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Wprowadzenie do obsługi oprogramowania MTS ISO extended w wersji 8.0.
Symulator toczenia i frezowania MTS MillTurnSim.
Po uruchomieniu systemu MTS za pomocą pliku MtsTopStart.exe lub za pomocą ikony
widocznej obok

Na ekranie pojawi się następujące okno:

TopTurn – Symulator toczenia do programowania tokarek (2 do 5 osi).
TopMill – Symulator frezowania do programowania frezarek (3 do 5 osi).
TopCAM 2D – Moduł do rysowania i generowania programów NC z rysunku 2D (dla tokarek i
frezarek)
TopCAM 3D - Moduł do generowania programu NC z modelu 3D. Dla frezarek.
TopTrain – Moduł e-learningu.
Uwaga. Opisywane moduły są aktywne wyłącznie wtedy kiedy Użytkownik je posiada. Jeśli nie
zostały zamówione może się zdarzyć, że niektóre z opisywanych modułów nie będą aktywne.
Ilość dostępnych osi, które można programować, postprocesory i języki sterowań zależą
również od zamówionej wersji oprogramowania.
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Użytkownik dokonuje preselekcji typu obrabiarki, jej sterowania oraz ilości osi, które chce
programować. Ilość dostępnych obrabiarek i sterowań oraz ilość dostępnych osi zależy od
tego jak rozbudowaną wersję oprogramowania użytkownik zamówił.
Wyboru dokonuje się
rozwijając pasek z listą
sterowań i obrabiarek

Poniżej przykładowe zestawienia: obrabiarka / sterowanie / ilość programowanych osi.
Sterowanie:
PAL2007-TurnMill
Obrabiarka:
MTS / PAL
Osie:
X, Z, C, Y, B plus
wrzeciono
przechwytujące

Sterowanie:
HAAS
Obrabiarka:
HAAS ST-20SS
Osie:
X, Z
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Sterowanie:
MTS ISO extended Mill
Obrabiarka:
HAAS VF-2SS
Osie:
X, Y, Z, A, C

Sterowanie:
Fanuc 21i
Obrabiarka:
Emco Concept Mill 55
Osie:
X, Y, Z

Sterowanie:
Sinumerik 810-840D
Obrabiarka:
Gildemeister CTX 310
Osie:
X, Z, C, Y
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Sterowanie:
MTS ISO extended Mill
Obrabiarka:
HRML C600V
Osie:
X, Y, Z

Sterowanie:
MTS ISO extended Mill
Obrabiarka:
Emco Concept Mill 55
Osie:
X, Y, Z

Sterowanie:
Sinumerik 840D sl 828D
Obrabiarka:
Gildemeister CTX
Osie:
X, Z, C, Y
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Sterowanie:
MAZAK EIA MATRIX
Obrabiarka:
Mazak HCN 4000
Osie:
X, Y, Z, B

Sterowanie:
Heidenhain iTNC 530
Obrabiarka:
DMC 635V
Osie:
X, Y, Z, A

Sterowanie:
PAL
Obrabiarka:
Robot KUKA
Osie:
X, Y, Z, A, B, C
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Wybierając tokarkę CNC do dyspozycji jest maszyna z konikiem (RS) lub z wrzecionem
przechwytującym (GSP).
Tokarki CNC, które mają możliwość zastosowania napędzanych narzędzi frezarskich i osi C
posiadają w swojej nazwie dopisek „TurnMill”.
Po wybraniu odpowiedniej konfiguracji obrabiarki, sterowania i ilości osi,
uruchamiamy symulator klawiszem

Jeśli chcemy uruchomić
konkretny program,
przed wybraniem
klawisza „Symulator...”
wybieramy program NC
z listy.

Korzystając z
neutralnego sterowania
MTS ISO extended
funkcja postprocesora
jest nieaktywna.
Any ją uruchomić należy
wybrać inne sterowanie
niż MTS ISO extended.
Postprocesor w takiej
sytuacji się uaktywnia i
umożliwia
automatyczne
tłumaczenie programów
napisanych w języku ISO
na dany język
sterowania obrabiarki.
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Po skonfigurowaniu obrabiarki polegającym na wyborze sterowania, maszyny i ilości
dostępnych programowanych osi oraz naciśnięciu klawisza „Symulator...” na ekranie
pijawi się następujący obraz:

Tryby pracy symulatora i funkcje przycisków na podręcznej listwie ikon.
Uruchamianie i zarządzanie programem.

Dialog przygotowawczy.

Tryb MDI / JOG.

Tryb automatyczny.

Edytor NC.

System narzędziowy obrabiarki.

Punkty zerowe G54 – G58.

Rysunki.

Analiza programów CNC.
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Pomiary i kontrola jakości.

Opcje dodatkowe do ustawiania parametrów systemu.

Uruchamianie i zarządzanie programem.

Po wybraniu klawisza uruchamiania i zarządzania programem na ekranie pojawi się
następujący obraz:
Wyboru funkcji
dokonywać można na
dolnej listwie
klawiszami od F1 do F10
klikając na nie lewym
klawiszem myszki lub
korzystając z listwy
systemu operacyjnego
Windows

Wybierając F10 następuje zawsze powrót do menu głównego:
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Oto główne funkcje uruchamiania i zarządzania programem:

F1 – Utwórz nowy program

Pozwala na utworzenie nowego programu NC o
wybranej nazwie.
Po wybraniu F1 – Utwórz nowy program system
przechodzi do dialogu tworzenia nowego programu:

Należy wprowadzić nazwę programu, zaznaczyć jedną z
czterech opcji typu programu i zatwierdzić wpis
klawiszem OK.
System przejdzie do dialogu przygotowawczego do
przygotowania obrabiarki.
F2 – Otwórz istniejący program Otwiera okno z katalogiem istniejących programów do
wyboru:
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F3 – Zapisz program

Zapisuje program otwierając okno ścieżki zapisu.

F4 – Drukuj program

Umożliwia drukowanie programu, drukowanie do pliku
lub utworzenie pliku PDF.

F5 – Importuj program

Otwiera okno Windows Explorer umożliwiając import
programu z zewnętrznego źródła do aktualnego
katalogu.
Otwiera okno Windows Explorer umożliwiając ezport
programu i zapis na zewnętrznym nośniku, np. Pamięci
USB.

F6 – Eksportuj program

Nawigacja w przestrzeni 3D myszką.
W obrębie całego systemu MTS nawigację w przestrzeni 3D pokazującą obrabiarkę i
poszczególne jej elementy (uchwyty, przedmiot obrabiany, narzędzia etc) odbywa się przy
użyciu myszki.

Lewy klawisz myszy wciśnięty i przytrzymany = obracanie przestrzeni 3D wokół punktu
wskazanego myszą.
Prawy klawisz myszy wciśnięty = otwarcie menu dialogowego.
Pokrętło przewijarki myszy = powiększanie i zmniejszanie obrazu 3D.
Wciśnięte i przytrzymane pokrętło przewijarki myszy = przesuwanie obrazu 3D.
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Dialog przygotowawczy.
Przygotowanie tokarki w symulatorze toczenia TopTurn.

Dialog przygotowawczy jest niezbędny do przygotowania obrabiarki przed
przystąpieniem do pisania programu.
Wszystkie informacje wynikające z przygotowania i ustawienia obrabiarki przed
przystąpieniem do pisania programu zostaną automatycznie zapisane w karcie
przygotowawczej programu NC.
Po wczytaniu przygotowanej karty przygotowawczej obrabiarka odczytuje wszystkie
zawarte w niej informacje i ustawia się automatycznie zgodnie z ich treścią.
Od tej chwili możliwe będzie pisanie programu w trybie interaktywnym lub w trybie
edycji. Każdy wpisany przez programującego blok NC w trybie interaktywnym będzie
natychmiast wykonany przez obrabiarkę i pokazany w symulacji przestrzennej 3D lub
płaskiej 2D.

Otwierając katalog na wysokości „Numeru identyfikacyjnego rysunku” można wczytać
rysunek programowanej częśći.
Obsługiwane są następujące formaty: PDF, PNG, SVG, BMP, JPG.
Dialog przygotowawczy
z wczytanym rysunkiem
programowanej części.
Standardowo rysunki
znajdują się w folderze
o nazwie INCAD.
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Dialog przygotowawczy. Informacje ogólne. TopTurn

W zakłądce
INFORMACJE OGÓLNE
wpisać można
poszczególne dane.
Począwszy od nazwiska
programisty, a
skończywszy na
uwagach.
Wpis nie jest
obowiązkowy.
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Dialog przygotowawczy. Przedmioty obrabiane i uchwyty.

Wpis obowiązkowy:
Wymiary przedmiotu
obrabianego – długość i
średnica.
Możliwość definiowania
nakiełka, kierunku
przedmiotu
obrabianego,
przedmiotu
obrabianego
wzorcowego i rodzaju
materiału.

Wybierz typ
zamocowania, uchwyt i
szczęki oraz głębokość
zamocowania.
Wszelkie zmiany
widoczne są na bieżąco
na modelu 3D w oknie
obok okna
dialogowego.
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Użytkownik ma do dyspozycji biblioteki elementów mocujących do wyboru zawierające
dziesiątki różnorodnych elementów mocujących. Istnieje ponadto możliwość definiowania
przez użytkownika własnych.
Poniżej przykład biblioteki uchwytów mocujących.

W zależności od typu wykorzystywanej obrabiarki do dyspozycji użytkownika może być
wrzeciono główne, wrzeciono przechwytujące względnie konik z pinolem.
W bibliotekach elementów mocujących do dyspozycji użytkownika są:
Uchwyty zaciskowe

Uchwyt z tuleją
zaciskową
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Zabierak czołowy

Szczęki mocujące

Konik

Stożek centrujący
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Dialog przygotowawczy. Rejestr punktu zerowego.

Wybierz funkcję G54G57 dla położenia
punktu zerowego i
przesuń go ewentualnie
inkrementalnie w
kierunku osi Z minus z
uwagi na planowanie
powierzchni czołowej
przedmiotu
obrabianego (np. ZI=-1)

Określ położenie
punktu zerowego.
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Dialog przygotowawczy. System narzędziowy.
Wybierz zakładkę
„System narzędziowy” i
naciśnij „Edytuj”.
Na ekranie pojawi się
schemat magazynu z
gniazdami
narzędziowymi.

W celu wybrania w
określonej pozycji
głowicy nowego
narzędzia ustaw się w
danej pozycji i wybierz
„Zamień”

Biblioteka narzędzi
klasycznych
tokarskich
nienapędzanych.
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Biblioteka narzędzi
napędzanych
frezarskich.

Lista narzędzi
danej grupy
narzędziowej

Parametry
producenta
narzędzi

Dwukrotnym
kliknięciem na dany
typ narzędzia lub
wskazanie go i
wybranie klawisza
„Wybierz i zakończ”
pozwala na wejście
do biblioteki danego
typu narzędzia.

W obrębie biblioteki
danego typu narzędzia
wyboru dokonujemy
wskazując na liście
narzędzi właściwe.
Po lewej stronie w oknie
pojawia się model
wybranego narzędzia.
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Wykorzystując wskazane klawisze narzędzie można
eksponować w różnych widokach.

Zaznaczając myszką gniazdo, w którym umieszczone zostało już
wybrane narzędzie na listwie ikon uaktywniają się następujące
ikony:

ZAMIEŃ. Przy pomocy tej funkcji można wybrać nowe narzędzie z
biblioteki narzędzi.
WYTNIJ. Usuwanie narzędzia z danego gniazda z możliwością
umieszczenia go w innym gnieździe (wklej).
WKLEJ. Umieszczanie wcześniej usuniętego narzędzia w nowym
gnieździe.
KOPIUJ. Kopiowanie narzędzia z danego gniazda głowicy
rewolwerowej.
USUŃ. Usuwanie narzędzia z zaznaczonego gniazda.
ROZSZERZONY OPIS. Pokazuje poszczególne elementy składowe
narzędzia z możliwością nawigacji 3D i 2D każdej z nich.
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WARTOŚCI KOREKCYJNE. Wyświetla tabelę wartości korekcyjnych
narzędzia z możliwością zmiany ich wartości.
KALKULATOR CHROPOWATOŚCI. Umożliwia badanie chropowatości
powierzchni na podstawie wpisanych parametrów technologicznych.
ZAPISZ I ZAKOŃCZ. Zapisuje stan głowicy i przełącza symulator do
przestrzeni obrabiarki 3D.
Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie narzędzia i zatwierdzenie wyboru klawiszem
ZAPISZ I ZAKOŃCZ
Uwaga. W obecnym systemie MTS możliwe jest przenoszenie narzędzi w głowicy z miejsca na
miejsce poprzez przeciągnięcie go z jednego gniazda do innego trzymając przyciśnięty lewy klawisz
myszy.

Przełożenie narzędzia z
gniazda nr 1 do
gniazda nr 12 poprzez
przeciągnięcie go
myszką.
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W celu pokazania która powierzchnia obrabianego detalu którym narzędziem została
wykonana można włączyć opcję kolorowania. Gniazdo wybranego narzędzia oznaczane
jest określonym kolorem. Takim samym kolorem zaznaczana jest powierchnia wykonana
danym narzędziem.
Kolory dla zaznaczenia
gniazda narzędzia.
Zmiana koloru = prawy
klawisz myszy otwiera
pole dialogu.

Jak widać na powyższym polu dialogowym, istnieją alternatywne sposoby uzbrojenia
głowicy rewolwerowej i jej modyfikacji.
Wybierając z menu „PLIK” a następnie „NOWY” wszystkie narzędzia zostaną
automatycznie usunięte z głowicy. Można też zapisać różne warianty uzbrojenia głowicy,
by ponownie z niej korzystać.

TAK
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Dialog przygotowawczy.
Informacja o narzędziu w pozycji nr 1 głowicy rewolwerowej (T1 TC1).

Informacja na temat danego narzędzia dostępna jest po użyciu klawisza

Na ekranie widoczne są wszystkie elementy składowe zestawu narzędziowego w
przestrzeni 3D lub widoku 2D (użycie prawego klawisza myszy uaktywnia okno dialogowe
do wyboru dodatkowych opcji) oraz wszystkie szczegółowe parametry techniczne
narzędzia.
Użycie klawisza

pozwala na wyświetlenie tabeli wartości korekcyjnych danego narzędzia.
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Dialog przygotowawczy.
Zakończenie dialogu przygotowawczego.
Po uzupełnieniu
wszystkich zakładek w
dialogu
przygotowawczym
zatwierdza się
obrabiarkę klawiszem

Symulator toczenia
TopTurn przełącza się
na przestrzeń 3D z
widokiem obrabiarki i
jest gotowy do
rozpoczęcia pisania
programu NC.

Dialog przygotowawczy.
Przygotowanie frezarki w symulatorze frezowania TopMill.

Wybierając frezarkę CNC do dyspozycji są frezarki programowane w trzech, czterech lub
pięciu osiach: X, Y, Z, A/B, C z wychylnymi i obracanymi stołami.
Po wybraniu odpowiedniej konfiguracji obrabiarki, sterowania i ilości osi,
uruchamiamy symulator frezowania TopMill klawiszem
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Okno symulatora frezowania TopMill z
przykładową obrabiarką programowaną
w osiach: X, Y, Z, A, C.

Jeśli chcemy uruchomić konkretny
program, przed wybraniem klawisza
„Symulator...” wybieramy program NC z
listy.

Korzystając z
neutralnego sterowania
MTS ISO extended
funkcja postprocesora
jest nieaktywna.
Aby ją uruchomić należy
wybrać inne sterowanie
niż MTS ISO extended.
Postprocesor w takiej
sytuacji się uaktywnia i
umożliwia
automatyczne
tłumaczenie programów
napisanych w języku ISO
na dany język
sterowania obrabiarki.
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Po skonfigurowaniu obrabiarki polegającym na wyborze sterowania, maszyny i ilości
dostępnych programowanych osi oraz naciśnięciu klawisza „Symulator...” na ekranie
pijawi się następujący obraz:

Tryby pracy symulatora i funkcje przycisków na podręcznej listwie funkcji.
Uruchamianie i zarządzanie programem.

Dialog przygotowawczy.

Tryb MDI / JOG.

Tryb automatyczny.

Edytor NC.

System narzędziowy obrabiarki.
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Punkty zerowe G54 – G58.

Rysunki.

Analiza programów CNC.

Pomiary i kontrola jakości.

Opcje dodatkowe do ustawiania parametrów systemu.

Uruchamianie i zarządzanie programem.

Po wybraniu klawisza uruchamiania i zarządzania programme na ekranie pojawi się
następujący obraz:
Wyboru funkcji
dokonywać można na
dolnej listwie
klawiszami od F1 do F10
klikając na nie lewym
klawiszem myszki lub
korzystając z listwy
systemu operacyjnego
Windows

Wybierając F10 następuje zawsze powrót do menu głównego:
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Oto główne funkcje uruchamiania i zarządzania programem:

F1 – Utwórz nowy program

Pozwala na utworzenie nowego programu NC o wybranej
nazwie.
Po wybraniu F1 – Utwórz nowy program system
przechodzi do dialogu tworzenia nowego programu:

Należy wprowadzić nazwę programu, zaznaczyć jedną z
czterech opcji typu programu i zatwierdzić wpis
klawiszem OK.
System przełączy się na dialog przygotowawczy do
przygotowania obrabiarki.
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F2 – Otwórz istniejący
program

Otwiera okno z katalogiem istniejących programów do
wyboru:

F3 – Zapisz program

Zapisuje program otwierając okno ścieżki zapisu.

F4 – Drukuj program

Umożliwia drukowanie programu, drukowanie do pliku
lub utworzenie pliku PDF.

F5 – Importuj program

Otwiera okno Windows Explorer umożliwiając import
programu z zewnętrznego źródła do aktualnego
katalogu.
Otwiera okno Windows Explorer umożliwiając eksport
programu i zapis na zewnętrznym nośniku, np. pamięci
USB.

F6 – Eksportuj program
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Dialog przygotowawczy.
Przygotowanie frezarki w symulatorze frezowania TopMill.

Dialog przygotowawczy jest niezbędny do przygotowania obrabiarki przed
przystąpieniem do pisania programu.
Wszystkie informacje wynikające z przygotowania i ustawienia obrabiarki przed
przystąpieniem do pisania programu zostaną automatycznie zapisane w karcie
przygotowawczej programu NC.
Po wczytaniu przygotowanej karty przygotowawczej obrabiarka odczytuje wszystkie
zawarte w niej informacje i ustawia się automatycznie zgodnie z ich treścią.
Od tej chwili możliwe będzie pisanie programu w trybie interaktywnym lub w trybie
edycji. Każdy wpisany przez programującego blok NC w trybie interaktywnym będzie
natychmiast wykonany przez obrabiarkę i pokazany w symulacji przestrzennej 3D lub
płaskiej 2D.

Otwierając katalog na wysokości „Numeru identyfikacyjnego rysunku” można wczytać
rysunek programowanej częśći.
Obsługiwane są następujące formaty: PDF, PNG, SVG, BMP, JPG.
Dialog przygotowawczy
z wczytanym rysunkiem
programowanej części.
Standardowo rysunki
znajdują się w folderze
o nazwie INCAD.
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Dialog przygotowawczy. TopMill.
Informacje ogólne.

Należy wypełnić pola z
informacjami
ogólnymi.
Wpis nie jest
obowiązkowy.

Dialog przygotowawczy. Przedmioty obrabiane i uchwyty.
Wpis obowiązkowy:
Wymiary przedmiotu
obrabianego –
długość, szerokość i
wysokość dla
prostopadłościanu.
Inne wymiary dla
innych typów
przedmiotu
obrabianego.
Możliwość
definiowania kierunku
przedmiotu
obrabianego,
przedmiotu
obrabianego
wzorcowego i rodzaju
materiału.
Przedmiot obrabiany
przybiera kolor
danego materiału.
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Wybierz typ
zamocowania, imadło
(lub inny typ), szczęki i
głębokość
zamocowania.
Wszelkie zmiany
widoczne są na
bieżąco na modelu 3D
w oknie obok okna
dialogowego.

Użytkownik ma do dyspozycji biblioteki elementów mocujących do wyboru zawierające
dziesiątki różnorodnych elementów mocujących. Istnieje ponadto możliwość definiowania
przez użytkownika własnych, nowych elementów mocujących.
Poniżej przykład biblioteki typów zamocowania.

W zależności od typu wykorzystywanej obrabiarki do dyspozycji użytkownika może być:
imadło, uchwyt szczękowy, uchwyt modułowy. NIE WYSTĘPUJE oznacza brak elementów
mocujących i mocowanie na płycie magnetycznej lub tym podobne.
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W bibliotekach elementów mocujących do dyspozycji użytkownika są:
Imadła

Uchwyty szczękowe

Uchwyt modułowy
TopFix
(opcja dodatkowa)

Elementy system TopFix
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Dialog przygotowawczy. Rejestr punktu zerowego.

Wybierz funkcję G54G57 dla położenia
punktu zerowego i
przesuń go ewentualnie
inkrementalnie w
kierunku osi: X, Y, Z.

Określ położenie
punktu zerowego.

Dokonany wybór elementu zatwierdza się klawiszem z zielonym
„ptaszkiem” w lewym górnym narożniku jak na widoku obok.
Zamknięcie okna dialogowego dokonuje się klawiszem z
czerwonym krzyżykiem
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Biblioteka narzędzi frezarskich:

Wyboru dokonuje się dwukrotnym kliknięciem myszką na dany typ
narzędzia lub poprzez wskazanie go i wybranie
klawiszem “Wybierz I zakończ”
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W obrębie biblioteki danego
typu narzędzi wyboru
dokonujemy wskazując na
liście to właściwe.

Po lewej stronie w oknie
pojawi się model wybranego
narzędzia

Wykorzystując wskazane klawisze, narzędzie można eksponować
w różnych widokach

Zaznaczając myszką gniazdo, w którym umieszczone zostało już
wybrane narzędzie na listwie ikon uaktywniają się następujące
ikony:

ZAMIEŃ. Przy pomocy tej funkcji można wybrać nowe narzędzie z
biblioteki narzędzi.
WYTNIJ. Usuwanie narzędzia z danego gniazda z możliwością
umieszczenia go w innym gnieździe (wklej).
WKLEJ. Umieszczanie wcześniej usuniętego narzędzia w nowym
gnieździe.
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KOPIUJ. Kopiowanie narzędzia z danego gniazda głowicy rewolwerowej.

USUŃ. Usuwanie narzędzia z zaznaczonego gniazda.
ROZSZERZONY OPIS. Pokazuje poszczególne elementy składowe
narzędzia z możliwością nawigacji 3D i 2D każdej z nich.
WARTOŚCI KOREKCYJNE. Wyświetla tabelę wartości korekcyjnych
narzędzia z możliwością zmiany ich wartości.
KALKULATOR CHROPOWATOŚCI. Umożliwia badanie chropowatości
powierzchni na podstawie wpisanych parametrów technologicznych.
ZAPISZ I ZAKOŃCZ. Zapisuje stan głowicy i przełącza symulator do
przestrzeni obrabiarki 3D.

Uwaga. W obecnym systemie MTS możliwe jest przenoszenie narzędzi w magazynie z
miejsca na miejsce poprzez przeciągnięcie go z jednego gniazda do innego trzymając
przyciśnięty lewy klawisz myszy.
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Tryb MDI / JOG.
Ręczne sterowanie obrabiarką w trybie MDI/JOG.

Umożliwia ręczne sterowanie
osiami.
Przesuw osi w inkrementach:
x 1000 = 1 mm
x 100 = 0,1 mm
x 10 = 0,01 mm
x 1 = 0,001 mm

Tryb MDI / JOG.
Ręczne sterowanie obrabiarką w trybie MDI/JOG za pomocą
pulpitu sterującego.

Wywołanie pulpitu sterującego:
Okno / Pulpit obsługowy NC
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Tryb MDI / JOG.
Ręczne sterowanie obrabiarką w trybie MDI/JOG za pomocą
pulpitu sterującego.

Pulpit sterujący jest opcjonalnym rozszerzeniem
systemu MTS.
W celu aktywacji pulpitu należy go włączyć przyciskiem
ON. Wyłączanie za pomocą przycisku OFF.
Po zamknięciu okna z panelem i jego ponownym
otwarciu stan włączenia pozostaje bez zmian.
Szczególne znaczenie ma wyłącznik bezpieczeństwa
(duży czerwony przycisk). Jego wciśnięcie powoduje
natychmiastowe zatrzymanie wszystkich osi i ustawienie
układu sterowania w pozycję OFF.
Ponowne właczenie pulpitu przyciskiem ON możliwe jest
dopiero po odblokowaniu przycisku bezpieczeństwa.
Po właczeniu panelu należy uruchomić najazd na punkt
referencyjny we wszystkich osiach wykorzystując
odpowiednio klawisze: ZRN X, ZRN Y, ZRN Z oraz (o ile są
na wyposażeniu) ZRN A, ZRN B, ZRN C.

Aby móc dokonać zmian w programie NC Przełącznik EDITOR LOCK musi znajdować się w
położeniu WRITE.
W położeniu LOCK zmiany nie są możliwe. Ma to na celu zapobiegać przypadkowym i
niezamierzonym zmianom wprowadzonym przez operatora obrabiarki.

Najważniejsze funkcje przełącznika MODE puplitu obsługowego:
HANDLE. Kółko ręczne

Wybór osi [X], [Y], [Z], [A], [B], [C] oraz
wybór inkrementu [x 1], [x 10], [x 100], [x 1000].

ZRN.

Najazd osi na punkt referencyjny [ZRN X], [ZRN Y], [ZRN Z] i
dalsze osie.

Tryb JOG.

Do sterowania osiami [-X], [+X], [-Y], [+Y], [-Z], [+Z],
[-A/B/C], [+A/B/C] oraz
inkrementem [x 1], [x 10], [x 100], [x 1000]
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Tryb MDI (Manual Data Input) Realizacja poleceń w bloku NC poniżej okna z przestrzenią
obrabiarki.
EDIT

Tryb edycji z uwzględnieniem położenia przełącznika
EDITOR LOCK – LOCK/WRITE.

AUTO

Tryb automatyczny

FEEDRATE OVERRIDE

Posuw w przedziale 0 – 100%

SPINDLE OVERRIDE

Wrzeciono w przedziale 0-100%

RAPID OVERRIDE

Szybki przesuw w przedziale 0-100%

W trybie kółka ręcznego HANDLE, ZRN, JOG i MDI aktywne są dodatkowo klawisze do
włączania i wyłączania obrotów wrzeciona [M03], [M04], [M05] oraz do wymiany narzędzia
[ATC-], [ATC+]

W trybie automatycznym dostępne są następujące funkcje:

Cycle Start

Start programu względnie jego kontynuacja po użyciu Feed
Hold w trybie pojedynczego bloku.

Feed Hold

Zatrzymanie posuwu.

SBK

Włączanie i wyłączanie trybu pracy pojedynczym blokiem.
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SKIP

Ukrywanie bloku.

M01

Włączanie i wyłączanie opcjonalnego zatrzymania.

DRY RUN

Szybkie odtworzenie programu NC bez sterowania
posuwem i bez ruchu w osiach.

MLK

Zatrzymanie osi NC bez zatrzymania programu.

Restart

Kontynuacja programu przy użyciu CYCLE START w
aktualnym stanie obrabiarki i sterowania w zaznaczonym w
edytorze miejscu.

Reset

Przerwanie programu przy zachowaniu aktualnego stanu
sterowania.

Tryb automatyczny. Nawigacja w trybie automatycznym.

Nawigacja w przestrzeni 3D obrabiarki za pomocą myszki:
LEWY klawisz przyciśnięty – obracanie przestrzeni obrabiarki wokół punktu,
w którym znajduje się kursor.
POKRĘTŁO obracane pozwala na powiększanie i zmniejszanie.
POKRĘTŁO wciśnięte i przytrzymane pozwala na przesuwanie modelu obrabiarki.
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Uwaga. Funkcje nawigacji dostępne są również na listwie ikon:

Resetowanie widoku do stanu początkowego.

Powiększanie.

Zmniejszanie.

Powiększanie fragmentu zaznaczonego ramką.

Wciśnięcie prawego klawisza myszki uaktywnia pole dialogowe menu:

Tryb automatyczny. Listwa ikon w trybie automatycznym.

Cofnij blok.
Następuje powrót o jeden blok do tyłu w programie w celu umożliwienia
korekty zapisu.
Cykl start.
Uruchomienie symulacji programu.
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Cykl stop.
Zatrzymanie symulacji.

Cofnij symulację.
Powrót do początku programu NC.

Uruchom ponownie symulację.
Uruchomienie symulacji od początku.

Symulacja w tle.

Włącz maksymalną prędkość.
Symulacja w przyspieszonym tempie.

Pojedynczy blok.
Przełączenie trybu pracy na pracę pojedynczym blokiem.

Pomiń blok.

Opcjonalny stop.

Test kolizji.
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Szybki start. Uruchomienie symulacji istniejącego programu w
symulatorze toczenia TopTurn.

TopStart

Następuje symulacja wybranego programu.
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Szybki start. Symulacja istniejącego programu w symulatorze
toczenia TopTurn pojedynczymi blokami.

W celu realizacji kolejnego bloku programu NC należy nacisnąć przycisk Cykl start

Korzystając z listwy ikon po lewej stropnie ekranu możliwe jest przełączanie pomiędzy
trybami pracy również w trakcie trwania symulacji.

Powrót do symulacji za pomocą

lub

Powrót do symulacji za pomocą
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Edytor NC.

Edytor NC.

W edytorze NC zintegrowane jest programowanie dialogowe dla wybranych języków
sterowań.
Na liście instrukcji i cykli znajdują się wszystkie cykle i funkcje dla danego wybranego języka
sterowania. Po wybraniu określonego cyklu pojawia się tabela dialogowa z adresami
opisującymi dany cykl, do której programujący wpisuje wartości dla poszczególnych
adresów. Pola oznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe do wypełnienia.
Edytor od wersji 8.0 nie zapisuje automatycznie aktywnego programu NC. Zaleca się zatem,
by w przypadku dłuższych programów zapisywać je od czasu do czasu.
Przy tworzeniu nowego programu oraz przed zakończeniem bieżącego system pyta
użytkownika, czy ma zapisać aktywny program NC.
Aktywny program widoczny jest w dolnej części ekranu. Żółta strzałka wskazuje zaś miejsce,
do którego program został zrealizowany. Jeśli żadna strzałka nie jest widoczna oznacza to, że
edytor NC znajduje się w takim trybie, w którym nie można symulować programu NC. By
uruchomić program należy skorzystać z klawisza Cykl start
oraz
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Wykorzystując myszkę użytkownik może wstawić w edytorze punkt zatrzymania widoczny w
formie dużego czerwonego punktu. Po wstawieniu takiego punktu, uruchomienie symulacji
danego programu odbywa się w szybkim tempie w tle do bloku oznaczonego punktem
zatrzymania. Uwzględniane są wszystkie dokonane przez użytkownika zmiany w programie,
narzędziach i mocowaniu przedmiotu obrabianego.

Uruchom ponownie symulację jest kombinacją RESET i Cykl start.
Karta przygotowawcza wczytywana jest na nowo.

Symulacja w tle.
Od aktualnego wiersza symulacja odbywa się bez aktualizacji ekranu aż do punktu
zatrzymania, o ile po drodze nie wystąpi błąd lub kolizja lub też nie nastąpi zakończenie
programu (np. przy skokach). Od tego miejsca można kontunuować przy użyciu klawisza
Cykl start.
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Listwa ikon.

Zapisz program NC

Wytnij. Wycina zaznaczony obszar tekstowy i pozwala na przeniesienie go w
inne miejsce.

Kopiuj zaznaczone do schowka.

Wklej zawartość schowka.

Cofnij ostatnią czynność.

Przywróć ostatnio cofniętą czynność.

Punkt zatrzymania.

Uruchom ponownie symulację.

Symulacja w tle.

Wstaw kolejną wskazówkę.

Wyszukaj podany tekst.
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Numerowanie wierszy NC.

Zaznacz wybrane wiersze jako komentarz.

Cofnij zaznaczone wiersze jako komentarz.

Wykonaj fragmenty.

Edytuj pomoc dynamiczną.

Szukaj kolejnego błędnego wiersza.
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System narzędziowy obrabiarki CNC.

Uzbrojenie głowicy rewolwerowej / magazynu narzędziowego.
Wybierając z listwy menu po lewej stronie Narzędzia edytowany jest aktualny zestaw
narzędzi. Najeżdżając myszką na pozycję w magazynie pojawia się dodatkowe menu.

Narzędzia w każdej chwili można wymienić.
Na listwie ikon w górnej części ekranu znajdują się funkcje zmiany widoku.
W menu Plik znajduje się opcja resetowania wszystkich wartości korekcyjnych narzędzi.
Resetowanie oznacza automatyczną aktualizację korektorów narzędziowych.
Jest to bardzo ważna funkcja niezbędna przy wczytywaniu do wersji 8.0 programów NC z
wersji 7.5.
Ponadto w menu Plik znajduje się funkcja Zarządzania, za pomocą której tworzyć można
nowe narzędzia, zmieniać i usuwać istniejące.
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System narzędziowy. Wartości korekcyjne i ich modyfikacja.

Tabela wartości korekcyjnych TC1 do TC9 dla narzędzia nr T5.

Modyfikacja narzędzia T5 poprzez zmianę długości.
(Kliknięcie prawym klawiszem myszy na narzędzie)

Dokonując modyfikacji zmienić można właściwości narzędzia.
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Rejestr wartości korekcyjnych narzędzia T5 po dokonaniu manipulacji należy zaktualizować.

Jeśli narzędzie załadowane zostanie na innej pozycji uaktywnią się pierwotne wartości
korekcyjne, które dane narzędzie posiadało.

System narzędziowy. Narzędzia preferowane.

Jeśli często korzystamy z niektórych narzędzi możemy dodać je do grupy tak zwanych
narzędzi ulubionych.
Wciśnij prawy klaisz myszy na polu danego narzędzia. Pojawi się okno dialogowe a w nim
między innymi Dodaj do ulubionych. Wybierając tą opcję narzędzie zapisywane jest na liście
narzędzi ulubionych.
Dostęp do nich uzyskuje się ponownie klikając prawym klawiszem myszy na narzędzie w
oknie dialogowym pod hasłem Zmień ulubione.

Nowy zestaw narzędzi można także zapisać przy użyciu Plik / Zapisz jako.
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Punkty zerowe.

Rejestr punktów zerowych G54, G55, G56 i G57 można wywołać w każdej chwili korzystając
z ikony po lewej stronie ekranu.
Klikając podwójnie myszką w pole współrzędnych X, Y, Z, A, B lub C można wstawiać nowe
wartości dla położenia punktu zerowego.
Zmiany widoczne są dopiero po wybraniu kolejnego pola współrzędnych.
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Rysunki.

Wykorzystując opcję Rysunki możliwe jest wyświetlanie na ekranie (wczytywanie)
rysunków, szkiców mocowania i innych dokumentów.

Wczytywać można następujące formaty: SVG, PNG, PDF, BMP, JPG oraz JPEG.

Analiza.

Nowa funkcja analizy programu NC umożliwia raportowanie danych z przebiegu obróbki
poszczególnymi narzędziami w trakcie realizacji programu.
Są to informacje o narzędziu, posuwach, prędkości obrotowej wrzeciona, prędkości
skrawania, wielkości przedmiotu obrabianego, długości torów przejazdu poszczególnych
narzędzi, czasie trwania obróbki i objętości skrawanego materiału.
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Kontrola wykonanego przedmiotu. Pomiary.

Opis poszczególnych ikon poniżej:

Przesuń przekrój.

Wstaw punkt zerowy

Obróć przedmiot obrabiany
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Wybór elementów

Wielokrotny wybór elementów

Poprzedni element

Następny element

Wymiarowanie współrzędnych

Wymiarowanie względem punktu odniesienia

Łańcuch wymiarowy

Wymiarowanie od punktu do punktu

Nowa płaszczyzna przekroju (wybór 3 punktów)

Kopiuj przekrój

Usuń przekrój
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Kryterium wyboru punktów:

Kontur

Środek odcinka

Punkt przecięcia

Środek okręgu

Ćwiartka

Środek łuku okręgu

Cofnik widok

Zoom okno

Zamień widok 2D na 3D

Wskazania w wymiarze średnicowym
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Wymiarowanie względem punktów.
System oblicza odległość pomiędzy wskazanym punktem początkowym i punktem
końcowym.
Punkty pomiarowe wstawiane są poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy.
W zależności od określenia punktów początkowych rozróżnia się następujące rodzaje
wymiarowania:
1. Wymiarowanie współrzędnych
Punktem początkowym jest aktualny punkt zerowy danej powierzchni. Następnie wskazuje
się punkt docelowy.
2. Wymiarowanie względem punktu odniesienia
Pierwszy wskazany punkt staje się punktem odniesienia do kolejnych wymiarów.
3. Łańcuch wymiarowy
Wymiarowanie łańcuchem wymiarowym różni się od wymiarowania względem punktu
odniesienia tym, że punkt końcowy danego pomiaru jest automatycznie punktem
początkowym pomiaru kolejnego.
4. Wymiarowanie od punktu do punktu
Należy wskazać myszką jako pierwszy punkt początkowy wymiaru a jako drugi punkt
końcowy wymiaru.
Funkcja umożliwia ponadto pomiar odległości pomiędzy punktami nie leżącymi na tym
samym przekroju.
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Opcje. Ustawienia wstępne dla symulatorów toczenia TopTurn i
frezowania TopMill.

Otoczenie.
Pokazywanie lub ukrywanie klawiszy
funkcyjnych F1 do F10 w dolnej części ekranu.
Obsługa systemu bez klawiszy funkcyjnych
możliwa wyłącznie przy użyciu listwy ikon.
Następny blok przez ENTER jest godny
polecenia przy programowaniu pojedynczym
blokiem. Nowy wiersz wstawiany jet po
użyciu kombinacji klawiszy SHIFT + ENTER

Przedmiot obrabiany.
Możliwość ustawienia jakości odwzorowania
przedmiotu obrabianego. Zależy w znacznej
mierze od wydajności karty graficznej
komputera.
Wybranie opcji poliedy (wielokąta) umożliwia
odwzorowanie przedmiotu obrabianego w
bardzo wysokiej jakości.

62 | S t r o n a
©MTS GmbH. 2016

Widok.
Możliwość ustawienia parametrów
odwzorowania przestrzeni obrabiarki.
Możliwość wyświetlania obrabiarki
przezroczystej z regulowanym stopniem
przezroczystości.

Symulacja.
Opcja Pojedynczy blok w cyklu umożliwia
realizację pojedynczych bloków danego cyklu.
W przypadku bardzo długich programów NC
zaleca się aktywację opcji Zastosuj szybką
optymalizację form.
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Edycja.
Ustawienia wstępne dobrane zostały
optymalnie dla wygodnego użytkowania
systemu.
Wyłączenie opcji Karta przygotowawcza
widoczna redukuje widoczną część programu.
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Szybki start. Symulator toczenia TopTurn. Kołnierz.
Zadanie:
Zlecenie naprawy / wykonania kołnierza.
Z odlewu musimy wykonać nowy kołnierz.
W tym celu wykonujemy następujące czynności:
Uruchamiamy symulator

TopStart

Tokarka CNC z wrzecionem przechwytującym
programowana w osiach: X, Z, C, Y
12 narzędzi w głowicy rewolwerowej
Gildemeister CTX alpha 500

Wpisz nazwę programu „Kołnierz”.
Wybierz opcję Wczytaj stan z wzorca i otwórz
przygotowany wcześniej wzorzec
Flansch_01.dnc
Wybierz OK

Wczytany wzorzec zawiera wszystkie dane niezbędne do przygotowania obrabiarki.
Bez korzystania z wcześniej przygotowanego wzorca trzeba obrabiarkę przygotować od
początku w trybie przygotowawczym.
Wczytane dane zawierają następujące informacje:
- przygotówka jako przedmiot obrabiany w postaci odlewu,
- uchwyt mocujący w postaci uchwytu trójszczękowego ze szczękami do obróbki na
wrzecionie głównym
- Uchwyt zaciskowy do obróbki na wrzecionie przechwytującym
- Aktualny zestaw potrzebnych narzędzi
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Przegląd danych pozyskanych z wczytanego wzorca:
Wrzeciono główne.
Uchwyt zaciskowy DIN55028-A8

Wrzeciono główne.
Uchwyt AsB30V1.5x60
KrB-B30xL45_14xH55-20-SpD66-87

Aktywny zestaw narzędzi w głowicy rewolwerowej:
Pozycja 1. Nóż kątowy lewy. VDI30R\CCMT 1204_SCLCL2020 H 12_B1-30 2022
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Pozycja 3.

Pozycja 5.

Pozycja 7.
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Pozycja 9.

Pozycja 11.

Pozycja 12.
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Szybki start. Symulator toczenia TopTurn. Kołnierz. Rysunki.
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Szybki start. Symulator toczenia TopTurn. Kołnierz. Program NC.
Operacje technologiczne:
1. T1. Obróbka zewnętrzna, planowanie
2. T9. Obróbka wewnętrzna
3. T11. Obróbka gwintu
4. T3. Otwory na łuku okręgu
4. T5. Kieszeń okrągła na łuku do płaskich tarcz (ISO7080)
5. Przejęcie przez wrzeciono przechwytujące
6. T12. Planowanie
7. T7. Otwory na łuku okręgu
Program:

Informacje:
Kołnierz Flansch_01.dnc posiada stary gwint
Whithworta według DIN/ISO 11.
Dokładne oznaczenie to: W 1 ½
Średnica gwintu: 38.101
Średnica rdzenia: 32.680
Głębokość gwintu: 2.711
Skok: 4.233

Pozycja do przechwytu na wrzeciono
przechwytujące <DM> określana jest
odległością przedniej krawędzi uchwytu do
punktu od niesienia wrzeciona
przechwytującego.

G30 Q3 DM169 DE-15
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Widok przestrzeni obrabiarki. Okna do ustawiania trybów.

W zależności od wyboru funkcji torów przejazdu lub przekroju obrabianego przedmiotu
zmianie ulegają okna do ustawiania trybów.
Umożliwiają różne ustawienia dla torów przejazdu i przekrojów obrabianego przedmiotu.
Przechodzenie z jednego okna do drugiego odbywa się poprzez naciśnięcie myszką na
strzałkę w lewo lub w prawo w dolnej części okna.
Okno obsługi
Przekrój przedmiotu
Tory przejazdów

Okno obsługi w trybie
automatycznym

Można dokonywać wyboru
torów przejazdu
poszczególnych narzędzi i
poszczególnych operacji

Wybór różnych przekrojów 3D
przedmiotu obrabianego
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Widok przestrzeni obrabiarki – widok przedmiotu obrabianego

Przedmiot obrabiany.
Powierzchnia przetoczona
oraz otwory zaznaczone na
niebiesko.

Przedmiot obrabiany po
obróbce toczeniem. Widok
standardowy.

Przedmiot obrabiany
przetoczony nadmiernie.
Uszkodzony.

Przedmiot obrabiany
referencyjny.
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Szybki start. Zapis przedmiotu obrabianego. Przedmiot obrabiany referencyjny.

Tworzenie przedmiotu obrabianego referencyjnego:
- wykonaj symulację bezbłędnego programu NC do końca,
- sprawdź geometrię wykonanego przedmiotu,
- zapisz przedmiot obrabiany, najlepiej pod nazwą pasującą do nazwy programu

Przedmiot zapisuję pod nazwą:
Kołnierz_przedmiot obr referencyjny.xwp

Użycie przedmiotu obrabianego wzorcowego w karcie przygotowawczej
programu NC.

W dialogu przygotowawczym jako typ przedmiotu obrabianego należy wybrać Przygotówkę
i wskazać zapisany wcześniej plik xwp z przedmiotem obrabianym referencyjnym.
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MTS. Szybki start. TopStart. Projekty NC.

Od wersji 8.0 Systemu MTS w modułach symulatora toczenia TopTurn i symulatora
frezowania TopMill można importować oraz eksportować projekty NC.
Ta nowa funkcja znajduje się w menu Plik systemu MTS.

Dzięku tej funkcji programujący mogą eksportować wcześniej przygotowane projekty i
importować je na innych komputerach, by móc kontynuować pisanie rozpoczętego
wcześniej programu NC.
Dzięku funkcji eksportowania Wyślij zachowane zostaną wszystkie niezbędne informacje.
Podczas eksportowania Wyślij wybiera się jeden lub kilka programów CNC do wysłania z
katalogu danego sterowania. Tak wybrane programy zapisywane są w specjalnym archiwum
MTS pod jedną nazwą.
Właściwością szczególną takiego eksportowania programu/programów jest to, że wraz z
programem wysyłane są wszystkie przynależne do niego rysunki, przedmioty obrabiane,
nowo wybrane uchwyty i narzędzia. Za pomocą funkcji importowania Importuj wszystkie te
dane można wczytać na innym komputerze.
W ten sposób gotowy projekt jest do dyspozycji na nowym innym stanowisku.
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Fragment karty przygotowawczej:

Uwaga: pliki towarzyszące (np. rysunek) muszą znajdować się w katalogu instalacyjnym
systemu MTS.
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MTS. Szybki start. Układ współrzędnych obrabiarki i przedmiotu obrabianego.
Co to jest WKS i MKS?

TopStart

Frezarka:
Osie: X, Y, Z
SK40
40 narzędzi w magazynie

Obsługa ręczna obrabiarki za pomocą kółka ręcznego lub klawiszy
(MDI = Manual Data Input)
W trybie JOG sterować można poszczególnymi osiami układu współrzędnych ręcznie za
pomocą kółka lub klawiszy.

Kółko ręczne

Klawisze z klawiatury: X, Y, Z, A, B, C, V, O oraz strzałki kierunkowe.
Jednoczesne wciśnięcie klawisza SHIFT powoduje ruch szybki.
Przykład: SHIFT + Y +

= szybki przejazd G0 Y...
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Jednocześnie realizować można instrukcje.
Możliwość tą wykorzystuje się do wyjaśnienia różnych układów współrzędnych
występujących na obrabiarce.
Układ współrzędnych obrabiarki (MKS) G53
Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS) G54-G58

Aby wykonać to ćwiczenie należy:
- nie programować przesunięcia układu współrzędnych funkcją G54,
- Włączyć test kolizji za pomocą ikony
znajdującej się na pasku ikon w górnej części
ekranu.
Chcąc wprowadzać instrukcje i sterować obrabiarką należy kliknąć myszką w pole pod
modelem maszyny (Podaj aplikację).
Wpisując w to pole instrukcje z klawiatury i naciskając ENTER obrabiarka odpowiednio
reaguje na wpisywane instrukcje.
Wpisując instrukcję G53 lub G54 można przemieszczać układ współrzędnych z punktu
zerowego obrabiarki do punktu zerowego przedmiotu obrabianego.
Na obrabiarce MTS punkt zerowy obrabiarki znajduje się w pozycji ZMIN. Na wielu
obrabiarkach jest to pozycja ZMAX.
Wpisując G0 X0 Y0 Z2 ENTER – narzędzie przemieści się ruchem szybkim do punktu o
współrzędnych X0 Y0 Z2. Wpisując w miejsce Z2 Z0 możemy zaobserwować kolizję. Dotyczy
to jednak z reguły narzędzi bardzo długich. W przypadku krótkich najczęściej zanim nastąpi
ewentualna kolizja następuje przekroczenie obszaru przejazdu i narzędzie się zatrzymuje.
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Przykładowe ćwiczenie.

G0 X0 Y0 Z2 ENTER

G54 ENTER

G0 X0 Y0 Z2 ENTER

Kolejny krok to włączenie prędkości obrotowej, kierunku obrotów wrzeciona i posuwu

S1000 M3 F100 ENTER

G1 Z-2 ENTER

G1 X100 Y100 ENTER

Na widocznym po prawej stronie ekranu pulpicie sterującym można
na bieżąco odczytywać aktualne współrzędne i parametry
technologiczne.
Wykorzystując pole wpisu poniżej przestrzeni obrabiarki można
oczywiście zmianiać narzędzie w głowicy lub magazynie korzystając
z instrukcji T.
To najłatwiejszy sposób, by zapoznać się z zasadą obsługi i
funkcjonowania obrabiarki CNC i znaczeniem poszczególnych
instrukcji.
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