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Wprowadzenie do programowania symulatora frezowania  TopMill i 
symulatora toczenia TopTurn w systemie MTS ISO exte nded 
Nowy system sterowania MTS ISO extended pozwala na programowanie kompletnej obróbki 
tokarskiej z zastosowaniem napędzanych narzędzi frezarskich i wrzeciona przechwytującego oraz 
obróbki frezarskiej wielostronnej 2˝D na 5 osiowych tokarskich i frezarskich centrach obróbkowych 
według standardów norm ISO 6983 / DIN 66025 oraz wykracza swoimi możliwościami ponad te 
standardy i odpowiada obecnemu zapotrzebowaniu nowoczesnego rynku producentów korzystających 
z obrabiarek CNC. 

Nowoczesny przemysł CNC korzysta dzisiaj ze sterowań opartych na środowisku Windows lub Linux i 
wykraczających ponad unormowania zawarte w normach ISO 6983 / DIN 66025 Dotyczy to przede 
wszystkim nowoczesnych cykli obróbkowych oraz 5 osiowej obróbki wielostronnej na centrach 
frezarskich, jak również wielokanałowej obróbki na centrach tokarskich. 

Sterowanie MTS ISO extended umożliwia realizację wszystkich zagadnień związanych z uczeniem sie 
programowania we wszystkich branżach związanych z CNC oraz przygotowanie do egzaminu 
kompetencyjnego. 

Zastosowanie obróbki w wielu osiach na tokarkach i frezarkach przy użyciu nowoczesnych cykli 
obróbkowych i programowania parametrycznego unowocześniło dydaktykę CNC. 

System MTS ISO extended jest doskonałym i nowoczesnym narzędziem do uczenia się 
programowania obrabiarek CNC dla wszystkich zawodów z branży mechanicznej i mechatronicznej 
oraz dla operatorów obrabiarek i inżynierów. Uczenie się programowania obrabiarek sterowanych 
numerycznie odbywa się w języku uniwersalnym, neutralnym i niezależnym od specyfiki koknkretnych 
producentów sterowań CNC. Sterowanie MTS ISO extended pozwala na przygotowanie do zawodu 
na poziomie od operatora do inżyniera we wszystkich kwalifikacjach i kompetencjach z branży CNC. 
This also helps to decrease the amount of subject specific theoretical instruction during the necessary 
practical CNC-training on CNC-production machines and allows for a more efficient and enhanced 
training usage of these production machines. 

Wraz z wprowadzeniem systemu MTS ISO extended udało nam się stworzyć doskonały i nowoczesny 
system dydaktyczny do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych 
numerycznie. Język bazuje na normach ISO 6983 / DIN 66025 i zawiera wszystkie nowoczesne cykle 
obróbkowe współczesnych sterowań obrabiarek numerycznych. 

Kompletna obróbka tokarska z zastosowaniem napędzanych narzędzi frezarskich na tokarskich 
centrach obróbkowych programowanych nawet w siedmiu osiach oraz obróbka wielostronna 2˝D na 
pięcioosiowych frezarskich centrach obróbkowych w całym zakresie możliwe sa do realizacji z 
zastosowaniem nowego systemu MTS ISO extended Wybór płaszczyzn obróbki do programowania 
odbywa się przy użyciu prostych i uporządkowanych instrukcji ISO/DIN: G17, G18 i G19. 

Przy toczeniu zastosowanie ma płaszczyzna toczenia G18 z możliwością wyboru płaszczyzn do 
frezowania narzędziami napędzanymi ISO/DIN: G17 i G19 na powierzchni czołowej i na powierzchni 
bocznej (oś C) lub na powierzchni cięciwy (osie C oraz Y) oraz na powierzchni pochylonej (osie C, Y i 
B), a także wybór aktywnego wrzeciona głównego i przechwytującego). Punkty zerowe przedmiotu 
obrabianego nie ulegają przy tym zmianie. Po wybraniu płaszczyzny G17 lub G19 aktywuje się moduł 
frezarski sterowania MTS ISO extended. 

Na frezarce programować można dowolne płaszczyzny obróbki w pięciu wariantach, przy czym 
najbardziej znaczące są pierwsze trzy (obrót o kąt w układzie współrzędnych obrabiarki, kąt względny 
lub programowanie kąta przekroju. Najważniejszym przy tym jest:  Te instrukcje są niezależne od 
konfiguracji wybranej obrabiarki. 

Punkty zerowe przedmiotu obrabianego ustawiają się automatycznie wraz z ustawieniem płaszczyzny. 
Przedmiot obrabiany jest tak wychylany, że oś narzędzia znajduje się pionowo na płaszczyźnie 
obróbki. Do ustawiania pozycji wychylenia w sterowaniu MTS ISO extended zastosowanie mają dwa 
rozwiązania. Wybór następuje z reguły tak, że po wychyleniu obszary przejazdu osi do obróbki są 
możliwie duże, albo nie wymagane jest wychylenie do wymiany narzędzia. Wybór zaprogramować 
można także z użyciem adresu opcjonalnego. Odwrotnie programować można również płaszczyzny 
obróbki, które przez ograniczenia obszaru osi wychylenia nie można ustawić. 
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Cykle obróbkowe odpowiadające aktualnym sterowaniom mogą się przy pierwszym czytaniu instrukcji 
obsługi wydawać zbyt kompleksowe. Ale tak nie jest: Również tutaj zastosowano powszechnie 
wykorzystywane w nowoczesnych sterowaniach CNC wprowadzenie automatyczne niektórych danych 
adresowych w okna programowania dialogowego. Adresów opcjonalnych można teraz wcale nie 
programować, jeśli przyjmie się ustawienia wstępne. Z drugiej strony przy uczeniu się zagadnień 
związanych z programowaniem obrabiarek CNC należy zwrócić uwagę, że istnieje ogromna liczba 
możliwych konfiguracji dla cykli obróbkowych wykorzystywanych przy programowaniu (np.: obróbka 
współbieżna lub przeciwbieżna, dosunięcie spiralne, optymalizacja posuwu, strategia obróbki i inne). 
Każdy kto pracuje z wykorzystaniem nowoczesnych sterowań CNC znajdzie stosowane tam 
nowoczesne cykle obróbkowe wśród cykli sterowania MTS ISO extended. 

Na szczęście sterowanie MTS ISO extended nie ogranicza się wyłącznie do programowania z 
zastosowaniem nowoczesnych i efektywnych cykli obróbkowych. Sterowanie MTS umożliwia poznanie 
i dobór narzędzi, zarządzanie systemami mocowania, konfiguracją obrabiarek oraz kartami 
przygotowawczymi i umożliwia przygotowanie i zaplanowanie procesu produkcyjnego od pomysłu do 
gotowego wyrobu. 

Dodatkowy moduł NCTest umożliwia przeprowadzenie egzaminu kompetencyjnego na komputerze. 

Moduły TopMill oraz TopTurn dla sterowania MTS ISO extended. 

Oprogramowanie dydaktyczno - przemysłowe MTS-CNC TopMill i TopTurn pozwala na 
programowanie w pełnym zakresie w języku programowania MTS ISO extended w trybie 
interaktywnym z wysokiej jakości grafiką do pokazania przestrzeni obrabiarki i edytora NC. Podczas 
symulacji programów NC odbywa się ciągły nadzór nad kolizyjnością pomiędzy wszystkimi 
elementami obrabiarki. Kolizje przy włączonej funkcji nadzorowania kolizji powodują zatrzymanie 
symulacji, a elementy ze sobą kolidujące pokazywane są na czerwono. 

Do dyspozycji użytkownika przy symulacji programów oddano wiele różnych modeli 3D obrabiarek 
sterowanych numerycznie. 

Programy MTS ISO extended można za pomocą postprocesorów automatycznie przetwarzać na 
dowolny, wybrany język sterowania CNC i dokonywać transmisji takiego programu na realną maszynę. 

Dla ułatwienia programowania użytkownik ma do dyspozycji czytelny dialog przygotowawczy 
pozwalający na przygotowanie obrabiarki i możliwość programowania z wykorzystaniem systemu 
programowania dialogowego. Narzędzia do wykorzystania w systemie MTS są już przygotowane i 
zmierzone (np. jako zestawy narzędziowe składające się z płytki skrawającej, uchwytu i oprawki). 
Wszystkie inne narzędzia można zainstalować samodzielnie korzystając z systemu zarządzania 
uchwytami i narzędziami TopCAT dołączonego do standardowego oprogramowania. 

Przy frezowaniu system MTS umożliwia mocowanie pionowych przedmiotów w kształcie walca, rury, 
N-boku i modelu 3D za pośrednictwem różnego rodzaju uchwytów szczękowych, imadeł i elementów 
mocujących. Również prętów w pozycji poziomej. 

Do frezowania istnieje dodatkowo moduł TopFix do mocowania skomplikowanych elementów na stole 
frezarki. 

Alternatywnie do przygotowania obrabiarki w trybie przygotowawczym wczytać można przygotowany 
wzorzec karty przygotowawczej (np.: jako ćwiczenie lub zadanie egzaminacyjne). Odwrotnie - 
przygotowaną obrabiarkę z przedmiotem obrabianym, systemem mocującym, narzędziami, 
wartościami korekcyjnymi i punktem zerowym - zapisać można w karcie przygotowawczej i 
wykorzystać do innych ćwiczeń. 

Kontrola jako ści 

Do kontroli jakości i optymalizacji programów w modułach TopMill oraz TopTurn dostępne są 
następujące funkcje: 

• Obliczenie chropowatości powierzchni dla elementów toczonych i frezowanych. 

• Pomiar obrabianego przedmiotu w dowolnym momencie obróbki w przekrojach. 

• Możliwość porównania przedmiotu obrabianego z przedmiotem obrabianym wzorcowym. 

• Wyświetlanie w przestrzeni 3D torów przejazdu narzędzi. 
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Możliwość wykorzystania w modułach TopMill oraz TopTurn symulacji przestrzeni obrabiarki 3D z 
obróbką w 5 osiach na tokarskich i frezarskich centrach obróbkowych z uwzględnieniem trybu 
przygotowania maszyny, montażem narzędzi, pomiarem korektorów, definiowaniem przedmiotu 
obrabianego i punktu zerowego ma bardzo duże znaczenie w dydaktyce ze względu chociażby na 
bardzo duże koszty zakupu tego typu obrabiarek powodujące, że niewiele ośrodków może sobie na 
nie pozwolić. 

Technologia obróbki 

Ale oczywiście nawet najlepsza symulacja przestrzeni obrabiarki 3D i symulacja obróbki 3D nie może 
zastapić pracy na rzeczywistej obrabiarce produkcyjnej CNC 

W tym miejscu rozpoczyna się najbardziej pasjonująca i interesująca część uczenia się CNC i nigdy 
nie kończącego się uczenia CNC Wiedza i doświadczenie w zakresie obróbki CNC z wykorzystaniem 
skomplikowanych zależności pomiędzy mocowaniem przedmiotu obrabianego, właściwościami 
materiału, typami narzędzi, parametrami obróbki uzależnionymi od typu materiału, kolejności operacji 
w połączeniu z właściwościami obrabiarki, takimi jak: sztywność, dokładność, moc, zależność 
temperaturowa i inne - są ogromne. Ale właśnie ta ogromna wiedza jest pasjonująca w tym zawodzie i 
stanowi powód do szczególnego zaangażowania w dydaktyce CNC. 

Dowodem na takie stwierdzenie jest następujące spostrzeżenie: na całym świecie napisane programy 
się 

Przygotowanie do egzaminu 

W celu przeprowadzenia egzaminu w zakresie programowania CNC z wykorzystaniem metody tekstu 
do uzupełnienia edytor NC umożliwia tworzenie dowolnych programów z miejscami do uzupełnienia w 
formie formularzy egzaminacyjnych. W celu przeprowadzenia egzaminu na komputerze PC MTS 
oferuje opcjonalne rozszerzenie oprogramowania o moduł egzaminacyjny NCTest z jednoczesną 
oceną wyników egzaminu. 

Życzymy powodzenia i przyjemności przy studiowaniu i wykorzystaniu instrukcji programowania dla 
systemu MTS ISO extended. Zarówno nauczycielom, jak i uczniom i studentom. 

Zespół MTS pod przewodnictwem dr Hansa Joachima Pfeiffera 
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MTS ISO extended - Co nowego? 

Jakie s ą nowo ści w systemie programowania MTS ISO extended dla fr ezowania 
i toczenia. 

System MTS ISO extended ściśle powiązany jest z normami ISO 6983 / DIN 66025 i jest z nimi w 
pełni kompatybilny z wyjątkiem interpolacji wektorowej (spline). 

Wprowadzone zostały nowoczesne cykle tokarskie i frezarskie odpowiadające nowoczesnym 
standardom techniki CNC. Możliwe jest programowanie parametryczne zarówno dla toczenia, jak i dla 
frezowania. 

Przy toczeniu do wyposażenia standardowego obrabiarki CNC należą osie C, Y, B oraz wrzeciono 
przechwytujące lub alternatywnie konik. Przedmiot obrabiany może być obrabiany z dwóch stron - 
albo poprzez przemocowanie, albo poprzez przechwyt na wrzeciono przechwytujące. 

Przy frezowaniu możliwa jest obróbka wielostronna 2˝D na dowolnie położonej płaszczyźnie obróbki. 
Możliwa jest również obróbka symultaniczna w 5 osiach. Cykle frezarskie zawierają oprócz 
klasycznych cykli wiercenia także frezowanie gwintu i wiercenie oraz uniwersalne cykle frezowania 
kieszeni oraz planowanie i cykle swobodne z otwartymi krawędziami. Można ponadto wybrać strategię 
obróbki trochoidalnej do obróbki z szybkimi prędkościami HSC. 

Programowanie ISO/DIN podstawowych interpolacji: G1, G2 i G3 zostało uzupełnione przy toczeniu i 
frezowaniu o dodatkowe adresy geometryczne, takie jak: kąt początkowy, długości, promienie, kąty 
rozwarcia. Dzięki temu na tyle udoskonaliło to system, że sterowanie MTS ISO extended na podstawie 
tak wprowadzonych danych potrafi automatycznie obliczyć punkt końcowy i środek. Klasyczne metody 
programowania z wykorzystaniem 2 adresów przy G1 czy 4 adresów przy G2/G3 dalej są możliwe. 

Dwa kolejno po sobie następujące elementy konturu można zaokrąglić lub zakończyć fazą. 

Interpolacje liniowe G61, G62 oraz G63 umożliwiają programowanie ciągu konturowego. 

Adresy współrzędnych i adresy interpolacji programować można albo w wymiarach bezwzględnych 
(G90), albo w wymiarach przyrostowych (G91), albo w mieszanych w obrębie jednego bloku NC. 

Toczenie 

Do dyspozycji są ponadto cykle obróbki zgrubnej konturu wzdłużnie, poprzecznie i równolegle do 
konturu oraz podcięcia i rowki promieniowe lub osiowe z opcjonalnymi naddatkami. 

Obróbka wykańczająca możliwa jest z podcięciem według DIN 76 (podobnie do ISO 4755) oraz DIN 
509 typ E/F. 

Aby móc wykorzystać oś C i napędzane narzędzia frezarskie na tokarce przy obróbce na powierzchni 
czołowj, bocznej i stycznej (cięciwy) w sterowaniu MTS ISO extended stosuje się płaszczyzny G17 lub 
G19. Wykorzystuje się przy tym w zależności od wyboru płaszczyzny rzeczywistą oś Y lub oś B. 

Alternatywnie do programowania w języku MTS ISO extended operacji frezarskich z zastosowaniem 
osi C, możliwe jest programowanie we współrzędnych biegunowych z zastosowaniem cykli wiercenia i 
cykli frezarskich na powierzchni czołowej G17 z wykorzystaniem X, C (oś dosunięcia Z) i 
programowanie współrzędnych walcowych na powierzchni bocznej G19 z wykorzystaniem Z, C (oś 
dosunięcia X). 

Frezowanie 

Znacząco rozszerzone zostały cykle wiercenia, frezowania gwintu i rozwiercania oraz instrukcje ich 
wielokrotnego wywołania. Rozszerzone cykle frezowania kieszeni zostały uzupełnione o cykle 
rowkowania, uniwersalny cykl frezowania kieszeni konturowej oraz odpowiednie cykle planowania i 
odjazdu do pozycji swobodnej. 

Frezowanie konturu z kompensacją promienia freza został rozszerzony o warunki najazdu i odjazdu. 

Wychodząc od standardowych płaszczyzn: G17, G18 i G19 można ustawiać w przestrzeni również 
dowolnie pochylone płaszczyzny obróbki tak, że możliwa jest obróbka wielostronna. 
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Układy współrz ędnych. 
Programowanie według normy ISO 6983 / DIN 66025 bazuje na (także przy toczeniu) na 
trójwymiarowym kartezjańskim układzie współrzędnych XYZ. Oznaczenie osi układu współrzędnych 
oraz kierunków przemieszczania i obrotów określone są w normie ISO 841 / DIN 66217:  
Układ współrzędnych składa się z trzech osi tworzących płaszczyznę obróbki (dwuwymiarową) ze 
współrzędnymi pierwszej i drugiej osi geometrycznej (lub oś główna i pomocnicza) oraz trzeciej osi 
geometrycznej jako osi dosunięcia do obróbki frezarskiej i do wiercenia. 

Osie obrotu wokół osi geometrycznych X, Y, Z oznaczane są odpowiednio przez A, B oraz C, przy 
czym kierunek obrotu określa system prawoskrętny. Pomoc:  Śruba z gwintem prawym położona łbem 
w ujemnym kierunku osi porusza się przy obrocie w prawo (obrót w kierunku dodatnim) w dodatnim 
kierunku osi. 

Każdej osi układu współrzędnych można przyporządkować jednostkę miary. W systemie metrycznym 
jednostką miary dla każdej osi układu współrzędnych jest z reguły milimetr (mm). Przy toczeniu dla osi 
X stosuje się zwykle wymiarowanie średnicowe w milimetrach (2mm). Nie dotyczy to jednak 
płaszczyzn obróbki frezowaniem G17 i G19 przy zastosowaniu napędzanych narzędzi. 

Trzy możliwe układy prawoskrętne wybiera się według normy ISO 6983 / DIN 66025 za pomocą: 

G17  Płaszczyzna obróbki X Y  Oś dosunięcia Z  

G18  Płaszczyzna obróbki Z X  Oś dosunięcia Y  

G19  Płaszczyzna obróbki Y Z  Oś dosunięcia X  

Na frezarkach stosuje się ogólnie G17 a na tokarkach G18. Oś dosunięcia Z (G17) lub X (G19) przy 
toczeniu występuje tylko przy obróbce z zastosowaniem napędzanych narzędzi frezarskich z 
wykorzystaniem osi C jako wirtualnej osi Y. 
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Punkty odniesienia na obrabiarce 
Po to, by wprowadzane wartości współrzędnych programu NC mogły być zamieniane przez 
sterowanie obrabiarki na poprawne ruchy narzędzia, punktem odniesienia jest układ współrzędnych 
obrabiarki. Należą do niego następujące punkty odniesienia: 

Punkt zerowy obrabiarki 

Definiowany jest przez producenta obrabiarki i nie można go zmieniać. Na tokarce znajduje się on 
generalnie w osi X na osi obrotu, a w osi Z na czole wrzeciona. 

Punkt odniesienia narz ędzia 

Współrzędne punktu, do którego przemieszcza się narzędzie dotyczą punktu odniesienia narzędzia (o 
ile wrzeciono jest stacjonarne). Znajduje się on na czole głowicy rewolwerowej w osi gniazda 
narzędziowego. 

Wierzchołek narz ędzia / warto ści korekcyjne narz ędzia 

Aby jednak móc obliczyć pozycję docelową wierzchołka narzędzia, dla każdego narzędzia należy 
wprowadzić wartości korekcyjne określające między innymi odległości pomiędzy punktem odniesienia 
narzędzia i wierzchołkiem narzędzia. 

Punkt zerowy przedmiotu obrabianego 

Punkt zerowy przedmiotu obrabianego można określić w programie NC (wewnętrznie odnosi się on do 
punktu zerowego obrabiarki) i można go przy użyciu instrukcji przesunięcia wielokrotnie 
przemieszczać. Korzystnie jest aby położenie tego punktu wybrać tak, by pokrywał się z punktem 
odniesienia (punkt zerowy) na rysunku przedmiotu. Dzięki temu nie trzeba będzie dokonywać obliczeń. 
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Układ współrz ędnych obrabiarki, przedmiotu obrabianego i 
narzędzia 
Przy programowaniu obrabiarki CNC istnieją trzy typy układów współrzędnych z tymi punktami 
odniesienia. 

• Układ współrz ędnych obrabiarki   
do programowania pozycji najazdu (punkty wymiany narzędzia, stacja załadunku i rozładunku) 

• Układ współrz ędnych przedmiotu obrabianego   
do programowania ruchów narzędzia na przedmiocie obrabianym we współrzędnych 
bezwzględnych 

• Układ współrz ędnych wierzchołka ostrza narz ędzia   
do programowania ruchów narzędzia przyrostowo względem aktualnej pozycji 

Układ współrzędnych obrabiarki oraz przedmiotu obrabianego można wybierać z poziomu programu 
NC i w przypadku układu współrzędnych przedmiotu obrabianego można go zmieniać przesuwając i 
obracając. 

Układ współrzędnych wierzchołka ostrza narzędzia - dalej zwany tylko układem współrzędnych 
przedmiotu obrabianego - jest przesuniętym do odpowiedniej pozycji wierzchołka ostrza narzędzia 
układem współrzędnych przedmiotu obrabianego. 
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Geometria narz ędzia tokarskiego 
Możliwości zastosowania narzędzia tokarskiego są uzależnione od jego geometrii. 

Kąty i wymiary w widoku: 

• Przedni kąt ostrza / kąt wyjścia 

• Kąt przystawienia jako powiększony o 90°przedni kąt ostrza 

• Kąt ostrza / kąt płytki skrawającej 

• Kąt naroża / tylny kąt ostrza / kąt natarcia 

• Długość ostrza / szerokość ostrza 

• Promień ostrza 

Kąt w widoku z boku: 

• Kąt stożka 

• Kąt 

Do bezkolizyjnej obróbki konturu wewnętrznego dla narzędzi znaczenie ma: 

• długość i średnica oprawki 

• minimalna średnica przedmiotu obrabianego do najazdu 

a dla wierteł krętych: 

• średnica 

• maksymalna głębokość wiercenia 

Kąt ostrza z tyłu płytki 

Kąt ostrza z tyłu płytki (maksymalny kąt natarcia) jest między innymi ważny do tworzenia konturów 
opadających. Jego wielkość określa maksymalny możliwy kąt natarcia narzędzia przy wchodzeniu w 
materiał. Jeśli kąt ostrza z tyłu płytki jest mniejszy od kąta natarcia dla konturu, nastąpi kolizja z 
oprawką narzędzia lub też przy małych głębokościach skrawania do uszkodzenia konturu. 

Średnica minimalna 

Średnica otworu, do którego może wjechać narzędzie (np.: wytaczak do obróbki konturów 
wewnętrznych) bez wykonywania obróbki. 
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Kompensacja promienia ostrza i warto ści korekcyjne przy toczeniu 

Wartości korekcyjne 

Sterowanie odnosi wszystkie zaprogramowane współrzędne najpierw do punktu odniesienia narzędzia 
na powierzchni czołowej uchwytu narzędzia. Z uwagi na różne kształty narzędzi położenie wierzchołka 
ostrza narzędzia (teoretyczny wierzchołek ostrza) jest różne względem punktu odniesienia narzędzia. 
W celu obliczenia dróg przejazdów muszą być znane odległości pomiędzy punktem skrawającym 
narzędzia i punktem odniesienia narzędzia dla każdego narzędzia. Wartości te zapisywane są jako 
wartości korekcyjne narzędzi w rejestrze korektorów. Jeśli w programie NC zaprogramowano wymianę 
narzędzia, należy jednocześnie wybrać korektor z rejestru korektorów dla tego narzędzia aby przy 
obliczaniu drogi przejazdu uwzględnić geometrię narzędzia. Do zapisanych w rejestrze danych 
geometrycznych narzędzia należą między innymi: 

• odległość w osi X od punktu odniesienia narzędzia 

• odległość w osi Z od punktu odniesienia narzędzia 

• promień ostrza 

• kwadrant pracy narzędzia względnie wektor kompensacji ostrza 

Wektor kompensacji ostrza 

Sterowanie oblicza drogi przejazdu w odniesieniu do wierzchołka ostrza jako teoretycznego 
wierzchołka. W rzeczywistości wierzchołek ostrza nie jest punktem lecz posiada promień o wartości 
rzędu dziesiątych milimetra a nawet płytkę okrągłą. A zatem teoretyczny wierzchołek ostrza znajduje 
się poza płytką. 

Aby sterowanie obrabiarki mogło obliczyć środek łuku po którym porusza się płytka o okreslonym 
promieniu w celu wykonania kompensacji punkt skrawający narzędzia uzupełniany jest jako 
teoretyczna pozycja ostrza o wektor kompensacji (wektor KPO). Wektor kompensacji KPO określa 
pozycję punktu skrawającego narzędzia w kierunkach X oraz Z od środka łuku, po którym porusza się 
narzędzie. Wektor kompensacji KPO zdefiniowany jest dla każdego narzędzia w systemie 
narzędziowym. 

Kwadranty 

W przypadkach standardowych czterech kierunków osi: Z dodatnie i ujemne oraz X dodatnie i ujemne 
wektor KPO można zdefiniować również za pomocą ośmiu kwadrantów narzędziowych. Zastosowanie 
kwadrantów jest przyjęte w praktyce. 

Kompensacja promienia ostrza KPO 

Podczas obróbki zmienia się rzeczywisty punkt skrawający (punkt tworzący kontur) na płytce 
skrawającej w zależności od kierunku obróbki. 

Sterowanie wykorzystuje przy obliczeniu torów przejazdu punkt skrawający narzędzia jako zmierzony 
teoretyczny wierzchołek ostrza i przemieszcza go do zaprogramowanego konturu. Przy ruchu 
narzędzia po torze nie równoległym do osi X lub do osi Z przy ruchu po linii lub po łuku z uwagi na 
promień ostrza występują odchylenia od konturu 

Włączenie kompensacji promienia ostrza wywołuje obliczenie toru ruchu narzędzia z uwzględnieniem 
jego promienia. Przy pomocy kwadrantów lub wektora KPO punkt skrawający narzędzia (teoretyczny 
wierzchołek) przesuwany jest do środka promienia ostrza. W zależności od kierunku obróbki: 
wewnątrz lub na zewnatrz, kompensacja promienia ostrza następuje na lewo od konturu (G41) lub na 
prawo od konturu (G42). 

Zwróć uwagę przy obróbce na obrabiarce z głowicą przed osią: Określenie kierunku obróbki 

Rejestr warto ści korekcyjnych nap ędzanych narz ędzi frezarskich 
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Również tutaj sterowanie odnosi zaprogramowane współrzędne najpierw do punktu odniesienia na 
powierzchni czołowej uchwytu narzędziowego. Wartości korekcyjne określają odległość punktu 
odniesienia narzędzia względem ostrza narzędzia znajdującego się w osi freza lub wierzchołka wiertła. 
Korekcja długości freza odpowiada dla narzędzi ustawionych promieniowo wartości korekcyjnej w osi 
X, a dla narzędzi ustawionych w osi wartości korekcyjnej w osi Z. Druga wartość korekcyjna (nie 
dotyczy frezarek) dotyczy odsunięcia osi narzędzia frezarskiego względem punktu odniesienia 
narzędzia. 

Do kompensacji promienia freza w rejestrze wartości korekcyjnych zapisuje się jeszcze promień freza. 
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Informacje zasadnicze do programowania ISO/DIN 

Struktura programu NC 

Program NC składa się z bloków NC zwanych także instrukcjami NC. 

Blok NC składa się ze słów, słów NC. Kolejność poszczególnych słów NC w obrębie bloku NC nie ma 
żadnego znaczenia. 

Słowo NC składa się z adresu NC z przyporządkowaną mu wartością. 

Sam adres składa się z jednej lub wielu (dużych) liter i wartości adresu określonej liczbą całkowitą lub 
dziesiętną ze znakiem dodatnim lub ujemnym Dla instrukcji specjalnych dla sterowań CNC istnieją 
odstępstwa od normy ISO 6983 / DIN 66025 gdzie adresy NC podane są bez wartości, jak np.: przy 
wyborze płaszczyzny obróbki (G17 C). 

Przykład bloku NC składającego się z 6 słów: 

Słowo Słowo Słowo Słowo Słowo Słowo 

N245 G1 X100.5 Z-50.75 F0.05 M8 

Wartość 
adresu 

Wartość 
adresu 

Wartość 
adresu 

Wartość 
adresu 

Wartość 
adresu 

Wartość 
adresu 

Adresy opisują współrzędne, kąty obrotu, promienie i dane technologiczne. Opis adresów jest dla 
różnych sterowań z zasady niejednoznaczny i zależy od kontekstu bloku NC. 

Bloki NC programu tworzy się według syntaktycznych zasad programowania. W nowoczesnych 
sterowaniach, w tym MTS ISO extended, korzysta się z nowoczesnych cykli obróbkowych 
wykraczających nawet poza normę ISO 6983 / DIN 66025. 

Tylko w przypadkach szczególnych jeden adres w bloku NC można programować dwa lub trzy razy. 

Instrukcje interpolacji 

Szczególne znaczenie ma adres G opisujący rodzaj interpolacji. Adresy G zgodnie z normą ISO 6983 
/ DIN 66025 podzielone są na dziewięć grup. Adres G spośród dwóch różnych grup może być 
zaprogramowany dwukrotnie w jednym bloku NC o ile w instrukcji obsługi sterowania nie podano 
inaczej (patrz podział na grupy). 

Numerowanie bloków 

Dla lepszej przejrzystości i uporządkowania bloków NC bloki są numerowane i rozpoczynają się od 
adresu N. Numery bloków można wykorzystywać jako znaczniki przy powtarzaniu fragmentu 
programu lub przy rozgałęzianiu programów. 

Programowanie numerów bloków nie jest konieczne i nie ma znaczenia kolejność numeracji bloków, 
chociaż zaleca się zarówno jedno, jak i drugie. Edytor NC daje możliwość przenumerowywania bloków 
od zadania numeru bloku początkowego i skoku między kolejnymi blokami. Znaczniki skoku w 
programie NC zmieniane są automatycznie wraz z przenumerowaniem. 

Instrukcje modalne. 

Modalnymi nazywa się te adresy, które zachowują swą funkcjonalność, to znaczy działają przez 
kolejne bloki NC tak długo, aż zostaną zamienione takim samym adresem, ale z inną wartością. 
Adresy niemodalne działają tylko w blokach, w których się znajdują. 

Modalnymi adresami są na przykład instrukcje interpolacji, prędkości obrotowej wrzeciona, posuwu, 
kierunku obrotów, wyboru narzędzia i współrzędnych. Ponieważ zachowują swą ważność aż do 
momentu zmiany, wystarczy zaprogramować je jednokrotnie. Takie zachowanie nazywa się również 
funkcją zachowawczą. 

Obligatoryjne i opcjonalne adresy NC. 



Informacje zasadnicze do programowania ISO/DIN 

(c) MTS GmbH 2007-2017 18 

Blok NC lub instrukcja NC zawiera najczęściej kilka adresów. Adresy w zależności od 
zaprogramowanych instrukcji interpolacji dzielą się na takie, które muszą być programowane zawsze - 
czyli obligatoryjne i na takie, które można programować w zależności od wyboru - czyli opcjonalne. 
Istnieją też adresy, które muszą być programowane wspólnie oraz takie, które mogą występować 
wyłącznie alternatywnie. 

Opcjonalne adresy zachowują się jak modalne ze starą wartością adresu lub istnieje dla nich 
wewnętrzny nastaw wstępny, co ma miejsce dla większości adresów cykli obróbkowych. 
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Programowanie warto ści współrz ędnych 
Programowanie trzech osi współrzędnych odbywa się przy użyciu liter adresowych z wartością 
współrzędnych. 

Dla ułatwienia programowania wartości osi można programować w następujący sposób: 

• bezwzględnie, to znaczy względem punktu zerowego układu współrzędnych przedmiotu 
obrabianego, 

• przyrostowo względem aktualnej pozycji narzędzia, to znaczy względem punktu zerowego 
układu współrzędnych narzędzia (wymiarowanie łańcuchowe) 

Rozróżnia się te dwa typy wymiarowania zgodnie z normą ISO 6983 / DIN 66025: 

G90  
Współrzędne bezwzględne z wyborem układu współrzędnych przedmiotu obrabianego 

G91  
Współrzędne przyrostowe z wyborem układu współrzędnych przedmiotu obrabianego 

Współrzędne przyrostowe odnoszą się zawsze do układu współrzędnych narzędzia o ile nie podano 
inaczej. 

Programowanie bezwzględne stosuje się wtedy, gdy programowany detal narysowany jest i 
zwymiarowany względem punktu zerowego przedmiotu obrabianego. Alternatywnie do wymiarowania 
bezwzględnego stosować można wymiarowanie łańcuchowe. W tym przypadku dobrze jest 
zastosować wymiarowanie przyrostowe. 

Możliwe jest też programowanie mieszane: bezwzględne i przyrostowe w jednym bloku. Dopisuje się 
wtedy do współrzędnej literę A dla wymiarów bezwzględnych (absolutnych) oraz literę i dla wymiarów 
przyrostowych (inkrementalnych). 

X Y Z  
Wymiarowanie bezwględne lub przyrostowe G90/G91 

XA YA ZA  
Współrzędne bezwzględne w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego 

XI YI ZI  
Współrzędne przyrostowe w układzie współrzędnych narzędzia 

Współrzędne środka okręgu programuje się przyrostowo na płaszczyznach obróbki przy użyciu X, Y, Z 
oraz adresów położenia środka I, J, K. Do zaprogramowania współrzędnych środka okręgu 
bezwzględnie używa się adresu A (absolutnie). 

I J K  
Względem położenia narzędzia w punkcie początkowym łuku okręgu przyrostowe 
współrzędne położenia środka w układzie współrzędnych narzędzia. 

IA JA

KA  

Bezwzględne współrzędne środka łuku okręgu w układzie współrzędnych narzędzia. 
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Programowanie ruchów narz ędzia 
Do przemieszczania narzędzia w przestrzeni obrabiarki istnieje interpolacja liniowa we wszystkich 
trzech osiach współrzędnych. Na specjalnych płaszczyznach obróbki programować można dodatkowo 
osie obrotu / wychylenia. 

Na płaszczyźnie obróbki programować można ponadto interpolacje kołowe w obydwu kierunkach 
(pierwsza i druga oś geometryczna). Do zaprogramowania łuku oprócz podania współrzędnych punktu 
końcowego należy zaprogramować dodatkowe adresy, np.: położenie środka łuku I, J, K lub wartość 
kąta. 

Określenie kierunku łuku 'zgodnie z ruchem wskazówek zegara' lub 'przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara' odnosi się do ruchu względnego narzędzia w stosunku do przedmiotu obrabianego na 
płaszczyźnie obróbki w kierunku ujemnym znajdującej się na tej płaszczyźnie trzeciej osi 
współrzędnych (trzecia oś geometryczna lub oś dosunięcia). 

Do zastosowania przy programowaniu dowolnych kształtów i form stosuje się interpolacje wektorową, 
która z uwagi na ogromne nakłady obliczeniowe nie może być programowana ręcznie i dlatego nie 
została zintegrowana ze sterowaniem MTS ISO extended. 
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Ogólne obja śnienia do j ęzyka programowania MTS ISO extended 

• Ogólne objaśnienia. 

• Funkcje zachowujące działanie i nastawy wstępne adresów. 

• Programowanie współrzędnych i adresów interpolacji. 

• Posuw z funkcją zachowania wartości 

• Prędkość obrotowa wrzeciona narzędzia i prędkość obrotowa wrzeciona / prędkość skrawania - 
funkcje zachowujące wartość. 

• Wymiana narzędzia 

• Funkcje dodatkowe programowania z instrukcjami zachowującymi wartość. 

• Warunki przejazdu na tokarce według normy ISO 6983 / DIN 66025. 

• Programowanie parametrów technologicznych wraz z interpolacją 

• Elementy specjalne 

• Stan włączenia 

• Ustalenia dla opisu składni 
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Ogólne obja śnienia. 
Początkowe zera oraz znak plus można pomijać programując adresy lub wartości adresów, zwłaszcza 
przy współrzędnych i instrukcjach G oraz M. 

Podwójne adresy w jednym bloku NC dopuszczalne są wyłącznie dla: G, M oraz N (N przy 
powtórzeniach i instrukcjach przeskoku). 

Kąty programowane są w stopniach. Kąty mierzone są z wartością dodatnią patrząc w kierunku 
dodatniego kierunku dosunięcia płaszczyzny obróbki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara i ujemnym w kierunku ruchu wskazówek zegara. Odpowiada to określeniu kierunków obrotów 
w układzie współrzędnych. 

Kolejność adresów w jednym bloku NC nie ma znaczenia. 



Funkcje zachowujące działanie i nastawy wstępne adresów. 

(c) MTS GmbH 2007-2017 23 

 

Funkcje zachowuj ące działanie i nastawy wst ępne adresów. 
Dla współrzędnych funkcja zachowania działania przy rozszerzonym programowaniu geometrii z 
użyciem G1, G2 i G3 działa tylko w ograniczonym zakresie. W szczególności możliwe jest 
programowanie łuku z podaniem obydwu współrzędnych środka i tylko jednego adresu punktu 
końcowego. 

Przy programowaniu odcinków i łuków funkcja zachowania działania współrzędnych płaszczyzny 
działa tylko wtedy, kiedy element konturu: odcinek lub łuk nie jest jeszcze w pełni określony przez 
zaprogramowane adresy (tzn. da się obliczyć). 

Zachowana wartość jednej współrzędnej płaszczyzny wykorzystywana jest jako brakujący adres 
geometryczny do obliczenia odcinka lub łuku, kiedy druga współrzędna płaszczyzny została 
zaprogramowana w bloku NC. 

Jeśli element konturu (odcinek lub łuk) nie jest jeszcze określony zaprogramowanymi adresami, bez 
zaprogramowania adresu jednej współrzędnej płaszczyzny, funkcja zachowania użyta zostanie tylko w 
obydwu współrzędnych płaszczyzny jednocześnie. Przy łuku programowanym poprzez określenie 
środka wykonywany jest wtedy pełen okrąg, przy łuku programowanym promieniem oraz przy odcinku 
powstaje ruch zrowy. 

Przy programowaniu ciągu konturowego z użyciem G61 - G63 nie ma funkcji zachowania działania 
przy adresach i wartościach adresów współrzędnych i parametrów geometrycznych. 

Wartość wstępna współrz ędnej środka okr ęgu: 

Adresy: I, J, K przyrostowo środków łuku lub bieguny mają (kiedy programowanie jest dozwolone i 
odpowiedni adres bezwzględnie nie został zaprogramowany) wartość wstępną zero. 

Wartości zaprogramowanych adresów: F, E, S, SK oraz funkcje dodatkowe M zachowują swoje 
działanie tak długo, aż nie zostaną zaprogramowane na nowo. 
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Programowanie współrz ędnych i adresów interpolacji. 
Współrzędne oraz adresy interpolacji można programować albo w wymiarach bezwzględnych (G90), 
albo w wymiarach przyrostowych (G91), albo ze specjalnymi adresami mieszanie w obrębie danego 
bloku NC. 

X Y Z  
Współrzędne punktu docelowego G90/G91 

XI YI

ZI  

Współrzędne punktu docelowego przyrostowe względem pozycji startowej 

XA YA

ZA  

Współrzędne punktu docelowego we współrzędnych przedmiotu obrabianego 
(bezwzględnie) 

I J K  
Adresy środka łuku / bieguna przyrostowo względem pozycji startowej  
(Różnica współrzędnych pomiędzy środkiem łuku lub biegunem i pozycją startową) 

IA JA

KA  

Adresy środka łuku / bieguna we współrzędnych przedmiotu obrabianego 
(bezwzględnie) 

Wymiary średnicowe lub promieniowe współrzędnych bezwzględnych lub przyrostowych przy 
programowaniu tokarki określają zaprogramowane parametry: DIA, RAD lub DRA po wywołaniu 
płaszczyzny obróbki G18. 
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Posuw z funkcj ą zachowania warto ści 

F  
Posuw programowany jest w milimetrach na minutę (mm/min) lub w milimetrach na obrót 
(mm/obr). Przełączanie pomiędzy obydwiema jednostkami odbywa się z wykorzystaniem 
instrukcji G94 lub G95. 

E  
Drugi posuw jako zredukowany dla cykli obróbkowych: Posuw F zmienia się na elemntach 
konturu: faza lub zaokrąglenie pomiędzy odcinkami i łukami na posuw zredukowany E 
(zmniejsza się). Adres E wykorzystywany jest również w innych cyklach o innnym znaczeniu 
jako drugi posuw. 

Jeśli w jednym bloku NC po raz pierwszy zaprogramowano adres F bez programowania adresu 
E, wartość adresu E przyjmie tą samą wartość co F. 

Wartości F oraz E pozostają tak długo zachowane, aż nie zostaną zaprogramowane na nowo. 



Prędkość obrotowa wrzeciona narzędzia i prędkość obrotowa wrzeciona / prędkość skrawania - 
funkcje zachowujące wartość. 

(c) MTS GmbH 2007-2017 26 

 

Prędkość obrotowa wrzeciona narz ędzia i pr ędkość obrotowa 
wrzeciona / pr ędkość skrawania - funkcje zachowuj ące warto ść. 

S  
Prędkość obrotowa wrzeciona programowana jest z użyciem instrukcji G97 w obrotach na 
minutę (obr/min) lub z użyciem instrukcji G96 jako stała prędkość skrawania w m/min. 

Przeliczenie stałej prędkości skrawania na prędkość obrotową odbywa się przy toczeniu z 
wykorzystaniem aktualnej pozycji X narzędzia, a przy frezowaniu - średnicy freza wartości 
korekcyjnej. 

Wartość adresu S pozostaje tak długo aktywna, aż nie zostanie zaprogramowana na nowo lub 
wstawiona przez sterowanie. 
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Wymiana narz ędzia 

T  
  Numer narzędzia w głowicy rewolwerowej. 

TC  
[1] Wybór numeru rejestru wartości korekcyjnych 

Dla każdego narzędzia do dyspozycji jest 9 rejestrów wartości korekcyjnych od TC1 do 
TC9. 

TC0 -  Odwołanie wartości korekcyjnych (narzędzie przemieszcza się swoim punktem 
odniesienia). 

TR  
[0] Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza w wybranym rejestrze wartości 

korekcyjnych dla naddatków równoległych do konturu. 

Zwró ć uwag ę: Zaprogramowanie TR powoduje wewnętrzną zmianę TZ oraz TX o tę 
samą wartość TP - również wtedy, gdy TZ, TX same nie zostały zaprogramowane. 

TZ  
[0] przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej w osi Z w aktualnym rejestrze wartości 

korekcyjnych. 

TX  
[0] przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej w osi X w aktualnym rejestrze wartości 

korekcyjnych. 

Zwró ć uwag ę: Aktualne wartości adresów TC, TR, TZ i TX przy wymianie narzędzia lub przy 
programowania numeru rejestru wartości korekcyjnych powracają do wartości nastawów wstępnych, 
jeśli nie są na nowo programowane razem z T lub TC. 

Przy wyborze numeru T już wybranego narzędzia nie następuje jego przemieszczenie lecz jedynie 
wprowadzenie nowych wartości korekcyjnych w rejestrze i odwołanie przyrostowych zmian wartości 
korekcyjnych. 

Zmiana wartości korekcyjnych (poprzez zaprogramowanie T, TZ lub TX) powoduje natychmiastową 
zmianę odpowiednich współrzędnych układu współrzędnych przedmiotu obrabianego, ponieważ 
zmienia się położenie ostrza narzędzia. Przemieszczanie nie następuje. Zatrzymanie przesunięcia 
następuje w pierwszym kolejnym bloku. 
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Funkcje dodatkowe programowania z instrukcjami zach owuj ącymi 
warto ść. 
Do instrukcji dodatkowych, które programować można samodzielnie w bloku NC należą tak zwane 
instrukcje maszynowe (M). 

W jednym bloku NC w składni języka MTS ISO extended zaprogramować można maksymalnie dwie 
instrukcje M. 

Zaprogramowane stany oraz funkcje zachowują swoje działanie tak długo, aż nie zostaną odwołane 
przez inną instrukcję dodatkową. 

0 Zaprogramowane zatrzymanie: W bloku, w którym zaprogramowano M0 program się 
zatrzymuje, aby np.: zmierzyć narzędzie lub ręcznie wymienić narzędzie. 

1 Opcjonalne zatrzymanie programu: W bloku, w którym zaprogramowano M1 program się 
zatrzymuje, aby np.: zmierzyć narzędzie lub ręcznie wymienić narzędzie. W 
przeciwieństwie do M0 funkcja musi być włączona poprzez GUI. 

3 Włączenie wrzeciona - kierunek obrotów: w prawo (w kierunku ruchu wskazówek zegara) 

4 Włączenie wrzeciona - kierunek obrotów: w lewo (w kieunku przecwnym do ruchu 
wskazówek zegara) 

5 Wyłączenie wrzeciona 

7 Włączanie pompy chłodziwa 2 

8 Włączanie pompy chłodziwa 1 

9 Wyłączanie pompy chłodziwa 

10 Zwolnij kieł konika 

11 Wstaw kieł konika 

17 Instrukcja informuje sterowanie, że zakończony został podprogram. Sterowanie powraca 
do programu głównego i kontynuuje jego realizację od bloku po instrukcji wywołania 
podprogramu. 

M  

30 Instrukcja powoduje zakończenie programu głównego i następuje powrót do początku 
(między innymi wyłączane jest wrzeciono i pompa chłodziwa). 

M30 programuje się w ostatnim bloku NC. 

Funkcje dodatkowe specjalne 

21 Zablokowanie osi C w G17 C oraz G19 C 

22 Zwolnienie osi C w G17 C oraz G19 C 

23 Włączenie kierunku obrotów wrzeciona narzędziowego z płaszczyzny G18 w prawo. 
Prędkość obrotową narzędzia programować można przy użyciu adresu SW. Można to 
wykorzystać na przykład przy obróbce obrotowymi narzędziami frezarskimi na tokarce lub 
przy wierceniu w osi. 

M  

24 Włączanie kierunku obrotów wrzeciona narzędziowego z płaszczyzny G18 w kierunku w 
lewo. Prędkość obrotową narzędzia programować można przy użyciu adresu SW. 

Zwró ć uwag ę: M23 lub M24 można programować z adresem SW tylko w jednym bloku 
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technologicznym bez interpolacji. 

25 Wyłączenie wrzeciona narzędziowego z płaszczyzny G18 

63 Kierunek mocowania na wrzecionie głównym szczęki zewnętrzne i na wrzecionie 
przechwytującym szczęki zewnętrzne. 

64 Kierunek mocowania na wrzecionie głównym szczęki zewnętrzne i na wrzecionie 
przechwytującym szczęki wewnętrzne. 

65 Kierunek mocowania na wrzecionie głównym szczęki wewnętrzne i na wrzecionie 
przechwytującym szczęki zewnętrzne. 

66 Kierunek mocowania na wrzecionie głównym szczęki wewnętrzne i na wrzecionie 
przechwytującym szczęki wewnętrzne. 
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Warunki przejazdu na tokarce według normy ISO 6983 / DIN 66025. 

Podział na grupy interpolacji liniowych według norm y ISO 6983 / DIN 66025 dla 
sterowania MTS ISO extended 

Grupa A: Rodzaj interpolacji (G0 - G3) , G4, G14, G22, G23, G29, G33, G61 - G63 

Grupa B: Wybór płaszczyzny (G17 - G19) 

Grupa C: Korekcja narzędzia (G40 - G42) 

Grupa D: Przesunięcia punktu zerowego (G53 - G57), (G50, G58 - G59) 

Grupa E: Warunki najazdu G9 

Grupa F: Cykle robocze G30, G31, G32, G80 - G89 

Grupa H: Dane wymiarowe (G70 - G71), (G90 - G91) 

Grupa J: Posuwy (G94 - G95) 

Grupa K: Prędkości obrotowe wrzeciona G92, (G96 - G97) 

Instrukcje G określają sterowanie. 

Maksymalnie zaprogramować wolno dwie instrukcje interpolacji z różnych grup w jednym bloku NC. 

Wszystkie interpolacje z grupy B, D i F oraz interpolacje G22, G23, G29, G31 - G33, G61 - G63, G70, 
G71, G92 z grupy A, H i K wolno tylko raz zaprogramować w jednym bloku NC. 

Interpolacji z grupy J i K nie wolno programować w jednym bloku NC wraz z G1 - G3. 

Istnieją jeszcze inne ograniczenia przy programowaniu interpolacji (np.: G2/G3 nie może być w bloku 
razem z G41/G42). 

Oznaczone tłustą czcionką lub w nawiasie alternatywne interpolacje jednej podgrupy zasadniczo 
zachowują w tej grupie swoją wartość. W grupach D i H dwie interpolacje zachowują swoją wartość. 
G92 zawsze zachowuje swoją wartość. 

Nie zachowują swojej wartości następujące instrukcje: G4, G9, G10 – G14, G22 – G33, G61 - G63, 
G80 – G89. 

Ważna uwaga: 

Opis programowania z wykorzystaniem napędzanych narzędzi frezarskich na tokarce jest zgodny z 
instrukcją programowania frezarki w systemie MTS ISO extended. 
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Programowanie parametrów technologicznych wraz z in terpolacj ą 
Przy programowaniu interpolacji w większości przypadków zaprogramować można również adresy 
technologiczne: F, E, S, M (M nawet dwukrotnie) razem z G lub w oddzielnym bloku NC bez G. Jakie 
adresy technologiczne można programować przy instrukcjach interpolacji określone jest w składni 
bloku NC. 

Programowanie instrukcji wymiany narzędzia możliwe jest samodzielnie w bloku NC lub wraz z 
instrukcjami: G0, G1 i G90 do G97. 

Tabela kolejno ści wykonania technologii i funkcje dodatkowe 

wykonanie przed instrukcj ą interpolacji wykonanie po instrukcji interpolacji 

    M0 Zaprogramowane zatrzymanie 

    M1 Opcjonalne zatrzymanie programu 

M3/M4 Obroty wrzeciona włączone w prawo / w 
lewo 

M5 Wyłączenie wrzeciona 

M7/M8 Chłodziwo 1/2 włączone M9 Wyłączenie chłodziwa 

M10 Wstaw kieł konika M11 Zwolnij kieł konika 

M21 Dołącz oś C M22 Odblokuj oś C 

M23/M24 Obroty wrzeciona narzędzia frezarskiego w 
prawo / w lewo 

M25 Wrzeciono narzędzia frezarskiego 
wyłączone 

F Posuw roboczy     

S Prędkość obrotowa wrzeciona M17 Koniec podprogramu 

T Wymiana narzędzia M30 Koniec programu 

Przy programowaniu pr ędko ści obrotowej wrzeciona sterowanie czeka przy przej ściu od 
momentu spoczynku narz ędzia do osi ągni ęcia zadanej warto ści tej pr ędko ści.  
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Elementy specjalne 

  Numer bloku 

N  
Na początku każdego bloku NC można zaprogramować numer. 

  Komentarz 

  Aby program NC był przejrzysty i czytelny istnieje możliwość wstawiania objaśnień i komentarzy 
do poszczególnych bloków NC lub do całych fragmentów programu. Aby odróżnić komentarze 
od właściwego programu poprzedza się je specjalnym znakiem. Komentarze z wyjątkiem karty 
przygotowawczej pomijane są przez sterowanie CNC. 

;  
Znakiem poprzedzającym komentarz jest średnik 

Wszystko co znajdzie się za znakiem komentarza 

Wyjątkiem jest znak kontynuacji wiersza jako ostatni znak w wierszu. 

  Kontynuowany wiersz 

~  
Wiersze kontynuowane oznaczane są znkiem '~' 

Na początku wiersza kontynuowanego nie może znajdować się numer (adres N). 

  Spacja 

 
Spacje przed adresami nie są konieczne - zwiększają jednak czytelność programu. 
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Stan wł ączenia 
Wraz z uruchomieniem programu NC sterowanie MTS ISO extended włącza automatycznie 
następujące instrukcje G: 

G18 HS DRA, G90, G53, G71, G40, G1, G97, G95 

Następujące funkcje dodatkowe wybierane są podczas startu programu: 

M5, M9, M60 

Dla rejestru posuwów oraz prędkości obrotowej zachodzi przy starcie programu: 

F0.0, E0.0, S0 (dla wrzeciona narz ędzia oraz dla narz ędzi nap ędzanych)  

Punkt odniesienia narzędzia znajduje się na maksymalnej wartości obszaru przejazdu lub na 
wartościach osi skonfigurowanego punktu wymiany narzędzia. 



Ustalenia dla opisu składni 

(c) MTS GmbH 2007-2017 35 

 

Ustalenia dla opisu składni 

Blok NC składni 

Blok NC jako wiersz programu składa się z jednej lub wielu instrukcji G wraz z obligatoryjnymi lub 
opcjonalnymi adresami, które programuje się z tą instrukcją. Dla niektórych instrukcji interpolacji 
podaje się również alternatywne wiersze składni NC. 

Adresy i grupy adresowe 

  Adresy 

X  
Tak oznaczane są obligatoryjne adresy, które muszą być programowane wraz z instrukcjami 
G. 

  Adresy opcjonalne 

X  
Adresy opcjonalne nie muszą być zaprogramowane, gdyż mają zapisane wewnętrzne 
wartości adresów, które automatycznie są wykorzystywane jeśli w bloku NC nie 
zaprogramowano inaczej. Ten nastaw dotyczy wyłącznie tej instrukcji interpolacji. 

[0] Przynależna wartość adresu lub formuła znajduje się w bloku składni NC w nawiasie 
kwadratowym za nazwą adresu, albo też za nazwą podaną słownie (np.: kąt ustawienia 
narzędzia) kursywą za tekstem objaśnień do nazw adresów. Przy adresach opcjonalnych 
zachowujących wartość (modalnych), posuwie F, posuwie E, prędkości obrotowej/prędkości 
skrawania S, funkcjach dodatkowych M, wartości te wykorzystywane są standardowo jako 
wartości globalne dla całego programu. 

  Grupy adresowe 

( X

Y )  

Wiele adresów i/lub adresy opcjonalne można wpisywać w nawiasach okrągłych jako grupy 
adresowe. 

  Adresy alternatywne lub alternatywne grupy adreso we 

X |

Y  
X /

Y  
X/Y  

Jeśli dla adresu lub grupy adresowej w składni bloku NC istnieją alternatywy, oddzielane są 
ukośnikiem. 

Jeśli dwa lub więcej adresów są już oddzielone ukośnikiem, można zaprogramować tylko 
jeden z nich. Taka regulacja ukośnikami dotyczy adresów, adresów opcjonalnych, adresów z 
wartościami adresów oraz znajdujących się w nawiasach okragłych grup adresowych. 

Funkcja zachowania warto ści (modalna) 

Przy programowaniu ISO/DIN aktualne wartości współrzędnych (z ograniczeniami), posuw, prędkość 
obrotowa, instrukcje G - zachowują swoje wartości tak długo, aż w kolejnym bloku NC nie zostaną 
zaprogramowane na nowo. 

aktualna pozycja narz ędzia 

Pod pojęciem aktualnej pozycji narzędzia rozumie się w programie NC ostatnio zaprogramowaną 
pozycję (przy zaprogramowaniu G41/G42 pozycja ta różni się o wartość kompensacji). 

Po uruchomieniu programu przejmowana jest aktualna pozycja narzędzia z obrabiarki w ten sposób, 
że pierwsze przemieszczenie w programie następuje z nieznanego w programie punktu 
(niebezpieczeństwo kolizji). 
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Punkt startowy 

Pod pojęciem punktu startowego rozumie się aktualną pozycję narzędzia. 
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Instrukcje podstawowe według ISO 6983 / DIN 66025 

G0  
Szybki przejazd 

G1  
Interpolacja liniowa w ruchu roboczym 

G2  
Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara 

G3  
Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

G4  
Czas przestoju 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G14  
Najazd na zdefiniowany punkt wymiany narzędzia 

• Płaszczyzny obróbki frezowaniem G18 C, G17, G19 dla narzędzi 
napędzanych 

G17  
Płaszczyzny obróbki czołowe 

G17  
Płaszczyzna czołowa we współrzędnych biegunowych 

G17  
Płaszczyzna czołowa z wirtualną osią Y 

G17  
Płaszczyzna czołowa z realną osią Y 

G18  
Wybór płaszczyzny toczenia 

G18  
Płaszczyzna obrotu G18 C dla narzędzi napędzanych 

G19  
Płaszczyzny obróbki na powierzchni bocznej / powierzchni cięciwy 

G19  
Powierzchnia boczna ze współrzędnymi walcowymi 

G19  
Płaszczyzna boczna 

G19  
Płaszczyzna styczna (cięciwy) 

G19  
Pochylona powierzchnia cięciwy 

G22  
Wywołanie podprogramu 

G23  
Powtórzenie fragmentu programu 

G29  
Skoki warunkowe programu 

G30  
Przemocowanie / Przechwyt na wrzeciono przechwytujące / 
Pozycjonowanie konika 

G40  
Odwołanie kompensacji promienia ostrza 

G41 / G42  
Wywołanie kompensacji promienia ostrza 

G50  
Odwołanie przyrostowych przesunięć i obrotów punktu zerowego 

G53  
Odwołanie wszystkich przesunięć punktu zerowego i obrotów 

G54 / G55 / G56 /

G57  

Bezwzględne ustawiane punkty zerowe 

G59  
Przyrostowe przes. pktu zerowego kartezj. i obrót 



Instrukcje podstawowe według ISO 6983 / DIN 66025 

(c) MTS GmbH 2007-2017 38 

G61  
Interpolacja liniowa w ciągu konturowym. 

G62  
Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara w ciągu 
konturowym 

G63  
Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w 
ciągu konturowym 

G70  
Przełączenie na jednostkę cal (inch) 

G71  
Przełączenie na jednostkę - milimetr (mm) 

G90  
Włączenie wymiarowania bezwzględnego 

G91  
Włącznie wymiarowania przyrostowego 

G92  
Ograniczenie prędkości obrotowej 

G94  
Posuw w milimetrach na minutę 

G95  
Posuw w milimetrach na obrót 

G96  
Stała prędkość skrawania 

G97  
Stała prędkość obrotowa 
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G0 Szybki przejazd 

Funkcja 

Narzędzie przemieszcza się z możliwie największą prędkością do zaprogramowanego współrzędnymi 
Z i X punktu docelowego. Ruch szybki kończy się dokładnym zatrzymaniem w zaprogramowanej 
pozycji. 

Blok NC 

G0 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B E F S M M TC TR TZ TX G40/G41/G42 /

G90/G91  

G0 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B E G94/G95 F S M M T TC TR TZ TX  

G0 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B E G96/G97 F S M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Z / ZI / ZA  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w Z 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

X / XI / XA  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w X 

C  
Wartość osi C 

A  
Wartość osi A 

B  
Wartość osi B 

E  
Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
Posuw roboczy 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 
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TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G40 / G41 / G42  
Korekcja promienia ostrza 

G90 / G91  
Wymiary 

G94 / G95  
Posuw roboczy 

G96 / G97  
Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

   

T  
Numer narzędzia 

! Uwagi programowe 

Jeśli w tym samym bloku NC zaprogramowane zostaną: zmiana narzędzia T*, zmiana posuwu lub 
zmiana prędkości obrotowej, najpierw uwzględnione zostaną zmiany, a dopiero potem nastąpi 
przejazd do zaprogramowanego punktu. 
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G1 Interpolacja liniowa w ruchu roboczym 

Funkcja 

Narzędzie przemieszcza się po linii z zaprogramowanym posuwem do zaprogramowanego punktu 
końcowego odcinka. 

Blok NC 

G1 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B D AS H XR YR ZR E F S M M TC TR TZ TX (

RN |( G9 / G90/G91 ))/ G40/G41/G42  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z / ZI / ZA  
  

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X / XI / XA  
  

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

C  
  Wartość osi C 

A  
  Wartość osi A 

B  
  Wartość osi B 

D  
  Długość odcinka przejazdu 

Długość odcinka przejazdu w płaszczyźnie obróbki (D dodatnie) 

AS  
  Kąt wzniosu 

Kąt wzniosu odcinka przejazdu na płaszczyźnie obróbki względem dodatniej 
pierwszej osi geometrycznej 

RN  
  Element przejściowy 

Element przejściowy do następnego elementu konturu 

RN+ promień zaokrąglenia do następnego elementu konturu 

RN- szerokość fazy do następnego elementu konturu 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta przy rozwiązaniach podwójnych 

(jeśli zaprogramowano D ale nie AS 

1 Mały kąt wzniosu względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

H  
[1] 

2 Większy kąt wzniosu względem dodatniej pierwszej osi 
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geometrycznej 

XR  
  Kierunek narzędzia w X w punkcie docelowym 

YR  
  Kierunek narzędzia w Y w punkcie docelowym 

ZR  
  Kierunek narzędzia w Z w punkcie docelowym 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne 

TC  
  Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
  Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
  Dokładne zatrzymanie 

G40 / G41 /

G42  

  Korekcja promienia ostrza 

G90 / G91  
  Wymiary 

! Uwagi programowe 

Można zaprogramować najwyżej dwa spośród czterech adresów geometrycznych: Z, X, D, AS. 
Funkcja samoczynnego zatrzymania współrzędnych przy nie zaprogramowanej współrzędnej punktu 
końcowego odcinka zostanie użyta tylko wtedy, gdy jako adres geometryczny zaprogramowano drugą 
współrzędną końca. 

Jeśli w tym samym bloku NC zaprogramowane zostaną: zmiana narzędzia T*, zmiana posuwu lub 
zmiana prędkości obrotowej, najpierw uwzględnione zostaną zmiany, a dopiero potem nastąpi 
przejazd do zaprogramowanego punktu. 

Zatrzymanie obrotów wrzeciona M05 oraz wyłączenie pompy chłodziwa M09 następują dopiero na 
końcu danego bloku. 

Programowanie z kompensacją promienia ostrza G41, G42 patrz tam. 
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G2 Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zega ra 

Funkcja 

Narzędzie przemieszcza się z zaprogramowanym posuwem po łuku w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara na płaszczyźnie obróbki do zaprogramowanego punktu końcowego łuku. 

Określenie kierunku obrotu 

Do określenia łuku należy jeszcze oprócz punktu końcowego zaprogramować jedną z trzech 
alternatywnych wielkości: współrzędne środka łuku lub promień łuku, lub kąt rozwarcia łuku. 

Blok NC 

G2 Z/ZI/ZA X/XI/XA ( K/KA | I/IA )/ R / AO RN O E F S M M G9 / G90/G91  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Z / ZI /

ZA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w Z 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

X / XI /

XA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w X 

Współrzędna środka Z 

KA Współrzędna środka Z bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

K / KA  
  

K Różnica współrzędnych Z pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

Współrzędna X środka 

IA Współrzędna X środka bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

I / IA  
  

I Różnica współrzędnych X pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

R  
  Promień i wybór rozwiązania 

Promień łuku okręgu i wybór rozwiązania według kryterium łuku 

R+ krótszy łuk 

R- dłuższy łuk 

AO  
  Kąt otworu 

Kąt rozwarcia (AO dozwolony tylko dodatni, ponieważ kierunek łuku określają 
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funkcje G2 lub G3) 

RN  
[0] Element przejściowy 

Element przejściowy do następnego elementu konturu 

RN+ promień zaokrąglenia do następnego elementu konturu 

RN- szerokość fazy do następnego elementu konturu 

Wybór rozwiązania według kryterium łuku 

1 Krótszy łuk 

O  
[1] 

2 Dłuższy łuk 

E    Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
  Dokładne zatrzymanie 

G90 /

G91  

  Wymiary 

! Uwagi programowe 

Funkcja zachowania współrzędnych zostanie użyta przy nie zaprogramowanej współrzędnej punktu 
końcowego łuku na płaszczyźnie obróbki, kiedy jest konieczna do określenia elementu konturu. 
Funkcja samoczynnego zatrzymania dla obydwu współrzędnych punktu końcowego tworzy przy 
programowaniu środka ruch po pełnym okręgu, a przy programowaniu promienia łuku lub kąta 
rozwarcia - ruch zerowy. 

Przy programowaniu środka okręgu należy zwrócić uwagę, że nie zaprogramowanie jednej ze 
współrzędnych środka spowoduje, że przyjmie ona przyrostowo wartość zero. Łuk programuje się 
adresem O kryterium długości (łuku). 

Jeśli zaprogramowany zostanie także drugi adres punktu końcowego, to jego wartość musi dokładnie 
pasować do jednego z rozwiązań. Kryterium długości łuku jest wtedy bez znaczenia (stare 'klasyczne' 
programowanie z użyciem: Z, X, K, I). 

Przy programowaniu promienia łuku następuje wybór rozwiązania według kryterium długości łuku 
określając znak przed wartością promienia. 

Jeśli na podstawie tych adresów nie można wyliczyć żadnego rozwiązania, sterowanie obrabiarki 
zgłosi meldunek błędu. 

Jeśli w tym samym bloku NC zaprogramowano zmianę posuwu i / lub prędkości obrotowej, to zmiana 
ta realizowana jest najpierw, a dopiero potem następuje przejazd do zaprogramowanego punktu. 

Zatrzymanie obrotów wrzeciona M05 oraz wyłączenie pompy chłodziwa M09 następują dopiero na 
końcu danego bloku. 
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G3 Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara 

Funkcja 

Narzędzie przemieszcza się z zaprogramowanym posuwem po łuku w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara na płaszczyźnie obróbki do zaprogramowanego punktu końcowego łuku. 

Określenie kierunku obrotu 

Do określenia łuku należy jeszcze oprócz punktu końcowego zaprogramować jedną z trzech 
alternatywnych wielkości: współrzędne środka łuku lub promień łuku, lub kąt rozwarcia łuku. 

Blok NC 

G3 Z/ZI/ZA X/XI/XA ( K/KA | I/IA )/ R / AO RN O E F S M M G9 / G90/G91  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Z / ZI /

ZA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w Z 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

X / XI /

XA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w X 

Współrzędna środka Z 

KA Współrzędna środka Z bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

K / KA  
  

K Różnica współrzędnych Z pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

Współrzędna X środka 

IA Współrzędna X środka bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

I / IA  
  

I Różnica współrzędnych X pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

R  
  Promień i wybór rozwiązania 

Promień łuku okręgu i wybór rozwiązania według kryterium łuku 

R+ krótszy łuk 

R- dłuższy łuk 

AO  
  Kąt otworu 
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Kąt rozwarcia (AO dozwolony tylko dodatni, ponieważ kierunek łuku określają 
funkcje G2 lub G3) 

RN  
[0] Element przejściowy 

Element przejściowy do następnego elementu konturu 

RN+ promień zaokrąglenia do następnego elementu konturu 

RN- szerokość fazy do następnego elementu konturu 

Wybór rozwiązania według kryterium łuku 

1 Krótszy łuk 

O  
[1] 

2 Dłuższy łuk 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
  Dokładne zatrzymanie 

G90 /

G91  

  Wymiary 

! Uwagi programowe 

Funkcja zachowania współrzędnych zostanie użyta przy nie zaprogramowanej współrzędnej punktu 
końcowego łuku na płaszczyźnie obróbki, kiedy jest konieczna do określenia elementu konturu. 
Funkcja samoczynnego zatrzymania dla obydwu współrzędnych punktu końcowego tworzy przy 
programowaniu środka ruch po pełnym okręgu, a przy programowaniu promienia łuku lub kąta 
rozwarcia - ruch zerowy. 

Przy programowaniu środka okręgu należy zwrócić uwagę, że nie zaprogramowanie jednej ze 
współrzędnych środka spowoduje, że przyjmie ona przyrostowo wartość zero. Łuk programuje się 
adresem O kryterium długości (łuku). 

Jeśli zaprogramowany zostanie także drugi adres punktu końcowego, to jego wartość musi dokładnie 
pasować do jednego z rozwiązań. Kryterium długości łuku jest wtedy bez znaczenia (stare 'klasyczne' 
programowanie z użyciem: Z, X, K, I). 

Przy programowaniu promienia łuku następuje wybór rozwiązania według kryterium długości łuku 
określając znak przed wartością promienia. 

Jeśli na podstawie tych adresów nie można wyliczyć żadnego rozwiązania, sterowanie obrabiarki 
zgłosi meldunek błędu. 

Jeśli w tym samym bloku NC zaprogramowano zmianę posuwu i / lub prędkości obrotowej, to zmiana 
ta realizowana jest najpierw, a dopiero potem następuje przejazd do zaprogramowanego punktu. 

Zatrzymanie obrotów wrzeciona M05 oraz wyłączenie pompy chłodziwa M09 następują dopiero na 
końcu danego bloku. 
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G4 Czas przestoju 

Funkcja 

Ruch narzędzia ustaje na podany czas przestoju. 

Blok NC 

G4 U O G9 / G90/G91  

G4 U O G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G4 U O G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

U  
  Czas przestoju w sekundach / obrotach 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
  Dokładne zatrzymanie 

G90 / G91  
  Wymiary 

G94 / G95  
  Posuw roboczy 

G96 / G97  
  Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

 Adresy opcjonalne 

Wybór jednostki czasu przestoju 

1 Czas przestoju 

O  
[1] 

2 Czas przestoju w obrotach 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
  Numer narzędzia 

TC  
  Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
  Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

! Uwagi programowe 

Instrukcję G4 programuje się w celu łamania wióra, pracy narzędzia poza materiałem lub do usunięcia 
wióra. 
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G9 Dokładne zatrzymanie 

Funkcja 

Jeśli w bloku NC w uzupełnieniu do G1, G2, G3 zaprogramowane zostanie G9, prędkość posuwu po 
osiągnięciu zaprogramowanego punktu docelowego zmniejszy się do zera. Dopiero potem 
zrealizowany zostanie kolejny blok programu. 

Ponieważ programy NC realizowane są sukcesywnie, tzn. bez redukcji posuwu, ze względu na 
właściwości fizyczne, z uwagi na błędy może nastąpić łamanie krawędzi. Jeśli najazd na 
zaprogramowane współrzędne ma nastąpić precyzyjnie, należy zaprogramować instrukcję G9. 

Blok NC 

G9 G90/G91  

G9 G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G9 G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G90 / G91  
Wymiary 

G94 / G95  
Posuw roboczy 

G96 / G97  
Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

 Adresy opcjonalne 

E  
Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
Posuw roboczy 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
Numer narzędzia 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

! Uwagi programowe 

Instrukcję G9 można programować na początku lub na końcu bloku NC. 

Zwró ć uwag ę: Ruch szybki kończony jest zawsze dokładnym zatrzymaniem. 
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G14 Najazd na zdefiniowany punkt wymiany narz ędzia 

Funkcja 

Przy użyciu funkcji G14 następuje najazd punktem odniesienia narzędzia na punkt wymiany narzędzia 
obrabiarki w ruchu szybkim. O tym w jaki sposób się to odbywa zdecydować można używając 
opcjonalnego adresu H. 

Blok NC 

G14 H M M G9 / G90/G91  

G14 H M M G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G14 H M M G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Wybór rozwiązania 

0 odjazd po przekątnej 

1 Najpierw w osi X, następnie w osi Z 

H  
[0] 

2 Najpierw w osi Z, następnie w osi X 

M  
  Funkcje dodatkowe 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
  Dokładne zatrzymanie 

G90 / G91  
  Wymiary 

G94 / G95  
  Posuw roboczy 

G96 / G97  
  Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

 Adresy opcjonalne 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
  Numer narzędzia 

TC  
  Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
  Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

! Uwagi programowe 
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Do zaprogramowania funkcji G14 nie trzeba podawać współrzędnych, ponieważ położenie punktu 
wymiany narzędzia określone jest w konfiguracji obrabiarki i sterowania CNC. 

Pozycja punktu wymiany narzędzia w układzie współrzędnych obrabiarki może być podana w karcie 
przygotowawczej. Punkt wymiany narzędzia najeżdżany jest punktem odniesienia narzędzia - czyli 
bez wartości korekcyjnych. 
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Płaszczyzny obróbki frezowaniem G18 C, G17, G19 dla  narzędzi 
napędzanych 
Uwaga: Obróbka z wykorzystaniem osi C i napędzanych narzędzi z zastosowaniem klucza 
programowego MTS ISO extended możliwa jest w dwóch opcjonalnych rozszerzeniach systemu do 
obróbki toczeniem w dwóch osiach Z i X. Po pierwsze rozszerzenie tylko o oś C i po drugie 
rozszerzenie o osie C, Y oraz B. Druga opcja rozszerzenia potrzebna jest do powierzchni cięciwy i 
wychylonej powierzchni cięciwy (obróbka 2 1/2D na dowolnej płaszczyźnie obróbki z osią C i osią B 
jako osią nastawu). Te opcje rozszerzenia systemu muszą być zastosowane, by móc skorzystać z 
odpowiadających tym opcjom instrukcji wyboru płaszczyzn oraz przygotować odpowiednie centra 
obróbkowe CNC w systemie. Te dodatkowe opcje rozszerzeń systemu można doinstalować później. 

Przy użyciu instrukcji wyboru płaszczyzn: G18 C, G17 i G19 programuje się płaszczyzny obróbki 
frezowaniem do zastosowania narzędzi napędzanych. Punkty zerowe przedmiotu obrabianego 
pozostają przy wyborze płaszczyzny frezowania niezmienne. 

Adres X w tych płaszczyznach programowany jest gene ralnie w wymiarach promieniowych.  

Do zmiany obróbki frezowaniem z wrzeciona głównego na wrzeciono przechwytujące lub odwrotnie, 
wybrać można przy wyborze płaszczyzny z adresem HS lub GSU wrzeciono główne lub 
przechwytujące analogicznie do płaszczyzny obróbki obrotu G18. Jeśli ten adres nie zostanie 
zaprogramowany, zastosowana zostanie ostatnio wybrana strona do obróbki. Strona obróbki określa 
również zastosowaną oś C oraz wrzeciono dla parametrów S oraz M. Przy obróbce toczeniem przy 
zmianie strony obrabianej, prędkości obrotowe obydwu wrzecion nie ulegają zmianie. 

Wybór G18 C, G17 lub G19 z płaszczyzny toczenia G18 aktywuje te płaszczyzny; następuje przy tym 
zatrzymanie wrzeciona i ustawienie w pozycję C0 oraz wyłaczenie chłodziwa; odwrotnie - 
zaprogramowanie płaszczyzny obrotu G18 z G18 C, G17 lub G19 zatrzymuje obroty wrzeciona. 
Adresy S i M dla prędkości obrotowej i kierunku obrotów po zaprogramowaniu G18 C, G17 lub G19 
oddziaływują na wrzeciono. Uwaga: Wartość osi C C=0 znajduje się w dodatnim kierunku osi X. 

Po zakończeniu płaszczyzny obróbki frezowaniem, oś C pozostaje w położeniu swojej ostatniej 
wartości. Przed wybraniem płaszczyzny obróbki G18 należy najechać osią Y na punkt zerowy 
obrabiarki. 

Przy wymianie płaszczyzn G18 C, G17 i G19 między sobą lub przy wymianie z wrzeciona głównego 
na przechwytujące lub odwrotnie, prędkość obrotowa, posuw i wartość osi C pozostają bez zmian. 

Wybór płaszczyzny musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G17 Płaszczyzny obróbki czołowe 
• Programowanie współrzędnych biegunowych X, C oraz dosunięcia w Z. 

G17 C HS/GSU  

• Programowanie z wirtualną osią Y w układzie współrzędnych płaszczyzny G17 XZY. 

G17 HS/GSU  

• Programowanie z fizycznie obecną osią Y przy zachowanej wartości osi C w układzie 
współrzędnych płaszczyzny G17 XZY. 

G17 Y C HS/GSU  

! Uwagi programowe 

Obróbka na powierzchni czołowej wymaga wyboru poziomego narzędzia frezarskiego odpowiednio 
ustawionego w kierunku wrzeciona głównego lub przechwytującego. Jeśli kierunek narzędzia nie 
zgadza się z wybranym, wymiana narzędzia lub obróbka nie jest możliwa. 

Programowanie adresu C przy wyborze płaszczyzny bez wartości adresu pokazuje, że można w 
sposób ciągły przemieszczać się w tej osi. Układ współrzędnych nie jest przy tym obracany wraz z 
osią C. Przy użyciu G59 można zmienić punkt zerowy osi C. 

Jeśli adres C przy wyborze płaszczyzny posiada wartość, to zaprogramowana wartość C jest 
wartością absolutną kąta, na który wychodząc od aktualnej wartości C ustawia sie ten kąt. Oś C jest w 
tym przypadku tylko osią pozycjonowania. Programowanie interpolacji liniowych z C, z posuwem 
roboczym, jest wtedy niedozwolone. 

Po wybraniu płaszczyzny obróbki frezowaniem wa żne są, z wyj ątkiem G17 i G19, wszystkie 
funkcje i instrukcje systemu MTS ISO extended dla f rezowania na płaszczy źnie standardowej 
G17 lub G19.  

Ważne:  

Przy obróbce na płaszczyźnie czołowej z osią C w płaszczyźnie G17, przy zbliżaniu się osi narzędzia 
do osi obrotu (X=0), posuw odpowiednio do dynamiki osi C redukowany jest przez sterowanie MTS 
ISO extended. Przy przekroczeniu osi obrotu następuje przerwanie realizacji bloku NC z dokładnym 
zatrzymianiem na osi obrotu, a kontynuowane jest po obrocie wrzeciona o kąt 180 stopni. 
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G17 Płaszczyzna czołowa we współrz ędnych biegunowych 

Funkcja 

Programowanie płaszczyzny czołowej we współrzędnych pseudobiegunowych X, C i dosunięciu Z. 

Blok NC 

G17 C HS/GSU  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych XYZ o 
180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z jest odbita 
lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych płaszczyzny obrócony jest o 
180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Adres C bez wartości oznacza bezpośrednie programowanie osi C. 

Ograniczenia klucza programowego frezowania przy pr ogramowaniu tej płaszczyzny:  

Można przemieszczać się liniowo w trzech osiach Z, X, C fukcjami G0 i G1. Jednoczesne 
zaprogramowanie X i C powoduje ruch spiralny na płaszczyźnie czołowej. Przy sterowaniu posuwem 
najważniejszy jest rzeczywisty odcinek przejazdu. 

Można zaprogramować cykle wiercenia G81 do G86 systemu MTS ISO extended-G17 i w przypadku 
ciągłej osi C także G73 do G75 z funkcją wywołania cyklu G79 bez współrzędnych płaszczyzny dla 
aktualnej pozycji narzędzia. 

W przeciwieństwie do prawdziwych współrzędnych biegunowych X może być też ujemny - narzędzie 
przemieszcza się wtedy poniżej osi toczenia przy jednoczesnym ustawieniu wartości osi C. 
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G17 Płaszczyzna czołowa z wirtualn ą osią Y 

Funkcja 

Programwanie obróbki na płaszczyźnie czołowej z wirtualną osią Y w układzie współrzędnych G17 
XYZ z dosunięciem w osi Z i wewnętrznym przeliczaniem współrzędnych XY na współrzędne 
biegunowe X, C. 

Blok NC 

G17 HS/GSU  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych XYZ o 
180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z jest odbita 
lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych płaszczyzny obrócony jest o 
180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Oś C nie może być programowana bezpośrednio. 

Ważne są wszystkie funkcje klucza programowego MTS ISO exte nded dla płaszczyzny 
standardowej frezowania G17.  
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G17 Płaszczyzna czołowa z realn ą osią Y 

Funkcja 

Programowanie obróbki na płaszczyźnie czołowej z realnie występującą osią Y w układzie 
współrzędnych G17 XYZ przy zatrzymanej osi C. 

Blok NC 

G17 Y C HS/GSU  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

C  
[0] Wartość osi C 

Wartość osi C, ustawiana wraz z wyborem płaszczyzny. 

Opcjonalny adres C musi posiadać wartość, która określa wartość osi C, przy której 
następuje zatrzymanie tej osi (zablokowanie). 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych 
XYZ o 180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z 
jest odbita lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych 
płaszczyzny obrócony jest o 180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Adres Y przy wyborze płaszczyzny programuje się bez wartości. 

Przed opuszczeniem tych płaszczyzn obróbki, należy najechać osią Y na wartość zero w osi układu 
współrzędnych maszyny. 

Ważne są wszystkie funkcje klucza programowego MTS ISO exte nded dla płaszczyzny 
standardowej frezowania G17.  
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G18 Wybór płaszczyzny toczenia 

Funkcja 

Za pomocą funkcji G18 określa się płaszczyznę ZX jako płaszczyznę toczenia obróbki z pierwszą osią 
geometryczną Z oraz drugą osia geometryczną X, pomiędzy którymi znajduje się interpolacja kołowa. 
Punkty zerowe przedmiotu obrabianego pozostają niezmienne. Obracające się wrzeciono główne 
zostaje zatrzymane. Adresy: S- oraz M- dla prędkości obrotowej i kierunku obrotów oddziałują po 
zaprogramowaniu płaszczyzny na wybrane wrzeciono główne. 

Wybierając płaszczyznę toczenia do obróbki z G17 lub G19 następuje aktywacja wybranego 
wrzeciona (zwłaszcza S0 oraz F0.0). 

Ustawiane punkty zerowe oraz punkt zerowy przedmiotu obrabianego istnieją zarówno dla wrzeciona 
głównego, jak i dla przechwytującego. 

Blok NC 

G18 DIA/RAD/DRA HS/GS/GSU 

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Jednostka miary osi X 

Jednostka miary osi X dla zaprogramowanych punktów docelowych i środków 
okręgów 

Dla adresu X jednostka w wymiarze promieniowym lub średnicowycm zależy od 
G90/G91: 

G90: X jako wymiar średnicowy 

G91: X jako wymiar promieniowy 

DIA Wszystkie współrzędne X jako wymiary średnicowe 

RAD Wszystkie współrzędne X jako wymiary promieniowe 

DIA /

RAD /

DRA  

[DRA] 

DRA Wpis współrzędnych bezwzględnych XA, IA następuje w wymiarach 
średnicowych. Wpis współrzędnych przyrostowych XI, I następuje w 
wymiarach promieniowych. 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu 
współrzędnych XYZ o 180 stopni względem osi X (na skutek czego w 
płaszczyźnie G18 oś Z jest odbita lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 
układ współrzędnych płaszczyzny obrócony jest o 180 stopni) bez 
zmiany kwadrantów narzędzi. 

GS Obróbka na wrzecionie przechwytującym (dopuszczalna tylko przy 
toczeniu) 

HS /

GS /

GSU  

  

Nastaw wstępny: Aktualny wybór względnie stan obrabiarki 

! Uwagi programowe 
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Zaprogramować wolno tylko jeden z adresów: HS, GS, GSU i tylko jeden z adresów: DTA, RAD, DRA. 
Adresy programuje się bez wartości. Przy wybraniu płaszczyzny toczenia następuje jednoczesny 
automatyczny wybór wszystkich punktów zerowych przedmiotu obrabianego i przyrostowe 
przesunięcia punktu zerowego. 

W celu obróbki z zastosowaniem narzędzi napędzanych podawane jest obowiązkowo GSU, aby 
umożliwić standardowe programowanie w module frezarskim MTS ISO extended na powierzchni 
czołowej z ujemną osią dosunięcia. 

Realnie występująca oś Y musi znajdować się we współrzędnej maszynowej równej zero. 

Zwró ć uwag ę: 

Zaprogramowany funkcj ą G59 obrót jest odwoływany tak, że kierunki osi pokrywaj ą się 
ponownie z kierunkami osi układu współrz ędnych obrabiarki (reset obrotu).  
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G18 Płaszczyzna obrotu G18 C dla narz ędzi nap ędzanych 

Funkcja 

Płaszczyzna obróbki G18 C (C bez wartości adresu) określa obróbkę frezowaniem w płaszczyźnie 
toczenia z wykorzystaniem narzędzi napędzanych. Programując G18 C z płaszczyzny G18 następuje 
zatrzymanie obrotów wrzeciona głównego i przełączenie na napęd osi C. Programować można drogi 
przejazdu w osi geometrycznej G18 Z, liniowo X lub po łuku z warunkami przejazdu płaszczyzny 
standardowej G18. 

Blok NC 

G18 C HS/GSU  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych XYZ o 
180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z jest odbita 
lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych płaszczyzny obrócony jest o 
180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Adres C bez wartości oznacza bezpośrednie programowanie osi C. 

Następuje programowanie kluczem programowym MTS ISO exte nded - frezowanie płaszczyzny 
standardowej G18 z nast ępującymi ograniczeniami na tej płaszczy źnie:  

Cykli obróbkowych frezowania G18 z dosunięciem w kierunku Y z powodu ustawienia narzędzia w 
kierunku Z lub X nie można zastosować. 

Z posuwem programować można oś C tylko z G1 albo samodzielnie, albo wraz z adresem Z oraz 
adresami technologicznymi. 

Przy użyciu G0 można pozycjonować wspólnie wszystkie osie. 

Programowanie C w kombinacji z innymi instrukcjami interpolacji jest niedozwolone. 

Kompensacja promienia freza możliwa jest tylko przy frezach promieniowych. 
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G19 Płaszczyzny obróbki na powierzchni bocznej / powier zchni 
cięciwy 
• Obróbka na powierzchni bocznej we współrzędnych walcowych Z, C oraz dosunięciem X. 

G19 C HS/GSU  

• Obróbka na powierzchni bocznej rozwiniętej na średnicy X powierzchni bocznej z 
wirtualną osią Y w układzie współrzędnych G19 YZX i dosunięciem w X. 

G19 X HS/GSU  

• Obróbka na powierzchni cięciwy z realnie występującą osią Y w układzie współrzędnych 
G19 z zatrzymaną wartością osi C. 

G19 Y C HS/GSU  

• Obróbka pochylonej o kąt B powierzchni cięciwy z rzeczywiście wystepującą osią Y- lub 
B- (lub ustawianym w B narzędziu) w układzie współrzędnych G19 przy zatrzymanej osi C. 

G19 Y B C H HS/GSU  

! Uwagi programowe 

Obróbka na powierzchni bocznej i powierzchni cięciwy wymaga zastosowania pionowego narzędzia 
frezarskiego (z wyjątkiem G19 Y B). Jeśli kierunek narzędzia nie zgadza się z wybranym, wymiana 
narzędzia lub obróbka nie jest możliwa. 

Programowanie adresu C przy wyborze płaszczyzny bez wartości adresu pokazuje, że można w 
sposób ciągły przemieszczać się w tej osi. Układ współrzędnych nie jest przy tym obracany wraz z 
osią C. Przy użyciu G59 można zmienić punkt zerowy osi C. 

Jeśli adres C przy wyborze płaszczyzny posiada wartość, to zaprogramowana wartość C jest 
wartością absolutną kąta, na który wychodząc od aktualnej wartości C ustawia sie ten kąt. Oś C jest w 
tym przypadku tylko osią pozycjonowania. Programowanie interpolacji liniowych z C, z posuwem 
roboczym, jest wtedy niedozwolone. 

Po wybraniu płaszczyzny obróbki frezowaniem wa żne są, z wyj ątkiem G17 i G19, wszystkie 
funkcje i instrukcje systemu MTS ISO extended dla f rezowania na płaszczy źnie standardowej 
G17 lub G19.  
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G19 Powierzchnia boczna ze współrz ędnymi walcowymi 

Funkcja 

Programowanie powierzchni bocznej we współrzędnych walcowych: Z, C oraz dosunięciem w osi X. 

Blok NC 

G19 C HS/GSU  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych XYZ o 
180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z jest odbita 
lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych płaszczyzny obrócony jest o 
180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Adres C bez wartości oznacza bezpośrednie programowanie osi C. 

Ograniczenia klucza programowego frezowania przy pr ogramowaniu tej płaszczyzny:  

Można przemieszczać się liniowo w trzech osiach Z, X, C fukcjami G0 i G1. Przy sterowaniu posuwem 
najważniejszy jest rzeczywisty odcinek przejazdu. 

Jednoczesne zaprogramowanie Z oraz C tworzy linię śrubową na powierzchni bocznej. 

Dalej programować można tylko cykle wiercenia G81 do G86 klucza programowego frezowania G19 z 
instrukcją wywołania cyklu G79 bez współrzędnych płaszczyzny dla aktualnej pozycji narzędzia. 
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G19 Płaszczyzna boczna 

Funkcja 

Programowanie obróbki na powierzchni bocznej z wirtualną osią Y na rozwiniętej na średnicy X 
powierzchni bocznej w układzie współrzędnych YZ i wewnętrznym przeliczaniem współrzędnych YZ 
na współrzędne walcowe Z, C. 

Blok NC 

G19 X HS/GSU  

Adresy 

X  
Średnica 

Wartość adresu określa średnicę, dla rozwiniętej powierzchni bocznej 

 Adresy opcjonalne 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych XYZ o 
180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z jest odbita 
lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych płaszczyzny obrócony jest o 
180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Oś C nie może być programowana bezpośrednio. 

Możliwe jest wykorzystanie wszystkich mo żliwo ści klucza programowego frezowania MTS ISO 
extended dla G19, po wybraniu płaszczyzny.  
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G19 Płaszczyzna styczna (ci ęciwy) 

Funkcja 

Programowanie powierzchni cięciwy z realnie występującą osią Y przy zatrzymanej osi C. 

Blok NC 

G19 Y C HS/GSU  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

C  
[0] Wartość osi C 

Wartość osi C, ustawiana wraz z wyborem płaszczyzny. 

Opcjonalny adres C musi posiadać wartość, która określa wartość osi C, przy której 
następuje zatrzymanie tej osi (zablokowanie). 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych 
XYZ o 180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z 
jest odbita lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych 
płaszczyzny obrócony jest o 180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Adres Y programuje się bez wartości. Przed opuszczeniem tych płaszczyzn obróbki, należy najechać 
osią Y na wartość zero w osi układu współrzędnych maszyny. 

Możliwe jest wykorzystanie wszystkich mo żliwo ści klucza programowego frezowania MTS ISO 
extended dla G19, po wybraniu płaszczyzny.  
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G19 Pochylona powierzchnia ci ęciwy 

Funkcja 

Obróbka pochylonej o kąt B powierzchni cięciwy z rzeczywiście wystepującą osią Y- lub B- (lub 
ustawianym w B narzędziu) w układzie współrzędnych G19 przy zatrzymanej osi C. Układ 
współrzędnych przedmiotu obrabianego obracany jest o kąt B. System narzędziowy zgodnie z H 
obracany jest o swą oś B tak, że narzędzie znajduje sie pionowo na płaszczyźnie obróbki. Wszystkie 
punkty zerowe pozostają niezmienne. Po wybraniu innej płaszczyzny obróbki następuje odwołanie 
obrotu układu współrzędnych. 

Blok NC 

G19 Y B C H HS/GSU  

Adresy 

B  
  Kąt pochylenia powierzchni cięciwy 

Kąt pochylenia powierzchni cięciwy względem dodatniej osi Z. 

 Adresy opcjonalne 

C  
[0] Wartość osi C 

Wartość osi C, ustawiana wraz z wyborem płaszczyzny. 

Opcjonalny adres C musi posiadać wartość, która określa wartość osi C, przy której 
następuje zatrzymanie tej osi (zablokowanie). 

Tryb wychylenia 

1 Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego zostaje obrócony o wartość 
adresu B, a oś B głowicy rewolwerowej narzędzia tak obrócona, że pionowe 
napędzane narzędzie frezarskie ustawione jest poziomo na nachylonej 
powierzchni cięciwy. 

2 Analogicznie do H1, jednak tak, że poziome narzędzie napędzane frezarskie 
ustawione jest pionowo na nachylonej powierzchni cięciwy. 

H  
[1] 

3 Obracany jest tylko układ współrzędnych przedmiotu obrabianego. (Np. przy 
użyciu skrętnej głowicy narzędziowej.) 

Wybór wrzeciona 

Wybór wrzeciona głównego lub przechwytującego 

HS Obróbka na wrzecionie głównym 

GSU Obróbka na wrzecionie przechwytującym z obrotem układu współrzędnych 
XYZ o 180 stopni względem osi X (na skutek czego w płaszczyźnie G18 oś Z 
jest odbita lustrzanie, a w płaszczyźnie G19 układ współrzędnych 
płaszczyzny obrócony jest o 180 stopni) bez zmiany kwadrantów narzędzi. 

HS /

GSU  

  

Nastaw wstępny: aktualny wybór 

! Uwagi programowe 

Oś Y bez wartości adresu oznacza dostępność osi Y. 

Przed opuszczeniem tych płaszczyzn obróbki, należy najechać osią Y na wartość zero w osi układu 
współrzędnych maszyny. Obrócona oś B przy zmianie płaszczyzny obróbki powraca na wartość B0. 
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Możliwe jest wykorzystanie wszystkich mo żliwo ści klucza programowego frezowania MTS ISO 
extended dla G19, po wybraniu płaszczyzny.  
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G22 Wywołanie podprogramu 

Funkcja 

Wywołany instrukcją G22 podprogram L jest wykonywany przez sterowanie, a następnie 
kontynuowany jest program główny. 

Blok NC 

G22 L H / N N  

Adresy 

L    Numer podprogramu 

Pod tym adresem programuje się numer podprogramu 

 Adresy opcjonalne 

H  
[1] Ilość powtórzeń 

Pominięcie bloku /  
  

Nastaw wstępny: Nie wybrano żadnej płaszczyzny 

Blok początkowy 

Wykonanie podprogramu rozpoczyna się od bloku N najpierw zaprogramowanego numeru 
bloku. 

N  
  

Nastaw wstępny: pierwszy blok NC podprogramu 

N  
  Blok końcowy 

Wykonanie podprogramu kończy się w bloku N drugiego zaprogramowanego numeru 
bloku. 

! Uwagi programowe 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 

W obrębie podprogramu można wywoływać kolejne podprogramy. Maksymalna ilość podprogramów, 
którą można zastosować to 10. 

Struktura podprogramu  

W podprogramie w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza znajduje się litera L określająca 
podprogram i bezpośrednio za nią numer podprogramu. W ostatnim bloku podprogramu musi 
znajdować się instrukcja M17, która powoduje przeskok do programu głównego po zakończeniu 
podprogramu i jego kontynuację. 

W celu wymiany danych pomiędzy systemem MTS i innymi programami podprogramy zapisywać 
można na dwa sposoby: 

• Podprogram globalny   
Podprogram globalny zapisywany jest jako zewnętrzny plik o określonej nazwie zaczynającej 
się od litery L i następującym po niej numerem z rozszerzeniem .dnc (przy toczeniu) lub 
odpowiednio .fnc (przy frezowaniu). 

• Lokalny podprogram   
Lokalny podprogram dołącza się po instrukcji M30 za programem głównym. Rozpoczyna się 
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on od litery L, po której następuje numer podprogramu. Podprogram kończy się zapisem 
instrukcji M17 w ostatnim jego bloku. Przed lub za podprogramem mogą znajdować się 
kolejne podprogramy. 

Jeśli istnieje program lokalny i program globalny o tej samej nazwie, wykorzystywany jest program 
lokalny. 

Wyłączone bloki w podprogramie  

Zastosowanie specjalnego adresu Ponieważ podprogram może zawierać wiele bloków wyłączonych, 
można przykładowo przy pierwszym wywołaniu podprogramu pominąć bloki NC, które będą wykonane 
przy drugim wywołaniu tego samego podprogramu. Lub odwrotnie, dla drugiego wywołania można 
odznaczyć te bloki NC, które określone były tylko dla pierwszego wywołania tego podprogramu. 

Adres specjalny „/“ programuje się z numerem całkowitym o wartości dodatniej bloku do pominięcia 
jako wartością adresu. 

Bloki NC pomijane w podprogramie na skutek zastosowania adresu specjalnego „/“ z numerem bloku 
jako wartości adresu, zaznaczane są jako pierwszy adres po numerze bloku NC. Bloki pomijane, 
mające ten sam adres, mogą znajdować się w dowolnym miejscu podprogramu. 

Jeśli wybrano podprogram zawierający bloki do pominięcia, to przy realizacji tego podprogramu 
zaznaczone do pominięcia bloki NC są pomijane. Bloki NC innych wyłączeń i nie przyporządkowane 
żadnym blokom NC - będą realizowane. 

Jeśli w podprogramie ma znaleźć się wyłączenie wywołania podprogramu (wywołanie podprogramu w 
podprogramie), to adres specjalny „/“ musi znajdować się bezpośrednio po numerze bloku NC, a 
zatem przed instrukcją G22. 
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G23 Powtórzenie fragmentu programu 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G23 następuje powtórzenie fragmentu programu NC. 

Blok NC 

G23 N N H  

Adresy 

N  
  Numer bloku początkowego 

Numer bloku początkowego, od którego ma się rozpocząć powtórzenie 

N  
  Numer bloku końcowego programu 

Numer bloku programu głównego, do którego realizowane ma być powtórzenie fragmentu 
programu. 

 Adresy opcjonalne 

H  
[1] Ilość powtórzeń 

! Uwagi programowe 

Sterowanie szuka od początku programu obydwu wskazanych bloków. Jeśli znajdzie numer bloku 
końcowego przed numerem bloku początkowego lub nie znajdzie jednego z nich, program zostanie 
przerwany meldunkiem o błędzie. 

Powtórzenia fragmentu programu w podprogramie programować nie wolno. 

Instrukcje aktywne, które zaprogramowane zostaną w powtórzeniu fragmentu programu, pozostają 
aktywne zarówno podczas powtarzania fragmentu programu, jak i po nim. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G29 Skoki warunkowe programu 

Funkcja 

Warunkowy skok do bloku numer N. 

Wartość adresu V porównywana jest z wartością adresu W i następuje przeskok do bloku numer o ile 
wynik porównania jest prawdziwy. W innym razie następuje realizacja następnego bloku programu. 

Jeśli nie zaprogramowano żadnego adresu opcjonalnego, następuje przeskok do bloku numer N. 

Blok NC 

G29 ( V O W) N  

Adresy 

N  
Numer bloku skoku programu 

Numer bloku, do którgo ma nastąpić przeskok programu 

 Adresy opcjonalne 

V  
Adres porównawczy 

Relacja porównawcza 

1 Skok przy = 

2 Skok przy # 

3 Skok przy > 

O  

4 Skok przy < 

W  
Adres porównawczy 

! Uwagi programowe 

Należy zaprogramować albo wszystkie adresy opcjonalne, albo żaden. 

Program wyszukuje numer bloku N począwszy od początku i przerywa program komunikatem o 
błędzie, jeśli numer bloku nie został znaleziony. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 

Instrukcji skoku w podprogramie programować nie wolno. 

Dla sensownego zastosowania instrukcji skoku warunkowego co najmniej jeden z opcjonalnych 
adresów V lub W musi być zdefiniowany. 
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G30 Przemocowanie / Przechwyt na wrzeciono przechwytuj ące / 
Pozycjonowanie konika 

Funkcja 

Przy wykorzystaniu tego makro możliwe jest albo przemocowanie, albo przechwyt przedmiotu 
obrabianego z wrzeciona głównego na przechwytujące. Na obrabiarkach posiadających konik można 
go pozycjonować instrukcją G30, przy czym przed użyciem tej instrukcji nie wolno wysunąć kła. 
Można go wysunąć po pozycjonowaniu przy użyciu instrukcji maszynowej M11. 

Przemocowanie (Q1) odpowiada manualnemu przemocowaniu na obrabiarce z jednym wrzecionem: 
Po przemocowaniu przedmiot obrabiany zamocowany jest na wrzecionie głównym aż do określonej 
przez DE pozycji mocowania. 

Obydwie wartości adresów sterowania Q2 i Q3 pozwalają na komfortowe i elastyczne programowania 
kompletnej obróbki na wrzecionie głównym i przechwytującym. 

• Przy użyciu instrukcji Q2 przedmiot obrabiany na wrzecionie przechwytującym zostaje 
zamocowany w pozycji mocowania DE i opcjonalnie wyciągany o długość wyciągnięcia DA z 
wrzeciona głównego. Przedmiot obrabiany po obrobieniu według wariantu G30 zamocowany 
jest w obydwu wrzecionach. 

• Przy użyciu instrukcji Q3, jak przy użyciu Q2, następuje przejazd, a następnie może 
nastąpić przechwyt przedmiotu obrabianego na wrzeciono przechwytujące w dwóch 
wariantach: Odcięcie lub przechwyt całego przedmiotu obrabianego na wrzeciono 
przechwytujące i najazd na punkt referencyjny wrzeciona przechwytującego. 

Blok NC 

G30 Q DE C TC DA H O M S F M E DM V U  

G30 Q DE C T ZA XS XA TC DA H O M S F M E DM V U  

G30 Q4 ZA M  

Adresy 

Przemocowanie / przejęcie przez wrzeciono przechwytujące 

1 Przemocowanie przedmiotu obrabianego na wrzecionie głównym 

2 Wrzeciono przechwytujące tylko pozycjonowane i mocowane 

3 Pozycjonowanie wrzeciona przechwytującego, mocowanie i przejmowanie przez 
wrzeciono przechwytujące 

Q  

4 Wycofanie kła i pozycjonowanie konika na ZA 

DE  
Pozycja mocowania przedniej krawędzi uchwytu mocującego 

Pozycja mocowania przedniej krawędzi uchwytu względem aktualnego punktu zerowego 
przedmiotu obrabianego wrzeciona głównego nie obróconego układu współrzędnych 

 Adresy opcjonalne 

C  
Różnica osi C 

Różnica osi C obydwu wrzecion przy przechwycie / przemocowaniu 

T  
Narzędzie do odcinania 

Wraz z T należy też zaprogramować ZA oraz XS 
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ZA  
Pozycja odcięcia bezwzględnie 

Pozycja odcięcia bezwzględnie (przesuwana opcjonalnie przy użyciu DA) lub pozycja konika 

XS  
Średnica początku przecinania bezwzględnie 

XA  
Średnica odcinania bezwzględnie 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

DA  
Długość wyciągania 

Długość wyciągania narzędzia po pozycjonowaniu i mocowaniu na wrzecionie 
przechwytującym z otwarciem / zamknięciem mocowania przedmiotu obrabianego na 
wrzecionie głównym (przed opcjonalnym odcięciem przy obróbce z podajnikiem pręta) 

H  
Tryb wyciągania przedmiotu obrabianego 

=0: Wyciąganie przedmiotu obrabianego przy zatrzymanym wrzecionie 

>0: Wyciąganie z prędkością obrotową G97 S=wartość 

O  
Tryb sprzęgania wrzecion 

Tryb sprzęgania wrzecion dla Q2 

=0: Wrzeciono przechwytujące z obydwoma wrzecionami przedmiotu obrabianego 
przemieszcza się do pozycji mocowania i mocuje 

>0: Wrzeciono przechwytujące z prędkością obrotową G97 S=wartość i synchronizacją 
wrzeciona przemieszcza się i mocuje 

Kierunek mocowania 

Kierunek mocowania na wrzecionie głównym i przechwytującym 

63 Kierunek mocowania na wrzecionie głównym: zewnętrzne i wrzecionie 
przechwytującym: zewnętrzne 

64 Kierunek mocowania wrzeciona głównego: zewnętrzne i wrzeciona przechwytującego: 
wewnętrzne 

65 Kierunek mocowania wrzeciona głównego: wewnętrzne i wrzeciono przechwytujące: 
zewnętrzne 

M  

66 Kierunek mocowania wrzeciona głównego: wewnętrzne i wrzeciono przechwytujące: 
wewnętrzne 

S  Prędkość skrawania przy odcinaniu w m/min 

Prędkość skrawania przy odcinaniu przy G96 w m/min 

F  
Posuw przy przecinaniu z G95 w mm/obr 

Kierunek obrotów przy odcinaniu i przechwycie 

3 Włączenie wrzeciona - kierunek obrotów: w prawo (w kierunku ruchu wskazówek 
zegara) 

M  

4 Włączenie wrzeciona - kierunek obrotów: w lewo (w kieunku przecwnym do ruchu 
wskazówek zegara) 

E  
Posuw pozycjonowania wrzeciona przechwytującego 

Posuw pozycjonowania wrzeciona przechwytującego na przedmiocie obrabianym przy G94 w 
mm/min 
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DM  
Odległość przedniej krawędzi uchwytu mocującego od punktu odniesienia wrzeciona 
przechwytującego 

V  
Odległość bezpieczeństwa 

Odległość bezpieczeństwa od pozycji mocowania do zmiany G0 na G1 

U  
Czas przestoju po zamknięciu uchwytu wrzeciona przechwytującego 

Kieł konika 

10 Zwolnij kieł konika 

M  

11 Wstaw kieł konika 

! Uwagi programowe 

Instrukcję zrealizować można tylko w płaszczyźnie G18 HS w nieobróconym układzie współrzędnych. 

Przyrostowy obrót układu współrzędnych po użyciu instrukcji G30 jest odwoływany. 

Przedmiot obrabiany po zamocowaniu na wrzecionie przechwytującym opcjonalnie może zostać 
wyciągnięty o długość wyciągnięcia DA z wrzeciona głównego. Odbywa się to z właściwym dla danej 
obrabiarki posuwem E. 

Przy wielokrotnym wywołaniu G30 można zmieniać pozycję mocowania. 

Przyrostowy punkt zerowy przedmiotu obrabianego wrzeciona głównego korygowany jest 
automatycznie z długością wyciągnięcia DA (także wielokrotnie). 

Wraz z najazdem na punkt referencyjny wrzeciona przechwytującego (Q3) wszystkie ustawiane 
punkty zerowe przedmiotu obrabianego zostaną automatycznie przełożone, względnie przełożone z 
wrzeciona głównego na wrzeciono przechwytujące i następuje odwołanie przyrostowego przesunięcia 
punktu zerowego dla obróbki na wrzecionie głównym i przechwytującym. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 

Głębokość mocowania na wrzecionie przechwytującym wynika z różnicy Maksymalna wartość Z 
przedmiotu obrabianego minus pozycja mocowania DA. 

Opcjonalne odcięcie następuje od średnicy startowej XS do zaprogramowanej średnicy końcowej XA. 

Pozycja odcięcia jest niezależna od wyciągnięcia przedmiotu obrabianego o DA. 

Przy odcinaniu przed wymianą narzędzia następuje przejazd na pozycję wymiany narzędzia z 
użyciem instrukcji G14 H1 a następnie na punkt odcinania ruchem szybkim najpierw w kierunku osi Z, 
następnie X. 

Kolejno ść operacji 

1. Najazd na punkt wymiany narzędzia G14 H1 (opcjonalnie) 

2. Pozycjonowanie i mocowanie wrzeciona przechwytującego i opcjonalna wymiana 
narzędzia 

3. Opcjonalne wyciągnięcie o DA 

4. Opcjonalne odcinanie  

• Najazd na punkt startowy najpierw w Z, a potem w X 

• Odcinanie 

5. Opcjonalny powrót wrzeciona przechwytującego i opcjonalny odjazd narzędzia do 
odcinania z następującym najazdem na punkt wymiany narzędzia z użyciem G14 H1. 
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G40 Odwołanie kompensacji promienia ostrza 

Funkcja 

Przy użyciu funkcji G40 następuje odwołanie włączonej funkcjami: G41 lub G42 kompensacji 
promienia krawędzi skrawającej (KPO). 

Następuje najpierw przejazd do punktu końcowego zaprogramowanego wcześniej z kompensacją 
promienia ostrza elementu konturu (patrz G41/G42) w ten sposób, że krawędź płytki skrawającej 
dotknie punkt końcowy ostatniego elementu konturu. 

W tym punkcie aktualna pozycja teoretycznego wierzchołka ostrza różni się od zaprogramowanego 
punktu końcowego konturu, ponieważ jest jeszcze włączona kompensacja promienia. 

Od tej pozycji narzędzie przemieszcza się liniowo z uwzględnieniem funkcji zachowania 
współrzędnych do zaprogramowanej pozycji najazdu Z, X. 

Z uwagi na brakujące unormowania ISO/DIN w sterowaniach CNC zachodzą następujące różnice: 

1. Sterowanie MTS ISO extended:  Dla funkcji zatrzymania stosowana jest rzeczywista 
pozycja narzędzia. Zaprogramowanie G40 bez podania adresów współrzędnych nie 
wywołuje ruchu narzędzia. Zaprogramowanie tylko jednego adresu współrzędnej powoduje 
ruch równolegle do osi. 

2. Do funkcji samozatrzymania użyte są współrzędne punktu końcowego konturu. 
Zaprogramowanie G40 bez adresów współrzędnych wywołuje ruch narzędzia do 
zaprogramowanego punktu końcowego konturu (przy czym kontur w punkcie końcowym 
może być uszkodzony). Zaprogramowanie tylko jednego adresu osi współrzędnej wywołuje 
ruch nierównolegle do osi. 

Blok NC 

G40 Z/ZI/ZA X/XI/XA D AS H E F S M M TC TR TZ TX  

G40 G0/G1 Z/ZI/ZA X/XI/XA ... 

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Z / ZI /

ZA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w Z 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

X / XI /

XA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w X 

D  
  Długość odcinka przejazdu 

Długość odcinka przejazdu w płaszczyźnie obróbki (D dodatnie) 

AS  
  Kąt wzniosu 
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Kąt wzniosu odcinka przejazdu na płaszczyźnie obróbki względem dodatniej 
pierwszej osi geometrycznej 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta przy rozwiązaniach podwójnych 

(jeśli zaprogramowano D ale nie AS 

1 Mały kąt wzniosu względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

H  
[1] 

2 Większy kąt wzniosu względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F    Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne 

TC  
  Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
  Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

! Uwagi programowe 

Jeśli funkcja odwołania kompensacji G40 zaprogramowana zostanie samodzielnie w bloku NC, 
modalnie włączone musi być G0 lub G1. Jeśli modalnie aktywne jest G2 lub G3, powoduje to 
komunikat o błędzie. 

Przy odwołaniu kompensacji promienia ostrza z użyciem G40 wraz z G1 programowanie fazy lub 
zaokrąglenia z RN jest niedozwolone. 
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G41/G42 Wywołanie kompensacji promienia ostrza 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G41/G42 następuje wywołanie kompensacji promienia ostrza (KPO). Po nim 
programuje się kontur do frezowania. W przypadku zastosowania G41 następuje kompensacja 
promienia freza na lewo od frezowanego konturu, a dla G42 na prawo od frezowanego konturu. 

Określenie kierunku obróbki 

Ponieważ sterowanie przy obliczaniu dróg przejazdów wychodzi od teoretycznego wierzchołka ostrza i 
kieruje tym właśnie punktem, na skutek istnienia promienia ostrza pojawiają się odchylenia od 
właściwego wymiaru i kształtu, jeśli ruch narzędzia odbywa się inaczej niż równolegle do osi X lub do 
osi Z. 

Przy wywołaniu kompensacji promienia ostrza (KPO) dla krawędzi skrawającej z uwzględnieniem 
promienia i położenia teoretycznego wierzchołka w odniesieniu do środka ostrza, obliczany jest 
skorygowany tor ruchu (o jednakowej odległości). W tym przypadku zastosowanie ma kwadrant 
narzędzia lub wektor wartości korekcyjnej teoretycznego wierzchołka narzędzia. Dzięki temu kontur, 
który jest do wykonania programować można bezpośrednio na podstawie rysunku warsztatowego, bez 
konieczności przeliczania. 

Blok NC 

G41/G42 Z/ZI/ZA X/XI/XA D AS H E F S M M TC TR TZ TX  

G41/G42 G0/G1 Z/ZI/ZA X/XI/XA ... 

Adresy 

Korekcja promienia ostrza 

41 Kompensacja promienia krawędzi skrawającej na lewo od konturu 

G41 /

G42  

  

42 Kompensaca promienia krawędzi skrawającej na prawo od konturu 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Z / ZI /

ZA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w Z 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

X / XI /

XA  

  

Nastaw wstępny: Aktualna pozycja narzędzia w X 

D  
  Długość odcinka przejazdu 

Długość odcinka przejazdu w płaszczyźnie obróbki (D dodatnie) 

AS  
  Kąt wzniosu 

Kąt wzniosu odcinka przejazdu na płaszczyźnie obróbki względem dodatniej 
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pierwszej osi geometrycznej 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta przy rozwiązaniach podwójnych 

(jeśli zaprogramowano D ale nie AS 

1 Mały kąt wzniosu względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

H  
[1] 

2 Większy kąt wzniosu względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne 

TC  
  Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
  Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
  Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

! Uwagi programowe 

Wywołanie kompensacji promienia ostrza można programować w jednym bloku NC wraz z funkcjami 
G0 lub G1, określającymi najazd na kontur. Przy użyciu G1 niedozwolone jest programowanie fazy lub 
zaokrąglenia z RN. 

Skompensowany punkt początkowy lub punkt końcowy elementu konturu określany jest w dalszej 
kolejności jako punkt początkowy obróbki lub punkt końcowy obróbki. 

Sterowanie realizuje program liniowo z uwzględnieniem funkcji zachowania współrzędnych na 
obliczony z kompensacją promienia freza punkt początkowy obróbki pierwszego zaprogramowanego 
elementu konturu z punktem startowym Z, X, z którego odjazd odbywa się z kompensacją. 

Ten punkt początkowy obróbki względem punktu początkowego Z, X pierwszego kompensowanego 
elementu konturu można najechać dopiero po zaprogramowaniu tego elementu konturu. 

Jeśli zaprogramowano G41 lub G42 samodzielnie w bloku NC, to modalnie aktywna musi być 
instrukcja G0 lub G1. Jeśli modalnie aktywne jest G2 lub G3, powoduje to komunikat o błędzie. 

Jeśli G41 lub G42 zaprogramowano samodzielnie bez żadnego adresu, funkcja zachowania 
współrzędnych prowadzi współrzędne Z oraz X do ruchu wyrównawczego o długości równej 
promieniowi freza do obliczonego z kompensacją promienia freza punktu początkowego obróbki 
zaprogramowanego następnie pierwszego elementu konturu, z którego następuje odjazd z 
kompensacją. 

Zaprogramowany kontur na płaszczyźnie obróbki można zestawić począwszy od wybranych instrukcji 
G41, G42 do odwołania KPO z użyciem G40 dowolnie spośród następujących instrukcji (o ile 
dozwolone jest ich wzajemne programowanie): 

G0, G1, G2, G3, G61, G62, G63, G85. 

Promienie zaokrąglenia naroży wewnętrznych nie mogą być przy tym mniejsze niż promień ostrza. 

Po włączeniu kompensacji promienia ostrza nie wolno zmieniać wartości korekcyjnych narzędzia (np.: 
przez zaprogramowanie: TC, TR, TZ lub TX), nie wolno wymieniać narzędzia oraz w obrębie 



Wywołanie kompensacji promienia ostrza 

(c) MTS GmbH 2007-2017 100 

kompensacji promienia nie wolno programować zmian położenia punktu zerowego. Podobnie 
niedozwolona jest bezpośrednia zmiana G41 na G42. 
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G50 Odwołanie przyrostowych przesuni ęć i obrotów punktu 
zerowego 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G50 następuje odwołanie wszystkich przyrostowych transformacji składających 
się z przyrostowych przesunięć punktu zerowego i przyrostowych obrotów. Następnie obowiązuje 
ponownie ostatnio określony funkcjami G54 do G57 układ współrzędnych przedmiotu obrabianego. 

Blok NC 

G50  

! Uwagi programowe 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 

Skalowanie pozostaje zachowane. 
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G53 Odwołanie wszystkich przesuni ęć punktu zerowego i obrotów 

Funkcja 

Mit dem Befehl G53 werden die aktive einstellbare Nullpunktverschiebung und alle inkrementellen 
Transformationen bestehend aus den Nullpunktverschiebungen und den Drehungen wieder 
aufgehoben.@6075@" Wymaga to ponownego zaprogramowania bezwzględnego przesunięcia 
punktu zerowego instrukcjami G54 do G57. 

G53 aktywuje układ współrzędnych obrabiarki 

Blok NC 

G53  

! Uwagi programowe 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G54/G55/G56/G57Bezwzgl ędne ustawiane punkty zerowe 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G54 do G57 definiuje się położenie punktu zerowego przedmiotu obrabianego 
współrzędnymi Z, X oraz Y w odniesieniu do punktu zerowego obrabiarki. Łącznie zdefiniować i 
zapisać w pamięci sterowania można cztery różne punkty zerowe: G54 - G57. 

Przesunięcia punktu zerowego określa się dlatego ustawianymi punktami zerowymi. Wartości osi 
punktów zerowych, które usawia sterowaniue maszyny muszą być przed uruchomieniem programu 
wprowadzone do rejestru punktów zerowych. 

Ustawiane punkty zerowe dotyczą zarówno obróbki na wrzecionie głównym - (G18 HS) jak i na 
wrzecionie przechwytującym (G18 GS, G18 GSU). 

Wraz z zaprogramowaniem ustawianego punktu zerowego  nast ępuje odwołanie 
zaprogramowanego instrukcj ą G59 przyrostowego przesuni ęcia i obrotu układu współrz ędnych 
przedmiotu obrabianego.  

Blok NC 

G54/G55/G56/G57  

Adresy 

G54 / G55 / G56 / G57  
Punkt zerowy 

Bez wybrania punktu zerowego przejazdy obrabiarki odbywają się w układzie współrzędnych 
obrabiarki. 

Wraz z wyborem punktu zerowego następuje określenie układu współrzędnych przedmiotu 
obrabianego względem tegoż przedmiotu. 

Zdefiniowane punkty zerowe pozostają w pamięci obrabiarki po zmianie programu tak długo, aż 
zostaną zastąpione nowymi współrzędnymi. 

Przy nowym uruchomieniu oprogramowania sterowania maszyny wszystkie ustawiane wartości 
rejestrów punktu zerowego są zerowane (to znaczy wszystkie ustawiane punkty zerowe odnoszą się 
do układu współrzędnych obrabiarki, jeśli rejestr wartości zerowych jest pusty). 

Wybór ustawianego punktu zerowego odwołuje przyrostowe przesunięcia punktów zerowych. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 

! Uwagi programowe 

Dane do rejestru punktu zerowego dla współrzędnych X, Y i Z wprowadzane są na przykład podczas 
przygotowania obrabiarki przy dotknięciu przedmiotu obrabianego narzędziem i przejęciem wartości 
współrzędnych do rejestru. 

Ustawiane punkty zerowe można z wysokości programu NC wybierać, ale nie wstawiać do rejestru. 

W celu ułatwienia programowania konturów kompleksowych lub konturów powtarzających się, 
definiować można do czterech różnych punktów zerowych przedmiotu obrabianego (G54, G55, G56 
oraz G57). 

Właściwo ści szczególne kart przygotowawczych MTS:  Ustawiane punkty zerowe można wpisywać 
do karty przygotowawczej a z niej sterowanie MTS ISO extended przejmuje je do rejestru punktów 
zerowych. 

Wartości współrzędnych w karcie przygotowawczej dla określenia punktu zerowego są zawsze 
bezwzględne i odnoszą się zawsze do punktu zerowego obrabiarki, równiez wtedy, gdy w karcie 
przygotowawczej znajduje się więcej punktów zerowych. 
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Położenie punktu zerowego obrabiarki zdefiniowane jest w konfiguracji maszyny. Na obrabiarkach 
MTS - jak to z reguły bywa - znajduje się on w osi toczenia na czole uchwytu w punkcie mocowania 
wrzeciona. 
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G59 Przyrostowe przes. pktu zerowego kartezj. i obrót 

Funkcja 

Przyrostowa transformacja składa się z opcjonalnego przesunięcia i obrotu. Przy użyciu instrukcji G59 
określa się opcjonalnie punkt ZA, XA aktualnego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego jako 
nowy punkt zerowy przedmiotu obrabianego, a następnie układ współrzędnych przedmiotu 
obrabianego opcjonalnie obrócony o kąt AR wokół osi dosunięcia. 

Wszystkie wartości współrzędnych w programie odnoszą się do przesuniętego i / lub obróconego 
układu współrzędnych tak długo, aż przesunięcie i obrót zostaną odwołane lub też przy użyciu 
instrukcji G59 zastapione, albo zaprogramowany zostanie inny ustawiany punkt zerowy. 

Przyrostowe przesunięcie punktu zerowego i obrót dostepne są dla wrzeciona głównego (G18 HS) 
oraz dla obróbki na wrzecionie przechwytującym (G18 GS, G18 GSU). 

Blok NC 

G59 ZA XA AR  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

ZA  
Bezwzględna współrzędna przedmiotu obrabianego nowego punktu zerowego 

XA  
Bezwzględna współrzędna przedmiotu obrabianego nowego punktu zerowego 

AR  Kąt obrotu 

Kąt obrotu względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej, o który obrócony będzie wokół 
osi dosunięcia nowy układ współrzędnych po przesunięciu. 

! Uwagi programowe 

Przy użyciu instrukcji G59 można programować także tylko obroty wokół osi dosunięcia lub 
przesunięcia. 

Wielokrotne programowanie instrukcji G59 jest możliwe, o ile zezwala na przyrostowe przesunięcie 
danego aktualnego układu współrzędnych. Punktem wyjściowym przesunięcia lub obrotu przy użyciu 
G59 jest zawsze aktualnie obowiązujący punkt zerowy, nawet wtedy, gdy został już raz przy użyciu 
G59 przesunięty i obrócony. 

Przyrostowe przesunięcie punktu zerowego G59 można odwołać używając instrukcji G50 lub przez 
zaprogramowanie wcześniej zaprogramowanego ujemnego kąta obrotu układu współrzędnych i 
ujemnej wartości przesunięcia , które przy odwróceniu obrotu znajdą się w aktualnym układzie 
współrzędnych. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 



Przyrostowe przes. pktu zerowego kartezj. i obrót 

(c) MTS GmbH 2007-2017 107 

 



Interpolacja liniowa w ciągu konturowym. 

(c) MTS GmbH 2007-2017 108 

 

G61 Interpolacja liniowa w ci ągu konturowym. 

Funkcja 

Programowanie odcinka jako elementu konturu ciągu konturowego. Przy programowaniu elementu 
konturu można nie określać zarówno punktu początkowego, jak i punktu końcowego. Funkcja 
zachowania współrz ędnych nie jest wykorzystywana.  (patrz programowanie ciągu konturowego) 
Narzędzie przemieszcza się z zaprogramowanym posuwem po linii prostej do zaprogramowanego 
punktu docelowego. 

Blok NC 

G61 ZI/ZA XI/XA D AT AS RN H O E F S M M  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZI /

ZA  

  

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XI /

XA  

  

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

D  
  Długość odcinka przejazdu 

AT  
  Kąt przejścia w punkcie startowym 

Kąt przejścia w punkcie startowym względem wcześniejszego ruchu bez elementu 
przejściowego, mierzony od kierunku końcowego wcześniejszego ruchu narzędzia. 

Szczególnie AT0 - przejście styczne i AT180 - ostre przejście styczne. 

AS  
  Kąt wzniosu 

Kąt wzniosu odcinka przejazdu na płaszczyźnie obróbki względem dodatniej 
pierwszej osi geometrycznej 

RN  
[0] Element przejściowy 

Element przejściowy do następnego elementu konturu 

RN+ promień zaokrąglenia do następnego elementu konturu 

RN- szerokość fazy do następnego elementu konturu 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta 

1 Mniejszy kąt styczny początkowy względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

H  
[1] 

2 Większy kąt styczny początkowy względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

Wybór rozwiązania według kryterium długości O  
[1] 

1 Mniejsza długość odcinka 



Interpolacja liniowa w ciągu konturowym. 

(c) MTS GmbH 2007-2017 109 

2 Większa długość odcinka 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Można nie zaprogramować żadnego lub zaprogramować do czterech adresów geometrycznych oraz 
zaokrąglenie / fazę. 

Przyrostowe współrzędne ZI, XI dopuszczalne są tylko wtedy, gdy punkt końcowy poprzedniego 
elementu konturu na podstawie podanych danych jest obliczalny (element poprzedni musi być 
zamkniętym elementem konturu z punktem końcowym). 

Programowanie kąta przejścia AT nierównego 0 lub AT nierównego 180 przejścia nie stycznego, jest 
dopuszczalne również tylko w tym przypadku. 

Wybór rozwiązania odbywa się na podstawie kryterium wyboru. Jeśli na podstawie tych adresów nie 
można wyliczyć żadnego rozwiązania, sterowanie obrabiarki zgłosi meldunek błędu. 

Jeśli w tym samym bloku NC zaprogramowano zmianę posuwu i / lub prędkości obrotowej, to zmiana 
ta realizowana jest najpierw, a dopiero potem następuje przejazd do zaprogramowanego punktu. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G62 Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zega ra w 
ciągu konturowym 

Funkcja 

Narzędzie przemieszcza się z wybranym posuwem po łuku w kierunku ruchu wskazówek zegara od 
punktu początkowego do docelowego. Zarówno punkt początkowy, jak i punkt końcowy przy 
programowaniu konturu mogą być jeszcze nie określone. Funkcja zachowania współrzędnych nie jest 
wykorzystywana. (patrz programowanie ciągu konturowego) 

Blok NC 

G62 ZI/ZA XI/XA K/KA I/IA R AT AS AO AE / AP RN H O E F S M M  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZI /

ZA  

  

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XI /

XA  

  

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Współrzędna środka Z 

KA Współrzędna środka Z bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

K /

KA  

  

K Różnica współrzędnych Z pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

Współrzędna X środka 

IA Współrzędna X środka bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

I /

IA  

  

I Różnica współrzędnych X pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

R  
  Promień i wybór rozwiązania 

Promień łuku okręgu i wybór rozwiązania według kryterium łuku 

R+ krótszy łuk 

R- dłuższy łuk 

AT  
  Kąt przejścia w punkcie startowym 

Kąt przejścia w punkcie startowym względem wcześniejszego ruchu bez elementu 
przejściowego, mierzony od kierunku końcowego wcześniejszego ruchu narzędzia. 

Szczególnie AT0 - przejście styczne i AT180 - ostre przejście styczne. 

AS  
  Kąt styczny w punkcie startowym 

Kąt styczny w punkcie startowym względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

AO  
  Kąt otworu 
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Kąt otwarcia (zastosowanie ma tylko wartość AO) 

AE  
  Kąt styczny 

Kąt styczny w punkcie końcowym względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

AP  
  Kąt biegunowy punktu końcowego łuku okręgu 

Biegunowy kąt punktu końcowego łuku okręgu względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

RN  
[0] Element przejściowy 

Element przejściowy do następnego elementu konturu 

RN+ promień zaokrąglenia do następnego elementu konturu 

RN- szerokość fazy do następnego elementu konturu 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta 

1 Mniejszy kąt styczny początkowy względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

H  
[1] 

2 Większy kąt styczny początkowy względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

Wybór rozwiązania według kryterium łuku 

(Wybór łuku z użyciem znaku przed R ma priorytet nad wyborem za pomocą O.) 

1 Krótszy łuk 

O  
[1] 

2 Dłuższy łuk 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Oprócz opcjonalnego zaokrąglenia / fazy nie można zaprogramować żadnego lub można 
zaprogramować do sześciu adresów geometrycznych. 

Przyrostowe współrzędne: ZI, K, XI, I są dopuszczalne tylko wtedy, gdy punkt końcowy poprzedniego 
elementu konturu na podstawie dotychczasowych danych jest obliczalny (element poprzedni musi być 
elementem konturu zamkniętego z punktem końcowym). 

Programowanie kąta przejścia AT nierównego 0 lub AT nierównego 180 przejścia nie stycznego, jest 
dopuszczalne również tylko w tym przypadku. 

Wybór rozwiązania odbywa się na podstawie kryterium wyboru. Kryterium długości łuku ma 
pierwszeństwo w stosunku do kryterium kąta. 

Jeśli na podstawie tych adresów nie można wyliczyć żadnego rozwiązania, sterowanie obrabiarki 
zgłosi meldunek błędu. 

Jeśli w tym samym bloku NC zaprogramowano zmianę posuwu i / lub prędkości obrotowej, to zmiana 
ta realizowana jest najpierw, a dopiero potem następuje przejazd do zaprogramowanego punktu. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G63 Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara w ci ągu konturowym 

Funkcja 

Narzędzie przemieszcza się z wybranym posuwem po łuku w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara od punktu początkowego do końcowego. Zarówno punkt początkowy, jak i punkt 
końcowy przy programowaniu konturu mogą być jeszcze nie określone. Funkcja zachowania 
współrzędnych nie jest wykorzystywana. (patrz programowanie ciągu konturowego) 

Określenie kierunku obrotu 

Blok NC 

G63 ZI/ZA XI/XA K/KA I/IA R AT AS AO AE / AP RN H O E F S M M  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Współrzędna Z punktu docelowego 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZI /

ZA  

  

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Współrzędna X punktu docelowego 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XI /

XA  

  

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Współrzędna środka Z 

KA Współrzędna środka Z bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

K /

KA  

  

K Różnica współrzędnych Z pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

Współrzędna X środka 

IA Współrzędna X środka bezwzględnie we współrzędnych przedmiotu 
obrabianego 

I /

IA  

  

I Różnica współrzędnych X pomiędzy środkiem i punktem początkowym 

R  
  Promień i wybór rozwiązania 

Promień łuku okręgu i wybór rozwiązania według kryterium łuku 

R+ krótszy łuk 

R- dłuższy łuk 

AT  
  Kąt przejścia w punkcie startowym 

Kąt przejścia w punkcie startowym względem wcześniejszego ruchu bez elementu 
przejściowego, mierzony od kierunku końcowego wcześniejszego ruchu narzędzia. 

Szczególnie AT0 - przejście styczne i AT180 - ostre przejście styczne. 

AS  
  Kąt styczny w punkcie startowym 

Kąt styczny w punkcie startowym względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 
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AO  
  Kąt otworu 

Kąt otwarcia (zastosowanie ma tylko wartość AO) 

AE  
  Kąt styczny 

Kąt styczny w punkcie końcowym względem dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

AP  
  Kąt biegunowy punktu końcowego łuku okręgu 

Biegunowy kąt punktu końcowego łuku okręgu względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

RN  
[0] Element przejściowy 

Element przejściowy do następnego elementu konturu 

RN+ promień zaokrąglenia do następnego elementu konturu 

RN- szerokość fazy do następnego elementu konturu 

Wybór rozwiązania według kryterium kąta 

1 Mniejszy kąt styczny początkowy względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

H  
[1] 

2 Większy kąt styczny początkowy względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej 

Wybór rozwiązania według kryterium łuku 

(Wybór łuku z użyciem znaku przed R ma priorytet nad wyborem za pomocą O.) 

1 Krótszy łuk 

O  
[1] 

2 Dłuższy łuk 

E  
  Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Oprócz opcjonalnego zaokrąglenia / fazy nie można zaprogramować żadnego lub można 
zaprogramować do sześciu adresów geometrycznych. 

Przyrostowe współrzędne: ZI, K, XI, I są dopuszczalne tylko wtedy, gdy punkt końcowy poprzedniego 
elementu konturu na podstawie dotychczasowych danych jest obliczalny (element poprzedni musi być 
elementem konturu zamkniętego z punktem końcowym). 

Programowanie kąta przejścia AT nierównego 0 lub AT nierównego 180 przejścia nie stycznego, jest 
dopuszczalne również tylko w tym przypadku. 

Wybór rozwiązania odbywa się na podstawie kryterium wyboru. Kryterium długości łuku ma 
pierwszeństwo w stosunku do kryterium kąta. 

Jeśli na podstawie tych adresów nie można wyliczyć żadnego rozwiązania, sterowanie obrabiarki 
zgłosi meldunek błędu. 

Jeśli w tym samym bloku NC zaprogramowano zmianę posuwu i / lub prędkości obrotowej, to zmiana 
ta realizowana jest najpierw, a dopiero potem następuje przejazd do zaprogramowanego punktu. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G70 Przełączenie na jednostk ę cal (inch) 

Funkcja 

Przy użyciu tej instrukcji następuje przełączenie układu współrzędnych na jednostkę - cal. 

Wszystkie współrzędne i wymiary po zaprogramowaniu G70 należy programować w calach. 

Blok NC 

G70  

! Uwagi programowe 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 

Wymiarowanie w calach pozostaje aktywne tak długo, aż zostanie zmienione przy użyciu G71 na 
programowanie w milimetrach. 

Na koniec programu NC (M30) sterowanie przełącza automatycznie na instrukcją G71 na jednostkę 
mm. 
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G71 Przełączenie na jednostk ę - milimetr (mm) 

Funkcja 

Przy użyciu tej instrukcji układy współrzędnych przełączane są na jednostkę - milimetr. 

Wszystkie współrzędne i wymiary po zaprogramowaniu G71 należy podawać w jednostce mm. 

Blok NC 

G71  

! Uwagi programowe 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 

Wymiarowanie w milimetrach zachowane jest tak długo, aż przy użyciu instrukcji G70 przełączone 
zostanie na jednostkę cal. 

G71 jest instrukcją modalną. 
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G90 Włączenie wymiarowania bezwzgl ędnego 

Funkcja 

Aktywacja układu współrzędnych przedmiotu obrabianego: Jeśli zaprogramowano instrukcję G90, 
wszystkie współrzędne X, Y, Z od tej chwili odnoszą się do punktu zerowego przedmiotu obrabianego. 
Niezależnie od aktualnej pozycji narzędzia programowany jest punkt docelowy, do którego 
przemieścić ma się narzędzie. 

Blok NC 

G90 G9  

G90 G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G90 G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G94 / G95  
Posuw roboczy 

G96 / G97  
Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

 Adresy opcjonalne 

E  
Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
Posuw roboczy 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
Numer narzędzia 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

! Uwagi programowe 

Wymiarowanie bezwzględne jest ważne tak długo, aż nie zostanie przełączone instrukcją G91 
(wymiarowanie przyrostowe). 

Przy wyborze płaszczyzny obrotu G18 DRA adresem DRA (standard), wartości współrzędnych X 
podaje się w wymiarach średnicowych. 

G90 jest aktywne. 
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G91 Włącznie wymiarowania przyrostowego 

Funkcja 

Aktywacja układu współrzędnych narzędzia: Przy wymiarowaniu przyrostowym, zwanym również 
inkrementalnym, punkt docelowy programowany jest w odniesieniu do chwilowej pozycji narzędzia. 

Blok NC 

G91 G9  

G91 G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G91 G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G94 / G95  
Posuw roboczy 

G96 / G97  
Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

 Adresy opcjonalne 

E  
Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

F  
Posuw roboczy 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
Numer narzędzia 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

! Uwagi programowe 

Wymiarowanie przyrostowe działa tak długo, aż zostanie wyłączone instrukcją G90 (wymiarowanie 
bezwzględne). 

Przy wyborze płaszczyzny obrotu G18 DRA adresem DRA (standard) współrzędne X podawane są w 
wymiarach promieniowych. 
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G92 Ograniczenie pr ędkości obrotowej 

Funkcja 

Jeśli przy planowaniu do bardzo małej średnicy, albo do średnicy zero, zaprogramowano stałą 
prędkość skrawania (G96), wrzeciono rozpędza się do wartości swojej maksymalnej prędkości 
obrotowej. Może to mieć fatalne skutki dla mocowania przedmiotu obrabianego. Aby tego uniknąć, 
wraz z programowaniem stałej prędkości skrawania, powinno się zaprogramować ograniczenie 
prędkości obrotowej (G92). 

Blok NC 

G92 S  

Adresy 

S  
Maksymalna prędkość obrotowa w obr/min 

! Uwagi programowe 

Przy stałej prędkości skrawania (G96) obliczona na podstawie średnicy obróbki i prędkości skrawania 
prędkość obrotowa, redukowana jest do zaprogramowanej instrukcją G92 maksymalnej prędkości 
obrotowej (w tym przypadku następuje przez to także redukcja prędkości skrawania). 

Przy stałej prędkości obrotowej (G97) zaprogramowana większa prędkość obrotowa redukowana jest 
do maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G94 Posuw w milimetrach na minut ę 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G94 programuje się posuw w jednostce 

Blok NC 

G94 F E S M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91 / G96/G97  

Adresy 

F  
Posuw w mm/min 

 Adresy opcjonalne 

Posuw zredukowany w mm/min 

Posuw F na elementach przejściowych: faza i zaokrąglenie pomiędzy odcinkami i 
łukami zmienia się na E (zmniejsza się). 

E  

Nastaw wstępny: aktualny posuw przy wykańczaniu 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
Numer narzędzia 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G90 /

G91  

Wymiary 

G96 /

G97  

Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

! Uwagi programowe 

G94 jest funkcją modalną (to znaczy działa tak długo, aż przy użyciu G95 zostanie zmieniona na 
jednostkę mm/obr). 

Zwró ć uwag ę: 

Programowanie posuwu F odbywa się zawsze w mm/min lub mm/obr niezależnie od 
zaprogramowania G70 lub G71. Dotyczy to również programowania S przy użyciu G96. 
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G95 Posuw w milimetrach na obrót 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G95 programuje się posuw w jednostce - milimetr na minutę. 

Blok NC 

G95 F E S M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91 / G96/G97  

Adresy 

F  
Posuw w mm/obr 

 Adresy opcjonalne 

Posuw zredukowany w mm/obr 

Posuw F na elementach przejściowych: faza i zaokrąglenie pomiędzy odcinkami i 
łukami zmienia się na E (zmniejsza się). 

E  

Nastaw wstępny: aktualny posuw przy wykańczaniu 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
Numer narzędzia 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G90 /

G91  

Wymiary 

G96 /

G97  

Stała prędkość skrawania / prędkość obrotowa 

! Uwagi programowe 

G95 jest funkcją modalną (to znaczy, że działa tak długo, aż nie zostanie zaprogramowany instrukcją 
G94 posuw w jednostce - milimetr na minutę). 

Zwró ć uwag ę: 

Programowanie posuwu F odbywa się zawsze w mm/obr niezależnie od zaprogramowania G70 lub 
G71. Dotyczy to również programowania S przy użyciu G96. 
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G96 Stała pr ędkość skrawania 

Funkcja 

Przy użyciu G96 z aktywną funkcją G95 programuje się stałą prędkość skrawania w jednostce m/min. 

Blok NC 

G96 S E F M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91  

G96 S E G94/G95 F M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

S  
Stała prędkość skrawania w m/min 

 Adresy opcjonalne 

F  
Posuw roboczy 

E  
Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
Numer narzędzia 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G90 / G91  
Wymiary 

G94 / G95  
Posuw roboczy 

! Uwagi programowe 

Programowanie funkcji G96 S możliwe jest tylko przy aktywnym posuwie w mm/obr (G95). W innym 
przypadku zaprogramowanie G96 S wywoła komunikat o błędzie i realizacja programu NC zostanie 
przerwana. 

Instrukcja G96 S może być programowana razem z G95 F w jednym bloku NC. 

Stała prędkość skrawania z aktualną wartością X przeliczana jest na prędkość obrotową. 

Instrukcja działa tak długo, aż zostanie odwołana zaprogramowaniem instrukcji G97 lub zastąpiona 
zostanie nową instrukcją G96. 

Aby w przypadku obróbki z małymi wartościami współrzędnej X upewnić się, że prędkość obrotowa 
nie wzrosła powyżej dopuszczalnej dla danego mocowania przedmiotu obrabianego wartości, powinno 
się w uzupełnieniu zaprogramować instrukcję G92 ograniczenia prędkości obrotowej. 
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G97 Stała pr ędkość obrotowa 

Funkcja 

Funkcja G97 odwołuje zaprogramowaną wcześniej funkcją G96 stałą prędkość skrawania i tym 
samym włącza stałą prędkość obrotową. 

Blok NC 

G97 S E F M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91  

G97 S E G94/G95 F M M T TC TR TZ TX  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

S  
Prędkość obrotowa wrzeciona w obr/min 

F  
Posuw roboczy 

E  
Zredukowany posuw na elementach przejściowych 

M  
Funkcje dodatkowe 

 Warto ści korekcyjne narz ędzia 

T  
Numer narzędzia 

TC  
Numer rejestru wartości korekcyjnych 

TR  
Przyrostowa zmiana wartości promienia ostrza 

TZ  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej Z 

TX  
Przyrostowa zmiana wartości korekcyjnej X 

 Dalsza instrukcja G (opcjonalnie) 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G90 / G91  
Wymiary 

G94 / G95  
Posuw roboczy 

! Uwagi programowe 

Dla tokarek funkcja G97 jest włączana automatycznie przy uruchamianiu maszyny. Jeśli wraz z 
funkcją G97 nie zostanie zaprogramowana prędkość obrotowa wrzeciona S, zachowana zostanie 
ostatnia prędkość obrotowa wyliczona przy pracy ze stałą prędkością skrawania. 

Zaprogramowana funkcją G92 maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona S przy kolejnym wywołaniu 
stałej prędkości skrawania pozostaje. 
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Cykle obróbkowe MTS ISO extended 

• Cykle obróbki zgrubnej konturu G81, G82, G83, G87, G89 

• Naddatki na wykańczanie 

G31  
Cykl gwintowania 

G32  
Cykl gwintowania otworu 

G33  
Nacinanie gwintu 

G80  
Zakończenie opisu konturu do cyklu obróbkowego 

G81  
Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego 

G82  
Cykl zgrubnego planowania 

G83  
Cykl zgrubnego toczenia równolegle do konturu - cykl powtarzalny 

G84  
Cykl wiercenia 

G85  
Cykl podcięcia 

G86  
Cykl toczenia rowka promieniowego 

G87  
Cykl toczenia rowka promieniowego 

G88  
Cykl toczenia rowka osiowego 

G89  
Cykl toczenia rowka osiowego 
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Cykle obróbki zgrubnej konturu G81, G82, G83, G87, G89 
Definicja konturu następuje zaraz po programowaniu cyklu i opisywana jest dowolnymi kombinacjami 
instrukcji interpolacji, wywołań podprogramów oraz powtórzeń fragmentów programu, a kończy się 
instrukcją G80. 

Programowanie pierwszego punktu konturu musi nastapić bezwzględnie za pomocą G0 lub G1. 

Przy obróbce zgrubnej wykorzystywane są aktywne przy wywołaniu cyklu wartości, takie jak: posuw, 
prędkość obrotowa lub prędkość skrawania. Programowanie posuwu przy definiowaniu konturu (np. 
do następującej po nim obróbki wykańczającej) dla obróbki zgrubnej jest ignorowane. 

Przy obróbce wykańczającej zaprogramowane naddatki są ignorowane. Przy wywołaniu cyklu obróbki 
zgrubnej z następującą po nim obróbką wykańczającą, obróbka wykańczająca jest pomijana, jeśli nie 
zaprogramowano naddatków na wykańczanie. 

Cykle działają zasadniczo z kompensacją promienia krawędzi skrawającej i uwzględniają przy 
obróbce zgrubnej zaprogramowane naddatki. Do obliczenia kompensacji promienia krawędzi 
skrawającej wykorzystywany jest cały kontur przedmiotu obrabianego, przy czym wyliczany jest 
odstęp o stałej wartości, równy promieniowi ostrza zastosowanego narzędzia. Stała odległość 
wykorzystywana jest następnie do określania interpolacji narzędzia. Zjawisko to odpowiada dowolnie 
dużemu przewidywaniu przy obliczaniu kompensacji promienia krawędzi skrawającej. 

Kwadrant narzędzia określa, czy obróbka dotyczy konturu wewnętrznego, czy zewnętrznego. 

W przypadku programowania adresu do wyboru O2 cykl oblicza punkt początkowy obróbki z 
uwzględnieniem odległości bezpieczeństwa V z zaprogramowanego konturu, który przed 
rozpoczęciem cyklu najechany został ruchem szybkim. 

Przy programowaniu adresu O1 (wartość zadana) jako punkt początkowy obróbki wykorzystywana jest 
aktualna pozycja narzędzia. 

Kwadrant obróbki jest jednym z równoległych do osi linii ograniczających przez punkt startowy obróbki 
zdefiniowanych kwadrantów płaszczyzny ZX. Wybór kwadrantu obróbki odbywa się na podstawie 
kwadrantu narzędzia. W przypadku kwadrantów narzędziowych 6 i 8, kwadrant obróbki, w którym 
wybiera się leżącą naprzeciw narzędzia półpłaszczyznę zgodnie z położeniem wrzeciona (wrzeciono 
główne lub przechwytujące). 

W przypadku O1 skrawane są wystające poza kwadrant elementy konturu, względnie kontur 
przedłużany jest w jednym końcu równolegle do osi do granicy kwadrantu, jeśli punkt narożny znajduje 
się we wnętrzu kwadrantu. 

Wstawiając granicę obróbki XA i/lub ZA przy G80 obróbka może odbywać się w cyklach zgrubnych na 
prostych równoległych do Z XA=const i/lub prostych ró?wnoległych do X ZA=const. 
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Naddatki na wyka ńczanie 
W cyklach obróbkowych można programować trzy różne naddatki na wykańczanie. Naddatki podane 
w cyklu obróbkowym za pomocą adresu naddatków można dowolnie ze sobą kombinować. 

AZ Przesuni ęcie naddatku na wyka ńczanie w Z:  

Obrabiany kontur zostanie przesunięty w kierunku osi Z o AZ (z uwzględnieniem znaku). 

AZ dodatnie: Obrabiany kontur przesunięty w kierunku dodatniej osi Z 

AZ ujemne: Obrabiany kontur przesunięty w kierunku ujemnej osi Z 

AX Naddatek na wyka ńczanie przesuni ęty w X  

Obrabiany kontur przesunięty jest w kierunku osi X o AX (z uwzględnieniem znaku): 

AX dodatnie: Obrabiany kontur przesunięty w kierunku dodatniej osi X 

AX ujemne: Obrabiany kontur przesunięty w kierunku ujemnej osi X 

Przy programowaniu naddatków na obróbkę wykańczającą konturu zewnętrznego (dodatni) i 
wewnętrznego (ujemny) należy uwzględnić znak. 

AK  Równoległy do konturu naddatek na obróbk ę wykańczającą 

Obliczany jest kontur równoodległy leżący w odległości AK od obrabianego konturu jako nowy 
kontur obrabiany. Za pośrednictwem kwadrantu narzędzia określa się, czy zastosowane będzie 
w kierunku dodatnim X (obróbka konturu zewnętrznego), czy w ujemnym X (obróbka konturu 
wewnętrznego), czy w dodatnim Z (rowkowanie osiowe). Równoodległy kontur obrabiany będzie 
wtedy przesunięty jeszcze o naddatki AZ, AX. 

Zwró ć uwag ę: W przypadku ujemnego naddatku równoległego do konturu AK wykorzystywana 
jest równoodległa leżąca po drugiej stronie. Ta różniąca się od programowania z użyciem AX, 
AZ zasada odpowiada zwykłym zachowaniom sterowania CNC. 

Programowanie naddatku leżącego zawsze w równej odległości od nominalnego konturu konieczne 
jest zawsze wtedy, gdy przebieg konturu nie jest monotoniczny (lecz narastający i opadający). Uwaga  
Kontur do obróbki promieniowej, np. nazywa się monotonicznym, jeśli albo cały przebieg konturu w osi 
Z rośnie w sposób ciągły w osi X, względnie pozostaje stały lub cały przebieg konturu w osi X w 
sposób ciągły opada, względnie pozostaje stały. 

Jeśli zaprogramowano naddatki, w cyklach obróbki zgrubnej lub podtaczania obliczana jest ilość 
przejść roboczych z uwzględnieniem konturu z naddatkami, kompensacji promienia ostrza, względnie 
dla cykli podcięcia również cała geometria ostrza narzędzia. 

Przy obróbce wykańczającej z użyciem cyklu obróbkowego, naddatki są ignorowane. 

! Uwagi programowe 

Ponieważ opis konturu musi dotyczyć zarówno obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej, jest możliwość 
przy obróbce zgrubnej i wykańczającej realizowanych różnymi narzędziami, zapisanie konturu w 
podprogramie i wywoływanie takiego podprogramu raz przy obróbce zgrubnej, a raz przy 
wykańczającej. Alternatywnie do zastosowania podprogramu, do obróbki wykańczającej użyć można 
instrukcji G23 powtórzenia fragmentu programu. 
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G31 Cykl gwintowania 

Funkcja 

Przy użyciu cyklu G31 programować można nacinanie gwintów walcowych i stożkowych ze stałym 
skokiem w kierunku osi Z. Cykl z uwzględnieniem kwadrantów narzędzia można zastosować zarówno 
do gwintów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 

Blok NC 

G31 Z/ZI/ZA X/XI/XA F D ZS XS DA DU Q O AE H S M M  

Adresy 

Punkt końcowy gwintu Z 

ZI Przyrostowa współrzędna punktu początkowego gwintu 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z / ZI /

ZA  

  

Z Bezwzględna lub przyrostowa do punktu startowego wartość w 
zależności od G90/G91 

 Gwint metryczny ISO 

XA F D  
  Gwint zwykły typ 1 (sworzeń) 

XA F D  
  Gwint zwykły typ 1 (nakrętka) 

XA F D  
  Gwint drobnozwojny (sworzeń) 

XA F D  
  Gwint drobnozwojny (nakrętka) 

 Gwint zdefiniowany pzez u żytkownika 

Punkt końcowy gwintu X 

XI Przyrostowa współrzędna punktu początkowego gwintu 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X / XI /

XA  

  

X Bezwzględna lub przyrostowa do punktu startowego wartość w 
zależności od G90/G91 

F  
  Wznios w kierunku osi Z 

D  
  Głębokość nośna gwintu 

 Adresy opcjonalne 

Punkt startowy gwintu bezwzględnie w Z ZS  
  

Nastaw wstępny: O DA przesunięta aktualna pozycja narzędzia w Z 

Punkt startowy gwintu bezwzględnie w X XS  
  

Nastaw wstępny: Bezwzględna współrzędna X punktu końcowego 

DA  
[0] Odcinek nabiegu gwintu 

Odcinek nabiegu gwintu mierzony w kierunku równoległym do Z 
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DU  
[0] Odcinek wybiegu gwintu 

Odcinek wybiegu gwintu mierzony w kierunku równoległym do Z 

Q  
[1] Ilość przejść 

O  
[0] Ilość pustych przejazdów 

AE  
[29] Kąt natarcia narzędzia 

Kąt natarcia względem osi X dla dosunięcia na prawym lub lewym zboczu 

Rodzaj dosunięcia i wybór przejścia resztkowego 

Przejścia resztkowe 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 x (D/Q) 

1 Bez przestawienia, przejścia resztkowe wyłączone 

2 Lewa strona, przejścia resztkowe wyłączone 

3 Prawa strona, przejścia resztkowe wyłączone 

4 Przestawienie prawo/lewo, do wyboru przejścia resztkowe wyłączone 

11 Bez przestawienia, przejścia resztkowe włączone 

12 lewa strona, przejścia resztkowe włączone 

13 Prawa strona, przejścia resztkowe włączone 

H  
[1] 

14 przestawienie prawo/lewo, do wyboru przejścia resztkowe włączone 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Na podstawie kwadrantu narzędzia cykl decyduje, czy nacinany będzie gwint zewnętrzny, czy 
wewnętrzny. 

Gwint wielokrotny wykonać można poprzez wielokrotne wywołanie cyklu. 
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G32 Cykl gwintowania otworu 

Funkcja 

Wykonywany jest gwint wewnętrzny osiowo przy nieruchomym nożu do gwintów i obracającym się 
wrzecionie ze zmianą kierunku obrotów po osiągnięciu punktu końcowego gwintu. 

Blok NC 

G32 Z/ZI/ZA F S M M  

Adresy 

Punkt końcowy gwintu Z 

ZI Przyrostowa współrzędna punktu początkowego gwintu 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z / ZI /

ZA  

Z Bezwzględna lub przyrostowa do punktu startowego wartość w zależności od 
G90/G91 

F  
Skok 

 Adresy opcjonalne 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 
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G33 Nacinanie gwintu 

Funkcja 

Programuje się gwint walcowy lub stożkowy. Posuw i prędkość obrotowa wrzeciona są odpowiednio 
synchronizowane w zależności od skoku gwintu. 

Blok NC 

G33 Z/ZI/ZA X/XI/XA F S M M  

Adresy 

Punkt końcowy gwintu Z 

ZI Przyrostowa współrzędna punktu początkowego gwintu 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z / ZI /

ZA  

Z Bezwzględna lub przyrostowa do punktu startowego wartość w zależności od 
G90/G91 

Punkt końcowy gwintu X 

XI Przyrostowa współrzędna punktu początkowego gwintu 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X / XI /

XA  

X Bezwzględna lub przyrostowa do punktu startowego wartość w zależności od 
G90/G91 

F  
Wznios w kierunku osi Z 

 Adresy opcjonalne 

S  
Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Przy nacinaniu gwintu walcowego i stożkowego o kącie pochylenia do 45 stopni, skok F odniesiony 
jest do osi Z, dla gwintów płaskich i stożkowych o kącie powyżej 45 stopni, skok odniesiony jest do osi 
X. 

Każde przejście noża przy nacinaniu gwintu musi być programowane indywidualnie. Również w 
oddzielnych blokach NC muszą być programowane: dosunięcie i ruch powrotny narzędzia. 

Przy wielu przejściach w celu wykonania gwintu można na skutek odpowiednio zdefiniowanych 
punktów startowych zrealizować różne warianty dosunięcia (np. dosunięcie osiowe, dosunięcie prawą 
lub lewą krawędzią). 

W ten sam sposób wykonywać można gwinty wielokrotne. 
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G80 Zakończenie opisu konturu do cyklu obróbkowego 

Funkcja 

Programowanie opisu konturu do cyklu obróbkowego kończy się w chwili wywołania cyklu przy użyciu 
instrukcji: G81, G82, G83, G87 lub G89 przez użycie instrukcji wywołania cyklu G80. Przy użyciu 
opcjonalnych adresów ZA i XA można przy tym określić linie graniczne równoległe do X i Z, które 
podczas obróbki w cyklu nie mogą być przekroczone przez punkt skrawający. 

Blok NC 

G80 ZA XA  

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

Wartość współrzędnej Z 

Bezwzględna wartość współrzędnej Z równoległej do X granicy obróbki 
ZA  

Nastaw wstępny: Nie ma żadnej równoległej do X linii granicznej obróbki. 

Wartość współrzędnej X 

Bezwzględna wartość współrzędnej X równoległej do Z granicy obróbki 
XA  

Nastaw wstępny: Nie ma żadnej równoległej do Z linii granicznej obróbki. 

! Uwagi programowe 

Przez równoległe do osi linie graniczne ZA=const i / lub XA=const razem z równoległymi do osi liniami 
granicznymi kwadrantów obróbki, ogranicza się prostokątny obszar, w którym odbywają się wszystkie 
przejazdy narzędzia w cyklu. 

Jesli przy obróbce równolegle do konturu linia zostanie przekroczona, fragmenty tego ruchu 
wykonywane będą oddzielnie, przy czym przy ruchu łączącym jednorazowo można najechać na linię. 
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G81 Cykl zgrubnego toczenia wzdłu żnego 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G81 zaprogramować można cykl toczenia wzdłużnego (równolegle do osi Z) 
dowolnego konturu. 

Kontur do obróbki programuje się po wywołaniu cyklu instrukcjami geometrycznymi łącznie z 
podcięciami, począwszy od ruchu liniowego do punktu początkowego konturu. Użycie instrukcji 
wywołania cyklu kończy opis konturu. Kontur może być definiowany podprogramem lub powtórzeniem 
fragmentu programu, który również kończy się instrukcją G80 wywołania cyklu. 

Cykl zastosować można zarówno do obróbki konturu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Cykl stosuje 
wewnętrznie kompensację promienia krawędzi skrawającej dla całego konturu. 

Blok NC 

G81 D H1/H2/H3/H24 AK AZ AX AE AS AV O Q V E F S M M  

G81 H4 AE AS AV O E F S M M  

Adresy 

D  
  Posuw wgłębny 

Dosunięcie D (w odniesieniu do promienia) określa, o jaką wartość po każdym przejściu 
następuje dosunięcie w kierunku X. 

Rodzaj obróbki 

1 Tylko obróbka zgrubna, unoszenie 1x45 stopni 

2 wychodzenie stopniowe wzdłuż konturu 

3 Jak 1 z dodatkowym skrawaniem konturu na końcu 

4 Obróbka wykańczająca konturu 

H  
  

24 Obróbka zgrubna 2 a następnie wykańczanie 

 Adresy opcjonalne 

AK  
  Naddatek równoległy do konturu 

Równoległy do konturu (jednakowy) naddatek na powierzchni konturu 

AZ  
  Naddatek w Z 

Naddatek ze względu na przesunięcie obrabianego konturu o AZ w kierunku Z 

AX  
  Naddatek w osi X 

Naddatek ze względu na przesunięcie obrabianego konturu o AX w kierunku X w 
wymiarze promieniowym 

AE  
  Kąt natarcia narzędzia 

(ograniczony kątem przyłożenia narzędzia względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej Z) 

Kąt natarcia krawędzi pomocniczej narzędzia 

Jeśli nie zaprogramowano kąta natarcia, sterowanie wykorzystuje kąt przyłożenia 
narzędzia względem dodatniej osi geometrycznej Z z bloku wartości korekcyjnych karty 
przygotowawczej aktualnie wybranego narzędzia. 
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Kąt ten zmniejsza się o AV a następnie jako kąt natarcia AE wykorzystywany jest do 
realizacji cyklu. 

Nastaw wstępny: Kąt przyłożenia narzędzia z rejestru wartości korekcyjnych 

Kąt wycofania narzędzia 

(ograniczony bocznym kątem przystawienia narzędzia względem ujemnej pierwszej osi 
geometrycznej Z) 

Kąt wyjścia głównego ostrza narzędzia 

Jeśli nie zaprogramowano kąta wyjścia, sterowanie wykorzystuje boczny kąt 
przystawienia narzędzia względem ujemnej osi geometrycznej Z z bloku wartości 
korekcyjnych karty przygotowawczej aktualnie wybranego narzędzia. 

Kąt ten zmniejszany jest o AV a następnie wykorzystywany jako kąt wyjścia AS do 
wywołania cyklu. 

AS  
  

Nastaw wstępny: Boczny kąt przyłożenia narzędzia z rejestru wartości korekcyjnych 

AV  
[1] Wymiar kąta bezpieczeństwa 

Zmniejszenie kąta bezpieczeństwa dla AE i AS 

Punkt początkowy obróbki 

1 aktualna pozycja narzędzia: jeśli przy użyciu O1 wybrana zostanie aktualna 
pozycja narzędzia jako punkt początkowy obróbki, określa ona kwadranty obróbki, 
poza które nie można wyjechać. Zaprogramowany kontur zostanie przedłużony 
równolegle do osi do krawędzi kwandrantu lub na niej odcięty. Odległość 
bezpieczeństwa V nie jest uwzględniana. 

O  
[1] 

2 wyliczenie z konturu: przy użyciu O2 określa się kwadrant obróbki (z punktem 
początkowym obróbki z ograniczeniem równoległą do X) przebiegiem konturu z 
uwzględnieniem odległości bezpieczeństwa V. Dla konturów narastających lub 
opadających (monotonicznych) wynika on z ostatniego i pierwszego punktu 
konturu oraz przesunięcia o odległość bezpieczeństwa. 

Optymalizacja pustego przejścia 

1 Optymalizacja wyłączona: w przypadku standardowym Q1 nie ma optymalizacji 
drogi przejazdów. 

Q  
  

2 Optymalizacja włączona: zaprogramowanie Q2 powoduje, że cykl optymalizuje 
drogi przejazdów narzędzia w odniesieniu do rzeczywistego aktualnego przedmiotu 
obrabianego z uwzględnieniem odległości bezpieczeństwa V. Unika się dzięki temu 
tak zwanego skrawania w powietrzu. 

V  
  Odległość bezpieczeństwa 

Odległość bezpieczeństwa w kierunku Z przy optymalizacji pustych przejść i obliczaniem 
punktu startowego (O2) 

Narzędzie ustawiane jest przed każdym przejściem w kierunku Z tak, że po ruchu 
dosunięcia w kierunku X znajduje się w odległości V od przedmiotu obrabianego. 

Stamtąd rozpoczyna sie obróbka zgrubna z zaprogramowanym posuwem. 

Posuw przy zagłębianiu E  
  

Nastaw wstępny: F 

F  
  Posuw roboczy 
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S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Należy zaprogramować albo dosunięcie D, albo H4 (adres H o wartości 4). 

Wszystkie naddatki AK, AZ, AX można ze sobą kombinować. AZ i AX powodują dodatkowe 
przesunięcie naddatku do naddatku równoległego do konturu. 

Zwró ć uwag ę: Kontur do wykonania tym cyklem będzie prawdopodobnie zmodyfikowany przez 
zaprogramowanie kąta AE i AS. Ponieważ w takim przypadku pozostawać może wiór resztkowy, 
pojawi się meldunek ostrzegawczy: Kontur nie może być obrobiony całkowicie tym narzędziem. 
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G82 Cykl zgrubnego planowania 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G82 programować można cykl zgrubnego planowania (równolegle do osi X) 
dowolnego konturu. 

Kontur do obróbki programuje się po wywołaniu cyklu instrukcjami geometrycznymi łącznie z 
podcięciami, począwszy od ruchu liniowego do punktu początkowego konturu. Użycie instrukcji 
wywołania cyklu kończy opis konturu. Kontur może być definiowany podprogramem lub powtórzeniem 
fragmentu programu, który również kończy się instrukcją G80 wywołania cyklu. 

Cykl zastosować można zarówno do obróbki konturu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Cykl stosuje 
wewnętrznie kompensację promienia krawędzi skrawającej dla całego konturu. 

Blok NC 

G82 D H1/H2/H3/H24 AK AZ AX AE AS AV O Q V E F S M M  

G82 H4 AE AS AV O E F S M M  

Adresy 

D  
  Posuw wgłębny 

Dosunięcie D (względem promienia) określa, o jaką wartość po każdym przejściu 
roboczym następuje dosunięcie w kierunku osi Z. 

Rodzaj obróbki 

1 Tylko obróbka zgrubna, unoszenie 1x45 stopni 

2 wychodzenie stopniowe wzdłuż konturu 

3 Jak 1 z dodatkowym skrawaniem konturu na końcu 

4 Obróbka wykańczająca konturu 

H  
  

24 Obróbka zgrubna 2 a następnie wykańczanie 

 Adresy opcjonalne 

AK  
  Naddatek równoległy do konturu 

Równoległy do konturu (jednakowy) naddatek na powierzchni konturu 

AZ  
  Naddatek w Z 

Naddatek ze względu na przesunięcie obrabianego konturu o AZ w kierunku Z 

AX  
  Naddatek w osi X 

Naddatek ze względu na przesunięcie obrabianego konturu o AX w kierunku X w 
wymiarze promieniowym 

AE  
  Kąt natarcia narzędzia 

(ograniczony kątem przyłożenia narzędzia względem dodatniej pierwszej osi 
geometrycznej Z) 

Kąt natarcia krawędzi pomocniczej narzędzia 

Jeśli nie zaprogramowano kąta natarcia, sterowanie wykorzystuje kąt przyłożenia 
narzędzia względem dodatniej osi geometrycznej Z z bloku wartości korekcyjnych karty 
przygotowawczej aktualnie wybranego narzędzia. 
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Kąt ten zmniejsza się o AV a następnie jako kąt natarcia AE wykorzystywany jest do 
realizacji cyklu. 

Nastaw wstępny: Boczny kąt przyłożenia narzędzia z rejestru wartości korekcyjnych 

AS  
  Kąt wycofania narzędzia 

(ograniczony bocznym kątem przystawienia narzędzia względem ujemnej pierwszej osi 
geometrycznej Z) 

Kąt wyjścia głównego ostrza narzędzia 

Jeśli nie zaprogramowano kąta wyjścia, sterowanie wykorzystuje boczny kąt 
przystawienia narzędzia względem ujemnej osi geometrycznej Z z bloku wartości 
korekcyjnych karty przygotowawczej aktualnie wybranego narzędzia. 

Kąt ten zmniejszany jest o AV a następnie wykorzystywany jako kąt wyjścia AS do 
wywołania cyklu. 

AV  
[1] Wymiar kąta bezpieczeństwa 

Wymiar kąta bezpieczeństwa dla AE i AS przy przejęciu przez AE i AS z karty 
przygotowawczej 

Punkt początkowy obróbki 

1 aktualna pozycja narzędzia: jeśli przy użyciu O1 wybrana zostanie aktualna 
pozycja narzędzia jako punkt początkowy obróbki, określa ona kwadranty obróbki, 
poza które nie można wyjechać. Zaprogramowany kontur zostanie przedłużony 
równolegle do osi do krawędzi kwandrantu lub na niej odcięty. Odległość 
bezpieczeństwa V nie jest uwzględniana. 

O  
[1] 

2 wyliczenie z konturu: przy użyciu O2 określa się kwadrant obróbki (z punktem 
początkowym obróbki z ograniczeniem równoległą do Z) przebiegiem konturu z 
uwzględnieniem odległości bezpieczeństwa V. Dla konturów narastających lub 
opadających (monotonicznych) wynika on z ostatniego i pierwszego punktu 
konturu oraz przesunięcia o odległość bezpieczeństwa. 

Optymalizacja pustego przejścia 

1 Optymalizacja wyłączona: w przypadku standardowym Q1 nie ma optymalizacji 
drogi przejazdów. 

Q  
  

2 Optymalizacja włączona: zaprogramowanie Q2 powoduje, że cykl optymalizuje 
drogi przejazdów narzędzia w odniesieniu do rzeczywistego aktualnego przedmiotu 
obrabianego z uwzględnieniem odległości bezpieczeństwa V. Unika się dzięki temu 
tak zwanego skrawania w powietrzu. 

V  
  Odległość bezpieczeństwa 

Odległość bezpieczeństwa w kierunku Z przy optymalizacji pustych przejść i obliczaniem 
punktu startowego (O2) 

Narzędzie ustawiane jest przed każdym przejściem w kierunku Z tak, że po ruchu 
dosunięcia w kierunku X znajduje się w odległości V od przedmiotu obrabianego. 

Stamtąd rozpoczyna sie obróbka zgrubna z zaprogramowanym posuwem. 

Posuw przy zagłębianiu E  
  

Nastaw wstępny: F 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 
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M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Należy zaprogramować albo dosunięcie D, albo H4 (adres H o wartości 4). 

Wszystkie naddatki AK, AZ, AX można ze sobą kombinować. AZ i AX powodują dodatkowe 
przesunięcie naddatku do naddatku równoległego do konturu. 

Zwró ć uwag ę: Kontur do wykonania tym cyklem będzie prawdopodobnie zmodyfikowany przez 
zaprogramowanie kąta AE i AS. Ponieważ w takim przypadku pozostawać może wiór resztkowy, 
pojawi się meldunek ostrzegawczy: Kontur nie może być obrobiony całkowicie tym narzędziem. 
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G83 Cykl zgrubnego toczenia równolegle do konturu - cyk l 
powtarzalny 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G83 programuje się cykl obróbki równolegle do konturu dowolnego konturu lub 
powtórzenie fragmentu programu (z cyklami) z przesunięciami. 

Kontur do obróbki programuje się po wywołaniu cyklu instrukcjami geometrycznymi łącznie z 
podcięciami, począwszy od ruchu liniowego do punktu początkowego konturu. Użycie instrukcji 
wywołania cyklu kończy opis konturu. Kontur może być definiowany podprogramem lub powtórzeniem 
fragmentu programu, który również kończy się instrukcją G80 wywołania cyklu. 

Cykl zastosować można zarówno do obróbki konturu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Cykl działa 
wewnętrznie ze strategią powtarzalności: 

I tak przykładowo możliwe jest z użyciem G83 wykonanie na przykład wielu podcięć o stałej odległości 
mędzy nimi. Instrukcje interpolacji lub dalsze wywołania cyklu, które zaprogramowano pomiędzy G83 i 
instrukcją wywołania G80, będą zależnie od zaprogramowanego dosunięcia wykonane wielokrotnie. 
Dzięki temu instrukcję G83 można zastosować jako cykl obróbki zgrubnej równolegle do konturu, na 
przykład przy obróbce wcześniej ukształtowanych przedmiotów. Następuje automatyczne 
ograniczenie dróg przejazdu do kwadrantów obróbki. 

Cykl wykorzystuje wewnętrznie przy powtórzeniach konturu kompensacje promienia krawędzi 
skrawającej dla całego konturu. 

Blok NC 

G83 D H1/H14 AK AZ AX AE AS AV O Q V E F S M M  

G83 H4 AE AS AV O E F S M M  

Adresy 

D  
  Posuw wgłębny 

Dosunięcie D określa, o jaką wartość nastąpi dosunięcie po każdym przejściu. 

Rodzaj obróbki 

1 Tylko obróbka zgrubna 

4 Obróbka wykańczająca konturu 

H  
  

14 Obróbka zgrubna, a następnie wykańczanie 

 Adresy opcjonalne 

AK  
  Naddatek równoległy do konturu 

Równoległy do konturu (jednakowy) naddatek na powierzchni konturu 

AZ  
  Naddatek w Z 

Naddatek ze względu na przesunięcie obrabianego konturu o AZ w kierunku Z 

AX  
  Naddatek w osi X 

Naddatek ze względu na przesunięcie obrabianego konturu o AX w kierunku X w 
wymiarze promieniowym 

AE  
  Kąt natarcia narzędzia 

(ograniczony kątem przyłożenia narzędzia względem dodatniej pierwszej osi 



Cykl zgrubnego toczenia równolegle do konturu - cykl powtarzalny 

(c) MTS GmbH 2007-2017 157 

geometrycznej Z) 

Kąt natarcia krawędzi pomocniczej narzędzia 

Jeśli nie zaprogramowano kąta natarcia, sterowanie wykorzystuje kąt przyłożenia 
narzędzia względem dodatniej osi geometrycznej Z z bloku wartości korekcyjnych karty 
przygotowawczej aktualnie wybranego narzędzia. 

Kąt ten zmniejsza się o AV a następnie jako kąt natarcia AE wykorzystywany jest do 
realizacji cyklu. 

Nastaw wstępny: Kąt przyłożenia narzędzia z rejestru wartości korekcyjnych 

Kąt wycofania narzędzia 

(ograniczony bocznym kątem przystawienia narzędzia względem ujemnej pierwszej osi 
geometrycznej Z) 

Kąt wyjścia głównego ostrza narzędzia 

Jeśli nie zaprogramowano kąta wyjścia, sterowanie wykorzystuje boczny kąt 
przystawienia narzędzia względem ujemnej osi geometrycznej Z z bloku wartości 
korekcyjnych karty przygotowawczej aktualnie wybranego narzędzia. 

Kąt ten zmniejszany jest o AV a następnie wykorzystywany jako kąt wyjścia AS do 
wywołania cyklu. 

AS  
  

Nastaw wstępny: Boczny kąt przyłożenia narzędzia z rejestru wartości korekcyjnych 

AV  
[1] Wymiar kąta bezpieczeństwa 

Wymiar kąta bezpieczeństwa dla AE i AS przy przejęciu przez AE i AS z karty 
przygotowawczej 

Punkt początkowy obróbki 

1 aktualna pozycja narzędzia: jeśli przy użyciu O1 wybrana zostanie aktualna 
pozycja narzędzia jako punkt początkowy obróbki, określa ona kwadranty obróbki, 
poza które nie można wyjechać. Zaprogramowany kontur zostanie przedłużony 
równolegle do osi do krawędzi kwandrantu lub na niej odcięty. Odległość 
bezpieczeństwa V nie jest uwzględniana. 

O  
[1] 

2 wyliczenie z konturu: przy użyciu O2 określa się kwadrant obróbki (z punktem 
początkowym obróbki z ograniczeniem równoległą do Z) przebiegiem konturu z 
uwzględnieniem odległości bezpieczeństwa V. Dla konturów narastających lub 
opadających (monotonicznych) wynika on z ostatniego i pierwszego punktu 
konturu oraz przesunięcia o odległość bezpieczeństwa. 

Optymalizacja pustego przejścia 

1 Optymalizacja wyłączona: w przypadku standardowym Q1 nie ma optymalizacji 
drogi przejazdów. 

Q  
  

2 Optymalizacja włączona: zaprogramowanie Q2 powoduje, że cykl optymalizuje 
drogi przejazdów narzędzia w odniesieniu do rzeczywistego aktualnego przedmiotu 
obrabianego z uwzględnieniem odległości bezpieczeństwa V. Unika się dzięki temu 
tak zwanego skrawania w powietrzu. 

V  
  Odległość bezpieczeństwa przy optymalizacji pustych przejść 

Odległość bezpieczeństwa przy optymalizacji pustych przejść w kierunku konturu do 
punktu przecięcia (przesuniętego) konturu z obrzeżem materiału i obliczeniem punktu 
startowego (O2) 

Narzędzie przed każdym przejściem jest ustawiane tak, że przed odjazdem znajduje się 
w odległości V od przedmiotu obrabianego. 

Z tego miejsca następuje obróbka równolegle do konturu z zaprogramowanym 
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posuwem. 

Posuw przy zagłębianiu E  
  

Nastaw wstępny: F 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Na podstawie punktu startowego i punktu początkowego konturu oraz dosunięcia D, sterowanie 
oblicza wektor dosunięcia, który skierowany jest od punktu startowego do punktu początkowego 
konturu. 

Wszystkie naddatki AK, AZ, AX można ze sobą kombinować. AZ i AX powodują dodatkowe 
przesunięcie naddatku do naddatku równoległego do konturu. 

Zwró ć uwag ę: Kontur do wykonania tym cyklem będzie prawdopodobnie zmodyfikowany przez 
zaprogramowanie kąta AE i AS. Ponieważ w takim przypadku pozostawać może wiór resztkowy, 
pojawi się meldunek ostrzegawczy: Kontur nie może być obrobiony całkowicie tym narzędziem. 
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G84 Cykl wiercenia 

Funkcja 

Uniwersalny cykl głębokiego wiercenia z łamaniem i / lub usuwaniem wióra. 

Za pomocą cyklu G84 odbywa sie obróbka wierceniem przy nieruchomym wiertle i obracającym sie 
przedmiocie obrabianym. Obróbka następuje w kilku przejściach roboczych. 

Blok NC 

G84 ZI/ZA D V VB DR DM R DA U O FR E F S M M  

Adresy 

Głębokość otworu 

ZI Głębokość otworu przyrostowo od aktualnej pozycji narzędzia 

ZI /

ZA  

  

ZA Głębokość otworu bezwzględnie 

 Adresy opcjonalne 

Głębokość dosunięcia D  
  

Nastaw wstępny: Przy nie zaprogramowaniu D nastąpi dosunięcie na całkowitą 
głębokość wiercenia 

V  
[1] Odległość bezpieczeństwa 

Odległość aktualnej pozycji narzędzia od powierzchni materiału. 

VB  
[1] Odległość bezpieczeństwa od dna otworu 

DR  
[0] Wartość zredukowana głębokości dosunięcia 

Minimalne dosunięcie 

Minimalne dosunięcie bez znaku 
DM  

  

Nastaw wstępny: DR lub D, jeśli DR=0 

Odległość wycofania 

R musi być co najmniej równe VB. 
R  

  

Nastaw wstępny: Wycofanie do punktu startowego. 

DA  
[0] Głębokość nawiercania 

U  
[0] Czas przestoju na dnie otworu 

Czas przestoju na dnie otworu (na łamanie wióra) 

Wybór jednostki czasu przestoju 

1 Czas przestoju 

O  
[1] 

2 Czas przestoju w obrotach 

FR  
[100] Współczynnik redukcji ruchu szybkiego w procentach 

Współczynnik redukcji ruchu szybkiego w procentach przy dosunięciu do dna 
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otworu 

Posuw przy nawiercaniu E  
  

Nastaw wstępny: F 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

Przebieg obróbki - opis 

Funkcja G84 realizuje uniwersalny cykl głębokiego wiercenia do osiągnięcia docelowej głębokości 
określonej adresami ZI/ZA. Ruch narzędzia odbywa się następująco, w zależności od 
zaprogramowanego lub wcześniej nastawionego adresu opcjonalnego: 

1. V 
Następuje ruch dosunięcia od aktualnej pozycji narzędzia z posuwem długości V w 
ujemnym kierunku Z na zdefiniowaną powierzchnię materiału 

2. DA, E, Z 
Z posuwem E następuje najazd na opcjonalną głębokość nawiercania DA lub cykl zostanie 
przerwany, jeśli przy nawiercaniu osiągnięta zostanie głębokość całkowita Z. 

3. D, Z, U, R 
Z posuwem wykonywana jest pierwsza głębokość dosunięcia D względnie wraz z 
osiągnięciem głębokości całkowitej dosunięcie ustaje. Po opcjonalnym czasie przestoju U 
wykonywany jest ruch powrotny o długości R lub najazd na pozycję obróbki przed 
powierzchnią materiału w celu usunięcia wióra. Cykl przerywany jest szybkim najazdem na 
pozycję startową jeśli głębokość całkowita Z została już osiągnięta i minął czas przestoju U. 

4. D, DR, DM, FR, VB, Z, U, R 
Obliczana jest nowa przyrostowa głębokość dosunięcia D(nowe) = maximum(DM, D(stare) 
- DR). Narzędzie przemieszcza się wtedy w um z o FR procent zredukowanym szybkim 
posuwem na odległość VB od aktualnego dna otworu i z tego miejsca przemieszcza się z 
posuwem aż osiągnięta zostanie głębokość dosunięcia D(nowa) lub głębokość całkowita Z. 
Po opcjonalnym czasie przestoju U wykonywany jest ruch powrotny o długości R lub najazd 
na pozycję obróbki przed powierzchnią materiału w celu usunięcia wióra. Cykl przerywany 
jest szybkim najazdem na pozycję startową jeśli głębokość całkowita Z została już 
osiągnięta i minął czas przestoju U. 

5. Krok 4 jest powtarzany aż osiągnięta zostanie głębokość całkowita Z. 

Całkowita głębokość wiercenia ostatnich dwóch przejść roboczych będzie podzielona przez 
sterowanie na dwie połowy jeśli przedostatnie przejście osiągnie minimalną głębokość dosunięcia D. 
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G85 Cykl podci ęcia 

Funkcja 

Przy użyciu instrukcji G85 programować można podcięcia pod gwint według normy DIN 76 lub 
podcięcia według normy DIN 509 typ E lub typ F. Na podstawie zaprogramowanego adresu H 
sterowanie rozpoznaje, które podcięcie ma być wykonane. 

Podcięcia typu E oraz F różnią się między sobą geometrycznie wewnętrznymi parametrami (patrz 
tablice). Takie wymiary jak: długość, głębokość, promień zaokrąglenia podcięcia są zależne od 
średnicy zaprogramowanego punktu wywołania. 

Blok NC 

G85 Z/ZI/ZA X/XI/XA H1 I K RN Q E F S M M  

G85 Z/ZI/ZA X/XI/XA H2/H3 SX RN Q E F S M M  

Adresy 

Pozycja podcięcia w Z 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z / ZI

/ ZA  

  

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Pozycja podcięcia w X 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X / XI

/ XA  

  

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

 Adresy opcjonalne 

Typ podcięcia 

1 DIN 76 (podobnie do ISO 4755) 

2 DIN 509E 

H  
  

3 DIN 509F 

 DIN 76 (podobnie do ISO 4755) 

I  
  Głębokość podcięcia 

adres obowiązkowy dla DIN 76 (podobnie do ISO 4755) (H1) 

K  
  Szerokość podcięcia 

adres obowiązkowy dla DIN 76 (podobnie do ISO 4755) (H1) 

 DIN 509 

SX  
  Naddatek na szlifowanie 

   

RN  
  Promień naroża podcięcia 

(jeśli chcemy, by odbiegał od normy ISO/DIN) 
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Nastaw wstępny: Określenie promieni naroża zgodnie z normą DIN 76 (podobnie 
do ISO 4755) 

Kwadrant narzędzia 

Kwadrant narzędzia Q1 - Q4 do podcięć zewnętrznych i wewnętrznych, jeśli 
położenie podcięcia nie da się określić na podstawie następującego elementu 
konturu. 

0 Wykorzystywany jest kwadrant aktualnego narzędzia 

1 1 kwadrant narzędziowy 

2 2 kwadrant narzędziowy 

3 3 kwadrant narzędziowy 

Q  
[0] 

4 4 kwadrant narzędziowy 

E  
[F/4] Posuw przy zagłębianiu 

Posuw przy dosunięciu przy podcinaniu 

F  
  Posuw roboczy 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Zwró ć uwag ę: Rzeczywista długość ostrza narzędzia przy programowaniu Q nie jest sprawdzana. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż norma DIN 76 dla podcięć nakazuje programowanie długości 
podcięcia K co najmniej 2,34 razy większej niż jego głębokość I. Opcjonalny promień RN, na 
podstawie zaprogramowanej głębokości podcięcia I, obliczany jest przez sterowanie obrabiarki. 
Wynosi 0,6 głębokości podcięcia I. 
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G86 Cykl toczenia rowka promieniowego 

Funkcja 

Wykonywany jest rowek promieniowy z opcjonalnymi fazami lub zaokrągleniami na dnie oraz 
opcjonalnymi krawędziami pod kątem i uniwersalnym punktem wywołania cyklu. 

Blok NC 

G86 Z/ZI/ZA X/XI/XA ET EB AS AE RO RU D AK AX EP H DB V E F S M

M  

Adresy 

Współrzędna Z pozycji wywołania rowka 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z /

ZI /

ZA  

  

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Współrzędna X średnicy zewnetrznej rowka 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X /

XI /

XA  

  

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

ET  
  Średnica 

Średnica bezwzględnie na dnie rowka lub rozwarcie rowka (względem punktu 
wywołania EP) 

 Adresy opcjonalne 

Szerokość i położenie rowka 

Szerokość (wartość EB) i położenie rowka 

EB+ Rowek w kierunku Z+ od zaprogramowanego położenia 

EB- Rowek w kierunku Z- od zaprogramowanego położenia 

EB  
  

Nastaw wstępny: Szerokość przecinaka jako wartość dodatnia 

AS  
[0] Kąt zbocza podcięcia 

Kąt ścianki rowka w pozycji rowkowania względem kierunku rowkowania 

AE  
[0] Kąt zbocza podcięcia 

Kąt ścianki rowka w pozycji rowkowania względem naprzeciwległej ścianki względem 
kierunku rowkowania. 

RO  
[0] Zaokrąglenie/długość fazy górnych naroży 

Zaokrąglenie RO+ lub długość fazy RO- górnych naroży 

RU  
[0] Zaokrąglenie/długość fazy dolnych naroży 

Zaokrąglenie RU+ lub długość fazy RU- dolnych naroży 
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Głębokość dosunięcia D  
  

Nastaw wstępny: Jeśli D nie zostanie zaprogramowane dosunięcie następuje na całą 
głębokość rowka 

AK  
[0] Naddatek równoległy do konturu 

Równoległy do konturu (jednakowy) naddatek na konturze do rowkowania 

AX  
[0] Naddatek w osi X 

Naddatek ze względu na przesunięcie konturu o AX w kierunku X w wymiarze 
promieniowym 

Określenie punktu wywołania 

Określenie punktu wywołania dla rowka 

1 Punkt wywołania w jednym narożniku rowka 

EP  
[1] 

2 Punkt wywołania w narożniku dna rowka 

Rodzaj obróbki 

1 Rowkowanie 

2 Przecinanie: jeśli zaprogramowano H2 obliczane stopnie obróbki (poziomy 
dosunięcia) wykonywane są na zakończenie cyklu przecinakiem, a nie 
następuje zaprogramowane przestawienie. 

4 Wykańczanie konturu: z wykorzystaniem H4 programuje się tylko obróbkę 
wykańczającą konturu. Warunkiem jest zaprogramowanie wywołania cyklu z 
równoodległym naddatkiem (inaczej nastąpi kolizja). Wartość adresu D określa 
przy wykańczaniu wartość ruchu wycofania dla przecinaka. Dlatego wartość D 
musi być większa od naddatku. Należy zwrócić uwagę, że opis konturu do 
wykańczania z zastosowaniem H4 należy zaprogramować od nowa (patrz G22, 
G23). 

14 Rowkowanie i wykańczanie 

H  
[14] 

24 Przecinanie i wykańczanie: jeśli zaprogramowano adres H24 

DB  
[75] Dosunięcie w procentach 

Dosunięcie w procentach szerokości przecinaka przy rowkowaniu 

Przy użyciu adresu DB można zaprogramować przestawienie przy rowkowaniu. 

Wartość procentowa (1 <= DB <= 100) określa przestawienie przy rowkowaniu w 
procentach szerokości ostrza przecinaka. 

V  
[1] Odległość bezpieczeństwa 

Odległość bezpieczeństwa nad otworem rowka (przejazd z posuwem) 

Posuw przy rowkowaniu w pełnym materiale E  
  

Nastaw wstępny: F 

Posuw przy podcinaniu / przecinaniu F  
  

Nastaw wstępny: aktualny posuw 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 
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! Uwagi programowe 

Jeśli zaprogramowany zostanie tylko kąt krawędzi, powstanie rowek symetryczny. 

Należy zwrócić uwagę, że przy użyciu adresu X programuje się pozycję rowka, która w zależności od 
określenia punktu wywołania cyklu EP leży albo na powierzchni rowka, albo na dnie. Adres ET określa 
kompetną geometrię rowka w osi X. 

Naddatki AK oraz AX można wzajemnie ze sobą łączyć. Przy równoległym do konturu naddatku AK 
zaprogramowanie AX powoduje dodatkowy naddatek. 
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G87 Cykl toczenia rowka promieniowego 

Funkcja 

Uniwersalny cykl toczenia rowka na konturze. 

Przy użyciu instrukcji G87 programuje się cykl toczenia rowka promieniowego. G87 wymaga 
koniecznie wcześniejszego wybrania przecinaka lub noża z okragłą płytką jako aktualnego narzędzia. 

Przed rozpoczęciem cyklu narzędzie przemieszcza się do zaprogramowanego punktu wywołania po 
linii prostej, a rozpoczęcie realizacji cyklu następuje po użyciu instrukcji G80. Kontur może być 
definiowany podprogramem lub powtórzeniem fragmentu programu, który również kończy się 
instrukcją G80 wywołania cyklu. 

Cykl stosuje wewnętrznie kompensację promienia krawędzi skrawającej dla całego konturu. 

Blok NC 

G87 D AK AX H DB O Q V E F S M M  

Adresy 

D  
  Głębokość dosunięcia 

Głębokość dosunięcia pomiędzy stopniami obróbki 

Dosunięcie D (w odniesieniu do promienia) określa, o jaką wartość po każdym przejściu 
następuje dosunięcie promieniowe w kierunku X. 

 Adresy opcjonalne 

AK  
[0] Naddatek równoległy do konturu 

Równoległy do konturu naddatek (jednakowy) na konturze 

AX  
[0] Naddatek w osi X 

Naddatek ze względu na przesunięcie konturu o AX w kierunku X w wymiarze 
promieniowym 

Rodzaj obróbki 

1 Rowkowanie 

2 Przecinanie: jeśli zaprogramowano H2 obliczane stopnie obróbki (poziomy 
dosunięcia) wykonywane są na zakończenie cyklu przecinakiem, a nie następuje 
zaprogramowane przestawienie. 

4 Wykańczanie konturu: z wykorzystaniem H4 programuje się tylko obróbkę 
wykańczającą konturu. Warunkiem jest zaprogramowanie wywołania cyklu z 
równoodległym naddatkiem (inaczej nastąpi kolizja). Wartość adresu D określa 
przy wykańczaniu wartość ruchu wycofania dla przecinaka. Dlatego wartość D 
musi być większa od naddatku. Należy zwrócić uwagę, że opis konturu do 
wykańczania z zastosowaniem H4 należy zaprogramować od nowa (patrz G22, 
G23). 

14 Rowkowanie i wykańczanie 

H  
[14] 

24 Przecinanie i wykańczanie: jeśli zaprogramowano adres H24 

DB  
[75] Dosunięcie w procentach 

Dosunięcie w procentach szerokości przecinaka przy rowkowaniu 

Przy użyciu adresu DB można zaprogramować przestawienie przy rowkowaniu. 
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Wartość procentowa (1 <= DB <= 100) określa przestawienie przy rowkowaniu w 
procentach szerokości ostrza przecinaka. 

Parametr wyboru rodzaju obróbki 

1 Ukośne odcinanie stopni krawędzi dla każdego poziomu dosunięcia. Obróbka w 
kierunku ujemnej osi Z dla każdego dosunięcia. 

2 Ukośne odcinanie stopni krawędzi dla każdego poziomu dosunięcia. Obróbka w 
obydwu kierunkach osi Z ze zmiennym dosunięciem. 

11 Ukośne odcinanie stopni krawędzi dla każdego poziomu dosunięcia. Obróbka w 
kierunku ujemnej osi Z dla każdego dosunięcia. 

O  
[1] 

12 Ukośne odcinanie stopni krawędzi dla każdego poziomu dosunięcia. Obróbka w 
obydwu kierunkach osi Z ze zmiennym dosunięciem. 

Optymalizacja pustego przejścia 

1 Optymalizacja wyłączona: przy Q1 następują przedłużone puste przejścia (w 
powietrzu). 

Q  
[1] 

2 Optymalizacja włączona: jeśli włączone jest Q2 następuje optymalizacja ruchu 
narzędzia w odniesieniu do przedmiotu obrabianego. 

V  
[1] Odległość bezpieczeństwa 

Odległość bezpieczeństwa w kierunku osi X- (rowkowanie) lub w kierunku osi Z- 
(rowkowanie w osi Z) przy optymalizacji wolnych przejść 

Narzędzie przed każdym przejściem przy rowkowaniu w kierunku osi X lub osi Z 
ustawiane jest tak, że przed przejściem w kierunku ruchu dosunięcia X z posuwem ma 
odległość V do przedmiotu obrabianego lub po ruchu dosunięcia X w ruchu szybkim w 
kierunku Z ma odległość V w poziomie. 

Stamtąd rozpoczyna się podcinanie lub przecinanie z posuwem roboczym. 

Posuw przy rowkowaniu w pełnym materiale E  
  

Nastaw wstępny: F 

Posuw przy podcinaniu / przecinaniu F  
  

Nastaw wstępny: aktualny posuw 

S    Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Cykl podcięcia G87 można wykorzystywać wyłącznie z użyciem podcinaka lub noża do kopiowania z 
okrągłymi płytkami. Jeśli w chwili wywołania cyklu w pozycji aktywnej znajduje się inne narzędzie, 
pojawi sie komunikat o błędzie: 

Jeśli średnica aktualnej pozycji narzędzia przy wywołaniu cyklu G87 i obróbce konturu zewnętrznego 
jest większa, a wewnętrznego - mniejsza niż średnica punktu końcowego programowanego konturu, 
kontur przedłużany jest od punktu końcowego równolegle do osi na zewnątrz lub do wewnątrz na 
średnicę aktualnej pozycji narzędzia. 

Ostre zagłębienia programowanego konturu, przy których szerokoć zagłębienia odpowiada dokładnie 
szerokości zastosowanego przecinaka, obrabiane są przez cykl G87 dokładnie do dna. Pojawi sie 
meldunek o błędzie 
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Naddatki AK oraz AX można wzajemnie ze sobą łączyć. Przy równoległym do konturu naddatku AK 
zaprogramowanie AX powoduje dodatkowy naddatek. 
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G88 Cykl toczenia rowka osiowego 

Funkcja 

Wykonywane jest osiowe podcięcie z opcjonalnymi fazami lub zaokrągleniami na dnie i na krawędzi. 

Blok NC 

G88 Z/ZI/ZA X/XI/XA ET EB AS AE AO RO RU D AK AZ EP H DB V E F

S M M  

Adresy 

Współrzędna Z powierzchni rowka na zewnątrz 

ZI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

ZA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

Z / ZI /

ZA  

  

Z Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

Współrzędna X pozycji wywołania rowka 

XI Przyrostowa współrzędna wzgędem aktualnej pozycji narzędzia 

XA Bezwzględne współrzędne przedmiotu obrabianego 

X / XI /

XA  

  

X Wartość bezwzględna lub przyrostowa w zależności od G90/G91 

ET    Dno rowka lub otwarcie rowka 

Dno rowka lub otwarcie rowka w bezwzględnej współrzędnej Z (względem 
punktu wywołania EP) 

 Adresy opcjonalne 

Szerokość i położenie rowka 

Szerokość (wartość EB) i położenie rowka 

EB+ Rowek w kierunku X+ od zaprogramowanego położenia 

EB- Rowek w kierunku X- od zaprogramowanego położenia 

EB  
  

Nastaw wstępny: Szerokość przecinaka jako wartość dodatnia 

Kąt zbocza podcięcia 

Kąt ścianki rowka w pozycji rowkowania względem ujemnej osi Z (kierunek 
rowkowania) 

AS  
[0] 

Nastaw wstępny: to znaczy ścianka pionowa, lub AS=AE jeśli AE nie jest równe 
0 

Kąt zbocza podcięcia 

Kąt zbocza rowka w pozycji rowkowania względem przeciwległego boku 
względem ujemnej osi Z (kierunek rowkowania) 

AE  
[0] 

Nastaw wstępny: to znaczy ścianka jest pionowa, lub AE=AS jeśli AS jest różne 
od 0 

AO  
[180] Kąt ścianek rowka 
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Kąt ścianek rowka względem dodatniej osi Z 

RO  
[0] Zaokrąglenie/długość fazy górnych naroży 

Zaokrąglenie RO+ lub długość fazy RO- górnych naroży 

RU  
[0] Zaokrąglenie/długość fazy dolnych naroży 

Zaokrąglenie RU+ lub długość fazy RU- dolnych naroży 

Głębokość dosunięcia D  
  

Nastaw wstępny: Jeśli D nie zostanie zaprogramowane dosunięcie następuje 
na całą głębokość rowka 

AK  
[0] Naddatek równoległy do konturu 

Równoległy do konturu (jednakowy) naddatek na konturze do rowkowania w 
wymiarze promieniowym 

AZ  
[0] Naddatek w Z 

Naddatek ze względu na przesunięcie konturu o AZ w kierunku Z 

Określenie punktu wywołania 

Określenie punktu wywołania dla rowka 

1 Punkt wywołania w jednym narożniku rowka 

EP  
[1] 

2 Punkt wywołania w narożniku dna rowka 

Rodzaj obróbki 

1 Rowkowanie 

2 Przecinanie 

4 Obróbka wykańczająca 

14 Rowkowanie i wykańczanie 

H  
[14] 

24 Przecinanie i wykańczanie 

DB  
[75] Dosunięcie w procentach 

Dosunięcie w procentach szerokości przecinaka przy rowkowaniu 

Przy użyciu adresu DB można zaprogramować przestawienie przy rowkowaniu. 

Wartość procentowa (1 <= DB <= 100) określa przestawienie przy rowkowaniu 
w procentach szerokości ostrza przecinaka. 

V  
[1] Odległość bezpieczeństwa 

Odległość bezpieczeństwa nad otworem rowka (przejazd z posuwem) 

Posuw przy rowkowaniu w pełnym materiale E  
  

Nastaw wstępny: F 

Posuw przy podcinaniu / przecinaniu F  
  

Nastaw wstępny: aktualny posuw 

S  
  Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 
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M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Jeśli zaprogramowany zostanie tylko kąt krawędzi, powstanie rowek symetryczny. 

Cykl sprawdza czy z dopuszczalną minimalną i maksymalną średnicą rowka D(min) do D(max) rowek 
jest wykonalny przy użyciu osiowego przecinaka (ewentualnie ze zmianą kierunku obróbki). Jeśli nie 
jest, następuje przerwanie programu i meldunek o błędzie. 

Należy zwrócić uwagę, że przy użyciu adresu Z programuje się pozycję wywołania cyklu, która w 
zależności od określenia punktu wywołania EP znajduje się albo na powierzchni rowka, albo na dnie. 
Adres ET określa wtedy kompletną geometrię rowka w kierunku osi Z. 
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G89 Cykl toczenia rowka osiowego 

Funkcja 

Uniwersalny cykl toczenia rowka osiowego. 

Przy użyciu instrukcji G89 programuje się cykl toczenia rowka osiowego. G89 zmusza do 
zastosowania przecinaka osiowego jako aktualnego narzędzia. 

Przed rozpoczęciem cyklu narzędzie przemieszcza się do zaprogramowanego punktu wywołania po 
linii prostej, a rozpoczęcie realizacji cyklu następuje po użyciu instrukcji G80. Kontur może być 
definiowany podprogramem lub powtórzeniem fragmentu programu, który również kończy się 
instrukcją G80 wywołania cyklu. 

Cykl stosuje wewnętrznie kompensację promienia krawędzi skrawającej dla całego konturu. 

Blok NC 

G89 D AK AZ H DB O Q V E F S M M  

Adresy 

D  
  Głębokość dosunięcia 

Głębokość dosunięcia pomiędzy stopniami obróbki 

Dosunięcie D (w odniesieniu do promienia) określa, o jaką wartość po każdym przejściu 
następuje dosunięcie promieniowe w kierunku X. 

 Adresy opcjonalne 

AK  
[0] Naddatek równoległy do konturu 

Równoległy do konturu naddatek (jednakowy) na konturze 

AZ  
[0] Naddatek w Z 

Naddatek ze względu na przesunięcie konturu o AZ w kierunku Z w wymiarze 
promieniowym 

Rodzaj obróbki 

1 Rowkowanie 

2 Przecinanie: jeśli zaprogramowano H2 obliczane stopnie obróbki (poziomy 
dosunięcia) wykonywane są na zakończenie cyklu przecinakiem, a nie następuje 
zaprogramowane przestawienie. 

4 Wykańczanie konturu: z wykorzystaniem H4 programuje się tylko obróbkę 
wykańczającą konturu. Warunkiem jest zaprogramowanie wywołania cyklu z 
równoodległym naddatkiem (inaczej nastąpi kolizja). Wartość adresu D określa 
przy wykańczaniu wartość ruchu wycofania dla przecinaka. Dlatego wartość D 
musi być większa od naddatku. Należy zwrócić uwagę, że opis konturu do 
wykańczania z zastosowaniem H4 należy zaprogramować od nowa (patrz G22, 
G23). 

14 Rowkowanie i wykańczanie 

H  
[14] 

24 Przecinanie i wykańczanie: jeśli zaprogramowano adres H24 

DB  
[75] Dosunięcie w procentach 

Dosunięcie w procentach szerokości przecinaka przy rowkowaniu 

Przy użyciu adresu DB można zaprogramować przestawienie przy rowkowaniu. 
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Wartość procentowa (1 <= DB <= 100) określa przestawienie przy rowkowaniu w 
procentach szerokości ostrza przecinaka. 

Parametr wyboru rodzaju obróbki 

1 Ukośne odcinanie stopni krawędzi dla każdego poziomu dosunięcia. Obróbka w 
kierunku ujemnej osi X dla każdego dosunięcia. 

2 Ukośne odcinanie stopni krawędzi dla każdego poziomu dosunięcia. Obróbka w 
obydwu kierunkach osi X ze zmiennym dosunięciem. 

11 Ukośne odcinanie stopni krawędzi na końcu wszystkich pojedynczych dosunięć. 
Obróbka w kierunku ujemnej osi X dla każdego dosunięcia. 

O  
[1] 

12 Ukośne odcinanie krawędzi naroży na końcu wszystkich pojedynczych dosunięć. 
Obróbka w obydwu kierunkach osi X ze zmiennym dosunięciem. 

Optymalizacja pustego przejścia 

1 Optymalizacja wyłączona: przy Q1 następują przedłużone puste przejścia (w 
powietrzu). 

Q  
[1] 

2 Optymalizacja włączona: jeśli włączone jest Q2 następuje optymalizacja ruchu 
narzędzia w odniesieniu do przedmiotu obrabianego. 

V  
[1] Odległość bezpieczeństwa 

Odległość bezpieczeństwa w kierunku Z (rowkowanie) lub w kierunku X (rowkowanie w 
kierunku X) przy optymalizacji wolnych przejść 

Narzędzie przed każdym przejściem przy rowkowaniu w kierunku osi X lub osi Z 
ustawiane jest tak, że przed przejściem w kierunku ruchu dosunięcia X z posuwem ma 
odległość V do przedmiotu obrabianego lub po ruchu dosunięcia X w ruchu szybkim w 
kierunku Z ma odległość V w poziomie. 

Stamtąd rozpoczyna się podcinanie lub przecinanie z posuwem roboczym. 

Posuw przy rowkowaniu w pełnym materiale E  
  

Nastaw wstępny: F 

Posuw przy podcinaniu / przecinaniu F  
  

Nastaw wstępny: aktualny posuw 

S    Prędkość obrotowa / prędkość skrawania 

M  
  Funkcje dodatkowe 

! Uwagi programowe 

Cykl rowkowania G89 stosować można wyłącznie z użyciem osiowego noża do toczenia 
poprzecznego. Jeśli w chwili wywołania cyklu w pozycji aktywnej znajduje się inne narzędzie, pojawi 
sie komunikat o błędzie: 

Jeśli wartość Z aktualnej pozycji narzędzia przy wywołaniu cyklu G89 jest większa niż wartość Z 
punktu końcowego zaprogramowanego konturu, to nastąpi przedłużenie konturu od punktu 
końcowego, równolegle do osi, na zewnątrz do wartości Z aktualnej pozycji narzędzia. 

Ostre zagłębienia programowanego konturu przy użyciu cyklu G89 obrabiane są aż do głębokości 
zagłębienia, przy których szerokość zagłębienia odpowiada dokładnie szerokości zastosowanego 
narzędzia. Pojawi sie meldunek o błędzie 
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Z powodu ograniczonego zastosowania do rowkowania wykorzystywanej średnicy (od D(min) do 
D(max)) w całym materiale z użyciem osiowych noży do toczenia poprzecznego, istnieją następujące 
ograniczenia: 

Najgłębiej położony w cyklu odcinek równoległy do osi X(min) do X(max) musi obszarem średnicy 
rowkowania D(min) do D(max) narzędzia pokrywać co najmniej szerokość noża do rowkowania. 

Cykl rowkowania G89 może posiadać tylko lokalne minimum zagłębienia (=zagłębienie) - chyba, że 
zastosowana średnica wystarczy na dwa lokalne minima zagłębienia. 

W przeciwnym wypadku cykl rowkowania na czole z kilkoma lokalnymi minimami, programuje się 
kilkoma wywołaniami cyklu rowkowania. Należy wtedy wykorzystać różne noże tokarskie osiowe do 
toczenia poprzecznego. 

Naddatki AK oraz AX można wzajemnie ze sobą łączyć. Przy równoległym do konturu naddatku AK 
zaprogramowanie AX powoduje dodatkowy naddatek. 
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Rozszerzenie: programowanie wielokanałowe 
Obydwie opcjonalne interpolacje G98 i G99 poszerzają język MTS ISO extended o możliwość 
programowania wielokanałowych tokarskich centrów obróbkowych. Nazwy programów dla 
poszczególnych kanałów rozpoczynają się od znaku % 

To rozszerzenie systemu stanowi opcjonalne uzupełnienie dostępne od wersji 7.5. 

 

G98  
Znaczniki synchronizacji Wait i NOWait (czekaj i nie czekaj) 

G99  
Start programu obróbki wielokanałowej 
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G98 Znaczniki synchronizacji Wait i NOWait (czekaj i ni e czekaj) 

Funkcja 

Przy użyciu funkcji G98 można wstawić znacznik synchronizacji pomiędzy dowolnie wybrane kanały 
obrabiarki wielokanałowej. Znaczniki synchronizacji programuje się jako numer znacznika przy użyciu 
SM. 

Blok NC 

G98 SM KS ... KS WAIT /( Z X Y ) 

Adresy 

 Adresy opcjonalne 

SM  
Numer znaku synchronizacji 

KS  
Numer kanału 

Numer kanału synchronizowanych kanałów 

KS można programować wielokrotnie, a własny numer kanału można zachować. 

WAIT  
Instrukcja oczekiwania 

Kanał oczekuje aż wszystkie zaprogramowane przez KS kanały ustawią się na znak 
synchronizacji. 

Jesli nie zaprogramowano WAIT, funkcja G98 realizuje synchronizację NoWAIT: 

Aktualny kanał wstawia dla zaprogramowanych przy użyciu KS kanałów znak 
synchronizacji i kontunuuje realizację programu bez przerwania (synchronizacja NoWAIT). 

Z  
Wartość współrzędnej 

Nastąpi wstawienie znaku synchronizacji NOWAIT przez własny kanał dokładnie wtedy, 
gdy w kolejnym bloku dla tego kanału nastąpi przejazd w zaprogramowanej współrzędnej 
Z. 

X  
Wartość współrzędnej 

Nastąpi wstawienie znaku synchronizacjiz NOWAIT przez własny kanał dokładnie wtedy, 
gdy w kolejnym bloku dla tego kanału nastąpi przejazd w zaprogramowanej współrzędnej 
X. 

Y  
Wartość współrzędnej 

Nastąpi wstawienie znaku synchronizacjiz NOWAIT przez własny kanał dokładnie wtedy, 
gdy w kolejnym bloku dla tego kanału nastąpi przejazd w zaprogramowanej współrzędnej 
Y. 

! Uwagi programowe 

Programować można tylko numery kanałów skonfigurowanych dla danego sterowania. Własny kanał 
również można programować. 

Po wstawieniu znaczników sygnalizacyjnych dla wszystkich zaprogramowanych dla danego numeru 
synchronizacji kanałów, zostaną one (znaczniki) po realizacji kolejnych oczekujących kanałów 
usunięte. 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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G99 Start programu obróbki wielokanałowej 

Funkcja 

Używając funkcji G99 na aktualnym kanale można uruchomić i wystartować program NC na innym 
kanale. Start programu następuje albo natychmiast, albo po osiągnięciu zaprogramowanego 
znacznika synchronizacji w wywołanym programie. 

Blok NC 

G99 KN "PROGRAM" SM  

Adresy 

KN  
Numer kanału 

Numer kanału innego kanału 

 Adresy opcjonalne 

"PROGRAM"  
Nazwa programu 

Nazwa pliku programu do rozpoczęcia w kanale KN w pamięci sterowania 

Jeśli nie zaprogramowano żadnej nazwy pliku programu, nastąpi zmiana kanałów 
na aktualny: 

Nazwa pliku zakładanego programu w katalogu sterowania / pamięci sterowania 

SM  
Numer znaku synchronizacji 

Numer znaku synchronizacji w programie do wywołania. 

Program zainicjowany w innym kanale uruchamiany jest dopiero wtedy, gdy 
wywoływany kanał osiągnie znacznik SM. 

! Uwagi programowe 

Instrukcja musi znajdować się samodzielnie w bloku NC. 
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Dalsze mo żliwo ści programowania 

• Programowanie parametryczne 

• Operacje matematyczne 

• Funkcje 

• Lista parametrów 

• Programowanie geometrii 

• Programowanie ciągu konturowego z G61, G62 i G63. 
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Programowanie parametryczne 
Rozróżnia się dwa rodzaje parametrów: 

• Parametr u żytkownika  

• Parametr systemowy  

Parametr u żytkownika 

Parametry użytkownika programuje się z adresem P i całkowitą wartością adresu od 0 do 9999. 
Poprzedzające zera w wartości adresu po P0 można pominąć. W ten sposób do dyspozycji jest 
10.000 parametrów użytkownika. 

Przypisanie wartości dla parametru użytkownika następuje po znaku równości po adresie P, np.: 

    P4711 = -100.00  

Jako wartość można także przypisać wyrażenie arytmetyczne - w najprostrzym przypadku liczbę, jak 
na powyższym przykładzie. 

W jednym bloku NC można programować kilka parametrów na raz. 

Adresowi NC można przyporządkować wartość parametru użytkownika, przy czym parametr 
zdefiniowany być może ze znakiem równości i kombinacją liter adresowych, np.: 

    X = P4711  

Możliwe jest również przypisanie adresowi ze znakiem równości wartości wyrażenia arytmetycznego. 

Parametr systemowy 

Za pośrednictwem parametrów systemowych sięgać można po wszystkie aktualne wartości adresów 
osi układu sterowania CNC, które będą potrzebne na przykład przy pisaniu podprogramu. 

Te adresy parametrów systemowych rozpoczynające się od litery P nie posiadają wartości adresu lecz 
tylko dołączoną do P kombinację liter, np.: (aktualny punkt zerowy w kierunku X). 

    PNX  

Przed wykorzystaniem parametrów systemowych należy je wcześniej zapisać jako parametry 
użytkownika: 

    Pxxxx = PYY   

xxxx  liczba jedno- do czterocyfrowej YY  druga i trzecia wielka litera z listy parametrów systemowych. 

Zwró ć uwag ę: 

Parametrom systemowym nie można przypisać żadnej wartości. 

Parametry systemowe podczas realizacji programu zmieniają się dynamicznie i przy wywołaniu mają 
zawsze aktualną wartość. 

Wyrażenia arytmetyczne 

Wyrażenie arytmetyczne tworzone jest z parametrów, wartości liczbowych i wartości funkcji razem z 
działaniami arytmetycznymi +, -, *, / i nawias ( ), przy czym zwykłe reguły matematyczne dotyczące 
nawiasów i kolejności działań też działają. Wewnątrz wyrażenia arytmetycznego parametr lub funkcja 
traktowane są jak liczba. 

Wyrażenie arytmetyczne musi rozpoczynać się od znaku '(' (otwórz nawias) i kończyć się znakiem ')' 
(zamknij nawias). Częściowe wyrażenia arytmetyczne wyrażenia arytmetycznego muszą również 
znajdować się w nawiasie. 

Przed zastosowaniem w wyrażeniu arytmetycznym parametr użytkownika P musi być uprzednio 
zdefiniowany w programie NC. 



Operacje matematyczne 

(c) MTS GmbH 2007-2017 194 

 

Operacje matematyczne 

+  
Dodawanie  

Dodawanie programuje się ze znakiem '+' (plus). 

-  
Odejmowanie  

Odejmowanie programuje się ze znakiem '-' (minus). 

*  
Mnożenie  

Mnożenie programuje się ze znakiem '*' (gwiazdka). 

/  
Dzielenie  

Dzielenie programuje się ze znakiem '/' (ukośnik). 

+  
-  

Znak poprzedzaj ący  

Używając znaków poprzedzających '+' (plus) lub '-' (minus) wykorzystywać można realne liczby 
do czterech miejsc po przecinku. Wartości bez znaku poprzedzającego traktowane są jako 
wartości dodatnie. 

(  
)  

Nawiasy  

Możliwe jest wykorzystywanie nawiasów przy określaniu kolejności działań. Jako znaki 
wykorzystywane są: '(' (otwórz nawias) oraz ')' (zamknij nawias). 

Przy kolejności wykonywania działań obowiązuje zasada pierwszeństwa mnożenia i dzielenia nad 
dodawaniem i odejmowaniem. 
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Funkcje 
Przy programowaniu do dyspozycji programującego jest cała lista funkcji. Funkcja przyporządkowuje 
znajdujący się w nawiasie argument. Jedna funkcja może posiadać również dwa oddzielone 
przecinkiem argumenty (MOD i ATAN2). Wartość funkcji wraz z nazwą i przynależnym argumentem 
programowana jest w nawiasie. Wartość funkcji może być użyta jako wyrażenie arytmetyczne jak 
liczba lub parametr. 

W poniższym zestawieniu F oznacza dowolną dodatnią lub ujemną liczbę całkowitą, a I całą liczbę 
(dodatnią lub ujemną). 

ABS(F/I)  
Warto ść całkowita.  

Oblicza wartość absolutną argumentu jako wartość funkcji. 

INT(F)  
Warto ść integralna  

Odcina miejsca po przecinku argumentu i jako wartość funkcji posiada całą 
liczbę. 

MOD(I1,I2)  
Modulo funkcja  

Reszta IR dzielenia całkowitego. Reszta IR = I1 – (I1 / I2) * I2 jest 
bezwzględnie mniejsza niż I2. 

SIN(F)  
Sinus  

Funkcja sinus z jednostką argumentu stopień kątowy. 

COS(F)  
Kosinus  

Funkcja cosinus z jednostką argumentu stopień kątowy. 

TAN(F)  
Tangens  

Funkcja tangens z jednostką argumentu stopień kątowy. 

ASIN(F)  
Arcussinus  

Funkcja arcussinus z wartością funkcji stopień kątowy. 

ACOS(F)  
Arcuscosinus  

Funkcja arcuscosinus z wartością funkcji stopień kątowy. 

ATAN(F)  
Arcustangens  

Funkcja arcustangens z wartością funkcji stopień kątowy. 

ATAN2(F1,F2)  
ATAN2(F1,F2)  

Funkcja arcustangens z wartością funkcji stopień kątowy. Funkcja ospowiada 
funkcji tangens z argumentem F1/F2 różne od 0 oraz ATAN2(F1,0)=90° dla 
F1>0 ATAN2(F1,0)=-90° dla F1<0. 

SQRT(F)  
Pierwiastek kwadratowy  

Funkcja pierwiastka kwadratowego 

EXP(F)  
Funkcje wykładnicze  

Funkcja wykładnicza jest potęgą e do F i obliczana jest ze stałą Eulera e = 
2,71828. 
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LN(F)  
Logarytm naturalny  

Jako funkcja odwrotna do powyższej funkcji wykładniczej można obliczyć z 'LN' 
logarytm dla liczby bazowej e. 



Lista parametrów 

(c) MTS GmbH 2007-2017 197 

 

Lista parametrów 
dla programowania makra i cykli 

Toczenie Frezowanie 

PXA Aktualna współrzędna X bezwzględnie PXA Aktualna współrzędna X bezwzględnie 

    PYA Aktualna współrzędna Y bezwzględnie 

PZA Aktualna współrzędna Z bezwzględnie PZA Aktualna współrzędna Z bezwzględnie 

PIA Środek okręgu w kier. X bezwzgl. PIA Środek okręgu w kier. X bezwzgl. 

    PJA  Środek okręgu w osi Y bezwzględnie 

PKA  Środek okręgu w Z bezwzględnie PKA  Środek okręgu w Z bezwzględnie 

PG Aktualna modalna instrukcja interpolacji PG Aktualna modalna instrukcja interpolacji 

PAI Współrzędne punktu końcowego 
bezwzględnie / przyrostowo 

PAI Współrzędne punktu końcowego 
bezwzględnie / przyrostowo 

PNX Aktualny punkt zerowy przedmiotu 
obrabianego w X (DM) 

PNX Aktualny punkt zerowy przedmiotu 
obrabianego w X 

    PNY Aktualny punkt zerowy przedmiotu 
obrabianego w Y 

PNZ Aktualny punkt zerowy przedmiotu 
obrabianego w Z 

PNZ Aktualny punkt zerowy przedmiotu 
obrabianego w Z 

PNR Wybrane przesunięcie punktu zerowego 
(G54/G55/G56/G57) 

PNR Wybrane przesunięcie punktu zerowego 
(G54/G55/G56/G57) 

PMX Przesunięcie punktu zerowego w X PMX Przesunięcie punktu zerowego w X 

    PMY Przesunięcie punktu zerowego w Y 

PMZ Przesunięcie punktu zerowego w Z PMZ Przesunięcie punktu zerowego w Z 

PFM Ustawienie posuwu (G94/G95) PFM Ustawienie posuwu (G94/G95) 

PE Posuw przy delikatnym konturze PE Posuw przy delikatnym konturze 

PF aktualny posuw PF aktualny posuw 

PFX Posuw maksymalny PFX Posuw maksymalny 

PFI Posuw minimalny PFI Posuw minimalny 

PSM Ustawienie prędkości obrotowej 
(G96/G97) 

PSM Ustawienie prędkości obrotowej 
(G96/G97) 

PS Aktualna prędkość obrotowa wrzeciona 
ze znakiem poprzedzającym 

PS Aktualna prędkość obrotowa wrzeciona 
ze znakiem poprzedzającym 



Lista parametrów 

(c) MTS GmbH 2007-2017 198 

PSX Maksymalna prędkość obrotowa 
wrzeciona 

PSX Maksymalna prędkość obrotowa 
wrzeciona 

PSI Minimalna prędkość obrotowa PSI Minimalna prędkość obrotowa 

PVS Stała prędkość skrawania PVS Stała prędkość skrawania 

PT Aktualny numer narzędzia PT Aktualny numer narzędzia 

PTC Aktualny numer rejestru wartości 
korekcyjnych 

PTC Aktualny numer rejestru wartości 
korekcyjnych 

PCR Promień ostrza PCR Promień freza 

PCQ Ćwiartka PCL Korekcja długości narzędzia 

PCX Wartość korekcyjna w X PTR Zmiana promienia freza 

PCZ Wartość korekcyjna w Z PTL Zmiana długości narzędzia 

PTR Zmiana promienia ostrza     

PTX Zmiana wartości współrzędnej X     

PTZ Zmiana wartości korekcyjnej Z     

PD Szerokość ostrza przecinaka / średnica 
wiertła 

    

PAE Kąt przyłożenia rejestru narzędziowego     
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Programowanie geometrii 
Kąt i długości odnoszą się w całości na część ruchową w płaszczyźnie obróbki. Przy interpolacjach 3D 
we wszystkich trzech osiach geometrycznych uwzględniany jest tylko rzut torów przejazdu na 
płaszczyznę obróbki przy kątach i długościach (to znaczy ruch w osi dosunięcia jest ignorowany przy 
obliczaniu odcinków i przy łukach. 

Przy fazach i zaokrągleniach w interpolacjach 3D następuje: 

Jeśli dwa zaprogramowane elementy połączone są z sobą zaokrągleniem lub fazą, zaprogramowane 
dosunięcie pierwszego elementu konturu osiągane jest już w punkcie początkowym zaokrąglenia lub 
fazy i obydwa elementy wykonywane są ze stałym dosunięciem. Ruch dosunięcia drugiego elementu 
konturu rozpoczyna się w punkcie końcowym zaokrąglenia lub fazy. 

Programowanie łuku z G2 / G3 i programowanie ci ągu konturowego z G62 / G63 

Rozszerzenie programowania łuku z G2, G3 o dozwolone normą ISO 6983 / DIN 66025 następujące 
adresy geometryczne z automatycznym obliczaniem punktu końcowego lub środka przy 
programowaniu trzech adresów geometrycznych musi zezwalać na rozwiązanie z łukiem: 

R  
Promień okręgu 

AO  
Kąt otworu 

Ten wybór rozwiązania jest niezbędny zwłaszcza przy ciągach konturowych, ponieważ np.: przy 
trzech dowolnych osiach geometrycznych nie istnieje żadne, istnieje jedno, dwa, trzy lub cztery 
rozwiązania łuku. 

Wybór może być dokonany z wykorzystaniem następujących adresów: 

O  
Kryterium długości łuku 

H  
Kryterium kąta początkowego 

Przy kryterium długości łuku wybiera się spośród dwóch możliwych rozwiązań: łuk o mniejszej lub łuk 
o większej długości. 

Kryterium długości łuku programować można na dwa sposoby: 

• Jako znak poprzedzający łuk R 

R+ 
Wybór krótszego łuku 

R-  
Wybór dłuższego łuku 

• Z adresem O 

O1  
Wybór krótszego łuku (nastaw wstępny) 

O2  
Wybór dłuższego łuku 

Jeśli zaprogramowano R, ma to wyższy priorytet niż zaprogramowanie O. 

Kryterium długości łuku jest wystarczające, jeśli istnieją dwa rozwiązania o różnej długości łuku. Jeśli 
obydwa łuki mają tę samą długość, to z powodu podanego instrukcjami G2 i G3 kierunku nie mają 
wspólnego środka. Wybór odpowiedniego łuku ze środkiem następuje wtedy za pomocą kryterium 
kąta startowego w punkcie startowym łuku. 

Kryterium kąta wykorzystuje kąt równolegle do stycznej do łuku w punkcie startowym prostej w 
kierunku ruchu do dodatniej pierwszej osi płaszczyzny. Kryterium wybiera albo łuk z mniejszym, albo z 
większym kątem startowym. 
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Kryterium kąta startowego programuje się adresem H: 

H1  
Wybór mniejszego kąta startowego (nastaw wstępny) 

H2  
Wybór większego kąta startowego. 

Jeśli rozwiązania łuku mają wspólny środek, to kryterium kąta startowego pozostaje bez funkcji 
wyboru. 

Kryterium długości łuku ma pierwszeństwo przed kryterium kąta: 

W przypadku jednoznacznego rozwiązania łuku adresy wyboru H, O lub znak poprzedzający R nie 
mają znaczenia i są ignorowane. 

Warunkek kompatybilno ści przy G2 i G3 

Zastosowanie tego kryterium wyboru w G2 lub G3 przy programowaniu z kątem otwarcia lub 4 
adresami geometrycznymi środka łuku i obydwu adresów punktów końcowych odpada. 
Programowanie ostatnich czterech osi geometrycznych jest ograniczone z powodu wielu możliwych 
rozwiązań do jednego lub żadnego rozwiązania. 

Interpolacja liniowa G1 

Programowanie odcinka funkcją G1 rozszerzone jest o następujące adresy geometryczne: 

AS  
Kąt do dodatniej pierwszej osi geometrycznej 

D  
Długość odcinka 

Odcinek obliczany jest przez zaprogramowanie dwóch dowolnych osi geometrycznych (z wyjątkiem 
przypadków szczególnych przy kierunkach równoległych do płaszczyzny). Przy programowaniu 
długości odcinka z użyciem adresu D i adresu geometrycznego następuje wybór rozwiązania z 
użyciem kryterium kąta w kierunku odcinka. 

Zaokr ąglenia i fazy jako element przej ściowy mi ędzy dwoma elementami 
konturu. 

Przy wprowadzeniu zaokrąglenia lub fazy następuje sprawdzenie, czy takie wprowadzenie w ogóle 
jest możliwe. 

Przy fazach na łuku podstawą obliczenia długości jest odcięty fragment łuku. 

Przy obliczaniu elementu przejściowego: fazy lub zaokrąglenia pomiędzy dwoma elementami konturu 
jest on wyliczany bez uwzględniania możliwego ruchu w osi dosunięcia, a tylko wyliczany w 
płaszczyźnie (2D) obróbki (Rzut na płaszczyznę obróbki). Przy obliczaniu fazy symetrycznej 
wykorzystywana jest przy łukach długość odciętego fragmentu łuku. 

Przy ruchu w kierunku osi dosunięcia przy jednym lub obydwu elementach konturu wartości 
dosunięcia osi obliczane są w punktach końcowych elementów przejściowych i temu elementowi 
przypisywane. W ten sposób powstaje przy fazach liniowy ruch 3D we wszystkich trzech osiach, a 
przy zaokrągleniach ruch spiralny 3D. 
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Programowanie ci ągu konturowego z G61, G62 i G63. 
Rozszerzone w stosunku do G1, G2 i G3 interpolacje liniowe G61, G62 i G63 umożliwiają 
programowanie ciągu konturowego z otwartymi, jeszcze nieokreślonymi i stycznymi przejściami lub 
kątami pomiędzy elementami konturu. 

Pod pojęciem ciągu konturowego należy rozumieć ciąg elementów składających się z odcinków i 
łuków następujących po sobie, które opisują kontur przedmiotu obrabianego. Oprócz wprowadzania 
współrzędnych punktu początkowego i punktu końcowego względnie współrzędnych środka można 
wprowadzać np.: długości, kąty, styczne, zaokrąglenia, fazy, które niezbędne są do jednoznacznego 
zdefiniowania konturu. W ten sposób programowanie konturu według rysunku możliwe jest bez 
dodatkowych obliczeń. 

W szczególności kontury jeszcze nie w całości opisane nie mogą być jako nieokreślone (otwarte) 
zaprogramowane. 

Brakujące dane wyznaczane są przez punkty przecięcia i kąty przejścia elemntów następnych 
(obliczenia zwrotne). 

Kąty i długości odnoszą się jak w ruchach 3D z G1, G2 i G3 w całości do ruchu na płaszczyźnie 
obróbki. Przy ruchach 3D we wszystkich trzech osiach geometrycznych przy obliczeniach z 
wykorzystaniem kątów i długości uwzględniany jest rzut torów przejazdu na płaszczyznę obróbki 
(patrz też programowanie geometrii) 

Warunki interpolacji programowania ci ągu konturowego: 

G61  
Interpolacja liniowa (zgodnie z G1): 

G62  
Interpolacja kołowa w prawo (zgodnie z G2) 

G63  
Interpolacja kołowa w lewo (zgodnie z G3) 

Zwró ć uwag ę: Warunki interpolacji G61, G62 i G63 oraz inne wartości adresów nie zachowują 
wartości (nie są modalne). 

Aby uporządkować możliwości różnorodnych wpisów wielkości geometrycznych do tworzenia ciągów 
konturowych z wielu elementów (odcinki G61, łuki w prawo G62, łuki w lewo G61), zastosowanie ma 
pojęcie zamkniętego wielopunktowego ciągu konturowego: 

Definicja:  Pod pojęciem zamkniętego ciągu N-punktowego rozumiemy ciąg N-1 elementów o N 
punktach rozpoczynający się w znanym punkcie początkowym P1 i kończący się w punkcie końcowym 
PN, których współrzędne są podane lub których współrzędne dadzą się obliczyć przez sterowanie 
MTS ISO extended na podstawie dostępnych danych. Dane opisujące (N-1)-szy ostatni element 
konturu są niezbędne, aby obliczyć element poprzedzający i jego współrzędne końca. Dotyczy to 
wszystkich elementów ciągu konturowego, to znaczy punkt końcowy danego elementu ciągu 
konturowego daje się wyznaczyć dopiero po zdefiniowaniu kolejnego elementu tego ciągu. 

Elementy konturu poprzedzające obecnie definiowany element nazywa się otwartymi. 

Element konturu nazywa się zamkniętym jeśli da się go (wraz z punktem końcowym) w całości 
obliczyć. 

Ostatni element wielopunktowego ciągu konturowego lub dwupunktowego ciągu konturowego jest 
wtedy zamknięty. 

Dowolny ciąg konturowy składa się zatem z ciągu N punktów (ciąg wielopunktowy) o różnych 
długościach oraz elementarnych elementów konturu. 

Zamknięte elementy konturu ISO/DIN mogą być przy przejściu na inne elementy konturowe G1, G2 
lub G3 poprzez zaprogramowanie RN połączone ze sobą zaokrągleniem lub fazą. 

To samo dotyczy przejścia z elementu konturu ISO/DIN na element ciągu konturowego G61, G62 lub 
G63. 
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Definicja:  N-punktowy ciąg konturowy nazywa się otwartym, jeśli ostatni element ma określoną 
wielkość i położenie geometryczne, ale punkt końcowy na tym elemencie nie może być wyliczony na 
podstawie do tej pory wprowadzonych danych. 

Ponieważ przy wielopunktowych ciągach konturowych przełączanie pomiędzy G90 i G91 może 
prowadzić do trudnych do zidentyfikowania błędów konturowych, dozwolone są wyłącznie na stałe 
zaprogramowane bezwzględne lub przyrostowe adresy współrzędnych. Współrzędne przyrostowe: XI, 
I, YI, J dozwolone są tylko wtedy, kiedy poprzedzający element konturu jest zamknięty. 

Najczęściej występującymi ciągami konturowymi są: 

• Ciągi konturowe dwupunktowe   
składające się z elementu konturu: odcinka G61 lub łuku G62/G63 

• Ciągi konturowe trzypunktowe   
składające się z dwóch elementów konturu w 4 wariantach  

• Odcinek G61 i odcinek G61 

• Odcinek G61 z łukiem G62/G63 

• Łuk G62/G63 z odcinkiem G61 

• Łuk G62/G63 z łukiem G62/G63 

• Ciągi czteropunktowe   
składające się z trzech elementów w 8 wariantach ze stycznymi przejściami pomiędzy 
elementami 

• Ciągi konturowe pi ęciopunktowe   
składające się z 4 elementów z przejściami stycznymi pomiędzy nimi (z 16 wariantami 
kolejności i prawie dowolną ilością wariantów adresów) 

• Otwarte wielpunktowe ci ągi konturowe  

Ponieważ przy tworzeniu ciągu konturowego wielopunktowego bardzo szybko narasta ilość wariantów, 
nie da się ich w szczegółach określić Raczej określa się minimalne wymagania, które są możliwe 
Wybór rozwiązania przy wielu alternatywach bazuje na kryterium wyboru: 

• Dla odcinków G61 kryterium długości i kąta 

• Przy łukach G62, G63 kryterium długości łuku i kąta 

Minimalne wymagania ciągu konturowego KM1 – KM5 i KMO  

KM1 Wszystkie kombinacje adresowe przy programowaniu dwupunktowego ciągu 
konturowego G61, G62 oraz G63 są możliwe 

KM2 Przy trzypunktowym ciągu konturowym również dozwolone są wszystkie kombinacje 
adresowe z wyjątkiem kątów przejściowych AT przy drugim elemencie 

KM3 Trzypunktowe ciągi konturowe bez adresu AT w drugim elemencie konturu 

KM3-
AT0/180 

Trzypunktowe ciągi konturowe z wartością adresu AT0 lub AT180 w drugim elemencie 
konturu dla stycznego przejścia AT0 lub AT180 

KM4 Czteropunktowe ciągi konturowe dla różnych kombinacji elementów i adresów 

KM5 Pięciopunktowe ciągi konturowe dla różnych kombinacji elementów i adresów 

KMO Otwarte ciągi konturowe dla różnych kombinacji elementów / adresów 
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Lista instrukcji 

G0  
Szybki przejazd 

G1  
Interpolacja liniowa w ruchu roboczym 

G2  
Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara 

G3  
Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

G4  
Czas przestoju 

G9  
Dokładne zatrzymanie 

G14  
Najazd na zdefiniowany punkt wymiany narzędzia 

G17  
Płaszczyzna czołowa we współrzędnych biegunowych 

G17  
Płaszczyzna czołowa z wirtualną osią Y 

G17  
Płaszczyzna czołowa z realną osią Y 

G18  Wybór płaszczyzny toczenia 

G18  
Płaszczyzna obrotu G18 C dla narzędzi napędzanych 

G19  
Powierzchnia boczna ze współrzędnymi walcowymi 

G19  
Płaszczyzna boczna 

G19  
Płaszczyzna styczna (cięciwy) 

G19  
Pochylona powierzchnia cięciwy 

G22  
Wywołanie podprogramu 

G23  
Powtórzenie fragmentu programu 

G29  
Skoki warunkowe programu 

G30  
Przemocowanie / Przechwyt na wrzeciono przechwytujące / 
Pozycjonowanie konika 

G31  
Cykl gwintowania 

G32  
Cykl gwintowania otworu 

G33  
Nacinanie gwintu 

G40  
Odwołanie kompensacji promienia ostrza 

G41 / G42  
Wywołanie kompensacji promienia ostrza 

G50  
Odwołanie przyrostowych przesunięć i obrotów punktu zerowego 

G53  
Odwołanie wszystkich przesunięć punktu zerowego i obrotów 

G54 / G55 / G56 /

G57  

Bezwzględne ustawiane punkty zerowe 

G59  
Przyrostowe przes. pktu zerowego kartezj. i obrót 

G61  
Interpolacja liniowa w ciągu konturowym. 
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G62  
Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara w ciągu 
konturowym 

G63  
Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w 
ciągu konturowym 

G70  
Przełączenie na jednostkę cal (inch) 

G71  
Przełączenie na jednostkę - milimetr (mm) 

G80  
Zakończenie opisu konturu do cyklu obróbkowego 

G81  
Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego 

G82  
Cykl zgrubnego planowania 

G83  
Cykl zgrubnego toczenia równolegle do konturu - cykl powtarzalny 

G84  
Cykl wiercenia 

G85  
Cykl podcięcia 

G86  
Cykl toczenia rowka promieniowego 

G87  
Cykl toczenia rowka promieniowego 

G88  
Cykl toczenia rowka osiowego 

G89  
Cykl toczenia rowka osiowego 

G90  
Włączenie wymiarowania bezwzględnego 

G91  
Włącznie wymiarowania przyrostowego 

G92  
Ograniczenie prędkości obrotowej 

G94  
Posuw w milimetrach na minutę 

G95  
Posuw w milimetrach na obrót 

G96  
Stała prędkość skrawania 

G97  
Stała prędkość obrotowa 

G98  
Znaczniki synchronizacji Wait i NOWait (czekaj i nie czekaj) 

G99  
Start programu obróbki wielokanałowej 
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Przegl ąd składni 

• Szybki przejazd 

G0 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B E F S M M TC TR TZ TX G40/G41/G42 /

G90/G91  

G0 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B E G94/G95 F S M M T TC TR TZ TX  

G0 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B E G96/G97 F S M M T TC TR TZ TX  

• Interpolacja liniowa w ruchu roboczym 

G1 Z/ZI/ZA X/XI/XA C A B D AS H XR YR ZR E F S M M TC TR TZ TX (

RN |( G9 / G90/G91 ))/ G40/G41/G42  

• Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara 

G2 Z/ZI/ZA X/XI/XA ( K/KA | I/IA )/ R / AO RN O E F S M M G9 / G90/G91  

• Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

G3 Z/ZI/ZA X/XI/XA ( K/KA | I/IA )/ R / AO RN O E F S M M G9 / G90/G91  

• Czas przestoju 

G4 U O G9 / G90/G91  

G4 U O G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G4 U O G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

• Dokładne zatrzymanie 

G9 G90/G91  

G9 G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G9 G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

• Najazd na zdefiniowany punkt wymiany narzędzia 

G14 H M M G9 / G90/G91  

G14 H M M G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G14 H M M G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

• Płaszczyzna czołowa we współrzędnych biegunowych 

G17 C HS/GSU  

• Płaszczyzna czołowa z wirtualną osią Y 

G17 HS/GSU  

• Płaszczyzna czołowa z realną osią Y 

G17 Y C HS/GSU  

• Wybór płaszczyzny toczenia 

G18 DIA/RAD/DRA HS/GS/GSU 
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• Płaszczyzna obrotu G18 C dla narzędzi napędzanych 

G18 C HS/GSU  

• Powierzchnia boczna ze współrzędnymi walcowymi 

G19 C HS/GSU  

• Płaszczyzna boczna 

G19 X HS/GSU  

• Płaszczyzna styczna (cięciwy) 

G19 Y C HS/GSU  

• Pochylona powierzchnia cięciwy 

G19 Y B C H HS/GSU  

• Wywołanie podprogramu 

G22 L H / N N  

• Powtórzenie fragmentu programu 

G23 N N H  

• Skoki warunkowe programu 

G29 ( V O W) N  

• Przemocowanie / Przechwyt na wrzeciono przechwytujące / Pozycjonowanie konika 

G30 Q DE C TC DA H O M S F M E DM V U  

G30 Q DE C T ZA XS XA TC DA H O M S F M E DM V U  

G30 Q4 ZA M  

• Cykl gwintowania 

G31 Z/ZI/ZA X/XI/XA F D ZS XS DA DU Q O AE H S M M  

• Cykl gwintowania otworu 

G32 Z/ZI/ZA F S M M  

• Nacinanie gwintu 

G33 Z/ZI/ZA X/XI/XA F S M M  

• Odwołanie kompensacji promienia ostrza 

G40 Z/ZI/ZA X/XI/XA D AS H E F S M M TC TR TZ TX  

G40 G0/G1 Z/ZI/ZA X/XI/XA ... 

• Wywołanie kompensacji promienia ostrza 

G41/G42 Z/ZI/ZA X/XI/XA D AS H E F S M M TC TR TZ TX  

G41/G42 G0/G1 Z/ZI/ZA X/XI/XA ... 
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• Odwołanie przyrostowych przesunięć i obrotów punktu zerowego 

G50  

• Odwołanie wszystkich przesunięć punktu zerowego i obrotów 

G53  

• Bezwzględne ustawiane punkty zerowe 

G54/G55/G56/G57  

• Przyrostowe przes. pktu zerowego kartezj. i obrót 

G59 ZA XA AR  

• Interpolacja liniowa w ciągu konturowym. 

G61 ZI/ZA XI/XA D AT AS RN H O E F S M M  

• Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara w ciągu konturowym 

G62 ZI/ZA XI/XA K/KA I/IA R AT AS AO AE / AP RN H O E F S M M  

• Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w ciągu 
konturowym 

G63 ZI/ZA XI/XA K/KA I/IA R AT AS AO AE / AP RN H O E F S M M  

• Przełączenie na jednostkę cal (inch) 

G70  

• Przełączenie na jednostkę - milimetr (mm) 

G71  

• Zakończenie opisu konturu do cyklu obróbkowego 

G80 ZA XA  

• Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego 

G81 D H1/H2/H3/H24 AK AZ AX AE AS AV O Q V E F S M M  

G81 H4 AE AS AV O E F S M M  

• Cykl zgrubnego planowania 

G82 D H1/H2/H3/H24 AK AZ AX AE AS AV O Q V E F S M M  

G82 H4 AE AS AV O E F S M M  

• Cykl zgrubnego toczenia równolegle do konturu - cykl powtarzalny 

G83 D H1/H14 AK AZ AX AE AS AV O Q V E F S M M  

G83 H4 AE AS AV O E F S M M  

• Cykl wiercenia 

G84 ZI/ZA D V VB DR DM R DA U O FR E F S M M  
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• Cykl podcięcia 

G85 Z/ZI/ZA X/XI/XA H1 I K RN Q E F S M M  

G85 Z/ZI/ZA X/XI/XA H2/H3 SX RN Q E F S M M  

• Cykl toczenia rowka promieniowego 

G86 Z/ZI/ZA X/XI/XA ET EB AS AE RO RU D AK AX EP H DB V E F S M

M  

• Cykl toczenia rowka promieniowego 

G87 D AK AX H DB O Q V E F S M M  

• Cykl toczenia rowka osiowego 

G88 Z/ZI/ZA X/XI/XA ET EB AS AE AO RO RU D AK AZ EP H DB V E F

S M M  

• Cykl toczenia rowka osiowego 

G89 D AK AZ H DB O Q V E F S M M  

• Włączenie wymiarowania bezwzględnego 

G90 G9  

G90 G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G90 G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

• Włącznie wymiarowania przyrostowego 

G91 G9  

G91 G94/G95 F S E M M T TC TR TZ TX  

G91 G96/G97 F S E M M T TC TR TZ TX  

• Ograniczenie prędkości obrotowej 

G92 S  

• Posuw w milimetrach na minutę 

G94 F E S M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91 / G96/G97  

• Posuw w milimetrach na obrót 

G95 F E S M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91 / G96/G97  

• Stała prędkość skrawania 

G96 S E F M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91  

G96 S E G94/G95 F M M T TC TR TZ TX  

• Stała prędkość obrotowa 

G97 S E F M M T TC TR TZ TX G9 / G90/G91  

G97 S E G94/G95 F M M T TC TR TZ TX  

• Znaczniki synchronizacji Wait i NOWait (czekaj i nie czekaj) 
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G98 SM KS ... KS WAIT /( Z X Y ) 

• Start programu obróbki wielokanałowej 

G99 KN "PROGRAM" SM  

 


