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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
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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 ustanovitvi
Izdelek:  PODAJALNIK PALIC HAAS

Serijska številka:_____________

Proizvajalec: Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 805-278-1800

Izrecno izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelek, na katerega se nanaša ta izjava, ne more
delovati samostojno in ne spremeni funkcije stroja, na katerega je pritrjen. Podajalnik palic
Haas, ko je vgrajen v stružnice CNC Haas (stružni centri), je v skladu s predpisi, kot so
navedeni v Direktivi CE za stružne centre.

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

– EN 60204-1: 2006 / A1: 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
• Stružnice ANSI B11.5-1984 (R1994)
• ANSI B11.19-2010 Merila uspešnosti za varovanje
• ANSI B11.22-2002 Varnostne zahteve za stružne centre in avtomatske numerično

krmiljene stružne 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 stružnice 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 mnogih 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 Funkcije

Podajalnik palic Haas ima trpežno in kompaktno izdelavo z zmogljivostjo podajanja palic
premera od 3/8" (10 mm) do 3 1/8" (79 mm). Za več dimenzij in podatkov si poglejte spletno
stran Haas na www.HaasCNC.com.

Preden uporabite podajalnik palic Haas, si vzemite nekaj časa, da se seznanite z
nekaterimi funkcijami, ki se razlikujejo od r podajalnikov palic Haas prejšnje generacije. Za
več informacij o tem, kako delujejo te funkcije, glejte poglavje »Delovanje« v tem priročniku.

F1.1: Pregled funkcij podajalnika palic Haas

1. Potiskača palic, visoka hitrost, jermenski pogon: Ta mehanizem hitro, gladko in
natančno poda palice surovca v vašo stružnico.

2. Hitra zamenjava potiskača: Omogoča hitro in preprosto zamenjavo potiskača, brez
orodij in brez potrebe po uravnavi.

3. Krmilni gumb za naravnavanje višine prenosnega pladnja, montiran na sprednji
strani: Omogoča naravnavanje višine prenosnega pladnja na koncu podajalnika palic,
obrnjenem proti vretenu stružnice, da olajša nastavitev in skrajša čas nastavitve.

1

2
3

4

5
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4. Stopalka za sprožitev Načina »Nastavitev«: Uporabite to stopalko, da sprožite
podajalnik palic in preklopite nazaj v način nastavitve stružnice.

5. Police za skladiščenje ekstrudiranega obložnega opornika vretena: Tukaj shranite
svoje obložne opornike vretena za hiter dostop.

1.2 Več informacij na spletu
Za posodobljene in dodatne podatke, vključno z nasveti, triki, postopki vzdrževanja in več,
obiščite stran Haas Service na naslovu www.HaasCNC.com. Spodnjo kodo lahko tudi
skenirate s svojo mobilno napravo, da greste neposredno na stran Haas Service:
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Chapter 2: Namestitev
2.1 Podajalnik palic Haas – Namestitev

Postopek namestitve podajalnika palic Haas je opisan na spletni strani storitve Haas.
Spodnjo kodo lahko tudi skenirate s svojo mobilno napravo in naravnost greste na
postopek uporabe.

F2.1: Podajalnik palic Haas – NGC

F2.2: Podajalnik palic Haas – CHC
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Chapter 3: Varnost
3.1 Uvod

Preden začnete obratovati podajalnik palic, preberite ta priročnik in opozorilne nalepke na
stroju. Prepričajte se in zagotovite, da vsi, ki uporabljajo to opremo, razumejo nevarnosti,
ki obstajajo znotraj in okrog avtomatske opreme. Ta stroj smejo uporabljati samo
usposobljeni upravljavci.

WARNING: Podajalnik palic se krmili s stružnico in se lahko kadar koli zažene.

F3.1: Lega varnostne nalepke na podajalniku palic

3.2 Meje hrupa stroja

CAUTION: Izvedite previdnostne ukrepe, da preprečite poškodbe sluha zaradi
hrupa stroja/obdelovanja. Nosite zaščito za ušesa, izberite ustrezen
način uporabe (obdelovanje, hitrost vretena, hitrost osi, pritrditev,
programirano pot), da zmanjšate hrup ali omejite dostop do območja
stroja med rezanjem.

Običajne ravni hrupa na mestu upravljavca med normalnim delovanjem so naslednje:

• A-tehtani meritve nivoja zvočnega tlaka bodo 69,4 dB ali manj.
• C-tehtano trenutne ravni zvočnega tlaka bodo 78,0 dB ali manj.
• LwA (raven zvočne moči A-ponderirana) bo znašala 75,0 dB ali manj.

29- 0790A Rev A

WARNING

© 2015 Haas Automation, Inc.

Risk of serious injury.

 Machine may start automatically at any time.
Mutilation and crushing will 

occur if hands are inside
machine during operation.

Must close cover
before operation.

29- 0790A Rev A

WARNING

© 2015 Haas Automation, Inc.

Risk of serious injury.

 Machine may start automatically at any time.
Mutilation and crushing will 

occur if hands are inside
machine during operation.

Must close cover
before operation.
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NOTE: Na dejanske ravni hrupa med rezanjem materiala močno vpliva
uporabnik, ko izbira material, rezalno orodje, hitrosti in podajanja,
vpenjanje obdelovanca in druge dejavnike. Ti dejavniki so specifični za
uporabo in jih nadzoruje uporabnik, ne Haas Automation Inc.

3.3 Preberite pred obratovanjem
Električna varnost:

Odklopite električno napajanje, preden začnete vzdrževalna dela.

Varnost pri delovanju:

DANGER: Nepravilna nastavitev podajalnika palic ali cevi obložnega opornika
vretena lahko povzroči, da se obdelovanec ali rotacijski deli izvržejo s
smrtno silo, kar lahko uniči tudi stroj/-e.

• Podajalnika palic ne poskušajte obratovati, dokler ne opravite usposabljanja za
obratovanje in varnost.

• Med obratovanjem držite telo, okončine in tuje stran od stroja.
• Prepričajte se, da je vaša nastavitev pravilna pred začetkom avtomatskega

obratovanja.
• Podajalnik palic se krmili avtomatsko in se lahko kadar koli zažene.
• Opozorite mimoidoče, da obratuje avtomatski stroj.
• Ne uporabljajte stružnice ali podajalnika palic z odprtimi vrati.
• Nemudoma zamenjajte obrabljene ali zlomljene komponente stroja ali obložnih

opornikov vretena.
• Ne smete spreminjati podajalnika palic na noben način.
• Ne smete uporabljati podajalnika palic čez meje priporočene za hitrost ali zmogljivost

materiala.
• Ne smete uporabljati podajalnika palic brez, v vreteno stružnice nameščenih,

pravilno dimenzioniranih, obložnih opornikov vretena.
• Nemudoma ustavite vreteno stružnice v primeru vibracij ali neobičajnega hrupa. Ne

smete uporabljati stroja spet, dokler ne ugotovite vzroka tega stanja, ki povzroča
vibracije ali hrup, in dokler tega vzroka ne odpravite.

• Ne smete montirati naprav za ustavljanje obratovanja, puše krmilnih gredi ali
protivibracijskih elementov (objemk) na rotacijske spoje (zapiralni valj vpenjalne
glave) na stružnici. Hude, katastrofalne okvare rotacijskih spojev lahko nastanejo pri
visokih vrtljajih vretena RPM (vrt./min), če montirane naprave povzročijo poškodbo
rotacijskih spojev.

• Ne smete obratovati vretena, kadar je palica surovca izpeta.
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• Ne smete obratovati vretena, če palica surovca moli iz obložnega opornika vretena.
• Ne smete zagnati ali nadaljevati cikla stroja, dokler niste prepričani, da je toleranca

odrezovanja dela ustrezna in upoštevana.
• Poškodbe zaradi napačne uporabe niso zajete v garanciji stroja.
• V napravi ni delov, ki jih sme popravljati uporabnik. Za pooblaščena popravila se

obrnite na svojega distributerja opreme.

3.4 Varnost pri nastavitvi
Za podrobnejše informacije o postopkih nastavitve glejte poglavje o uporabi tega
priročnika.

WARNING: Vedno pritisnite [EMERGENCY STOP] na stružnici, preden daste
roke v prostor podajalnika palic. Pojavi se lahko nepričakovano hitro
gibanje in povzroči poškodbe.

Samo usposobljen uporabnik lahko natovarja palice in naravnava funkcije stroja za
podajanje palic. Med nastavljanjem bodite pozorni na naslednje nevarne točke:

• Vsi deli mehanizma za gibanje. To vključuje sklop potiskača, prostore v notranjosti
ohišja ter v bližini dvigala palice in mehanskih rok pritrdilne naprave palice.

• Območje med podajalnikom palice in stružnico.
• Območje med pladnjem za nalaganje in prenosnim pladnjem.
• Valjaste palice surovca lahko tudi stisnejo prste.

3.5 Varnost pri delovanju

WARNING: Območje med podajalnikom palic in stružnico je nevarno. Vedno
pritisnite [EMERGENCY STOP], preden kar koli postavite med
podajalnik palice in stružnico.

Preden zaženete program, vedno zaprite pokrov za nastavitev.
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3.6 Več informacij na spletu
Za posodobljene in dodatne podatke, vključno z nasveti, triki, postopki vzdrževanja in več,
obiščite stran Haas Service na naslovu www.HaasCNC.com. Spodnjo kodo lahko tudi
skenirate s svojo mobilno napravo, da greste neposredno na stran Haas Service:
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Chapter 4: Delovanje
4.1 Nastavitev podajalnika palic

Nastavitev podajalnika palic vključuje naslednje naloge:

• Nastavitev stružnice

– Namestite ustrezen obložni opornik vretena za svojo aplikacijo.
– Nastavite pravilno vpenjala obdelovanca za aplikacijo podajalnika palic.

• Nastavitev palice

– Natovori palico surovca
– Naravnavanje kota polnilnega pladnja (če je treba).
– Naravnavanje višine prenosnega pladnja za premer palice.
– Namestite pravilen potiskač.
– Nastavitev spremenljivk podajanja palice.

F4.1: Pregled delov podajalnika palic

1. Polnilni pladenj
2. Potiskač
3. Nastavitev ročaja za pokrov
4. Skladiščenje potiskača
5. Mehanizem za natovarjanje

6. Krmilni gumb za naravnavanje pladnja za prenos
7. Stopalka za sprožitev
8. Skladiščenje obložnega opornika vretena
9. Potiskač palic

1

2 43

5

6

7

89
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4.1.1 Položaji podajalnika palic

Položaj podajanje/samodejno: To je običajni delovni položaj podajalnika palic. Pri
zmanjšani hitrosti lahko podate ukaz za gibanje podajalnika palice, tudi ko je pokrov odprt.
V tem položaju lahko nastavite aplikacijo za podajanje palice, preverite ter nastavite
naravnave višine pladnja in zaženete aplikacijo.

Položaj zaklenjeno/nastavitev stružnice: Pritisnite pedal za sprostitev [1] na dnu in nato
potisnite nazaj podajalnik palice. Ta način delovanja onemogoči vsako gibanje podajalnika
palice. S podajalnikom palice v tem položaju imate preprost dostop do menjave
koncentričnih obložnih opornikov vretena, čiščenja zbiralnika hladilne tekočine ali drugih
opravil na vretenu stružnice.

1
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4.1.2 Podajalnik palic – Vpenjanje obdelovanca
Za uporabo s podajalnikom palic se zahteva vpenjalna stročnica z vlekom nazaj. Podajalnik
palic drži potiskač, da se ne premika, medtem ko vlečna cev stružnice vpenja obdelovanec.
Če vpenjalna stročnica med postopkom vpenjanja, ki ga izvaja vlečna cev, ne povleče
palice surovca ob potiskač, lahko pride do spremembe dolžine in natančnosti ni mogoče
zagotoviti.

NOTE: Tudi vaša vpenjalna stročnica mora imeti poševen vhod (konus) za
gladko podajanje palice.

F4.2: Primer vleka nazaj za vpenjalno stročnico. [A] Vpenjalna stročnica razprta; [B] Vpenjalna 
stročnica stisnjena [1] Vhod v vpenjalno stročnico, [2] Zapiralnik vpenjalne stročnice, [3] 
Vpenjalna stročnica, [4] Palic surovca

Za navodila za namestitev glejte »Priročnik za upravljavca stružnice« in dokumentacijo, ki
je priložena vašemu vpenjalu za obdelovanec.

A

B
1 2 3 4



Nastavitev podajalnika palic 

12

4.1.3 Podajalnik palic – obložni oporniki vretena Haas
Obložni oporniki vretena se prilagodijo velikosti izvrtine vretena, da ustrezajo palici
surovca, ki ga obdelujete. To omogoča, da se vstavljanje palice surovca opravi preprosto
in gladko. Pravilno nameščeni obložni oporniki vretena prav tako pomagajo zmanjšati
vibracije in izvlek palice med obdelovanjem.

NOTE: Obložni oporniki vretena ne zagotavljajo prijema palice. Če ima vaša
aplikacija (postopek obdelovanja) težave z vibracijami ali slabo
zaključno obdelovanje površine, preverite razdaljo med palico in
obložnim opornikom vretena. Če je mogoče, uporabite tesnejši obložni
opornik.

Postavite podajalnik palic v položaj za nastavitev stružnice, da vstavite obložni opornik
vretena.

Haas proizvaja (2) tipa obložnih opornikov vretena; ekstrudirane obložne opornike vretena,
ki ustrezajo večini stružnic Haas, in sistem opornikov vretena z vodili in distančniki palic za
stružnice, ki lahko sprejmejo palice 4". Navodila za namestitev obeh vrst opornikov so na
voljo na spletnem mestu »Spletne storitve«. Izberite iskalni razdelek How-to Procedures in
poiščite naslednje dokumente:

• Ekstrudirani obložni oporniki vretena – Vgradnja – AD0021
• Ekstrudirani obložni oporniki vretena – Komplet za adapter 01,75 – Namestitev –

AD0221
• Stružnica – ST-30/30Y Velike odprtine, ST-35/35Y – Komplet za obložni opornik

vretena – Namestitev - AD0020

Podajalnik palic – Drugi oporniki vretena
Ekstrudirani obložni oporniki vretena Haas so izdelani tako, da ustrezajo širokemu obsegu
palic surovca in njihova enodelna oblika pomaga ohraniti palico v središču vretena. Če
uporabljate sistem opornikov vretena z vodili in distančniki palic ali drugo oblogo vretena,
si zapomnite naslednje:

• Prehod opornika za palico se mora čim bolj prilegati palici, pri tem pa mora še vedno
dovoliti palici nemoteno in gladko premikanje. Večji, kot je premer palice, bližje mora
biti opornik.

• Obložni opornik mora ležati v vretenu koncentrično.
• Za običajne obložne opornik ali diske z vodili palice zagotovite ustrezen poševni

vhod. Diski z vodili palice Haas uporabljajo 0,25" s poševnim vhodom 45 stopinj.
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4.1.4 Nastavitev palice – Natovarjanje palic
Prepričajte se, da so palice, ki jih uporabljate, primerne za vašo nastavitev:

• Preskusite prileganje obložnega opornika vretena svoji palici. Obložni opornik se
mora čim bolj prilegati, vendar mora biti dovolj velik, da lahko palica v njem prosto
drsi. Po potrebi uporabite drugi obložni opornik.

• Za določitev minimalne dolžine palice: Izmerite režo med koncem prenosnega
pladnja in obložnim opornikom vretena stružnice. Pomnožite to razdaljo z 2,25.
Izračunana vrednost določa minimalno dolžino vsake palica. Če je na primer razdalja
med koncem prenosnega pladnja in stružnice vretena 6,75" (171 mm), mora biti
vsaka palica dolga najmanj 15,2" (386 mm).

• Palica surovca mora biti ravna.
• Za boljše začetno podajanje dodajte poševni odrez na vodilni konec palice (to je

konec, ki bo najprej vstavljen v odprtino vretena). Vodilni konec palice ne sme imeti
ostrih robov.

• Palica surovca mora na drugem koncu (nasprotno vodilnem koncu), ki bo v stiku s
potiskačem palic, biti odrezana pravokotno, da preprečite neravnost, ki lahko
povzroči spremembe dolžine.

• Palica surovca ne sme segati zunaj obložnega opornika vretena.
• Težke palice velikega premera morajo biti krajše od 36" (813 mm).
• Dobra praksa je čiščenje palice pred natovajanjem. Umazanija in ostružki povečujejo

obrabo opornika in se lahko tudi zagozdijo znotraj opornika.

Natovorite palice, eno po eno, v polnilni pladenj v enem sloju. Krajše palice potisnite proti
stružnici. Ne pustite, da se palice zlagajo druga na drugo. Če se palice med nalaganjem
zakotalijo druga čez drugo, naravnajte pladenj na majnši kot (bližje vodoravnemu
položaju).

F4.3: Primer natovarjanja palic. [1] uravnajte vodilne konce palic z robom pladnja. [2] Ne smete 
zlagati da se palic drugo na drugo.

2
1
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Šestrobna palica surovca
Če uporabljate šestrobno palico surovca:

• Šestrobni obložni oporniki so zelo priporočljivi. V notranjosti vretena morajo
vzdrževati konstantno usmerjanje.

• Če uporabljate tip opornikov vretena z vodili in distančniki palic, morajo biti prva (2)
vodilna diska s šesterokotnimi luknjami, usmerjenimi z vpenjalno stročnico.

• V-oblika prenosnega pladnja ohranja šestrobne surovce v stabilni orientaciji.
• Vodilni konec palice naj bo poševno odrezan pod kotom 30-stopinj.
• Uporabite ukaze M19, da nastavite usmeritev vretena, da uravnate raven vpenjalne

stročnice z ravnijo palice v pladnju podajalnika palic. Upoštevajte, da za to mora biti
aktivirana izbirna možnost za usmerjanje vretena.

4.1.5 Nastavitev palice – Naravnavanje pladnja za prenos
Pladenj za prenos zagotavlja palici surovca pot, ki vodi v vreteno stružnice. Ko je bil
nameščen vaš podajalnik palic, je servisni tehnik naravnal višino podajalnika palic, da
uravna vreteno stružnice z razponom naravnave pladnja za prenos. S tem postopkom
dvignete, ali spustite pladenj za prenos, da ga naravnate, glede na premer palice.

1. Pritisnite [EMERGENCY STOP] na stružnici.
2. Podajalnik palice postavite v položaj podajanje/avtomatsko.
3. V prenosni pladenj postavite palico surovca. 

4. Z gumbom za regulacijo višine naravnajte ustrezno višino pladnja za prenos. Gumb 
obrnite sourno, da dvignete pladenj in protiurno, da spustite pladenj. Med 
naravnavanjem višine pladnja za prenos z roko premaknite palico v koncentrični 
obložni opornik vretena. Nadaljujte z naravnavanjem višine pladnja za prenos, dokler 
palica ne zdrsne prosto v koncentrični obložni opornik vretena.

5. Prepričajte se, da je vpenjalna stročnica nastavljena za premer naložene palice:
a. Ko je vpenjalna stročnica razprta in se vreteno ustavi, potisnite z roko palico, 

da zdrsne v obložni opornik vretena in v vpenjalno stročnico ter preverite in se 
prepričajte, da ni napačno uravnana, ali ovirana.

b. Odstranite palico in jo položite v pladenj za polnjenje.
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4.1.6 Nastavitev palice – Namestitev / odstranjevanje 
potiskača
Podajalnik palic je na voljo s potiskači, ki so premera 3/4" in 3/8". Uporabite potiskač 3/8"
za vse valjaste surovce s premerom manjšim od 0,8" (20 mm). Uporabite potiskač 3/4" za
surovec premera 0,8" (20 mm) in več.

CAUTION: Ne smete uporabiti potiskača 3/8", da potiskate palice s premerom,
večjim od 0,8". Potiskač se lahko upogne.

Če želite zamenjati potiskač:

1. Pritisnite [EMERGENCY STOP] na stružnici. Odprite pokrov za nastavitve.
2. Na koncu potiskača pri stružnici odstranite podpornik puše s potiskača.

F4.4: Podpornik puše [1]

3. Na drugem koncu potiskača izvlecite zadrževalno ploščo iz opornega bloka.

1
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F4.5: Zadrževalna plošča [1]

4. Odstranite potiskač in pušo. Za namestitev drugega potiskača sledite temu postopku 
v obrnjenem vrstnem redu.

5. Potiskač in pušo, ki nista v uporabi, shranite pod pokrov prostora za nastavitve.
6. Zaprite pokrov in ponastavite [EMERGENCY STOP], da nadaljujete delo.

4.1.7 Strani z nastavitvami podajalnika palic - NGC
F4.6: Strani prikaza nastavljanja podajalnika palic naslednje generacije (NGC)Pritisnite [CURNT 

COMDS] in se premaknite na stran Bar Feeder v zavihku Devices.

1. Vnesite dolžino najdaljše palice, ki bo uporabljena.
2. Vnesite vrednost razdalje od točke odrezovanja čelne strani do želene dolžine 

zaključnega potiska (D).

1

1 2

3 4
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3. Vnesite vrednost dolžine prvotnega potiska (F).
4. Vnesite najmanjšo dolžino palice, ki bo vstavljena v vpenjalno napravo, ali preostalo 

dolžino (G). Pazite, da pustite dovolj dolžine, da vpenjalna glava varno pritrdi 
surovec.

5. Vnesite maksimalno število delov za pripravo. Vnesite vrednost 0 za neomejeno 
število delov.

Nastavitev podajalnika palic – NGC
F4.7: Prikaz nastavljanja podajalnika palic naslednje generacije (NGC)

Uporabite puščično tipko kazalca »navzdol« za krmarjenje med koraki

1. Pritisnite [F2] za natovarjanje in merjenje palice surovca. Preverite in zagotovite, da 
je natovorjena samo ena palica.

2. Naravnajte višino prenosnega pladnja, tako da material gladko drsi v koncentrični 
obložni opornik vretena.

3. Pritisnite [F3], da palico surovca, premaknete naprej proti vpenjalni glavi.
4. Pritisnite [HAND JOG], da opravite pomik palice surovca do čelnega dela vpenjalne 

glave.
5. Pritisnite stopalko, da stisnete čeljust vpenjalne glave.
6. Pritisnite [F4] za nastavitev položaja čelnega dela vpenjalne glave in premaknite 

palico surovca, za prej določeno »Dolžino prvotnega potiska«.



Nastavitev podajalnika palic 

18

Obnovitev podajalnika palic – NGC
F4.8: Prikaz obnovitve podajalnika palic

Pritisnite na [RECOVERY] za dostop do načina za obnovitev podajalnika palic.

V polju Stanje nakladalnika delov bo prikazan položaj potiskača. Če je prikazano sporočilo
Nezanesljiv položaj, uporabite puščične tipke kazalca navzgor/navzdol, da odrinete
nakladalnik v varen položaj.

Po potrebi uporabite druge funkcijske ukaze.

Kalibriranje tlačnega stikalo za doseg konca bloka (EOB) je treba izvesti samo ob prvi
namestitvi, ali če je senzor konca bloka (EOB) stikalo Home, ali če je voziček bil demontiran
ali zamenjan.
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4.1.8 Klasični krmilnik Haas (CHC) – Nastavitev spremenljivk 
podajalnika palic
Ko nastavite svojo aplikacijo za podajanje palic, določite dolžine potiskanja s
spremenljivkami.

F4.9: Primer spremenljivk podajanja palic. Dimenzije niso v merilu. [A] Referenčna točka, [B] 
Zaključna dolžina dela, [C] Čelna toleranca, [D] Toleranca odrezovanja

• #3100 (Dolžina dela + odrezovanje): To je skupna dolžina zaključnega dela plus
toleranca čiščenja čelne površine plus toleranca odrezovanja. To je razdalja, na
katero podajalnik palic potisne palico ob vsakem potisku po prvotnem potisku.

• #3101 (Dolžina prvotnega potiska) Razdalja, na katero podajalnik palic, potisne
material iz referenčne točke. Primeri, navedeni v tem priročniku, uporabljajo
referenčno točko na sprednji strani vpenjalne stročnice. To je razdalja, na katero
podajalnik palic potisne vsako novo palico ob prvem potisku.

• #3102 (Minimalna dolžina vpenjanja): Najmanjša dolžina palice, potrebna za varno
vpenjanje in obdelavo obdelovanca. Temu pravimo tudi dolžina ostanka, dejanski
ostanek pa je lahko daljši.

Za nastavitev spremenjenih položajev:

1. Pritisnite [CURRENT COMMANDS].

F4.10: Prikaz trenutnih ukazov za podajalnik palic
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2. Pritisnite [PAGE UP] ali [PAGE DOWN], da najdete stran BAR FEEDER.
3. Označite spremenljivko, ki jo želite urediti.
4. Vnesite vrednost in pritisnite [ENTER].

Primer:

#3100= 2,150 (dolžina dela 2,0" + širina orodja za odrezovanje 0,125" + čelna toleranca
0,025")

#3101= 2,5 {ut}= 2,5 (dolžina surovca vstavljena v vpenjalno stročnico plus dolžina, ki moli
iz zadnje strani vpenjalne stročnice 2,5")

#3102= 3,0 (Material za vpenjanje 3,0". Med naslednjimi podajami palice stroj ne bo
potiskal dlje od varnega položaja vpetja.)

CHC – Potiskač, praznina za #3102

CAUTION: Prepričajte se, da potiskač vzdržuje praznino 1/4" (6,4 mm), ki je
obvezna razdalja med potiskačem in konusom vpenjalne stročnice Ta
praznina se zahteva, da zagotovite, da potiskač ne pride v stik z
vpenjalno površino vpenjalne stročnice.

Za nastavitev praznine potiskača:
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1. Nastavitev makro spremenljivke #3102 MIN. DOLŽINA VPENJANJA na 1/4" (6,4 
mm) glede na vpenjalno površino vpenjalne stročnice.

F4.11: Minimalna dolžina vpenjanja: [1] Potiskač, [2] Vpenjalna stročnica, [3] Obdelovanec

CAUTION: Ta diagram je samo za primer. Vpenjala/prižeme obdelovanca se
razlikujejo po obliki in funkciji. Vaša odgovornost je, da potiskač 1/4"
držite stran od površin vpenjal/prižem obdelovanca.

CHC – Nastavitev referenčnega položaja
Referenčni položaj je ničelna točka, ki jo podajalnik palic Haas uporablja za vse potisne
operacije. Običajno postavite referenčno točko na vpenjalni glavi vretena ali sprednji strani
vpenjalne stročnice ali na čeljust vpenjalne glave.

NOTE: Referenčni položaj morate ponastaviti vsakič, ko spremenite
vpenjanje obdelovanca ali premaknete podajalnik palic. Ko menjate
opravila, vam ni treba določiti novega referenčnega položaja, razen če
novo opravilo uporablja drugačno vpenjanje obdelovanca.

Za nastavitev referenčnega položaja:

1. Če je v stružnici obdelovanec, ga odstranite.
2. Prepričajte se, da sta vrata stružnice in pokrov za nastavitve zaprta.
3. Vtipkajte G105 Q4 ; v način MDI in nato pritisnite [CYCLE START].

Podajalnik palic natovori palico in jo potisne proti sprednji strani vpenjalne stročnice.
4. Ko se gibanje stroja ustavi, pritisnite [RESET]. Zdaj lahko z »gumbom za upravljanje 

pomika« premaknete podajalnik palic.

Min. 1/4"
(6.4mm)

1
2

3
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5. Premaknite material v referenčni položaj, ki ga želite uporabiti, običajno se usmerjate 
glede na sprednjo stran vpenjalne stročnice

6. Namestitev vpenjal obdelovanca v stisnjen položaj.
7. Prepričajte se, da sta vrata stružnice in pokrov za nastavitve zaprta.
8. Ukaz G105 Q2 ; (Nastavi referenčni položaj).

Naprava zapiše položaj, nato pa potisne palico na razdaljo, specificirano v 
spremenljivki #3101 (Prvotna dolžina potiska). V zgoraj opisani nastavitvi 
spremenljivke je to 2,5" mimo referenčne točke.

9. Izmerite palico in se prepričajte, da je podajalnik palice potisnil na pravilno razdaljo.

CHC – Postopek ponastavitve dolžine palice
Če se podajanje palice ne dokonča uspešno zaradi USTAVLJANJA V SILI ali alarma, lahko
podajalnik palic izgubi trenutno dolžino palice in jo morate ponastaviti.

1. Vnesite način MDI.
2. Pritisnite [V], nato [HANDLE JOG].
3. Z gumbom za upravljanje pomika premikajte V os, dokler se palica ne postavi na 

referenčni položaj.
4. Vtipkajte blok G105 Q1 ; v MDI in nato pritisnite [CYCLE START].

To ponastavi dolžino palice in potisne palico na prvotno dolžino potiska.

4.1.9 Nalaganje kratkih palic - NGC
F4.12: Kratke palice morajo uporabljati vsaj (2) mehanski roki za pobiranje palice

Za obdelovanje kratkih palic:

1. Odprite vrata podajalnika palic in postavite kratko palico na pladenj za polnjenje. 
Prepričajte se, da je palica dovolj dolga, da jo lahko primeta vsaj (2) mehanski roki 
za pobiranje palice. V nasprotnem primeru se lahko palica naloži nepravilno.

2. Zaprite vrata podajalnika palic.
3. Pritisnite [CURRENT COMMANDS] in se premaknite na zavihek Bar Feeder.
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4. Pritisnite gumb [F2].
Podajalnik palic bo naložil in izmeril palico.

5. Odprite vrata dovajalnika in odstranite kratko vrstico iz pladnja.
6. Odprite vrata upravljavca in ročno naložite palico skozi vpenjalno glavo.
7. Pritisnite gumb [F3].

Podajalnik palic bo naložil potiskač in palico premaknil naprej.
8. Pritisnite tipko [HANDLE JOG] in počasi pomikajte, dokler se palica ne uravna z 

vpenjalno glavo ali čelno ploščo.
9. Pritisnite stopalko vpenjalne glave, da stisnete čeljust vpenjalne glave, da se palica 

vpne.
10. Pritisnite gumb [F4] za nastavitev referenčnega položaja.

Odpre se pojavno okno Advance bar to initial length?; pritisnite Y or N 
za napredovanje palice. Ponovite te korake za naslednjo kratko palico.

4.1.10 Nalaganje kratkih palic - CHC (Klasično krmiljenje Haas)
F4.13: Kratke palice morajo uporabljati vsaj (2) mehanski roki za pobiranje palice

Za obdelovanje kratkih palic:

1. Ko nalagate kratke palice na polnilni pladenj, zagotovite, da je palica dovolj dolga, da 
jo lahko primeta vsaj (2) mehanski roki za pobiranje palice, v nasprotnem primeru se 
lahko palica naloži nepravilno.

2. Potisnite vse palice ob stran polnilnega pladnja, ki je najbližje stružnici.
3. Na zaslonski strani »Podajalnik palic« vnesite dolžino najdaljše palice v pladnju tako, 

da uporabite makro spremenljivko #3109 na klasičnem krmilniku Haas (CHC).

CAUTION: Če je vnesena vrednost #3109 premajhna, ali če niste vseh palic
potisnili ob desno stran pladnja, se lahko potiskač zaleti v palico s
polno hitrostjo.
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Potiskač palic se najprej s hitrim pomikom premakne v vmesni položaj in nato 
upočasni, da izmeri dolžino palice.

4.2 Več informacij na spletu
Za posodobljene in dodatne podatke, vključno z nasveti, triki, postopki vzdrževanja in več,
obiščite stran Haas Service na naslovu www.HaasCNC.com. Spodnjo kodo lahko tudi
skenirate s svojo mobilno napravo, da greste neposredno na stran Haas Service:
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Chapter 5: Programiranje
5.1 Primeri programa

V tem razdelku so štirje (4) programski primeri.

• Primer 1 kliče podprogram v ukazu G105 za odrezovanje obdelovanca. Ta način
programiranja je najprimernejši za trdne surovce, kje se mora rezati do sredinske
črte.

• Primer 2 vključuje rez v obdelovanec. Ta slog programiranja je najprimernejši, če ima
zaključni del odprtino skozi središče in ko program za rezanje ne vključuje rezanja
na sredinsko črto.

• Primer 3 opisuje dvojni potisk. Ta slog programiranja je najprimernejši za strojno
obdelovanje dolžine palice, krajše od celotne dolžine obdelovanca, nato potisnite
celotno dolžino obdelovanca.

• Primer 4 opisuje uporabo kode Q13, da specificirate podprogram, ki se bo izvajal na
začetku vsake nove palice. Ta slog programiranja je najprimernejši, kadar za
čiščenje palice pred obdelovanjem potrebujete večkraten prehod, da očistite čelni del
palice. Koda Q13 je edina Q-koda, ki deluje s krmilnikom naslednje generacije
(NGC).

CAUTION: Vzorčni programi v tem priročniku so bili preskušeni glede točnosti,
vendar so samo za nazoren prikaz. Programi ne določajo orodij,
izravnav ali materialov. Ne opisujejo vpenjalnih naprav za
obdelovanec ali drugih pritrdilnih naprav. Če se odločite zagnati
vzorčni program na svojem računalniku, to storite v grafičnem načinu.
Vedno upoštevajte prakse varnega obdelovanja, ko zaženete neznan
program.

5.1.1 1. primer – podprogram za odrezovanje
Ta primer prikazuje najprimernejši način programiranja surovcem iz trdnega materiala, pri
katerem mora operacija odrezovanja izvesti rez do sredinske črte. Material je trdni surovec
s premerom 2" (51 mm) in dokončan del je dolg 1" (25 mm). Orodje za odrezovanje je
široko 0,125". Praznina vretena/orodja je 0,875". Količina surovca, ki ga je treba odstraniti
s čelne ploskve, je 0,025".

Program uporablja naslednje vrednosti spremenljivk za podajalnik palic:
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Ukaz G105 v načinu ročnega vnosa podatkov (MDI), ki ukaže, da se palica natovori in da
jo stroj potisne na Dolžino prvotnega potiska. V tem primeru začetna Dolžina prvotnega
potiska vključuje praznino vretena/orodja 0,875", širino 0,125" orodja za odrezovanje in
čelno toleranco 0,025".

Ta program se začne s klicem podprograma za odrezovanje. Učinek tega je različen,
odvisno od tega, ali gre za novo palico ali če je to naslednja programska zanka za
obdelovano palico:

• Če gre za novo palico, bo podprogram za odrezovanje, ko bo palica nameščena na
Dolžino prvotnega potiska (#3101(F)), izvedel čelno obdelovanje konca palice in
izbrisal prej shranjene podatke za konec palice, nato bo podajalnik palice potisnil ven
dolžino palice plus tolerance (#3100(D)).

• Ko se klic podprograma za palico surovca ponovi, podprogram za odrezovanje
odreže zaključne dele in počisti ukaze za konec palice, nato podajalnik palice potisne
ven specificirano dolžino palice plus tolerance (#3100(D)).

NOTE: Ko pišete program za podajanje palice z rutino za odrezovanje in nato
podate ukaz za podajanja palice, ali ko ga pišete z ukazom za
podajanje palice, ki vključuje klic podprograma za odrezovanje
Pxxxxx, je najbolj varno in najbolj pravilno, da zaženete program z
ukazom za podajanje palice. Ta praksa zagotavlja, da je nov kos
materiala s svojo čelno površino nameščen v pravilnem položaju in da
je vedno na voljo za preostanek postopka.

Upoštevajte tudi, da ima glavni program v vrstici od-druge-do-zadnje ukaz M99
izbrisan-blok. To vam dovoljuje, da vklopite brisanje bloka, če želite, da se program izvaja
samo enkrat (1).

Številka 
spremenljivke/č

rka za 
krmiljenje 
naslednje 
generacije 

(NGC) Opis Vrednost

#3100 (D) Dolžina dela + toleranca odrezovanja + čelna toleranca 1,150

#3101 (F) Dolžina prvotnega potiska 2,025

#3102 (G) Minimalna dolžina vpenjanja 1,0
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%
O00023 (PART PROGRAM)
G105 P24 (CALL CUTOFF SUB PROGRAM THEN BAR FEED)
T303 (FACE & TURN)
G50 S1500
G96 S500 M03
G00 G54 X2.1 Z0 M08
G01 X-0.05 F0.005
G00 X1.95 Z.05
G01 Z-1.0 F0.01
X2.1
G53 G00 X0
G53 Z0
/M99
M30
%
%
O00024 (CUT-OFF SUB PROGRAM)
T404
G50 S1500
G96 S500 M03
G00 X2.1 Z0.1 M08
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH)
G01 X-0.05 F0.005
G00 X2.1
G53 X0
G53 Z0
M99
%
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F5.1: 1. primer programiranja Dimenzije niso v merilu. [1] Prikaže palico po prvotnem potisku pri 
nastavljanju z ročnim vnosom podatkov (MDI Setup), [2] prikaže palico med naslednjimi 
podajanji, [A] referenčna točka, spremenljivke, kot so definirane zgoraj.

5.1.2 2. primer – odrezovanje v programu
Ta primer prikazuje najprimernejši način programiranja, ko pri operaciji odrezovanja ni
treba rezati do sredinske črte, ker ima dokončani del lodprtino skozi središče. Za razliko od
primera v prvem programu, ki uporablja isti podprogram za obe čelni površini nove palice
in odrezovanje končanih delov, ta program vključuje operacijo čelnega obdelovanja in
ločeno operacijo odrezovanja za dokončana dela. Čelno rezkanje do sredinske črte
obdelovanca. Da bi prihranili čas strojnega obdelovanja, bo postopek odrezovanja rezal
samo do notranjega premera dokončanega dela.

Material je trdni surovec s premerom 2" (51 mm) in dokončani del dolg 1" (25 mm). Orodje
za odrezovanje je široko 0,125". Praznina vretena/orodja je 0,875". Količina surovca, ki ga
je treba odstraniti s čelne ploskve, je 0,025".

Program uporablja naslednje vrednosti spremenljivk za podajalnik palic:

#3100

#3102
A

0.875"

0.125" 1.0"

X0, Z0
#3102

A

#3101

1 2

Številka 
spremenljivke/č

rka za 
krmiljenje 
naslednje 
generacije 

(NGC) Opis Vrednost

#3100 (D) Dolžina dela + toleranca odrezovanja + čelna toleranca 1,150
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Ukaz G105 v načinu ročnega vnosa podatkov (MDI), ki ukaže, da se palica natovori in da
jo stroj potisne na Dolžino prvotnega potiska. V tem primeru Dolžina prvotnega potiska
vključuje dolžino 1" za dokončani del, praznino vretena/orodja 0,875", širino orodja za
odrezovanje 0,125" in čelno toleranco 0,025".

Ta program se začne s postopkom čelne obdelave in spremembe lege obdelovanca, nato
sledi postopek odrezovanja in na koncu ukazom za podajanje palice.

Upoštevajte tudi, da ima glavni program v vrstici od-druge-do-zadnje ukaz M99
izbrisan-blok. To vam dovoljuje, da vklopite brisanje bloka, če želite, da se program izvaja
samo enkrat (1).

% ;
O00020 (PART PROGRAM) ;
T303 (FACE & TURN) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;
X2.1 ;
G53 G00 X0 ;
G53 Z0 ;
T404 (CUT OFF OPERATION) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH) ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
G105 (BAR FEED) ;

#3101 (F) Dolžina prvotnega potiska 2,025

#3102 (G) Minimalna dolžina vpenjanja 1,0

Številka 
spremenljivke/č

rka za 
krmiljenje 
naslednje 
generacije 

(NGC) Opis Vrednost
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/M99 ;
M30 ;
%

5.1.3 3. primer – Dvojni potisk
Ta primer pokaže dvojno potiskanje obdelovanca. Program vsebuje (2) ukaza G105. Prvi
ukaz G105 uporablja vrednosti spremenljivk, ki so določene na zaslonski strani trenutnih
ukazov za podajalnik palice. Drugi ukaz G105 uporablja vrednosti J in K, ki preglasita
spremenljive vrednosti.

NOTE: Koda G105s kodo J ne bo dodala inkrementalne vrednosti za števec.
Koda J je namenjena operacijam z dvojnim potiskanjem pri pripravi
dolgih kosov.

To je najprimernejši način programiranja, ko na primer potrebujete togost kratke palice za
del svoje operacije in nato želite strojno obdelovati daljši, dokončani del.

Material je trdni surovec s premerom 2" (51 mm), dokončani del je dolg 4" (100 mm).
Orodje za odrezovanje je široko 0,125". Praznina vretena/orodja je 0,875". Količina
surovca, ki ga je treba odstraniti s čelne ploskve, je 0,025".

Program uporablja naslednje spremenljive vrednosti podajalnika palice. Te vrednosti
veljajo za prvi ukaz G105, podan brez naslovnih kod:

V drugem ukazu G105 program uporablja naslednje naslovne kode, da preglasi vrednosti,
podanih za spremenljivke podajalnika palice:

Številka 
spremenljivke Opis Vrednost

#3100 (D) Dolžina dela + toleranca odrezovanja + čelna toleranca 1,150

#3101 (F) Dolžina prvotnega potiska 2,025

#3102 (G) Minimalna dolžina vpenjanja 4.0
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Upoštevajte tudi, da ima glavni program v vrstici od-druge-do-zadnje ukaz M99
izbrisan-blok. To vam dovoljuje, da vklopite brisanje bloka, če želite, da se program izvaja
samo enkrat (1).

Ukaz G105 v načinu MDI, ki ukaže natovarjanje palice in potisk za vrednost Dolžine
prvotnega potiska. V tem primeru Dolžina prvotnega potiska vključuje dolžino 2" za prvo
toleranco stroja in za čelno toleranco 0,025".

Preden ta program zaženete prvič, je treba po natovarjanju palice v načinu MDI premakniti
kazalec na zaslonu na blok, ki sledi po prvem ukazu G105 v programu, da obidete prvo
potiskanje. Ne pozabite, da je po Prvotnem potisku palica že v položaju za zagon strojnega
obdelovanja.

%
O00021 (DOUBLE PUSH WITH Bar Feeder) ;
G105 (BAR FEED USING MACRO VARIABLES) ;
T303 (FACE & TURN) ;
M01 ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;
X2.1 ;
G53 G00 X0 ;
G53 Z0 ;
G105 J3.0 K1.0 (BAR FEED WITH OPTIONAL VARIABLES) ;
M01 ;
T404 (CUT OFF TOOL) ;
G55 (WORK OFFSET CHANGE) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G55 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-4.125 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;

Kode naslova Opis Vrednost

J Dolžina dela + toleranca odrezovanja + čelna toleranca 3.0

K Minimalna dolžina vpenjanja 1,0



Primeri programa 

32

/M99 ;
M30 ;
%

5.1.4 4. primer – Klasično krmiljenje Haas (CHC) – Q13 
Podprogram za čelno obdelovanje
Ta program uporablja dve poti čelnega obdelovanja, ki se izvajata pogojno na začetku
vsake nove palice. Ukaz Q13 v vrstici G105 določa program O00025 kot novi podprogram
za čelno obdelovanje.

Vsakič, ko krmilnik natovori novo palico, poda spremenljivki #3114 vrednost 1. To sporoči
krmilniku, da zažene specificirani podprogram pri Q13. Krmilnik nato spremeni vrednost
spremenljivke #3114 v 0, dokler ne naloži naslednje nove palice. Vse dokler spremenljivka
#3114 ima vrednost 0, krmilnik ne izvaja podprograma za čelno obdelovanje.

%
o00022;
G105 Q13 P25 (RUN FACING SUBPROGRAM AT A NEW BAR) ;
T303 (FACE & TURN) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;
X2.1 ;
G53 G00 X0 ;
G53 Z0 ;

Številka 
spremenljivke/č

rka za 
krmiljenje 
naslednje 
generacije 

(NGC) Opis Vrednost

#3100 (D) Dolžina dela + toleranca odrezovanja + čelna toleranca 1,150

#3101 (F) Dolžina prvotnega potiska 2,025

#3102 (G) Minimalna dolžina vpenjanja 1,0
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M01 ;
(CUT-OFF PROGRAM) ;
T404 ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH) ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%
%
O00025 ;
T303 (FACING PROGRAM FOR BEGINNING OF NEW BAR) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z.1 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 (1ST FACING PASS) ;
G00 Z.15 ;
X2.1 ;
Z.05 ;
G01 X-0.05 (2ND FACING PASS) ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%

5.1.5 4. primer – Krmilnik naslednje generacije (NGC) – Q13 
Podprogram za čelno obdelovanje
Ta program uporablja dve poti čelnega obdelovanja, ki se izvajata pogojno na začetku
vsake nove palice. Ukaz Q13 v vrstici G105 določa program O00025 kot novi podprogram
za čelno obdelovanje.

Vsakič, ko krmilnik natovori novo palico, poda spremenljivki #3114 vrednost 1. To sporoči
krmilniku, da zažene specificirani podprogram pri Q13. Krmilnik nato spremeni vrednost
spremenljivke #3114 v 0, dokler ne naloži naslednje nove palice. Vse dokler spremenljivka
#3114 ima vrednost 0, krmilnik ne izvaja podprograma za čelno obdelovanje.
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%
o00022;
G105;
G105 Q13 P25 (RUN FACING SUBPROGRAM AT A NEW BAR) ;
T303 (FACE & TURN) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;
X2.1 ;
G53 G00 X0 ;
G53 Z0 ;
M01 ;
(CUT-OFF PROGRAM) ;
T404 ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH) ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%
%
O00025 ;

Številka 
spremenljivke/č

rka za 
krmiljenje 
naslednje 
generacije 

(NGC) Opis Vrednost

#3100 (D) Dolžina dela + toleranca odrezovanja + čelna toleranca 1,150

#3101 (F) Dolžina prvotnega potiska 2,025

#3102 (G) Minimalna dolžina vpenjanja 1,0
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T303 (FACING PROGRAM FOR BEGINNING OF NEW BAR) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z.1 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 (1ST FACING PASS) ;
G00 Z.15 ;
X2.1 ;
Z.05 ;
G01 X-0.05 (2ND FACING PASS) ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%

5.2 Podajalnik palic NGC - Števec
F5.2: Prikaz števca podajalnika palic

Podajalnik palic lahko šteje pripravljene kose za obdelovanje ali dolžine materiala za
pripravo. Vrednosti nastavljene v Maximum Number of parts, ki so različne od ničle (0),
določajo načine aktivnega štetja. Prva vrednost, ki ni ničla, ustavi cikel, če obstaja več kot
ena.
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Za ustavitev stroja, ko izberete število delov, nastavite Maximum Number of Parts na
izbrano vrednost. Z vsakim ukazom G105 števec zviša prešteto število za eno enoto
(inkrementalno vrednost). Če je na začetku programa koda G105, števec zviša prešteto
število za inkrementalno vrednost pred začetkom obdelovanja vsakega obdelovanca. Če
je na začetku programa koda G105, števca zviša prešteto število za inkrementalno
vrednost po zaključenem obdelovanju vsakega obdelovanca.

NOTE: Koda G105s kodo J ne bo dodala inkrementalne vrednosti za števec.
Koda J je namenjena operacijam z dvojnim potiskanjem pri pripravi
dolgih kosov.

F5.3: Prikaz časomerilcev

Za ogled števcev zapustite zavihek Devices in se premaknite do zavihka Timers.

Tudi v načinu NGC imate možnost dostopa do spremenljivk v klasičnem načinu CHC v
zavihku Macro Vars.
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5.3 Števec – CHC (Klasično krmiljenje Haas)
Podajalnik palic lahko šteje število uporabljenih palic, število izdelanih obdelovancev ali
dolžino kosa surovca za obdelovanje. Vrednosti, ki NISO ničla so nastavljene v Max #
Parts (#3103), Max # Bars (#3104) ali Max Length to Run (#3105) določajo način
z aktivnim štetjem. Prva vrednost, ki ni ničla, ustavi cikel, če obstaja več kot ena.

Za ustavitev stroja po izbranem številu delov nastavite Current Number of Parts Run
(#3106) na ničlo. Nato nastavite Max # Parts(#3103) na izbrano količino. Z vsakim
ukazom G105 števec zviša prešteto število za eno enoto (inkrementalno vrednost). Če je
na začetku programa koda G105, števec zviša prešteto število za inkrementalno vrednost
pred začetkom obdelovanja vsakega obdelovanca. Če je na začetku programa koda G105,
števca zviša prešteto število za inkrementalno vrednost po zaključenem obdelovanju
vsakega obdelovanca.

Za ustavitev stroja po določenem številu palic nastavite Current Number of Bars Run
(#3107) na ničlo. Nato nastavite Max # Bars(#3104) na število palic, za katere se bo
izvedlo obdelovanje. Števec doda inkrementalno vrednost ob vsaki naloženi palici

Za ustavitev stroja po določeni dolžini palice nastavite Current Length Run (#3108) na
ničlo. Nato nastavite Max Length To Run(#3105) na skupno dolžino palice, ki jo želite
obdelovati.

NOTE: Števec doda inkrementalno vrednost na vsako razdaljo potiska ob
vsakem ukazu kodeG105. Ta razdalja je bodi si prvotna potisna
dolžina (#3101) po nalaganju palice ali dolžina dela + odrezovanje
(#3100) pri vsakem podajanju palice po prvotnem potisku.

5.4 Makro spremenljivke
T5.1: Makro spremenljivke podajalnika palic

Spremenl
jivka Ime Opis

#3100 DOLŽINA DELA + ODREZ Inkrement podajanja palice (dolžina palice, 
potisnjena ven z vsakim ukazom G105 po 
natovarjanju palice). Zaključna dolžina dela + 
dolžina odrezovanja + toleranca za čiščenje čelne 
površine.

#3101 DOLŽINA PRVOTNEGA 
POTISKA

Prvotna dolžina podajane palice (dolžina palice, 
potisnjene ven mimo referenčnega položaja, v 
katerem je natovorjena).
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#3102 MIN DOLŽINA ZA 
VPENJANJE

Najmanjša dolžina za vpenjanja (dolžina palice, ki 
se zahteva za vstavljanje v vpenjalno stročnico plus 
dolžina, ki mora moliti iz zadnje strani vpenjalne 
stročnice).

#3103 MAKS. # DELI Maksimalno število delov.

#3104 MAKS. # Palice Maksimalno število palic.

#3105 MAKS. DOLŽINA ZA 
OBDELOVANJE

Maksimalna dolžina za obdelovanje.

#3106 TRENUTNI # DELI ZA 
OBDELOVANJE

Števec delov.

#3107 TRENUTNE # PALICE ZA 
OBDELOVANJE

Števec palic.

#3108 TRENUTNA DOLŽINA ZA 
OBDELOVANJE

Števec dolžin.

#3109  DOLŽINA NAJDALJŠE 
PALICE

Dolžina najdaljše palice (nastavljena na 48, če ni 
znana). Nastavitev dolžine blizu mere palice 
surovca omogoča hitrejše merjenje krajših palic. Ta 
dolžina mora biti daljša od palice surovca, ki ga 
uporabljate.

#3110 Samo 
za branje.

TRENUTNA DOLŽINA 
PALICE ZA 
OBDELOVANJE

Trenutna dolžina palice, izmerjena s strojem.

#3112 
(Samo 
notranje)

REFERENČNI POLOŽAJ Ustanovljeno z uporabo pomika G105 Q4 na 
referenčni položaj

Spremenl
jivka Ime Opis
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5.5 Več informacij na spletu
Za posodobljene in dodatne podatke, vključno z nasveti, triki, postopki vzdrževanja in več,
obiščite stran Haas Service na naslovu www.HaasCNC.com. Spodnjo kodo lahko tudi
skenirate s svojo mobilno napravo, da greste neposredno na stran Haas Service:

#3113 MIN. POLOŽAJ PREMIKA 
NAZAJ

To naravnajte tako, da se potiskač po vsakem 
potisku s kodo G105 premakne nazaj iz obložnega 
opornika vretena. Izvajajte pomike po V osi, dokler 
med koncem potiskača in obložnega opornika 
vretena ne dosežete varno praznino (približno 1 
inč/25 mm). Poglejte svoj položaj na V osi; to bo 
negativna številka (primer: -13,0). Vnesite to 
številko kot pozitivno vrednost pod spremenljivko 
#3113 (primer: #3113= 13,0).

#3114 NOVA PALICA Ta spremenljivka ima vrednost 1, če je zadnja 
operacija podajalnika palic natovorila novo palico. 
Če ima vrednost 0 pomeni, da zadnja operacija 
podajalnika palic ni natovorila nove palice.

Spremenl
jivka Ime Opis
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Chapter 6: Seznam G-kod
6.1 G105 Ukaz servopogonu palice

To je G-koda, ki se uporablja za ukaz podajalniku palice.

G105 [In.nnnn] [Jn.nnnn] [Kn.nnnn] [Pnnnnn] [Rn.nnnn]

I – Izbirna Dolžina prvotnega potiska (makro spremenljivka #3101) Preglasitev 
(spremenljivka #3101, če ni bil podan ukaz I)

J – Izbirna dolžina dela + odrezovanje (makrospremenljivka #3100) Preglasitev 
(spremenljivka #3100, če ni bil podan ukaz J)

K – Izbirna min. dolžina vpenjanja (makrospremenljivka) #3102) Preglasitev 
(spremenljivka #3102, če ni bil podan ukaz K)

P – Izbirni podprogram za odrezovanje
R – Izbirna usmeritev vretena za novo palico

Črke I, J, K so preglasitve za vrednosti makrospremenljivke, ki so navedene na zaslonski
strani Trenutni ukazi. Krmilnik uporabi preglasitvene vrednosti samo za ukazno vrstico, v
kateri so navedene. Vrednosti, shranjene v Trenutnih ukazih, niso spremenjene.

NOTE: Koda G105s kodo J ne bo dodala inkrementalne vrednosti za števec.
Koda J je namenjena operacijam z dvojnim potiskanjem pri pripravi
dolgih kosov.

6.2 Klasično krmiljenje Haas (CHC) – G105 Načini 
Q
Načini Q so posebni ukazi za podajalnik palic, ki jih uporabljate z G105 ukazom v MDI
načinu delovanja s klasičnim krmiljenjem Haas. Ti ukazi so na splošno namenjeni za
nastavitev in odpravljanje napak. Ta razdelek opisuje razpoložljive načine Q. Samo koda
Q13 deluje na krmiljenju naslednje generacije, NGC.

Za uporabo načina Q, vnesite kodo G105 QX ; v način MDI, kjer je X številka načina Q,
za katerega vnašate ukaz, in na zaslonu pritisnite [CYCLE START].
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T6.1: Seznam načinov Q

G105 Q0 – Običajno podajanje palice: Ta ukaz uporabite, da zaženete običajno 
podajanje palice pri načinu ročnega vnosa podatkov MDI. To je isto kot uporaba ukaza 
G105 brez vklopljenega načina Q.

G105 Q1 – Nastavi dolžino palice: Ta ukaz uporabite, da ponastavite dolžino palice, ki je 
bila shranjena v krmilniku. To lahko uporabljate za palice, ki so prekratke za 
natovarjanje, ali za obnovitev po odpravljanju napak. Pritisnite na zaslonu [V] in potem 
[HANDLE JOG], nato z gumbom za upravljanje pomika potisnite palico v referenčni 
položaj. Stisnite vpenjalo za vpenjanje obdelovanca in zaženite ta ukaz, da znova 
izračunate dolžino palice.

NOTE: Potiskač mora biti v stiku s palico med nastavljanjem dolžine palice.
Če je palica potisnjena predaleč, premaknite potiskač nazaj, potisnite
palico ob potiskač, nato jo premaknite v referenčno točko.

G105 Q2 [I] – Nastavite Referenčni položaj in nato namestite točko za Prvotni 
potisk: Ta ukaz nastavi referenčni položaj, razpne vpenjalo za vpenjanje obdelovanca 
in nato potisne palico na razdaljo specificirano za spremenljivko Dolžina prvotnega 
potiska (#3101), ali specificirano kot vrednost I, če je ta vrednost podana, nato stisne 
vpenjalo za vpenjanje obdelovanca. Nato zažene podprogram odrezovanja (PXXXXX), 
če je specificirano. Morate najprej sprožiti ukaz G105 Q4, preden lahko uporabite 
ta ukaz.

NOTE: Potiskač mora biti v stiku s palico med nastavljanjem referenčnega
položaja. Če je palica potisnjena predaleč, premaknite potiskač nazaj,
potisnite palico ob potiskač, nato jo premaknite v referenčno točko.

G105 Q3 – Nastavi referenčni položaj za čelni del palice: Ta ukaz odšteje spremenljivko 
Dolžina dela + odrezovanje (#3100) od trenutnega položaja čelnega dela palice, da 
nastavi referenčni položaj. Nato zažene podprogram odrezovanja (PXXXXX), če je 

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Običajno podajanje palice
Nastavi dolžino palice
Nastavi referenčni položaj
Zamenjaj nastavljeni referenčni položaj
Pomik na referenčni položaj
Nastavi položaj konca palice
Raztovori potiskač

Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13

Natovori potiskač
Raztovori palico surovca
Natovori palico surovca
Natovori palico in jo izmeri
Smer odriva natovorjenega potiskača
Smer odriva natovorjene palice
Čelni del nove palice izklopljen
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specificirano. Glej opis kode G105 Q2 za več podatkov. Morate najprej sprožiti ukaz 
G105 Q4, preden lahko uporabite ta ukaz.

WARNING: Ta ukaz ne povzroči gibanja palice. Če ta ukaz izvedete več kot
enkrat, se referenčni položaj premakne dlje od čelnega dela palice in
po možnosti izven območja vpenjanja. Če palica ob zagonu vretena ni
vpeta, bo prišlo do hudih poškodb.

G105 Q4 [R] – Pomik v referenčni položaj: Ta ukaz natovori palico, jo izmeri in nato 
potisne skozi vreteno. Palica se ustavi tik pred čelnim delom vpenjalne glave. Pritisnite 
RESET (ponovno vzpostavi), da uporabite način z upravljanim pomikom V-osi, da bi 
premaknili palico v referenčni položaj.

G105 Q5– Nastavi položaj za konec palice: Ta ukaz nastavi položaj stikala, ki ga krmilnik 
uporablja za določanje dolžine palice. Ta vrednost je shranjena v polju za spremenljivke 
#3111.

G105 Q6 – Raztovori potiskač: Ta ukaz povzroči, da podajalnik palice odstrani potisni 
drog iz potiskača palic. Nato potisni drog dvigne v položaj za shranjevanje.

G105 Q7 – Natovori potiskač: Ta ukaz povzroči, da podajalnik palice premakne potisni 
drog na potiskač palic.

G105 Q8 – Raztovori palico: Ta ukaz povzroči, da podajalnik palice odstrani palico iz 
prenosnega pladnja in ga da v pladenj za nalaganje. Preden izvedete ta ukaz, se 
prepričajte, da je palica znotraj prostora pladnja za nalaganje.

G105 Q9 – Natovori palico: Ta ukaz povzroči, da podajalnik palic natovori palico iz 
pladnja za nalaganje in ga postavi v prenosni pladenj.

G105 Q10 – Natovori palico in jo izmeri: Ta ukaz natovori palico iz pladnja za nalaganje 
v prenosni pladenj, nato pa jo izmeri. Ta ukaz uporabite, da preverite položaj stikala na 
koncu palice. Palico z znano dolžino postavite v pladenj za nalaganje. Sprožite ukaz 
G105 Q10 in primerjajte dejansko dolžino palice z vrednostjo v polju spremenljivki za 
kodo #3110.

G105 Q11 – Smer odriva natovorjenega potiskača: Uporablja se samo za dostop do 
sklopa. Ta ukaz odrine mehanizem prenosa palice proti pladnju za nalaganje.

G105 Q12 – Smer odriva natovorjene palice: Uporablja se samo za dostop do sklopa. 
Ta ukaz odrine mehanizem prenosa palice stran od pladnja za nalaganje.

G105 Q13 – Čelni del nove palice izklopljen: To kodo uporabite, ko je treba več poti 
čelne obdelave, da se pripravi neraven konec novo naložene palice surovca. Ko krmilnik 
podajalniku palic poda ukaz, da natovori novo palico, nastavi tudi spremenljivko #3114 
do vrednosti 1. Koda Q13 poda ukaz podprogramu, specificiranem v Pxxxxx, nato 
spremeni vrednost spremenljivke#3114 v 0. Podprogram mora vsebovati operacijo, ki 
zahteva izbris podatkov o čelnem delu palice za novo natovorjeno palico. Ko ukaz za 
podajanje palice ne naloži podatkov o novi palici, krmilnik prebere vrednost 0 v 
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spremenljivki #3114 in ne zažene podprograma. To je edina koda Q, ki deluje s stroji za 
krmiljenje naslednje generacije.

6.3 Več informacij na spletu
Za posodobljene in dodatne podatke, vključno z nasveti, triki, postopki vzdrževanja in več,
obiščite stran Haas Service na naslovu www.HaasCNC.com. Spodnjo kodo lahko tudi
skenirate s svojo mobilno napravo, da greste neposredno na stran Haas Service:
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Chapter 7: Vzdrževanje
7.1 Vzdrževanje

WARNING: Pritisnite [POWER OFF] na stružnici, preden opravite vzdrževalna
dela.

Za optimalno delovanje podajalnika palic Haas se zahteva malo rednega vzdrževanja.

• Na potiskač in pušo nanesite mast. Ročno premikajte potiskač naprej in nazaj, da se
mast pravilno razporedi in preverite spoje. To storite približno 1-krat na mesec ali ko
je potiskač suh.

• Približno 1-krat na mesec uravnajte Pripravo za mazanje z mastjo v linearnem vodilu
z odprtino v zaprtem prostoru in nanesite (2) brizga iz pištole za mast.

F7.1: [1] Dostop do mazanja za linearno vodilo

• Očistite prenosni pladenj.
• Če pride do težave s podajanjem, poiščite ovire na poti palice, preden nadaljujete

operacijo. Preverite obrabo ali naplavine ostružkov v obložnem oporniku vretena in
ga po potrebi zamenjajte.

1
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7.2 Več informacij na spletu
Za posodobljene in dodatne podatke, vključno z nasveti, triki, postopki vzdrževanja in več,
obiščite stran Haas Service na naslovu www.HaasCNC.com. Spodnjo kodo lahko tudi
skenirate s svojo mobilno napravo, da greste neposredno na stran Haas Service:
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