa opţională şi sensul conicităţii pe axa X, rază
*Q - Unghiul de pornire a filetului
*U - Distanţa incrementală pe axa X până la ţintă, diametru
*W - Distanţa incrementală pe axa Z până la ţintă
X - Poziţia absolută a ţintei pe axa X
Z - Poziţia absolută a ţintei pe axa Z
* opţională
Note referitoare la programare:
•
•

•

Setarea 95/ Setarea 96 stabileşte dimensiunea/unghiul teşiturii; M23/M24 comută
operaţia de teşire în starea activată/dezactivată.
G92 este utilizat pentru filetarea simplă, însă sunt posibile treceri multiple pentru
filetare prin specificarea poziţiilor X ale trecerilor suplimentare. Filetele drepte sunt
realizate prin specificarea X, Z și F Prin adăugarea unei valori I, se realizează un filet
conic sau de conductă. Conicitatea este furnizată prin ţintă. Ceea ce înseamnă că se
adaugă I la valoarea X a ţintei. La capătul filetului, se realizează automat o teşitură
înainte de atingerea ţintei; teşitura implicită este un filet la 45 grade. Aceste valori pot
fi modificate prin setarea 95 şi setarea 96.
În cursul programării incrementale, semnul numărului ce urmează după variabilele U
şi W depinde de sensul traiectoriei sculei. De exemplu, dacă sensul unei traiectorii
de-a lungul axei X este negativ, valoarea U este negativă.
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F7.46:

G92 Ciclul de filetare: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Traiectorie programată, [4]
Poziția de pornire, [5] Diametru minor, [6] 1/Filete pe țoli = Avans pe rotație (formulă țoli; F
= pasul filetului) .

5

4
Z-1.0

X

6

1
2
3

%
O60921 (G92 THREADING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
X1.2 Z.2 (Rapid to clear position) ;
G92 X.980 Z-1.0 F0.0833 (Begin Thread Cycle) ;
X.965 (2nd pass) ;
X.955 (3rd pass) ;
X.945 (4th pass) ;
X.935 (5th pass) ;
X.925 (6th pass) ;
X.917 (7th pass) ;
X.910 (8th pass) ;
X.905 (9th pass) ;
X.901 (10th pass) ;
X.899 (11th pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
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G94 Ciclul de faţetare frontală (Grupa 01)
F(E) - Viteza de avans
*K - Distanţa opţională şi sensul conicităţii pe axa Z
*U - Distanţa incrementală pe axa X până la ţintă, diametru
*W - Distanţa incrementală pe axa Z până la ţintă
X - Poziţia absolută a ţintei pe axa X
Z - Poziţia absolută a ţintei pe axa Z
* opţională
F7.47:

G94 Ciclul de faţetare frontală: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Traiectorie programată,
[4] Adaos de așchiere, [5] Adaos de finisare, [6] Poziție de pornire, [7] Țintă.
K

6

U/2

X

1
2
3
4
5

7

Aşchierea de faţetare frontală dreaptă poate fi realizată prin specificarea X, Z și F Prin
adăugarea unei valori K, se poate realiza o faţetare conică. Conicitatea este furnizată prin
ţintă. Ceea ce înseamnă că se adaugă K la valoarea X a ţintei.
Oricare dintre cele patru cadrane ZX este programat prin varierea U, W, X și Z. Conicitatea
este pozitivă sau negativă. Figura următoare oferă câteva exemple de valori necesare
pentru prelucrarea în fiecare din cele patru cadrane.
În cursul programării incrementale, semnul numărului ce urmează după variabilele U şi W
depinde de sensul traiectoriei sculei. Dacă sensul unei traiectorii de-a lungul axei X este
negativ, valoarea U este negativă.
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F7.48:

G94 Relaţiile între adrese: [S] Poziția de pornire.

U-,W+,K-

II

U-,W-,K
S

S

I

X+
Z+

III

IV
S
U+,W+,K+

S
U+,W-,K+

G95 Tarodarea rigidă cu sculele antrenate (frontală) (Grupa 09)
*C - Comanda de mişcare absolută pe axa C (opţională)
F - Viteza de avans
R - Poziţia planului R
S - Turaţia, apelată înainte de G95
W - Distanţa incrementală pe axa Z
X - Comanda de mişcare pe axa X pentru diametrul piesei, opţională
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională
Tarodarea rigidă cu sculele antrenate G95 este un ciclu de tarodare axială similar cu
tarodarea rigidă G84, utilizând adresele F, R, X și Z, însă prezintă următoarele diferenţe:
•
•
•

Unitatea de comandă trebuie să fie în modul G99 Avans pe rotaţie pentru ca
tarodarea să funcţioneze corect.
O comandă S (turaţie arbore principal) trebuie să fi fost emisă înaintea G95.
Axa X trebuie poziţionată între poziţia de zero a maşinii şi axa centrală a arborelui
principal; nu o poziţionaţi dincolo de axa centrală a arborelui principal.
%
o60951 (G95 LIVE TOOLING RIGID TAP) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a 1/4-20 tap) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
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(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
S500 (Select tap RPM) ;
G95 C45. Z-0.5 R0.5 F0.05 (Tap to Z-0.5) ;
C135. (next position) ;
C225. (next position) ;
C315. (last position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
%

G96 Activarea vitezei de aşchiere constante (Grupa 13)
G96 comandă menţinerea unei viteze de aşchiere constante la nivelul vârfului sculei de
către unitatea de comandă. Turaţia arborelui principal depinde de diametrul piesei la nivelul
căruia are loc aşchierea şi de valoarea S comandată (RPM=3.82xSFM/DIA). Aceasta
înseamnă că turaţia arborelui principal creşte pe măsură ce scula se apropie de X0. Când
setarea 9 este setată la INCH, valoarea S este specificată în picioare pătrate pe minut.
Când setarea 9 este setată la MM, valoarea S este specificată în metri pătraţi pe minut.

WARNING:

Este mai sigur să se specifice o turaţie maximă a arborelui principal
pentru modul Viteză de aşchiere constantă. Utilizaţi G50 pentru a seta
turaţia maximă a arborelui principal. Nesetarea unei limite permite
creşterea turaţiei arborelui principal pe măsură ce scula se apropie de
centrul piesei. Turaţia excesivă poate duce la proiectarea pieselor şi
deteriorarea sculelor.

G97 Dezactivarea vitezei de aşchiere constante (Grupa 13)
Aceasta solicită unităţii de comandă să NU regleze turaţia arborelui principal pe baza
diametrului de aşchiere şi anulează comanda G96. Când G97 este în vigoare, orice
comandă S este în rotaţii pe minut (RPM).

G98 Avansul pe minut (Grupa 10)
G98 schimbă modul de interpretare a codului de adresă F. F indică valoarea în ţoli pe minut
atunci când setarea 9 este setată la INCH, iar F indică valoarea în milimetri pe minut atunci
când setarea 9 este setată la MM.
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G99 Avansul pe rotaţie (Grupa 10)
Această comandă schimbă modul de interpretare a codului de adresă F. Valoarea F indică
valoarea în ţoli pe o rotaţie a arborelui principal atunci când setarea 9 este setată la INCH,
în timp ce F indică valoarea în milimetri pe o rotaţie a arborelui principal atunci când setarea
9 este setată la MM.

G100 / G101 Dezactivarea / activarea imaginii în oglindă (Grupa 00)
*X - Comanda pe axa X
*Z - Comanda pe axa Z
* opţională. Cel puţin una este necesară.
Imaginea în oglindă programabilă poate fi activată sau dezactivată separat pentru axele X
şi/sau Z. În partea inferioară a ecranului se indică dacă este activată funcţia imagine în
oglindă pentru o axă. Aceste coduri G sunt utilizate într-un bloc de comandă fără alte coduri
G și nu produc mișcarea axelor. G101 activează funcția imagine în oglindă pentru orice axă
enumerată în acel bloc. G100 dezactivează imaginea în oglindă pentru orice axă
enumerată în bloc. Valoarea efectivă dată pentru codul X sau Z nu are niciun efect; G100
sau G101 în sine nu au niciun efect. De exemplu, G101 X 0 activează imaginea în oglindă
pentru axa X.

NOTE:

Setările 45 şi 47 pot fi utilizate pentru selectarea manuală a funcţiei
imagine în oglindă.

G103 Limitarea anticipării blocurilor (Grupa 00)
G103 specifică numărul maxim de blocuri pe care le va anticipa unitatea de comandă (în
gama 0-15), de exemplu:
G103 [P..] ;
În cursul mişcărilor maşinii, unitatea de comandă pregăteşte din timp blocurile următoare
(liniile de cod). Acest proces este denumit de obicei „anticiparea blocurilor”. În timp ce
unitatea de comandă execută blocul curent, aceasta interpretează deja şi pregăteşte blocul
următor pentru o mişcare continuă.
O comandă a programului G103 P0, sau pur şi simplu G103, dezactivează limitarea
blocurilor. O comandă a programului G103 Pn limitează anticiparea blocurilor la n blocuri.
Codul G103 este util pentru depanarea programelor macro. Unitatea de comandă
interpretează expresiile macro în cursul anticipării. Dacă inseraţi o comandă G103 P1 în
program, unitatea de comandă interpretează expresiile macro cu (1) bloc înainte de blocul
în curs de execuţie.
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Cel mai bine este să se adauge mai multe linii libere după ce este apelat un G103 P1.
Astfel se asigură faptul că nicio linie de cod de după G103 P1 nu este interpretată înainte
să se ajungă la aceasta.
G103 influențează compensarea frezei și prelucrarea la mare viteză.

NOTE:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că dacă vă aflați în
mijlocul unui ciclu închis și este utilizat G04 Pnn sau M97 Pnn,
valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată/ subprogram,
precum li pentru ciclul închis.

G105 Comanda Servo Bar
Acesta este codul G utilizat pentru comandarea alimentatorului de bare.
G105 [In.nnnn] [Jn.nnnn] [Kn.nnnn] [Pnnnnn] [Rn.nnnn]
I - Lungime de avans iniţială opţională (variabila macro #3101) Control manual (variabila
#3101 dacă nu s-a comandat I)
J - Lungime piesă + secţionare opţională (variabila macro #3100) Control manual (variabila
#3100 dacă nu s-a comandat J)
K - Lungime minimă de strângere opţională (variabila macro #3102) Control manual
(variabila #3102 dacă nu s-a comandat K)
P - Subprogram de secționare opțională
R - Orientare opţională arbore principal pentru bară nouă
I, J, K sunt controlate manual la valorile variabilelor macro prezentate în pagina Comenzi
curente. Unitatea de comandă aplică valorile de control manual numai pentru linia de
comandă în care se află acestea. Valorile memorate în pagina Comenzi curente nu sunt
modificate.

NOTE:

Un G105cu un cod J nu va crește contorul. Codul J este conceput
pentru o operațiune de apăsare dublă, pentru a prelucra o piesă lungă.

G110 / G111 Sistemul de coordonate #7/#8 (Grupa 12)
G110 selectează decalajele de origine suplimentare #7, iar G111 selectează decalajele de
origine suplimentare #8. Toate referirile ulterioare la poziţiile axelor sunt interpretate în noul
sistem de coordonate de lucru. Operațiile codului G110 și G111 sunt aceleași cu G154 P1
și G154 P2.
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G112 Interpolarea XY în XC (Grupa 04)
Funcţia G112 de interpolare a coordonatelor XY în XC vă permite să programaţi blocuri
succesive în sistemul de coordonate carteziene XY, pe care unitatea de comandă le
converteşte automat în coordonate polare XC. În timp ce este activată, unitatea de
comandă utilizează G17 XY pentru G01 curse XY liniare și G02 și G03 pentru mișcare
circulară. G112 transformă comenzile poziției X, Y în mișcări ale axei rotative C și ale axei
liniare X.
G112 Exemplu de program
F7.49:

G112 Interpolarea XY în XC

Y 1.0

Y

X
X 1.0

%
o61121 (G112 XY TO XC INTERPOLATION) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G17 (Call XY plane) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
G00 G54 X0.875 C0. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
G112 (XY to XC interpretation);
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G1 Z0. F15. (Feed towards face) ;
Y0.5 F5. (Linear feed) ;
G03 X.25 Y1.125 R0.625 (Feed CCW) ;
G01 X-0.75 (Linear feed) ;
G03 X-0.875 Y1. R0.125 (Feed CCW) ;
G01 Y-0.25 (Linear Feed) ;
G03 X-0.75 Y-0.375 R0.125 (Feed CCW) ;
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G02 X-0.375 Y-0.75 R0.375 (Feed CW) ;
G01 Y-1. (Linear feed) ;
G03 X-0.25 Y-1.125 R0.125 (Feed CCW) ;
G01 X0.75 (Linear feed) ;
G03 X0.875 Y-1. R0.125 (Feed CCW) ;
G01 Y0. (Linear feed) ;
G00 Z0.1 (Rapid retract) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G113 (Cancel G112) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G18 (Return to XZ plane) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;

G113 Interpolarea XY în XC (Grupa 04)
G113 anulează conversia coordonatelor carteziene în coordonate polare.

G114-G129 Sistemul de coordonate #9-#24 (Grupa 12)
Codurile G114 - G129 vizează sistemele de coordonate setabile de către utilizator, #9 #24, pentru decalajele de origine. Toate referirile ulterioare la poziţiile axelor sunt
interpretate în noul sistem de coordonate. Decalajele sistemului de coordonate de lucru
sunt introduse din pagina Active Work Offset (Decalaj de origine activ). Operațiile
codurilor G114 - G129 sunt aceleași cu cele ale G154 P3 - G154 P18.

G154 Selectarea coordonatelor de lucru P1-P99 (Grupa 12)
Această funcție oferă 99 decalaje de origine suplimentare. G154 cu o valoare P de la 1 la
99 activează decalajele de origine suplimentare. De exemplu, G154 P10 va selecta
decalajul de origine 10 din lista de decalaje de origine suplimentare.

NOTE:

G110 la G129 se referă la aceleaşi decalaje de origine ca G154 P1
până la P20; acestea pot fi selectate prin utilizarea oricăreia dintre
metode.
Când este activ un decalaj de origine G154, titlul din colţul din dreapta sus al decalajului de
origine va indica valoarea G154 P.
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NOTE:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că, dacă vă aflați în
mijlocului unui ciclu închis și dacă este utilizat un cod G04 Pnn sau
M97 Pnn, valoarea P va fi folosită pentru oprirea temporizată /
subprogram, precum și pentru ciclul închis.
G154 Structura decalajelor de origine
#14001-#14006 G154 P1 (also #7001-#7006 and G110)
#14021-#14026 G154 P2 (also #7021-#7026 and G111)
#14041-#14046 G154 P3 (also #7041-#7046 and G112)
#14061-#14066 G154 P4 (also #7061-#7066 and G113)
#14081-#14086 G154 P5 (also #7081-#7086 and G114)
#14101-#14106 G154 P6 (also #7101-#7106 and G115)
#14121-#14126 G154 P7 (also #7121-#7126 and G116)
#14141-#14146 G154 P8 (also #7141-#7146 and G117)
#14161-#14166 G154 P9 (also #7161-#7166 and G118)
#14181-#14186 G154 P10 (also #7181-#7186 and G119)
#14201-#14206 G154 P11 (also #7201-#7206 and G120)
#14221-#14221 G154 P12 (also #7221-#7226 and G121)
#14241-#14246 G154 P13 (also #7241-#7246 and G122)
#14261-#14266 G154 P14 (also #7261-#7266 and G123)
#14281-#14286 G154 P15 (also #7281-#7286 and G124)
#14301-#14306 G154 P16 (also #7301-#7306 and G125)
#14321-#14326 G154 P17 (also #7321-#7326 and G126)
#14341-#14346 G154 P18 (also #7341-#7346 and G127)
#14361-#14366 G154 P19 (also #7361-#7366 and G128)
#14381-#14386 G154 P20 (also #7381-#7386 and G129)
#14401-#14406 G154 P21
#14421-#14426 G154 P22
#14441-#14446 G154 P23

376

#14461-#14466 G154 P24
#14481-#14486 G154 P25
#14501-#14506 G154 P26
#14521-#14526 G154 P27
#14541-#14546 G154 P28
#14561-#14566 G154 P29
#14581-#14586 G154 P30
#14781-#14786 G154 P40
#14981-#14986 G154 P50
#15181-#15186 G154 P60
#15381-#15386 G154 P70
#15581-#15586 G154 P80
#15781-#15786 G154 P90
#15881-#15886 G154 P95
#15901-#15906 G154 P96
#15921-#15926 G154 P97
#15941-#15946 G154 P98
#15961-#15966 G154 P99

G184 Ciclul închis de tarodare inversă pentru filete pe stânga (Grupa
09)
F - Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut
R - Poziţia planului R
S - Turaţia, trebuie apelată înainte de G184
*W - Distanţa incrementală pe axa Z
*X - Comanda de mişcare pe axa X
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională
Note referitoare la programare: Viteza de avans pentru tarodare este egală cu pasul
filetului. A se vedea exemplul pentru G84 programat în modul G99 Avans pe rotaţie.
Nu este necesară pornirea arborelui principal în sens antiorar înaintea acestui ciclu închis;
unitatea de comandă o va face automat.
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F7.50:

G184 Ciclul închis de tarodare inversă: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Începere și
terminare cursă, [4] Tarod pe stânga, [5] Plan de pornire, [R] Plan R, [Z] Poziția fundului
alezajului.

1
2
3

Z
R

X

4
Z

5

G186 Tarodarea rigidă inversă cu sculele antrenate (pentru filete pe
stânga) (Grupa 09)
F - Viteza de avans
C - Poziţia axei C
R - Poziţia planului R
S - Turaţia, trebuie apelată înainte de G186
W - Distanţa incrementală pe axa Z
*X - Comanda de mişcare pe axa X pentru diametrul piesei
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
Z - Poziţia fundului alezajului
* opţională
F7.51:

G95, G186 Tarodarea rigidă cu sculele antrenate: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3]
Începere și terminare cursă, [4] Plan de pornire [R] Plan R, [Z] Poziția fundului alezajului.

1
2
3
X

R
Z

Z

4

Nu este necesară pornirea arborelui principal în sens orar înaintea acestui ciclu închis;
unitatea de comandă o va face automat. A se vedea G84.
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G187 Reglarea preciziei (Grupa 00)
G187 este o comandă referitoare la precizie ce poate seta şi controla fineţea, precum şi
valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ atunci când se prelucrează o piesă. Formatul
pentru utilizarea G187 este G187 Pn Ennnn.
P - Controlează nivelul de fineţe, P1(grosier), P2(mediu) sau P3(fin). Anulează temporar
setarea 191.
E - Setează valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ. Anulează temporar setarea 85.
Setarea 191 setează fineţea implicită conform celor specificate de utilizator ROUGH,
MEDIUM sau FINISH atunci când G187 nu este activ. Setarea Medium este setarea
implicită din fabricaţie.

NOTE:

Modificarea setării 85 la o valoare scăzută poate face ca maşina să
funcţioneze de parcă s-ar afla în modul oprire exactă.

NOTE:

Schimbarea setării 191 în FINISH va prelungi timpul necesar pentru
prelucrarea unei piese pe maşină. Utilizaţi această setare doar atunci
când este necesară o finisare superioară.
G187 Pm Ennnn setează atât valoarea de finețe, cât și valoarea maximă pentru rotunjirea
de colț. G187 Pm setează finețea, dar păstrează valoarea maximă pentru rotunjirea de colț
la valoarea curentă. G187 Ennnn setează valoarea maximă pentru rotunjirea de colț, dar
lasă finețea la valoarea curentă. G187 singur anulează valoarea E și setează valoarea de
finețe la valoarea implicită specificată de Setarea 191. G187 va fi anulată de fiecare dată
când este apăsată tasta [RESET], când M30 sau M02 este executat, s-a ajuns la finalul
programului sau [EMERGENCY STOP] este apăsat.
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G195 Tarodarea radială directă cu ansamblul sculelor antrenate
(diametru)/ G196 tarodarea radială inversă cu ansamblul sculelor
antrenate cu sculele antrenate (diametru) (Grupul 09)
F - Viteza de avans pe rotaţie (G99)
*U - Distanța incrementală pe axa X până în capătul alezajului
S - Rot/min, apelate înainte de G195
X - Poziția absolută a axei X la fundul alezajului
*Z - Comanda de mişcare în poziția absolută pe axa Z
R - Poziţia planului R
*C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*W - Comanda de mişcare incrementală pe axa Z
*E - Rot/min pentru curățarea șpanului (Arborele principal revine pentru curățarea șpanului
după fiecare alezaj)
* opţională
Acest cod G este modal, ciclul închis fiind activat până când este anulat sau până când este
selectat un alt ciclu închis. Ciclul începe din poziţia curentă, tarodându-se până la
adâncimea specificată pe axa X. Poate fi utilizat un plan R.
Turaţia S va fi apelată ca număr pozitiv. Nu este necesară pornirea arborelui principal în
sensul corect; unitatea de comandă o va face automat.
F7.52:

G195/G196 Tarodarea rigidă cu sculele antrenate: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3]
Pornire sau încheiere cursă, [4] Punct de pornire, [5] Suprafața piesei, [6] Fundul
alezajului, [7] Axă centrală

1
2
3

Y

4
5

7
6

o61951 (G195 LIVE RADIAL TAPPING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a tap) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
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T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X3.25 Z-0.75 C0. (Start Point) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
S500 (Select tap RPM) ;
G195 X2. F0.05 (Taps to X2., bottom of hole) ;
G00 C180. (Index C-Axis) ;
G00 C270. Y-1. Z-1. (Index C-Axis, YZ-axis positioning) ;
G80 (Cancel Canned Cycle);
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.25 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
G53 X0 Y0 (X & Y home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;

G198 Decuplarea controlului sincron al arborilor (Grupa 00)
G198 decuplează controlul sincron al arborilor şi permite controlul independent al arborelui
principal şi respectiv arborelui secundar.

G199 Cuplarea controlului sincron al arborilor (Grupa 00)
*R - Grade, relaţia defazării arborelui urmăritor faţă de arborele principal comandat
* opţională
Acest cod G sincronizează turaţia celor doi arbori. Comenzile de poziţionare şi turaţie
pentru arborele urmăritor, de obicei arborele secundar, sunt ignorate atunci când arborii
sunt în modul control sincron. Totuşi, codurile M pentru cei doi arbori sunt controlate
independent.
Arborii rămân sincronizaţi până când modul sincron este decuplat prin intermediul G198.
Acest lucru este valabil şi dacă are loc oprirea şi repornirea maşinii.
O valoare R în blocul G199 va poziţiona arborele urmăritor la un număr specificat de grade
faţă de marcajul 0 de pe arborele comandat. Exemple de valori R în blocurile G199:
G199 R0.0 (The following spindle’s origin, 0-mark, matches the
commanded spindle’s origin, 0-mark) ;
G199 R30.0 (The following spindle’s origin, 0-mark, is
positioned +30 degrees from the commanded spindle’s origin,
0-mark) ;
G199 R-30.0 (The following spindle’s origin, 0-mark, is
positioned -30 degrees from the commanded spindle’s origin,
0-mark) ;
381

Prezentare

Când este specificată o valoare R în blocul G199, unitatea de comandă adaptează mai întâi
turaţia arborelui urmăritor la aceea a arborelui comandat, apoi corectează orientarea
(valoarea R din blocul G199). Odată orientarea R specificată asigurată, arborii sunt blocaţi
în modul sincron până la decuplarea prin intermediul unei comenzi G198. Acest lucru poate
fi realizat şi la turaţie zero. A se vedea de asemenea partea G199 a ecranului Control
sincron al arborilor de la 233.
%
o61991 (G199 SYNC SPINDLES) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X2.1 Z0.5 ;
G98 M08 (Feed per min, turn coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-2.935 F60. (Linear feed) ;
M12 (Air blast on) ;
M110 (Secondary spindle chuck clamp) ;
M143 P500 (Secondary spindle to 500 RPM) ;
G97 M04 S500 (Main spindle to 500 RPM) ;
G99 (Feed per rev) ;
M111 (Secondary spindle chuck unclamp) ;
M13 (Air blast off) ;
M05 (main spindle off) ;
M145 (Secondary spindle off) ;
G199 (Synch spindles) ;
G00 B-28. (Rapid secondary spindle to face of part) ;
G04 P0.5 (Dwell for .5 sec) ;
G00 B-29.25 (Feed secondary spindle onto part) ;
M110 (secondary spindle chuck clamp) ;
G04 P0.3 (Dwell for .3 sec) ;
M08 (Turn coolant on) ;
G97 S500 M03 (Turn spindle on at 500 RPM, CSS off) ;
G96 S400 (CSS on, RPM is 400) ;
G01 X1.35 F0.0045 (Linear feed) ;
X-.05 (Linear feed) ;
G00 X2.1 M09 (Rapid retract) ;
G00 B-28. (Rapid secondary spindle to face of part) ;
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G198 (Synch spindle off) ;
M05 (Turn off main spindle) ;
G00 G53 B-13.0 (Secondary spindle to cut position);
G00 G53 X-1. Y0 Z-11. (Rapid to 1st position) ;
(*******second side of part********)
G55 G99 (G55 for secondary spindle work offset) ;
G00 G53 B-13.0 ;
G53 G00 X-1. Y0 Z-11. ;
G14 ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G50 S2000 (limit spindle to 1000 RPM);
G97 S1300 M03 ( ;
G00 X2.1 Z0.5 ;
Z0.1 M08 ;
G96 S900 ;
G01 Z0 F0.01 ;
X-0.06 F0.005 ;
G00 X1.8 Z0.03 ;
G01 Z0.005 F0.01 ;
X1.8587 Z0 F0.005 ;
G03 X1.93 Z-0.0356 K-0.0356 ;
G01 X1.935 Z-0.35 ;
G00 X2.1 Z0.5 M09 ;
G97 S500 ;
G15 ;
G53 G00 X-1. Y0 Z-11. ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
M30 (End program) ;
%

G200 Indexarea din mers (Grupa 00)
U - Mişcarea relativă opţională pe axa X pentru schimbarea poziţiei sculei
W - Mişcarea relativă opţională pe axa Z pentru schimbarea poziţiei sculei
X - Poziţia X finală opţională
Z - Poziţia Z finală opţională
T - Codul sculei şi codul corecţiei, necesare în format standard
G200 Indexarea din mers determină strungul să execute o mişcare de îndepărtare, să
schimbe scula şi să se deplaseze înapoi spre piesă pentru a economisi timp.
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CAUTION:

G200 accelerează derularea operaţiilor, însă reclamă totodată mai
multă atenţie. Aveţi grijă să verificaţi bine programul, la o cursă rapidă
de 5%, şi procedaţi cu foarte mare atenţie atunci când porniţi din
mijlocul unui program.
În mod normal, linia de schimbare a sculei constă din câteva linii de cod, de exemplu:
G53 G00 X0. (BRING TURRET TO SAFE X TC POS) ;
G53 G00 Z-10. (BRING TURRET TO SAFE Z TC POS) ;
T202 ;
Utilizarea G200 modifică acest cod în:
G200 T202 U.5 W.5 X8. Z2. ;
Dacă T101 tocmai a încheiat strunjirea diametrului exterior al piesei, nu este necesară
revenirea într-o poziţie de siguranţă pentru schimbarea sculei atunci când utilizaţi un cod
G200. În schimb (ca în exemplu), în momentul în care este apelată linia G200, capul
revolver:
1.

Se deblochează în poziţia curentă.

2.

Se deplasează incremental pe axele X şi Z cu valorile specificate în U și W (U.5 W.5)

3.
4.

Execută schimbarea sculei în această poziţie.

Utilizând noile corecţii ale sculei şi decalaje de origine, acesta se deplasează rapid
în poziţia XZ apelată în linia G200 (X8. Z2.).

Toate acestea se întâmplă foarte rapid, şi aproape în acelaşi timp, astfel că este
recomandabil să le testaţi de câteva ori, departe de mandrină.
Când capul revolver se deblochează, acesta se deplasează uşor spre arborele principal
(posibil .1-.2"), astfel că nu este de dorit ca scula să fie orientată spre fălci sau bucşa
elastică atunci când se comandă G200.
Deoarece mişcările U şi W se referă la distanţe de incrementare faţă de poziţia în care se
află scula în momentul respectiv, dacă executaţi o îndepărtare prin deplasare rapidă şi
porniţi programul din noua poziţie, capul revolver se deplasează în sus şi spre dreapta faţă
de noua poziţie. Cu alte cuvinte, dacă îndepărtați manual prin deplasare rapidă păpușa
mobilă în limita a 5" și apoi comandați G200 T202 U.5 W1. X1. Z1., capul revolver va
lovi păpușa mobilă - deplasând un W1 incremental. (1" spre dreapta). De aceea, ar putea
fi util să setaţi setarea 93 şi setarea 94, Zona de restricţie a păpuşii mobile.
Informaţii în acest sens se găsesc la pagina 148.
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G211 Setarea manuală a sculei / G212 Setarea automată a sculei
T - Codul sculei. Poate fi introdus ca Tnn sau Tnnnn.
H - Direcția vârfului sculei. H-5 se va apropia de palpator dinspre axa X (-) și H5 dinspre
axa X (+).
*K - Indică un ciclu de calibrare. (Valoarea 1 sau 2)
*M - Valoarea de toleranță a sculei la rupere.
*C - Valoarea diametrului de găurire. Valabil doar cu direcțiile vârfului 5-8.
Corecția/decalajul va fi reglat la jumătatea acestei valori (adică, programul preia un
punct de găurire de 90 de grade).
*X - Reglați punctele de apropiere și pornire ale ciclului de palpare.
*Z - Reglați punctele de apropiere și pornire ale ciclului de palpare.
*B - Permite utilizatorului să utilizeze o valoare diferită pentru a muta scula pe axa X sau
Z, în timpul operației de palpare (de la punctul de pornire până la poziția deasupra
palpatorului). Valoarea implicită este 6 mm.
*U - Reglarea punctului de pornire pe axa X la H1 - 4.
*W - Reglarea punctului de pornire pe axa Z la H1 - 4.
* opţională

NOTE:

Codul G211 solicită un cod Tnnn, fie direct înainte de liniaG211 sau
pe aceeași linie. De asemenea, codul The G211 solicită un cod Hnnn.
Codul G212 solicită doar un cod Hnnn pe aceeași linie, dar este
necesară, mai întâi, o apelare a sculei cu cod Tnnn
Utilizarea G211 Setarea manuală a sculei

IMPORTANT:

Palparea automată a sculei trebuie calibrată înainte de a utiliza G211
/ G212.

Codul G211 este utilizat pentru a seta o corecție inițială a sculei (X, Z sau ambele). Pentru
utilizarea palpatorului, trebuie coborât brațul. Apoi vârful sculei este avansat rapid în
poziție, la aproximativ 0,25 țoli de colțul problemei care corespunde cu direcția dorită a
vârfului. Codul va utiliza, fie corecția curentă a sculei, dacă aceasta a fost apelată înainte
sau corecția sculei poate fi selectată utilizând un cod T. Ciclul va palpa scula, va introduce
corecția și va aduce scula în poziția de pornire.
Utilizarea G212 Setarea automată a sculei
Codul G212 este utilizat pentru a palpa din nou o sculă care are deja o corecție setată,
precum atunci când este modificată o inserție. De asemenea, poate fi utilizat pentru a
verifica dacă scula este ruptă. Comanda G212 va muta scula din orice locație în poziția
corespunzătoare pentru palpator. Această traiectorie este determinată de variabila direcției
vârfului sculei H, această variabilă trebuie să fie corectă sau ar putea cauza coliziunea
sculei.
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IMPORTANT:

Trebuie acordată atenție la palparea sculelor care lucrează în partea
din spate a mașinii, pentru a evita lovirea arborelui principal sau a
peretelui posterior al mașinii. O sculă sau o corecție trebuie apelate
Tnnn, înainte de rularea codului G212 sau va fi generată o alarmă.

Codul G212 este utilizat pentru a palpa din nou scula, pentru care a fost deja setată o
corecție, precum atunci când este modificată o inserție. De asemenea, poate fi utilizat
pentru a verifica dacă scula este ruptă. Comanda G212 va muta scula din orice locație în
poziția corespunzătoare pentru palpator. Această traiectorie este determinată de variabila
direcției vârfului sculei H, iar aceasta trebuie să fie corectă sau ar putea cauza coliziunea
sculei.
IMPORTANT:

Trebuie acordată atenție la palparea sculelor care lucrează în partea
din spate a mașinii, pentru a evita lovirea arborelui principal sau a
peretelui posterior al mașinii. O sculă sau o corecție trebuie apelate
Tnnn, înainte de rularea codului G212 sau va fi generată o alarmă.

G241 Ciclul închis de găurire radială (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
R - Poziţia planului R (diametru)
X - Poziția fundului alezajului (diametru)
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* opţională
F7.53:

G241 Ciclul închis de găurire radială: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Începutul sau
finalul cursei, [4] Punct de pornire, [5] Plan R, [6] Suprafață piesă, [Z] Fundul alezajului, [8]
Axa centrală

1
2
3

Y

4
5
6

8
7

%
o62411 (G241 RADIAL DRILLING) ;
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(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Z-0.75 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G241 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. F20. (Begin G241) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
M30 (End program) ;
%

G242 Ciclul închis de pregăurire radială (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
P - Timpul de oprire în fundul alezajului
R - Poziţia planului R (diametru)
X - Poziția fundului alezajului (diametru)
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare pe axa Z
* opţională
Acest cod G este modal. Acesta rămâne activ până când este anulat (G80) sau până când
se selectează alt ciclu închis. Odată activat, fiecare mişcare a axei Y şi/sau Z va executa
acest ciclu închis.

NOTE:

Valorile P sunt modale Acest lucru înseamnă că dacă vă aflați în
mijlocul unui ciclu închis și este utilizat un cod G04 Pnn sau M97 Pnn,
valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată / subprogram,
precum și pentru ciclul închis.
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F7.54:

G242 Ciclul închis de pregăurire radială: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Punct de
pornire, [4] Plan R, [5] Suprafață piesă, [6] Oprire pe fundul alezajului, [7] Axa centrală.

1
2
Y

3
4
5

7
6

%
o62421 (G242 RADIAL SPOT DRILL) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G241 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. P0.5 F20. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. P0.7 (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
M30 (End program) ;
%
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G243 Ciclul închis de găurire progresivă normală radială (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
*I - Dimensiunea primei adâncimi de aşchiere
*J - Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere
*K - Adâncimea minimă de aşchiere
*P - Timpul de oprire în fundul alezajului
*Q - Valoarea de pătrundere, întotdeauna incrementală
R - Poziţia planului R (diametru)
X - Poziția fundului alezajului (diametru)
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* opţională

NOTE:

F7.55:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că dacă vă aflați în
mijlocul unui ciclu închis și este utilizat un cod G04 Pnn sau M97 Pnn,
valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată / subprogram,
precum și pentru ciclul închis.
G243 Ciclul închis de găurire progresivă normală radială: [1] Deplasare rapidă, [2] Avans,
[3] Începutul sau finalul cursei, [4] Planul R, [#52] Setarea 52, [5] Planul R, [6] Suprafața
piesei, [#22] Setarea 22, [7] Oprire pe fundul alezajului, [8] Axa centrală.

1
2
3

Y
Q
Q
Q

4
#52
5
6
#22
#22

8
7

Note referitoare la programare: Dacă sunt specificate I, J și K, se selectează un mod de
funcţionare diferit. Prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere
succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K. Nu utilizaţi
o valoare Q atunci când programaţi cu I,J și K.
389

Prezentare

Setarea 52 modifică modul în care funcţionează G243 atunci când revine în planul R. De
obicei, planul R este setat cu mult deasupra tăieturii, pentru a se asigura că mişcarea de
progresie permite eliminarea aşchiilor din alezaj. Însă aceasta determină o deplasare
inutilă la găurirea iniţială a acestui spaţiu gol. Dacă setarea 52 este setată la distanţa
necesară pentru eliminarea aşchiilor, planul R poate fi setat mult mai aproape de piesa
găurită. Când se produce mişcarea de eliminare spre R, Z va fi deplasată dincolo de R cu
această valoare din setarea 52. Setarea 22 este valoarea avansului în X pentru revenirea
în acelaşi punct în care s-a produs retragerea.
%
o62431 (G243 RADIAL PECK DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. Q0.25 F20. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. Q0.25 (Next position);
G00 Z1. (Rapid retract) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09(X home, coolant off) ;
G53 Z0 ;
M00 ;
(G243 - RADIAL WITH I,J,K PECK DRILLING) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW - 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 I0.25 J0.05 K0.1 C35. R4. F5. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 I0.25 J0.05 K0.1 C-75. ;
(next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Turn live tool off) ;
G00 G53 X0 Y0 M09 (X & Y home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
%
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G245 Ciclul închis de alezare radială (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
R - Poziţia planului R (diametru)
X - Poziția fundului alezajului (diametru)
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* opţională
F7.56:

G245 Ciclul închis de alezare radială [1] Deplasare rapidă, [2] Avans, [3] Începutul sau
finalul cursei, [4] Punct de pornire, [5] Plan R, [6] Suprafața piesei, [Z] Fundul alezajului,
[8] Axa centrală.

1
2
3

Y

4
5
6

8
7

%
o62451 (G245 RADIAL BORING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G245 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. (next position) ;
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(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
%

G246 Ciclul închis de alezare radială şi oprire (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
R - Poziţia planului R (diametru)
X - Poziția fundului alezajului (diametru)
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* opţională
Acest cod G opreşte arborele principal odată ce scula ajunge la fundul alezajului. Scula va
fi retrasă odată ce arborele principal s-a oprit.
%
o62461 (G246 RADIAL BORE AND STOP) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G246 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
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M30 (End program) ;
%

G247 Ciclul închis de alezare radială şi retragere manuală (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
R - Poziţia planului R (diametru)
*X - Poziţia fundului alezajului (diametru)
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* opţională
Acest cod G opreşte arborele principal când se ajunge la fundul alezajului. În acest punct,
scula este retrasă prin avans rapid manual din alezaj. Programul continuă atunci când se
apasă butonul [CYCLE START] (pornire ciclu).
%
o62471 (G247 RADIAL BORE AND MANUAL RETRACT) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per minute) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G247 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
M30 (End program) ;
%
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G248 Ciclul închis de alezare radială, oprire temporizată şi retragere
manuală (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
P - Timpul de oprire în fundul alezajului
R - Poziţia planului R (diametru)
*X - Poziţia fundului alezajului (diametru)
*Y - Comanda de mişcare absolută pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare absolută pe axa Z
* opţională
Acest cod G va opri arborele principal când se ajunge la fundul alezajului şi va aplica o
oprire temporizată cu scula rotindu-se pentru intervalul de timp specificat prin valoarea P.
În acest punct, scula este retrasă prin avans rapid manual din alezaj. Programul continuă
atunci când se apasă butonul [CYCLE START] (pornire ciclu).
%
o62481 (G248 RADIAL BORE, DWELL, MANUAL RETRACT) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per minute) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G248 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. P1. F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y Home) ;
G53 Z0 (Z Home) ;
M30 (End program) ;
%
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G249 Ciclul închis de alezare radială şi oprire temporizată (Grupa 09)
C - Comanda de mişcare absolută pe axa C
F - Viteza de avans
P - Timpul de oprire în fundul alezajului
R - Poziţia planului R
X - Poziția fundului alezajului
*Y - Comanda de mişcare pe axa Y
*Z - Comanda de mişcare pe axa Z
* opţională

NOTE:

F7.57:

Valorile P sunt modale. Acest lucru înseamnă că dacă vă aflați în
mijlocul unui ciclu închis și este utilizat un G04 Pnn sau un M97 Pnn,
valoarea P va fi utilizată pentru oprirea temporizată / subprogram,
precum și pentru ciclul închis.
G249 Ciclul închis de alezare radială şi oprire temporizată: [1] Deplasare rapidă, [2]
Avans, [3] Punct de pornire, [4] Plan R, [5] Suprafață piesă, [6] Oprire pe fundul alezajului,
[7] Axă centrală.

1
2
Y

3
4
5

7
6

%
o62491 (G249 RADIAL BORE AND DWELL) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per minute) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
395
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P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G249 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. P1.35 F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. P1.65 (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
%

G266 %Mișcare rapidă liniară pe axele vizibile (Grupul 00)
E - Viteză deplasare.
P - Numărul parametrului axei. Exemplu: P1 = X, P2 = Y, P3 = Z.
I - Comandă de poziționare a coordonatelor mașinii.
Exemplul de mai jos controlează axa X pentru a trece la X-1 la o viteză de deplasare de
10%.
%
G266 E10. P1 I-1
%
Pentru a utiliza tija de avans a alimentatorului de bare ca opritor. Exemplul de mai jos
constă în comandarea axei alimentatorului de bare pentru a trece la -10. De la punctul de
origine (partea stângă) la o viteză de deplasare de 10%.
%
G266 E10. P13 I-10.
%
Pentru a încărca tija de avans, selectați [RECOVER], după care va exista o opțiune de
încărcare a tijei de avans.

NOTE:
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Asigurați-vă că retrageți tija de avans înainte de prelucrare.

7.2

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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Informaţii suplimentare disponibile online
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8.1

Prezentare
Acest capitol prezintă descrierile detaliate ale codurilor M pe care le puteţi utiliza pentru a
programa maşina.

8.1.1

Lista codurilor M

CAUTION:

Exemplele de program din acest manual au fost testate în ceea ce
priveşte precizia, însă sunt prezentate doar cu titlu de exemplu.
Programele nu definesc sculele, corecţiile/decalajele sau materialele.
Acestea nu descriu sistemul de suport piesă sau alte dispozitive de
fixare. Dacă doriţi să rulaţi un exemplu de program pe maşina
dumneavoastră, faceţi acest lucru în modul Grafic. Respectaţi
întotdeauna practicile de prelucrare în siguranţă atunci când rulaţi un
program cu care nu sunteţi familiarizat.

NOTE:

Exemplele de program din acest manual sunt concepute într-un stil
foarte conservator de programare. Exemplele vizează prezentarea
unor programe sigure şi fiabile, acestea nefiind neapărat cel mai rapid
sau eficient mod de operare a maşinii. Exemplele de program
utilizează coduri G la care s-ar putea să nu apelaţi în programe mai
eficiente.
Codurile M sunt comenzi diverse pentru maşină ce nu comandă nicio deplasare a axelor.
Structura unui cod M constă dintr-o literă M urmată de două sau trei cifre, de exemplu M03.
Doar un singur cod M poate fi programat într-o linie de cod. Toate codurile M intră în vigoare
la sfârşitul blocului.

Cod

Descriere

Pagi
na

M00

Oprire program

402

M01

Oprirea programului

402

M02

Încheierea programului

403

399
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Cod

Descriere

Pagi
na

M03

Pornirea arborelui principal spre înainte

403

M04

Pornirea arborelui principal spre înapoi

403

M05

Oprirea arborelui principal

403

M08 / M09

Activarea/dezactivarea lichidului de răcire

403

M10 / M11

Strângerea/destrângerea mandrinei

404

M12

Activarea/dezactivarea jetului automat de aer (opțional)

404

M14 / M15

Activarea/dezactivarea frânei arborelui principal (axa C opțională)

404

M17

Rotirea capului revolver spre înainte

404

M18

Rotirea capului revolver spre înapoi

404

M19

Orientarea arborelui principal (opţional)

405

M21

Avansarea păpuşii mobile (opţional)

405

M22

Retragerea păpuşii mobile (opţional)

405

M23

Activarea teşirii la ieşirea filetului

406

M24

Dezactivarea teşirii la ieşirea filetului

406

M30

Încheierea programului şi resetarea

406

M31

Transportorul de şpan spre înainte (opţional)

406

M33

Oprirea transportorului de şpan (opţional)

406

M35

Poziție de plasare a piesei recuperatorului de piese

406

M36

Activarea recuperatorului de piese (opţional)

406

M37

Dezactivarea recuperatorului de piese (opţional)

406

M38 / M39

Activarea/dezactivarea variației de turație a arborelui principal

407

M41 / M42

Treapta inferioară/superioară (opțional)

408

M43

Deblocarea capului revolver (doar pentru service)

408

400

Cod

Descriere

Pagi
na

M44

Blocarea capului revolver (doar pentru service)

408

M51 - M56

Activare releu de cod M încorporat

408

M59

Pornire releu de ieșire

408

M61 - M66

M61 - - M66 Dezactivare releu de cod M încorporat

409

M69

Oprire releu de ieșire

409

M78

Alarmă dacă se întâlneşte un semnal de salt

410

M79

Alarmă dacă nu se întâlneşte un semnal de salt

410

M85 / M86

Deschiderea/închiderea ușii automate (opțional)

410

M88 / M89

Activarea/dezactivarea lichidului de răcire la înaltă presiune
(opțional)

411

M90 / M91

Intrare activată/dezactivată strângere dispozitiv de fixare

411

M95

Modul hibernare

411

M96

Salt în lipsa unui semnal

411

M97

Apelarea unui subprogram local

412

M98

Apelarea unui subprogram

412

M99

Revenirea la subprogram sau buclă

413

M104 / M105

Extinderea/retragerea brațului palpatorului (opțional)

414

M109

Intrarea interactivă pentru utilizator

414

M110

Strângerea mandrinei arborelui secundar (opţional)

404

M111

Destrângerea mandrinei arborelui secundar (opţional)

404

M112 / M113

Activarea/dezactivarea jetului de aer comprimat al arborelui
secundar (opțional)

417

M114 / M115

Activarea/dezactivarea frânei arborelui secundar (opțional)

417

M119

Orientarea arborelui secundar (opţional)

418

401
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Cod

Descriere

Pagi
na

M121- M126

M121 - - M126 Relee pentru coduri M încorporate cu M-Fin

418

M129

Activare releu de cod M cu M-Fin

418

M130 / M131

Ecran media / Anulare ecran media

419

M133

Sculele antrenate spre înainte (opţional)

420

M134

Sculele antrenate spre înapoi (opţional)

420

M135

Oprirea sculelor antrenate (opţional)

420

M138

Activarea varierii turaţiei arborelui principal

420

M139

Dezactivarea varierii turaţiei arborelui principal

420

M143

Arborele secundar spre înainte (opţional)

421

M144

Arborele secundar spre înapoi (opţional)

421

M145

Oprirea arborelui secundar (opţional)

421

M146 / M147

Strângere/destrângere lunetă (opțional)

421

M154 / M155

Cuplarea/decuplarea axei C (opțional)

421

M158 / M159

Condensator de ceață activat/dezactivat

421

M219

Orientarea ansamblului sculelor antrenate (opțional)

422

M00 Oprirea programului
Codul M00 opreşte un program. Oprește axele, arborele principal și dezactivează lichidul
de răcire (inclusiv Lichidul de răcire opțional prin arborele principal, Jetul de aer prin sculă
și Pistolul automat de aer comprimat / Cantitatea minimă de lubrifiere). Blocul următor de
după M00 este marcat atunci când este vizualizat în editorul de programe. Apăsaţi butonul
[CYCLE START] pentru a continua funcţionarea programului cu blocul marcat.

M01 Oprirea opțională a programului
M01 funcționează la fel ca M00, cu excepția faptului căfuncția de oprire opțională trebuie
activată. Apăsaţi tasta [OPTION STOP] pentru a comuta starea funcţiei între activată şi
dezactivată.

402

M02 - Finalizare program
M02 încheie un program.

NOTE:

Cel mai uzual mod de încheiere a unui program este prin utilizarea
unui M30.

M03 / M04 / M05 Arbore principal înainte/înapoi/oprire
M03 activează arborele principal spre înainte. M04 activează arborele principal spre înapoi.
M05 oprește arborele principal. Pentru turația arborelui principal, consultați G96/G97/G50.

M08 Lichid de răcire pornit / M09 Lichid de răcire oprit
P - M08 Pn
M08 activează alimentarea cu lichid de răcire opţional, iar M09 o dezactivează. Pentru
lichidul de răcire la înaltă presiune, a se vedea M88/M89.
Un cod P opțional poate fi acum specificat împreună cu un M08.

NOTE:

Mașina este prevăzută cu o unitate de acționare cu frecvență variabilă
pentru pompa de lichid de răcire
Atâta timp cât niciun alt cod G nu se află în același bloc, iar acest cod P poate fi folosit
pentru a specifica nivelul de presiune dorit al pompei de lichid de răcire: P0 = Presiune
scăzută P1 = Presiune normală P2 = Presiune ridicată

NOTE:

Dacă nu este specificat niciun cod P sau codul P specificat este în
afara intervalului, se va utiliza presiunea normală.

NOTE:

Dacă mașina nu este prevăzută cu o unitate de acționare cu frecvență
variabilă pentru pompa de lichid de răcire, codul P nu va avea niciun
efect.

403
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M10 Strângerea M11 /destrângerea mandrinei
M10 Strânge mandrina, iar M11 o destrânge.
Sensul de strângere este controlat prin setarea 282 (pentru informații suplimentare,
consultați pagina 460).

M12 / M13 Dezactivarea jetului automat de aer comprimat
(opțional)
M12 și M13 activează jetul automat de aer comprimat. M12 activează aerul comprimat și
M13 îl dezactivează. M12 Srrr Pnnn (rrr în rot/min și nnn în milisecunde) activează
aerul comprimat pentru durata specifică de timp, rotește arborele principal cu turația
specificată, în timp ce aerul comprimat este activat, apoi oprește automat atât arborele
principal cât și aerul comprimat. Comanda jetului de aer comprimat pentru arborele
secundar este M112/M113.

M14 / M15 Activarea/dezactivarea frânei arborelui principal
(axa C opțională)
Aceste coduri M sunt utilizate pentru mașinile echipate cu axa C opțională. M14 aplică o
frână tip etrier pentru a opri arborele principal, în timp ce M15 eliberează frâna.

M17 / M18 Rotirea capului revolver spre înainte/înapoi
M17 și M18 rotesc capul revolver spre înainte (M17) sau spre înapoi (M18) atunci când se
realizează schimbarea sculei. Următorul cod de program M17 determină deplasarea
capului revolver spre înainte la scula 1, respectiv spre înapoi la scula 1 dacă se comandă
un M18.
N1 T0101 M17 (Forward) ;
N1 T0101 M18 (Reverse) ;
Un M17 sau M18 rămâne în vigoare pentru tot restul programului.

NOTE:

404

Setarea 97, Sens de schimbare a sculei, trebuie setată la M17/M18.

M19 Orientarea arborelui principal (opțional)
M19 reglează arborele principal într-o poziţie fixă. Arborele principal se orientează în poziţia
zero în lipsa unei funcţii opţionale M19 de orientare a arborelui principal.
Funcţia opţională de orientare a arborelui principal admite codurile de adresă P și R De
exemplu, M19 P270. orientează arborele principal la 270 grade. Valoarea R permite
programatorului să specifice până la două zecimale; de exemplu, M19 R123.45.
Vizualizați unghiul în ecranul Current Commands Tool Load.
M119 poziţionează arborele secundar (strunguri DS) în acelaşi mod.
Orientarea arborelui principal este dependentă de masa, diametrul şi lungimea piesei de
prelucrat şi/sau de sistemul de suport (mandrină). Contactaţi Departamentul Aplicaţii al
Haas dacă se utilizează configuraţii grele, de diametre sau lungimi mari neuzuale.

M21 / M22 Avansarea/retragerea păpușii mobile (opțional)
M21 și M22 poziționează păpușa mobilă. M21 utilizează setarea 341 și 342 pentru a trece
la Distanța de avans a păpușii mobile. M22 utilizează Setarea 105 pentru a muta păpușa
mobilă în punctul de retragere.

NOTE:

ST10 nu utilizează nicio astfel de setare (105, 341, 342).
Reglaţi presiunea cu ajutorul supapelor de pe HPU (cu excepţia ST-40, ce utilizează
setarea 241 pentru a defini presiunea pentru prindere). Pentru informaţii referitoare la
presiunea corectă a păpuşii mobile ST, consultaţi la paginile 145 și 145.

CAUTION:

F8.1:

Nu utilizaţi un M21 în program dacă păpuşa mobilă este poziţionată
manual. Dacă se face asta, păpuşa mobilă se va îndepărta de piesa
de prelucrat şi apoi se va repoziţiona faţă de aceasta, ceea ce poate
determina căderea piesei de prelucrat.
Şurubul de reglare a supapei de presiune de prindere: [1] Buton de blocare, [2] Buton de
reglare.

1 2
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M23 / M24 Activarea/dezactivarea teșirii la ieșirea filetului
M23 comandă unitatea de comandă să execute o teșitură la capătul filetului executat de
către G76 sau G92. M24 comandă unitatea de comandă să nu efectueze teșirea la
terminarea ciclurilor de filetare (G76 sau G92). Un M23 rămâne în vigoare până când este
anulat printr-un M24, similar pentru M24. Consultați setarea 95 și 96 pentru a controla
dimensiunea și unghiul teșiturii. M23 este codul implicit la inițializare și atunci când unitatea
de comandă este resetată.

M30 Încheiere program și resetare
M30 opreşte un program. Acesta opreşte arborele principal şi dezactivează lichidul de
răcire, iar cursorul programului revine la începutul programului.

NOTE:

M30 nu mai anulează corecțiile/decalajele lungimii sculei.

M31 / M33 Transportorul de șpan spre înainte/oprire
(opțional)
M31 porneşte motorul transportorului de şpan opţional în sens spre înainte (sensul ce
evacuează şpanul din maşină). Transportorul nu se roteşte dacă este deschisă uşa. Se
recomandă ca transportorul de şpan să fie utilizat intermitent. Funcţionarea continuă
determină supraîncălzirea motorului. Setările 114 şi 115 controlează numărul de cicluri de
lucru ale transportorului.
M33 opreşte mişcarea transportorului.

M35 Poziție de desprindere piesă a recuperatorului de piese
Codul M35 permite economisirea duratei ciclului; în loc să extindeți/retrageți complet
recuperatorul de piese pentru fiecare piesă, puteți comanda M35 pentru a poziționa
recuperatorul de piese în poziția desprindere piesă. Atunci când piesa este finalizată,
comandați un M36 pentru a prinde piesa. Apoi trimiteți comanda M37 pentru a retrage
recuperatorul de piese în poziția sa de origine.
Această funcție a fost adăugată la pagina dispozitivului Recuperator de piese. Pentru a
accesa pagina, apăsați butonul [CURRENT COMMANDS], apoi mergeți la fila Devices.

M36 / M37 Activarea/dezactivarea recuperatorului de piese
(opțional)
M36 rotește recuperatorul de piese în poziția de prindere a piesei. M37 rotește
recuperatorul de piese în afara incintei de lucru.
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M38 / M39 Activarea/dezactivarea variației turației arborelui
principal
Varierea turaţiei arborelui principal (SSV) permite operatorului să specifice o gamă în care
turaţia arborelui principal variază continuu. Aceasta este utilă la dezactivarea
recuperatorului de piese, ce poate conduce la o calitate nedorită a finisării piesei şi/sau la
deteriorarea sculei aşchietoare. Unitatea de comandă variază turaţia arborelui principal în
baza setărilor 165 şi 166. De exemplu, pentru a varia turaţia arborelui principal cu +/- 50
rot/min faţă de turaţia comandată curentă cu un ciclu de lucru de 3 secunde, setaţi setarea
165 la 50 şi setarea 166 la 30. Utilizând aceste setări, programul următor variază turaţia
arborelui principal între 950 şi 1050 rot/min după comanda M38.

M38/39 Exemplu de program
%
o60381 (M38/39-SSV-SPINDLE SPEED VARIATION) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
S1000 M3 (Turn spindle CW at 1000 RPM) ;
G04 P3. (Dwell for 3 seconds) ;
M38 (SSV ON) ;
G04 P60. (Dwell for 60 seconds) ;
M39 (SSV OFF) ;
G04 P5. (Dwell for 5 seconds) ;
G00 G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 (Z home & C unwind) ;
M30 (End program) ;
%
Turaţia arborelui principal va varia continuu cu un ciclu de lucru de 3 secunde până când
se întâlneşte comanda M39. În punctul respectiv, maşina revine la turaţia comandată, iar
modul SSV este dezactivat.
O comandă de oprire a programului, cum ar fi M30, sau apăsarea tastei [RESET]
dezactivează de asemenea SSV. Dacă variaţia turaţiei este mai mare decât valoarea
comandată pentru turaţie, orice valoare negativă pentru turaţie (sub zero) este
transformată într-o valoare pozitivă echivalentă. Însă, arborele principal nu va putea să
aibă o turaţie sub 10 rot/min atunci când este activat modul SSV.
Viteza de aşchiere constantă: Când este activată viteza de aşchiere constantă (G96) (ce
va calcula turaţia arborelui principal), comanda M38 modifică valoarea respectivă prin
utilizarea setărilor 165 şi 166.
407
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Operații de filetare: G92, G76 și G32 permit turației arborelui principal să varieze în modul
SSV. Acest lucru nu este recomandat date fiind posibilele erori de pas cauzate de
discordanţa dintre acceleraţiile arborelui principal şi axei Z.
Ciclurile de tarodare: G84, G184, G194, G195 și G196 sunt executate la turaţia comandată,
iar SSV nu este aplicată.

M41 / M42 Treaptă inferioară/superioară (opțional)
La maşinile cu transmisie, M41 selectează treapta inferioară, iar M42 selectează treapta
superioară.

M43 / M44 Deblocarea/blocarea capului revolver (doar
pentru service)
Doar pentru uz service.

M51-M56 Activare releu de cod M încorporat
M51 - M56 sunt utilizate pentru a controla releele de cod M. Fiecare cod M pornește un releu
și îl lasă activ. Utilizați M61 - M66 pentru a le dezactiva. [RESET] dezactivează toate aceste
relee.
Pentru detalii despre releele de cod M, consultați M121 - M126 de pagina 418.

M59 Pornire Releu de ieșire
P - Număr releu de ieșire discretă.
Codul M59 activează un releu de ieşire discretă. Un exemplu de utilizare a acestuia este
M59 Pnnn, unde nnn este numărul releului activat.
Când se utilizează macro-uri, M59 P90 face acelaşi lucru ca la utilizarea comenzii macro
opţionale #12090=1, cu excepţia faptului că este procesată la sfârşitul liniei de cod.

Relee de cod M integrate

Bancă 1
Releu PCB
8M (JP1)

Bancă 2
Releu PCB
8M (JP2)

Bancă 3
Relee PCB
8M (JP3)

P114 (M121)

P90

P103

P79

P115 (M122)

P91

P104

P80

P116 (M123)

P92

P105

P81

P113 (M124)

P93

P106

P82
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Relee de cod M integrate

Bancă 1
Releu PCB
8M (JP1)

Bancă 2
Releu PCB
8M (JP2)

Bancă 3
Relee PCB
8M (JP3)

P112 (M125)

P94

P107

P83

P4 (M126)

P95

P108

P84

-

P96

P109

P85

-

P97

P110

P86

M61 - M66 Dezactivare releu de cod M încorporat
Codurile M61 până la M66 sunt opţionale pentru interfeţele de utilizator. Acestea
dezactivează unul din relee. Utilizați M51-M56 pentru a le activa. [RESET] dezactivează
toate aceste relee.
A se vedea M121-M126 pentru detalii referitoare la releele cod M.

M69 Oprire releu de ieșire
P - Releu de ieșire discretă de la 0 la 255.
CodulM69 dezactivează un releu. Un exemplu de utilizare a acestuia este M69 P12nnn,
unde nnn este codul releului dezactivat.
Când se utilizează macro-uri, M69 P12003 face acelaşi lucru ca la utilizarea comenzii
macro opţionale #12003=0, cu excepţia faptului că este procesată în aceeaşi ordine cu
mişcarea axelor.

Relee de cod M integrate

Bancă 1
Releu PCB
8M (JP1)

Bancă 2
Releu PCB
8M (JP2)

Bancă 3
Relee PCB
8M (JP3)

P114 (M121)

P90

P103

P79

P115 (M122)

P91

P104

P80

P116 (M123)

P92

P105

P81

P113 (M124)

P93

P106

P82

P112 (M125)

P94

P107

P83
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Bancă 1
Releu PCB
8M (JP1)

Relee de cod M integrate

Bancă 2
Releu PCB
8M (JP2)

Bancă 3
Relee PCB
8M (JP3)

P4 (M126)

P95

P108

P84

-

P96

P109

P85

-

P97

P110

P86

M78 / M79 Alarmă dacă se întâlnește/nu se întâlnește un
semnal sărit
Acest cod M este utilizat cu un palpator. M78 generează o alarmă dacă o funcţie salt
programată (G31) recepţionează un semnal de la palpator. Acesta este utilizat când nu se
așteaptă un semnal de salt și poate indica o coliziune cu palpatorul. M79 generează o
alarmă dacă o funcție de salt programată (G31) nu a primit un semnal de palpator. Acesta
este utilizat atunci când lipsa semnalului de salt indică o eroare de poziţionare a
palpatorului. Aceste coduri pot fi plasate în aceeaşi linie cu codul de salt G sau în orice bloc
ulterior.
F8.2:

M78/M79 Alarmă dacă se întâlneşte / nu se întâlneşte un semnal de salt: [1] Semnal
negăsit, [2] Semnal găsit.

1

2

M85 / M86 Deschiderea/închiderea ușii automate (opțional)
M85 deschide uşa automată, iar M86 o închide. Unitatea de comandă emite semnale
sonore în timp ce uşa este în mişcare.
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M90 Intrare activă clemă dispozitiv de fixare / M91 Intrare
dezactivată clemă dispozitiv de fixare
Codul M al M90 permite monitorizarea intrării clemei dispozitivului de fixare atunci când
setarea 276 are un număr de intrare valid mai mare decât 0. Dacă variabila #709 sau
#10709 = 1 și arborele principal este comandat, mașina va genera alarma: 973 Clema
dispozitivului de fixare incompletă.
Codul M al M91 dezactivează monitorizarea intrării clemei dispozitivului de fixare.

M88 / M89 Activare/dezactivare Lichid de răcire la înaltă
presiune (Opțional)
M88 activează lichidul de răcire la înaltă presiune opţional, iar M89 dezactivează lichidul de
răcire. Utilizaţi M89 pentru dezactivarea lichidului de răcire la înaltă presiune în cursul
execuţiei programului înainte de rotirea capului revolver.

DANGER:

Dezactivaţi lichidul de răcire la înaltă presiune înainte de efectuarea
schimbării sculei.

M95 Modul de somn
Modul hibernare este un timp prelungit de oprire temporizată. Structura unei comenzi M95
este: M95 (hh:mm).
Comentariul ce urmează imediat după M95 trebuie să conţină intervalul de timp, în ore şi
minute, în care maşina va fi trecută în hibernare. De exemplu, dacă ora curentă este 6 PM
şi doriţi ca maşina să rămână în hibernare până la ora 6:30 AM a doua zi, comandaţi M95
(12:30). Linia (liniile) ce urmează după M95 vor fi comenzi de mişcare a axelor şi încălzire
a arborelui principal.

M96 Salt în lipsa unui semnal
P - Blocul programului la care se va trece atunci când se ajunge la un test condiţional
Q - Variabila intrare discretă de testat (0 - 63)
Acest cod este utilizat pentru testarea unei intrări discrete pentru starea 0 (dezactivat).
Acesta este util pentru verificarea stării dispozitivului de fixare automată a piesei de
prelucrat sau a altor accesorii, ce va genera un semnal de comandă. Valoarea Q trebuie să
fie în gama 0 - 63, ce corespunde intrărilor din ecranul de diagnosticare (intrarea din stânga
sus este 0, iar intrarea din dreapta jos este 63). Când este executat acest bloc de program
şi semnalul de intrare specificat de Q are valoarea 0, este executat blocul de program
Pnnnn (linia Pnnnn trebuie să fie în acelaşi program).
N05 M96 P10 Q8 (Test input #8, Door Switch, until closed) ;
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N10 (Start of program loop) ;
. ;
. (Program that machines part) ;
. ;
N85 M21 (Execute an external user function) ;
N90 M96 P10 Q27 (Loop to N10 if spare input [#27] is 0) ;
N95 M30 (If spare input is 1 then end program) ;

M97 Inițierea unui subprogram local
Acest cod este utilizat pentru apelarea unui subprogram la care se face referinţă printr-un
număr de linie (N) din acelaşi program. Este necesar un cod Pnn, acesta trebuind să
corespundă unui număr de linie din acelaşi program. Acesta este util pentru subprogramele
din interiorul unui program, deoarece acesta nu necesită un program separat.
Subprogramul trebuie să se încheie cu un M99. Un cod Lnn din blocul M97 va repeta
apelarea subprogramului de nn ori.
%
O69701 (M97 LOCAL SUBPROGRAM CALL) ;
M97 P1000 L2 (L2 will run the N1000 line twice) ;
M30 ;
N1000 G00 G55 X0 Z0 (N line that will run after M97 P1000 is
run) ;
S500 M03 ;
G00 Z-.5 ;
G01 X.5 F100. ;
G03 ZI-.5 ;
G01 X0 ;
Z1. F50. ;
G28 U0 ;
G28 W0 ;
M99 ;
%

M98Inițierea unui subprogram
P - Numărul subprogramului de rulat
L - Repetă apelarea subprogramului de (1-99) ori.
(<CALE>) - Calea directorului subprogramului
M98 inițiază un subprogram în format M98 Pnnnn, unde Pnnnn este numărul programului
inițiat, respectiv M98 (<path>/Onnnnn), unde <calea> este calea dispozitivului spre
subprogram.
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Subprogramul trebuie să includă un M99 pentru revenirea la programul principal. Puteţi
adăuga un contor Lnn în blocul M98 pentru a apela subprogramul M98 de nn ori înainte să
se continue cu blocul următor.
Când programul dumneavoastră apelează subprogramul M98, unitatea de comandă caută
subprogramul în directorul programului principal. Dacă unitatea de comandă nu poate să
găsească subprogramul, aceasta va căuta apoi în locaţia indicată prin setarea 251.
Consultaţi la pagina 213 pentru informaţii suplimentare în acest sens. Se generează o
alarmă dacă unitatea de comandă nu poate să găsească subprogramul.
M98 Exemplu:
Subprogramul este un program separat (O00100) din programul principal (O00002).
%
O00002 (PROGRAM NUMBER CALL);
M98 P100 L4 (CALLS O00100 SUB 4 TIMES) ;
M30 ;
%
%
O00100 (SUBPROGRAM);
M00 ;
M99 (RETURN TO MAIN PROGRAM) ;
%
%
O00002 (PATH CALL);
M98 (USB0/O00001.nc) L4 (CALLS O00100 SUB 4 TIMES) ;
M30 ;
%
%
O00100 (SUBPROGRAM);
M00 ;
M99 (RETURN TO MAIN PROGRAM) ;
%

M99 Revenirea la subprogram sau buclă
Acest cod are trei utilizări principale:
1.

Un M99 este utilizat la sfârşitul unui subprogram, subprogram local sau macro pentru
revenirea la programul principal.

2.

Un M99 Pnn determină trecerea programului la Nnn corespunzător din program.

3.

Un M99 din programul principal determină revenirea în buclă a programului la început
şi executarea acestuia până când se apasă tasta [RESET].
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Note referitoare la programare - Puteţi simula comportamentul Fanuc prin utilizarea codului
următor:

Haas
Apelare program:

Fanuc

O0001

O0001

...

...

N50 M98 P2

N50 M98 P2

N51 M99 P100

...

...

N100 (continuă de aici)

N100 (continuă de aici)

...

...

M30

M30
Subprogram:

O0002

O0002

M99

M99 P100

M99 cu macro-uri - Dacă maşina este prevăzută cu macro-uri opţionale, puteţi utiliza o
variabilă globală şi specifica un bloc la care să se treacă prin adăugarea #nnnnn = dddd
în subprogram şi apoi utilizarea M99 P#nnnnn după apelarea subprogramului.

M104 / M105 Extinderea/retragerea brațului palpatorului
(opțional)
Braţul palpatorului opţional pentru setarea sculei este extins şi retras cu ajutorul acestor
coduri M.

M109 - Acces interactiv pentru utilizator
P - Un număr din gama (500-549) reprezentând variabila macro cu acelaşi nume.
Acest cod M permite unui program cod G să plaseze o solicitare scurtă (mesaj) pe ecran.
O variabilă macro din gama 500 - 549 trebuie specificată printr-un cod P. Programul poate
verifica orice caracter ce poate fi introdus de la tastatură, prin comparare cu echivalentul
zecimal al caracterului ASCII.
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T8.1:

Valori pentru caracterele ASCII

32

spaţiu

59

;

punct şi virgulă

33

!

semn de exclamaţie

60

<

mai mic ca

34

"

semn de citat dublu

61

=

egal

35

#

semn de număr

62

>

mai mare ca

36

$

simbol dolar

63

?

semn de întrebare

37

%

semn procent

64

@

simbol la

38

&

semn de legătură

65-90

A-Z

litere majuscule

39

’

semn de închidere
citat simplu

91

[

paranteză dreaptă
deschisă

40

(

paranteză deschisă

92

\

bară oblică inversă

41

)

paranteză închisă

93

]

paranteză dreaptă
închisă

42

*

asterisc

94

^

căciulă

43

+

semn plus

95

_

linie de subliniere

44

,

virgulă

96

‘

semn de deschidere
citat simplu

45

-

semn minus

97-122

a-z

litere minuscule

46

.

punct

123

{

acoladă deschisă

47

/

bară oblică

124

|

bară verticală

48-57

0-9

cifre

125

}

acoladă închisă

58

:

două puncte

126

~

tilda

Exemplul de program următor va adresa utilizatorului o întrebare cu răspuns da sau nu,
apoi va aştepta tastarea unui Y (da) sau N (nu). Toate celelalte caractere sunt ignorate.
%
o61091 (57 M109_01 Interactive User Input) ;
N1 #501= 0. (Clear the variable) ;
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N5 M109 P501 (Sleep 1 min?) ;
IF [ #501 EQ 0. ] GOTO5 (Wait for a key) ;
IF [ #501 EQ 89. ] GOTO10 (Y) ;
IF [ #501 EQ 78. ] GOTO20 (N) ;
GOTO1 (Keep checking) ;
N10 (A Y was entered) ;
M95 (00:01) ;
GOTO30 ;
N20 (An N was entered) ;
G04 P1. (Do nothing for 1 second) ;
N30 (Stop) ;
M30 ;
%
Exemplul de program următor solicită utilizatorului să selecteze un număr, apoi aşteaptă
tastarea unui 1, 2, 3, 4 sau a 5; toate celelalte caractere sunt ignorate.
%
O61092 (58 M109_02 Interactive User Input) ;
N1 #501= 0 (Clear Variable #501) ;
(Variable #501 will be checked) ;
(Operator enters one of the following selections) ;
N5 M109 P501 (1,2,3,4,5) ;
IF [ #501 EQ 0 ] GOTO5 ;
(Wait for keyboard entry loop until entry) ;
(Decimal equivalent from 49-53 represent 1-5) ;
IF [ #501 EQ 49 ] GOTO10 (1 was entered go to N10) ;
IF [ #501 EQ 50 ] GOTO20 (2 was entered go to N20) ;
IF [ #501 EQ 51 ] GOTO30 (3 was entered go to N30) ;
IF [ #501 EQ 52 ] GOTO40 (4 was entered go to N40) ;
IF [ #501 EQ 53 ] GOTO50 (5 was entered go to N50) ;
GOTO1 (Keep checking for user input loop until found) ;
N10 ;
(If 1 was entered run this sub-routine) ;
(Go to sleep for 10 minutes) ;
#3006= 25 (Cycle start sleeps for 10 minutes) ;
M95 (00:10) ;
GOTO100 ;
N20 ;
(If 2 was entered run this sub routine) ;
(Programmed message) ;
#3006= 25 (Programmed message cycle start) ;
GOTO100 ;
N30 ;
(If 3 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 20) ;
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#3006= 25 (Cycle start program 20 will run) ;
G65 P20 (Call sub-program 20) ;
GOTO100 ;
N40 ;
(If 4 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 22) ;
#3006= 25 (Cycle start program 22 will be run) ;
M98 P22 (Call sub program 22) ;
GOTO100 ;
N50 ;
(If 5 was entered run this sub-routine) ;
(Programmed message) ;
#3006= 25 (Reset or cycle start will turn power off) ;
#1106= 1 ;
N100 ;
M30 ;
%

M110 / M111 Strângerea/destrângerea mandrinei arborelui
secundar (opțional)
Aceste coduri M vor strânge şi destrânge mandrina arborelui secundar. Strângerea OD /
ID (diametru exterior/interior) este setată prin intermediul setării 122.

M112 / M113 Activarea/dezactivarea jetului de aer al
arborelui secundar (opțional)
M112 activează jetul de aer comprimat pentru arborele secundar. M113 dezactivează jetul
de aer comprimat al arborelui secundar. M112 Srrr Pnnn (rrr este în rot/min și nnn în
milisecunde) activează jetul de aer comprimat pentru durata specificată, rotește arborele
cu turaţia specificată în timp ce jetul de aer comprimat este activat şi opreşte automat
arborele secundar şi jetul de aer comprimat.

M114 / M115 Activarea/dezactivarea frânei arborelui
secundar (opțional)
M114 aplică o frână de tip etrier pentru blocarea arborelui secundar, în timp ce M115
decuplează frâna.
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M119 Orientarea arborelui secundar (opțional)
Această comandă orientează arborele secundar (strunguri DS) în poziţia de zero. Se poate
adăuga o valoare P sau R pentru a se poziţiona arborele principal într-o anumită poziţie. O
valoare P va poziţiona arborele principal în unghiul întreg respectiv (de ex., P120 înseamnă
120°). O valoare R va poziţiona arborele principal în unghiul fracţionar respectiv (de ex.,
R12.25 înseamnă 12.25°). Structura este: M119 Pxxx/M119 Rxx.x. Unghiul arborelui
principal poate fi vizualizat în ecranul Comenzi curente, încărcare sculă.

M121-M126 Relee încorporate pentru codurile M cu M-Fin
Codurile M121 - M126 sunt relee încorporate pentru codurile M. Acestea activează un
releu, trec în pauză programul și așteaptă recepția unui semnal M-Fin extern.
Când unitatea de comandă recepționează semnal M-Fin, releul este dezactivat și
programul continuă. [RESET] dezactivează orice operație în așteptarea M-fin.

M129 Activare releu de cod M cu M-Fin
P - Număr releu de ieșire discretă.
M129 activează un releu, trece în pauză programul şi aşteaptă recepţia unui semnal M-Fin
extern. Un exemplu de utilizare a acestuia este M129 Pnnn, unde nnn este numărul
releului activat.

Relee de cod M integrate

Bancă 1
Releu PCB
8M (JP1)

Bancă 2
Releu PCB
8M (JP2)

Bancă 3
Relee PCB
8M (JP3)

P114 (M121)

P90

P103

P79

P115 (M122)

P91

P104

P80

P116 (M123)

P92

P105

P81

P113 (M124)

P93

P106

P82

P112 (M125)

P94

P107

P83

P4 (M126)

P95

P108

P84

-

P96

P109

P85

-

P97

P110

P86
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Când unitatea de comandă primește semnal M-Fin, releul este dezactivat și programul
continuă. [RESET] dezactivează orice operație suspendată, pentru a aștepta ca un
accesoriu activat de releu să termine.

M130Ecran media / M131 Anulare ecran media
M130 vă permite afișarea de imagini video și statice în timpul executării unui program.
Câteva dintre exemplele pentru utilizarea acestei funcții sunt:
•
•
•

Oferirea de indicii vizuale sau instrucțiuni de lucru în timpul funcționării programului
Oferirea de imagini care să ajute la inspectarea piesei în anumite momente din
program
Proceduri demonstrative cu imagine video

Formatul corect al comenzii este M130(file.xxx), unde file.xxx este numele
fișierului, plus traiectoria, dacă este cazul. De asemenea, puteți adăuga un al doilea
comentariu în paranteze, ce va apărea ca un comentariu în partea superioară a ferestrei
media.

NOTE:

M130 utilizează setările de căutare ale subprogramului, Setarea 251
și 252 în același mod în care le utilizează și M98. De asemenea, puteți
utiliza comanda Insert Media File din editor pentru a introduce
cu ușurință un cod M130, care include calea fișierului. Consultaţi la
pagina 161 pentru informaţii suplimentare în acest sens.
Formatele de fișier permise sunt MP4, MOV, PNG și JPEG.

NOTE:

Pentru o durată de încărcare rapidă, utilizați fișiere cu dimensiuni în
pixeli divizibile la 8 (majoritatea imaginilor digitale needitate au aceste
dimensiuni implicite) și cu o mărime maximă a pixelului de 1920 x
1080.
Fișierele dumneavoastră media sunt afișate în tab-ul Media la Comenzi curente. Fișierul
media este afișat până când următorul M130 afișează un fișier diferit sau M131 șterge
conținutul tab-ului media.
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F8.3:

Exemplu ecran media - Instrucțiuni de lucru în timpul unui program

M133 / M134 / M135 Ansamblul sculelor antrenate spre
înainte/înapoi/oprire (opțional)
M133 rotește arborele principal al ansamblului sculelor antrenate spre înainte. M134 rotește
arborele principal al ansamblului sculelor antrenate spre înapoi. M135 oprește arborele
principal al ansamblului sculelor antrenate.
Turaţia arborelui principal este controlată cu un cod de adresă P. De exemplu, P1200 va
comanda o turaţie a arborelui principal de 1200 rot/min.

M138 / M139 Activarea/dezactivarea variației turației
arborelui principal
Varierea turaţiei arborelui principal (SSV) permite specificarea unei game în care turaţia
arborelui principal variază continuu. Aceasta este utilă la dezactivarea recuperatorului de
piese, ce poate conduce la o calitate nedorită a finisării piesei şi/sau la deteriorarea sculei
aşchietoare. Unitatea de comandă variază turaţia arborelui principal în baza setărilor 165
şi 166. De exemplu, pentru a varia turaţia arborelui principal cu +/- 100 rot/min faţă de
turaţia comandată curentă cu un ciclu de lucru de o 1 secundă, setaţi setarea 165 la 100 şi
setarea 166 la 1.
Variația pe care o utilizați depinde de materialul, sculele și caracteristicile aplicației
dumneavoastră, dar 100 rot/min timp de 1 secundă este un punct bun de plecare
Puteți rescrie valorile setărilor 165 și 166 utilizând codurile de adresă P și E atunci când
sunt utilizate cu M138. Unde P este Varierea turației arborelui principal (rot/min) și E este
ciclul turației arborelui principal (Sec). A se vedea exemplele de mai jos:
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M138 P500 E1.5 (Turn SSV On, vary the speed by 500 RPM, cycle
every 1.5 seconds);
M138 P500(Turn SSV on, vary the speed by 500, cycle based on
setting 166);
M138 E1.5 (Turn SSV on, vary the speed by setting 165, cycle
every 1.5 seconds);
M138 este independent de comenzile arborelui principal; în momentul în care a fost
comandat, rămâne activ chiar și atunci când arborele principal nu se rotește. De
asemenea, M138 rămâne activ până când este anulat cu M139 sau la M30, Resetare sau
Oprirea de urgență.

M143 / M144 / M145 Arborele secundar spre
înainte/înapoi/oprire (opțional)
M143 activează arborele secundar spre înainte. M144 activează arborele secundar spre
înapoi. M145 oprește arborele secundar.
Turaţia arborelui secundar este controlată cu un cod de adresă P; de exemplu, P1200 va
comanda o turaţie a arborelui secundar de 1200 rot/min.

M146 Strângere lunetă / M147 Destrângere lunetă
M146 strânge luneta suportul și M147 de destrânge.

M154 / M155 Cuplarea/decuplarea axei C (opțional)
Aceste coduri M sunt utilizate pentru cuplarea sau decuplarea motorului axei C opţionale.

M158 Condensator de ceață pornit / M159 Condensator de
ceață oprit
M158 pornește condensatorul de ceață și M159 oprește condensatorul de ceață.

NOTE:

După terminarea programului MDI există o întârziere de aproximativ
10 secunde; după aceasta, condensatorul de ceață se va opri. Dacă
doriți ca acesta să rămână pornit, mergeți la CURRENT
COMMANDS>DEVICES>MECHANISMS>MIST CONDENSER și
apăsați [F2] pentru a-l activa
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Informaţii suplimentare disponibile online

M219 Orientarea ansamblului sculelor antrenate (opțional)
P - Numărul de grade (0 - 360)
R - Numărul de grade cu două zecimale (0.00 - 360.00).
M219 reglează ansamblul sculelor antrenate într-o poziție fixă. M219 orientează arborele
principal spre poziţia de zero. Funcţia opţională de orientare a arborelui principal admite
codurile de adresă P şi R. De exemplu:
M219 P270. (orients the live tool to 270 degrees) ;
Valoarea R permite programatorului să specifice până la două zecimale; de exemplu:
M219 R123.45 (orients the live tool to 123.45 degrees) ;

8.2

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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9.1

Prezentare
Acest capitol prezintă descrierile detaliate ale setărilor pe care le puteţi utiliza pentru a
controla funcționarea mașinii.

9.1.1

Lista de setări
În cadrul tab-ului SETTINGS, setările sunt organizate pe grupe. Utilizaţi tastele săgeţi [UP]
și [DOWN] pentru a marca o grupă de setări. Apăsaţi tasta săgeată [RIGHT] pentru a
vedea setările dintr-o grupă. Apăsaţi tasta săgeată [LEFT] pentru a reveni în lista grupelor
de setări.
Pentru a accesa rapid o anumită setare, asiguraţi-vă că tab-ul SETTINGS este activat,
tastaţi numărul setării, apoi apăsaţi tasta [F1] sau, dacă setarea este marcată, apăsaţi tasta
săgeată [DOWN].
Unele setări au valori numerice ce se încadrează într-o anumită gamă. Pentru a modifica
valoarea acestor setări, tastaţi noua valoare şi apăsaţi tasta [ENTER]. Alte setări au
anumite valori disponibile pe care le puteţi selecta dintr-o listă. Pentru aceste setări, utilizaţi
tasta săgeată [RIGHT] pentru a se afişa opţiunile disponibile. Apăsaţi tastele săgeţi [UP]
și [DOWN] pentru a defila printre opţiuni. Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a selecta o opţiune.

Setare

Descriere

Pagi
na

1

Temporizator scoatere automată din funcţiune
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2

Scoatere din funcțiune la M30

432

4

Traiectorie de deplasare rapidă în modul grafic

432

5

Punct de găurire în modul grafic

432

6

Blocare panou frontal

432

8

Blocare memorie program

432

9

Dimensionare

433

10

Limitare deplasare rapidă la 50%

433

17

Blocare oprire opţională

434
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Descriere

Pagi
na

18

Blocare ştergere bloc

434

19

Blocare control manual al vitezei de avans

434

20

Blocare control manual al arborelui principal

434

21

Blocare control manual al deplasării rapide

434

22

Delta Z ciclu închis

434

23

Blocare editare programe 9xxx

434

28

Acţionare ciclu închis fără X/Y

434

29

G91 Nemodal

435

31

Resetare indicator de program

435

32

Control manual lichid de răcire

435

39

Beep @ M00, M01, M02, M30

435

42

M00 după schimbarea sculei

435

43

Tip compensare freză

436

44

CC% Rază F Min

436

45

Imagine în oglindă pe axa X

436

46

Imagine în oglindă pe axa Y

436

47

Imagine în oglindă pe axa Z

436

52

Retragere G83 peste planul R

437

53

Avans rapid fără revenire la zero

437

56

M30 Restabilire G implicit

437

57

Oprire exactă ciclu închis X-Y

437

58

Compensare freză

437

59

Corecţie palpator X+

438

424

Setare

Descriere

Pagi
na

60

Corecţie palpator X-

438

63

Lăţime palpator sculă

438

64

Măsurare corecţie sculă utilizând coordonatele de lucru

438

74

Urmărire programe 9xxx

439

75

Programe bloc cu bloc 9xxx

439

77

Număr întreg F

439

80

Imagine în oglindă pe axa B

440

82

Limbă

440

83

M30/resetare control manual funcții

440

84

Acţiune la suprasolicitare sculă

440

85

Rotunjire de colţ maximă

441

87

Control manual reinițializare schimbare scule

442

88

Reiniţializare control manual setări

442

90

Număr maxim de scule afişate

442

93

Gabarit axa X păpuşă mobilă

443

94

Gabarit axa Z păpuşă mobilă

443

95

Dimensiune teşitură filet

444

96

Unghi teşitură filet

444

97

Sens de schimbare a sculei

444

99

Adâncime de aşchiere minimă filet

445

101

Control manual avans -> deplasare rapidă

445

102

Diametru axa C

445

103

Aceeaşi tastă pentru pornire ciclu/oprire avans

445
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Descriere

Pagi
na

104

Manetă avans rapid pentru bloc cu bloc

445

105

Distanța de retragere a păpușii mobile

446

108

G28 rapid unitate rotativă

446

109

Timp de încălzire în minute.

446

110

Distanţă X încălzire

447

111

Distanţă Y încălzire

447

112

Distanţă Z încălzire

447

113

Metodă de schimbare a sculei

447

114

Durată ciclu transportor (minute)

447

115

Timp activare transportor (minute)

448

117

G143 Decalaj global

448

118

M99 Impulsuri M30 Comenzi

448

119

Blocare corecţii/decalaje

448

120

Blocare variabile macro

448

130

Viteză de retragere tarod

449

131

Uşă automată

449

133

Repetare tarodare rigidă

449

142

Toleranţă modificare corecţie/decalaj

450

143

Port colectarea datelor de prelucrare

450

144

Control manual avans -> arbore principal

450

145

Păpușa mobilă poziționată la piesă pentru ciclul de pornire

450

155

Încărcare tabele locaşuri magazie scule

450

156

Salvare corecţii/decalaje cu programul

451
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Descriere

Pagi
na

158

% compensare termică şurub X

451

159

% compensare termică şurub Y

451

160

% compensare termică şurub Z

451

162

Punct zecimal mobil implicit

451

163

Dezactivare viteză de avans rapid .1

452

165

Variere turaţie arbore principal (rot/min)

452

166

Ciclul turație arbore principal

452

191

Fineţe implicită

452

196

Dezactivare transportor

452

197

Dezactivare lichid de răcire

452

199

Temporizator iluminare de fundal

452

216

Dezactivare servo şi pompă hidraulică

452

232

Cod P implicit G76

453

238

Temporizator iluminare de mare intensitate (minute)

453

239

Temporizator stingere lampă de lucru (minute)

453

240

Avertizare privind durata de viaţă a sculei

453

241

Forţă de strângere păpuşă mobilă

453

242

Interval de purjare condens din aer

450

243

Timp de purjare condens din aer

453

245

Sensibilitate la vibraţii periculoase

454

247

Mişcare simultană XYZ la schimbarea sculei

454

250

Imagine în oglindă pe axa C

454

251

Locaţie de căutare subprograme

454
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Descriere

Pagi
na

252

Locaţie de căutare subprograme proprii

455

253

Lăţime implicită sculă în grafic

456

261

Locaţie de memorare DPRNT

456

262

Cale fişier de destinaţie DPRNT

457

263

Port DPRNT

457

264

Intensificare avans automat

458

265

Micșorare avans automat

458

266

Control manual minim al avansului automat

458

267

Ieșirea din Modul avans rapid după o perioadă de repaus

458

268

Poziție origine secundară pe axa X

458

269

Poziție origine secundară pe axa Y

458

270

Poziție origine secundară pe axa Z

458

276

Monitorizare intrare sistem de suport piesă

460

277

Interval ciclu de gresare

460

281

Blocare pedală mandrină

460

282

Strângere mandrină arbore principal

460

283

Destrângere mandrină rot/min

460

284

Ciclu de pornire permis cu mandrina destrânsă

460

285

Programare diametru pe axa X

460

286

Adâncime de aşchiere ciclu închis

460

287

Retragere ciclu închis

461

289

Adaos de finisare filet

461

291

Limitarea turaţiei arborelui principal

461
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Descriere

Pagi
na

292

Limitarea turației arborelui principal cu ușa deschisă

461

306

Durata minimă de evacuare a șpanului

461

313

Limita de cursă a utilizatorului maximă pe axa X

461

314

Limita de cursă a utilizatorului maximă pe axa Y

461

315

Limita de cursă a utilizatorului maximă pe axa Z

461

319

Axă centrală arbore principal VDI pe axa X

461

320

Axă centrală arbore principal BOT pe axa X

461

321

Axă centrală arbore principal pe axa Y

461

322

Alarmă pedală păpușă mobilă

462

323

Dezactivare filtru oprire bandă cu bandă îngustă

462

325

Mod manual activat

463

326

Poziţie de zero axa X în modul grafic

463

327

Poziţie de zero axa Z în modul grafic

463

328

Limitare deplasare rapidă roată de mână electrică

463

329

Viteză avans rapid a arborelui principal

463

330

Timp de așteptare selectare sistem multi-boot

463

331

Viteză avans rapid a arborelui secundar

463

332

Blocare pedală

464

333

Corecţie palpator Z+

464

334

Corecţie palpator Z-

464

335

Modul deplasare rapidă liniară

464

336

Activare alimentator de bare

465

337

Poziție sigură schimbare scule pe axa X

465
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Descriere

Pagi
na

338

Poziție sigură schimbare scule pe axa Y

465

339

Poziție sigură schimbare scule pe axa Z

465

340

Timp de întârziere strângere mandrină

465

341

Poziție deplasare rapidă păpușa mobilă

466

342

Distanța de avansare a păpușii mobile

466

343

Variere turație arbore secundar

467

344

Ciclul turație arbore secundar

467

345

Strângere mandrină arbore secundar

467

346

Destrângere mandrină arbore secundar rot/min

467

347

Variere turație arbore principal pentru ansamblul sculelor antrenate

467

348

Ciclul turație arbore principal pentru ansamblul sculelor antrenate

467

349

Strângere mandrină pentru ansamblul sculelor antrenate

468

350

Destrângere mandrină pentru ansamblul sculelor antrenate rot/min

468

352

Limitare turație ansamblul sculelor antrenate

468

355

Limitarea turaţiei arborelui secundar

468

356

Volum semnal sonor

468

357

Perioada de repaus ciclu de pornire compensare încălzire

469

358

Timp de întârziere strângere/destrângere lunetă

469

359

Timp de întârziere strângere mandrină SS

469

360

Blocare pedala pentru lunetă

469

361

Timp de aerisire ejector bare

469

368

Tip ansamblu scule antrenate

469

372

Tip încărc piese

470
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Descriere

Pagi
na

375

Tip disp APL

470

376

Activ. barieră

470

377

Decalaje orig. neg

471

378

Punct de referință X pentru geometria calibrată în zona de siguranță

471

379

Punct de referință Y pentru geometria calibrată în zona de siguranță

471

380

Punct de referință X pentru geometria calibrată în zona de siguranță

471

381

Actv. ecran tactil

471

383

Dimens. rând

471

396

Activare/Dezactivare tastatură virtuală

471

397

Acc. întârziere

471

398

Înălț. antet

472

399

Înălț. Tab

472

403

Alege dimensiune buton pop-up

472

409

Presiune implicită lichid de răcire

472

1- Temporizator scoatere automată din funcţiune
Această setare este utilizată pentru scoaterea automată a maşinii de sub tensiune după o
perioadă de repaus. Valoarea introdusă în această setare este numărul de minute în care
maşina rămâne în repaus înainte să fie scoasă de sub tensiune. Maşina nu va fi scoasă de
sub tensiune în timp ce un program este în curs de rulare, iar contorizarea timpului
(numărului de minute) va fi reluată de la zero de fiecare dată când este apăsat un buton
sau se utilizează unitatea de comandă [HANDLE JOG]. Secvenţa de oprire automată
emite o avertizare pentru utilizator cu 15 secunde înainte de scoaterea de sub tensiune,
moment în care o apăsare de buton va opri secvenţa de scoatere a maşinii de sub
tensiune.
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2- Oprirea la M30
Dacă această setare este setată la ON, maşina este scoasă de sub tensiune la sfârşitul unui
program (M30). Maşina va emite o avertizare pentru utilizator de 15 secunde atunci când
se ajunge la un M30. Apăsaţi orice tastă pentru a întrerupe secvenţa de scoatere a maşinii
de sub tensiune.

4- Traiectorie deplasare rapidă în modul grafic
Această setare modifică modul în care este vizualizat un program în modul grafic. Când
aceasta este OFF, mişcările rapide, neaşchietoare ale sculei nu indică o traiectorie. Când
aceasta este ON, mişcările rapide ale sculei lasă o linie întreruptă pe ecran.
F9.1:

Setarea 4 - Traiectorie deplasare rapidă în modul grafic:[1] Toate mişcările rapide ale
sculei sunt indicate printr-o linie întreruptă atunci când este ON. [2] Doar liniile de aşchiere
sunt indicate atunci când este DEZACTIVATĂ.

1

2

5- Punct de găurire în modul grafic
Această setare modifică modul în care este vizualizat un program în modul grafic. Când
această setare este activată ON, pentru locațiile ciclului închis de găurire apare un marcaj
în formă de cerc pe ecran. Când aceasta este OFF, nu sunt prezentate marcaje
suplimentare pe afişajul grafic.

6- Blocare panou frontal
Când este setată la ON, această setare dezactivează tastele arborelui principal
[FWD]/[REV] și tastele [TURRET FWD]/[TURRET REV].

8- Blocare memorie program
Această setare blochează funcţiile de editare memorie ([ALTER], [INSERT] etc.) atunci
când este setată la ON. Aceasta blochează de asemenea MDI. Editarea funcţiilor în FNC
nu este restricţionată de această setare.
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9- Dimensionare
Această setare comută între modul ţoli şi modul metric. Când aceasta este setată la INCH,
unitatea de măsură programată pentru X şi Z este ţoli, la 0.0001". Când aceasta este setată
la MM, unitatea de măsură programată este milimetri, la 0.001 mm. Toate valorile
corecţiilor/decalajelor sunt transformate atunci când această setare este modificată din ţoli
în metric sau invers. Însă, modificarea acestei setări nu va transforma automat un program
stocat în memorie; trebuie să transformaţi valorile axelor programate în noua unitate de
măsură setată.
Când este setată la INCH, codul G implicit este G20, când este setată la MM, codul G implicit
este G21.

Ţoli
Avans de lucru

ţoli/min şi ţoli/rot

Cursă max.

Variază în funcţie axă şi model

Dimensiune minimă
programabilă

0,0001

Taste de avans rapid
axe

Metric
mm/min şi mm/rot

0,001

Ţoli

Metric

0,0001

.0001 ţoli/declic avans rapid

.001 mm/declic avans rapid

0,001

.001 ţoli/declic avans rapid

.01 mm/declic avans rapid

0,01

.01 ţoli/declic avans rapid

.1 mm/declic avans rapid

1.

.1 ţoli/declic avans rapid

1 mm/declic avans rapid

10- Limitare deplasare rapidă la 50%
Comutarea acestei setări ON limitează maşina la 50% din viteza maximă a mişcărilor
neaşchietoare ale axelor (curse rapide). Aceasta înseamnă că, dacă maşina poate
poziţiona axele cu 700 ţoli/min (ipm), aceasta este limitată la 350 ipm atunci când această
setare este ON. Unitatea de comandă afişează mesajul Control manual deplasare rapidă la
50% atunci când această setare este ON. Când aceasta este OFF, este disponibilă viteza
maximă de deplasare rapidă de 100%.
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17- Blocare oprire opţională
Funcţia oprire opţională nu este disponibilă atunci când această setare este ON.

18- Blocare ştergere bloc
Funcţia ştergere bloc nu este disponibilă atunci când această setare este ON.

19- Blocare control manual al vitezei de avans
Tastele de control manual al vitezei de avans sunt dezactivate atunci când această setare
este ON.

20- Blocare control manual al arborelui principal
Tastele de control manual al arborelui principal sunt dezactivate atunci când această
setare este ON.

21- Blocare control manual al deplasării rapide
Tastele de control manual al deplasării rapide sunt dezactivate atunci când această setare
este ON.

22- Delta Z ciclu închis
Această setare specifică distanţa de retragere a axei Z pentru eliminarea aşchiilor în cursul
unui ciclu de îndepărtare adaos cu traiectorie neregulată G73.

23- Blocare editare programe 9xxx
Când această setare este ON, unitatea de comandă nu vă lasă să vedeţi toate fişierele din
directorul 09000 din Memory/. Astfel se protejează programele macro, ciclurile de palpare
şi orice alte fişiere din directorul 09000.
Dacă încercaţi să accesaţi directorul 09000 în timp ce setarea 23 este ON, se afişează
mesajul Setting 23 restricts access to folder..

28- Acţionare ciclu închis fără X/Y
Aceasta este o setare ON/OFF. Setarea implicită este ON.
Când aceasta este OFF, blocul iniţial de definire a ciclului închis reclamă un cod X sau Y
pentru ca ciclul închis să fie executat.
Când aceasta este ON, blocul iniţial de definire a ciclului închis determină executarea unui
ciclu, chiar dacă nu există niciun cod X sau Y în bloc.
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NOTE:

Când există un cod L0 în blocul respectiv, acesta nu execută ciclul
închis din linia de definire. Această setare nu are niciun efect în
ciclurile G72.

29 - G91 nemodal
Comutarea acestei setări la ON va determina utilizarea comenzii G91 doar în blocul de
program în care aceasta se află (nemodal). Când aceasta este OFF şi este comandat un
G91, maşina va utiliza mişcări incrementale pentru toate poziţiile axelor.

NOTE:

Această setare trebuie să fie OFF pentru ciclurile de gravare G47.

31- Resetare indicator de program
Când această setare este OFF, tasta [RESET] nu modifică poziţia indicatorului de program.
Când aceasta este ON, la apăsarea tastei [RESET], indicatorul de program se deplasează
la începutul programului.

32- Control manual lichid de răcire
Această setare controlează modul de funcţionare a pompei de lichid de răcire. Când
setarea 32 este NORMAL, puteţi apăsa tasta [COOLANT] sau puteţi utiliza coduri M într-un
program pentru a activa şi dezactiva pompa de lichid de răcire.
Când setarea 32 este OFF, unitatea de comandă afişează mesajul FUNCTION LOCKED
atunci când apăsaţi tasta [COOLANT]. Unitatea de comandă emite o alarmă atunci când
programul comandă activarea sau dezactivarea pompei de lichid de răcire.
Când setarea 32 este IGNORE, unitatea de comandă ignoră toate comenzile programate
pentru lichidul de răcire, însă puteţi apăsa tasta [COOLANT] pentru a activa şi dezactiva
pompa de lichid de răcire.

39 - Bip @ M00, M01, M02, M30
Comutarea acestei setări la ON va determina avertizorul acustic al tastaturii să emită
semnale sonore atunci când se întâlneşte un M00, M01 (cu oprirea opţională activă), M02
sau M30 Avertizarea acustică continuă până când se apasă un buton.

42 - M00 După schimbarea sculei
Comutarea acestei setări la ON va determina oprirea programului după o schimbare a
sculei şi afişarea unui mesaj care să indice aceasta. Trebuie apăsată tasta [CYCLE
START] pentru a continua programul.
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43- Tip compensare freză
Aceasta controlează modul în care începe prima cursă a unei aşchieri compensate şi
modul în care scula este îndepărtată de piesă. Selecţiile pot fi A sau B; consultaţi secţiunea
Compensarea razei vârfului sculei de la pagina 178.

44 - CC% Rază F Min
Viteza minimă de avans în procente din compensarea razei vârfului sculei afectează viteza
de avans atunci când compensarea frezei deplasează scula spre interiorul unei traiectorii
de aşchiere circulare. Acest tip de aşchiere va încetini avansul pentru a se menţine o viteză
de aşchiere constantă. Această setare specifică cea mai redusă viteză de avans ca procent
din viteza de avans programată.

45, 46, 47 - Imagine în oglindă pe axele X, Y, Z
Când una sau mai multe dintre aceste setări este ON, mişcarea axei este activată în oglindă
(sau inversată) faţă de punctul de zero al piesei. A se vedea și G101, Activarea imagine în
oglindă.
F9.2:

Fără imagine în oglindă [1], Setarea 45 ON - oglindă X [2], Setarea 46 ON - oglindă Y [4],
Setarea 45 şi Setarea 46 ON - oglindă XY [3]
Y+

1

2

x-

4

x+

3

Y-
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52 - G83 Retragere peste planul R
Această setare modifică modul în care se comportă G83 (ciclu de găurire progresivă).
Majoritatea programatorilor setează planul de referinţă (R) cu mult deasupra tăieturii, astfel
încât să se asigure că mişcarea de progresie permite eliminarea aşchiilor din alezaj. Însă
aceasta presupune consum de timp, deoarece maşina începe prin a găuri un spaţiu gol.
Dacă setarea 52 este setată la distanţa necesară pentru eliminarea aşchiilor, planul R
poate fi setat mai aproape de piesa găurită.
F9.3:

Setarea 52 - G83 Retragere peste planul R: [#52] Setarea 52, [1] Poziția de pornire, [2]
Planul R, [3] Suprafața piesei.

#52

1
3

2

53- Avans rapid fără revenire la zero
Comutarea acestei setări la ON permite avansul rapid al axelor fără revenire la zero
(găsirea punctului de origine al maşinii). Aceasta este o stare periculoasă, întrucât axele
pot intra în coliziune cu opritoarele mecanice şi maşina poate suferi avarii. Când este
iniţializată unitatea de comandă, această setare va fi readusă automat la OFF.

56 - M30 Restabilește G implicit
Când această setare este ON, încheierea unui program cu un M30 sau apăsarea tastei
[RESET] readuce toate codurile G modale la valorile implicite.

57 - Oprire exactă ciclu închis X-Z
Deplasarea rapidă XZ asociată unui ciclu închis nu poate realiza o oprire exactă atunci
când această setare este OFF. Comutarea acestei setări la ON face ca deplasarea rapidă
XZ să se încheie printr-o oprire exactă.

58- Compensare freză
Această setare selectează tipul de compensare a frezei ce este utilizat (FANUC sau
YASNAC). Consultaţi secţiunea Funcţiile sculei de la pagina 173.
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59, 60 - Corecţie palpator X+, XAceste setări sunt utilizate pentru a defini decalarea şi dimensiunea ATP. Aceste patru
setări (59, 60, 333, 334) specifică distanţa parcursă şi sensul din care este declanşat
palpatorul faţă de poziţia efectivă a suprafeţei sesizate.
Pentru informații suplimentare despre calibrarea ATP, consultați pagina 224.
Aceste setări sunt utilizate de codul G31. Valorile înregistrate pentru fiecare setare trebuie
să fie numere pozitive.
Se pot utiliza macro-uri pentru accesarea acestor setări; consultaţi secţiunea Macro-urile
pentru informaţii suplimentare în acest sens.
F9.4:

59/60/X##/## Corecția palpatorului sculei: [1] Mandrină, [2] Piesă, [3] Palpator, [#59]
Setarea 59, [#60] Setarea 60, [###] Setarea ##, [###] Setarea ##,

1

2

#333
#334

3

#60
#59

63- Lăţime palpator sculă
Această setare este utilizată pentru specificarea lăţimii palpatorului utilizat pentru testarea
diametrului sculei. Această setare se aplică doar pentru opţiunea de palpare.
Pentru informații suplimentare despre cum să calibrați ATP, consultați pagina 224.

64- Măsurare corecţie sculă utilizând coordonatele de lucru
Setarea (Măsurare corecţie sculă utilizând coordonatele de lucru) modifică modul de
funcţionare a tastei [Z FACE MEASURE] (măsurare faţetă Z). Când aceasta este ON,
corecţia înregistrată a sculei este corecţia măsurată a sculei plus decalajul coordonatei de
lucru (pe axa Z). Când aceasta este OFF, corecţia sculei corespunde poziţiei maşinii pe axa
Z.
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74- Urmărire programe 9xxx
Această setare, împreună cu setarea 75, este utilă pentru depanarea programelor CNC.
Când setarea 74 este ON, unitatea de comandă afişează codul pentru programele macro
(O9xxxx). Când setarea este OFF, unitatea de comandă nu afişează codurile din seria
9000.

75- Programe bloc cu bloc 9xxxx
Când setarea 75 este ON şi unitatea de comandă funcţionează în modul bloc cu bloc,
unitatea de comandă se opreşte după fiecare bloc de cod al unui program macro (O9xxxx)
şi aşteaptă ca operatorul să apese butonul [CYCLE START]. Când setarea 75 este OFF,
programul macro este rulat continuu, unitatea de comandă nu face pauze după fiecare
bloc, chiar dacă modul bloc cu bloc este ON. Valoarea implicită a setării este ON.
Când setarea 74 şi setarea 75 sunt ambele ON, unitatea de comandă se comportă normal.
Aceasta înseamnă că toate blocurile sunt marcate şi afişate, iar în modul bloc cu bloc există
câte o pauză înaintea executării fiecărui bloc.
Când setarea 74 şi setarea 75 sunt ambele OFF, unitatea de comandă execută programele
de seria 9000 fără afişarea codului de program. Dacă unitatea de comandă este în modul
bloc cu bloc, nu există pauze între blocuri la rularea programelor din seria 9000.
Când setarea 75 este ON iar setarea 74 este OFF, programele din seria 9000 sunt afişate
pe măsură ce sunt executate.

77- Număr întreg F
Această setare permite operatorului să selecteze modul în care unitatea de comandă
interpretează o valoare F (viteză de avans) ce nu conţine un punct zecimal. (Se recomandă
utilizarea permanentă a unui punct decimal.) Această setare ajută operatorii să ruleze
programele elaborate pe o unitate de comandă, alta decât cea Haas.
Există 5 setări pentru viteza de avans. Această diagramă prezintă efectul fiecărei setări
asupra unei adrese F10 date.

ŢOLI

MILIMETRI

Setarea 77

Viteză de avans

Setarea 77

Viteză de avans

IMPLICITĂ

F0.0010

IMPLICITĂ

F0.0100

ÎNTREG

F10.

ÎNTREG

F10.

1.

F1.0

1.

F1.0

0,01

F0.10

0,01

F0.10
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ŢOLI

MILIMETRI

0,001

F0.010

0,001

F0.010

0,0001

F0.0010

0,0001

F0.0010

80- Imagine în oglindă pe axa B
Aceasta este o setare ON/OFF. Când aceasta este OFF, mişcările axei au loc normal. Când
aceasta este ON, mişcarea axei B poate fi activată în oglindă (sau inversată) faţă de punctul
de zero al piesei. A se vedea de asemenea G101 şi setările 45, 46, 47, 48 şi 250.

82- Limbă
Sunt disponibile alte limbi decât engleza pentru unitatea de comandă Haas. Pentru
comutarea la o altă limbă, selectaţi o limbă cu tastele săgeţi [LEFT] şi [RIGHT], apoi
apăsaţi tasta [ENTER].

83 - M30/resetare control manual funcții
Când această setare este ON, un M30 resetează orice funcţii controlate manual (viteza de
avans, arborele principal, deplasarea rapidă) la valorile lor implicite (100%).

84- Acţiune la suprasolicitare sculă
Când scula este suprasolicitată, setarea 84 indică reacţia unităţii de comandă. Aceste
setări determină executarea acţiunilor specificate (consultaţi Prezentarea funcţiei de
management avansat al sculei
la pagina 138):
•
•
•
•

NOTE:
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ALARM determină oprirea maşinii.
FEEDHOLD determină afişarea mesajului Tool Overload, iar maşina se opreşte
într-o poziţie de oprire avans. Apăsaţi orice tastă pentru a şterge mesajul.
BEEP determină emiterea unui semnal sonor (bip) de către unitatea de comandă.
AUTOFEED determină unitatea de comandă să limiteze automat viteza de avans în
funcţie de solicitarea sculei.

La tarodare (rigidă sau flotantă), controlul manual al avansului şi
arborelui principal este blocat, astfel că setarea AUTOFEED este fără
efect (unitatea de comandă pare că răspunde la butoanele de control
manual prin afişarea mesajelor de control manual).

CAUTION:

Nu utilizaţi setarea AUTOFEED la frezarea filetelor sau tarodarea
inversă automată, întrucât poate conduce la rezultate neprevăzute şi
chiar la coliziuni.
Ultima viteză de avans comandată va fi restabilită la sfârşitul execuţiei programului,
respectiv atunci când operatorul apasă tasta [RESET] sau comută setarea AUTOFEED la
OFF. Operatorul poate utiliza [FEEDRATE OVERRIDE] în timp ce este selectată setarea
AUTOFEED. Intrările acestor taste sunt recunoscute de setarea AUTOFEED ca nouă viteză
de avans comandată atât timp cât limita de încărcare a sculei nu este depăşită. Însă, dacă
limita de încărcare a sculei a fost deja depăşită, unitatea de comandă va ignora butoanele
[FEEDRATE OVERRIDE].

85- Rotunjire de colţ maximă
Această setare defineşte toleranţa pentru precizia maşinii în privinţa colţurilor rotunjite.
Valoarea implicită iniţială este de 0.05". Aceasta înseamnă că unitatea de comandă
menţine raza colţurilor la valori mai mici de 0.05".
Setarea 85 determină unitatea de comandă să ajusteze avansul la colţuri pentru a se
respecta valoarea pentru toleranţă. Cu cât este mai mică valoarea setării 85, cu atât mai
lent va fi avansul comandat la colţuri pentru a se respecta toleranţa. Cu cât este mai mare
valoarea setării 85, cu atât mai rapid va fi avansul comandat la colţuri, până la viteza de
avans comandată, însă se va putea rotunji colţul la o rază care să nu depăşească valoarea
pentru toleranţă.

NOTE:

F9.5:

Unghiul colţului influenţează de asemenea modificarea vitezei de
avans. Unitatea de comandă poate aşchia în limitele de toleranţă
unghiurile mai largi la o viteză de avans mai mare decât în cazul
unghiurilor mai strânse.
Unitatea de comandă poate aşchia în limitele de toleranţă colţul [1] la o viteză de avans
mai mare decât colţul [2].

1

2
Dacă setarea 85 are valoarea zero, unitatea de comandă reacţionează ca şi cum s-ar fi
comandat câte o oprire exactă în fiecare bloc de mişcare.
A se vedea de asemenea G187 - Accuracy Control (Group 00) la pagina 379.
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F9.6:

Să presupunem că viteza de avans comandată este prea mare pentru a se putea obţine
colţul [1]. Dacă setarea 85 are o valoare de 0.025, atunci unitatea de comandă reduce
suficient viteza de avans pentru a se obţine colţul [2] (cu o rază de 0.025"). Dacă setarea
85 are o valoare de 0.05, atunci unitatea de comandă reduce suficient viteza de avans
pentru a se obţine colţul [3]. Viteza de avans pentru obţinerea colţului [3] este mai mare
decât viteza de avans pentru obţinerea colţului [2].

1

2
(R0.025")

3
(R0.05")

87 - Resetare control manual la schimbarea sculelor
Aceasta este o setare ON/OFF . Când se execută o schimbare a sculei Tnn şi această
setare este ON, orice funcţii controlate manual vor fi anulate şi setate la valorile lor
programate.

NOTE:

Această setare afectează doar schimbările sculelor programate, nu
afectează schimbările sculelor [TURRET FWD] sau [TURRET REV].

88- Reiniţializare control manual setări
Aceasta este o setare ON/OFF. Când această setare este ON şi se apasă tasta [RESET],
orice funcţii controlate manual vor fi anulate şi setate la valorile lor programate sau implicite
(100%).

90- Număr maxim de scule afişate
Această setare limitează numărul de scule afişate în ecranul Corecţii scule.
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93 - Gabarit axa X păpuşă mobilă
Această setare defineşte împreună cu setarea 94 zona de restricţie a cursei păpuşii mobile
ce limitează interacţiunea dintre păpuşa mobilă şi capul revolver. Această setare determină
limita cursei pe axa X atunci când diferenţa dintre poziţia axei Z şi poziţia păpuşii mobile
scade sub valoarea din setarea 94. Dacă apare această stare şi programul este în curs de
rulare, se generează o alarmă. La avansul rapid, nu se generează o alarmă, dar cursa va
fi limitată.
F9.7:

Gabarit axa X păpuşă mobilă

94 - Gabarit axa Z păpuşă mobilă
Această setare este diferenţa minimă admisă dintre poziţia axei Z şi poziţia păpuşii mobile
(a se vedea setarea 93). Dacă valorile sunt în ţoli, o valoare de -1.0000 înseamnă că atunci
când axa X este sub planul de degajare X (setarea 93), axa Z trebuie să fie la peste 1 ţol
distanţă de poziţia păpuşii mobile în sensul negativ al axei Z.
F9.8:

Gabarit axa Z păpuşă mobilă
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95 - Dimensiune teşitură filet
Această setare este utilizată în ciclurile de filetare G76 şi G92 atunci când este comandat
un M23. Când comanda M23 este activă, cursele de filetare se încheie cu o retragere în
unghi, în locul unei retrageri perpendiculare. Valoarea din setarea 95 este egală cu numărul
de rotaţii (filete teşite) dorit.

NOTE:
F9.9:

Setările 95 şi 96 interacţionează între ele. (Multiplu al pasului curent al
filetului, F sau E).
Setarea 95 - Dimensiune teșitură filet, G76 sau G92 cursa de filetare cu M23 activ: [1]
Setarea 96 = 45, [2] Setarea 95 x Pas, [3] Traiectorie sculă, [4] Punct final filet programat,
[5] Punct final cursă programată, [6] Pas.

2
1

3
+

V

V

+ 4
5

6

96 - Unghi teşitură filet
A se vedea setarea 95.

97 - Sens de schimbare a sculei
Această setare determină sensul implicit de schimbare a sculei. Poate fi setată fie la
SHORTEST sau M17/M18.
Când se selectează SHORTEST, unitatea de comandă se roteşte în sensul necesar pentru
a se ajunge la scula următoare cu o deplasare minimă. Programul poate utiliza în
continuare M17 şi M18 pentru a stabili sensul de schimbare a sculei, însă odată acest lucru
realizat, nu se poate reveni la sensul cel mai scurt de schimbare a sculei decât prin
apăsarea tastei [RESET] sau prin intermediul unui M30/M02.
La selectarea M17/M18, unitatea de comandă roteşte capul revolver fie întotdeauna înainte,
fie întotdeauna înapoi, în funcţie de cel mai recent M17 sau M18 comandat. La executarea
unui [RESET], [POWER ON] sau M30/M02, unitatea de comandă presupune că M17 este
sensul de rotaţie al capului revolver la schimbarea sculei, întotdeauna înainte. Această
opţiune este utilă atunci când un program trebuie să evite anumite zone ale capului revolver
ca urmare a sculelor de dimensiuni neobişnuite.
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99 - Adâncime de aşchiere minimă filet
Utilizată în ciclul închis de filetare G76, această setare specifică valoarea minimă a
adâncimii de aşchiere pentru trecerile succesive de filetare. Trecerile succesive nu pot fi
sub valoarea din această setare. Valoarea implicită este ,0010 ţoli.

101- Control manual avans -> deplasare rapidă
Apăsarea tastei [HANDLE FEED], cu această setare ON, va determina maneta de avans
rapid să controleze atât viteza de avans de lucru, cât şi viteza de deplasare rapidă. Setarea
10 afectează viteza maximă de deplasare rapidă. Viteza de deplasare rapidă nu poate
depăşi 100%. De asemenea, [+10% FEEDRATE], [- 10% FEEDRATE] și [100%
FEEDRATE] schimbă cursa rapidă și viteza de avans împreună.

102 - Diametru axa C
Această setare vizează axa C.
Aceasta este o intrare numerică. Este utilizată pentru a seta viteza de avans unghiulară a
axei C. Viteza de avans dintr-un program este măsurată întotdeauna în ţoli/min (sau în
mm/min); de aceea, unitatea de comandă trebuie să cunoască diametrul piesei de
prelucrat pe axa C pentru a putea calcula viteza de avans unghiulară.
Când această setare este setată corect, viteza de așchiere a arborelui principal va fi exact
viteza de avans programată în unitatea de comandă. Consultați Secțiunea Axa C pentru
mai multe informații.

103- Aceeaşi tastă pentru pornire ciclu/oprire avans
Butonul [CYCLE START] trebuie apăsat şi menţinut apăsat pentru a se rula un program
atunci când această setare este ON. Când este eliberat butonul [CYCLE START], se
generează o oprire a avansului.
Această setare nu poate fi activată în timp ce setarea 104 este ON. Când una dintre acestea
este setată la ON, cealaltă va fi dezactivată automat.

104- Manetă avans rapid pentru bloc cu bloc
Comanda [HANDLE JOG] poate fi utilizată pentru parcurgerea pas cu pas a unui program
atunci când această setare este ON. Rotirea în sens invers a comenzii [HANDLE JOG]
generează o stare de oprire avans.
Această setare nu poate fi activată în timp ce setarea 103 este ON. Când una dintre acestea
este setată la ON, cealaltă va fi dezactivată automat.
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105 - Distanța de retragere a păpușii mobile
Distanța din poziția din care păpușa mobilă se va retrage prin deplasare rapidă atunci când
va primi comanda. Această setare trebuie să fie o valoare pozitivă.

NOTE:

Această setare se află în tab-ul User Positions la Settings

108 - Unitatea rotativă rapidă G28
Dacă această setare este ON, unitatea de comandă readuce axele rotative la zero într-un
interval de +/-359.99 grade sau mai puţin.
De exemplu, dacă unitatea rotativă este la +/-950.000 şi se comandă o revenire la zero,
masa rotativă se va roti cu +/-230.000 grade în poziţia de origine dacă această setare este
ON.

NOTE:

Axa rotativă revine în poziţia de origine a maşinii, nu în poziţia din
sistemul de coordonate de lucru activ.

NOTE:

Această funcție funcționează numai atunci când este utilizată cu un
G91 și nu un G90.

109 - Timp de încălzire în minute.
Acesta este numărul de minute (până la 300 minute de la iniţializare) în care unitatea de
comandă aplică compensările specificate în setările 110-112.
Prezentare generală – Când maşina este pusă în funcţiune, dacă setarea 109 şi cel puţin
una dintre setările 110, 111 sau 112 sunt setate la o valoare diferită de zero, unitatea de
comandă emite următoarea avertizare:
CAUTION! Warm up Compensation is specified!
Do you wish to activate
Warm up Compensation (Y/N)?
Dacă se tastează Y ca răspuns, unitatea de comandă aplică imediat compensarea totală
(setările 110, 111, 112), iar compensarea începe să descrească odată cu trecerea timpului.
De exemplu, după ce se scurge 50% din timpul specificat în setarea 109, distanţa de
compensare este de 50%.
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Pentru a reiniţializa perioada de timp, este necesar să opriţi şi să reporniţi maşina, apoi să
răspundeţi YES la întrebarea referitoare la compensare de la iniţializarea maşinii.

CAUTION:

Modificarea setării 110, 111 sau 112 în timp ce compensarea este în
evoluţie poate determina o mişcare bruscă de până la 0,0044 ţoli.

110, 111, 112 - Distanţă X, Y, Z încălzire
Setările 110, 111 şi 112 specifică valorile compensărilor (max = +/- 0,0020” sau +/- 0,051
mm) aplicate axelor. Setarea 109 trebuie să aibă o valoare înregistrată pentru ca setările
110-112 să aibă efect.

113- Metodă de schimbare a sculei
Această setare este utilizată pentru strungurile TL-1 şi TL-2. Această setare determină
modul în care este executată schimbarea unei scule.
Selectarea Auto este comutată implicit cu schimbarea automată a sculei pe mașină.
Selectarea Gang Tl permite implementarea unui schimbător de scule Gang TI. Gang TI
se referă doar la o schimbare în corecțiile sculelor:
•
•
•

T12 se comută la scula 12 și utilizează corecția de la scula 12
T1213 se comută la scula 12 și utilizează corecția de la scula 13
T1200 se comută la scula 12 și nu utilizează corecții ale sculelor

Selectarea Tl Post permite operațiunea de schimbare manuală a sculei. Atunci când este
efectuată schimbarea sculei într-un program, mașina se va opri la schimbarea sculei și vă
va semnala să încărcați scula. Încărcați arborele principal și apăsați [CYCLE START]
pentru a continua programul.

114- Durată ciclu transportor (minute)
Setarea 114 Durată ciclu transportor este perioada de timp după care transportorul este
activat automat. De exemplu, dacă setarea 114 este setată la 30, transportorul de şpan
este activat la fiecare jumătate de oră.
Timpul de activare va fi setat la nu mai mult de 80% din durata ciclului. A se vedea setarea
115 de la pagina 448.
NOTE:

Butonul [CHIP FWD] (sau M31) va porni transportorul în sens spre
înainte şi va activa ciclul.

Butonul [CHIP STOP] (sau M33) opreşte transportorul şi anulează ciclul.
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115- Timp activare transportor (minute)
Setarea 115 Timp activare transportor este durata de funcţionare a transportorului. De
exemplu, dacă setarea 115 este setată la 2, transportorul de şpan funcţionează 2 minute,
apoi este dezactivat.
Timpul de activare va fi setat la nu mai mult de 80% din durata ciclului. A se vedea setarea
114 Durată ciclu de la pagina 447.
NOTE:

Butonul [CHIP FWD] (sau M31) va porni transportorul în sens spre
înainte şi va activa ciclul.

Butonul [CHIP STOP] (sau M33) opreşte transportorul şi anulează ciclul.

117 - G143 Decalaj global (numai modele VR)
Această setare este asigurată pentru clienţii ce deţin mai multe freze Haas cu 5 axe şi
doresc să transfere programele şi sculele de la o maşină la alta. Diferenţele de lungime a
pivotului pot fi înregistrate în această setare, iar aceasta va fi aplicată pentru G143
compensarea lungimii sculei.

118 - M99 Impulsuri M30 COMENZI
Când această setare este ON, un M99 adăugă o unitate la contoarele M30 (acestea sunt
vizibile după ce apăsați [CURRENT COMMANDS]).

NOTE:

M99 creşte doar contoarele ce apar într-un program principal, nu
într-un subprogram.

119- Blocare corecţii/decalaje
Comutarea acestei setări la ON nu permite ca valorile din ecranul Corecţii/decalaje să fie
modificate. Însă, programele de modificare a corecţiilor/decalajelor cu macro-uri sau G10
pot face în continuare asta.

120- Blocare variabile macro
Comutarea acestei setări la ON nu permite ca variabilele macro să fie modificate. Însă,
programele de modificare a variabilelor macro pot face în continuare asta.
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130- Viteză de retragere tarod
Această setare afectează viteza de retragere în cursul unui ciclu de tarodare (freza trebuie
să fie prevăzută cu opţiunea tarodare rigidă). Introducerea unei valori, cum ar fi 2, va
comanda frezei să retragă tarodul cu o viteză de două ori mai mare decât cea de intrare.
Dacă valoarea este 3, acesta se va retrage de trei ori mai repede. Valoarea 0 sau 1 nu are
niciun efect asupra vitezei de retragere.
Introducerea valorii 2 este echivalentă cu utilizarea unui J cod de adresă de valoare 2
pentru G84 (ciclu închis de tarodare). Însă, specificarea unui cod J pentru tarodare rigidă
va anula temporar setarea 130.

131- Uşă automată
Această setare vizează uşa automată opţională. Aceasta va fi setată la ON pentru maşinile
cu o uşă automată. A se vedea de asemenea M85/M86 (codurile M de deschidere/închidere
uşă automată).

NOTE:

Codurile M funcţionează numai în timp ce maşina recepţionează un
semnal de celulă sigură de la un robot. Pentru informaţii suplimentare
în acest sens, contactaţi un integrator de roboţi.
Uşa se închide atunci când este apăsat butonul [CYCLE START] şi se deschide atunci
când programul ajunge la un M00, M01 (cu oprirea opţională activată), M02 sau M30, iar
arborele principal a încetat să se rotească.

133 - Repetare tarodare rigidă
Această setare (Repetare tarodare rigidă) asigură orientarea arborelui principal în cursul
tarodării, astfel încât filetele să fie aliniate atunci când este programată o a doua trecere de
tarodare în acelaşi alezaj.

NOTE:

Această setare trebuie să fie ON atunci când un program comandă
tarodarea progresivă.
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142- Toleranţă modificare corecţie/decalaj
Această setare vizează prevenirea erorilor operatorului. Aceasta generează un mesaj de
avertizare dacă se modifică o corecţie/un decalaj cu o valoare mai mare decât valoarea
setării, 0 până la 3.9370 țoli (0 la 100 mm). Dacă modificaţi o corecţie/un decalaj cu o
valoare mai mare decât cea înregistrată (pozitivă sau negativă), unitatea de comandă
transmite mesajul: XX changes the offset by more than Setting 142! Accept
(Y/N)?
Apăsaţi tasta [Y] pentru a continua şi a actualiza corecţia/decalajul. Apăsaţi tasta [N]
pentru a respinge modificarea.

143 - Port de colectare date maşină
Atunci când această setare are o valore care nu este egală cu zero, se definește portul
rețelei pe care unitatea de comandă îl utilizează pentru a trimite informații de colectare a
datelor mașinii. Dacă setarea are o valoare egală cu zero, unitatea de comandă nu trimite
informații pentru colectarea datelor mașinii.

144- Control manual avans -> arbore principal
Această setare urmăreşte menţinerea unei grosimi constante a aşchiei atunci când se
aplică un control manual. Când această setare este ON, orice control manual al vitezei de
avans se va aplica şi asupra turaţiei arborelui principal, iar controlul manual al arborelui
principal va fi dezactivat.

145 - Păpușa mobilă la piesă pentru pornire ciclu
Când setarea 145, Păpuşă mobilă la piesă pentru [CYCLE START] este OFF, maşina se
comportă normal. Când această setare este ON, păpuşa mobilă trebuie să preseze piesa
în momentul apăsării butonului [CYCLE START] sau se va afişa alarma 9109 TAILSTOCK
NOT IN PART HOLD POSITION (Păpușa mobilă nu se află în poziția de presare a piesei)
și programul nu va începe.

155- Încărcare tabele locaşuri magazie scule
Această setare se va utiliza doar atunci când se efectuează o actualizare a software-ului
şi/sau memoria este ştearsă şi/sau unitatea de comandă este reiniţializată. Pentru a se
înlocui conţinutul tabelului locaşurilor schimbătorului de scule lateral cu datele din fişier,
această setare trebuie să fie ON.
Dacă această setare este OFF atunci când se încarcă un fişier de corecţii/decalaje de pe
un dispozitiv hardware, conţinutul tabelului Pocket Tool nu este alterat. Setarea 155 este
comutată automat la setarea implicită OFF atunci când este pusă în funcţiune maşina.
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156- Salvare corecţii/decalaje cu programul
Când această setare este ON, unitatea de comandă include corecţiile/decalajele în acelaşi
fişier de program atunci când îl salvaţi. Corecţiile/decalajele vor apărea în fişier înainte de
semnul %, sub titulatura O999999.
Când programul este reîncărcat în memorie, unitatea de comandă va solicita confirmarea
Load Offsets (Y/N?). Apăsaţi Y dacă doriţi să încărcaţi corecţiile/decalajele salvate.
Apăsaţi N dacă nu doriţi să le încărcaţi.

158, 159, 160 - COMP% termică șurub X, Y, Z
Aceste setări pot fi setate între -30 şi +30 şi vor ajusta compensarea termică existentă a
şurubului cu -30% – +30%, după caz.

162- Punct zecimal mobil implicit
Când această setare este ON, unitatea de comandă va interpreta codul întreg ca având un
punct zecimal. Când această setare este OFF, valorile de după codurile de adrese ce nu
includ puncte zecimale sunt considerate a fi notaţii ale operatorului; de exemplu, miimi sau
zeci de mii etc.

Valoare
introdusă

Cu setarea
dezactivată

Cu setarea
activată

În modul ţoli

X-2

X-.0002

X-2.

În modul mm

X-2

X-.002

X-2.

Această funcţie se aplică următoarelor coduri de adresă:
X, Y, Z, A, B, C, E, I, J, K, U, W
Inclusiv A și D cu următoarele excepţii:
•
•

NOTE:

valoarea A (unghi sculă) se află într-un bloc G76. Dacă o valoare A G76 ce conţine
un punct zecimal este întâlnită în cursul execuţiei programului, este generată alarma
605 - Unghi vârf sculă nevalabil.
valoarea D se află într-un bloc G73.

Această setare afectează interpretarea tuturor programelor. Aceasta
nu modifică efectul setării 77 - Număr întreg F.
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163- Dezactivare viteză de avans rapid .1
Această setare dezactivează viteza maximă de avans rapid. Dacă este selectată viteza
maximă de avans rapid, va fi în schimb selectată automat următoarea viteză inferioară
disponibilă.

165 - Variație turație arbore principal (rot/min)
Specifică valoarea cu care se permite variația rot/min sub şi peste valoarea comandată în
cursul utilizării funcţiei Variație turaţie arbore principal. Aceasta trebuie să fie o valoare
pozitivă.

166 - Ciclu de variație turație arbore principal
Specifică un ciclu de lucru sau viteza de variație a turației arborelui principal. Aceasta
trebuie să fie o valoare pozitivă.

191- Fineţe implicită
Valoarea acestei setări setată la ROUGH, MEDIUM sau FINISH setează fineţea implicită şi
factorul maxim de rotunjire de colţ. Unitatea de comandă utilizează această valoare
implicită, cu excepţia cazului în care o comandă G187 anulează valoarea implicită.

196- Dezactivare transportor
Aceasta specifică perioada de timp în care se aşteaptă în inactivitate înainte să se
dezactiveze transportorul de şpan. Unitățile sunt minute.

197- Dezactivare lichid de răcire
Această setare reprezintă perioada de timp în care se aşteaptă în inactivitate înainte să se
oprească livrarea lichidului de răcire. Unitățile sunt minute.

199- Temporizator iluminare de fundal
Această setare reprezintă perioada de timp în minute după care este dezactivat afişajul
atunci când nu se operează nicio intrare în unitatea de comandă (cu excepţia modurilor
Avans rapid, Grafic sau Hibernare sau în prezenţa unei alarme). Apăsaţi orice tastă pentru
a restabili ecranul (de preferat este să apăsați tasta [CANCEL]).

216- Dezactivare servo şi pompă hidraulică
Această setare specifică durata perioadei de repaus, în secunde, înainte să înceapă Modul
Economisire energie. Modul Economisire energie închide toate servomotoarele și pompele
hidraulice. Motoarele și pompele își reiau din nou activitatea, când este necesar (mișcarea
axei/arborelui principal, executarea unui program etc.).

452

232 - Cod P implicit G76
Valoarea codului P implicit de utilizat atunci când nu există un cod P într-o linie G76 sau
atunci când codul P utilizat are o valoare mai mică decât 1 sau mai mare decât 4. Valorile
posibile sunt P1, P2, P3 sau P4.

238- Temporizator iluminare de mare intensitate (minute)
Specifică perioada de timp, în minute, în care iluminarea de mare intensitate (HIL) rămâne
activată. Iluminarea este activată dacă uşa este deschisă şi lampa de lucru este aprinsă.
Dacă valoarea acesteia este zero, atunci lumina va rămâne aprinsă până când se deschid
uşile.

239- Temporizator stingere lampă de lucru (minute)
Specifică perioada de timp, în minute, după care lampa de lucru se stinge automat dacă nu
se apasă nicio tastă şi nu se acţionează comanda [HANDLE JOG]. Dacă există un
program în curs de rulare în momentul stingerii luminii, rularea programului va continua.

240- Avertizare privind durata de viaţă a sculei
Această valoare reprezintă un procent din durata de viaţă a sculei. Când uzura sculei
atinge acest prag procentual, unitatea de comandă afişează pictograma de avertizare
uzură sculă.

241 - Forţă de strângere păpuşă mobilă
Forţa aplicată asupra piesei brute de către păpuşa mobilă servo (numai ST-40/45,
ST-40L/40L și ST-50/55). Valorile sunt în livre forţă în modul standard şi în newtoni în
modul metric, conform setării 9.
T9.1:

Specificațiile păpușii mobile servo

Împingere/tracțiune minimă (Valoarea
minimă programabilă)
1000 lb / 4448 N

Împingere/tracțiune maximă (Valoarea
maximă programabilă)
4500 lb / 20017 N

242- Interval de purjare condens din aer (minute)
Această setare specifică intervalul, în minute, pentru purjarea condensului din rezervorul
de aer al sistemului.

243- Timp de purjare condens din aer (secunde)
Această setare specifică, în secunde, durata operaţiei de purjare a condensului din
rezervorului de aer al sistemului.
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245- Sensibilitate la vibraţii periculoase
Această setare are (3) niveluri de sensibilitate la vibraţii periculoase pentru accelerometrul
din compartimentul de comandă al maşinii: Normal, Low sau Off. Valoarea este adusă
implicit la Normal la fiecare iniţializare a maşinii.
Puteţi vedea forţa G curentă în pagina Gauges din Diagnostics.
În funcţie de maşină, vibraţiile sunt considerate a fi periculoase atunci când depăşesc 600
- 1.400 g. La atingerea sau depăşirea limitei, maşina emite o alarmă.
Dacă aplicaţia dumneavoastră are tendinţa de a genera vibraţii, puteţi modifica setarea 245
la un nivel redus de sensibilitate pentru a preveni alarmele deranjante.

247- Mişcare simultană XYZ la schimbarea sculei
Setarea 247 defineşte modul de deplasare al axelor în cursul schimbării sculei. Dacă
setarea 247 este OFF, axa Z se va retrage prima, urmată de mişcarea pe axele X şi Y.
Această funcţie poate fi utilă pentru prevenirea coliziunilor sculei la anumite configuraţii ale
dispozitivelor de fixare. Dacă setarea 247 este ON, axele se vor deplasa simultan. Aceasta
poate cauza coliziuni între sculă şi piesa de prelucrat ca urmare a rotaţiilor axelor B şi C.
Se recomandă insistent ca această setare să rămână OFF la maşina UMC-750 ca urmare
a riscului ridicat de producere a unor coliziuni.

250- Imagine în oglindă pe axa C
Aceasta este o setare ON/OFF. Când aceasta este OFF, mişcările axei au loc normal. Când
aceasta este ON, mişcarea axei C poate fi activată în oglindă (sau inversată) faţă de punctul
de zero al piesei. A se vedea de asemenea G101 şi setările 45, 46, 47, 48 şi 80.

251- Locaţie de căutare subprograme
Această setare specifică directorul în care se vor căuta subprogramele externe atunci când
subprogramul nu se află în acelaşi director cu programul principal. De asemenea, dacă
unitatea de comandă nu reuşeşte să găsească un subprogram M98, va căuta în acest
director. Setarea 251 are (3) opţiuni:
•
•
•

Memory
USB Device
Setting 252

Pentru opţiunile Memory şi USB Device, subprogramul trebuie să se afle în directorul
rădăcină al dispozitivului. Pentru opţiunea Setting 252, setarea 252 trebuie să specifice
locaţia de căutare de utilizat.

NOTE:
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Când se utilizează M98:

•
•

Codul P (nnnnn) este acelaşi cu numărul de program (Onnnnn) al subprogramului.
Dacă subprogramul nu se află în memorie, numele fișierului trebuie să fie
Onnnnn.nc. Numele fișierului trebuie să conțină un O, zerourile de la început și .nc
pentru ca mașina să găsească subprogramul.

252- Locaţie de căutare subprograme proprii
Această setare specifică locaţiile de căutare a subprogramului atunci când setarea 251
este setată ca Setting 252. Pentru a opera modificări ale acestei setări, marcaţi Setarea
252 şi apăsaţi tasta săgeată [RIGHT]. Fereastra de tip pop-up Setarea 252 explică modul
de ştergere şi adăugare de căi de căutare şi afişează căile de căutare disponibile.
Pentru a şterge o cale de căutare:
1.

Marcaţi calea în fereastra de tip pop-up Setarea 252.

2.

Apăsaţi [DELETE].

Dacă doriţi să ştergeţi mai multe căi, repetaţi paşii 1 şi 2.
Pentru a seta o nouă cale:
1.

Apăsaţi [LIST PROGRAM].

2.

Marcaţi directorul pe care doriţi să îl adăugaţi.

3.

Apăsaţi [F3].

4.

Selectați Setting 252 add și apăsați [ENTER].

Pentru a adăuga o nouă cale, repetaţi paşii 1 - 4.

NOTE:

Când se utilizează M98:
•
•

Codul P (nnnnn) este acelaşi cu numărul de program (Onnnnn) al subprogramului.
Dacă subprogramul nu se află în memorie, numele fișierului trebuie să fie
Onnnnn.nc. Numele fișierului trebuie să conțină un O, zerourile de la început și .nc
pentru ca mașina să găsească subprogramul.
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253- Lăţime implicită sculă în grafic
Dacă această setare este ON, modul Grafic utilizează lăţimea implicită a sculei (o linie) [1].
Dacă această setare este OFF, modul Grafic utilizează geometria diametrului sculei
specificată în tabelul Tool Offsets ca lăţime a sculei în grafic [2].
F9.10:

Afişajul grafic cu setarea 253 Activată [1] şi Dezactivată [2].

1

2

261- Locaţie de memorare DPRNT
DPRNT este o funcţie macro ce permite comunicarea unităţii de comandă a maşinii cu
dispozitive externe. Unitatea de comandă de nouă generaţie (NGC) vă permite să
transmiteţi instrucţiuni DPRNT prin intermediul unei reţele TCP sau către un fişier.
Setarea 261 vă permite să specificaţi unde va fi transmisă instrucţiunea DPRNT:
•
•
•
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Disabled - Unitatea de comandă nu procesează instrucţiuni DPRNT.
File - Unitatea de comandă transmite instrucţiunile DPRNT către un fişier cu locaţia
specificată în setarea 262.
TCP Port - Unitatea de comandă transmite instrucţiunile DPRNT către un port TCP
cu numărul specificat în setarea 263.

262- Cale fişier de destinaţie DPRNT
DPRNT este o funcţie macro ce permite comunicarea unităţii de comandă a maşinii cu
dispozitive externe. Unitatea de comandă de nouă generaţie (NGC) vă permite să
transmiteţi instrucţiuni DPRNT către un fişier sau prin intermediul unei reţele TCP.
Dacă setarea 261 este setată ca File, setarea 262 vă permite să specificaţi locaţia
fişierului la care unitatea de comandă transmite instrucţiunile DPRNT.

263 - Portul DPRNT
DPRNT este o funcţie macro ce permite comunicarea unităţii de comandă a maşinii cu
dispozitive externe. Unitatea de comandă de nouă generaţie (NGC) vă permite să
transmiteţi instrucţiuni DPRNT prin intermediul unei reţele TCP.
Dacă setarea 261 este setată ca TCP Port, setarea 263 vă permite să specificaţi portul
TCP la care unitatea de comandă transmite instrucţiunile DPRNT. Pe un PC, puteţi utiliza
orice program de conexiune compatibil cu TCP.
Utilizaţi numărul portului împreună cu adresa IP a maşinii în programul de conexiune pentru
a vă conecta la fluxul DPRNT al maşinii. De exemplu, dacă utilizaţi programul de conexiune
PUTTY:

F9.11:

1.

În secţiunea Opţiuni de bază, tastaţi adresa IP a maşinii şi numărul portului din
setarea 263.

2.

Selectaţi tipul de conexiune Raw sau Telnet.

3.

Faceţi clic pe „Open” (deschidere) pentru a iniţia conexiunea.

PUTTY poate salva aceste opţiuni pentru conectările ulterioare. Pentru a menţine
conexiunea deschisă, selectaţi „Enable TCP keepalives” (activare menţinere conexiune
TCP activată) în opţiunea „Connection” (conexiune).
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Pentru a verifica starea conexiunii, tastaţi ping în fereastra de conexiune PUTTY şi apăsaţi
tasta Enter (execuţie). Maşina emite un mesaj pingret dacă respectiva conexiune este
activă. Puteţi stabili până la (5) conexiuni simultane la un moment dat.

264 - Avans automat în urcare
În timp ce avansul automat este activ, această setare definește procentul cu care viteza de
avans crește după ce acțiunea de suprasolicitare sculă se oprește.

265 - Avans automat în coborâre
Când avansul automat este activ, această setare definește procentul cu care viteza de
avans scade în timpul suprasolicitării sculei.

266 - Control manual minim al avansului automat
Această setare definește procentul minim cu care avansul automat poate reduce viteza de
avans.

267 - Ieșirea din modul avans rapid după o perioadă de
repaus
Această setare definește durata maximă, în minute, în care unitatea de comandă rămâne
în modul avans rapid, fără nicio mișcare a axelor sau activitate a tastaturii. După această
perioadă, unitatea de control trece automat la modul MDI. O valoare de zero dezactivează
această schimbare automată la modul MDI de la modul avans rapid.

268 - Poziția de origine secundară pentru axa X
Această setare definește poziția axei X pentru originea secundară, în țoli sau milimetri.
Valoarea este limitată de către limitele de cursă pentru axa respectivă.
Apăsați pe butonul [ORIGIN] pentru a seta această setare la inactiv sau pentru a seta
grupul complet să devină inactiv.

NOTE:

Această setare este în tab-ul User Positions la Settings.
Consultați descrierea tab-urilor la pagina 490, pentru informații
suplimentare.

CAUTION:

Setarea incorectă a pozițiilor utilizatorului poate cauza coliziuni ale
mașinii. Setați cu precauție poziția utilizatorului, în special după ce ați
schimbat într-un anumit mod aplicația dumneavoastră (un program
nou, scule diferite etc.). Verificați și schimbați fiecare poziție a axei
separat.
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269 - Poziția de origine secundară pentru axa Y
Această setare definește poziția axei Y pentru originea secundară, în țoli sau milimetri.
Valoarea este limitată de limitele de cursă pentru axa respectivă.
Apăsați pe butonul [ORIGIN] pentru a seta această setare la inactiv sau pentru a seta
grupul complet să devină inactiv.

NOTE:

Această setare este în tab-ul User Positions la Settings.
Consultați descrierea tab-urilor la pagina 490, pentru informații
suplimentare.

CAUTION:

Setarea incorectă a pozițiilor utilizatorului poate cauza coliziuni ale
mașinii. Setați cu precauție poziția utilizatorului, în special după ce ați
schimbat într-un anumit mod aplicația dumneavoastră (un program
nou, scule diferite etc.). Verificați și schimbați fiecare poziție a axei
separat.

270 - Poziția de origine secundară pentru axa Z
Această setare definește poziția Axei Z pentru originea secundară, în țoli și milimetri.
Valoarea este limitată de către limitele de cursă pentru axa respectivă.
Apăsați pe butonul [ORIGIN] pentru a seta această setare la inactiv sau pentru a seta
grupul complet să devină inactiv.

NOTE:

Această setare este în tab-ul User Positions la Settings.
Consultați descrierea tab-urilor la pagina 490, pentru informații
suplimentare.

CAUTION:

Setarea incorectă a pozițiilor utilizatorului poate cauza coliziuni ale
mașinii. Setați cu precauție poziția utilizatorului, în special după ce ați
schimbat într-un anumit mod aplicația dumneavoastră (un program
nou, scule diferite etc.). Verificați și schimbați fiecare poziție a axei
separat.

459

Prezentare

276 - Numărul de intrare al sistemului de suport piesă
Această setare specifică numărul de intrare pentru a monitoriza strângerea dispozitivului
de fixare al sistemului de suport piesă. Dacă unitatea de comandă primește o comandă de
activare a arborelui principal în timp ce această intrare indică faptul că sistemul de suport
piesă nu este strâns, mașina generează o alarmă.

277 - Intervalul de lubrifiere al axei
Această setare definește intervalul în ore, între cicluri pentru sistemul de lubrifiere al axei.
Valoarea minimă este 1 oră. Valoarea maximă este între 12 și 24 de ore, în funcție de
modelul mașinii.

281 - Blocare pedală mandrină
Aceasta este o setare ON/OFF. Când aceasta este OFF, pedala mandrinei funcţionează
normal. Când aceasta este ON, orice acţionare a pedalei este ignorată de unitatea de
comandă.

282 - Fixare mandrină arbore principal
Această setare determină sensul de strângere a mandrinei arborelui principal. Setată la Ø
EXT., mandrina este considerată strânsă atunci când fălcile sunt deplasate spre centrul
arborelui principal. Setată la Ø INT., mandrina este considerată strânsă atunci când fălcile
sunt deplasate în afară dinspre centrul arborelui principal.

283 - Destrângere mandrină arbore principal rot/min
Această setare determină viteza maximă a arborelui principal pentru destrângerea
mandrinei. Valoarea rot/min la care mandrina nu va funcționa. Dacă arborele principal se
rotește cu o viteză mai mare decât această valoare, mandrina nu se va deschide. Dacă
arborele principal se rotește cu o viteză mai mică decât această valoare, mandrina se va
deschide.

284 - Permitere pornire ciclu cu mandrina destrânsă
Această setare permite [CYCLE START] să funcționeze cu mandrina destrânsă.

285 - Programare diametru X
Această setare stabilește diametrul pentru programare. Când această setare este
poziționată la TRUE (adevărat), intrările sunt interpretate ca diametru în loc de rază.

286 - Adâncime de aşchiere ciclu închis
Utilizată împreună cu ciclurile închise G71 şi G72, această setare specifică adâncimea
incrementală pentru fiecare trecere la o aşchiere de degroşare. Aceasta este utilizată dacă
programatorul nu specifică un cod D. Valoarea implicită este de 0.100 țoli.
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287 - Retragere ciclu închis
Utilizată împreună cu ciclurile închise G71 şi G72, această setare specifică nivelul retragerii
după o aşchiere de degroşare. Aceasta reprezintă distanţa dintre sculă şi material atunci
când scula revine pentru o altă trecere.

289 - Adaos de finisare filet
Utilizată în ciclul închis de filetare G76, această setare specifică cât material este lăsat pe
filet pentru finisare după trecerea finală a ciclului.

291 - Limita de viteză a arborelui principal
Această setare definește o viteză maximă pentru arborele principal. Când această setare
are o valoare care nu este egală cu zero, arborele principal nu va depăși niciodată viteza
stabilită.

292 - Limita de viteză a arborelui principal cu ușa deschisă
Această setare specifică viteza maximă permisă a arborelui principal, în timp ce ușa este
deschisă.

306 - Durata minimă de evacuare a șpanului
Această setare specifică durata minimă de timp, în secunde, pentru care arborele principal
se menține la „viteza de evacuare a șpanului” (rot/min ale arborelui principal stabilite pentru
comanda E într-un ciclu închis). Măriți perioada de timp la această setare dacă ciclurile
comandate de dumneavoastră pentru evacuarea șpanului nu elimină complet șpanul din
sculă.

313, 314, 315 - Limita de cursă a utilizatorului maximă pe axa
X, Y, Z
Această setare vă permite să stabiliți o poziție personalizată pentru limita de cursă pe axa
X, Y, și Z.
Apăsați pe butonul [ORIGIN] pentru a seta această setare la inactiv sau pentru a seta
grupul complet să devină inactiv.

NOTE:

Această setare este în tab-ul User Positions la Settings.
Consultați descrierea tab-urilor la pagina 490, pentru informații
suplimentare.
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319 - Axa centrală arbore principal VDI pe axa X
Această setare permite stabilirea poziției mașinii
portsculei/portcuțitului VDI cu centrul arborelui principal.

NOTE:

care

aliniază

centrul

Această setare se află în tab-ul User Positions la Settings

320 - Axa centrală arbore principal BOT pe axa X
Această setare permite stabilirea poziției mașinii care aliniază centru portsculei/portcuțitului
BOT cu centrul arborelui principal.

NOTE:

Această setare se află în tab-ul User Positions la Settings

321 - Axa centrală a arborelui principal pe axa Y
Această setare permite stabilirea poziției mașinii
portsculei/portcuțitului cu centrul arborelui principal pe axa Y.

NOTE:

care

aliniază

centrul

Această setare se află în tab-ul User Positions la Settings

322 - Alarma pedalei păpușii mobile
Când M21 este utilizată pentru deplasarea păpuşii mobile în punctul de susţinere şi
susţinerea unei piese, unitatea de comandă generează o alarmă dacă piesa nu este găsită
şi s-a ajuns deja în punctul de susţinere. Setarea 322 poate fi comutată la ON şi este
generată o alarmă atunci când este utilizată pedala pentru deplasarea păpuşii mobile în
punctul de susţinere şi nu se găseşte piesa.

323 - Dezactivare filtru oprește-bandă de bandă îngustă
Când această setare este On, valorile filtrului oprește-bandă de bandă îngustă sunt setate
la zero. Atunci când această setare este Off, se folosesc valorile prestabilite ale mașinii
ca setare stabilită de parametrii. Poziționând această setare la On, se va îmbunătăți
precizia circulară, iar poziționând-o la Off se îmbunătăți finisajul suprafeței.

NOTE:
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Ca această setare să aibă efect trebuie să o acționați în cicluri.

325 - Mod manual activat
Comutarea acestei setări la ON permite avansul rapid al axelor fără revenire la zero
(găsirea punctului de origine al maşinii).
Limitele de avans rapid impuse de setarea 53 Avans rapid fără revenire la zero nu se
aplică. Viteza de avans rapid va fi stabilită de întrerupătorul roții electrice sau de butoanele
vitezei de avans rapid (dacă roata electrică nu este conectată).
Cu această setare ON puteți efectua schimbări ale sculelor, utilizând butoanele [ATC FWD]
sau [ATC REV].
Când această setare este la OFF, mașina va funcționa normal și va cere revenirea la zero.

326 - Poziţie zero axa X grafic
Această setare poziţionează partea superioară a ferestrei de scalare faţă de poziţia de zero
a maşinii pe axa X (consultaţi secţiunea Modul Grafic). Valoarea implicită a acesteia este
zero.

327 - Poziţie zero axa Z grafic
Această setare poziţionează partea superioară a ferestrei de scalare faţă de poziţia de zero
a maşinii pe axa Z (consultaţi secţiunea Modul Grafic). Valoarea implicită a acesteia este
zero.

328 - Limita deplasării rapide a roții de mână electrice
Această setare vă permite să limitați cât de repede să se miște roata de mână electrică
atunci când apăsați și tineți apăsat butonul de deplasare rapidă. O valoare egală cu zero
dezactivează butonul.

329 - Turație avans rapid arbore principal
Această setare determină turația arborelui principal pentru tasta de avans rapid al arborelui
principal.

330 - Timp de așteptare pentru selectare sistem multi-boot
Aceasta este doar o setare pentru simulator. Atunci când un simulator este activat, se
afișează un ecran de unde pot fi selectate diferite modele de simulator. Această setare
stabilește cât timp va fi afișat acest ecran. Dacă utilizatorul nu întreprinde nicio acțiune
înainte să expire timpul, software-ul va încărca ultima configurare activă pentru simulator.

331 - Turație avans rapid arbore secundar
Această setare determină turația arborelui principal pentru tasta de avans rapid al arborelui
principal.
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332 - Blocare pedală păpușă mobilă
Aceasta este o setare ON/OFF. Când aceasta este OFF, pedala păpușii mobile
funcționează normal. Când aceasta este ON, orice acționare a pedalei păpușii mobile este
ignorată de unitatea de comandă.

333, 334 - Corecţie palpator Z+, ZAceste setări sunt utilizate pentru a defini decalarea şi dimensiunea ATP. Aceste patru
setări (59, 60, 333, 334) specifică distanţa parcursă şi sensul din care este declanşat
palpatorul faţă de poziţia efectivă a suprafeţei sesizate.
Pentru informații suplimentare despre calibrarea ATP, consultați pagina 224.
Aceste setări sunt utilizate de codul G31. Valorile înregistrate pentru fiecare setare trebuie
să fie numere pozitive.
Se pot utiliza macro-uri pentru accesarea acestor setări; consultaţi secţiunea Macro-urile
pentru informaţii suplimentare în acest sens.
F9.12:

59/60/333/334 Corecție palpator sculă: [1] Mandrină, [2] Piesă, [3] Palpator, [#59] Setarea
59, [#60] Setarea 60, [#333] Setarea 333, [#334] Setarea 334,

1

2

#333
#334

3

#60
#59

335 - Modul deplasare rapidă liniară
Această setare poate fi setată la unul dintre cele două moduri. Descrierea acestor moduri
este următoarea:
NONE Deplasarea rapidă individuală pe axe, până la punctul lor final, independent una de
cealaltă.
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LINEAR (XYZ) Axele XYZ, atunci când primesc comanda deplasare rapidă, se mișcă
liniar prin spațiul 3D. Toate celelalte axe se deplasează rapid cu viteze/accelerări
autonome.

NOTE:

Toate modurile fac un program să ruleze în aceeași perioadă de timp
(nu se înregistrează o creștere sau descreștere în durata de execuție).

336 - Activare alimentator de bare
Această setare activează tab-ul Alimentator de bare în [CURRENT COMMANDS] la tab-ul
Dispozitive. Utilizați această pagină pentru a seta Alimentatorul de bare.

337, 338, 339 - Locația sigură pentru schimbarea sculelor pe
axa X,Y,Z
Aceste setări vă permit să stabiliți o poziție sigură pentru axele X, Y și Z la comanda de
schimbare a sculelor, înainte ca axele să se deplaseze în pozițiile finale de schimbare a
sculelor. Utilizați această poziție pentru a evita coliziunile cu dispozitivele fixe, păpușa
mobilă și alte posibile obstacole. Unitatea de comandă utilizează această poziție pentru
fiecare schimbare de sculă, indiferent de cum este comandată această (M06, [NEXT
TOOL], etc.)

CAUTION:

Setarea incorectă a pozițiilor utilizatorului poate cauza coliziuni ale
mașinii. Setați cu precauție poziția utilizatorului, în special după ce ați
schimbat într-un anumit mod aplicația dumneavoastră (un program
nou, scule diferite etc.). Verificați și schimbați fiecare poziție a axei
separat.

340 - Timp de întârziere strângere mandrină
Timpul de oprire temporizată care este permisă după strângerea mandrinei (o comandă
M10). Executarea programului nu va continua până când timpul nu s-a scurs.
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341 - Poziția de deplasare rapidă a păpușii mobile
Acesta reprezintă punctul unde păpușa mobilă va trece de la deplasarea rapidă la avansul
de lucru atunci când se îndreaptă către piesă. Această setare ar trebui să aibă o valoare
negativă.
F9.13:

Poziția de deplasare rapidă a păpușii mobile

Această setare se află în tab-ul User Positions la Settings

NOTE:

342 - Distanța de avans a păpușii mobile
Această setare stabilește distanța de la poziția pentru deplasarea rapidă a păpușii mobile
până la un punct în interiorul piesei.
Pentru a stabili valoarea pentru această setare:
•
•
•

Avansați rapid păpușa mobilă până la suprafața piesei
Scădeți poziția curentă din poziția de retragere pentru a obține distanța de la poziția
de retragere până la suprafața piesei.
Apoi adăugați 0,375 - 0,500” (9,5 - 12,7 mm)

Mașina va utiliza această setare pentru a calcula poziția țintă din interiorul piesei, în raport
cu Poziția pentru deplasarea rapidă (Setarea 341).
F9.14:
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Distanța de avans a păpușii mobile

NOTE:

Această setare se află în tab-ul User Positions la Settings

343 - Varierea turației arborelui secundar (rot/min)
Specifică valoarea cu care se permite varierea turaţiei sub şi peste valoarea comandată în
cursul utilizării funcţiei Varierea turaţiei arborelui secundar. Aceasta trebuie să fie o valoare
pozitivă.

344 - Ciclul de variere a turației arborelui secundar
Specifică un ciclu de lucru sau viteza de variere a turaţiei arborelui secundar. Aceasta
trebuie să fie o valoare pozitivă.

345 - Strângere mandrină arbore secundar
Această setare determină sensul de strângere a mandrinei arborelui secundar. Setată la Ø
EXT., mandrina este considerată strânsă atunci când fălcile sunt deplasate spre centrul
arborelui secundar. Setată la Ø INT., mandrina este considerată strânsă atunci când fălcile
sunt deplasate în afară dinspre centrul arborelui secundar.

346 - Destrângere mandrină arbore secundar rot/min
Această setare determină turația maximă a arborelui secundar pentru destrângerea
mandrinei. Rot/min la care mandrina nu va funcționa. Dacă arborele secundar se rotește
mai repede decât această valoare, mandrina nu se va deschide. Dacă arborele secundar
se rotește mai încet decât această valoare, mandrina se va deschide.

347 - Variere turație arbore principal pentru ansamblul
sculelor antrenate (rot/min)
Specifică valoarea cu care se permite varierea rot/min peste și sub valoarea comandată în
cursul utilizării funcţiei Varierea turaţiei arborelui principal pentru ansamblul sculelor
antrenate. Aceasta trebuie să fie o valoare pozitivă.

348 - Ciclul de turație al arborelui principal pentru ansamblul
sculelor antrenate.
Specifică un ciclu de lucru sau rata de schimbare a turaţiei arborelui principal pentru
ansamblul sculelor antrenate. Aceasta trebuie să fie o valoare pozitivă.
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349 - Strângerea mandrinei ansamblului sculelor antrenate
Această setare determină sensul de strângere a ansamblului sculelor antrenate. Setată la
Ø EXT., mandrina este considerată strânsă atunci când fălcile sunt deplasate spre centrul
ansamblului sculelor antrenate. Setată la Ø INT., mandrina este considerată strânsă atunci
când fălcile sunt deplasate în afară dinspre centrul ansamblului sculelor antrenate.

350 - Destrângere mandrină ansamblul sculelor antrenate
rot/min
Această setare determină turația maximă a ansamblului sculelor antrenate pentru
destrângerea mandrinei. Valoarea rot/min la care mandrina nu va funcționa. Dacă
ansamblul sculelor antrenate se rotește mai repede decât această valoare, mandrina nu se
va deschide. Dacă ansamblul sculelor antrenate se rotește mai încet decât această
valoare, mandrina nu se va deschide.

352 - Limitarea turației ansamblului sculelor antrenate
Această setare definește viteza maximă pentru ansamblul sculelor antrenate. Când
această setare are o valoare care nu este egală cu zero, ansamblul sculelor antrenate nu
va depăși viteza stabilită.

355 - Limitarea turaţiei arborelui secundar
Această setare definește turația maximă pentru arborele secundar. Când această setare
are o valoare care nu este egală cu zero, arborele secundar nu va depăși viteza stabilită.

356 - Volum avertizare sonoră
Această setare permite utilizatorului să controleze volumul avertizorului acustic amplasat
pe consola unității de comandă. Setarea unei valori de 0 va dezactiva avertizorul acustic.
Poate fi utilizată o valoare de la 1 la 255.

NOTE:
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Această setare va afecta doar avertizorul acustic al consolei, nu și al
schimbătorului de palete sau alt avertizor acustic. Limitarea de
hardware poate împiedica ajustarea volumului, altfel decât prin
pornire/oprire.

357 - Perioadă de repaus ciclul de pornire compensare
încălzire
Această setare stabilește o perioadă de repaus corespunzătoare, în ore, pentru repornirea
compensării încălzirii. Când o mașină s-a aflat într-o perioadă de repaus mai mare decât
perioada de timp din această setare, un [CYCLE START] va întreba utilizatorul dacă
dorește să aplice compensarea la încălzire.
Dacă utilizatorul răspunde cu [Y] sau [ENTER], compensarea la încălzire se aplică ca și
cum mașina ar fi fost inițializată și pornește [CYCLE START]. Un răspuns [N] va continua
funcția de pornire ciclu fără o compensare la încălzire. Următoarea posibilitate de a aplica
compensarea la încălzire va fi după ce durata setării 357 s-a scurs.

358 - Timp de întârziere strângere/destrângere lunetă
Oprirea temporizată permisă după strângerea lunetei (o comandă M146). Executarea
programului nu va continua până când timpul nu s-a scurs.

359 - Timp de întârziere strângere mandrină SS
Oprirea temporizată permisă după strângerea mandrinei arborelui secundar (o comandă
M110). Executarea programului nu va continua până când timpul nu s-a scurs.

360 - Blocare pedală pentru lunetă
Aceasta este o setare ON/OFF. Când aceasta este OFF, pedala lunetei funcţionează
normal. Când aceasta este ON, orice acţionare a pedalei este ignorată de unitatea de
comandă.

361 - Timp de aerisire a ejectorului de bară
Această setare specifică durata pentru care ejectorul de bară se va aerisi după ce a primit
comanda de destrângere.

368 - Tip ansamblul sculelor antrenate
Aceste setări vă permit să manevrați sculele axiale sau radiale pentru a efectua operații de
cicluri închise precum frezarea, perforarea sau mortezarea. Acestea sunt opțiunile pentru
această setare:
1.

None- Sunt permise comenzile pentru scule antrenate cu acționare atât radială, cât
și axială.

2.

Axial- Alarmă 9111 INVALID G CODE FOR LIVE TOOL TYPE va fi generată dacă
efectuați o operație de instalare a unui ciclu activ radial.

3.

Radial- Alarmă 9111 INVALID G CODE FOR LIVE TOOL TYPE se va genera dacă
efectuați o operație de ciclu închis cu sculă antrenată cu acționare axială.
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372 - Tip încărcător de piese
Această setare activează Încărcătorul automat de piese (APL) pe [CURRENT
COMMANDS] la fila Devices. Utilizați această pagină pentru a seta APL.

375 - Tipul de dispozitiv de prindere APL
Această setare alege tipul de dispozitiv de prindere atașat la încărcătorul pentru
încărcătorul automat de piese (APL).
Dispozitivul de prindere APL are funcționalitatea de prindere a pieselor brute și finisate pe
un diametru exterior sau un diametru interior, în plus față de capacitatea de a comuta între
ele.

376 - Activare barieră luminoasă
Această setare permite bariera luminoasă. Când se activează bariera luminoasă, aceasta
va împiedica mișcarea APL dacă detectează ceva într-o zonă prea apropiată de axele APL.
Dacă fasciculul barierei luminoase este obstrucționat, mașina va intra într-o stare de
menținere a barierei luminoase; programul CNC va continua să ruleze, iar arborele
principal și axele mașinii vor continua să se miște, dar axele AU, AV și AW nu se vor mișca.
Mașina va rămâne în modul de menținere a barierei luminoase până când fasciculul
barierei luminoase nu este obstrucționat și este apăsat butonul Start ciclu.
F9.15:

Afișaj pictogramă barieră luminoasă

Atunci când fasciculul barierei luminoase este obstrucționat, mașina va intra într-o stare de
menținere a barierei luminoase și pictograma pentru barieră luminoasă va apărea pe
ecran. Pictograma va dispărea atunci când fasciculul nu mai este blocată.

NOTE:
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Puteți utiliza mașina în mod autonom cu bariera luminoasă
dezactivată. Însă, bariera luminoasă trebuie să fie activată pentru a
rula APL.

377 - Origini negative
Această setare selectează utilizarea originilor în direcția negativă.
Setați această setare la On pentru a utiliza originile negative pentru a deplasa axa în
direcția opusă poziției de origine. Dacă este setată la OFF, atunci trebuie să utilizați
originile pozitive pentru a deplasa axele în direcția opusă poziției de origine.

378 - Punct de referință X pentru geometria calibrată în zona
de siguranță
Această setare definește Punctul de referință pentru geometria calibrată în zona de
siguranță pe axa X.

379 - Punct de referință Y pentru geometria calibrată în zona
de siguranță
Această setare definește Punctul de referință pentru geometria calibrată în zona de
siguranță pe axa Y.

380 - Punct de referință Z pentru geometria calibrată în zona
de siguranță
Această setare definește Punctul de referință pentru geometria calibrată în zona de
siguranță pe axa Z.

381 - Activare ecran tactil
Această setare permite funcția de ecran tactil pe mașinile prevăzute cu un ecran tactil.
Dacă mașina nu are un ecran tactil, la pornire se va genera un mesaj de alarmă.

383 - Dimensiune rând tabel
Această setare vă permite să redimensionați rândurile atunci când utilizați funcția de ecran
tactil.

396 - Activare/dezactivare tastatură virtuală
Această setare vă permite să utilizați o tastatură virtuală pe ecran, atunci când utilizați
funcția ecran tactil.

397 - Apăsare lungă întârziere
Această setare vă permite să setați întârzierea de fixare înainte de apariția unei ferestre
pop-up.
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398 - Înălțime antet
Această setare ajustează înălțimea antetului pentru ferestrele pop-up și pentru casetele de
afișare.

399 - Înălțime filă
Această setare reglează înălțimea filelor.

403 - Schimbare dimensiune buton pop-up
Această setare vă permite să redimensionați butoanele pop-up atunci când utilizați funcția
ecran tactil.

409 - Presiune implicită a lichidului de răcire
Unele modele de mașini sunt prevăzute cu o unitate de frecvență variabilă care permite
pompei de lichid de răcire să funcționeze la diferite presiuni ale lichidului de răcire. Această
setare specifică presiunea implicită a lichidului de răcire atunci când se inițiază M08.
Opțiunile sunt:
•
•
•

NOTE:

9.2

0 - Presiune scăzută
1 - Presiune normală
2 - Presiune înaltă

Un cod P poate fi folosit împreună cu M08 pentru a specifica presiunea
dorită a lichidului de răcire. Pentru informații suplimentare, consultați
secțiunea M08 Coolant On.

Conexiunea de reţea
Puteți utiliza o rețea de calculatoare prin intermediul unei conexiuni prin cablu (Ethernet)
sau a unei conexiuni wireless (WiFi) pentru a transfera fișierele de program pe și de pe
mașina dumneavoastră Haas și pentru a permite mai multor mașini să acceseze fișierele
dintr-o locație de rețea centrală. Puteţi de asemenea să setaţi o partiţie de reţea pentru a
partaja rapid şi uşor programele între maşinile din atelierul dumneavoastră şi calculatoarele
din reţeaua dumneavoastră.
Pentru a accesa pagina Reţea:
1.

Apăsaţi [SETTING].

2.

Selectaţi tab-ul Network în meniul de tip tab.

3.
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Selectați tab-ul pentru setările de rețea (Wired Connection, Wireless
Connection sau Net Share) pe care doriți să le setați.

F9.16:

NOTE:

Exemplu de pagină Setările reţelei prin cablu

Setările ce conţin un caracter > în coloana a doua dispun de valori
presetate selectabile. Apăsaţi tasta săgeată [RIGHT] pentru a vedea
lista de opţiuni disponibile. Utilizaţi tastele săgeţi [UP] şi [DOWN]
pentru a selecta o opţiune de meniu, apoi apăsaţi tasta [ENTER]
pentru a confirma opţiunea dumneavoastră.
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9.2.1

Ghid pictograme rețea
Ecranul unităţii de comandă afişează pictograme pentru a vă oferi rapid informaţii
referitoare la starea maşinii.

Pictogramă

Semnificaţie
Mașina este conectată la internet prin intermediul unei rețele cu fir cu cablu
Ethernet.

Mașina este conectată la internet prin intermediul unei rețele wireless, cu o
intensitate de semnal de 70 - 100%.

Mașina este conectată la internet prin intermediul unei rețele wireless, cu o
intensitate de semnal de 30 - 70%.

Mașina e conectată la internet prin intermediul unei rețele wireless, cu o
intensitate de semnal de 1 - 30%.

Mașina a fost conectată la internet prin intermediul unei rețele wireless și nu a
recepționat pachete de date.
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Pictogramă

Semnificaţie
Mașina este înregistrată cu succes în HaasConnnect și comunică cu serverul.

Mașina a fost înregistrată anterior în HaasConnect și are o problemă privind
conectarea la server.

Mașina este conectată la o partiție de rețea auxiliară

9.2.2

Termeni şi responsabilităţi cu privire la conexiunea de
reţea
Reţelele şi sistemele de operare diferă de la o companie la alta. La instalarea maşinii
dumneavoastră de către tehnicienii de service HFO, aceştia pot încerca să o conecteze la
reţea pe baza informaţiilor furnizate de dumneavoastră şi pot încerca să diagnosticheze
problemele de conexiune ce ţin de maşină în sine. Dacă problema ţine de reţeaua
dumneavoastră, va fi necesară asistenţa unui furnizor calificat de servicii IT, costurile
urmând a fi suportate de către dumneavoastră.
Dacă apelaţi la Reprezentanţa Haas pentru asistenţă în legătură cu problemele de reţea,
reţineţi că tehnicienii acesteia vă pot ajuta doar în privinţa software-ului maşinii şi al
echipamentelor de conectare la reţea ale acesteia.
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F9.17:

Diagrama responsabilităţilor cu privire la conectarea la reţea: [A] Responsabilitatea Haas,
[B] Responsabilitatea dumneavoastră, [1] Maşina Haas, [2] Echipamentele de conectare
la reţea ale maşinii Haas, [3] Serverul dumneavoastră, [4] Computerul/computerele
dumneavoastră.

A

B
3

2
1

VF

4

9.2.3

Setarea conexiunii prin cablu
Înainte să începeţi, întrebaţi administratorul dumneavoastră de reţea dacă reţeaua
respectivă dispune de un server DHCP. Dacă aceasta nu dispune de un server DHCP,
pregătiţi următoarele informaţii:
•
•
•
•

Adresa IP pe care o va utiliza maşina dumneavoastră în reţea
Adresa Mască subreţea
Adresa Cale de acces implicită
Numele serverului DNS

1.

Conectaţi un cablu Ethernet activ la portul Ethernet al maşinii.

2.

Selectaţi tab-ul Wired Connection în meniul de tip tab Network.

3.

Comutați setarea Wired Network Enabled la ON.

4.

Dacă reţeaua dumneavoastră dispune de un server DHCP, puteţi lăsa reţeaua să
aloce automat o adresă IP. Comutați setarea Obtain Address Automatically
la ON, iar apoi apăsați [F4] pentru a finaliza conexiunea. Dacă reţeaua
dumneavoastră nu dispune de un server DHCP, treceţi la pasul următor.

5.

Tastaţi adresa IP Address a maşinii, adresa Subnet Mask, adresa Default
Gateway şi numele DNS Server în câmpurile aferente.

6.

Apăsaţi tasta [F4] pentru a stabili conexiunea, respectiv apăsaţi tasta [F3] pentru a
anula modificările operate.

După ce maşina se conectează cu succes la reţea, indicatorul Status din caseta Wired
Network Information se modifică în UP.
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9.2.4

Setările reţelei prin cablu
Wired Network Enabled - Această setare activează și dezactivează rețelele prin cablu.
Obtain Address Automatically - Permite maşinii să preia o adresă IP şi alte
informaţii despre reţea de pe serverul DCHP [Dynamic Host Configuration Protocol
(Protocol de configurare dinamică gazdă)]. Puteţi utiliza această opţiune doar dacă reţeaua
dumneavoastră dispune de un server DCHP.
IP Address - Adresa TCP/IP statică a maşinii în reţea în lipsa unui server DHCP.
Administratorul dumneavoastră de reţea va aloca această adresă pentru maşina
respectivă.
Subnet Mask - Administratorul dumneavoastră de reţea va aloca valoarea pentru masca
de subreţea pentru maşinile cu o adresă TCP/IP statică.
Default Gateway - O adresă pentru obţinerea accesului la reţea prin intermediul unui
router. Administratorul dumneavoastră de reţea va aloca această adresă.
DNS Server - Numele serverului DNS [Domain Name Server (Server nume domeniu)] sau
DHCP din reţea.

NOTE:

9.2.5

Structura adresei pentru masca de subreţea, calea de acces şi DNS
este XXX.XXX.XXX.XXX. Adresa nu se va încheia cu un punct. Nu
utilizați numere negative. 255.255.255.255 este limita maximă posibilă
pentru o adresă.

Setarea conexiunii wireless
Această opțiune permite conectarea mașinii dumneavoastră la o rețea wireless de 2.4
GHz, 802.11b/g/n. Sistemul de 5 GHz nu este suportat.
Setarea reţelei wireless utilizează un expert de configurare pentru a căuta reţele disponibile
şi setează apoi conexiunea pe baza informaţiilor dumneavoastră de reţea.
Înainte să începeţi, întrebaţi administratorul dumneavoastră de reţea dacă reţeaua
respectivă dispune de un server DHCP. Dacă aceasta nu dispune de un server DHCP,
pregătiţi următoarele informaţii:
•
•
•
•

Adresa IP pe care o va utiliza maşina dumneavoastră în reţea
Adresa Mască subreţea
Adresa Cale de acces implicită
Numele serverului DNS

Sunt de asemenea necesare următoarele informaţii:
•

SSID pentru reţeaua wireless
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•

Parola pentru conectarea la rețeaua dumneavoastră wireless securizată

1.

Selectaţi tab-ul Wireless Connection în meniul de tip tab Network.

2.

Apăsaţi tasta [F2] pentru a căuta reţele disponibile.

Expertul de configurare a conexiunii afişează o listă de reţele disponibile, cu puterea
semnalului şi standardul de securitate ale fiecărei reţele în parte. Unitatea de
comandă este compatibilă cu standardele de securitate 64/128 WEP, WPA, WPA2,
TKIP şi AES.
F9.18:

Afişajul cu lista expertului de configurare a conexiunii. [1] Conexiune de reţea activă în
momentul respectiv (dacă există), [2] SSID reţea, [3] Putere semnal, [4] Standard de
securitate.

3

1

4

2

3.

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a marca reţeaua la care doriţi să vă conectaţi.

4.

Apăsaţi [ENTER].
Apare tabelul cu setările reţelei.
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F9.19:

Tabelul Setările reţelei. [1] Câmp pentru parolă, [2] Activare / dezactivare DHCP. La
dezactivarea setării DHCP, apar alte opţiuni suplimentare.

1
2

5.

NOTE:

Tastați parola pentru punctul de acces respectiv în câmpul Password.

Dacă sunt necesare caractere speciale, cum ar fi linia de subliniere (
_ ) sau căciula ( ^ ), pentru parolă, apăsaţi tasta [F2] şi utilizaţi meniul
pentru a selecta caracterul special necesar.
6.

Dacă rețeaua dumneavoastră nu dispune de un server DHCP, modificaţi setarea
DHCP Enabled în OFF şi tastaţi adresa IP, masca de subreţea, calea de acces
implicită şi adresa serverului DNS în câmpurile aferente.

7.

Apăsaţi tasta [F4] pentru a stabili conexiunea, respectiv apăsaţi tasta [F3] pentru a
anula modificările operate.

După ce maşina se conectează cu succes la reţea, indicatorul Status din caseta Wired
Network Information se modifică în UP. Maşina se va conecta de asemenea automat
la reţeaua respectivă atunci când aceasta este disponibilă, cu excepţia cazului în care
apăsaţi tasta F1 şi confirmaţi pentru a se „uita” reţeaua respectivă.
Indicatorii de stare posibili sunt:
•
•
•
•

UP (ACTIVĂ) - Maşina are o conexiune activă cu o reţea wireless.
DOWN (INACTIVĂ) - Maşina nu are o conexiune activă cu o reţea wireless.
DORMANT (ÎN AŞTEPTARE) - Maşina aşteaptă o acţiune externă (de regulă, se
aşteaptă autentificarea în punctul de acces wireless).
UNKNOWN (NECUNOSCUTĂ) - Maşina nu poate determina starea de conexiune.
Acest lucru poate fi cauzat de o conexiune proastă sau o configurare incorectă a
reţelei. Puteţi vedea de asemenea starea respectivă în timp ce maşina se află în
tranziţie de la o stare la alta.
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Tastele funcţionale pentru reţeaua wireless
Tastă

Descriere
Forget network - Marcaţi o reţea şi apăsaţi tasta [F1] pentru a şterge toate

informaţiile referitoare la conexiune şi a împiedica reconectarea automată la reţeaua
respectivă.

Scan for network și Disconnect and refresh access points - În
tabelul de selectare a rețelei, apăsați [F2] pentru
a deconecta maşina de la reţeaua curentă şi a căuta reţele disponibile.
Special Symbols - În tabelul cu setările reţelei wireless, utilizaţi tasta [F2] pentru a
accesa caracterele speciale, cum ar fi căciula sau linia de subliniere, la introducerea
parolei.
Reconnect - Reconectarea la o reţea la care maşina a fost conectată anterior.
Apply Changes - După ce operaţi modificări ale setărilor unei anumite reţele, apăsaţi
tasta [F4] pentru a salva modificările și a conecta mașina la rețea.

9.2.6

Setările reţelei wireless
Wireless Network Enabled - Această setare activează și dezactivează conexiunea
de rețea wireless.
Obtain Address Automatically - Permite maşinii să preia o adresă IP şi alte
informaţii despre reţea de pe serverul DHCP [Dynamic Host Configuration Protocol
(Protocol de configurare dinamică gazdă)]. Puteţi utiliza această opţiune doar dacă reţeaua
dumneavoastră dispune de un server DCHP.
IP Address - Adresa TCP/IP statică a maşinii în reţea în lipsa unui server DHCP.
Administratorul dumneavoastră de reţea va aloca această adresă pentru maşina
respectivă.
Subnet Mask - Administratorul dumneavoastră de reţea va aloca valoarea pentru masca
de subreţea pentru maşinile cu o adresă TCP/IP statică.
Default Gateway - O adresă pentru obţinerea accesului la reţea prin intermediul unui
router. Administratorul dumneavoastră de reţea va aloca această adresă.
DNS Server - Numele serverului DNS [Domain Name Server (Server nume domeniu)] sau
DHCP din reţea.
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NOTE:

Structura adresei pentru masca de subreţea, calea de acces şi DNS
este XXX.XXX.XXX.XXX. Adresa nu se va încheia cu un punct. Nu
utilizați numere negative. 255.255.255.255 este limita maximă a unei
adrese posibile.
Wireless SSID - Numele punctului de acces wireless. Îl puteţi introduce manual,
respectiv puteţi apăsa tasta săgeată LEFT (stânga) sau RIGHT (dreapta) pentru a-l selecta
dintr-o listă de reţele disponibile. Dacă reţeaua dumneavoastră nu emite propriul SSID, va
trebui să îl introduceţi manual.
Wireless Security - Modul de securitate pe care îl utilizează punctul dumneavoastră
de acces wireless.
Password - Parola punctului de acces wireless.

9.2.7

Setările partiţiei de reţea
Partiția de rețea vă permite să conectați computere auxiliare la unitatea de comandă a
mașinii prin intermediul rețelei pentru a transfera fișiere în și din directorul de Date utilizator
al mașinii. Acestea sunt setările pe care trebuie să le modificaţi pentru a seta partiţia de
reţea. Administratorul dumneavoastră de reţea vă poate furniza valorile corecte de utilizat.
Trebuie să activaţi funcţia de partiţionare de la distanţă, funcţia de partiţionare locală sau
ambele funcţii de partiţionare pentru a utiliza partiţia de reţea.
După ce modificaţi aceste setări la valorile corecte, apăsaţi tasta [F4] pentru a iniţia partiţia
de reţea.

NOTE:

Dacă sunt necesare caractere speciale, cum ar fi linia de subliniere (
_ ) sau căciula ( ^ ), pentru setările respective, consultați pagina 65
pentru instrucțiuni în acest sens.
CNC Network Name - Numele cu care este înregistrată maşina în reţea. Valoarea implicită
este HAASMachine, dar trebuie să o modificaţi, astfel încât fiecare maşină din reţea să
aibă un nume unic.
Domain / Workgroup Name - Numele domeniului sau grupului de lucru din care face
parte maşina.
Remote Net Share Enabled - Când aceasta este ON, maşina prezintă conţinutul
directorului partajat în reţea în tab-ul Network din managerul de dispozitive.
Remote Server Name - Numele reţelei la distanţă sau adresa IP a computerului pe care
se află directorul partajat.
Remote Share Path - Numele şi locaţia directorului partajat din rețeaua la distanță.
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NOTE:

Nu utilizaţi spaţii în numele directorului partajat.
Remote User Name - Numele ce va fi utilizat pentru autentificare în serverul la distanţă
sau domeniu. Numele de utilizator sunt sensibile la majuscule şi nu pot conţine spaţii.
Remote Password - Parola ce va fi utilizată pentru autentificare în serverul la distanţă.
Parolele sunt sensibile la majuscule.
Remote Share Connection Retry - Această setare ajustează comportamentul pentru
reîncercările de conexiune la Remote NetShare.

NOTE:

Nivelurile ridicate ale acestei setări pot cauza înghețarea intermitentă
a interfeței cu utilizatorul. Dacă nu utilizați conexiunea Wi-Fi tot timpul,
setați întotdeauna această setare pe Relaxed.
Local Net Share Enabled - Când aceasta este ACTIVATĂ, maşina permite accesul
la directorul User Data tuturor computerelor din reţea (este necesară o parolă).
Local User Name - Afișează numele de utilizator pentru autentificare în unitatea de
comandă de pe un computer la distanţă. Valoarea implicită este haas; aceasta nu poate fi
modificată.
Local Password - Parola pentru contul de utilizator de pe maşină.

NOTE:

Aveţi nevoie de un nume de utilizator local şi o parolă pentru a accesa
maşina dintr-o reţea externă.
Exemplu de partiţie de reţea
În acest exemplu, s-a stabilit o conexiune cu partiţie de reţea cu setarea Local Net
Share Enabled în poziţia ON. Doriţi să vizualizaţi conţinutul directorului User Data al
maşinii pe un PC din reţea.
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NOTE:

NOTE:

9.2.8

Acest exemplu utilizează un PC cu Windows 7; configuraţia
dumneavoastră poate fi diferită. Solicitaţi ajutorul administratorului de
reţea dacă nu reuşiţi să stabiliţi conexiunea.
1.

Pe PC, faceţi clic pe meniul START şi selectaţi comanda RUN (rulare). Puteţi de
asemenea apăsa şi menţine apăsată tasta Windows şi apăsa tasta R.

2.

La solicitarea funcţiei Run (rulare), tastaţi (2) bare oblice inverse (\\) şi apoi adresa
IP a maşinii sau numele în reţea al CNC.

3.

Faceţi clic pe butonul OK sau apăsaţi tasta Enter (execuţie).

4.

Tastaţi Local User Name al maşinii (haas) şi Local Password în câmpurile
corespunzătoare, apoi faceţi clic pe butonul OK sau apăsaţi tasta Enter.

5.

Pe PC apare o fereastră în care este afişat directorul User Data al maşinii. Puteţi
interacţiona cu directorul respectiv la fel ca în cazul oricărui alt director Windows.

Dacă utilizaţi numele în reţea al maşinii CNC în locul adresei IP, s-ar
putea să fie necesar să tastaţi o bară oblică inversă înainte de numele
de utilizator (\haas). Dacă nu puteţi modifica numele de utilizator din
fereastra de dialog Windows, selectaţi mai întâi opţiunea „Use another
account” (utilizaţi alt cont).

Haas Drop
Aplicația HaasDrop este utilizată pentru trimiterea fișierelor de pe un dispozitiv iOS sau
Android către unitatea de comandă (NGC) de pe o mașină Haas.
Procedura se află pe site-ul web; faceți clic pe următorul link: Haas Drop - Ajutor
Pentru a accesa direct procedura, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul
dvs. mobil pentru a accesa direct
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9.2.9

Haas Connect
HaasConnect este o aplicaţie web ce vă permite să vă monitorizaţi atelierul prin intermediul
unui navigator web sau al unui dispozitiv mobil. Pentru utilizarea HaasConnect, setaţi un
cont la adresa myhaascnc.com, adăugaţi utilizatori şi maşini şi stabiliţi alertele pe care doriţi
să le primiţi. Pentru informații suplimentare referitoare la HaasConnect, accesați
www.haascnc.comsau scanați codul QR de mai jos cu dispozitivul dvs. mobil.

9.2.10 Vizualizatea afișajului de pe un dispozitiv auxiliar
Această procedură vă explică cum să vizualizați afișajul mașinii de pe un computer. Mașina
trebuie să fie conectată printr-un cablu Ethernet sau printr-o rețea wireless.
Consultați secțiunea Conexiune la rețea la pagina 472 pentru informații despre cum să
conectați mașina dumneavoastră la o rețea.

NOTE:
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Trebuie să descărcați Vizualizatorul VNC pe computerul
dumneavoastră. Accesați www.realvnc.com pentru a descărca
Vizualizatorul VNC gratuit.
1.

Apăsați butonul [SETTING].

2.

Navigați la tab-ul Wired Connection sau Wireless Connection în tab-ul Network.

3.

Notați adresa IP pentru mașina dumneavoastră.

4.

NOTE:

Tab-ul pentru afișaj pe dispozitive auxiliare

Tab-ul Remote Display este disponibil în versiunea de software
100.18.000.1020 sau mai mare.
5.

Navigați la tab-ul Remote Display în tab-ul Network.

6.

Poziționați pe ON tab-ul Remote Display.

7.

NOTE:

Setați Remote Display Password.

Funcția afișaj pe dispozitive auxiliare necesită o parolă puternică,
urmați instrucțiunile de pe ecran.
Apăsați [F4] pentru a aplica setările.
8.

Deschideți pe computerul dumneavoastră aplicația Vizualizator VNC.
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9.

Ecran software VNC

Introduceți adresa dumneavoastră IP în serverul VNC. Selectați Connect.
10.

În căsuța de autentificare introduceți parola pe care ați introdus-o la unitatea de
comandă Haas.

11.

Selectați OK.

12.

Afișajul mașinii este afișat pe ecranul computerului dumneavoastră.

9.2.11 Colectarea datelor de prelucrare
Colectarea datelor de prelucrare (MDC) vă permite utilizarea comenzilor Q și E pentru a
extrage datele din unitatea de comandă prin portul Ethernet sau opțiunea rețea wireless.
Setarea 143 activează funcția și specifică portul de date pe care unitatea de comandă îl
utilizează pentru a comunica. MDC este o funcţie care se bazează pe un software specific
şi care necesită un computer auxiliar pentru solicitarea, interpretarea şi memorarea datelor
de la unitatea de comandă. Computerul auxiliar poate de asemenea seta anumite variabile
macro.
Unitatea de comandă Haas utilizează un server TCP pentru a comunica între rețele. La
computerul auxiliar puteți utiliza orice program din terminal care acceptă TCP; exemplele
din acest manual utilizează software-ul PuTTY. Sunt permise până la (2) conexiuni
simultane. Ieșirea solicitată de o conexiune este trimisă la toate conexiile.
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1.

În secţiunea Opţiuni de bază, tastaţi adresa IP a maşinii şi numărul portului din
setarea 143. Setarea 143 trebuie să aibă o valoare diferită de zero pentru a utiliza
MDC.

2.

Selectaţi tipul de conexiune Raw sau Telnet.

3.

Faceţi clic pe „Open” (deschidere) pentru a iniţia conexiunea.

F9.20:

PuTTY poate salva aceste opţiuni pentru conectările ulterioare. Pentru a menţine
conexiunea deschisă, selectaţi „Enable TCP keepalives” (activare menţinere conexiune
TCP activată) în opţiunea „Connection” (conexiune).

Pentru a verifica starea conexiunii, tastaţi ?Q100 în fereastra terminalului PUTTY. Dacă
conexiunea este activă, unitatea de comandă a mașinii răspunde cu SERIAL NUMBER,
XXXXXX , unde XXXXXX reprezintă numărul de serie curent al mașinii.

Întrebări și comenzi legate de colectarea datelor
Unitatea de comandă răspunde unei comenzi Q doar dacă setarea 143 are o valoare
diferită de zero.
Întrebări MDC
Sunt disponibile următoarele comenzi:
T9.2:

Întrebări MDC

Comandă

Definire

Exemplu

Q100

Seria de fabricaţie a maşinii

>Q100 SERIE DE FABRICAȚIE,
3093228

Q101

Versiunea software-ului de control

>Q101 SOFTWARE, VER
100.16.000.1041

Q102

Codul de model al maşinii

>Q102 MODEL, VF2D
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Comandă

Definire

Exemplu

Q104

Modul (LISTĂ DE PROGRAME,
MDI etc.)

>Q104 MOD, (MEM)

Q200

Schimbările sculelor (total)

>Q200 SCHIMBĂRI SCULE, 23

Q201

Codul sculei aflate în uz

>Q201 UTILIZAREA SCULE, 1

Q300

Timpul de funcţionare (total)

>Q300 TIMP DE FUNCȚIONARE,
00027:50:59

Q301

Timpul de mişcare (total)

>Q301 TIMP CICLU PORNIRE,
00003:02:57

Q303

Durata ultimului ciclu

>Q303 ULTIM CICL, 000:00:00

Q304

Durata ciclului anterior

>Q304 CICLU ANT, 000:00:00

Q402

M30 Contorul de piese #1
(resetabil de la unitatea de
comandă)

>Q402 M30 #1, 553

Q403

M30 Contorul de piese #2
(resetabil de la unitatea de
comandă)

>Q403 M30 #2, 553 STARE,
OCUPAT (dacă se află într-un
ciclu)

Q500

Trei-în-unu (PROGRAM, Oxxxxx,
STARE, PIESE, xxxxx)

>PROGRAM, O00110,
PERIOADĂ DE REPAUS, PIESE,
4523

Q600

Variabila macro sau de sistem

>Q600 801 MACRO, 801,
333.339996

Utilizatorul poate solicita conţinutul oricărei variabile macro sau de sistem cu ajutorul
comenzii Q600; de exemplu Q600 xxxx. Aceasta va afişa conţinutul variabilei macro xxxx
pe computerul auxiliar.
Formatul întrebărilor
Formatul corect al întrebărilor este ?Q###, unde ### este numărul întrebării,
terminându-se cu o nouă linie.
Formatul răspunsului
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Răspunsurile unității de comandă încep cu > și se termină cu /r/n. La întrebările efectuate
cu succes, se răspunde cu numele întrebării, urmat de informația solicitată, separată de
virgule. De exemplu, la o întrebare ?Q102 se răspunde MODEL, XXX, unde XXX este
modelul mașinii. Virgula vă permite să tratați rezultatul ca fiind date variabile separate prin
virgulă (CSV).
O comandă nerecunoscută are ca răspuns un semn de întrebare urmat de comanda
nerecunoscută; de exemplu, ?Q105 are ca răspuns ?, ?Q105 .
Comenzile E (Scrierea către o variabilă)
Puteți folosi comanda E pentru a utiliza variabile #1-33, 100-199, 500-699 (rețineți că
variabilele #550-580 nu sunt disponibile dacă freză are un sistem de palpare), 800-999
și #2001 prin #2800 . De exemplu, Exxxx yyyyyy.yyyyyy unde xxxx este variabila
macro și yyyyyy.yyyyyy este valoarea nouă.

NOTE:

Când se utilizează o variabilă globală, asiguraţi-vă că niciun alt
program al maşinii nu utilizează acea mașină.
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9.3

Pozițiile utilizatorului
Acest tab cuprinde setările care controlează pozițiile definite de utilizator, precum originea
secundară, poziția mediană a schimbătorului de scule, linia de centru a arborelui principal,
păpușa mobilă și limitele de cursă. Consultaţi secţiunea Setările a acestui manual pentru
informaţii suplimentare în acest sens.

F9.21:

CAUTION:
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Setarea incorectă a pozițiilor utilizatorului poate cauza coliziuni ale
mașinii. Setați cu precauție poziția utilizatorului, în special după ce ați
schimbat într-un anumit mod aplicația dumneavoastră (un program
nou, scule diferite etc.). Verificați și schimbați fiecare poziție a axei
separat.

Pentru a seta o poziție a utilizatorului, mutați axa în poziția pe care doriți să o utilizați și apoi
apăsați F2 pentru a seta poziția. Dacă poziția axei este validă, apare o avertizare de
coliziune (cu excepția limitelor de cursă ale utilizatorului). După ce verificați faptul că doriți
să efectuați o schimbare a poziției, unitatea de comandă setează poziția și activează
setarea.
Dacă poziția nu este validă, bara de mesaje din partea inferioară a ecranului emite un
mesaj prin care explică de ce poziția nu este validă.
Pentru a inactiva și reseta setările poziției utilizatorului, apăsați ORIGIN (origine) în timp ce
tab-ul poziții utilizator este activ, apoi selectați din meniul afișat.
F9.22:

Meniul [ORIGIN] Poziții utilizator

1.

Apăsați [1] pentru a șterge valoarea setării actuale a poziției selectate și pentru a
deveni inactivă.

2.

Apăsați [2] pentru a șterge valorile tuturor setărilor poziției de origine și pentru a
deveni inactive.

3.

Apăsați [3] pentru a șterge valorile tuturor setărilor poziției mediane a schimbătorului
de scule și pentru a deveni inactive.

4.

Apăsați [4] pentru a șterge valorile tuturor setărilor limitelor de cursă maxime ale
utilizatorului și pentru a deveni inactive.

5.

Apăsați [CANCEL] pentru a ieși din meniu fără a efectua modificări.
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9.4

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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10.1

Strung cu mandrină
Strungul cu mandrină Haas este ideal pentru producția de piese mici, piese pentru operații
ulterioare sau piese utilizate pe perioade scurte sau prototipuri. Capul revolver cu 8 stații
garantează o schimbare rapidă a sculei cu durate scurte a ciclurilor.

10.2

Strunguri cu doi arbori
Centrul de strunjire cu axa Y DS-30Y combină strunjirea cu arbore dublu cu axa Y, axa C
și ansamblul sculelor antrenate pentru a crea o soluție de prelucrare puternică „totul pe o
singură mașină” pentru orice atelier. Operațiunile de frezare, găurire și tarodare
descentrată sunt posibile pentru capacități de prelucrare mărite. Include standard un cap
revolver BMT65 cu 12 stații și axa C sincronizată pentru capacitate pe 4 axe versatilă.
Arborii principali opuși acceptă strunjire complet sincronizată și permit cedarea piesei din
mers pentru a reduce durata ciclurilor. DS-30Y are o amprentă medie, dar totuși oferă o
incintă de lucru generoasă. Această mașină oferă cel mai bun raport performanță-preț din
clasa sa.

10.3

Alimentatorul de bare Haas
Alimentatorul de bare Haas oferă o metodă simplă și eficientă pentru automatizarea
producției de piese cu strungurile Haas. Dispune de un design compact și robust care
sporește productivitatea și simplifică operațiunile de strunjire.

10.4

Strung de sculărie
Strungurile de sculărie includ funcţii destinate unui operator obişnuit cu un strung cu
poziţionare manuală. Strungul utilizează manetele uzuale, dispunând în acelaşi timp de
funcţiile CNC complete.
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10.5

Informaţii suplimentare disponibile online
Pentru informații actualizate și suplimentare, inclusiv sugestii, recomandări, proceduri de
întreținere și multe altele, accesați pagina Haas Service la adresa diy.HaasCNC.com.
Puteți, de asemenea, scana codul de mai jos cu dispozitivul mobil pentru a accesa direct
pagina Haas Service:
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