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1. Opis panelu operacyjnego 

1.1 Panel operacyjny NC 

A. Seria FANUC 

 



1.2 Opis panelu operacyjnego

 

  

    

  

 

  

 

 

 



SYMBOL OPIS 

 

Przycisk zamykania dostępu do edycji programów 

1. 1. Ten przycisk używany do ochrony programu przed edycją, 

skasowaniem oraz modyfikowaniem 

2. 2. W codziennej pracy przełącznik powinien byd ustawiony na pozycję 

„O”, aby chronid program przed edycją, skasowanie oraz 

modyfikowaniem 

3. 3. W przypadku potrzeby edycji, skasowania lub modyfikowania 

programu należy przełącznik na pozycję „I” 

 

 

 

Regulacja obrotów wrzeciona w trybie manualnym 

To pokrętło służy do regulacji obrotów wrzeciona w trybie manualnym 

 

Włączanie szybkiego posuwu 

 

 

 

Włączanie pistoletu do czyszczenia maszyny 

1. Zapalona lampka – funkcja włączona 

2. Zgaszona lampka – funkcja wyłączona 

 

 

Wolny 



 

 

Wolny 

 

Automatyczne wyłączanie zasilania (Opcja)  1. Zapalona 

lampka – funkcja włączona 

2. Zgaszona lampka – funkcja wyłączona 

 

Blokada posuwu maszyny 

1. Podczas włączonej funkcji, lampka jest zaświecona, bez wględu na 

tryb automatyczny lub ręczny, wszystkie trzy osie maszyny nie 

mogą zmieniad pozycji ale wartości na ekranie tak 

2. Kod M.S.T.B. nie jest ograniczony przez zablokowaną maszynę 

3. Po wykonaniu pojawi się komunikat „osie X, Y, Z nie powróciły do 

punktu referencyjnego”, należy wrócid do punktu startowego lub 

nacisnąd przycisk RESET według instrukcji aby usunąd komunikat z 

operacji 

 

Blokada posuwu osi Z maszyny 

Podczas wykonywania funkcji lampka jest włączona,  a oś Z jest 

zablokowana i nie może zmienid pozycji – wartości osi Z na ekranie 

mogą 

 

Nie dotyczy 



 

Blokowanie drzwi 

1. Zapalona lampka – funkcja włączona 

2. Zgaszona lampka – funkcja wyłączona 

 

Opcjonalny stop 

„ON” – podczas wykonywania pojedynczego bloku, program się 

zatrzyma na poszczególnym bloku w który napotka zapis komendy 

M01. Aby rozpocząd program należy nacisnąd  przycisk START CYKLU 

„OFF” – program się nie zatrzyma po napotkaniu zapisu komendy M01 

 

Pominięcie bloków oznaczonych ‘’/’’ 

1. Funkcja jest włączona, gdy lampka się świeci. Pojedynczy blok 

zostanie pominięty gdy napotka symbol ‘’/” z przodu zapisu 

2. Funkcja jest wyłączona, gdy lampka się nie świeci. Pojedynczy blok 

nie zostanie pominięty gdy napotka symbol ‘’/” z przodu zapisu 

 

Automatyczny zjazd do punktu referencyjnego maszyny 

1. Funkcja jest włączony, gdy lampka się świeci. Po wyborze trybu 

ZRN, naciśnięcie tego przycisku spowoduje automatyczny powrót 

trzech osi do punktu zero 

2. LED miga gdy powrót do punktu zero jest wykonywany w danej 

chwili 

 

Wykonywanie programu blok po bloku 

1. ON – program może byd wykonywany poprzez naciśnięcie 

przycisku START CYKLU, naciśnij przycisk START CYKLU raz – tylko 

jeden blok może zostad wtedy wykonany 

2. Funkcja jest włączona, gdy lampka się świeci. Podczas 

wykonywania komend G28, G29, G30 trzy osie zatrzymają się w 

punkcie środkowym 

3. ON – podczas zaprogramowanego cyklu pracy, narzędzie zatrzyma 

się na (1), (2) lub (6) punkcie, a lampka FEED RATE zaświeci się na 

przy pierwszym oraz drugim punkcie 



 

DRN 

1. Funkcja jest włączona, gdy lampka się świeci. Komenda wartości F 

w programie jest wyłączona, a ruchy osi są określone do prędkości 

trybu ręcznego JOG 

2. Jeżeli wykonywany jest zaprogramowany cykl pracy, tryb ręczy lub 

posuw obróbczy nie może zostad zmieniony posuwem, potrzeba 

normalnego posuwu według wartości F w programie 

 

Tryb automatyczny 

1. Wywołuje tryb wykonywania programu 

2. W tym trybie, seria FANUC może wykonywad program z pamięci 

zasobów CNC z seria FANUC 

3. W tym trybie, należy zaznajomid się dokładnie o wartości 

bezpieczników kraocowych przejazdów osi aby nie zaprogramowad 

zbyt dalekich posuwów maszynie 

 

Wykonywanie kadrów pojedynczo 

1. W tym trybie, pojedynczy program może zostad wgrany i wykonany 

2. W tym trybie, pojedynczy program nie może byd przechowywany. 

Po wykonaniu od razu zniknie 

3. Podczas wykonywania komendy ( lub pojedynczego bloku 

programu ), może zostad zapisany ponowanie lub wykonywany bez 

zatrzymywania 

4. W tym trybie w serii FANUC jedynie jeden program może byd 

przechowywany – po zakooczeniu jednego bloku, kolejny nowy 

blok może zostad załadowany 

 

Wykonywanie programu ze źródła zewnętrznego 

W tym trybie program frezowania może zostad wykonywany poprzez 

zewnętrzne źródło – np. poprzez komputer PC sterujemy panelem 

operacyjnym NC. Program NC będzie wykonywany tak długo jak trwa 

on na komputerze PC i kooczy się wtedy kiedy kooczy się program na 

nośniku PC 

 



 

Tryb edycji / pisania programu 

1. Tryb używany do edytowania, alarmowania, wpisywania lub 

usuwania programu 

2. Tryb używany jest wyłącznie do edycji a nie do bezpośredniej macy 

maszyną 

3. W przypadku potrzeby wykonania programu, należy przełączyd 

tryb na tryb automatyczny – następnie program zostanie 

wykonany 

4. Po zakooczeniu programu, kontroler automatycznie zatrzyma go w 

pamięci, stąd nie zachodzi potrzeba zapisywania specjalnie 

programu 

5. Przed edycją programu, należy ustawid przełącznik ochronny 

programu na pozycję OFF 

6. W tym trybie parametr NC oraz długośd narzędzia są równoważne 

w wyposażeniu NC oraz w komputerze PC 

 

 

Manipulator ręczny (tzw. wędka) 

1. Manipulator ręczny jest pulsacyjnym generatorem ręcznym do 

przejazdów trzech osi 

2. Poszczególne prędkości posuwów nadawane są dzięki ręcznemu 

regulatorowi operacyjnemu na manipulatorze 

3. Przed używaniem trybu, należy przede wszystkim zadecydowad o 

kierunku zamierzonego posuwu osi 

 

 

Szybki dojazd 

1. Podczas używania trybu, należy wybrad oś oraz prędkośd szybkiego 

dojazdu 

2. Podczas używania trybu, osie mogą zmieniad pozycje. Prędkości 

dojazdu wynoszą odpowiednio F0%, F25%, F50% oraz F100% 

3. Po naciśnięciu przycisku osi/kierunku i przytrzymaniu w dół 

przycisku ( oś się zatrzyma gdy przycisk zostanie zwolniony ), 

sterowana oś zacznie się przesuwad wedle zadanej jej szybkiej 

prędkości dojazdowej 



 

Ręczne przejazdy  

1. Podczas używania trybu, osie mogą zmieniad pozycje, prędkośd 

posuwu jest równa prędkości ręcznych przejazdów 

2. Podczas używania trybu, należy wybrad odpowiednią oś oraz 

prędkośd ręcznego przejazdu. Prędkośd może byd regulowana w 

zakresie 0mm/min ~ 10000mm/min 

3. Po naciśnięciu przycisku osi/kierunku i przytrzymaniu przycisku w 

dół ( puszczenie przycisku zatrzyma oś ), zadana oś zacznie się 

przesuwad 

 

Zjazd na punkty referencyjne 

1. Trzy osie oraz punkt zero wrócą do bazy ręcznie 

2. Funkcja będzie włączona po naciśnięciu przycisku 

3. Po wybraniu potrzebnego przycisku osi/kierunku i powrocie do 

punktu zero, lampka wskaźnikowa zapali na panelu sterowania 

4. Powrót do bazy jest kontrolowany przez prędkośd dojazdu na 

poziomie F0%, F25%, F50% oraz F100% 

 

Chłodzenie ręczne 

1. Naciśnięcie funkcji spowoduje zaświecenie się lampki i funkcja 

działa czy maszyna jest aktywna czy nie, silnik chłodziwa/podłogi 

maszyny zacznie spłukiwanie maszyny. Naciśnięcie ponowne 

przycisku spowoduje wyłączenie funkcji 

2. Jeżeli obie lampki auto oraz ręczna są zgaszone, bez względu na 

program lub operację ręczną, spłukiwanie nie nastąpi 

 

Chłodzenie automatyczne 

1. Naciśnięcie tego przycisku, zapali lampkę i funkcja jest włączona 

kiedy program wykonuje M08, M09, M13, M14, M17 lub M18, 

chłodziwo/spłukiwania podłogi maszyny zostanie wykonany 

według komendy – po ponownym naciśnięciu funkcja zostanie 

wyłączona 

2. Jeżeli obie lampki auto oraz ręczna są zgaszone, bez względu na 

program lub operację ręczną, spłukiwanie nie nastąpi 



 

Załączanie podajnika wiórów do przodu 

1. Przycisk służy do startu pracy podajnika wiórów w celu usunięcia 

wiórów. Ponowne naciśnięcie wyłączy podajnik 

2. Podajnik wiórów oraz zgarniacz aktywują się jednocześnie 

3. Po naciśnięciu przycisku oraz START CYKLU w trybie auto, podajnik 

wiórów oraz zgarniacz będą pracowad nieustannie. 

 

Załączanie podajnika wiórów do wycofywania 

Cofanie (Opcja) – Przycisk służy do startu pracy podajnika wiórów w 

kierunku odwrotnym. Automatycznie się wyłączy po 5sec. 

 

Diody kontroli bazowania maszyny 

X1 : oś X 1-szy pkt zero ; Y1 : oś Y pierwszy punkt zero 

Z1 : oś Z 1-szy pkt zero ; B1 : oś B pierwszy punkt zero 

 

Diody kontroli bazowania maszyny dla drugiego narzędzia 

 

Zwiększanie prędkości obrotowej wrzeciona o 10% 

1. Funkcja 

a. Prędkośd obrotowa zostanie zwiększona za każdym 

przyciśnięciem o 10% podczas obrotów wrzeciona 

b. Maksimum wynosi 120% 

2. Warunki operacji 

a. Dostępne wyłącznie w trybie AUTO oraz MDI 

b. Niedostępne podczas wykonywania zaprogramowanego cyklu 

pracy i powróci do ustawienia kodu programu (100% prędkości 

obrotowej) 

3. W przypadku spełnienia koniecznych warunków punktu a, lampka 

zaświeci się. Jeżeli lampka SPINDLE100% lub SPINDLE DEC świeci 

się, to natychmiast się ona wyłączy  



 

Powrót do prędkości obrotowej wrzeciona do 100% 

ustalonych w programie 

1. Podczas pracy, aby powrócid do prędkości obrotowej wrzeciona z 

powrotem do 100% po używaniu funkcji SPINDLE INC lub SPINDLE 

DEC należy nacisnąd ten przycisk 

2. Warunki operacji 

a. Dostępne wyłącznie w trybie AUTO oraz MDI 

b. Działa na poziomie rotacji 100% na początku programu 

3. W przypadku spełnienia koniecznych warunków punktu a, lampka 

zaświeci się. Zgaśnie ona natomiast jeżeli lampka SPINDLE INC lub 

SPINDLE DEC zaświecą się. 

4. Efektywne gdy wrzeciono zwolniło do 100% po przyspieszenie lub 

gdy wrzeciono przyspiesza do 100% po zwolnieniu prędkości 

obrotowej 

 

Zmniejszenie prędkości obrotowej wrzeciona o 10% 

1. Funkcja 

a. Prędkośd obrotowa zostanie zmniejszona za każdym 

przyciśnięciem o 10% podczas obrotów wrzeciona 

b. Minimum wynosi 50% 

2. Warunki operacji 

a. Dostępne wyłącznie w trybie AUTO oraz MDI 

b. Niedostępne podczas wykonywania zaprogramowanego cyklu 

pracy i powróci do ustawienia kodu programu (100% prędkości 

obrotowej) 

3. Powróci do 100% prędkości obrotowej przy następnym bloku 

poprzez naciśnięcie przycisku RESET na panelu kontroli NC 

4. W przypadku spełnienia koniecznych warunków punktu a, lampka 

zaświeci się. Jeżeli lampka SPINDLE100% lub SPINDLE INC świeci 

się, to natychmiast się ona wyłączy 

 

 



 

 

Załączenie obrotów wrzeciona zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara 

1. Funkcja : wrzeciono obraca się zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara 

2. Warunki operacji 

a. Dostępne wyłącznie w trybie HANDLE, RPD, JOG 

b. Niedostępne w trybie AUTO oraz MDI 

3. W przypadku spełnienia koniecznych warunków punktu a, lampka 

zaświeci się. Lampka wyłączy  się gdy lampka SPINDLE STOP lub 

SPINDLE C.C.W. zaświeci się 

 

 

 

Zatrzymanie obrotów wrzeciona 

1. Funkcja : Wrzeciono zatrzyma się po naciśnięciu tego przycisku bez 

względu na kierunek jego poprzednio zadanej prędkości obrotowej 

2. Warunki operacji 

a. W zwyczajnych warunkach, zatrzyma wrzeciona poprzez ten 

przycisk podczas wykonywania obrotów 

b. Dostępne wyłącznie w trybie HANDLE – ręcznym 

c. Niedostępne w trybie AUTO oraz MDI 

3. W przypadku spełnienia koniecznych warunków punktu a, lampka 

zaświeci się. Lampka wyłączy  się gdy lampka SPINDLE C.W. lub 

SPINDLE C.C.W. zaświeci się 

4. Po zakooczeniu orientacji wrzeciona, lampka tego przycisku zacznie 

migad 

 



 

Załączenie obrotów wrzeciona przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara 

1. Funkcja : wrzeciono obraca się przeciwnie do  ruchu wskazówek 

zegara 

2. Warunki operacji 

c. Dostępne wyłącznie w trybie HANDLE, RPD, JOG 

d. Niedostępne w trybie AUTO oraz MDI 

3. W przypadku spełnienia koniecznych warunków punktu a, lampka 

zaświeci się. Lampka wyłączy  się gdy lampka SPINDLE STOP lub 

SPINDLE C.W. zaświeci się 

 

Obrót magazynu zgodnie  z ruchem wskazówek zegara 

1. Funkcja jest używana jeżeli lampka zaświeci się – funkcja dostępne 

wyłącznie w trybie manualnym oraz ręcznym oraz szybkiego 

dojazdu 

2. Naciśnięcie przycisku powoduje zwiększanie się numeru narzędzia 

– puszczenie go powoduje zatrzymanie magazynu 

3. Podczas obrotu magazynu, lampka się świeci 

 

Załączenie trybu obrotu magazynu 

1. Funkcja jest dostępna w trybie manualnym, ręcznym oraz szybkich 

dojazdów 

2. Naciśnięcie przycisku powoduje zaświecenie się lampki, dostępna 

jest opcja przycisków CW oraz CCW czyli wybrania kierunku obrotu 

magazynu w celu wybrania odpowiedniego narzędzia 

 

Obrót magazynu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

1. W tym trybie przycisk HAND (łapa) jest dostępny oraz przycisk CCW 

(przeciwnie do wskazówek zegara) 

2. Naciśnięcie przycisku zmniejszanie się numeru narzędzia – 

puszczenie do powoduje zatrzymanie magazynu 

3. Podczas obrotu magazynu, lampka się świeci 



 

Lewa strona 

Wyświetla miejsce narzędzia w magazynie aktualnie do 

wymiany 

Wyświetlacz informujący o aktualnym numerze narzędzia w magazynie 

 

Prawa strona 

Wyświetla numer narzędzia w maszynie 

Wyświetlacz informujący o aktualnym numerze narzędzia we 

wrzecionie 

 

Lampka gotowości łapy do zmiany narzędzia 

1. Lampka gotowości łapy do zmiany narzędzia świeci się gdy łapa 

zmiany narzędzia jest w pozycji referencyjnej 

2. Lampka gotowości łapy do zmiany narzędzia jest wyłączona gdy 

łapa zmiany narzędzia nie jest w pozycji referencyjnej 

 

Lampka włączenia procesu smarowania 

1. Lampka włączenia procesu smarowania świeci się kiedy olej 

smarujący jest w użytku 

2. Lampka włączenia procesu smarowania nie świeci się kiedy olej 

smarujący nie jest w użytku 

 

Lampka włączenia wysokiego biegu 

Włączona lampka oznacza pracę maszyny na wysokim biegu 

 

Lampka włączenia niskiego biegu 

Włączona lampka oznacza pracę maszyny na niskim biegu 

 

Wolny 



 

 

Klawiatura kontroli przejazdów poszczególnych osi 

maszyny 

 

 

Prędkości szybkich przejazdów 

1. Najszybszy dojazd szybkiego dojazdu jest ustawiany przez 

parametr 

2. Szybki dojazd jest najwyższym posuwem pomnożonym przez 

procent posuwu 

 

 

 

Pokrętło regulacji posuwu 

1. Gałka regulująca posuw w trybie JOG którym odpowiadają 

konkretne wartości: 0, 100, 140, 200, 270, 370, 520, 720, 1000, 

1400, 2000, 2700, 3700, 5200, 7200, 10000 

2. Gałka regulująca dojazdy posuwów podczas obróbki 

odpowiadającym wartościom w procentach w zakresie od 0% do 

150% ze skokiem zwiększania/zmniejszania o 10% 

 

 

Przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny 

1. W sytuacji awaryjnej należy bezwzględnie nacisnąd przycisk aby 

zatrzymad maszynę. Wszystkie silnik zostaną odcięte od zasilania 

podczas gdy maszyna pozostanie pod zasilaniem 

2. Sytuacja maszyny 

A. Wszystkie przejazdy osi (łącznie z 4-tą osią) zostają zatrzymane 

B. Rotacja wrzeciona zostaje zatrzymana 

C. Monitor wyświetla komunikat alarmowy 

D. Lampa ostrzegawcza się świeci 



E. Rotacja magazynu i zmiana narzędzia zostają zatrzymane 

3. Zwolnienie : Obrócid przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

aby zwolnid przycisk ale następujące kroki muszą zostad wykonane 

A. Zwolnienie przycisku jest dozwolone po naprawieniu sytuacji 

awaryjnej 

B. Komendy wprowadzone do aktualnego programu są 

wykasowane. Maszyna musi zostad zrestartowana 

C. Jeżeli przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny zostaje 

włączony podczas procesu wymiany narzędzia – wszystkie 

ruchy są zatrzymane. Ponieważ magazyn znajduje się wtedy w 

nienaturalnej pozycji – należy go przywrócid do prawidłowej 

pozycji ręcznie 

 

Zatrzymanie posuwu w czasie wykonywania 

programowania STOP CYKLU = CYCLE STOP(eng.) 

1. Przycisk STOPU CYKLU zostaje naciśnięty podczas programu NC i 

następuje : 

(1) Wszystkie ruchy wszystkich osi zostają zatrzymane 

(2) Program NC zatrzymuje się po tym jak kody M, S oraz T zostaje 

ukooczone 

(3) Podczas wykonywania cyklu gwintowania (G74, G84) program NC 

będzie go kontynuował aż narzędzia powróci co punktu inicjacji lub 

punktu R 

(4) Rotacja wrzeciona pozostanie 

2. Lampka LED CYCLE STOP zostanie włączone kiedy NC zatrzyma 

komendy 

3. Aby kontynuowad program NC należy nacisnąd przycisk START 

CYKLU = CYCLE START(eng.) na panelu operacyjnym 

 



 

Rozpoczęcie wykonywania startu cyklu 

1. Podczas pracy automatycznej (AUTO, MDI lub TAPE-„źródło 

zewnętrzne”) jeżeli żaden z poniższych przypadków nie przydarzy 

się, komenda zostanie wykonana zaraz po naciśnięciu przycisku 

STARTU CYKLU 

(1) Pojawi się innym komunikat alarmowy 

(2) Numer diagnostyczny K4 bit 0=’’0” i zasilanie NC jest włączone 

lub gdy alarm No.1000 jest usunięty, a żadna z osi (łącznie z 

osią B) nie powróciły do pierwszego punktu referencyjnego 

(3) Przełącznik wyboru trybu na panelu sterowania maszyny lub 

panelu palety operatora jest ustawiony na pozycje MAN 

(ręczny) 

2. Lampka LED przycisku CYCLE START jest włączona podczas 

wykonywania komendy NC 

 

Wskaźnik obciążenia wrzeciona 

 Podczas pracy wrzeciona – bieżące obciążenie wrzeciona będzie 

wyświetlane 

Wędka 

 

Przełącznik sterowania osi 

Przełącznik sterowania osi, który przełącza mnożnik 

posuwu na X1, X10 oraz X100 

 

Przełącznik wartości/wielkości posuwu 

X1 : Najmniejsza jednostka wynosi odpowiednio 

0,001mm 

X10 : Najmniejsza jednostka wynosi odpowiednio 

0,01mm 

X100 : Najmniejsza jednostka wynosi odpowiednio 

0,1mm 



 

Zadanie impulsowe przejazdu 

W trybie ręcznym, kierunek przejazdu osi odbywa się 

poprzez pokrętło zadania impulsowego przejazdu, a 

prędkośd jest kontrolowana poprzez kręcenie gałką 

szybko lub wolno 

 

Załączenie panelu sterowania NC 

Wciśnięcie przycisku powoduje włączenie zasilania NC 

oraz jednostki kontrolującej 

 

Wyłącznie panelu sterowania NC 

Wciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie zasilania NC 

oraz jednostki kontrolującej 

 

Zjazd z wyłącznika kraocowego osi 

1. W przypadku przejechania dowolną osią X, Y oraz Z 

poza obszar graniczny poszczególnej z osia, zaleca się 

naciśniecie przycisku zjazdu z wyłącznika kraocowego 

osi aby zwolnid sterownik przytrzymujący daną 

wyjechaną oś. Zwolnid przycisk zaraz po tym, gdy oś 

wróciła z pola będącym poza obszarem roboczym, 

wyłącznik kraocowy może zostad uwolniony 

2. Naciskając przycisk zjazdu z wyłącznika kraocowego 

osi, nie poruszad w żaden sposób osią w kierunku 

granicy obszaru roboczego, ponieważ w tym 

przypadku wszystkie ograniczniki kraocowe nie są w 

użytku co może doprowadzid do kolizji maszyny 

3. Naciskając przycisk, należy odjechad osią w 

przeciwnym kierunku przynajmniej 35mm. Od tego 

momentu można uwolnid ogranicznik kraocowy, a 

NC pracuje w normie 



 

Lampka oświetleniowa w maszynie 

Naciskając przycisk lampki oświetleniowej w maszynie – 

zapalamy lampkę umieszczoną w środku maszyny. 

Naciskając ponownie wyłączamy lampkę 

 

Tryb konserwacji 

Podczas gdy kluczyk na przełączniku jest na pozycji ON, 

wszelkie prace operacyjne maszyny zostają zatrzymane. 

Od tej pory możliwe są ręczne przejazdy JOG oraz 

manipulatorem ręcznym („wędka”) przy niskiej 

prędkości posuwu ale program nie rozpocznie pracy 

 

Reset awaryjnego zatrzymania pracy maszyny 

Po włączeniu zasilania, naciśnięcie przycisku awaryjnego 

zatrzymania pracy maszyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wymagania bezpieczeostwa 

2.1 Zabezpieczenie operacyjne 

A. Obrabiarka CNC jest najwyższej jakości produktem połączenia skomplikowanej 

mechaniki z inżynierią elektryki. Jednakże, otoczenie maszyny oraz podejście 

operatora mają fundamentalne znaczenie dla żywotności maszyny 

B. Maszyna jest wyposażona w serię urządzeo zabezpieczających personel oraz 

wyposażenie przed kalectwem oraz zniszczeniem. Jednakże operator nie 

powinien polegad wyłącznie na tych urządzeniach. W celu zapewnienia 

bezpieczeostwa, operator ma obowiązek zaznajomienia się z instrukcją i 

dokładnego jej zrozumienia przed rozpoczęciem pracy na maszynie 

C. Po włączeniu przycisku zasilania na panelu operacyjnym, powinna się zaświecid 

lampka READY. Należy sprawdzid czy działa poprawnie 

D. Po starcie maszyny lub długiej przerwie podczas pracy, należy włączyd zasilanie 

maszyny na 30min bez pracy, tak aby smar dotarł do powierzchni ślizgowych. 

Następnie należy włączyd wszystkie osie oraz wrzeciono na 30% lub 50% pełnej 

mocy w trybie automatycznym na 10-20min. Należy sprawdzid czy przejazdy oraz 

rotacje przebiegają prawidłowo. 

E. Sprawdzid czy poziom oleju i wszystkie systemy są w normie 

F. Sprawdzid czy narzędzia, matryca oraz detal są prawidłowe 

G. Należy przeprowadzid próbny przejazd przez rozpoczęciem frezowania 

H. Konserwacja maszyny, należy upewnid się czy przycisk „EMERGENCY STOP” został 

wciśnięty lub czy zasilanie maszyny zostało odłączone 

2.2 Uwagi specjalnie przed rozpoczęciem toczenia na maszynie 

A. Upewnid się czy wszystkie drzwi operacyjne zostały zamknięte 

B.  Sprawdzid czy osłony zabezpieczające są w komplecie 

C. Sprawdzid czy poziom oleju jest w normie 

D. Sprawdzid czy ciśnienie atmosferyczne w systemie jest w normie 

E. Jeśli poziom napięcia nie wynosi 220V, należy sprawdzid czy transformator jest 

w maszynie oraz czy połączenie jest prawidłowe 

F. Sprawdzid czy elektryczne drzwi są zamknięte 

G. Upewnid się czy przynajmniej jeden przycisk EMERGENCY STOP został 

wciśnięty 



3.1 Powrót do pozycji bazowej 

3.1.1 Warunki operacji: Po włączeniu maszyny, należy wykonad dojazd do 

pozycji bazowej 

3.1.2 Procedura 

Tryb ręczny 

1. Należy przełączyd przełącznikiem na 

tryb HANDLE – ręczny 

2. Odwoład się do sekcji 3.1.2.A 

 

Dojazd osiami X,Y,Z do połowy ich 

przejazdów 

1. Dojechad osiami X,Y,Z do połowy ich 

przejazdów poprzez użycie wędki 

2. Trzy osie są oddalone od punktu zero 

więcej niż 100mm, nie musi to byd 

połowa przejazdu 

3. Do procedury operacji przez wędkę 

odwoład się do sekcji 3.2 

 

 
 

Tryb dojazdu do pozycji bazowej 

 

1. Należy przełączyd przełącznik na tryb 

dojazdu do pozycji bazowej 

 

Wybrad oś/kierunek Z 

1. Wcisnąd przycisk osi/kierunek Z 

Bezpieczniej jest powrócid najpierw do 

mechanicznego punktu referencyjnego 

2. Po wykonaniu drugiego polecenia, 

powrócid osią Z do mechanicznego 

punktu zerowego kierunku „+” 

 



Wybrad oś/kierunek X oraz Y 1. Kiedy oś Z dojeżdża do pozycji bazowej, 

operator powinien ustawid przycisk 

osi/kierunku X lub Y, kiedy oś Z nie 

dotarła do pozycji bazowej 

2. Nie ma znaczenia, która oś X lub Y 

może powrócid do pozycji bazowej 

pierwsza. Kiedy pierwsza zaczęła dojazd, 

operator może natychmiast przełączyd na 

następną  

Lampki pozycji bazowej świecą się 1. Kiedy trzy osie dojadą do swoich 

pozycji bazowych, lampki pozycji 

bazowych poszczególnych osi zaświecą 

się 

2. Jeżeli lampka nie świeci się, to 

relatywna oś nie dojechała jeszcze do 

pozycji bazowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Przejazdy wędką 

3.2.1 Jeżeli chcemy sterowad za pomocą wędki, należy wykonad 

poszczególne kroki ukazane poniżej: (w przypadku testowania, 

przystosowywania, konserwacji) 

3.2.2 Procedura 

Tryb ręczny 

1. Przełączyd wskaźnik trybu na HANDLE 

2. Odnieśd się do sekcji 1.1.2.A 

3. Podczas wykonywania tej operacji lampka trybu 

ręcznego będzie się świecid na sub-panelu kontrolnym 

 

Wybranie osi/kierunku 1. Wybrad oś/kierunek zamierzonego posuwu na sub 

panelu kontrolnym 

2. Dostępne są cztery opcje: osie X,Y,Z oraz B 

3. Czwartą osią jest oś B 

4. Odnieśd się do sekcji 1.1.2.B 
 

Wybranie prędkości / mnożnika 1. Wybrad zamierzony posuw 

2. Posuw jest kontrolowany poprzez skalę na wędce 

gdzie noniuszem jest 0.001mm 

3. Wybór X1 oznacza, że najmniejsza jednostka 

podczas obrotu gałką wędki odpowiada 0.001mm 

posuwu 

4. Wybór X10 oznacza, że najmniejsza jednostka 

podczas obrotu gałką wędki odpowiada 0.01mm 

posuwu 

5. Wybór X100 oznacza, że najmniejsza jednostka 

podczas obrotu gałką wędki odpowiada 0.1mm 

posuwu 

 

 

 



Ręczny posuw 

1. Wybrad kierunek osi na wędce (M.P.G) 

2. Posuw każdej skali wedle punktu C procedury 

3. Prędkośd posuwu odpowiada prędkości obracania 

gałką wędki 

4. W przypadku zatrzymania obrotu gałki wędki, ruch 

maszyny zostanie również zatrzymany 

 

 

 

3.3 Ręczny obrót wrzeciona 

3.3.1 Procedura 

Wybranie trybu manualnego 1. Należy wybrad jeden z poniższych trybów HANDLE, 

JOG, RPD 

 

Wybranie kierunku rotacji 1. Na początku, wrzeciono zatrzyma się i lampka 

SPINDLE STOP zaświeci się 

2. Wybrad kierunek rotacji wrzeciona poprzez 

naciśnięcie SPINDLE CW (zgodnie ze wskazówkami 

zegara) lub SPINDLE CCW (odwrotnie) 

3. Należy nacisnąd poprawny kierunek ponownie w 

przypadku złego wyboru 

4. Lampka zaświeci się po naciśnięciu przycisku 

5. Prędkośd manualna wrzeciona jest zgodna z 

wcześniejszą komendą S 

 



Wybranie prędkości obrotowej wrzeciona 

1. Należy użyd gałki kontroli prędkości obrotowej 

wrzeciona aby ustawid wybraną przez nas prędkośd 

obrotową wrzeciona 

 

Zwiększenie prędkości wrzeciona 1. Funkcja: 

a. Prędkośd obrotowa będzie większa za każdym 

przyciśnięciem o 10% podczas obrotu wrzeciona 

b. Maksimum wynosi 120% 

2. Warunki operacji: 

a. Dostępne wyłącznie w trybie AUTO lub MDI 

b. Nie jest dostępne podczas wcześniej 

zaprogramowanego cyklu i powróci do ustawienia 

programu (100% obr/min) 

3. Następny blok powróci do prędkości 100% obr/min 

po naciśnięciu przycisku RESET który umieszczony jest 

na panelu kontrolnym 

4. Jeżeli opcja jest włączona, wbudowana lampka 

zaświeci się. Zgaśnie jeżeli lampka SPINDLE 100% 

(wrzeciono 100%) lub SPINDLE DEC (zmniejszenie 

prędkości wrzeciona) zaświeci się 

 

Prędkośd wrzeciona = 100% 1. Podczas operacji, jeżeli chcemy powrócid 

wrzecionem do prędkości 100% po używaniu opcji 

SPINDLE INC lub SPINDLE DEC, należy użyd tej opcji 

2. Warunki operacji 

a. Dostępne wyłącznie w trybie AUTO oraz MDI 

b. Może byd dostępne podczas rotacji 100% 

3. Jeżeli warunki zostały spełnione, lampka zaświeci się 

i zgaśnie jeżeli lampka SPINDLE INC lub SPINDLE DEC 

 



zaświeci się 

4. Dostępne podczas przyspieszania wrzeciona, 

zwalniania wrzeciona do 100% oraz zwalniania 

wrzeciona oraz następnie jego przyspieszania do 100% 

Zmniejszanie prędkości wrzeciona o 10% 1. Funkcja: 

a. Prędkośd obrotowa wrzeciona zostanie zmniejszona 

za każdym przyciśnięciem przycisku o 10% 

b. Minimum wynosi 50% 

2. Warunki operacji: 

a. Dostępne wyłącznie w trybie AUTO oraz MDI 

b. Niedostępne w przypadku wcześniej 

zaprogramowanego cyklu i powróci do ustawionej 

prędkości programu (100% obr/min) 

3. Prędkośd obrotowa powróci do 100% w następnym 

bloku po naciśnięciu przycisku RESET na panelu 

kontrolnym NC 

4. Jeżeli opcja jest w użyciu, lampka zaświeci się oraz 

zgaśnie jeżeli lampka SPINDLE 100% lub SPINDLE INC 

zaświeci się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Wolny posuw 

3.4.1 Wykonywad podaną procedurę w przypadku potrzeby wolnego 

manualnego posuwu trzech osi 

3.4.2 Procedura 

Wybrad tryb JOG 1. Wybrad przełącznikiem tryb JOG 

 

Wybrad prędkośd posuwu 1. Wybrad potrzebny mnożnik posuwu 

2. Na przykład, jeżeli wybierzemy 

najniższą skalę po prawej stronie, 

oznaczad to będzie że wybrany posuw 

będzie wynosid 10000mm/min. Jeżeli 

wybierzemy jak na obrazku – posuw 

będzie wynosił 720mm/min 

3. Podczas posuwu, posuw może byd 

dostosowany wedle potrzeby jeżeli 

przełącznik jest włączony 

4. Należy odnieśd się do sekcji 1.2.A 

 

Wybranie pozytywnego lub negatywnego 

kierunku 

1. Przesunąd pozytywne lub negatywne 

kierunki wedle zamierzonego kierunku osi 

2. Trzymad palce z daleko od tej funkcji, 

kierunek przejazdu zatrzymuje się 

natychmiastowo 

 

 

 



3.5 Szybki posuw 

Wybrad tryb RPD 1. Przestawid przełącznik na tryb RPD 

 

Wybranie poziomu posuwu 1. Prędkośd posuwu RPD ustawiona jest za 

pomocą parametru 

2. Poziom posuwu jest wyliczona poprzez 

zadany procent 

3. Cztery kroki – FO, 25%, 50%, 100%, gdzie 

FO=400mm/min  

Wybranie osi/kierunku 1. Przesunąd pozytywne lub negatywne 

kierunki wedłu zamierzonego kierunku osi 

2. Trzymad palce z daleko od tej funkcji, 

kierunek przejazdu zatrzymuje się 

natychmiastowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Ręczny zacisk oraz zwolnienie zacisku narzędzia 

3.6.1 Ręczne zwolnienie zacisku narzędzia 

Wybranie trybu manualnego 1. Wybrad przełącznikiem trybów 

tryb manualny 

2. Tryb manualny jest jednym z 

poniższych : HANDLE, JOG, RPD 

3. Należy odnieśd się do sekcji 

1.1.2.A 
 

Złapanie za oprawkę narzędzia 1. Należy złapad ręką oprawkę 

narzędzia na wrzecionie 

 

Naciśnięcie przycisku zwolnienia zacisku 1. Drugą ręką należy nacisnąd 

przycisk TOOL UNCLAMP 

(zwolnienie zacisku narzędzia) 

umieszczony z przodu wrzeciona 

2. Oprawka narzędzia zostanie 

wypchnięta w dół  

Wyjęcie oprawki narzędzia 1. Oprawka narzędzia trzymana w 

ręce opadnie 

 

Zwolnienie przycisku 1. Po tym jak oprawka narzędzia 

zostanie uwolniona z wrzeciona i 

całkowicie z niego wyjęta, należy 

zwolnid przycisk 

 



 

3.6.2 Ręczny zacisk narzędzia 

Wybranie trybu manualnego 1. Wybrad przełącznikiem trybów tryb manualny 

2. Tryb manualny jest jednym z poniższych : 

HANDLE, JOG, RPD 

 

Trzymanie oprawki narzędzia 
1. Należy trzymad oprawkę narzędzia ręką i 

pchad w kierunku otworu wrzeciona 

Naciśnięcie przycisku zwolnienia zacisku  1. Drugą ręką należy nacisnąd przycisk 

zwolnienia zacisku TOOL UNCLAMP do 

momentu prawidłowego ustawienia się oprawki 

narzędzia 

2. Po ustawieniu się oprawki narzędzia w 

prawidłowej pozycji, należy zdjąd palec z 

przycisku zwolnienia zacisku  

Zabrania się 1. Zabrania się blokowania wrzeciona lub 

ściągania noża z oprawki aby nie zniszczyd 

blokady pin na wrzecionie, a przy okazji precyzji 

2. Po zdjęciu palca z przycisku ręką która trzyma 

oprawkę narzędzia sprawdzamy czy narzędzie 

umieszczone jest we wrzecionie prawidłowo 

oraz czy wystarczająco ciasno 

3. Jeśli nie, powrócid do procedury C 

4. Po upewnieniu się że oprawka narzędzia jest 

prawidłowo zaciśnięta, można zdjąd rękę z 

oprawki narzędzia 

 

 

 

 



4. Operacja trybu automatycznego 

4.1 Zmiana narzędzia 

4.1.1 Umieszczenie narzędzia z wrzeciona do magazynu 

Wybranie trybu manualnego 1. Należy wybrad tryb manualny 

2. Dostępne tryby manualne to : HADNLE, 

JOG, RPD 

3. Należy się odnieśd do sekcji z trybami  

Rotacja magazynu narzędzi 1. Należy nacisnąd przycisk ATC C.C.W lub 

C.W (rotacja magazynu zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara) 

3. Obrócid magazyn narzędzi do pozycji 

oczekującej narzędzie  

Instalacja oprawki narzędzia 1. Należy nacisnąd przycisk TOOL UNCLAMP 

– zwolnienie zacisku narzędzia 

2. Zainstalowad oprawkę narzędzia 

3. Zwolnid przycisk TOOL UNCLAMP 

4. Odnieśd się do sekcji 3.6.2 

 

Wprowadzanie programu do zmiany narzędzia 1. Wybrad tryb MID 

2. Oś Z musi byd w pozycji do zmiany 

narzędzia 

3. Wprowadzid komendę M6 

 

Magazyn narzędzia  



 

1. Należy nacisnąd przycisk CYCLE START – 

rozpoczęcie cyklu 

2. Podczas wykonywania zmiany narzędzia i 

powrotu do wybranego miejsca na 

narzędzie 

 

4.1.2 Wyjęcie narzędzia z magazynu 

Wybranie trybu manualnego 1. Należy wybrad tryb manualny 

2. Dostępne tryby manualne to : 

HADNLE, JOG, RPD 

3. Należy się odnieśd do sekcji z trybami  

Rotacja magazynu narzędzia 1. Należy nacisnąd przycisk ATC C.C.W 

lub C.W (rotacja magazynu zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara) 

3. Obrócid magazyn narzędzi do pozycji 

oczekującej narzędzie  

Wprowadzanie programu do zmiany narzędzia 1. Wybrad tryb MID 

2. Oś Z musi byd w pozycji do zmiany 

narzędzia (G91G30Z0) 

3. Wprowadzid komendę M6 

 

Zmiana narzędzia 1. Należy wcisnąd przycisk CYCLE START 



 

2. Ruszy proces zmiany narzędzia 

3. Należy wprowadzid oprawkę do 

wrzeciona 

Wybranie trybu manualnego 1. Należy wybrad tryb manualny 

2. Dostępne tryby manualne to : 

HADNLE, JOG, RPD 

3. Należy się odnieśd do sekcji z trybami  

Wyjęcie narzędzia 1. Należy trzymad narzędzie we 

wrzecionie 

2. Następnie nacisnąd przycisk TOOL 

UNCLAMP 

3. Wyjąd narzędzie 

4. Odnieśd się do sekcji 3.6.1  

 

4.1.3 Instalacja oprawki narzędzia z magazynu ATC 

Wybranie trybu manualnego 1. Należy wybrad tryb manualny 

2. Dostępne tryby manualne to : 

HADNLE, JOG, RPD 

3. Należy się odnieśd do sekcji z 

trybami 

 

 

 

 



Następnie zainstalowad narzędzie w miejsce na narzędzie 

Należy sprawdzid czy dodatkowe narzędzie jest wymagane -> NIE -> KONIEC 

TAK: 

Rotacja magazynu narzędzia 1. Należy nacisnąd przycisk ATC C.C.W 

lub C.W (rotacja magazynu zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara) 

3. Obrócid magazyn narzędzi do pozycji 

oczekującej narzędzie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programowanie frezowania 

4.1.4 Opis 

A. Każdy program frezowania składa się z wielu bloków 

B. Numer programu 

(1) Zestawienie bloków będzie oznaczone jednym numerem 

zwanym „numerem programu” wedle wzoru: 

(2) Pierwsza litera wzoru to „O” jak Ola 

(3) Następnie kod programu składa się z czterech cyfr wedle 

wzoru: 

OXXXX gdzie X oznacza cyfrę od 0 do 9 

C. Pojedynczy blok 

(1) Podawaj numer każdego bloku lub nie 

(2) Warunki przyznawania numeru: 

(a) Oznaczenie pojedynczego bloku zaczyna się od N 

(b) Oznaczenie liczbowe składa się z liczb od 1,2,3….99 

Wedle wzoru NXX gdzie X oznacza cyfrę od 0 do 9 

D. Edytowanie programu może byd podzielone na opcje BACK EDIT 

oraz NON BACK EDIT 

(1) Opcja BACK EDIT – Możesz edytowad program oraz wykonywad 

pracę w tym samym czasie 

(2) Opcja NON BACK EDIT – Przeprowadzenie programu 

obróbczego jest możliwe po ukooczeniu edycji programu 

 

 

 



4.1.5 Przeszukiwanie programu 

Wybranie programowania 

Wybranie trybu programowania 

 

Naciśnij przycisk PROGRAM Jest po prawej stronie panelu CRT 

Wpisz „0” N 
N oznacza numer programu który będzie 

szukany 

Naciśnij przycisk  

1. Jest on po prawej stronie panelu CRT 

2. Zawartośd wyszukanego programu 

wyświetli się na ekranie 

4.1.6 Ustawienie nowego programu 

A. Wybranie trybu programowania 1. Wybierz tryb programowania spośród 

wszystkich przycisków 

 

B. Wciśnij przycisk PROGRAM Jest on po prawej stronie CRT  

C. Wciśnij przycisk  

Wpisz w literę 0 poprzez naciśnięcie 

przycisku 

D. Naciśnij numer programu Naciśnij numer programu 

E. Wciśnij INSERT Jest on po prawej stronie CRT 

F. Wpisz pojedynczy program 

1. Wpisz w jednej komendzie i wciśnij 

INSERT 

2. Na koocu bloku naciśnij  co 

spowoduje przejście do kolejnej lini 

Na przykład: 

G91G28X0.Y0.Z. ; 



 

Wpisywanie ukooczone? 
NIE – wród do F 

TAK - koniec 

 

4.1.7 Modyfikacje programu 

A. Wybierz tryb programowania Zmieo tryb na tryb programowania 

 

B. Naciśnij przycisk PROGRAM Jest po prawej stronie CRT 

C. Naciśnij numer programu 
Wpisz literę O oraz numer sekwencyjny 

programu 

D. Naciśnij strzałkę w dół Program wyświetli się na ekranie 

E. Wpisz X0 aby modyfikowad 

F. Wciśnij przycisk strzałka w dół  

G. Potwierdź czy to są dane do modyfikacji 
NIE – wród do punktu E 

TAK – przejdź do punktu H 

H. Wpisz w modyfikowanych danych Y1 
Aby zmienid X0 na Y1, wpisz w nowych danych 

Y1 (poprzez naciśnięcie INPUT) 

I. Naciśnij przycisk ALTER Jest on po prawej stronie ekranu 

J. Aby powrócid do początku programu naciśnij przycisk RESET 

 

 

 

 



Kasowanie programu 

A. Wybranie trybu programowania 

Wybierz przyciskiem programowania 

tryb programowania 

 

B. Naciśnij przycisk PROGRAM 

C. Wpisz numer programu, który chcesz wykasowad 

D. Naciśnij przycisk  

Wykasowad całośd programu? 
TAK – przejdź do punktu I 

NIE – przejdź do punktu E 

Przesuwaj strzałkami do przodu i do tyłu naciskając przycisk  aby 

odnaleźd pozycję od której dane mają zostad wykasowane 

F. Skasowad pojedynczy blok? 
TAK – przejdź do punktu G 

NIE – przejdź do punktu I 

G. Przesuwaj kursorami do przodu pojedynczego bloku naciskając  

H. Naciśnij przycisk EOB 

I. Naciśnij przycisk DELETE 

 

 

 

 

 

 



Kasowanie litery 

A. Wybierz dowolny tryb 

Opcja dostępna w dowolnym trybie 

operacyjnym 

 

B. Naciśnij przycisk  

Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

C. Naciśnij przycisk  
Pod ekranem CRT 

D. Naciśnij przycisk  
Pod ekranem CRT 

E. Naciśnij O  
Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

F. Naciśnij przycisk  
Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

G. Pozycja gdzie zostanie wykasowana Przesuo kursor na pozycję gdzie 

zostanie wykasowana 

 

H. Naciśnij przycisk  1. Naciśnij przycisk  oraz kursor 

w którym dane znikną i kursor poruszy 

się w prawo 

2. Naciśnij przycisk  jeszcze raz i 

kursor w którym data zniknie 

3. Używając kursorów 

  przesuo kursor w 

którym dane zostaną wykasowane i 



naciśnij przycisk  

I. Naciśnij przycisk  1. Po naciśnięciu przycisku  po 

prawej stronie ekranu CRT i danych do 

wykasowania, zostaną one 

wykasowane z programu 

2. Jeżeli nie został naciśnięty przycisk 

, nawet jeśli dane zostały 

wykasowane z ekranu CRT, to należy 

pamiętad że są one wciąż 

przechowywane w pamięci programu i 

zostaną ponownie wyświetlone kiedy 

program będzie wykonywany 

następnym razem 

 

Kasowanie całego bloku 

A. Należy wybrad dowolny tryb 

Dostępne w dowolnym trybie 

operacyjnym maszyny 

 

B. Naciśnij przycisk  

Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

C. Naciśnij przycisk  
Pod ekranem CRT 

D. Naciśnij przycisk  
Pod ekranem CRT 



E. Naciśnij O  
Jest on po prawej stronie panelu CRT 

F. Naciśnij przycisk  
Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

G. Pozycja gdzie zostanie wykasowane 
Używając kursorów   

przesuo kursor w którym dane zostaną 

wykasowane 

H. Naciśnij przycisk  1. Naciskając przycisk  po 

prawej stronie panelu CRT, pojedynczy 

blok zniknie z ekranu CRT 

2. Blok może byd wykasowany 

gdziekolwiek znajduje się kursor 

I. Naciśnij przycisk  1. Naciskając przycisk  po 

prawej stronie panelu CRT, pojedynczy 

blok kasowany na ekranie CRT zostanie 

wykasowany z programu 

2. Jeżeli przycisk  nie był 

naciśnięty, nawet jeśli blok zniknął z 

ekranu CRT to wciąż jest on w pamięci 

programu i będzie on wyświetlony 

ponownie kiedy program będzie 

wykonywany następnym razem 

 

 

 



Kasowanie całej strony 

A. Należy wybrad dowolny tryb 

Dostępne w dowolnym trybie 

operacyjnym maszyny 

 

B. Naciśnij przycisk  
Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

C. Naciśnij przycisk  
Pod ekranem CRT 

D. Naciśnij przycisk  Pod ekranem CRT 

E. Naciśnij O  
Jest on po prawej stronie panelu CRT 

F. Naciśnij przycisk  Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

G. Pozycja gdzie zostanie wykasowane 
Używając kursorów   

przesuo kursor w którym dane zostaną 

wykasowane 

H. Naciśnij przycisk  
Jest on po prawej stronie panelu CRT 

I. Naciśnij przycisk  1. Naciśnij przycisk  po prawej 

stronie panelu CRT i cała strona zostanie 

wykasowana 

2. Strona może zostad wykasowana bez 

względu na to gdzie znajduje się kursor 

I. Naciśnij przycisk  1. Naciskając przycisk  po prawej 

stronie panelu CRT, strona zostanie 



wykasowana z ekranu CRT oraz zostanie 

wykasowana z programu 

2. Jeżeli przycisk  nie był 

naciśnięty, nawet jeśli strona zniknęła z 

ekranu CRT to wciąż jest ona w pamięci 

programu i będzie ona wyświetlona 

ponownie kiedy program będzie 

przywołany następnym razem 

 

4.2 Ręczne wpisywanie danych (MDI) 

4.2.1 Wprowadzenie programu 

(1) Specjalna uwaga podczas wprowadzania 

(a) Tylko pojedynczy blok może zostad wprowadzony podczas 

wykonywania trybu ręcznego wprowadzania danych – MANUAL 

DATA INPUT 

(b) Wprowadzanie nowego pojedynczego bloku po ukooczeniu 

działającego starego 

(2) Ekran – dwa rodzaje 

(a) Ekran przed wprowadzenie programu MDI 



 

(b) Ekran po wprowadzeniu programu MDI 

 

Procedura 

A. Wybieranie trybu MDI 

Wybierz tryb MDI 

 

B. Naciśnij przycisk  
Jest on po prawej stronie ekranu CRT 



C. Naciśnij przycisk  
Jest on po prawej stronie ekranu CRT 

D. Wpisz pojedynczy program 1. Po wprowadzeniu wszystkich komend, naciśnij przycisk 

 

2. Przycisk  jest po prawej stronie ekranu CRT 

3. Przykład: wprowadzenie X10.5 Y200.5 

 

4. Kiedy naciśniemy przycisk , wszystkie 

komendy wprowadzone wyświetlą się na ekranie CRT 

5. Przed naciśnięciem , można nacisnąd przycisk 

 wprowadzid ponownie poprawne komendy 

6. Przycisk  jest na panelu po prawej stronie ekranu 

CRT 

7. Po wprowadzeniu, nie wykonując – będzie niedostępne 

E. Naciśnij przycisk  
1. Rozpocznij pracę naciskając pojedynczo przycisk 

na głównym panelu operacyjnym 

2. Przed naciśnięciem przycisku , 

jeżeli potrzeba wykasowad niektóre komendy, 

naciśnij  

3. Funkcja G nie może zostad wykasowana by 

wprowadzid prawidłowe dane 
 

 

 



4.2.2 Rejestracja numeru narzędzia 

A. Wybieranie trybu manualnego 1. Wybierz tryb manualny 

2. Wybierz jeden z poniższych 

dostępnych trybów manualnych 

HANDLE, JOG, RPD  

B. Ustawienie miejsca na narzędzie 

nr.1 do pozycji zmiany narzędzia 

1. Ustaw miejsce na narzędzie o 

numerze 1 do pozycji zmiany narzędzia 

C. Wybieranie trybu MDI 

Wybierz tryb MDI z przełącznika trybów 

operacyjnych maszyny 

 

D. Wpisz komendę M70 1. Podczas wykonywania komendy M70, 

narzędzie zostanie przygotowane 

automatycznie 

H. Dane 

 

1. Szukanie parametru D400 

2. Na dole ekranu CRT znajdują się 

ustawienia parametrów 

3. Po symbolu „=” jest numer narzędzia, 

który zamierzasz wprowadzid 

4. D400 jest numerem narzędzia 

będącym aktualnie we wrzecionie 

5. D401~D420 wykazuje poszczególne 

numery narzędzi w każdym z miejsc 

magazynu 

6. Na przykład, jeżeli chcesz wpisad 

narzędzie o numerze 10 w D410, po 



prostu wpisz 10 po „=” 

7. Naciśnij przycisk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. M funkcje 

Każdy pojedynczy blok może byd wyłącznie jednym kodem M, w przypadku 

wystąpienia więcej niż jednego M kodu w pojedynczym bloku, wykonany 

będzie wyłącznie ten ostatni 

Znaczenie poszczególnych poleceo M kodu: 

      KOD FUNKCJA KLASYFIKACJA 

M00 ZATRZYMANIE PROGRAMU WERSJA PODSTAWOWA 

M01 OPCJONALNE ZATRZYMANIE WERSJA PODSTAWOWA 

M02 ZAKOOCZ PROGRAM WERSJA PODSTAWOWA 

M03 
OBRÓT  WRZECIONA ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK 

ZEGARA 

WERSJA PODSTAWOWA 

M04 
OBRÓT  WRZECIONA PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK 

ZEGARA 

WERSJA PODSTAWOWA 

M05 WRZECIONO STOP WERSJA PODSTAWOWA 

M06 AUTOMATYCZNA ZMIANA NARZĘDZIA WERSJA PODSTAWOWA 

M07 WŁĄCZENIE PRZEDMUCHU OPCJONALNE 

M08 WŁĄCZENIE CHŁODZIWA WERSJA PODSTAWOWA 

M09 WYŁĄCZENIE CHŁODZIWA WERSJA PODSTAWOWA 

M10 WYŁĄCZENIE PRZEDMUCHU OPCJONALNE 

M11 ZACISK NARZĘDZIA  

M12 ZWOLNIENIE ZACISKU NARZĘDZIA  

M13 OBRÓT DO PRZODU WRZECIONA/WŁĄCZENIE CHŁODZIWA WERSJA PODSTAWOWA 

M14 OBRÓT DO TYŁU WRZECIONA/WŁĄCZENIE CHŁODZIWA WERSJA PODSTAWOWA 

M15 WŁĄCZENIE PŁUKANIA PODSTAWY OPCJONALNE 

M16 WYŁĄCZENIE PŁUKANIA PODSTAWY  

M17   

M18   

M19 ORIENTACJA WRZECIONA WERSJA PODSTAWOWA 

M20   

M21 WŁĄCZENIE ODBICIA LUSTRZANEGO OSI X WERSJA PODSTAWOWA 

M22 WŁĄCZENIE ODBICIA LUSTRZANEGO OSI Y WERSJA PODSTAWOWA 

M23 WYŁĄCZENIE ODBICIA LUSTRZANEGO WERSJA PODSTAWOWA 

M24 WŁĄCZENIE ODBICIA LUSTRZANEGO 4-TEJ OSI WERSJA PODSTAWOWA 



M25 ZACISK 4-TEJ OSI OPCJONALNE 

M26 ZWOLNIENIE ZACISKU 4-TEJ OSI OPCJONALNE 

M27 FUKCJA INDEKSU OPCJONALNE 

M28   

M29 GWINTOWANIE NA SZTYWNO WERSJA PODSTAWOWA 

M30 
ZATRZYMANIE PROGRAMU/AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE 

ZASILANIA 

WERSJA PODSTAWOWA/ 

OPCJONALNE 

M31 8 M FUNKCJA 1 OPCJONALNE 

M32 8 M FUNKCJA 2 OPCJONALNE 

M33 8 M FUNKCJA 3 OPCJONALNE 

M34 8 M FUNKCJA 4 OPCJONALNE 

M35 8 M FUNKCJA 5 OPCJONALNE 

M36 8 M FUNKCJA 6 OPCJONALNE 

M37 8 M FUNKCJA 7 OPCJONALNE 

M38 8 M FUNKCJA 8 OPCJONALNE 

M39   

M40   

M41   

M42   

M43 WYDŁUŻENIE KŁA  

M44 SCHOWANIE KŁA  

M45   

M46   

M47   

M48 WŁĄCZENIE CTS OPCJONALNE 

M49 WŁĄCZENIE PODAJNIKA WIÓRÓW DO TYŁU  

M50 WŁĄCZENIE PODAJNIKA WIÓRÓW DO PRZODU  

M51 WYŁĄCZENIE PODAJNIKA WIÓRÓW  

M52 OBRÓT MAGAZYNU W PRAWO  

M53 OBRÓT MAGAZYNU W LEWO  

M54 WŁĄCZENIE PRZEDMUCHU ATLM  

M55 WYŁĄCZENIE PRZEDMUCHU ATLM  

M56   

M57   



M58 WYSUNIĘCIE WYPOSAŻENIA  

M59 SCHOWANIE WYPOSAŻENIA  

M60   

M61 Wezwanie palety A do makro obróbki   

M62 Wezwanie palety B do makro obóbki  

M63   

M64   

M65   

M66 ZACISK WYPOSAŻENIA  

M67 ZWOLNIENIE ZACISKU WYPOSAŻENIA  

M68   

M69   

M70 ZEROWANIE MAGAZYNU NARZĘDZI WERSJA PODSTAWOWA 

M71 OPUSZCZENIE KIESZENI  (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M72 KĄT RAMIENIA 60O (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M73 ZWOLNIENIE ZACISKU NARZĘDZIA (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M74 KĄT RAMIENIA 180O (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M75 ZACISK NARZĘDZIA (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M76 KĄT RAMIENIA 0O (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M77 KIESZEO NA NARZĘDZIE DO GÓRY (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M78   

M79   

M80 Wezwanie automatycznej zmiany palety APC Macro OPCJONALNE 

M81 POTWIERDZENIE ZMIANY PALETY OPCJONALNE 

M82 PALETA DO GÓRY OPCJONALNE 

M83 PALETA W DÓŁ OPCJONALNE 

M84 WYDŁUŻENIE RAMIENIA PALETY OPCJONALNE 

M85 SCHOWANIE RAMIENIA PALETY OPCJONALNE 

M86 OTWARCIE DRZWI PALETY OPCJONALNE 

M87 ZAMKNIĘCIE DRZWI PALETY OPCJONALNE 

M88  OPCJONALNE 

M89  OPCJONALNE 

M90  OPCJONALNE 

M91  OPCJONALNE 



M92  OPCJONALNE 

M93   

M94   

M95 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU ŁAPY (ARM TYPE) WERSJA PODSTAWOWA 

M96 AUTOMATYCZNA ZMIANA NARZĘDZI PRZY MAKS. PRĘDKOŚCI  OPCJONALNE 

M97   

M98 WEZWANIE SUBPROGRAMU WERSJA PODSTAWOWA 

M99 POWRÓT PROGRAMU WERSJA PODSTAWOWA 

 

KODY G 

KOD FUNKCJA 

G00 

Funkcja ruchu ustawczego. Wywołuje ruch do wskazanego punktu z maksymalną, określoną w danych 

maszynowych, prędkością. Współrzędne X, Y, Z, A, B, C określają punkt koocowy ruchu. Nie należy 

wykorzystywad tej funkcji w trakcie obróbki materiału. 

G01 

Ruch roboczy z ustalonym posuwem F. Efektem wywołania funkcji jest ruch liniowy do wskazanego 

punktu z określoną prędkością (nie większą niż maksymalna maszyny) . Jeśli przed wywołaniem tej 

funkcji wykonano G16, składnia funkcji jest ograniczona do postaci G1 X Y, gdzie X jest promieniem 

mierzony od punktu początku układu a Y jest wartością kąta. 

G02 

Funkcja łuku, okręgu. Programuje ruch wzdłuż łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

w płaszczyźnie określonej przez funkcje G17(X,Y), G18(Z,X) lub G19(Y,Z). Efektem wywołania funkcji 

jest ruch po wycinku okręgu o poronieniu R łączącym punkt początkowy z punktem o wsp. X,Y,Z. 

Promieo można zdefiniowad bezpośrednio jako wartośd R lub pośrednio za pomocą współrzędnych I,J i 

K. Wartości I,J,K określają współrzędne środka okręgu względem punktu początkowego. 

G03 

  

 

Funkcja łuku, okręgu. Programuje ruch wzdłuż łuku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. Pozostałe parametry identyczne jak w przypadku G2 

G17 Wybór płaszczyzny XY 

G28 

Powrót do punktu referencyjnego. Działanie funkcji polega na powrocie narzędzia do punktu 

referencyjnego (określonego poprzez parametry 5161-5166) poprzez określony punkt. Jeśli zostaną 

pominięte wszystkie argument X...C występuje tylko jeden ruch, bezpośredni najazd na pozycje 



referencyjną. 

G30 Automatyczny powrót do drugiego, trzeciego i czwartego punktu referencyjnego 

G40 Anulowanie kompensacji promienia ostrza narzędzia 

G41 Lewostronna kompensacja promienia ostrza narzędzia 

G42 Prawostronna kompensacja promienia ostrza narzędzia 

G43 Kompensacja narzędzia + kierunek 

G54 Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) 

G55 Wybór 2 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) 

G56 Wybór 3 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) 

G57 Wybór 4 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) 

G58 Wybór 5 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) 

G59 Wybór 6 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego) 

G73 Powtarzanie wzoru 

G76 Głębokie wiercenie osiowe 

G80 Koniec stałego cyklu wiercenia 

G81 Cykl wiercenia, wiercenie otworu 

G82 Cykl wiercenia, wiercenie kilkukrotne 

G83 Cykl wiercenia czołowego w wielu przejściach 

G84 Cykl wiercenia czołowego w wielu przejściach 

G85 Cykl rozwiercania 

G86 Cykl rozwiercania 

G89 Cykl rozwiercania 

G90 Programowanie absolutne 

G91 Programowanie przyrostowe 

G98 Powrót do poziomu wyjściowego 

G99 Powrót do poziomu punktu R 

 


