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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Stroj smí být obsluhován pouze vyškoleným a autorizovaným personálem obsluhy.
Pokud se stroj používá ke školení, je třeba zajistit, aby školené osoby
nebo žáci byli seznámeni s bezpenostními předpisy!
Stroj smějí obsluhovat pouze vyškolené a autorizované síly.
Výstraha:
Při všech pracích, týkajících se postavení stroje, jeho provozu, přestavení,
úprav, údržby a oprav, je třeba dbát postup vypínání, uvedený v návodu.
Maximální počet otáček stroje nesmí přesáhnout přípustný počet otáček
Bezpečnostní pokyny k obsluze:
Zakázáno je všechno, co ovlivňuje bezpečnost stroje;
Zásadně se nesmějí demontovat nebo uvádět mimo provoz žádná bezpečnostní zařízení.
Před uvedením do provozu se musí obsluha přesvědčit, že jsou řádně zavřené všechny dveře.
Oděvy musí být takové, aby se nemohly zachytit do běžících součástí stroje.
Rukávy košile nebo haleny musí být buď zapnuté, nebo zahrnuté dovnitř.
Dlouhé vlasy a šátky je teba nosit tak, aby se nestaly zdrojem nebezpečí.
Konce šátku nebo šály je teba zastrčit do oblečení.
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
U dlouhých vlasů se případně doporučuje nošení síťky.
Zakrytování pracovního prostoru nevylučuje úplně únik horkých třísek a chladící kapaliny.
Obsluha musí nosit příslušné ochranné oděvy.
Vlivem unikajícího chladícího a mazacího prostředku vzniká zvýšené nebezpečí uklouznutí na pracovišti.
Je třeba učinit vhodná opatření.
Štítky s výstrahami a upozorněními, umístěné na zařízení, se nesmějí odstraňovat.
Je nutno zajistit, aby na stroji nepracovaly žádné nekompetentní osoby
(např. zajištěním hlavního vypínače v nulové poloze pomocí visacího zámku)
Pozor
Chladicí a mazací prostředky jsou látky ohrožující vodu.
Musí se skladovat podle nařízení o skladování, plnění nebo přemisťování látek
ohrožujících vodu, s ochranou proti mrazu. Je nutno zabránit jejich styku
s potravinami. Použité chladicí a mazací prostředky obsahují škodliviny a
jsou zařazeny jako odpad.
Nesmějí se dostat do kanalizace, musí se likvidovat podle zákona o odpadech (sběr vyjetých olejů).
Zákonné předpisy je nutno dodržovat.
O uchovávání chladicích a mazacích prostředků musí být vedeny doklady.

5

Weiler E30 obsluha

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Upozornění na nebezpečí
Následující signální slova a piktogramy se používají v návodu k obsluze a na stroji, aby se upozornili
na nebezpečí, zákazy a důležité informace.

Toto signální slovo upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které má za následek těžká
poranění či dokonce smrt

Toto signální slovo upozorňuje na možné hrozící nebezpečí, které může mít za následek těžká
poranění či dokonce smrt

Toto signální slovo upozorňuje na možné hrozící nebezpečí, které může mít za následek lehká
poranění
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Upozornění na nebezpečí

Toto signální slovo upozorňuje na možné hrozící nebezpečí, které může mít za následek
majetkové škody.

Tento znak poukazuje na tipy použití nebo na zvlášť důležité informace při zacházení se strojem.

Přístroje a vestavěné prostory s tímto znakem jsou vodiči napětí. Před pracemi nebo opravami je
zvlášť nutno dávat pozor na to, aby tyto nebyly pod napětím. Také při vypnutí hlavního vypínače
jsou všechny přístroje označené tímto symbolem vysokého napětí ještě pod napětím.

Místa označena černožlutými štítky upozorňují na nebezpečí pohmoždění a pořezání, kterým lze
stěží zabránit
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OBSLUHA STROJE
E-řada
U strojů E-řady se jedná o soustruhy konvenčního způsobu konstrukce s integrovaným řízením
cyklů. Řízení cyklů umožňuje jednoduchou ruční obsluhu stroje pomocí ručních koleček a pozičního ukazatele
až po částečně automatickou výrobu komplexních obrobků s vysokou přesností. Koncept stroje a řízení se
přitom zaměřuje na hospodárnou výrobu jednotlivých dílů a sérií o malém až středním počtu kusů.
Obsluha Pro obsluhu řízení se používá komfortní ovládací panel s foliovou klávesnicí a plochou obrazovkou
TFT. Vedení obsluhovatele se děje graficky s podporou přes menu, v němž jsou přehledně strukturovány
funkce potřebné v praxi. Pro vložení textových znaků je k dispozici doplňková standardní klávesnice layoutem
psacího stroje. Obsluha E-stroje se provádí přes konvenční ovládací prvky jako ruční kolečka a spínače
vřetene, takže mohou být zachovány ovládací postupy obvyklé při konvenčním obrábění.
Funkce
V ručním provozu lze E-stroj využít jako každý konvenční soustruh s ukazatelem pozice. Ovšem
zde je možné pracovat s konstantní rychlostí řezání, jakož i se soustružením kuželových a obloukových ploch
bez zvláštních pomůcek. V cyklickém provozu jsou pro nejčetnější případy obrábění připraveny cykly, které se
bez rozsáhlých znalostí programování mohou přizpůsobit danému úkolu. Jednoduchým řazením cyklů za
sebou mohou být vytvořeny kompletní programy obrobků. Obrábění pomocí programů DIN/ISO je v
cyklickém provozu rovněž možné.
Simulace Cykly a programy mohou být provedeny před vlastním obráběním obrobku vsimulaci, aby se včas
rozpoznaly a byly odstraněny chyby v programování. Pro první přezkoušení vedení pohybu je k dispozici
jednoduchá čárová grafika a pro přesnější zobrazení procesu třískového obrábění vymazávací grafika.
Řízení programů
Řízení cyklů pracuje se zaměřením na obrobek tzn. všechny naprogramované cykly se
zásadně přiřazují obrobku. Tímto způsobem je později ulehčeno znovunalezení programů. Pro zajištění nebo
archivování programů obrobku slouží v první řadě disketová mechanika, která patří do rozsahu dodávky řízení.
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OBSLUHA STROJE
Ovládací panel
1. Blok číslicových kláves
2. Základní aritmetické operace
3. Vložení
4. Editování
5. Vymazat editovací pole
6. Vymazat znaky
7. Listovat dopředu / dozadu
8. Klávesnice kurzoru
9. Tlačítko volby / přepínací tlačítko
10. Volba nástroje
11. Kapesní kalkulačka
12. Druh okótování
13. Info ( bez funkce)
14. Seznam parametrů
15. Vymazat hlášení
16. Zobrazit seznam alarmů
17. Rozšiřující tlačítko
18. Horizontální lišta Softkey
19. Vertikální lišta Softkey
20. Není obsazeno
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OBSLUHA STROJE
Přehled tlačítek

..

Číselná tlačítka
Zadání číselných hodnot do vstupních
datových polí.
Desetinná čárka
Zadání číselných hodnot do vstupních polí.

Výměna znaménka
Změna znaménka v editačním poli.
Základní aritmetická operace: sčítání
Ve spojení s kapesní kalkulačkou.
Základní aritmetická operace: odčítání
Ve spojení s kapesní kalkulačkou.
Základní aritmetická operace: násobení
Ve spojení s kapesní kalkulačkou.
Základní aritmetická operace: dělení
Ve spojení s kapesní kalkulačkou.
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Vymazat znak dozadu
Vymazání jednoho jediného znaku
v editačním poli.
Vymazat editační pole
Vymazání celého obsahu v editačním poli.

Editování
Dosazení hodnoty ze vstupního datového
pole do editačního pole.
Zadání
Převedení hodnot z editačního pole do
vstupního datového pole.
Volba nástroje
vyvolání funkce řízení nástrojů.

OBSLUHA STROJE
Přehled tlačítek
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Kapesní kalkulačka
Aktivace funkce kapesní kalkulačky.

Info
Toto tlačítko není v současné době
podporováno.

Druh okótování: řetězcová / absolutní kóta
Přepnutí mezi řetězcové kóty a absolutní kóty.

Seznam parametrů
Vyvolání aktuálního seznamu
parametrů.

Klávesnice kurzoru
Pohyb kurzoru, např. při zadání dat.

Vymazat hlášení
Potvrzení hlášení uživatelské plochy.

Tlačítko volby (přepínací tlačítko)
Volba alternativních možností v generátoru kontur.
Volba programů ve správě dat.

Tlačítko rozšíření
Zobrazení vypočtených opěrných
bodů v generátoru kontur.

Listování dopředu / dozadu
Posunout obsah obrazovky dopředu/dozadu.
Výběr prvků kontury v generátoru kontur.

Zobrazit seznam alarmů
Zobrazení seznamu alarmů při vzniku
systémových alarmů.

OBSLUHA STROJE
Obrazovka
1.

Zobrazení skutečné hodnoty

2.

Zobrazení dat vřetene

3.

Zobrazení dat posuvu

4.

Systémová hlášení a alarmy

5.

Hlášení uživatelské plochy

6.

Editační pole (pouze se vsune,
když je možné vkládání )

7. Zobrazení aktivního nástroje
8. Zobrazení aktivní polohy břitu
nebo aktivní stanice u provozu
revolveru
9. Horizontální Softkey
10. Vertikální Softkey
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OBSLUHA STROJE
Klávesnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upozornění

Tlačítka 10 a 14 až 17 nemají pro obsluhu řízení žádný význam
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alfanumerická tlačítka
Mezerník
Vymazat znaky dozadu
Zadávací tlačítko
Klávesnice kurzoru
Listování dopředu / dozadu
Skok na začátek řádku nebo na
začátek seznamu
Skok na konec řádku nebo konec
seznamu
Přepínací tlačítko
Zajišťovací tlačítko
Tabulátor
Vymazat znaky dopředu
Vstupní tlačítko
Alternativní vložení
Řídící tlačítko
Vyskočení ( escape )
Funkční tlačítka ( rezervovaná )

OBSLUHA STROJE
Strojní klávesy

1. Pohony zapnuté / stroj připraven
k provozu
2. Pohony vypnuté / porucha pohonu
3. Všeobecná porucha
4. Jediný posuv / trvalý posuv
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5. Krokování vřetene

9. Odvod třísek ( dodatečná výbava )

6. Volné najetí os

10. Hydraulika zapnuta / vypnuta

7. Brzda vřetene

11. Nouzový Stop

( dodatečná výbava )
8. Chladící kapalina

12. Kontrolka stroje zapnuto / vypnuto

OBSLUHA STROJE
Přehled ovládacích tlačítek

1 Ruční kolečko osy X
2 Ruční kolečko pro
inkrementální volbu
3 Rezerva
4 Cyklus Stop
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5 Cyklus Start
6 Chladící kapalina
7 Potenciometr posuvu
8 4-cestný přepínač

9 Ruční kolečko osy Z
10 Rezerva
11 Nouzové vypnutí
12 Potvrzovací tlačítko

13 Nastavení pomalého
otáčení vřetene při
stisknutém tlačítku
14 Potenciometr vřetene
15 Vřeteno zap vlevo/vpravo

OBSLUHA STROJE
Zapnutí a vypnutí stroje
Pořadí při
zapnutí

Zapnutí stroje se provede v následujícím pořadí:
Zapněte hlavní spínač.
Počkejte, až se na obrazovce objeví maska =referování os.
Stiskněte tlačítko = zapnout pohony.
Uveďte v činnost Softkey = zrušení/NC reset, aby se vymazalo hlášení nouzové vypnutí.
Osy stroje mohou být referovány, jakmile svítí bílé svítící tlačítko = zapnout pohony a už se
nezobrazí hlášení o chybě = nouzové vypnutí.

Pozor

Zapnutí stroje není povoleno, dokud není ukončen rozběh řízení naplno.
Rozběh naplno je ukončen teprve tehdy, když se objeví základní obraz = referování os.

Upozornění Pro zapnutí musí být spínač vřetene a 4-cestný přepínač v nulovém nastavení,
jakož i musí být odblokovány všechny nouzové vypínače.

Pořadí při
vypnutí

Při vypnutí stroje má být dodrženo následující pořadí:
Stiskněte tlačítko = vypnout pohony. Vypnout hlavní vypínač.

Upozornění Vypnutí stroje se může v zásadě provést v každém funkčním menu. Plynulé odstavování
řízení není nutné. Při použití cyklů se musí dávat pozor na to, že po vypnutí zůstávají
zachována pouze data, která byla předána do NC paměti pomocí Softkey = konec s uložením.
Proto je výhodné před vypnutím stroje, že se zásadně skočí do základní masky(ruční provoz).
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OBSLUHA STROJE
Ruční ovládání
Ruční kolečka

1

3

Funkce
Stroj disponuje k ručnímu řízení
os dvěma elektronickými ručními kolečky.
Ta nejsou mechanicky propojena s osami
stroje, nýbrž předávají příkazy pro dráhu
přes elektrické impulsy na řízení. Řízení
se provádí přes servomotory
Obsluha Ruční kolečka vyrábí podle
nastavení zarážky impuls. Dráha, která
se urazí pro každý impuls, může být
ovlivněna přes inkrementální přepínač
volby. Lze volit faktory 0, 0,001, 0,01 a 0,1 .

2
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OBSLUHA STROJE
Pojíždění strojními posuvy
Funkce
Spuštěním 4-cestného spínače se provede automatický pohyb ve směru osy. Posuv zde vyplývá z
nastavení posuvu v masce POSUV / VŘETENO a z aktuálního nastavení potenciometru posuvu. Rozsah
hodnot potenciometru je od 0 do 120% ( 0%: posuv zablokován, 120%: aktivní posuv=1,2x nastavený posuv).
Obsluha Pro 4-cestný přepínač existují v každém směru pohybu dvě možnosti nastavení:
Nastavení 1: Osy se pohybují s nastaveným posuvem. V tomto nastavení může být 4-cestný přepínač
zablokován.
Nastavení 2: Osy se pohybují rychlostí ve zrychleném chodu. V tomto nastavení nemůže být 4-cestný
přepínač zablokován, nýbrž automaticky se vrací při uvolnění do pozice1.

1

Upozornění
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Po každém pojíždění suportu
ve zrychleném chodu musí být
4 –cestný přepínač uveden do
nulového nastavení, dříve než
se bude pojíždět nastaveným
posuvem

3 4

2

5

1 – Potenciometr posuvu
2 – 4-cestný přepínač
3 – Nastavení pomalého otáčení
vřetene při stištěném tlačítku
4 – Potenciometr vřetene
5 – Zapnutí vřetene vlevo / vpravo

NAJETÍ REFERENČNÍCH BODŮ
Pojíždění suportu před referováním
Pokud se suport stroje nachází mimo popsanou pozici, musí se správně
polohovat pomocí ručních koleček. K tomu jsou po zapnutí pohonů potřebné
následující kroky:
Uveďte v činnost Softkey = ruční provoz .
Objeví se základní obraz = ruční provoz
.
Ruční kolečka jsou nyní aktivní.
Suport pomocí ručních koleček umístěte do zobrazené pozice.
Stiskněte Softkey = referování os.

Proveďte referování os (viz výše).
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NAJETÍ REFERENČNÍCH BODŮ
Funkce

Dříve než mohou být využity všechny funkce stroje, musí se referovat všechny osy a vřeteno.
Při referování se provede vyrovnání mezi zobrazenou a skutečnou pozicí osy.

Upozornění Pokud stroj není referován,
zůstávají 4-cestný přepínač
a spínač vřetene bez funkce !

Postup
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Referování os se provede
najetímreferenčního bodu
do pozitivního směru X a Z.
Vřeteno se referuje první
plnou otáčkou. Po zapnutí
stroje se naobrazovce
automaticky objeví
maska = referování os.

NAJETÍ REFERENČNÍCH BODŮ
Postup

4-cestný přepínač dolů: Najede referenční bod osy X.
4-cestný přepínač doprava: Najede referenční bod osy Z.
Dosažení referenčního bodu se ukáže odpovídajícím symbolem pro každou osu.
Softkey ruční provoz stiskněte, aby se přepnul ruční provoz.
Zapněte spínač vřetene dopředu/dozadu a nechte vřeteno minimálně 1 otáčku rotovat. Poté
vřeteno vypněte. Provedení referenčního otočení vřetene není ze řízení potvrzeno.

Varování

Při referenčním otočení vřetene nesmí být překročen přípustný počet otáček upínacího středu.
Pokud v okamžiku zapnutí vřetene není upnut žádný obrobek, mělo by se referenční otočení
vřetene provést k pozdějšímu okamžiku. Alternativně se může provést tipování vřetene.
Stroj je nyní připraven k provozu. .
Je nutno dávat pozor na to, aby suport stroje se před referováním nacházel v pozici, která
umožňuje najetí vaček referenčních bodů v pozitivním směru osy.
To je zpravidla v blízkosti upínacího středu.

Doporučujeme umístit suport stroje do této pozice již před vypnutím stroje.
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RUČNÍ OVLÁDÁNÍ VŘETENE
Funkce

Přes přepínač vřetene může být spuštěno vřeteno v požadovaném směru otáčení.
Vypnutí se provede pohybu přepínače vřetene do nulové polohy.
Naprogramovaný počet otáček vřetene se může měnit potenciometrem mezi 50 a 120%.

Obsluha

Pro zapnutí přepínače vřetene se musí vytáhnout ven spínací páka.
V ručním režimu je směr otáčení vřetene zadán přes polohu
přepínače následovně:
Přepínač nahoru
Přepínač dolů

otáčení doleva ( chod dozadu)
otáčení doprava ( chod dopředu)

Směr otáčení vřetene

Zásadně je nutno ke směru otáčení vřetene dodržovat
následující: V technologických datech nástroje může být zadán
povolený směr otáčení vřetene vztažený na nástroj. To by mělo
zamezit, aby nástroj mohl být provozován proti jeho směru řezu

1
1. Přepínač směru otáčení vřetene
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RUČNÍ OVLÁDÁNÍ POSUVU A OTÁČEK
Vstupní maska pro technologická data a počet otáček se vyvolá přes Softkey POSUV / VŘETENO.
Pro vložení jednotlivých
hodnot se musí přes
klávesy kurzoru zvolit
požadované vstupní pole.
Pro aktivaci požadované funkce se
musí být spuštěna odpovídající
Softkey klávesa. Aktivovaná funkce
se zobrazí zatržením vedle vstupního
pole.
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RUČNÍ NÁJEZD DO POZICE
Funkce

Suport může pomocí funkce Nastavení pozice automaticky uvést do určité pozice. Jsou
k dispozici dvě různé varianty.

Obsluha
Nastavení pozice jedné osy:
Přes Softkey nastav pozici X nebo nastav
pozici Z se může vybrat požadovaná osa
a vložit pozice.
Nastavení pozice obou os současně:
Přes Softkey nastav pozici X + Z mohou
být nastaveny pozice obou os současně.
Požadovaná pozice se zadá do odpovídajících
polí.
Upozornění Funkce Nastavení pozice je
povolena pouze při zapnutém
vřetenu. Pokud se funkce
přesto spustí, je vydáno chybové
hlášení.
Proces nastavení se spustí přes
4- cestný přepínač tak, že se
uvede do odpovídajícího nastavení.
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VZTAŽNÉ BODY
Souřadnicová soustava
Funkce
Aby se mohly správně přiřadit souřadnice zadané v cyklu nebo programu odpovídajícím
bodům, zaměřuje se řízení na určité souřadnicové soustavy a vztažné body

Označení os U soustruhů se směr pohybu příčného suportu srovná s “osou X“ a směr pohybu podélného
suportu s “osou Z“ .Obě osy se označují
jako geometrické osy. V rámci geometrických
os se naprogramují pohyby nástroje.
Souřadnicové soustavy Pro řízení
hrají důležitou roli především
dvě souřadnicové soustavy:
Souřadnicová soustava stroje a
souřadnicová soustava obrobku.
Souřadnicová soustava stroje je
tvořena z fyzicky disponibilních os
stroje. Poloha souřadnicové soustavy
vůči stroji následuje dle DIN66217 tzv.
„Pravidlo tří prstů“ pravé ruky.
V souřadnicové soustavě obrobku se
popisuje geometrie obrobku. Všechny
údaje pozice v cyklech nebo programech
součástí se vztahují na aktuální souřadnicovou soustavu obrobku.
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VZTAŽNÉ BODY
V PRACOVNÍM PROSTORU STROJE
Nulový bod stroje "M"
je počátek souřadnicové
soustavy stroje. Stanoví se při konstrukci stroje
Nulový bod obrobku "N„ je počátek souřadnicové
soustavy obrobku. Slouží jako vztažný bod
a stanoví jej obsluhovatel.
Posunutí nulového bodu "Nx, Nz„ popisuje vyosení
nulového bodu obrobku vůči nulovému
bodu stroje. Zpravidla se přesunutí nulového bodu
provádí u soustruhů pouze na ose Z.
Vztažný bod nástroje "T" je nulový bod pro korektury
délky obrobku "Lx, Lz".
Korektury

Korektury délky nástroje popisují polohu špičky hrotu "P" vůči vztažnému bodu
nástroj.

Referenční bod
délky nástroje

"R" je vztažný bod určený vačkou nebo referenční značkou (skleněné měřítko)
v souřadnicové soustavě stroje. Je nutno, aby řízení mohlo po zapnutí určit
pozici os.
.
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VLOŽENÍ NÁSTROJŮ
Funkce Před změnou do ručního provozu musí být vložen a aktivován minimálně jeden nástroj!

Upozornění Pokud jsou nástroje
již vloženy, při přepnutí do ručního
provozu se automaticky aktivuje
naposledy aktivní nástroj.
Obsluha
Pro vložení nástrojů
musí být vyvoláno řízení nástrojů.
Řízení nástrojů se vyvolá tlačítkem
volba nástroje.
Nový nástroj otevře dialogové
pole pro vložení nástroje
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VLOŽENÍ NÁSTROJŮ
Vstupní datová pole datové masky se označí pomocí tlačítek kurzoru.

Zadejte číslo nástroje
(rozsah hodnoty: 1 až 32000)
a potvrďte tlačítkem zadání.
Upozornění Je povoleno maximálně 200
různých nástrojů!
Zadejte jméno nástroje a
potvrďte tlačítkem zadání.
Otevře se výběrový
seznam se čtyřmi typy
nástroje.
-

Číselnou klávesnicí vyberte
odpovídající typ nástroje.
potvrďte tlačítkem zadání
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VLOŽENÍ NÁSTROJŮ
Příklad
Příklad:
Soustružnické nářadí
Otevře se výběrový seznam
s různými nastaveními břitu.

-

Pomocí bloku číslicových
kláves určete nastavení břitu
a potvrďte tlačítkem zadání.

Vložit nástroj
Pomocí tlačítka vložit nástroj se
vloží nástroj do paměti řízení.

Pozor
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Dříve než se nástroj může použít, musí se změřit. Teprve po změření souhlasí
zobrazená pozice se skutečnou pozicí.

KOREKCE NÁSTROJŮ
Funkce Pomocí korektury nástroje je možné obrábět jeden
a týž obrobek různými nástroji, aniž by se musel měnit
program součástí.
Korektura délky Korektura délky nástroje vyrovnává
vyložení nástroje ve směru X a Z vůči vztažnému bodu
nástroje.

Korektura rádiusu Každý hrot nástroje je opatřen rádiusem. Pomocí
korektur délky může být však stanovena pouze teoretická poloha hrotu
břitu „P“. Aby řízení mohlo vytvořit naprogramovanou konturu obrobku,
je potřebný údaj rádiusu břitu a volba odpovídajících nastavení břitu
pro každý nástroj.
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KOREKCE NÁSTROJŮ
Změření nástrojů

31

Funkce

Při změření se zjišťují korekturní hodnoty pro každý nástroj nasazený na stroji.
Korekturní hodnoty jsou bezpodmínečně nutné pro bezpečnou práci s ručními a
cyklickými funkcemi!

Význam

Při obrábění obrobku se zpravidla používá více různých nástrojů. Všechny tyto nástroje
musí mít ohledně jejich hrotů břitu exaktně stejnou hodnotu pozice.

Metoda

Změření nástrojů se provede účelně s pomocí metody vroubku přímo na stroji.
Přednosti této metody spočívají v jednoduchém a rychlém provedení procesu měření
a v použití jednoduchých měřicích nástrojů (např. měřicí šoupátko).
Nástroj ze sady nástrojů stroje se zde přitom používá jako reference pro všechny ostatní
nástroje. Pomocí referenčního nástroje se zhotoví obrobek s dvěma základními plochami.
Korekturní hodnoty referenčního nástroje se zjistí přímo z rozměrů obrobku.
Korekturní hodnoty všech dalších nástrojů se pak zjistí označením vroubku na základních
plochách.

Obsluha

Změření nástroje se provede přímo v příslušné datové masce nástroje. Nástroj, který se má
změřit, přitom nemusí být bezpodmínečně aktivován, tzn. v pravém horním rohu obrazovky se
může zobrazit libovolné číslo nástroje resp. nastavení břitu.
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KOREKCE NÁSTROJŮ
Měření rozdílných typů nástrojů
Soustružnické nářadí

Řízení zná devět různých nastavení
břitu pro popis orientace nástroje.
Soustružnické nářadí se musí měřit - dle
nastavení břitu různými způsoby. Přitom je
třeba zjistit souřadnicové hodnoty
teoretického hrotu břitu P.
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KOREKCE NÁSTROJŮ
Změření referenčního nástroje
Postup

Upněte obrobek a vložte referenční nástroj.
Hodnoty aktuálních posunutí nulových bodů v úseku obsluhy = servis vynulujte.
Vyměňte referenční nástroj a vyvolejte datovou masku nástroje s příslušnými
korekčními hodnotami.
Pomocí ručních koleček vytvořte na obrobku cylindrickou základní plochu
(podélné soustružení).

Pozor!

Už neměňte pozici X!
Pomocí tlačítek se šipkou označte vstupní datové pole = souřadnice nástroje X.
Vypněte vřeteno.
Změřte průměr obrobku, přímo zadejte a potvrďte tlačítkem = zadání.
Kurzor nyní automaticky skočí do pole = souřadnice nástroje.
Na obrobku vytvořte čelní plochu.
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KOREKCE NÁSTROJŮ
Změření referenčního nástroje
Pozor!

Už neměňte pozici Z!
Vypněte vřeteno.
Zjistěte vzdálenost nulový bod stroje-čelní
plocha (PZ), zadejte jako hodnotu pro
pozici Z a potvrďte tlačítkem = zadání.

Kurzor nyní automaticky skočí do pole
poloměr nástroje R).
Zadejte rádius řezné hrany a potvrďte
tlačítkem zadání.
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KOREKCE NÁSTROJŮ
Změření dalších nástrojů
Připojení
nástrojů

Pokud se mají změřit další nástroje, musí se s referenčním nástrojem dosadit nulový
bod obrobku u aktuálního obrobku.

Postup

Na obrobku vytvořte čelní plochu.

Pozor!

Už neměňte pozici Z!
Spusťte Softkey = nulový bod obrobku.

Ve vstupním datovém poli pro osu Z zadejte hodnotu "0.000" a potvrďte tlačítkem
= zadání.
Nástroj, který se má změřit, vyměňte a vyvolejte datovou masku nástroje s
příslušnými korekčními hodnotami. Popřípadě nástroj znovu vložte.
Pomocí tlačítek se šipkou označte vstupní datové pole = souřadnice nástroje X.
Vnější průměr vztažného obrobku.

Pozor!

Už neměňte pozici X!
Vypněte vřeteno.
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KOREKCE NÁSTROJŮ
Změření dalších nástrojů
Zapište hodnotu průměru a potvrďte tlačítkem zadání.

Rovinnou plochu vztažného obrobku označte vroubkem.

Pozor!

Už neměňte pozici Z!
Pro pozici Z zadejte hodnotu "0.000" a potvrďte tlačítkem
zadání
Zadejte a potvrďte rádius řezné hrany.
Tento způsob postupu je třeba pro každý další nástroje opakovat

Pozor!

Obsluhovatel musí zajistit, aby všechny nástroje užívané na0
Horní suport není integrován do systému měření. Každá změna pozice horního
suportu vyžaduje opakování celé seřizovací procedury resp. posunutí nulového bodu
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KOREKCE NÁSTROJŮ
AKTIVACE NÁSTROJE
Funkce

Před manuálním obráběním nebo po každé výměně nástroje se musí v řízení vyvolat
odpovídající data nástroje. Pouze tímto způsobem může ukazatel pozice zobrazit
správné hodnoty pozice.

Obsluha

Pomocí tlačítka aktivovat nástroj se aktivují korekturní hodnoty nástroje v řízení. Číslo a
nastavení břitu právě aktivního nástroje se pro kontrolu zobrazí na obrazovce.

Upozornění Tlačítko aktivovat nástroj není viditelný v provozních režimech referování os, polohování,
soustružení kuželových ploch, soustružení obloukových ploch a u provádění cyklu!
Varování

Zejména při práci s konstantní řeznou rychlostí musí být zajištěno, že je aktivován správný
nástroj. To nemůže být kontrolováno řízením, nýbrž je zcela v zodpovědnosti samotného
obsluhovatele!
Pomocí tlačítka zpět řízení nástroje zase opustíte.
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NULOVÝ BOD OBROBKU
Najetí nulového bodu
Funkce

Různé délky obrobků a rozměry upínacího prostředku vyžadují, aby se vždy
znovu stanovil stávající nulový bod obrobku. Aby se pokaždé znovu nemusely měřit
všechny nástroje, řízení disponuje funkcí dosadit nulový bod obrobku.
Funkce automaticky vypočte ze zadané hodnoty pozice přiřazení posunutí nulového
bodu.
Posunutí nulového bodu se zpravidla provádí pouze na ose Z.
Posunutí nulového bodu zůstává zachováno, i když se stroj vypne.

Postup

Zvolte základní obraz ruční provoz nebo v úseku obsluhy technologickou masku.
Vyměňte změřený nástroj a aktivujte.
Seřiďte hrot nástroje na nový nulový bod obrobku (udělání vroubku).

Pozor!
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NULOVÝ BOD OBROBKU
Najetí nulového bodu
Vypněte vřeteno

Přes blok číslicových kláves
vložte hodnotu 0.000.
Potvrďte tlačítkem vložit.
Zmáčkněte tlačítko zpět,
abyste se vrátili do
nadřazené masky.

Upozornění
Z bezpečnostních důvodů je
akceptována změna nulového
bodu pouze při vypnutém
vřetenu. Pokud se přesunutí
nulového bodu zadá při běžícím
vřetenu, provede se přestavení
teprve při vypnutí vřetene.
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JEDNODUCHÝ OBRÁBĚCÍ CYKLUS
Funkce

Jednoduchý cyklus může být proveden okamžitě po zadání parametrů a volbě druhu
obrábění a druhu třískového obrábění/řezání. Třískové obrábění se provede s aktivním
nástrojem a s hodnotami posuvu a vřetena ruční úrovně.

Pozor

Před provedením cyklu se nástroj musí uvést do pozice, která umožňuje bezkolizní najetí
spouštěcího bodu!

Pozor

Při provedení by se před stiskem tlačítka Start měl nejdříve vynulovat posuv Override a po
spuštění cyklu nastavit Override a po spuštění cyklu nastavit na nízkou hodnotu. Cyklus
může být prováděn pro kontrolu pojížděcích pohybů také v jednotlivém zdvihu.

Pozor

Spouštěcí bod najede bez zohlednění poloměru řezné hrany!
Pro provedení jsou potřebné následující postupy obsluhy:

• Zavřete ochranný kryt(!)
• Uveďte v činnost Softkey provést cyklus
• Zapněte vřeteno
Upozornění Při řezání závitů nesmí být zvolena žádná konstantní řezná rychlost!

• Stiskněte tlačítko spuštění cyklu
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JEDNODUCHÝ OBRÁBĚCÍ CYKLUS
Upozornění

Pořadí, které se zde musí dodržet, se zásadně liší od dále popsaných obecných cyklů!
Cyklus pak proběhne následovně:
• Pohyb v spěšném chodu z aktuální pozice nástroje ke spouštěcímu bodu
• Opakované pohyby přísuvu, posuvu a zdvihu, dokud není dosaženo koncové kontury
• Zpětný pohyb na spouštěcí bod
• Pohyb v spěšném chodu od spouštěcího bodu zpět k pozici nástroje, která
byla naposled aktuální před cyklem

Upozornění
Pozor
Upozornění

Pozor
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Provádění může být kdykoliv přerušeno pomocí tlačítka CYKLUS STOP nebo
vypnutím vřetena.
Při vypnutí vřetene během třískového obrábění pravděpodobně vznikne škoda na
nástroji a obrobku!
V jednoduchém cyklu závit mohou být po realizovaném zpětném pohybu provedeny
další řezy závitu (prázdné řezy) dalším stiskem CYKLUS START. Pokud se před
CYKLUS START (= spuštění cyklu)pojíždí ručními kolečky, je to zohledněno v
provedení (ruční přísuv).
Ruční přísuv posunuje kompletní cyklus!

JEDNODUCHÝ OBRÁBĚCÍ CYKLUS
Uložení cyklu
Funkce

Pomocí Softkey uložit
jednoduchý cyklus může
být uložen cyklus pro
pozdější použití
v programu obrobku.

Uložení v aktuálním obrobku
Pokud se má cyklus uložit v
aktuálním obrobku, je potřeba pouze
• zadat jméno a
• spustit Softkey uložit jednoduchý
cyklus.
Uloží se cyklus se zadanými
parametry, aktivními čísly nástroje
a aktuálními technologickými
hodnotami z ruční úrovně pod
uvedeným jménem v aktuálním
obrobku.
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JEDNODUCHÝ OBRÁBĚCÍ CYKLUS
Uložení v jiném obrobku
Aby se uložil cyklus pod jiným
než aktuálním obrobkem, musí
se postupovat následovně:
• uveďte v činnost Softkey přehled
obrobků, aby se zobrazila lišta
právě disponibilních obrobků,

• pomocí kláves kurzoru označte
požadovaný obrobek,
• uveďte v činnost Softkey volba
obrobku,

• zadejte jméno pro cyklus a
• uveďte v činnost uložit jednoduchý
cyklus
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ROZBĚH V AUTOMATICKÉM PROVOZU
Vyvolání jednoduchého cyklu z paměti
Funkce

Opětovné vyvolání uloženého
jednoduchého cyklu.
K tomu je nutno postupovat
následovně:
● Zapněte Softkey nahrát
jednoduchý cyklus z paměti.
● Zvolte cyklus pomocí klávesnic
ze seznamu
● a ještě jednou zapněte Softkey
nahrát z paměti jednoduchý
cyklus
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PROGRAMOVÁNÍ
Cykly
Všeobecně

Pomocí automatiky cyklů je možné vykonat také komplexní úkoly obrábění velmi
jednoduchým a racionálním způsobem. Nejsou zde zásadně potřeba žádné
znalosti programování. Všechna nutná zadání se provedou v nešifrovaném textu.

Cykly, druhy
cyklů

Řízení připravuje pro nejčastější případy obrábění vyskytující se v praxi (např.
odřezávání třísek, zapichování, řezání závitů atd.) odpovídající cykly. Ty se
pomocí jednoduchého parametrizování přizpůsobí stávajícímu stanovení úlohy.
Každý z těchto cyklů reprezentuje již obráběcí program, který může být vyvolán,
kopírován a měněn.

Seznam
opakujících se
částí

Řadou po sobě jdoucích cyklů v takzvaném seznamu opakujících se částí se
mohou sestavit kompletní programy součástí. Ty mohou být dle potřeby
doplněny také obráběcími kroky v DIN/ISO-programovém kódu.

Seznam
parametrů

Nakonec je možné vytvořit soubory dílů, takže se parametry cyklů nezadají
pevně, nýbrž jsou naprogramovány jako proměnné. Přidělení hodnot parametrů
proměnným se provede v takzvaném Seznam parametrů. Počet (maximálně 99
parametrů) a jména proměnných může přitom uživatel stanovit dle svých
požadavků
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PROGRAMOVÁNÍ
Obrobky a cykly
Uchování dat Řízení řídí jednotlivé cykly, jakož i celé programy součástí zaměřené na obrobek,
tzn. Všechny cykly a programy musí být přiřazeny určitému obrobku. Vstup výstup programů se rovněž
realizuje ve formě kompletních obrobků
Obrobek
Pod pojmem obrobek není nutno rozumět určitý, komplexní program součásti. Spíše se zde
jedná o jednoduchou organizační pomoc pro správu dat. Jeden obrobek přitom může obsahovat více cyklů.

Obrobky jsou opatřeny jménem, aby bylo kdykoliv zaručeno rychlé vyhledávání. Dodatečně je možné vložit
ke každému obrobku poznámky. Doporučuje se, vložit před programováním cyklů odpovídající obrobek.
Tímto způsobem je dána přehlednost především při správě programů.
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PROGRAMOVÁNÍ
Obrobky a cykly
Také bez odpovídajícího
postupu obsluhy je
obrobek se jménem
STANDARD již k
dispozici v řízení.
Tento obrobek je
aktivní při prvním
zapnutí řízení,
takže se hned může
začít s programováním cyklů.

Nesmí se mazat!
Obsluha
Přepnutí do cyklického
Upozornění provozu se provede v
základním obrazu ruční
provoz spuštěním
Softkey cykly. Poté se
objeví volba cyklu
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PROGRAMOVÁNÍ
Založení nového programu
V každém okamžiku je v řízení aktivní pouze jeden jediný obrobek. Pří volbě obslužného úseku cykly se
automaticky. Navolí naposled aktivní obrobek. Pokud ještě nebyly vytvořeny žádné jiné obrobky, je to
obrobek STANDARD.
Volba
stávajícího
obrobku

Pro volbu již existujícího obrobku ve volbě cyklu zapněte = přehled obrobků. Vsunou se
přitom poznámky k obrobku.
Pomocí kláves kurzoru vyberte obrobek se seznamu.
Vyberte obrobek.

Vytvoření
nového
obrobku

Pro vložení nového obrobku zapněte =nový obrobek.
Vložte jméno obrobku. Zde se smí používat pouze písmena a číslice, avšak žádné
mezery, interpunkční znaménka a zvláštní znaky!
Potvrďte vložení pomocí = vložit obrobek.
Pomocí tlačítka = zpět se vložení přeruší. Obrobek je aktivní hned po volbě vložení.

Upozornění
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Délka jména obrobku je omezena 24 znaky, zvláštní znaky jako tečka, čárka mezera atd.
nejsou povoleny.
Mnohá paměťová média podporují pouze názvy souboru s 8 znaky.

PROGRAMOVÁNÍ
Volba cyklu

Z aktuálního obrobku mohou být zvoleny pouze stávající cykly pro
obrábění nebo naprogramovány nové.

Volba druhu cyklu

Dříve než se může zvolit určitý cyklus, musí se v masce =volba cyklu určit příslušný
= druh cyklu. Zde se mohou použít klávesy kurzoru nebo číselná tlačítka.
Klávesnicemi kurzoru označte druh cyklu a zapněte =volba cyklu nebo

“1234“
Volba existujícího
cyklu

Vložte předem definovaná čísla druhu cyklu přes číselná tlačítka.
K aktuálně zvolenému druhu cyklu se po zapnutí =přehled zobrazí lišta existujících
programů cyklu.
Uvnitř lišty označte cyklus a potvrďte pomocí =volby cyklu.

Programování
nového cyklu
“1234“

Zapněte =nový cyklus
Vložení jména cyklu: Zde se smí používat pouze písmena a číslice, avšak žádné mezery,
interpunkční znaménka a zvláštní znaky!
Vložení potvrďte pomocí tlačítka =vložení nebo přerušte pomocí =zpět

Upozornění
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Délka jména obrobku je ohraničena na 24 znaků. Zvláštní znaky jako tečka, čárka,
mezera atd. nejsou povoleny.

PROGRAMOVÁNÍ
Programování cyklů
Při programování cyklů se rozlišují zásadně dva dílčí úseky, jmenovitě TECHNOLOGIE a GEOMETRIE
Technologie
V technologické masce se stanoví technologické parametry cyklu jako např. obráběcí
verze, přísuv, spouštěcí bod, přídavek na dokončovací obrábění, hodnoty vřetene a posuvu.
Geometrie
V geometrické masce se definuje kontura, kterou cyklus vytvoří. Ovšem upichovací,
vrtací cykly a cykly odlehčovacího zapichování nemají vlastní geometrickou masku, všechny parametry
jsou zadány v jedné masce.

Programování Programy cyklů se sestaví jednoduchým vyplněním vstupních datových polí předem
definovaných v maskách =vložení parametrů. Každé vstupní pole nese označení, z něhož vyplývá
význam stávajících parametrů. Pomocné grafy ulehčují identifikaci geometrických parametrů v kontuře.
V rámci vstupní masky může být pomocí kláves kurzoru označeno určité vstupní pole.
Zde může být přímo zadána hodnota.

Tlačítkem EDIT se převezme hodnota z označeného vstupního pole do editačního pole
a může se zde měnit.
Tlačítkem = vymazat znaky se vymažou znaky vlevo před pozicí kurzoru.
Tlačítkem = vložení se převezme hodnota z editačního pole do označeného vstupního pole.
Označení automaticky skočí na další vstupní pole.

Tlačítkem =vymazat editovací pole se vymaže aktuální obsah editačního pole.
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PROGRAMOVÁNÍ
Programování cyklů
Kromě obrazovky-klávesnice je pro zadávání k dispozici také přídavná klávesnice. Ta je potřebná pro
zadání textu (např. jména).

Vertikální lišta Softkey:
Se mění dle toho, jaké vstupní pole je právě označeno. Tímto způsobem je vždy k výběru nabízena
pouze skutečně potřebná funkce.
Horizontální lišta Softkey:

Zůstává v technologické masce nezměněna. Funkce potřebné v rámci programování jsou pro všechny
cykly stejné:
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Přehled

Softkey =přehled zobrazuje lištu stávajících cyklů právě zvoleném druhu cyklu.

Nový cyklus

Tímto Softkey se spustí funkce pro vložení nového cyklu.

Provedení cyklu

Tímto Softkey se zahájí provedení cyklu

Simulace cyklu

Tímto Softkey se vyvolá funkce simulace

Konec bez uložení

Pomocí =konec bez uložení se opustí programování, a níž by se uložilo vložení
( přerušení funkce )

Konec s uložením

Pomocí =konec s uložením se normálním způsobem ukončí programování
cyklu a uloží vložené parametry.

Weiler E30 obsluha

PROGRAMOVÁNÍ
Simulace cyklů
Proveďte volbu cyklu.
Nástroj uveďte do bezpečnostní
pozice mimo spouštěcí bod.
Zapněte Softkey =simulace cyklu
Objeví se obraz =simulace cyklu

Simulační běh může být nastartován
pomocí Softkey =spuštění simulace
Pomocí Softkey =přerušení
simulace se může grafika vrátit na
začátek simulace
Softkey =zastavení
simulace přeruší provádění simulace
Pomocí Softkey = konec simulace
se simulace opustí.
Při ještě aktivní sim. se musí
tento Softkey stisknout dvakrát!
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PROGRAMOVÁNÍ
Provádění cyklů
Pozor U ještě dostatečně nevyzkoušených programů by se měl před stiskem tlačítka Start nejprve
vynulovat posuv Override a po spuštění cyklu nastavit na nízkou hodnotu. V daném případě se může cyklus
nejprve provést v jednotlivém zdvihu (kontrola jednotlivých kroků).
Ukazatel zbytku dráhy Před každou pojížděcí sadou a během pohybu os se kromě aktuální hodnoty pozice
ještě zobrazí dráha, která se musí urazit zpět. Tímto způsobem může být v každém okamžiku kontrolován
pohyb nástroje.
Jednotlivý zdvih / trvalý zdvih Dle nastavení klíčového spínače se provede zpracování cyklu v jednotlivém
zdvihu nebo v trvalém zdvihu. To se zobrazí v indikaci = provedení cyklu.
Jednotlivý zdvih:
Zpracování cyklu se provede po krocích. Každý krok se musí spustit dalším stiskem tlačítka =
spuštění cyklu. Jeden krok přitom může být jeden jednotlivý pojížděcí pohyb, sled více pojížděcích pohybů
(např. při obrábění závitu nebo výpočet v rámci cyklu bez pojížděcího pohybu.
Trvalý zdvih:
Všechny kroky programu cyklu se zpracují po sobě. Kromě začátku cyklu není potřebné
stisknutí tlačítka START.
Varování
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Chybné programování cyklu nemůže být z technických důvodů kontrolováno. Proto se
doporučuje provést před obráběním simulační běh. Chybné průběhy pohybu se tak mohou včas
rozpoznat, aniž by stroj vykonával pohyb.

PROGRAMOVÁNÍ
Provádění cyklů
Po uložení se může cyklus vyvolat a provést k libovolnému okamžiku.
Proveďte volbu cyklu
Nástroj nastavte do polohy, která
umožňuje bezkolizní najetí na
spouštěcí bod.
Zapněte Softkey = provést cyklus.
Ochranný kryt musí být uzavřen!
Stiskněte tlačítko = spuštění cyklu.
Nástroj nyní pojíždí ve =zrychleném
chodu k naprogramovanému spouštěcímu
bodu.
Při objevení se hlášení 700232 = čekání
na vřeteno - zapněte vřeteno.
Zapněte vřeteno.

Stiskněte ještě jednou tlačítko =spuštění cyklu
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PROGRAMOVÁNÍ
Přerušení cyklu
Provádění cyklu může být kdykoliv přerušeno stisknutím tlačítka zastavení cyklu nebo vypnutím vřetene.
Obsluha
zastavení cyklu
zastaví obě osy, přičemž vřeteno běží dále.
vypnout vřeteno
zastaví obě osy a vřeteno.

Pozor

Varování

Při vypnutí vřetene během
třískového obrábění
pravděpodobně vznikne škoda
na nástroji a obrobku!
U cyklu pro obrábění závitu
JE PŘERUŠENÍ CYKLU ÚČINNÉ
TEPRVE NA KONCI ZÁVITU.

Přerušení pohybu posuvu během řezu
není možné!
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PROGRAMOVÁNÍ
Přerušení cyklu
V obou případech přejde řízení do stavu = cyklus přerušen. Ochranný kryt může být nyní otevřen.

Ruční kolečka se uvolní, takže nástroj může odjet od obrobku. Na obrazovce se otevře okno pro přerušení, v
němž lze přečíst změnu pozice. Nyní se může provést například měření na obrobku nebo výměna břitové
destičky (ne: nástroje!).
Varování

Při práci na nástroji nebo obrobku během přerušení cyklu se musí vypnout vřeteno!
Výměna nového nástroje není povolena kvůli rozdílným korekčním hodnotám
na tomto místě!

Pokračování
cyklu

Pro opětovné najetí kontury se musí hrot nástroje přibližovat ručními kolečky k
obrobku, dokud není zobrazen rozdíl pozic v okně přerušení menší než 1 mm.
Poté zavřete ochranný kryt a zapněte vřeteno.
Stiskněte tlačítko = spuštění cyklu.
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PROGRAMOVÁNÍ
Ukončení cyklu
Na konci cyklu se polohuje hrot nástroje na spouštěcí bod. Po dosažení této pozice by se
mělo vypnout vřeteno.
Obsluha

Provádění cyklu se ukončí pomocí tlačítka = KONEC CYKLU.
Přitom se musí vypnout vřeteno.
Pokud se koná pouze výměna obrobku a cyklus má být následně znovu
prováděn, musí se vypnout jen vřeteno.
Nový start obrábění se provede stisknutím tlačítka = CYKLUS START.
CYKLUS STOP
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CYKLUS START

PROGRAMOVÁNÍ
Cyklus odřezávání třísek
Funkce
Všechny kontury obrobku se mohou zásadně obrábět pomocí cyklu odřezávání třísek, které se
skládají z následujících prvků kontury:
Přímka příčně

Přímka podélně

Kužel

Kruh ve směru hodinových ručiček

Fazetka

Kruh v protisměru hodinových ručiček

Odlehčovací zápich

Oblouk

Všeobecně se musí rozlišovat mezi druhy obrábění:
• Hrubování s konturou obrobku/ bez kontury obrobku
• Obrábění načisto
• Kompletní obrábění s konturou obrobku/ bez kontury obrobku
• Hrubování (spěšný chod)
• Kompletní obrábění (spěšný chod).
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PROGRAMOVÁNÍ
Cyklus odřezávání třísek
K tomu může být obrobek obráběn – dle technologického požadavku :
• podélně
• příčně
• diagonálně
• zevnitř
• zvenčí
• zleva
• zprava.

Upozornění

Programování cyklu odřezávání třísek se provádí v rámci = masky
technologických dat.
Kontury obrobku jsou uloženy jako = programy kontur.
Jednou sestavené programy kontury mohou být použity v každém cyklu
odřezávání třísek obrobku. Tak je možné obrábění stejných kontur různými
nástroji a s různými podmínkami řezu (hrubé broušení, obrábění načisto).
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PROGRAMOVÁNÍ
Technologická data
Upozornění Vertikální lišta Softkey se mění v závislosti na tom, které vstupní datové pole je právě
označeno. Tímto způsobem jsou vždy k volbě nabízeny pouze skutečně potřebné funkce.
Jméno
programu
kontur

Údaj kontury, který se použije pro cyklus odřezávání třísek. Pokud ještě nejsou do aktuálního
obrobku vloženy žádné vhodné
kontury, musí se přes Softkey
nová kontura vložit novou konturu
zadáním odpovídajícího jména
kontury.

Pokud již existují programy kontur, může se
z disponibilních kontur vybrat přes Softkey
přehled kontur odpovídající program kontur
Nástroj

Údaj požadovaného čísla
nástroje.

Pozor

Pokud se vybere upichovací
nástroj, zohlední se pouze
vyměřená řezná hrana.
Proto může dojít k porušení
kontury druhou řeznou hranou.

60

Weiler E30 obsluha

PROGRAMOVÁNÍ
Druhy třískového obrábění
Údaj požadovaného druhu třískového obrábění, přičemž se může volit mezi následujícími možnostmi:
Podélně zvenčí:
Vnější obrábění v podélném směru, přičemž
přísuvný pohyb se provede v negativním směru X
a posuvný pohyb ve směru Z.

Podélně zevnitř:
Vnitřní obrábění v podélném směru, přičemž
přísuvný pohyb se provede pozitivním směru X
a posuvný v pohyb ve směru Z
.

Příčně zvenčí:
Vnější obrábění v příčném směru, přičemž přísuvný
pohyb se provede ve směru Z a posuvný pohyb
v negativním směru X

Příčně zevnitř:
Vnitřní obrábění v příčném směru, přičemž
přísuvný pohyb se provede ve směru Z a
posuvný pohyb v pozitivním směru X
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PROGRAMOVÁNÍ
Druhy třískového obrábění
Diagonální třískové obrábění je myšleno zejména pro vyprázdnění obrobků při vnitřním obrábění. Směr
třískového obrábění přitom probíhá paralelně ke spojovací linii počáteční bod – koncový bod.

Diagonálně Vnější obrábění v diagonálním směru, přičemž přísuvný pohyb se provede v negativním zvenčí:
směru X a posuvný pohyb uvnitř kontury diagonálně. Posuvný pohyb při najíždění
zdvihacích a bezpečnostních vzdáleností se provede rovnoběžně s osou.

Diagonálně Vnitřní obrábění v diagonálním směru, přičemž přísuvný pohyb se provede v pozitivním zevnitř:
směru X a posuvný pohyb uvnitř kontury diagonálně. Posuvný pohyb se provede při
najíždění zdvihacích a bezpečnostních vzdáleností rovnoběžně s osou.
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PROGRAMOVÁNÍ
Druhy třískového obrábění
Všeobecně

Směr posuvu je stanoven polohou počátečního bodu (A) a koncového bodu (E)
kontury. Kromě tohoto je polohou spouštěcího bodu (S) ovlivněn výpočet rádiusu
břitu nástroje při korektuře rádiusu řezné hrany. Proto je při programování
technologických dat nutno dávat pozor na správnou polohu spouštěcího bodu (S):
Musí se stále nacházet mimo naprogramovanou konturu.

Druh obrábění

Specifikace požadovaného druhu obrábění, přičemž se pod následujícími druhy
obrábění může zvolit:

Hrubování:

Předběžné obrábění naprogramované kontury obrobku, přičemž se provede
automatické rozdělení řezů se zohledněním předem definovaného přísuvu.
Kontura se předběžně obrobí až na předem definovaný přídavek na obrábění.

Obrábění načisto:

Dokončovací obrábění naprogramované kontury obrobku. Řezný pohyb třískového
obrábění se provede od počátečního bodu ke koncovému bodu kontury. Eventuálně
předem definovaný přídavek na obrábění se u tohoto druhu obrábění nechá být
(předběžné dokončovací obrábění s přídavkem na obrábění).

Kompletní obrábění:

Kombinace hrubého broušení a obrábění načisto v jednom pracovním chodu. Přitom
se provede hrubé broušení obrobku až na předem definovaný přídavek na obrábění a
přídavek na obrábění se při obrábění načisto odstraní z kontury (při kompletním
obrábění se provede obrábění načisto vždy bez přídavku na obrábění!).
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PROGRAMOVÁNÍ
Druhy třískového obrábění
Hrubování(spěšný chod):
Stejná funkce jako hrubování, avšak provedou se přísuvné pohyby
před obrobkem ve spěšném chodu a ne v posuvu.
Kompletní obrábění (spěšný chod): Stejná funkce kompletní obrábění, avšak provedou se přísuvné
pohyby před obrobkem ve spěšném chodu a ne v posuvu. U druhů obrábění hrubé broušení a kompletní
obrábění může být přídavně provedeno obrábění ze zohledněním kontury obrobku. V těchto případech
je třeba zvolit odpovídající druh obrábění s dodatkem „kontura obrobku“.
Přísuv
Specifikace maximální hloubky přísuvu:
Reálný přísuv v cyklu se automaticky přizpůsobí ze řízení,
takže je dáno rovnoměrné rozdělení uběrací řezu. Přitom
se nepřekročí zde naprogramovaná hodnota maximálního
přísuvu.
Spouštěcí bod
Specifikace spouštěcího bodu, který má najet před cyklem
a po cyklu. Spouštěcí bod najede s oběma osami současně
ve spěšném chodu. Z polohy spouštěcího bodu ke kontuře
(počáteční a koncový bod)řízení rozpozná směr posuvu
a obráběcí stranu kontury. Spouštěcí bod (S) musí být zvolen
mimo předobrobek definovaný počátečním bodem (A)
a koncovým bodem (E).
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PROGRAMOVÁNÍ
Druhy třískového obrábění
Upozornění

Pozor

Poloha spouštěcího bodu je závislá na naprogramované kontuře a zvoleném
druhu třískového obrábění (viz také: druhy třískového obrábění).
Pokud je naprogramována špatná poloha spouštěcího bodu, může dojít
k chybám v měření (špatná korektura rádiusu řezné hrany- špatná korektura
směru řezné hrany) nebo ke kolizím!

Upozornění

Jako směrné hodnoty pro vzdálenost spouštěcího bodu k definovanému
obrobku mohou být použity následující vzorce:
Minimální vzdálenost X = 2 x (rádius řezné hrany + bezpečnostní vzdálenost
+přídavek na obrábění X)
Minimální vzdálenost Z = rádius řezné hrany + bezpečnostní vzdálenost
+přídavek na obrábění X

Upozornění

Spouštěcí bod nemá žádný vliv na zahájení přísuvného pohybu. Proto může
ležet daleko mimo konturu předrobku.
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PROGRAMOVÁNÍ
Geometrická data kontur
Editace kontur
Pro zadání nebo změnu již zadaných
kontur se musí vyvolat generátor
kontur. K tomu musí najet kurzor na
vstupní datové pole pro jméno
programu kontury, takže vertikální lišta
Softkey nastaví odpovídající tlačítka
pro zobrazení. Přes Softkey = editace
kontur může být vyvolán generátor
kontur.
Upozornění

Nyní může být spuštěn generátor
kontur, jestliže pro číslo nástroje
v technologické masce je již zapsán
existující nástroj, definován spouštěcí
bod a byla předem definována platná
hodnota pro přídavek na dokončovací
obrábění v X a Z. Jinak je vydáno
hlášení.
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PROGRAMOVÁNÍ
Geometrická data kontur
Obsluha

Navigace v rámci generátoru kontur se provede následujícími tlačítky:
Mezi jednotlivými vstupními datovými poli generátoru kontur se může klávesami
kurzoru přepínat nahoru a dolu.
Mezi jednotlivými kopírovacími prvky se může přepínat listovacím tlačítkem. Přitom se
pomocí ‘Listování dopředu’ dosáhne nejbližšího prvku kontury nebo nového prvku
kontury, který se má zadat, přičemž pomocí ‘Listování zpět’ se může vyvolat předchozí
prvek kontury.
Aktivní prvek kontury je zvýrazněn v grafice kontury červeně.

Počáteční bod

Jako první prvek kontury se musí definovat počáteční bod kontury. Počáteční
bod nemůže být vyvolán ve volbě prvku kontury, nýbrž se automaticky zobrazí
při vložení nové kontury jako první prvek kontury.

Prvky kontury

Pro zadání kontury se může volit mezi následujícími prvky kontury, přičemž po
volbě požadovaného prvku kontury se automaticky zobrazí potřebná vstupní
datová pole pro prvek kontury v generátoru kontur.
Údaje pozice v kontuře mohou být naprogramovány jak absolutní tak relativní.
Mezi jednotlivými druhy programování se může přepínat pomocí tlačítka Druh
okótování řetězcová kóta/absolutní kóta.
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PROGRAMOVÁNÍ
Geometrická data kontur
U mnohých prvků se zobrazí přídavné pole parametrů. V těchto případech existuje alternativní možnost zadání
dle stanovení kótování ve výkresu. Zásadně nemusí být známy všechny parametry jednoho prvku. Neznámé
parametry mohou být vypočteny např. z průběhu kontury.
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Přímka příčně

Standardní zadání:

koncový bod přímky (X)

Přímka podélně

Standardní zadání:

koncový bod přímky (Z)

Kužel

Standardní zadání:
Alternativní zadání:

koncový bod přímky (X a Z)
délka přímky (l)
úhel přímky v pracovním
prostoru (a)
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PROGRAMOVÁNÍ
Geometrická data kontur
Kruh ve směru
hodinových ručiček

Standardní zadání:
Alternativní zadání:

Kruh v protisměru
hodinových ručiček

Standardní zadání:
Alternativní zadání:

koncový bod kruhu (X a Z)
kruhový rádius (r)
střed kruhu (X2 a Z2)
tangenciální přípojky

koncový bod kruhu (X a Z)
kruhový rádius (r)
střed kruhu (X2 a Z2)
tangenciální přípojky

Další možností naprogramovat kruhové prvky je bombáž. Volba se provede přes označovací pole
.
Bombáž
Standardní zadání: koncový bod kruhu (X a Z)
výška kruh. oblouku (h)
Alternativní zadání: střed kruhu (X2 a Z2)
výška kruh. oblouku (h)
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PROGRAMOVÁNÍ
Geometrická data kontur
Tangenciální
přípojky,
bombáž

Kruhové prvky mohou být programovány s tangenciálními přípojkami pro
předchozí nebo následující prvek kontury nebo jako bombáž. Přitom postupujte
následovně:
Klávesami kurzoru vyberte požadované
označovací pole.
Přes tlačítko Volba se může pole označit
nebo znovu vyvolat označení.

Možnost

Při výpočtu řezného bodu prvků kontury
jsou dány dvě možnosti.
Přes Softkey = červená možnost, nebo
modrá možnost) může být zvolen
požadovaný prvek kontury. Volba se
automaticky zapíše do označovacího pole
= možnost:1 (červená) nebo 2 (modrá).
Při zvoleném označovacím poli může být
volba změněna také přes tlačítko Volba.

Tangenciální přechody a bombáž nemohou být označeny současně.
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PROGRAMOVÁNÍ
Geometrická data kontur
Zvláštní prvky
Při průběžném programování kontur se mohou použít zvláštní prvky kontury fazetka,
kontury
rádius a odlehčovací zápich stejným způsobem jako ostatní prvky kontur. Zvláštní prvky
kontury se však ihned graficky nezobrazí, nýbrž teprve po naprogramování následujícího prvku kontury.
Fazetka

Standardní zadání:
úsek fazetky (a a b)
Alternativní zadání:
délka fazetky (c)

Při zadání prvního úseku fazetky (a) se automaticky předem obsadí druhý úsek fazetky, takže fazetka vyvstane
kolmo k úhlové půlicí čáře sousedního prvku kontury. Druhý úsek fazetky (b) se pak ještě může měnit k variaci
polohy fazetky.
Rádius

Standardní zadání:
kruhový rádius (r)

Rádius se vloží do průběhu kontury, takže vzniknou tangenciální přechody k předchozímu nebo následujícímu
prvku kontury.
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PROGRAMOVÁNÍ
Vzorový program cyklus odřezávání třísek
Přípravné Upnout obrobek (aluminium, ∅ 40mm x 120mm)
činnosti
Vložit nebo aktivovat nástroj
Viz kapitola vložení a změření nástroje
Nástroj
Jméno nástroje 85stupňů hrubovací nástroj R0,8
č. 1
Typ nástroje
Soustružnický nůž
Rádius nástroje
R = 0,8 mm
Nastavení břitu
Vně vpravo
nástroj

Jméno nástroje

č. 3

Typ nástroje
Rádius nástroje
Nastavení břitu

33 stupňů nástroj pro obrábění
načisto R0,4
Soustružnický nůž
R = 0,4 mm
Vně vpravo

Dosazení nulového bodu obrobku
Nulový bod se vloží na základě kótování výkresu na čelní plochu obrobku.
Vložení obrobku
Ve volbě cyklu pomocí Softkey = nový obrobek vložte nový díl = závitový kolík‘.
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PROGRAMOVÁNÍ
Vzorový program cyklus odřezávání třísek
Zadání
technologických
dat

JMÉNO CYKLU
Ve volbě cyklu zvolte klávesami kurzoru cyklus odřezávání třísek a spusťte Softkey= volba cyklu.
Neboť k tomuto obrobku ještě neexistuje žádný cyklus odřezávání třísek, objeví se vstupní datové
pole ‚Jméno cyklu odřezávání třísek‘.
Zadání:

V_SCHR1

JMÉNO PROGRAMU KONTURY
Označte vstupní datové pole a uveďte v činnost Softkey = NOVÁ KONTURA).
Zadání:

Kontur1

NÁSTROJ
Označte vstupní datové pole a vložte číslo nástroje uběracího nože.
DRUH TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ
Označte vstupní datové pole a uveďte v činnost Softkey = přepni na třískové
obrábění, až se objeví druh třískového obrábění ‚Podélně zvenčí‘.
DRUH OBRÁBĚNÍ
Označte vstupní datové pole a uveďte v činnost Softkey = přepni obrábění, až
se objeví druh obrábění ‚´Kompletní obrábění (spěšný chod).
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PROGRAMOVÁNÍ
Vzorový program cyklus odřezávání třísek
PŘÍSUV PRO ZDVIH
Označte vstupní datové pole a přes blok číslicových kláves zadejte maximální hodnotu přísuvu:
X = 2 mm
SPOUŠTĚCÍ BOD
Označte vstupní datové pole a přes blok číslicových kláves zadejte spouštěcí bod. Spouštěcí bod
se musí nacházet mimo konturu obrobku. Najede při = spuštění cyklu ve spěšném chodu.
X = 45 mm Z = 5 mm
PŘÍDAVEK NA OBRÁBĚNÍ
Označte vstupní datové pole a přes blok číslicových kláves zadejte přídavek na obrábění. Přídavek
na obrábění v Z (= směr posuvu) musí být menší než 0,2 mm, jinak by byl rádius řezné hrany větší
než rádius, který se bude hrubovat. Přídavek na obrábění v X (= směr přísuvu) je libovolný.
X = 0,5 mm

Z = 0,1 mm

VŘETENO
Označte vstupní datové pole a uveďte v činnost Softkey = přepni vřeteno, až se objeví ‚Konst.
řezná rychlost‘ a přes blok číslicových kláves zadejte hodnotu.
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PROGRAMOVÁNÍ
Vzorový program cyklus odřezávání třísek
Zadání:

300m/min

HRUBÉ BROUŠENÍ
Označte vstupní datové pole a přes blok číslicových kláves zadejte hodnotu. Přepnutí druhu
posuvu není při konstantní řezné rychlosti možné.
Zadání:

0,25 mm/ot

OBRÁBĚNÍ NAČISTO / PODŘÍZNUTÍ
Tato pole se automaticky obsadí při prvním zadání hrubovací hodnoty a mohou být pro příklad
zachována.
Zadání dat Abyste se dostali do masky kontury, musíte označit vstupní datové pole ‚ jméno programu
kontury
kontury. Přes Softkey = editace kontury se dostanete do generátoru kontur.
Počáteční bod
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Počáteční bod

X = -2.000
Z = 1.000

PROGRAMOVÁNÍ
Vzorový program cyklus odřezávání třísek
Kužel

Koncový bod

X = 0.000
Z = 0.000
Úhel a ; Délka l = [žádné zadání]

Kužel

Koncový bod

X = 10.000
Z = [žádné zadání]
Úhel a = 150.000
Délka l = [žádné zadání]

Přímka podélně

Koncový bod

Z = -12.000

Přímka příčně

Koncový bod

X = 15.950

Fazetka

Přímka podélně
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a = 1.500
b = 1.500
c = [žádné zadání]

Koncový bod

Z = -30.000

PROGRAMOVÁNÍ
Vzorový program cyklus odřezávání třísek
Rádius
Přímka příčně

r = 1.000
Koncový bod

Rádius

r = 0.500

Přímka podélně

Koncový bod

Z = [žádné zadání

Oblouk ve směru
hod. ručiček

Koncový bod

X = 25.000
Z = -45.000
r = 15.000
x2 = -5.000
z2 = [žádné zadání]
Možnost 1 (červená)

Rádius
střed

Listování zpět k prvku ‚Přímka podélně
Zvolte červenou možnost w
Dvakrát listujte dopředu
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PROGRAMOVÁNÍ
Vzorový program cyklus odřezávání třísek
Přímka podélně

Koncový bod

Z = -60.000

Přímka příčně

Koncový bod

X = 40.000

Konec s uložením
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