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Sinumerik 810D             Technická příprava výroby  



 
Spuštění programu SinuTrain 

 
Spuštění programu SinuTrain je možno realizovat prostřednictvím odkazu v nabídce Start nebo ikonou na ploše.  

 

Na následujícím zobrazeném dialogovém okně je nutno označit oblast, která 

má být dále startována. K dispozici jsou řídicí systémy pro frézovací a soustružnické 

stroje. Je možno volit mezi programováním prostřednictvím ISO kódu případně s 

podporou CAD (položky 1-4), nebo programovat v "dialogovém režimu"  

(položky 5-9). 

 

 Potvrzením vybrané položky ikonou SinuTrain Start je řídicí systém spuštěn.  

 

 

 

 

 Zobrazené dialogové okno (obrazovka) je určeno především pro 

ovládání stroje (oblast stroje). Prostřednictvím horizontálních a 

vertikálních kláves je možno procházet jednotlivé nabízené funkce.  

 Klávesou F10 je nutno aktivovat další ( "hlavní" ) menu,  

 
které dále umožňuje pracovat se soubory (např. zakládat nové, editovat, 

kopírovat na externí zařízení) a nastavovat další nezbytné parametry 

(např. nástrojové korekce, nulové body).  
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Založení nového souboru a tvorba NC programu 

 

 Menu aktivované klávesou F10 umožňuje např. přechod na obrazovku s přehledem 

složek (programů) obráběných součástí.  

  

 

 

Zde je možné založit nový soubor (adresář se 

soubory), nebo spustit simulaci existujících NC programů.  

 

 Po kliknutím na ikonu New... je nutné zadat název 

složky (adresáře) (označení - wpd).  

  

 

 Ve složce je nutné vytvořit soubor (hlavní program), 

který může mít název stejný jako složka. Koncovka 

souboru (hlavního programu) je *.mpf.  

 

 

 

 

  

 Tento soubor je automaticky otevřen a lze v něm 

psát NC program např. zadáváním jednotlivých bloků 

prostřednictvím klávesnice.  
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Tvorba NC programu s využitím cyklů 

 

 Základním způsobem psaní NC dat je programování v textovém editoru systému SinuTrain. Tento způsob programování je 

možno zkrátit, zpřehlednit a urychlit využitím cyklů. Přehled hlavních funkcí a cyklů je v kapitole  5.Sinumerik_810D.  

 

 

Program pro obrobení drážky s využitím cyklu: 
N10 G90 G54 

N20 G0 X140 Z1 

N30 H3 T3 D1 

N40 G0 X102 Z1 

N50 G96 S170 M4 

N60 G1 X101 Z-3 F0.2 

N70 CYCLE93(100,-4,10,8,0,5,5,-0.2,-0.2,0.5,0.5,1,1,2,0,15,0) 
N80 G0 X140 Z1 

N90 M30 

 

 

 Při programování cyklu CYCLE93 je definován tvar drážky a její poloha na součásti. Jednotlivé pohyby nástroje při obrábění 

jsou automaticky vypočteny a řízeny počítačem. Změna např. šířky nástroje neovlivní výsledný tvar drážky. 

 V případě, že při programování není využíváno cyklů, je nutné určit polohu nástroje (souřadnice X, Z) na základě zvoleného 

zapichovacího nástroje. Změna např. šířky nástroje ovlivní výsledný tvar drážky.  
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Simulace NC programu 

 

 Grafická simulace je určena pro kontrolu vytvořeného NC programu. Zde nezáleží 

jakým způsobem byl NC kód vytvářen, bude  jen ověřeno, že žádný pohyb nástroje 

nebyl zapomenut. Při odlaďování simulací nedochází ke hmotným škodám na obrobku 

ani výrobním zařízení. 

Kliknutím na ikonu Settings lze zobrazit následující okno. K dispozici je možnost 

nadefinování hlavních rozměrů polotovaru a 

simulace s aktivními nebo neaktivními 

nástrojovými daty (řídicí systém počítá s 

korekcemi nástrojů). Zapsané údaje je  

nutné potvrdit ikonou OK. 

 

 

 

 

- spustit simulaci 

- stop simulace 

- volba způsobu zobrazování obrobku v průběhu obrábění 

- detailní zobrazení ( ZOOM ) 

- skok do NC programu k provedení opravy (nedoporučuji používat) 

 
 

- ukončení okna simulace a návrat do předchozího okna (zpravidla do editoru NC programu) 
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Tvorba podprogramu s využitím grafické podpory 
 

Podprogram je samostatný počítačový soubor, který je volán např. cyklem CYCLE95. Struktura podprogramu je přibližně stejná 

jako v hlavním programu, ale tvořit jednotlivé bloky je možno v grafickém editoru. Finální tvar kontury je zde nakreslen pomocí 

základních prvků - přímka a oblouk. Po ukončení kreslení je grafika automaticky převedena na jednotlivé bloky podprogramu, který je 

ještě nutno ukončit zápisem posledního bloku (zápis slova M17).  

Textový editor pro psaní podprogramů je stejný jako textový editor pro psaní 

hlavního programu. Přechod do grafického prostření je horizontální ikonou Contour. 

 
 Po definování roviny obrábění a způsobu programování (poloměrové 

nebo průměrové), lze definovat počáteční bod kontury.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Po zadání všech prvků kontury je ikonou Accept contour grafika 

přeložena do textové podoby, kterou je možno opět zpětně převést  

na grafiku.  
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CAD Reader 
Součástí software SinuTrain je i editor pro tvorbu NC programů z předem vytvořeného CAD výkresu ( souboru    *.dxf ). 

Spuštění editoru je ze základního menu (menu vyvolávané klávesou F10), které je nutno rozšířit  kliknutím na šipku.  

 

 

Po rozšíření je již přístupná ikona startující CAD Reader. (Opětovným kliknutím na šipku se zobrazí předchozí "základní" menu.) 

 

Programem lze načíst výkresy s koncovkou dxf a tyto dále editovat. Možnost úprav je však omezena jen na mazání a výběr 

elementů kontury. Lze stanovit polohu nulového bod obrobku, 

počáteční a koncový bod kontury.  

Grafikou získaná data je možno uložit do NC programu 

nebo podprogramu. 

G18 G90 G71 DIAMON 
G0 Z=0 X=0  
G1 X=16  
Z=-0.5 X=17  
Z=-24.25  
Z=-24.386 X=16.888  
G2 Z=-24.659 X=16.731 K=-0.644 I=1.739  
Z=-24.932 X=16.664 K=-0.345 I=1.659  
Z=-25.205 X=16.686 K=-0.069 I=1.671  
Z=-25.477 X=16.798 K=0.223 I=1.772  
Z=-25.75 X=17 K=0.571 I=1.962  
G1 Z=-48.5  
Z=-49.246 X=16.6  
Z=-50.2  
. . .  
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Příklad: Šroub k otočným podložkám 

 
 

Hlavní program: 
MSG ("Sroub k otocnym podlozkam") 
G90 G18 G95 G54 
G0 X140 Z1 
H1 T2 D1 ;stranovy nuz 
G0 X61 Z1 
G96 S170 M4 M8 
LIMS=2500 
G1 X60 F0.3 
CYCLE95 ("KONTURA", 1.5, 0, 0, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 0, 0.3, 1) 
G96 S180 
CYCLE95 ("KONTURA", 1.5, 0, 0, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 5, 0, 0.3, 1) 

,-63,"A")  

z 

,-56,0.5,30,30,2,2,1.22,0.025,-25,0,8,4,1,1)  

40 

G0 X40 Z-50 
G1 X35 F0.1 
CYCLE96(30
G0 X140 Z1 
H4 T15 D1 ;závitový nu

 G0 X35 Z-53
G96 S50 

 G1 Z-54 F0.1
(3, CYCLE97

G0 X140 Z1 
H3 T4 D1 ;kopírovací nuz 

 Z-88 G42 G0 X60
G96 S160 
G1 X59 F0.3 
Z-99 F0.2 
X53 Z-102 
G0 X60 
X140 Z1 G
M30

 

Podprogram (KONTURA): 
G90 G18 
G1 X22 Z1 
X24 Z0 
X30 Z-3 
Z-63 
X36 
X40 Z-65 
Z-90 RND=3 
X62 
M17 
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Příklad k procvičení: Příruba 
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P  

 
 

říklad k procvičení: Pastorek
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Příkl vek ad k procvičení: Upínací přípra
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Příklad k procvičení: Čelist velká 
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Rovnice křivky: X = cos ( 1,57 - a + ( a / 1,5 )) . 27,73 + ( 5 . sin ( a )) + 50 

 Y = sin ( 1,57 - a + ( a / 1,5 )) . 27,73 + ( 5 . cos ( a )) + 50 

 

Příklad k procvičení: Spojka 
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