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© 2020 Haas Automation, Inc. 

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja družbe Haas Automation, Inc. nobenega patenta ni
dovoljeno reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje ali v kakršni koli obliki mehansko, elektronsko,
fotokopirati, snemati ali kako drugače razdeljevati. V zvezi z uporabo tu navedenih informacij ne
podeljujemo patentne licence. Ker si Haas Automation nenehno prizadeva izboljšati kakovostne
izdelke, se lahko informacije v tem priročniku spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri pripravi tega
priročnika smo upoštevali vse previdnosti; kljub temu Haas Automation ne prevzema odgovornosti za
napake ali opustitve in ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe
informacij v tej publikaciji. 
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Ta izdelek uporablja Java tehnologijo podjetja Oracle Corporation in vas prosimo, da potrdite, da je 
Oracle lastnik blagovne znamke Java in vseh blagovnih znamk, povezanih z Java, in se strinjate, da 
boste ravnali v skladu s smernicami glede blagovne znamke na 
www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html. 

Vsaka nadaljnja distribucija Java programov (izven te naprave/stroja) je predmet zakonsko zavezujoče 
licenčne pogodbe za končnega uporabnika z Oracle. Za kakršno koli uporabo komercialnih funkcij v 

http://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html


iii

POTRDILO O OMEJENI GARANCIJI
Haas Automation, Inc. 

Pokriva opremo Haas Automation, Inc. CNC 

Stopi v veljavo 1. septembra 2010

Haas Automation Inc. (»Haas« ali »Proizvajalec«) zagotavlja omejeno garancijo za vse
nove rezkalne stroje, stružne centre in rotacijske stroje (skupaj »CNC stroji«) in njihove
sestavne dele (razen tistih, ki so navedeni spodaj pod Omejitve in izključitve garancije)
(»Komponente«), ki jih proizvaja Haas in jih prodaja Haas ali njegovi pooblaščeni
distributerji, kot je določeno v tem potrdilu. Garancija, navedena v tem potrdilu, je omejena
garancija, je edina garancija proizvajalca in zanjo veljajo pogoji iz tega potrdila.

Kritje z omejeno garancijo

Proizvajalec jamči za vsak stroj CNC in njegove sestavne dele (skupaj imenovani »izdelki
Haas«) in izdaje garancijo za napake v materialu in izdelavi. Ta garancija je namenjena
samo končnemu uporabniku stroja CNC (v nadaljevanju »Odjemalec«). Obdobje te
omejene garancije je eno (1) leto. Garancijski rok začne teči z dnem namestitve stroja CNC
v prostorih naročnika. Odjemalec lahko podaljša garancijski rok pri pooblaščenem
distributerju Haas (»podaljšanje garancije«) kadar koli v prvem letu lastništva.

Samo popravilo ali zamenjava

Edina odgovornost Proizvajalca in izključno pravno sredstvo Odjemalca v skladu s to
garancijo v zvezi s katerim koli Haasovim izdelkom je omejeno na popravilo ali zamenjavo
po presoji Proizvajalca pokvarjenega izdelka Haas.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta garancija je edina in izključna garancija Proizvajalca in se uporablja namesto vseh
drugih garancij ne glede na vrsto ali naravo, izrecnih ali implicitnih, pisnih ali ustnih,
vključno z, vendar ne omejeno na, kakršno koli implicitno garancijo primernosti za prodajo,
implicitno garancijo ustreznosti za poseben namen ali drugo garancijo kakovosti ali
zmogljivosti ali ne kršitve. Proizvajalec zavrne in Odjemalec opusti vse takšne druge
garancije kakršne koli vrste.
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Omejitve in izključitve garancije

Komponente, ki jih je mogoče obrabiti med običajno uporabo in sčasoma, vključno z,
vendar ne omejeno na, barvo, zaključek okna in stanje, žarnice, tesnila, brisalce, sistem za
odstranjevanje ostružkov (npr. tračni sistem Auger, jaški za ostružke), jermeni, filtri, valjčki
za vrata, prsti za menjavo orodij itd. so iz te garancije izključeni. Za ohranitev te garancije
postopke vzdrževanja opreme, ki so specificirani v priloženi dokumentaciji Proizvajalca, je
treba upoštevati in imeti v evidenci. Ta garancija je nična, če Proizvajalec ugotovi, da (i) je
kateri koli izdelek Haas bil podvržen nepravilnemu ravnanju, napačni uporabi, uporabi
zunaj obsega njegove namembnosti, zanemarjanju, poškodbam zaradi nesreče,
poškodbam zaradi nepravilne namestitve, nepravilnemu vzdrževanju, nepravilnemu
skladiščenju ali nepravilnemu načinu delovanja ali nepravilni uporabi, vključno z uporabo
nepravilnih hladilnih sredstev ali drugih tekočine, (ii) je Odjemalec, nepooblaščeni servisni
tehnik ali druga nepooblaščena oseba nepravilno popravljal/-a ali opravljal/-a vzdrževalna
dela za kateri koli izdelek Haas, (iii) je Odjemalec ali katera koli oseba opravil/-a ali
poskušal/-a spremeniti katerikoli izdelek Haas brez predhodnega pisnega dovoljenja
Proizvajalca in/ali (iv) je kateri koli izdelek Haas bil uporabljen za kakršno koli
nekomercialno uporabo (na primer osebno ali gospodinjsko). Ta garancija ne pokriva
škode ali okvare zaradi zunanjega vpliva ali zadev, ki niso pod razumnim nadzorom
Proizvajalca, vključno, vendar ne omejeno na našteto, s tatvino, vandalizmom, požarom,
vremenskimi razmerami (kot so dež, poplava, veter, strela ali potres, vendar ne omejeno
nanje) ali vojnim stanjem ali terorističnimi dejanji.

Brez omejitve na splošno katere koli izključitve ali omejitve, opisane v tem potrdilu, ta
garancija ne vključuje nobene garancije, da kateri koli izdelek Haas izpolnjuje proizvodne
specifikacije katere koli osebe ali druge zahteve, ali da bo delovanje katerega koli izdelka
Haas nemoteno ali brez napak. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z
uporabo katerega koli izdelka Haas, ki jo izvaja katera koli oseba, Proizvajalec pa ne
prevzema nobene odgovornosti za nobeno osebo za kakršno koli napako v načrtovanju,
proizvodnji, delovanju, izvedbi ali kako drugače za kateri koli izdelek Haas, razen popravila,
ali zamenjava istega, kot je navedeno v tej garanciji.
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Omejitev odgovornosti in odškodnina

Proizvajalec ne bo imel odgovornosti do Odjemalca ali katere koli druge osebe za kakršno
koli odškodninsko, naključno, posledično, kaznovalno, posebno ali drugo škodo ali
zahtevek, bodisi v tožbi iz pogodbe, odškodninske tožbe ali druge pravne ali nepristranske
teorije, ki izhaja iz katerega koli izdelka Haas, ali je povezana z njim, ali je povezana z
drugimi izdelki ali storitvami, ki jih je opravil Proizvajalec ali pooblaščeni distributer, servisni
tehnik ali drugi pooblaščeni zastopnik Proizvajalca (skupaj »pooblaščeni zastopnik«), ali ne
bo odgovoren za napake delov ali izdelkov, izdelanih z uporabo katerega koli izdelka Haas,
celo če je Proizvajalec ali kateri koli pooblaščeni zastopnik seznanjen z možnostjo takšne
škode, ki jo odškodninski zahtevek ali pritožba vključuje; to vključuje tudi, vendar ni
omejena na, izgubo dobička, izgubo podatkov, izgubo izdelkov, izgubo prihodka, izgubo
uporabe, stroške izpada, poslovno dobro ime, kakršno koli škodo na opremi, prostorih ali
drugi lastnini katere koli osebe in kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnega
delovanja katerega koli izdelka Haas. Proizvajalec zavrne in Odjemalec opusti vse takšne
odškodninske zahtevke in pritožbe. Edina odgovornost Proizvajalca in izključno pravno
sredstvo Odjemalca za odškodninske zahtevke in pritožbe je omejeno na popravilo ali
zamenjavo po presoji Proizvajalca pokvarjenega izdelka Haas, kot je zagotovljeno v tej
garanciji. 

Odjemalec je sprejel omejitve in pridržke, določene v tem certifikatu, vključno z, vendar ne
omejeno na, omejitvijo njegove pravice do povrnitve škode, kot del pogodbe s
Proizvajalcem ali njegovim pooblaščenim zastopnikom. Odjemalec razume in priznava, da
bi bila cena izdelkov Haas višja, če bi moral Proizvajalec odgovarjati za škodo in zahtevke,
ki presegajo obseg te garancije.

Celotni sporazum

To potrdilo nadomešča vse druge sporazume, obljube, zastopanja ali garancije, ki so
podani bodisi ustno bodisi pisno, med strankami, ali jih je podal Proizvajalca glede na
predmet tega potrdila in vsebuje vse zaveze in sporazume med strankami, ali zaveze, ki jih
je prevzel Proizvajalec glede na predmet tega sporazuma. Proizvajalec s tem izrecno
zavrača kakršne koli druge sporazume, obljube, zastopanja ali garancije, bodisi ustne
bodisi pisne, ki dopolnjujejo, ali so v nasprotju s katero koli določbo ali s katerim koli
pogojem tega potrdila. Noben izraz ali pogoj, naveden v tem potrdilu, se ne sme spremeniti
ali dopolniti, razen s pisnim sporazumom, ki ga podpišeta Proizvajalec in Odjemalec. Ne
glede na zgoraj navedeno bo Proizvajalec spoštoval podaljšanje garancije samo pod
pogojem, da se podaljšanje zahteva znotraj obdobja veljavnosti garancije.

Prenosljivost

Ta garancija se lahko prenese od prvotnega odjemalca na drugega odjemalca, če stroj
CNC prodajajo z zasebno prodajo pred iztekom garancijskega obdobja, pod pogojem, da
je o tem posredovano pisno obvestilo Proizvajalcu in da ta garancija ni neveljavna ob
prenosu. Prevzem te garancije bo odvisen od vseh pogojev tega potrdila.
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Razno

To garancijo ureja zakonodaja države Kalifornije ne glede na njene kolizijske določbe. Vsi
spori, ki izhajajo iz te garancije, se rešujejo na pristojnem sodišču v okrožju Ventura,
okrožju Los Angeles ali okrožju Orange v Kaliforniji. Kakršen koli pogoj ali določba tega
potrdila, ki je neveljavna ali neizvršljiva v katerih koli razmerah v kateri koli jurisdikciji, ne
vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih pogojev in določb tega dokumenta, ali na
veljavnost in izvršljivost določb in pogojev, ki bi se lahko razlagali kot žalitev, v katerih koli
drugih razmerah ali v kateri koli drugi pristojnosti.
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Odzivi odjemalca
Če imate pomisleke ali vprašanja v zvezi s tem priročnikom, stopite v stik z nami na našem
spletnem mestu, www.HaasCNC.com. Uporabite povezavo »Pišite nam« in pošljite svoje
pripombe Odvetniku za odjemalce.

Pridružite se lastnikom Haas na spletu in bodite del večje skupnosti CNC na teh spletnih
mestih:

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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Politika zadovoljstva odjemalcev
Spoštovani odjemalec izdelkov Haas,

Vaše popolno zadovoljstvo in dobro ime sta izjemnega pomena tako za Haas Automation,
Inc. kot za distributerja Haas (HFO), kjer ste kupili svojo opremo. Običajno bo vaš
distributer Haas HFO hitro odpravil vse pomisleke glede vaše prodajne transakcije ali
delovanja vaše opreme.

Če pa se vaši pomisleki ne bodo razrešili v celoti, in ste o svojih pomislekih razpravljali s
članom uprave HFO, generalnim direktorjem ali lastnikom HFO, storite naslednje:

Obrnite se na zagovornika za storitve odjemalcem Haas Automation na 805-988-6980. Da
bomo vaše težave rešili čim hitreje, vas prosimo, da ob klicu zagotovite naslednje
informacije:

• Ime, naslov in telefonska številka vašega podjetja
• Model stroja in serijska številka
• Ime distributerja Haas (HFO) in ime vašega zadnjega stika pri distributerju Haas

(HFO)
• Narava vaše skrbi

Če želite napisati Haas Automation, uporabite ta naslov: 

Haas Automation, Inc. ZDA
Cesta 2800 Sturgis
Oxnard CA 93030
Att: Vodja zadovoljstva odjemalcev
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com

Ko se obrnete na center za podporo odjemalcem Haas Automation, se bomo potrudili, da
bomo neposredno sodelovali z vami in vašim distributerjem Haas (HFO), da bi hitro rešili
vaše težave. V podjetju Haas Automation vemo, da bo dober odnos med odjemalcem in
distributerjem – proizvajalcem pripomogel k nadaljnjemu uspehu vseh.

Mednarodno:

Haas Automation, Evropa
Mercuriusstraat 28, B-1930
Zaventem, Belgija
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com

Haas Automation, Azija
Št. 96 Yi Wei Road 67,
Waigaoqiao FTZ
Šanghaj 200131 LRK
E-naslov: customerservice@HaasCNC.com
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Izjava o skladnosti
Izdelek: Rezkalni stroj (vertikalni in horizontalni)*

*Vključuje vse možnosti montaže, v tovarnah in na deloviščih, ki jo opravi certificirana
oseba tovarniške izpostave Haas (Haas Factory Outlet (HFO)

Proizvajalec: Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 

805-278-1800

Izjavljamo, z izključno odgovornostjo za to izjavo, da so zgoraj navedeni izdelki, na katere
se nanaša ta izjava, skladni s predpisi, kot so opredeljeni v Direktivi CE za obdelovalne
centre:

• Direktiva o strojih 2006/42/ES
• Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
• Dodatni standardi:

– EN 60204-1: 2006 / A1: 2009
– EN 12417: 2001 + A2: 2009
– EN 614-1: 2006 + A1: 2009
– EN 894-1: 1997 + A1: 2008
– EN ISO 13849-1: 2015

RoHS2: SKLADNO (2011/65/EU) z izjemo na dokumentacijo proizvajalca. 

Izvzeto:

a) Stacionarno industrijsko orodje velikega obsega.
b) Svinec kot element v zlitini iz jekla, aluminija in bakra.
c) Kadmij in njegove spojine v električnih stikih.

Oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične datoteke:

Jens Thing

Naslov:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgija
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ZDA: Haas Automation potrjuje, da ta stroj ustreza standardom OSHA in ANSI za
oblikovanje in izdelavo, ki sta navedeni spodaj. Delovanje tega stroja bo v skladu s spodaj
navedenimi standardi le, dokler lastnik in upravljavec še naprej sledita zahtevam glede
uporabe, vzdrževanja in usposabljanja v zvezi s temi standardi.

• OSHA 1910.212 - Splošne zahteve za vse stroje
• ANSI B11.5-1983 (R1994) Vrtalni, rezkalni in grezilni stroji
• ANSI B11.19-2010 Merila uspešnosti za varovanje
• ANSI B11.23-2002 Varnostne zahteve za obdelovalne centre in avtomatsko

numerično krmiljene za rezkalne, vrtalne in grezilne stroje
• ANSI B11.TR3-2000 Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja - smernica za

ocenjevanje, ovrednotenje in zmanjšanje tveganj, povezanih s strojnimi orodji

KANADA: Kot prvotni proizvajalec opreme izjavljamo, da našteti izdelki ustrezajo
predpisom, opisanim v razdelku 7 predloga za zdravje in varnost pred začetkom uporabe
Pravilnika 851 Zakona o varnosti in zdravju pri delu za industrijske obrate za določbe in
standarde strojne zaščite.

Poleg tega ta dokument izpolnjuje pisno obvestilo o izvzetju od inšpekcijskega pregleda
pred zagonom naštetih strojev, kot je določeno v smernicah Ontario za zdravje in varnost,
smernice PSR iz novembra 2016. Smernice PSR omogočajo to pisno obvestilo izvirnika
proizvajalec opreme, ki izjavi skladnost z veljavnimi standardi, je sprejemljiv za izvzetje iz
pregleda zdravja in varnosti pred začetkom uporabe.

Izvirna navodila

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.

C

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.
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Uporabniški priročnik za upravljavca in drugi 
spletni viri

Ta priročnik je priročnik za obratovanje in programiranje, ki velja za vse rezkalne stroje
Haas. 

Različica tega priročnika v angleškem jeziku je na voljo vsem odjemalcem in je označena
z napisom »Izvirna navodila«.

Na številna druga področja po svetu je prevod tega priročnika označen z napisom Prevod
izvirnih navodil »Prevod izvirnih navodil«.

Ta priročnik vsebuje zahtevano različico EU, ki ni podpisana (Izjava o skladnosti)
»Declaration Of Conformity«. Evropskim strankam je na voljo podpisana angleška
različica Izjave o skladnosti z imenom modela in serijsko številko.

Poleg tega priročnika je na spletu na voljo še ogromno dodatnih informacij na:
www.haascnc.com v razdelku Storitve.

Tako priročnik kot prevodi tega priročnika so na voljo na spletu za stroje, stare do približno
15 let.

Krmiljenje CNC vašega stroja vsebuje tudi ves ta priročnik v številnih jezikih in ga je
mogoče najti s pritiskom gumba [POMOČ].

Veliko modelov strojev se dobavlja z dodatkom k priročniku, ki je na voljo tudi na spletu.

Vse možnosti stroja imajo na spletu tudi dodatne podatke.

Podatki o vzdrževanju in servisiranju so na voljo na spletu.

Na spletu (Navodila za namestitev) »Installation Guide« vsebujejo podatke in kontrolni
seznam za zahteve za »Zrak in elektriko«, izbirni »Odstranjevalec zgoščenih vodnih
hlapov«, »Dimenzije za transport«, teža, »Navodila za dviganje«, temelji stroja in
postavitev itd.

Navodila za izbiro ustrezne hladilne tekočine in vzdrževanje hladilne tekočine so v
»Priročniku za upravljavce« na spletu.

Zračni in pnevmatski diagrami so na notranji strani vrat prostora za mazalni tokokrog in vrat
prostora za krmilnik CNC.

Tipi mazanja, masti, olja in hidravlične tekočine so navedeni na nalepki v prostoru stroja z
oljnim rezervoarjem za mazalni tokokrog.



Kako uporabljati ta priročnik 
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Kako uporabljati ta priročnik
Da bi čim bolje izkoristili svoj novi stroj Haas, natančno preberite ta priročnik in si ga
pogosto poglejte. Vsebina tega priročnika je na voljo tudi na zaslonu krmilnika vašega
stroja v funkciji HELP. 

important:  Pred uporabo stroja preberite poglavje Varnost v Priročniku za upravljavca.
Pomembno je, da to poglavje razumete in si ga zapomnite.

Opozorilna sporočila
Skozi besedilo tega priročnika so pomembni stavki, ločeni od glavnega besedila in
označeni z ikono in pridruženo opozorilno besedo.  »Nevarnost«, »Opozorilo«, »Pozor« ali
»Opomba«. Ikona in opozorilna beseda pomenita resnost stanja ali razmer. Pomembno je,
da vedno preberete te stavke in da s posebno pazljivostjo vedno sledite navodilom .

Opis Primer

Nevarnost pomeni, da obstaja stanje ali razmere, ki 
bodo povzročile smrt ali hude telesne poškodbe, 
če ne upoštevate podanih navodil . danger:  Nobenega koraka. Nevarnost usmrtitve 

z električnim tokom, telesnih poškodb ali 
poškodb stroja. Ne plezajte in ne stojte na 
tem območju.

Opozorilo pomeni, da obstaja stanje ali razmere, ki 
bodo povzročile zmerne telesne poškodbe, če ne 
upoštevate podanih navodil . warning:  Nikoli ne postavljajte rok med 

menjalnik orodja in glavo vretena.

Pozor pomeni, da lahko pride do manjših poškodb 
ali poškodb stroja, če ne upoštevate danih navodil. 
Morda boste morali začeti postopek, če ne boste 
sledili navodilom pri opozorilnem stavku pozor .

caution:  Odklopite napajanje stroja pred 
vzdrževalnimi deli.

Opomba pomeni, da besedilo daje dodatne 
podatke, pojasnila ali uporabne nasvete.

opomba:   Sledite tem navodilom, če je stroj 
opremljen z izbirno (s podaljšano 
Z-praznino) mizo.
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Besedilne konvencije, uporabljene v tem priročniku

Opis Primer besedila

Besedilo Blok kode poda programske primere. G00 G90 G54 X0. Y0,:

Sklic na krmilni gumb poda ime krmilne tipke ali 
gumba, ki ga želite pritisniti. 

Pritisnite [ZAGON CIKLA].

Pot datoteke opisuje sekvenco imenikov 
datotečnega sistema. 

Storitev > Dokumenti in programska oprema >...

Sklic na način opisuje način delovanja stroja. MDI 

Element zaslona opisuje predmet na zaslonu 
naprave, s katerim komunicirate. 

Izberite zavihek SISTEM.

Izhod sistema opisuje besedilo, ki ga krmilnik 
naprave prikaže kot odgovor na vaša dejanja. 

KONEC PROGRAMA

Uporabniški vhod opisuje besedilo, ki ga morate 
vnesti v krmilnik stroja. 

G04 P1,:

Spremenljivka n označuje obseg celih številk, ki niso 
negativne, od 0 do 9.

Dnn predstavlja kodo od D00 do D99.
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Chapter 1: Uvod
1.1 Uvod

V tem priročniku so opisane edinstvene lastnosti in funkcije portalnih rezkalnikov GM-2 in
GM-2-5AX. Za podatke o krmiljenju, programiranju in za druge splošne podatke o
rezkalniku glejte priročnik za upravljavca rezkalnika.

F1.1: GM-2

CAUTION: To opremo lahko uporablja samo pooblaščeno in usposobljeno
osebje. Vedno morate delovati v skladu z navodili v Priročniku za
upravljavca, in v skladu z varnostnimi nalepkami, varnostnimi postopki
in navodili za varno delovanje stroja. Nekvalificirano osebje
predstavlja nevarnost zase in za stroj.
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CAUTION: Tega stroja ne smete uporabljati, dokler ne preberete vseh opozoril,
previdnostnih ukrepov in navodil.

1.2 Določanje osi

F1.2: Določanje osi na stroju GM-2

Z+

Z-

X+

X-

Y+

Y-
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F1.3: Določanje osi na stroju GM-2-5AX

Z+

Z-

X+

X-

Y+

Y-

B±120°

C±245°
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Chapter 2: Namestitev
2.1 Namestitev GM-2-5AX

Postopek namestitve GM-2-5AX je opisan na spletnem mestu Storitve Haas (Haas
Service). Spodnjo kodo lahko tudi skenirate s svojo mobilno napravo in naravnost greste
na postopek uporabe.

F2.1: Namestitev GM-2-5AX
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Chapter 3: Delovanje
3.1 Senzorji varnostnih robov

F3.1: [1] Senzorji varnostnega roba na osi – X. [2] Senzorji varnostnega roba na osi + X.

Stroj GM-2-5AX je opremljen s senzorji varnostnega roba, ki so nameščeni na portalu na
osi X.

Senzorji varnostnih robov se sprožijo s pritiskom zaradi trka ob oviro.

Ob sprožitvi signala varnostnega senzorja, ko stroj poganja program, stroj zadrži podajanje
in upočasni, preden lahko portal potisne oviro.
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DANGER: Senzorji varnostnih robov niso aktivni, ko je stroj v načinu z
upravljanim premikanjem. Če z upravljanim premikom izvedete pomik
portala osi X v smeri proti oviri, senzorji varnostnega roba ne bodo
zaznali trka (ker niso vklopljeni).

3.2 Priklop na napajanje/Vrnitev v ničelno točko za 
stroj GM-2-5AX

Ko je stroj pod napetostjo, vklopite cikel za vrata in gumb [EMERGENCY STOP]. Nato
pritisnite [POWER UP].

Vrnitev v ničelno točko za stroj GM-2-5AX

Pojavi se pojavno okno »Vrnitev v ničelno točko«. Če je stroj v varnem položaju, pritisnite
A in stroj GM-2-5AX vrne osi v ustrezne ničelne točke po naslednjem vrstnem redu:

1. Z
2. X in Y
3. C (5. os), roka menjalnika orodja (TC), rotacijska glava orodja
4. B (4. os)

F3.2: Pojavno okno za Vrnitev v ničelno točko za stroj GM-2-5AX
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Če obstaja ovira nad sklopom osi B/C, kot je dvojna roka menjalnika orodja, in ste podali
ukaz stroju, da vse osi vrne v ničelno točko, bo sklop osi B/C zadel dvojno roko, ker se os
Z vedno prva premakne v ničelno točko.

Da bi se izognili trku, ko se prikaže pojavno okno Vrnitev v ničelno točko, pritisnite gumb
[HANDLE JOG]. To bo začasno omogočilo upravljani pomik brez funkcije »Vrnitev v
ničelno točko«. Z gumbom upravljanja pomika premaknite stroj na varno pozicijo,
prikazano na sliki 1, in vse osi vrnite v ničelno točko.

Če je orodje v vretenu, ki je dolgo šest inčev ali več, pritisnite gumb [HANDLE JOG], ko se
odpre pojavno okno »Vrnitev v ničelno točko« in z upravljanim pomikom premaknite os B
v navpični položaj, preden začnete izvajanje celotne sekvence za vrnitev n ničelno točko.

F3.3: Izogibanje trku ob vrnitvi v ničelno točko za stroj GM-2-5AX
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3.3 Obdelovanje

F3.4: Držalo za orodje HSK63F

Stroj GM-2-5AX uporablja držala za orodje HSK63F. Vsa orodja morajo biti uravnovešena
na 20,000 RPM (vrt./min). Za pravilno vzdrževanje držala orodja glejte razdelek o
vzdrževanju.

CAUTION: Vretena nikoli ne uporabljajte brez držala za orodje. Naprava bo
ustvarila Alarm 973 - NAPAKA VPENJANJA PRITRDILNE
NAPRAVE.
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CAUTION: Nikoli ne smete pustiti, da umazano ali vroče držalo za orodje ostane
vstavljeno v vretenu čez noč. To lahko povzroči, da se prilegajoče
površine med držalom za orodje in vretenom zlepijo. Na koncu
delovnega dne vstavite čisto držalo za orodje v vreteno. Držalo za
orodje mora biti na sobni temperaturi ali mora biti tip držala z zaščitnim
konusom HSK 63F, ki ga dobavlja HSD.

3.4 Nalaganje menjalnika orodja
Pritisnite [MDI] in vtipkajte [T] in številko orodja, ki ga želite naložiti. Pritisnite [ATC FWD].

Drugi položaj Home lahko uporabite za hitro postavitev vretena v položaj za nalaganje
orodij.

Za nastavitev drugega položaja Home z upravljanim pomikom premaknite stroj na položaj,
prikazan na spodnji sliki. Pritisnite [SETTINGS] in se premaknite na zavihek User
Positions. Izberite položaj Second Home Position in pritisnite [F2] za nastavitev vsake osi
za drugi položaj Home.

Pritisnite gumb [SECOND HOME BUTTON] na bočni strani nadomestka krmilnika, da
pošljete vreteno na položaj za »nalaganje orodja«.

CAUTION: Drugi položaj Home lahko zruši program stroja, če je med trenutnim
položajem vretena in drugim položajem Home postavljena ovira.
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F3.5: Vreteno GM-2-5AX in gumb za SPROSTITEV ORODJA

Z orodjem v eni roki pritisnite in držite gumb [TOOL RELEASE], ki je na pokrovu osi Z ali
na nadomestku krmilnika. Orodje vstavite v vreteno in pustite gumb [TOOL RELEASE].

CAUTION: Preverite in zagotovite, da vstavljeno orodje trdno sedi v vretenu, tako
da se zgornja površina držala (v katero je vstavljeno orodje)
popolnoma prilega spodnji strani vretena. Če vreteno prezgodaj stisne
držalo za orodje, bo ostal razmik med zgornjo površino držala za
orodja in spodnjo stranjo vretena. Vreteno se ne bo vrtelo, vendar še
vedno lahko podate ukaz za zamenjavo orodja, kar bo povzročilo
napako zamenjave orodja ali izpustitev orodja.
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F3.6: Prezgodnje zapiranje vpenjala vretena v stisnjen položaj pri vstavljanju držalo za 
orodje

Ponovno namestite orodje v menjalnik orodja in ponavljajte ta postopek, dokler se ne
naložijo vsa orodja, potrebna za vašo uporabo.



Vektorski pomik za stroj GM-2-5AX 

14

3.5 Vektorski pomik za stroj GM-2-5AX
Funkcija »Vektorski pomik« omogoča upravljavcu, da z upravljanim pomikom premakne
stroj vzdolž vektorja trenutne usmeritve vretena. Vektorsko premikanje lahko ob vsakem
trenutku uporabite. To vam bo v pomoč zlasti za obnavljanje orodja, če se zgodi, da stroj,
med obdelovanjem obdelovanca, nenadno izgubi napajanje.

F3.7: Obnovitev orodje po izgubi napajanja

Da obnovite orodje po izgubi napajanja med obdelovanjem, pritisnite [POWER UP]. Pojavi
se pojavno okno »Vrnitev v ničelno točko«.

Vtipkajte VJ in pritisnite [HANDLE JOG]. Upravljano premikanje v pozitivni smeri bo orodje
oddaljilo od obdelovanca vzdolž trenutnega vektorja vretena. Upravljano premikanje v
negativni smeri bo orodje približalo obdelovancu vzdolž trenutnega vektorja vretena.

Funkcija za obnovitev navojnega vrezila bo samodejno uporabila vektorski pomik za
obnovitev navojnih vrezil iz ne-vertikalnih odprtin.
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3.6 Osnove sistema WIPS za stroj GM-2-5AX
Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS) je del standardne opreme, ki se dobavi s
strojem GM-2-5AX. Ta sistem, ki se uporablja za nastavitev ničelnih točk obdelovanca in
ničelnih položajnih točk orodja, vključuje tudi posebne rutine sonde, ki so specifične za stroj
GM-2-5AX. Te posebne rutine sonde uporabljajo sklop kalibrirne krogle.

F3.8: Merjenje ničelnih točk obdelovanca s sondo in z uporabo Sistema brezžičnega 
intuitivnega merjenja (WIPS)

Za merjenje ničelnih točk obdelovanca in ničelnih položajnih točk orodja s sondo in z
uporabo sistema WIPS morata biti osi B in C v ničelni točki.

Če izvajate rutino za »merjenje ničelnih točk obdelovanca in ničelnih položajnih točk orodja
z uporabo sistema WIPS« in niste osi B in C premaknili v ničelno točko, se bo sprožil alarm
1005/1006 JOG TO A SAFE PLACE AND ZERO B/C AXIS.
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3.7 Varna območja stroja GM-2-5AX
Programska oprema stroja GM-2-5AX določa varna območja med trajnimi elementi stroja.

Stalni elementi stroja vključujejo:

1. Sklop osi B/C
2. Miza
3. Portalni sklop osi X
4. Menjalnik orodja

Naslednji elementi niso trajni element stroja:

1. Ščitniki pred brizganjem za namestitev okrog mize
2. Sonda s sistemom brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS) za merjenje orodja

F3.9: Trk s ščitnikom pred brizganjem
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CAUTION: Varna območja, ki jih določi programska oprema, niso aktivna, dokler
se stroj ne vrne v svojo ničelno točko.

Če ste stroj z upravljanim pomikom poslali v bližino varnega območja, bo upravljani pomik
ustavil stroj, preden pride do trka.

Če ste z uporabo kode G podali ukaz vretenu, da vstopi v varno območje, se bo sprožil
alarm 9108 POTENTIAL COLLISION DETECTED, preden pride do trka.

NOTE: Območja trka, ki jih določi programska oprema, zaznajo prisotnost
orodja na določenih območjih trka. Da bi funkcija varnega območja
učinkovito preprečila trke med orodjem in trajnimi elementi stroja,
mora biti ničelna položajna točka orodja pravilno izmerjena.
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3.7.1 GM-2-5AX Kalibriranje varnega območja
Če je motor, senzor bližine ali zastavica senzorja bližine naravnana ali zamenjana, morate
varna območja ponovno kalibrirati.

F3.10: Kalibriranje varnega območja

Kalibrirno kroglo montirajte v navojno izvrtino na mizi, ki je postavljena 12'' za X + stran
mize in 12'' od Y– stran mize, in pri tem uporabite kratek stožčast steber. Vrh kalibrirne
krogle mora biti nad mizo 4,35''

IMPORTANT: Prepričajte se, da je kalibrirna krogla tesno pritrjena na kalibrirni sklop.
Kalibrirne krogle ne smete preveč zategniti

Z osema B in C na 0 postavite sondo obdelovanca nad središče kalibrirne krogle tako, da
je ,25'' nad vrhom kalibrirne krogle.

Za ponovno kalibriranje varnega območja pritisnite [EDIT]. Premaknite kazalec na zavihek
VPS. Izberite CALIBRATION. Izberite Safe Zone Calibration. Sledite navodilom na
zaslonu, ki jih zagotavlja predloga Sistema vizualnega programiranja (VPS).
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Naprava bo zaznala kalibrirno kroglo in bo samodejno vnesla vrednosti v makro
spremenljivke 10378, 10379, in 10380. Kopirajte vrednosti iz makro spremenljivk v
ustrezne nastavitve.

1. kopiraj makro spremenljivko 10378 v nastavitev 378
2. kopiraj makro spremenljivko 10379 v nastavitev 379
3. kopiraj makro spremenljivko 10380 v nastavitev 380

3.7.2 408 – Izvzemanje orodja iz varnega območja
Ta nastavitev izvzame orodje iz izračuna varnega območja. Nastavite to nastavitev na On,
da strojno naravnate mizo za pritrditev obdelovanca.

NOTE: Po izvajanju cikla ponastavitve napajanja (izklop-vklop) se bo ta
nastavitev vrnila položaj Off.

3.8 Kalibriranje začetnih položajnih točk rotacijske 
ničelne točke stroja (MRZP) za stroj GM-2-5AX
Začetne položajne točke Rotacijske ničelne točke stroja (MRZP) so nastavitve krmilnika, ki
se uporabljajo za izračun razdalje med osjo B in osjo C, da se kompenzira dejstvo, da se
te osi ne sekata.

Začetne položajne točke MRZP se nastavijo v tovarni, vendar se lahko sčasoma nekoliko
spremenijo. Da zagotovite, da so pravilne začetne položajne točke MRZP za stroj
GM-2-5AX naredite naslednje:
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F3.11: Kalibriranje MRZP

Kalibrirno kroglo montirajte v navojno izvrtino na mizi, ki je postavljena 12'' za X + stran
mize in 12'' od Y – stran mize, in pri tem uporabite visok (4’’) steber. Vrh kalibrirne krogle
mora biti nad mizo 8,35''.

IMPORTANT: Prepričajte se, da je kalibrirna krogla tesno pritrjena na kalibrirni sklop.
Kalibrirne krogle ne smete preveč zategniti.

Z osema B in C na 0 postavite sondo obdelovanca nad središče kalibrirne krogle tako, da
je ,25'' nad vrhom kalibrirne krogle.

Za ponovno kalibriranje začetnih položajnih točk MRZP, pritisnite [EDIT]. Premaknite
kazalec na zavihek VPS. Izberite CALIBRATION. Izberite MRZP Calibration. Izberite
MRZP GM-2-5AX.Sledite navodilom na zaslonu, ki jih zagotavlja predloga Sistema
vizualnega programiranja (VPS).
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Naprava bo zaznala kalibrirno kroglo in bo samodejno vnesla vrednosti v makro
spremenljivke 10300, 10301, in 10305. Kopirajte vrednosti iz makro spremenljivk v
ustrezne nastavitve.

1. kopiraj makro spremenljivko 10300 v nastavitev 300
2. kopiraj makro spremenljivko 10301 v nastavitev 301
3. kopiraj makro spremenljivko 10305 v nastavitev 305
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Chapter 4: Programiranje
4.1 5-osne G-kode

G234, G268, G269, in G253 so 5-osne G-kode, ki se uporabljajo za programiranje
GM-2-5AX. Podatki o G-kodah, ki se uporabljajo za programiranje rezkalnih strojev Haas,
najdete v »Priročniku za upravljavca rezkalnega stroja«.

4.2 G253 Usmerja vreteno ortogonalno glede na 
koordinatni sistem oblike (skupina 00)
G253 je 5-osna koda G, ki se uporablja za usmerjanje vretena ortogonalno, glede na
koordinatni sistem oblike. To kodo lahko uporabljate samo, kadar je koda G268 aktivna.

%
O00005 (G268 WITH G81 DRILL CANNED CYCLE)(COMMAND ANGLE WITH 
IJK BEFORE MOVING TO OFFSET)
T1 M06 (TOOL CHANGE)
G54 G00 G40 G80 G17 G90 (GENERAL SAFE STARTUP LINE)
X0 Y0 S1500 M03 (INITIAL XYZ LOCATION)
G43 Z06. H01 (ENACT TOOL LENGTH COMP.)
G268 X2. Y2. Z0 I0 J30. K45. Q123 (SET TILTED PLANE)
G253 (MOVE SPINDLE PERPENDICULAR TO TILTED PLANE)
G00 X0 Y0 Z.5 (MOVE TO START LOCATION)
G81 G98 R0.1 Z-1. F75.
G80
G269 (CANCEL TILTED PLANE)
G00 G53 Z0 M05
G53 B0 C0
G53 X0 Y0
M30
%
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4.3 G268 / G269 Koordinatni sistem oblike 
(skupina 02)

X - Izhodišče X koordinatnega sistema oblike v koordinatnem sistemu obdelovanca.
X - Izhodišče X koordinatnega sistema oblike v koordinatnem sistemu obdelovanca.
Z - Izhodišče Z koordinatnega sistema oblike v koordinatnem sistemu obdelovanca.
*I - Rotacija koordinatnega sistema oblike okrog osi X koordinatnega sistema obdelovanca.
*J - Rotacija koordinatnega sistema oblike okrog osi Y koordinatnega sistema 

obdelovanca.
*K - Rotacija koordinatnega sistema oblike okrog osi Z koordinatnega sistema 

obdelovanca.
*Q - Qnnn se uporablja za določanje vrstnega reda, v katerem se bo izvajala rotacija I, J, 

K. Privzeta vrednost, ki se uporabi, če koda Q ni bila specificirana, je koda Q321, ki rotira 
okrog osi Z, nato okrog osi Y, nato okrog osi X. Koda Q123 rotira ikrig osi X, nato okrog 
osi Y, nato okrog osi Z.

* označuje izbirno možnost



Programiranje 

25

F4.1: G268Koordinatni sistem oblike

Koda G268 je 5-osna koda G, ki se uporablja za določanje nagibnega koordinatnega
sistema oblike glede na koordinatni sistem obdelovanca. Predprogramirani cikli in kode G
običajno delujejo znotraj koordinatnega sistema oblike. Pred aktiviranjem kode G268, se
mora aktivirati koda G43 za kompenzacijo dolžine orodja. Vendar se transformacija iz
koordinatnega sistema obdelovanca v koordinatni sistem oblike izvede neodvisno od
kompenzacije dolžine orodja. Klicanje kode G268 se uporablja samo za vzpostavitev
koordinatnega sistema oblike. Ta koda ne povzroča premika po nobeni osi. Po pozivu kode
G268 se mora priklicati (ponovno poklicati) trenutni položaj vretena. Koda G269 se
uporablja za preklic kode G268 in vrnitev v koordinatni sistem obdelovanca.

Obstajata dva načina za določitev koordinatnega sistema oblike z uporabo kode G268. Prvi
je ukaz, ki pove osema B in C, da se pozicionirata na želeni kot nagiba in specificira samo
izhodišče koordinatnega sistema oblike z uporabo kode G268. Ravnina koordinatnega
sistema oblike bo ravnina, ki je v trenutku poziva kodi G268 bila ortogonalna na os vretena.

%
O00001 (G268 WITH G81 DRILL CANNED CYCLE)(ANGLE FROM SPINDLE 
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POSITION)
T1 M06 (TOOL CHANGE)
G54 G00 G40 G80 G17 G90 (GENERAL SAFE STARTUP LINE)
X0 Y0 S1500 M03 (INITIAL XYZ LOCATION)
G00 B30. C45. (SET SPINDLE ANGLE)
G43 Z6. H01 (ENACT TOOL LENGTH COMP.)
G268 X2. Y2. Z0 (SET TILTED PLANE)
G00 X0 Y0 Z.5 (RECALL POSITION)
G81 G98 R0.1 Z-1. F75.
G80
G269 (CANCEL TILTED PLANE)
G00 G53 Z0 M05
G53 B0 C0
G53 X0 Y0
M30
%

Drugi način za določitev koordinatnega sistema oblike z uporabo kode G268 je uporaba
izbirnih kod naslovov I, J, K in Q, za specifikacijo relativnih kotov rotacije, glede na
koordinatni sistem obdelovanca in vrstni red rotacije. Z uporabo te metode je mogoče
določiti koordinatni sistem oblike, ki ni ortogonalen na os vretena.

%
O00002 (G268 WITH G81 DRILL CANNED CYCLE)(COMMAND ANGLE WITH 
IJK & Q)
T1 M06 (TOOL CHANGE)
G54 G00 G40 G80 G17 G90 (GENERAL SAFE STARTUP LINE)
X0 Y0 S1500 M03 (INITIAL XYZ LOCATION)
G00 B30. C45. (SET SPINDLE ANGLE)
G43 Z06. H01 (ENACT TOOL LENGTH COMP.)
G268 X2. Y2. Z0 I0 J30. K45. Q123 (SET TILTED PLANE)
G00 X0 Y0 Z.5(RECALL POSITION)
G81 G98 R0.1 Z-1. F75.
G80
G269 (CANCEL TILTED PLANE)
G00 G53 Z0 M05
G53 B0 C0
G53 X0 Y0
M30
%
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4.4 »Naravnavanje tečajne dolžine« in 
»Kompenzacija dolžine orodja«
Privzeti način programiranja stroja GM-2-5AX sledi položaju vpenjalne glave vretena z
dodajanjem »vektorja tečajne dolžine« za položaj »tečajne točke« (središča rotacije) osi
B/C. (Tukaj »tečajna dolžina« pomeni celotno razdaljo od konice orodja do središča rotacije
stroja. Središče rotacije stroja = tečajna točka stroja.) Nastavitev 305 shrani velikost tega
vektorja. Če je kompenzacija dolžine orodja aktivna, se aktivna ničelna položajna točka
orodja doda velikosti »vektorja tečajne dolžine« za sledenje konici orodja. (Tukaj je tečajna
dolžina (stroja) = celotna razdalja od konice orodja do središča rotacije stroja.)

Krmilnik »pozna« središča rotacije za rotacijske osi vrtljive mize (MRZP) in lego
obdelovanca (aktivna ničelna točka obdelovanca) in dolžine orodja v ničelnih položajnih
točkah. Krmilnik uporablja te podatke, da med premikanjem orodja izračuna vsakokratni
relativni položaj konice orodja, glede na aktivno ničelno točko obdelovanca.

Ta način uporabite za pozicioniranje osi 3 + 1 ali 3 + 2. »Naravnavanje tečajne dolžine« in
»Kompenzacija dolžine orodja« ni za hkratno obdelovanje s 4. ali 5. osjo. Programska
oprema stroja GM-2-5AX vedno uporablja »Naravnavanje tečajne dolžine« in
»Kompenzacijo dolžine orodja«, razen, ko to funkcijo preglasi Krmiljenje središčne točke
orodja (TCPC).

»Naravnavanje tečajne dolžine« in »Kompenzacija dolžine orodja« zamenjuje dinamično
ničelno točko obdelovanca (DWO) G254 na GM-2-5AX. Koda G254 ni na voljo na stroju
GM-2-5AX.

CAUTION: Pred rotacijskim gibom uporabite kodo G53 za ukaz nemodalnega
premika koordinat stroja, da zagotovite varen dvig orodja iz
obdelovanca in omogočite prazen prostor za premik osi Z. Podajte
ukaz osi Z za premik na položaj Home. Podajte ukaz za rotacijsko
gibanje. Preden podate ukaz za rezkanje, podajte ukaz za premik osi
X, Y in Z na ustrezen položaj, kar morate narediti tudi, če s tem samo
prikličete trenutni položaj. Program mora specificirati položaja osi X in
Y v enem bloku in položaj osi Z v ločenem bloku.

Spodnji diagram ponazarja »Naravnavanje tečajne dolžine« in »Kompenzacijo dolžine
orodja«.
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F4.2: »Naravnavanje tečajne dolžine« in »Kompenzacija dolžine orodja«

Primer programa za »Naravnavanje tečajne dolžine« in »Kompenzacijo dolžine orodja«

%
O00004 (PIVOT LENGTH ADJUSTMENT AND TOOL LENGTH COMPENSATION 
SAMPLE);
G20;
G00 G17 G40 G80 G90 G94 G98;
G53 Z0.;
T1 M06;
G00 G90 G54 X0. Y0. B0. C0.;
S1000 M03;
G43 H01 Z6. (START POSITION 6.0 ABOVE THE TOP OF THE PART 
Z0.0);
G01 Z-1. F20 (FEED INTO TOP OF THE PART 1.0);
G00 G53 Z0. (RETRACT Z WITH G53);
B90. C0. (POSITION 4TH + 5TH AXES);
X-7. Y0. (X AND Y POSITION COMMAND);
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Z-1. (START POSITION 6.0 AWAY FROM THE SIDE OF THE PART 
X-1.0);
G01 X0. F20. (FEED INTO SIDE OF THE PART 1.0);
X-7. F40. (RETRACT FROM SIDE OF PART);
G00 G53 Z0. (RETRACT Z WITH G53);
B0. C0.;
M30;
%

4.5 G234 – Krmiljenje središčne točke orodja 
(TCPC)
G234 Krmiljenje središčne točke orodja (TCPC) je programska funkcija za oblikovanje CNC
Haas, ki omogoča stroju pravilno oblikovanje po konturi 4- ali 5-osnega programa, kadar
lega obdelovanca ni natančno specificirana s programom, ki ga ustvarja računalnik CAM.
To odpravlja potrebo po ponovnem prenosu programa iz sistema CAM zaradi tega, ker sta
poziciji programiranega in dejanskega obdelovanca različni. Krmilnik CNC Haas združuje
v skupni koordinatni sistem znana rotacijska središča za rotacijske osi (MRZP) in pozicijo
obdelovanca (npr. aktivna ničelna točka obdelovanca G54). Krmiljenja središčne točke
orodja (TCPC) poskrbi, da ta koordinatni sistem ostane z relativno fiksnim središčem, glede
na koordinatni sistem vrtljive mize; ko se obračajo rotacijske osi, se hkrati z njimi obrača
linearni koordinatni sistem. Kot za vsako drugo nastavitev obdelovanca, mora, tudi v tem
primeru, imeti obdelovanec pridruženo ničelno točko. To pove krmilniku CNC Haas, kje, na
strojni mizi, je pozicioniran obdelovanec.

Krmiljenje središčne točke orodja (TCPC) se aktivira s kodo G234. Koda G234prekliče
prejšnjo H-kodo. Zato mora biti H-koda v istem bloku kot G234. Koda G234se prekliče s
kodami G49, G42 in G44.

Koda G za krmiljenje TCPC je programirana iz konice orodja. Krmilnik »pozna« središča
rotacije za rotacijske osi vrtljive mize (MRZP) in lego obdelovanca (aktivna ničelna točka
obdelovanca) in dolžine orodja v ničelnih položajnih točkah. Krmilnik uporablja te podatke,
da med premikanjem orodja izračuna vsakokratni relativni položaj aktivne ničelne točke
obdelovanca in vzdržuje mirujoč položaj konice orodja med rotacijskim podajalnim
gibanjem.

NOTE: Med hitrimi rotacijskimi gibi se položaj konice orodja ne vzdržuje. Ne
smete programirati hitrih gibov, ko je aktivno Krmiljenje središčne
točke orodja (TCPC).

Spodnji diagram ponazarja pozicioniranje pri krmiljenju središčne točke orodja (TCPC).
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F4.3: Krmiljenje središčne točke orodja (TCPC) za stroj GM-2-5AX

Primer programa krmiljenja središčne točke orodja (TCPC)

%
O00003 (TCPC SAMPLE);
G20;
G00 G17 G40 G80 G90 G94 G98;
G53 Z0.;
T1 M06;
G00 G90 G54 B47.137 C116.354 (POSITION ROTARY AXES);
G00 G90 X-0.9762 Y1.9704 S10000 M03 (POSITION LINEAR AXES);
G234 H01 Z1.0907 (TCPC ON WITH LENGTH OFFSET 1, APPROACH IN 
Z-AXIS);
G01 X-0.5688 Y1.1481 Z0.2391 F40.;
X-0.4386 Y0.8854 Z-0.033;
X-0.3085 Y0.6227 Z-0.3051;
X-0.307 Y0.6189 Z-0.3009 B46.784 C116.382;
X-0.3055 Y0.6152 Z-0.2966 B46.43 C116.411;
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X-0.304 Y0.6114 Z-0.2924 B46.076 C116.44;
X-0.6202 Y0.5827 Z-0.5321 B63.846 C136.786;
X-0.6194 Y0.5798 Z-0.5271 B63.504 C136.891;
X-0.8807 Y0.8245 Z-0.3486X-1.1421 Y1.0691 Z-0.1701;
X-1.9601 Y1.8348 Z0.3884G49 (TCPC OFF);
G00 G53 Z0.;
G53 B0. C0.;
G53 Y0.;
M30;
%
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Chapter 5: Vzdrževanje
5.1 Načrt vzdrževanja stroja UMC

Redno vzdrževanje je pomembno, da zagotovite, da ima vaš stroj dolgo in produktivno
življenjsko dobo z minimalnimi izpadi. Najpogostejša vzdrževalna opravila so preprosta in
jih lahko opravite sami.

Postavka za vzdrževanje Interval

Preverite in očistite držala za orodje in spojne površine vretena Enkrat na teden

Namažite z mastjo mehanizem za vpenjanje orodja v vretenu. Enkrat na mesec

Vzdrževanje hladilnega sistema vretena Po potrebi
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5.2 Tedensko vzdrževanje
F5.1: Stične površine držala za orodje in vretena. [1] površine konusa, [2] ravne površine.

Preverjajte držala za orodja in vreteno enkrat na teden, da zagotovite, da so te površine
temeljito očiščene. Očistite te površine ob vklopu in izklopu stroja. Prepričajte se, da na njih
ni prahu, masti, hladilne tekočine, olja, kovinskih ostružkov, ostankov od strojnega
obdelovanja, oksidacije ali kopičenja vodnega kamna. Pri čiščenju teh površin vedno
uporabljajte čisto krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih elementov, kot so žična volna,
kovinska strgala, smirkovo platno ali kisline.



Vzdrževanje 

35

CAUTION: Nikoli ne smete pustiti, da umazano ali vroče držalo za orodje ostane
vstavljeno v vretenu čez noč. To lahko povzroči, da se prilegajoče
površine med držalom za orodje in vretenom zlepijo. Na koncu
delovnega dne vstavite čisto držalo za orodje v vreteno. Držalo za
orodje mora biti pri sobni temperaturi, ali to držalo mora biti ena izmed
zaščitnih zapiralnih naprav izdelanih po standardu HSK, ki jih dobavlja
podjetje HSK; na primer zaščitni konus HSK 63F.

CAUTION: Nikoli ne uporabljajte stisnjenega zraka (pihalnike zraka) za čiščenje
notranjosti vretena.
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5.3 Mesečno vzdrževanje
F5.2: Vpenjalni mehanizem vretena za vpenjalno stročnico HSK. [1] vpenjalna stročnica, [2] 

ejektor.

Vreteno GR-712 5AX uporablja vpenjalno stročnico HSK, ki se vstavi v držalo za orodje.
Enkrat na mesec namažite to vpenjalno stročnico z mastjo METAFLUX-Fett-Paste št.
70-8508 ali METAFLUX-Moly-Spray št. 70-82.

Za pravilno mazanje vretena upoštevajte naslednja navodila:

1. Uporabite čisto, tanko, plastično orodje za nanos masti v reže med segmenti [1] 
vpenjalne stročnice in ejektorja [2].

2. Ukaz (10) spremembe orodja za enakomerno porazdelitev masti.
3. Odstranite držalo za orodje iz gredi vretena.
4. Odstranite vse vidne ostanke masti s čisto krpo.
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5.4 Vzdrževanje hladilnega sistema vretena
F5.3: Pokrov za polnjenje ohlajevalnika vretena [1]

Ohlajevalnik ne potrebuje rednega vzdrževanja. Krmilnik pošlje sporočilo o nizki ravni
hladilne tekočine v hladilniku. Ko dobite to sporočilo, odstranite pokrov hladilnika[1] in
dolijte mešanico destilirane vode/glikola 50/50 (avtomobilski antifriz).
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Chapter 6: Odpravljanje težav
6.1 Tlak zraka v menjalniku orodja

F6.1: [1] Dvojilni regulator zračnega tlaka za menjalnik orodja. [2] Merjenje tlaka za sprostitev 
orodja z merilnikom, pritrjenim na senzor valjaste tuljave.

Če vreteno med zamenjavo orodja ne sprosti orodja ali sproži alarm »vpenjanje/izpenjanje
orodja«, preverite merjenje tlaka za sprostitev orodja z merilnikom, pritrjenim na senzor
valjaste tuljave [2]. Tlak na tem merilniku se mora med zamenjavo orodja dvigniti na
150–160 psi. Če se tlak ne dvigne na 150–160 psi, naravnajte regulator tlaka [1].
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6.2 Pozitivni zračni tlak vretena

F6.2: [1] Regulator pozitivnega tlaka vretena. [2] Merjenje pozitivnega tlaka vretena z 
merilnikom, pritrjenim na senzor valjaste tuljave.

Valjasta tuljava za pozitivni tlak vretena dovaja konstanten pretok zraka skozi vreteno, da
prepreči onesnaženje notranjosti vretena med zamenjavo orodja. Med zamenjavo orodja
se pozitivni tlak vretena dvigne in merilnik, pritrjen na senzor valjaste tuljave [2], mora
pokazati dvig do 55–60 psi. Če se tlak vretena ne dvigne na 55–60 psi, naravnajte regulator
tlaka [1].
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