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5. Sistemes de programació

5.1 Programació de contorns. Descripció abreujada del contorn (CNC SIEMENS
SINUMERIK 850/880).

Un dels passos més laboriosos de la programació del CNC és la definició geomètrica del contorn de
la peça que es vol mecanitzar, que molts cops exigeix molts càlculs geomètrics i trigomètrics per
determinar els punts que defineixen els diferents trams del contorn, a fi de poder programar les
interpolacions lineals i circulars i d'altres, si el CNC les té.

Per simplificar aquesta fase, els CNC moderns incorporen llenguatges de definició dels contorns que
estalvien el càlcul de punts intermedis en les transicions entre rectes, entre rectes i arcs de
circumferències, i entre arcs, com també en la determinació de les cotes dels centres d'aquests arcs.

Així, per exemple, el CNC SIEMENS ofereix un llenguatge de definició abreujada de contorns que
incorpora una sèrie de funcions per a la programació de cons, radis de transicions, arrodoniments,
xamfrans, i que l'usuari pot incrementar mitjançant la programació de les seves pròpies macros.

Descripció abreujada del contorn (CNC SIEMENS SINUMERIK 850/880)

A continuació es comenta breument en què consisteix aquest llenguatge.

Per descriure el contorn es preveuen trams entre diversos punts que facilitin la programació directa
segons el dibuix de la peça. Els punts de tall dels trams rectes es determinen com a valors de
coordenades o mitjançant angles.

Cada un dels trams rectes es pot unir a un altre directament formant un angle, amb un arrodoniment
o amb un xamfrà. Els xamfrans i els arrodoniments de transició s'indiquen únicament amb la magnitud.
El càlcul geomètric el realitza el control. Les coordenades del punt final es programen en cotes
absolutes o incrementals.

L'angle A que es fa servir té una precisió d'entrada de 0,00001, la qual cosa correspon a 10  graus.-5

En els sistemes de coordenades amb tríede directe, la introducció de l'angle pren sempre com a
referència el sentit des de la direcció positiva de l'eix horitzontal vers la direcció positiva de l'eix
vertical (màxim 359,99999E).

Suposant que el pla de treball sigui el ZX, coneguda la posició actual X, Z, es pot definir:

- Una recta pel seu angle i una de les dues coordenades del punt final.
- Dues rectes contigües, donats els seus angles i les dues coordenades del punt final.
- Transició tangencial entre un arc i una recta, donat el valor del radi, el pendent de la recta i les dues

coordenades del punt final.
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- Definició d'un arc, donats el radi i el punt final; o bé donats els paràmetres I, K d'interpolació
circular, el radi i una de les dues coordenades del punt final.

- Transició tangencial arc-arc, donats els dos radis i les coordenades del punt final.
- Arrodoniment, donat el seu radi.
- Aixamfranament, donada la longitud del xamfrà sobre una de les rectes.
- Successió de dues rectes amb arrodoniment o aixamfranament del punt intermedi, donat el radi de

l'arrodoniment o la longitud del xamfrà sobre una de les rectes i donades les coordenades del punt
final.

- I altres combinacions entre aquests elements ja definits.

A les Fig. 5.1.1 i 5.1.2 es presenten els 8 elements bàsics de la programació de la successió d'un
contorn en el CNC SIEMENS. Aquests elements bàsics es poden combinar de diverses maneres, i és
possible encadenar seqüències en qualsevol ordre amb informació d'angles o sense i amb inserció
d'arrodoniments o xamfrans.

El control pot tenir un menú interactiu d'ajuts gràfics per descriure el contorn i després computa
aquesta descripció del contorn, amb la possibilitat de la seva visualització a la pantalla del control per
comprovar i verificar la programació efectuada del contorn de la peça.

5.2 Programació assistida interactiva

En el CNC actuals es poden entrar el programes mitjançant el teclat del propi control. Per evitar
pèrdues de productivitat, aquesta introducció de dades es pot fer simultàniament amb l'execució d'altres
programes a la màquina. Mentre s'està executant un programa, l'operador està introduint un altre
programa per teclat.

Amb l'ajut del microordinador incorporat al control i del software disponible, hi ha CNC que ofereixen
molta ajuda per a la programació a peu de màquina. Es compta amb un sistema de menú dinàmic, que
guia i orienta el programador en la selecció de les funcions que apareixen a la pantalla amb el text
corresponent a la codificació, a la vegada que es poden comprovar certs errors de codificació o de
sintaxi en els blocs.

En general, també incorporen possibilitats gràfiques que permeten representar el contorn de la peça a
mesura que es va programant i comprovar i modificar interactivament els errors detectats. La
representació gràfica és en dues dimensions, però alguns controls incorporen ja una visualització en
tres dimensions amb ombrejats.

Els mòduls gràfics també permeten fer una simulació de les trajectòries de les eines, amb la qual cosa
es pot comprovar tant la validesa del recorregut com les possibles col·lisions amb la peça o elements
de fixació.

El software d'edició permet corregir i modificar fàcilment el programa amb funcions de cerca,
esborrament, modificació de funcions, renumeració automàtica, etc. Amb tot això se simplifica
notablement la posada a punt dels programes.

Així doncs, la programació dels moderns CNC, malgrat que continua anomenant-se programació
manual, és en realitat una programació assistida per ordinador.
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Quant al grau d'ajut del sistema al programador, depèn dels CNC i de les opcions que se'n tinguin. Tal
com s'ha comentat, hi pot haver diferents nivells d'ajut.

Per exemple, en el CNC SIEMENS, el programador va introduint per teclat les línies o blocs del
programa i pot disposar d'ajuts; per exemple, a l'hora de definir el contorn que s'ha de mecanitzar pot
fer servir el llenguatge de descripció abreujada de contorns i el corresponent menú d'ajuts, i pot
visualitzar el contorn que està definint; o per exemple, quan ha de programar un cicle fix, crida el
corresponent menú de cicles fixos, selecciona el que li interessa i immediatament surt en pantalla un
esquema gràfic del que fa el cicle fix, amb representació gràfica dels paràmetres corresponents als quals
cal assignar valors. El primer paràmetre al qual cal assignar valor està il·luminat, el programador hi
introdueix el valor, el qual queda escrit en la corresponent representació gràfica i a continuació
s'il·lumina el paràmetre següent, s'hi introdueix el valor corresponent, etc., i així el programador va
introduint els valors dels paràmetres que s'il·luminen o bé li són preguntats.

Un cop assignats tots els valors dels paràmetres, automàticament el CNC insereix en el programa els
blocs corresponents que assignen valors als paràmetres i defineixen el cicle fix, i a continuació el
programador continua introduint el programa. Un cop introduït, pot veure la simulació del programa
en pantalla, veient les trajectòries successives de les eines i com es van fent les diferentes operacions
de mecanització a partir del contorn de la peça en brut, tot amb simulació de tipus filferro, és a dir a
nivell de línies i no de sòlids.

En el cas comentat, el programador escriu el programa amb codi ISO, per exemple, i rep ajuts puntuals
per definir el contorn que s'ha de mecanitzar o per definir els cicles fixos, però ell ha de conèixer el
llenguatge de programació.

Hi ha altres sistemes de programació assistida interactiva a peu de màquina que permeten generar els
programes de CN sense necessitat de conèixer el llenguatge propi de programació.

Per exemple, en el CNC OKUMA hi ha l'opció de la programació assistida IGF-L (Interactive Graphics
for OKUMA Lathes), per a torns, i la IGF-M (Interactive Graphics for OKUMA Machining Centers),
per a centres de mecanització, les quals permeten programar sense conèixer el llenguatge en codi ISO
del control.

En la programació assistida IGF, a la pantalla apareixen gràficament les diferents operacions de
mecanització possibles. Per exemple, en el cas del centre de mecanització, hi ha el planejament, el
foradament, el roscatge, el ranuratge, etc., i l'operador selecciona la primera operació de mecanització
que cal fer; per exemple, un planejament; immediatament surt una nova pantalla on hi ha un dibuix de
l'eina corresponent amb els paràmetres que calen per definir la seva geometria, llargades i radis, i el
sistema va preguntant interactivament els diferents valors d'aquests, l'operador va contestant; el sistema
pregunta el material de la peça i les condicions de tall, i fins i tot el propi sistema pot suggerir
velocitats d'avanç i de tall si ell té la informació en la base de dades corresponent; després pregunta
sobre el contorn que cal mecanitzar, etc., i l'operador es limita a anar contestant.

Un cop definida la primera operació de mecanització, l'operari selecciona la següent, per exemple, el
foradament, i va contestant a les successives preguntes que li fa el sistema corresponents a la
informació que aquest necessita per definir l'operació de mecanització, i així, de manera interactiva
entre l'operador i el sistema, es van definint les successives operacions que cal realitzar sobre la peça
en brut, sense que l'operari hagi de conèixer res de llenguatge de programació. Si per a una operació
convé fer servir un cicle fix, és el mateix sistema que l'utilitza si cal.
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Al final, un cop definides totes les operacions, el sistema genera el programa en codi ISO, en el
llenguatge propi del CNC. Un cop generat el programa, es pot editar i es pot fer la seva simulació. Si
s'han modelat prèviament les diferents geometries de les eines i s'ha introduït la informació geomètrica
del bloc de material en brut inicial, a la pantalla, durant la simulació, a cada operació es veu un dibuix
del bloc del material i de l'eina, les seves trajectòries i el material que es va mecanitzant va canviant
de color respecte al color de la peça en brut, donant una imatge molt real de la mecanització. 

A pesar que amb aquest sistema l'operador no cal que conegui el llenguatge de programació, és
convenient que el conegui, sobretot per tal de poder introduir millores o modificacions en el programa
generat pel sistema.

Aquest sistema, a l'hora de definir els contorns, també pot oferir facilitats que estalvien alguns càlculs
de punts d'intersecció entre diferents trams o punts de tangència, etc.

Quant als programes generats pel sistema, com que aquest ha d'anar seguint una sistemàtica general
que ha de servir per a tots els casos possibles que es puguin presentar, molts cops el programa generat
és millorable i es pot optimitzar més quant a rapidesa i a trajectòries. Per aquest motiu, els
programadors experimentats que coneixen el llenguatge de programació i coneixen bé la programació
assistida, fan el programa a mà i utilitzen l'assistida per fer càlculs o per estalviar càlculs a l'hora de
descriure el contorn, o per als cicles fixos, etc., i van inserint en el programa generat pel sistema
assistit els trossos de programa escrits per ells.

Pel que fa a la programació dels torns, OKUMA té la programació assistida ONE - TOUCH IGF que
encara és més potent, la qual permet que per a les peces normals de torn, pràcticament només donant
la informació del contorn de la peça en brut i la de la peça acabada, el sistema decideix les operacions
successives de desbast i acabament que cal fer, amb les eines i condicions de tall que s'han d'utilitzar,
i l'ordre en què farà les operacions, i genera el programa corresponent de CN amb el codi ISO emprat
pel CNC. Un cop generat es pot veure la simulació.

El sistema té una base de dades amb les eines disponibles que s'han d'utilitzar en cada tipus d'operació:
cilindratge, refrontament, mandrinatge, ranuratge, etc., amb les condicions de tall corresponents en el
cas de desbast i en el cas d'acabament, en funció del material de la peça que s'ha de mecanitzar.
Aquesta base de dades és la que utilitzarà el sistema a l'hora d'escollir les eines i condicions de tall per
a cada operació que s'ha de realitzar. L'usuari pot modificar i ampliar aquesta base de dades i també
pot variar diferents paràmetres interns i modificar així l'actuació i la forma d'operar del programa.

Pel que fa als programes generats per aquest sistema, es poden fer els mateixos comentaris fets
anteriorment en el sentit que com que aquest té una sistemàtica interna general per resoldre el major
nombre de casos possibles que es puguin presentar, molts cops els programes generats són millorables
i es poden optimitzar.

En el cas de la casa OKUMA, té una unitat o centre de programació, semblant a un ordinador, amb
la programació assistida a fi de poder programar en una oficina, i un cop generats els programes es
passen als CNC, via disquet o via cable directament. D'aquesta manera, no cal pagar l'opció de
programació assistida a cada un dels CNC de les màquines, ja que aquesta opció sol ser cara.
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En aquest centre de programació OKUMA també hi ha la possibilitat de generar postprocessadors que
permetin generar els programes de CN en el llenguatge ISO propi d'altres controls diferents de
l'OKUMA. El postprocessador l'únic que fa és traduir el programa al llenguatge i al format propis d'un
cert CNC.

Comparant una programació assistida com la d'OKUMA, feta especialment per a les seves màquines
i CNC, amb els sistemes CAM, l'avantatge que té aquesta programació assistida és que està feta a mida
i que aprofita tots els cicles fixos i possibilitats del propi CNC i, en canvi, un sistema CAM sol generar
programes que no aprofiten les funcions especials o cicles fixos que puguin tenir els CNC, amb la qual
cosa resulten programes més llargs que els generats per la programació assistida.

En els programes generats pels sistemes CAM, a fi que fàcilment es puguin postprocessar i fer servir
en qualsevol CNC, generalment, només es fan servir els codis ISO més comuns, i molts cops, quant
a interpolació, només es fa servir la interpolació lineal G01 entre punts per definir qualsevol trajectòria,
sigui o no recta, i si aquesta no és recta, es fan interpolacions lineals entre punts molt pròxims, amb
la qual cosa surten llistats de programes molt llargs, amb totes les interpolacions lineals entre els
successius punts.

A part, totes les operacions que amb un cicle fix es resumeixen en un o dos blocs de programa, del
sistema CAM surten molts blocs, ja que aquest programa un a un tots els moviments i operacions que
fa intrínsecament el cicle fix. Actualment hi ha alguns sistemes CAM que ja permeten fer servir cicles
fixos del CNC en el programa de CN generat, i d'aquesta manera el nombre blocs d'aquest disminueix.

Pel que fa als avantatges dels sistemes CAM, en ells la geometria de la peça pot provenir d'un sistema
CAD i a partir d'aquesta geometria el sistema genera les trajectòries de l'eina, amb unes poques
instruccions. En canvi, en la programació assistida cal anar introduint i definint els diferents contorns
que cal mecanitzar o trajectòries d'eina en cada operació, malgrat que donen certes facilitats per fer-ho.

En el cas de mecanització de superfícies tridimensionals complexes, cal un sistema CAM per calcular
i generar les trajectòries successives de l'eina a l'espai i obtenir els programes corresponents de CN,
els quals normalment són llargs ja que corresponen a llistats d'interpolacions lineals G01 entre els punts
pròxims successius que defineixen tota la superfície.

Aquest és el cas, per exemple, de les figures de molts motlles per a injecció de plàstic. En aquests
casos, tal com ja s'ha comentat, generalment, els programes que genera el sistema CAM són molt
llargs, dels anomenats de tipus "infinit", perquè no caben a la memòria del CNC, i per executar-los
a la màquina cal que el CNC tingui un DNC que permeti enviar-li programes de tipus "infinit", de
manera que des de l'ordinador on està emmagatzemat el programa es puguin anar enviant
successivament parts d'aquest i el CNC els vagi executant.

Quant als comentaris fets referents a la programació assistida i als sistemes CAM, l'ideal seria sistemes
CAM fets a mida per a cada màquina i cada CNC, tenint en compte les possibilitats d'aquests, i fent
servir els propis cicles fixos del CNC i altres funcions que pugui tenir.
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5.3 Sistemes CAM

Dins els sistemes productius, l'aplicació dels sistemes informàtics ha arribat a totes les àrees: direcció,
gestió, enginyeria del producte, enginyeria del procés, control de qualitat, compres, vendes, personal,
administració, etc., i tant la seva utilització com el grau i el nivell d'aplicació s'han incrementat
progressivament. 

Pel que fa a la fabricació, un dels nivells d'aplicacions assistides per ordinador correspon a la
transferència, la interpretació i el manteniment de dades relatives a la fabricació, que implica
operacions de control d'inventaris, monitorització de les màquines, sistemes d'informació de la
direcció, control de temps, etc.

Un altre nivell correspon a aquelles aplicacions que estan relacionades amb l'enginyeria de processos
i que s'enquadren dins el concepte CAM (Computer Aided Manufacturing), tals com:

. Generació de programes de CN per a màquines controlades amb CNC.

. Programació off-line de robots.

. Planificació de processos de fabricació.

. Simulació de processos de fabricació.

. Documentació de taller.

. DNC (Distributed Numerical Control).

. ...........

L'aplicació que més s'ha generalitzat sota les sigles de CAM és la de generar programes de CN amb
l'ajut de l'ordinador, basant-se en el dibuix de la peça, generat també amb ordinador (CAD -Computer
Aided Design).

Sistemes CAM per a la generació de programes de control numèric

L'objectiu final d'aquests sistemes CAM és l'obtenció de programes de CN per a màquines controlades
amb CNC. Pensant, per exemple, amb les màquines eina, tal com ja s'ha comentat, els programes de
CN contenen tota la informació i les instruccions codificades necessàries per controlar el desplaçament
relatiu de l'eina respecte a la peça en brut a fi d'obtenir la peça acabada, i a més conté totes les
instruccions per controlar totes les altres funcions de la màquina.

En aquests sistemes CAM, s'utilitza l'ordinador per evitar al programador bàsicament els càlculs
geomètrics necessaris per definir el contorn de la peça i el recorregut de l'eina, i per simplificar la
codificació bloc a bloc en llenguatge màquina, normalment codi ISO de CN. A partir de la geometria
de la peça, en general introduïda provinent d'un sistema CAD, amb unes poques instruccions donades
per l'operador, el sistema calcula les trajectòries de l'eina per a cada tipus d'operació de mecanització
que es vulgui fer.

Normalment, cal que l'operador decideixi els tipus d'operacions de mecanització que ha de fer i
l'ordre, les eines que cal utilitzar i les condicions de tall corresponents, tot això amb algun ajut del
sistema en alguns CAM. Quant als recorreguts de les eines, en general l'operador ha de decidir, per
a cada operació, per on es vol entrar a mecanitzar i, si cal, amb quin sentit es vol fer, i a més ha de
decidir entre altres opcions que hi pugui haver.
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Amb tot això, el sistema genera el programa peça amb el llenguatge i el format propis del sistema
CAM, el qual permet fer la simulació i introduir  les modificacions que calgui. Un cop el programa
és correcte, es fa el postprocessament per tal de traduir-lo al llenguatge i al format propis del CNC on
s'ha d'executar.

Cal tenir present que la simulació feta a l'ordinador normalment és a partir del programa en el
llenguatge propi del CAM i no pas del programa un cop postprocessat, amb la qual cosa no es poden
detectar possibles errors comesos durant el postprocesssament.

Per tant, dins el procés de treball de qualsevol sistema CAM, el primer pas és la introducció de la
geometria de la peça, generalment a partir d'un sistema CAD, o bé, a partir dels propis recursos de
CAD que pugui tenir el sistema CAM.

El segon pas consisteix a definir el procés de mecanització, basant-se generalment en la geometria de
la peça acabada. Aquest procés està dividit en dos tipus d'operacions, les que defineixen les condicions
tècniques de treball: escollir les fases, establir l'ordre de les operacions, seleccionar l'eina de cada
operació i seleccionar les condicions de tall (velocitat de tall, profunditat de passada, velocitat d'avanç,
refrigerant, desbast, acabament, etc.); i les operacions que determinen el recorregut de l'eina.

El resultat de definir tot el procés de mecanització s'emmagatzema a la memòria de l'ordinador en un
format propi adequat per ser consultat, modificat, visualitzar el procés, etc., treballant sempre sobre
una màquina virtual més o menys genèrica. Per tal que el programa de CN pugui ser executat en una
màquina concreta s'ha de traduir tenint en compte les restriccions i característiques del CNC i de la
màquina concreta on es fabricarà la peça. Aquest serà l'últim pas per realitzar.

Per tant, abans d'enviar el programa de CN a la màquina, cal adequar el programa al CNC i a la
màquina a través d'un postprocessador específic per a aquest CNC i aquesta màquina. En aquest
postprocessament es tradueix i s'adapta el programa al llenguatge, al format i a les instruccions propis
del CNC de la màquina.

Tendències futures dels sistemes CAM

Les tendències futures dels sistemes CAM es dirigeixen cap a la millora d'aquells aspectes en què els
sistemes actuals ofereixen prestacions més pobres, és a dir, en la determinació de les condicions
tecnològiques i també en la informació que ofereixen sobre el procés de fabricació. Normalment és
l'operador qui ha de decidir les operacions que cal fer i amb quin ordre, les eines que cal utilitzar i les
condicions de tall corresponents.

Respecte a les condicions tecnològiques, els propers desenvolupaments es dirigeixen a donar ajudes per
a la determinació de les condicions de tall òptimes i per a la selecció de les operacions de mecanització
i de les eines a partir de dissenys en CAD per característiques. A cada característica hi van associades
una o diverses operacions de mecanització amb les eines i condicions de tall corresponents.

Quant a la informació que ofereixen, les tendències apunten a l'obtenció de documentació addicional
al programa de CN, amb indicació de la configuració de les torretes o magatzems d'eines que el
programa espera trobar a la màquina, amb informació referent a la manera de fixar la peça a la màquina
i amb informació gràfica de la peça en brut i de la peça acabada a cada fase.
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Comentaris

Dins el camp del procés complet d'obtenció d'un producte, pensant des del disseny fins a la seva
fabricació, actualment s'està treballant per obtenir sistemes CAD-CAE-CAM (Disseny Assistit per
Ordinador - Enginyeria Assistida per Ordinador - Fabricació Assistida per Ordinador) tant integrats
com sigui possible, on el procés de "disseny - càlculs - generació dels programes de CN" es faci de
manera automàtica, dins el que sigui possible, fent servir bases de dades de coneixements i sistemes
experts o multiagents.

Dins aquest procés, sempre hi ha determinats punts en què intervé el tècnic per decidir certs passos,
o bé validar o invalidar propostes i solucions fetes pel sistema.

Per altra banda, també es va en la línia d'integrar aquests sistemes amb els sistemes assistits per
ordinador corresponents a la planificació, el control, la supervisió i la gestió de la producció, tot dins
una filosofia CIM (Computer Integrated Manufacturing - Fabricació Integrada per Ordinador), tendint
a integrar tots els nivells dins el procés complet de producció d'una empresa.
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6  Exemples de programació

A continuació es presenten alguns exemples de programació de peces de torn i de peces de fresadora,
on s'apliquen, a més de les funcions bàsiques de programació i els cicles fixos, funcions avançades tals
com funcions condicionals, funcions matemàtiques, programació paramètrica i funcions de càlcul de
coordenades.

Per tal de facilitar la comprensió dels plànols, no es posen toleràncies a les cotes. Quant a l'acabat
global de les peces, tampoc no s'han especificat els arrodoniments o xamfrans en els cantells vius, ni
els radis d'acord, ni els acabats superficials quan és necessari, a fi de no complicar la comprensió i el
seguiment dels programes de CN.

No obstant això, cal dir que en els plànols reals estarien especificades les toleràncies de les cotes i els
acabats dels cantells vius, els radis d'acord, com també el grau d'acabat superficial d'aquelles
superfícies on sigui important el nivell de rugositat. Tota aquesta informació incidiria en la
programació, tant des del punt de vista de les trajectòries de les eines pel que fa als arrodoniments,
xamfrans i radis d'acord, com des del punt de vista dels tipus i geometries d'eines i les corresponents
condicions de tall: velocitats de tall, velocitats d'avanç i profunditats de passada, pel que fa a les
toleràncies i al grau d'acabat superficial.

6.1 Exemples de programació de peces en un torn (CNC SIEMENS SINUMERIK
850T/880T)

Comentaris sobre el centre de tornejat DANOBAT DANOCENTER NI-1200 per al qual s'han
programat les peces 1 i 2

El torn per al qual s'han programat les peces 1 i 2 és un centre de tornejat DANOBAT
DANOCENTER NI-1200, de 5 eixos controlats numèricament. Té dues torretes portaeines amb 8 eines
cada torreta, i en una de les torretes té eines motoritzades, és a dir, eines que giren, del tipus broca,
fresolí o fresa frontal de dos llavis, fresa, etc., les quals són eines típiques de fresadora o centre de
mecanització. Hi ha eines motoritzades amb el seu eix perpendicular a l'eix de gir de la peça i d'altres
amb el seu eix paral·lel a aquest eix. Aquestes eines permeten fer petites operacions de mecanització:
foradaments, ranuratges, fresatges, normalment amb eines petites.

El camp de mecanització és Z1.200 (en longitud, amb plat) x X300 (en diàmetre, amb eina normal).
El màxim diàmetre que pot tenir la peça és de 500 mm. La potència del motor del capçal del torn
(motor de corrent continu) és de 28,5 kW i el parell màxim que pot donar és de 67,71 Kg·m. Té dues
gammes de velocitats de gir del capçal, la gamma baixa, M40, va de 50 a 1.500 r.p.m., i la gamma
alta, M41, va de 50 a 4.500 r.p.m. .

Els 5 eixos del centre de tornejat corresponen als eixos X1 i Z1 de la torreta 1, X2 i Z2 de la torreta
2, i a l'eix C' corresponent al gir del capçal al voltant de l'eix Z. Aquest eix cal per utilitzar les eines
motoritzades. És necessari poder controlar l'orientació del gir de la peça, per aturar-la amb l'orientació
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adequada per fer, per exemple, un forat lateral, o bé fer una ranura longitudinal, de tipus xaveter,
paral·lela a l'eix Z, sobre la perifèria d'una peça cilíndrica; o, per exemple, s'interpola el gir de la
peça, eix C', amb el desplaçament longitudinal Z de la torreta amb l'eina motoritzada, eix Z, i amb
un fresolí o fresa frontal de dos llavis es fa una ranura helicoïdal sobre la perifèria de la peça cilíndrica.

En els eixos X, Z i C' té servomotors de corrent altern; la velocitat en ràpid segons X i Z és de 15
m/min, i en l'eix C' la màxima velocitat de gir és de 200 r.p.m. i el motor pot donar un parell de 118
N·m. Els captadors de posició són indirectes i incrementals. La repetibilitat del posicionament axial
i radial és de 0,003 mm.

El motor que acciona les eines motoritzades pot donar un parell de 20 N·m i la velocitat màxima de
gir és de 3.000 r.p.m.

El centre de tornejat també té: un contrapunt del qual es pot programar el moviment d'aproximació a
la peça i d'actuació; una sonda de mesura; dos palpadors per al reglatge de les eines, un per a cada
torreta portaeines; un sistema de monitorització de les eines; un alimentador de barra; i disposa d'un
robot de tipus pòrtic per carregar i descarregar peces de manera automàtica.

El CNC SIEMENS SINUMERIK 850T/880T del centre de tornejat té tota una llista de funcions auxiliars
M. A part de les més usuals, es poden comentar les següents: per embragar i desembragar l'eix C';
per posar en marxa o aturar les eines motoritzades; per activar i desactivar el contrapunt; per obrir i
tancar les grapes del plat del capçal per deixar anar o agafar les peces; per obrir i tancar la porta; per
sincronitzar la càrrega i la descàrrega de peces amb un robot exterior; per frenar o desfrenar el capçal;
per activar i desactivar un sistema extern de monitorització de les eines, el qual detecta les forces que
la peça fa sobre la punta de l'eina durant el procés de mecanització i a partir d'aquesta informació
estima el desgast i la vida de les eines, i també detecta el seu trencament; per activar i desactivar la
sonda de mesura per verificar cotes de les peces; per activar i desactivar els palpadors per fer el
presetting o detectar el desgast de les eines; per sincronitzar l'actuació simultània de les dues torretes
de manera que puguin treballar simultàniament dues eines, una a cada torreta; etc.

En el centre de tornejat, amb M40 es programa la gamma lenta de velocitats del capçal, de 50 a 1.500
r.p.m., i amb M41 la gamma alta de velocitats, de 50 a 4.500 r.p.m.. Si no s'especifica res, actua la
gamma alta. Si per a alguna operació cal treballar a velocitats lentes i cal més parell o potència, es
programa la M40. Amb la M40, la màxima velocitat a la qual gira el capçal és de 1.500 r.p.m.,
malgrat que es programi una velocitat S més gran.

Els cicles fixos de què es disposa en aquest centre de tornejat són:

L82 Cicle de foradament profund per a la torreta 1.
L92 Cicle de foradament profund per a la torreta 2.
L85 Cicle de desbast per a la torreta 1.
L95 Cicle de desbast per a la torreta 2.
L87 Cicle de roscatge exterior per a la torreta 1.
L97 Cicle de roscatge exterior per a la torreta 2.
L88 Cicle de roscatge interior per a la torreta 1.
L98 Cicle de roscatge interior per a la torreta 2.
L897 Cicle de reglatge de les eines de la torreta 1. (a)
L898 Cicle de reglatge de les eines de la torreta 2. (a)
L972 Cicle de reglatge de les eines de les torretes 1 i 2. (a)
L973 Cicle d'avaluació de la peça en brut amb la torreta 1. (b)
L974 Cicle de mesura de la peça amb la torreta 1. (b)
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(a) La màquina té dos palpadors per fer el reglatge de les eines, presetting o correcció de desgast.
Un palpador és per a les eines de la torreta 1 i l'altre per a les eines de la torreta 2. Els cicles
L897, L898 i L972 es fan servir dins de quatre programes principals que s'han realitzat per
fer el prereglatge automàtic de les eines d'exteriors i d'interiors de la torreta 1 i de la torreta
2.

(b) A la torreta 1, en el lloc d'una de les eines està instal·lada una sonda de mesura que actua per
contacte amb la peça, per verificar les seves cotes.

Com que es disposa d'una sonda de mesura, es pot programar un cicle de mesura per verificar les cotes
mecanitzades i, si cal, corregir els correctors de les eines, o bé per determinar o verificar el decalatge
d'origen corresponent al zero peça. En disposar de palpadors de prereglatge d'eines, un per a cada
torreta, també es pot fer el presetting d'eines o detectar-ne el desgast i modificar automàticament els
correctors corresponents.

Quant a la verificació de la peça que s'està mecanitzant amb la sonda de mesura de la pròpia màquina
amb què es mecanitza, cal assegurar, amb bufament d'aire o amb raig de refrigerant, que la peça estigui
neta sense ferritja en els llocs on es palpa amb la sonda, i si la mesura ha de ser molt precisa cal que
la peça no estigui calenta per l'efecte de la mecanització. A més, cal tenir present que mentre s'està
verificant la peça, la màquina no està mecanitzant, no està produint.

Normalment, aquestes sondes de mesura es fan servir per determinar o verificar el zero peça
inicialment, i per verificar cotes en el cas de peces de molt compromís durant el procés de mecanització
a fi que la màquina pogui autocorregir-se, o bé en una primera peça per posar a punt la màquina i
ajustar les eines. Però si cal molta producció, és millor verificar les peces fora de la màquina i que
aquesta estigui produint.

En els programes de CN corresponents a les peces 1 i 2, per mecanitzar-les en el centre de tornejat es
fan servir les coordenades X1 i Z1, les quals corresponen a la torreta portaeines 1, i es fa servir el cicle
fix de desbast L85. Si es volgués utilitzar la torreta portaeines 2, es farien servir les coordenades X2
i Z2 i el cicle fix de desbast L95. Si el centre de tornejat només tingués una torreta, les coordenades
serien X i Z.

Exemple 1

A la Fig. 6.1.1 es mostra el plànol de la peça 1 acabada, on ja figuren les cotes o coordenades dels
punts necessaris per definir i programar el contorn de la peça acabada. El material de la peça és acer
al carboni F-114 normalitzat 60 ÷ 75 Kg/mm .2

La peça és de revolució segons l'eix Z. Inicialment es parteix d'un cilindre de diàmetre 55 mm i
llargada 92 mm. El zero peça W se situa a l'extrem del cilindre, un cop refrontat, amb la qual cosa
queda una llargada de 90 mm.

Inicialment cal decidir com es fixarà la peça a la màquina, les operacions de mecanització que cal fer,
l'ordre i, per a cada operació, quina eina es farà servir i amb quines condicions de tall.

La peça es fixa amb el plat de grapes per un extrem, ja que queda lloc suficient entre la part final del
tornejat a Z-62 mm i l'extrem de la peça a Z-90 mm.

Primer es farà el refrontament de l'extrem de la peça, deixant aquest acabat. A continuació, es farà un
desbast cilindrant, fent servir el cicle fix de desbast paral·lel a l'eix Z i deixant un excedent de material
per a un tornejat d'acabament final, i finalment es farà la passada de tornejat d'acabament fent servir
una altra eina més adequada per a l'acabament.
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A la Fig. 6.1.2 hi ha un quadre resum on per a cada operació de mecanització s'especifica l'eina que
cal utilitzar, amb les condicions de tall corresponents: velocitat de tall S i velocitat d'avanç F. Hi ha
també un petit esquema de la geometria de l'eina, per poder-la identificar fàcilment, i s'especifica el
número de l'eina T a la torreta i el número de la pantalla D on es guarden els corresponents correctors
de llargada L1 i L2, el radi de l'eina R i el tipus d'eina quant a on queda situat el punt P representatiu
de la punta de l'eina respecte al centre S del radi de tall d'aquesta, en els eixos coordenats X, Z.

Pel que fa a determinar les condicions de tall, velocitats de tall i d'avanç, els catàlegs d'eines, per a
cada tipus d'eina, geometria, qualitat i material per mecanitzar aconsellen les condicions de tall per a
operacions de desbast i per a operacions d'acabament. Àdhuc per al cas del torn, poden donar el grau
d'acabat, la rugositat de la superfície mecanitzada, en funció de l'avanç i del radi de la punta de l'eina.
També poden donar dades sobre la duració de l'eina i també, per exemple, quines condicions de tall
faciliten el trencament de la ferritja en funció del tipus d'eina, de la seva geometria. Hi ha fabricants
que per a cada geometria d'eina tenen diferents qualitats que permeten condicions de tall més o menys
dures. Uns bons catàlegs d'eines poden ajudar molt a l'hora de seleccionar les eines i determinar les
condicions de tall. Aquestes condicions de tall seran una primera aproximació, que després l'operari
acabarà ajustant i optimitzant, en funció del comportament real de l'eina i dels resultats obtinguts.

Cal decidir també en quina pantalla de decalatges d'origen ajustables es guardarà el decalatge d'origen
que situa el zero peça W respecte al zero màquina. En aquest cas es decideix guardar-lo en la pantalla
corresponent a G54.

Ara ja es pot escriure el programa i editar-lo.

Abans d'executar el programa caldrà fer: el prereglatge de les eines per determinar els correctors
corresponents; introduir aquests i els codis d'orientació, segons els tipus d'eina, en les corresponents
pantalles D de correctors d'eines del CNC; i determinar el decalatge d'origen corresponent al zero
peça, amb qualsevol de les eines, i introduir-lo en la pantalla corresponent de decalatges d'origen
ajustables escollida, de G54 en aquest cas.

Abans d'executar el programa, també convé fer una simulació en pantalla si és possible, i fer una
primera execució del programa a la màquina amb velocitats lentes i, si cal, sense la peça.

Un cop s'està segur que tot és correcte, es mecanitza la primera peça, es comproven les cotes i, si cal,
s'acaben d'ajustar els correctors de les eines per aconseguir cotes més ajustades o més correctes.

En aquest cas no s'especifica que s'hagi de segar la peça, sinó que la peça queda acabada mantenint la
part per on s'agafa amb les grapes, sense mecanitzar. Si es vol es pot segar la peça, separant la part
tornejada de la part per on s'ha fixat al plat.

A continuació es presenta el llistat del programa:

%1000
(PROGRAMA DE CN: PEÇA 1)
N10  G54
N20  G0  X1=200  Z1=200
(A: REFRONTAMENT)
N30  T2  D4
N40  G92  S3000
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N50  G96  S150  M4  M13
N60  G0  X1=57  Z1=0
N70  G1  X1=-1  F0.1
N80  G0  X1=58  Z1=2
(B: DESBAST)
N90  F0.2
N100  R20=200  R21=10  R22=0  R24=0.5  R25=0.3  R26=3   R27=42  R29=31
N110  L85  P1
N120  G0  G40  X1=200  Z1=200
(C: ACABAMENT)
N130  T7  D5
N140  G96  S200
N150  G0  G42  X1=10  Z1=1
N160  F0.1
N170  L200  P1
N180  G0  G40  X1=200  Z1=200
N190  M14  M5
N200  M59
N210  M30

L200
(CONTORN FINAL ACABAT)
N10  G1  Z1=-10
N20  X1=34  Z1=-22
N30  Z1=-42
N40  G3  X1=54  Z1=-52  B10
N50  G1  Z1=-62
N60  X1=56
N70  M17

Comentaris

El número del programa és 1.000.

El CNC no té en compte els comentaris posats entre parèntesi (  ).

En aquest CNC si es vol no cal posar els números de bloc N_. En els exemples presentats s'hi han
posat a fi de poder descriure millor el programa.

A la primera línia del programa cal donar la informació corresponent al decalatge d'origen, G54.

Si no s'especifica, el CNC interpreta les cotes en coordenades absolutes.

En els codis de les funcions G i M, el zero del davant es pot suprimir: G00=G0, G01=G1, M05=M5,
etc.

Normalment, en els torns el CNC interpreta els valors de les coordenades X com a diàmetres i no com
a radis, quan es programa en coordenades absolutes. Això és degut al fet que normalment en les peces
cilíndriques s'acoten els diàmetres més que els radis, ja que el que és fàcil de mesurar o verificar
directament són els diàmetres, amb peu de rei o amb micròmetre o amb algun altre tipus d'instrument
de mesura. No obstant això, si el programador vol donar els valors de les X en radis, només cal variar
un paràmetre intern del CNC i aquest interpretarà els valors de les coordenades X com a radis.
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Quan es programa amb coordenades relatives o incrementals, G91, els valors de les coordenades X el
CNC les interpreta com a radis, és a dir, com a distància entre la posició anterior i la nova posició
programada, segons la direcció X, que és el que correspon a treballar en incrementals.

El valor del paràmetre I d'interpolació circular, segons X, sempre correspon a la distància entre el
centre de l'arc respecte al punt inicial de l'arc, segons la direcció X, entès com a radi i no com a
diàmetre, independentment que es treballi amb coordenades absolutes o incrementals, la qual cosa no
afecta els paràmetres d'interpolació I i K. El paràmetre K correspon a la distància entre el centre de
l'arc respecte al punt inicial de l'arc, segons la direcció Z. Cal tenir en compte els signes.

Un cop donada la informació del decalatge d'origen G54, abans de seleccionar l'eina T2 D4 convé
allunyar la torreta portaeines de la peça, G0 X1=200 Z1=200, a fi d'assegurar que quan se seleccioni
l'eina, amb la qual cosa gira la torreta fins a posar l'eina seleccionada en posició de treball, no hi hagi
cap eina de la torreta que en girar aquesta col·lideixi amb la peça.

El programador pot no saber quines eines hi ha a la torreta, a part de les que ell programa. Per tant,
és molt convenient i prudent, abans de cada selecció d'eina, allunyar en ràpid la torreta de la peça, G0,
seleccionar l'eina, T, amb la qual cosa gira la torreta, i després tornar a apropar-se a la peça en ràpid,
G0. També cal vigilar que en girar la torreta o en desplaçar-se, no hi hagi cap eina que pugui col·lidir
amb algun element de la màquina.

Com que es vol treballar amb velocitat de tall constant, G96 S150, S=150 m/minut, prèviament es
programa el G92 S3000, que limita les màximes revolucions del capçal a 3.000 r.p.m. Si no es posés
aquesta limitació, en el refrontament, quan l'eina s'apropés a l'eix de gir de la peça, la velocitat de gir
del capçal arribaria a la màxima permesa per la màquina, . 4.500 r.p.m.

En aquest cas, no es vol que el capçal giri a més de 3.000 r.p.m., i per això es programa aquest límit.
El G92 és una funció modal que només actua mentre estigui activada la funció G96. Si en algun
moment es programa G97 per anul·lar la G96, també queda anul·lada la G92.

Un cop definida la velocitat de gir del capçal o velocitat de tall, G96 S150, es posa en marxa el capçal,
M4, en el sentit antihorari, perquè així ho requereixen les eines per la manera com estan muntades a
la torreta; i es connecta el líquid de refrigeració, M13. (Segons la codificació ISO, connectar el
refrigerant seria M07 o M08, aquí en aquest control és M13.)

Es fa una aproximació en ràpid fins a prop de la peça, G0 X1=57 Z1=0. De fet, en aquest bloc N60
no caldria programar G0, ja que aquesta funció ha quedat activada des del bloc N20 i no ha estat
anul·lada per cap altra funció G del seu grup. Per tant, el bloc N60 podria ser N60 X1=57 Z1=0. S'ha
posat el G0 per facilitar la comprensió del programa.

En aquest desplaçament en ràpid cal tenir en compte que no hi puguin haver col·lisions de l'eina.

Després es fa el refrontament de l'extrem de la peça, el qual es fa amb la mateixa eina que s'utilitzarà
en el desbast, però amb un avanç més petit, F0.1, a fi de millorar l'acabat, ja que aquest extrem de la
peça queda acabat amb aquesta operació. A partir de X1=57 Z1=0, es fa la interpolació lineal fins a
X1=-1, refrontant a la velocitat de treball F0.1, G1 X1=-1 F0.1.

Quan l'eina treballa amb trajectòries paral·leles a un dels eixos coordenats, X o Z, en aquest cas, no
cal compensar el radi de l'eina. Per això, a l'operació de refrontament no es compensa el radi de l'eina,
ja que l'eina treballa seguint una trajectòria paral·lela a l'eix X; només cal assegurar que el punt P



6  EXEMPLES DE PROGRAMACIÓ 6.1  …DE PECES EN UN TORN (CNC SIEMENS…)

J. VIVANCOS i CALVET,  Control Numèric (II)  (Tem-UPC, 1996) 109

representatiu de l'extrem de l'eina sobrepassi el punt final per refrontar, X=0, a fi que l'aresta de
l'eina l'arribi a mecanitzar. Per això es programa fins a X=-1. No obstant això, si es vol treballar amb
compensació del radi de l'eina, en aquest cas amb G41 perquè l'eina avança per l'esquerra de la peça,
es pot fer, i d'aquesta manera es podria programar el refrontament fins a X=0.

A continucació, en ràpid, s'envia l'eina a una posició propera al punt d'inici del cicle fix de desbast,
G0 X1=58 Z1=2. 

Tot seguit, es passa a programar el cicle fix de desbast, L85 P1, definint prèviament els corresponents
paràmetres R que defineixen el cicle. El contorn final de la peça es troba en el subprograma L200,
R20=200; el punt inicial del contorn es defineix en X1=10 i Z1=0 en coordenades absolutes,
R21=10 i R22=0; el sobregruix o material d'excedent que es deixarà per a la passada d'acabament
serà de 0,5 mm segons X i 0,3 mm segons Z, R24=0.5 i R25=0.3; la profunditat de tall de cada
passada de desbast serà de 3 mm segons X, R26=3; la compensació del radi de l'eina segons el sentit
d'avanç serà cap a la dreta del contorn G42, R27=42; i el tipus de desbast serà deixant un sobregruix
de material paral·lel al contorn de la peça acabada, és a dir, sense escalonat, i fent passades paral·leles
a l'eix Z, R29=31. El cicle es farà un cop, P1 (L85 P1).

A continuació del programa principal, es presenta el subprograma L200 on està programat el contorn
de la peça acabada. Ja es comentarà més endavant.

En el cas dels cicles fixos en el CNC SIEMENS, ja s'ha comentat a l'apartat 2.1 que no cal anul·lar
el cicle fix després de programar-lo, i després d'executar-se el cicle el nombre de cops programat amb
P, el cicle internament finalitza deixant activades les funcions G00, G40, G64 i G90. Per tant, en el
bloc N120, de després del cicle, no caldria programar ni G0 ni G40, malgrat que s'han programat a
fi d'entendre millor el programa. Aquest bloc podria ser N120 X1=200 Z1=200.

Un cop finalitzat el cicle de desbast, s'allunya l'eina de la peça en ràpid a  X1=200  Z1=200,
assegurant-se que no hi pugui haver cap col·lisió amb l'eina en aquest desplaçament ràpid, i se
selecciona l'eina següent, la d'acabament, T7 D5, eina que ocupa el lloc 7 de la torreta 1 i que té la
informació dels corresponents correctors de llargada de l'eina, radi i tipus d'eina, a la pantalla D5 de
correctors.

Per fer l'acabament, es programa una velocitat de tall constant de 250 m/minut, G96 S250, es fa una
aproximació en ràpid a la peça introduint la compensació de radi de l'eina G42, G0 G42 X1=10
Z1=1, amb la qual cosa s'assegura arribar fins just abans d'on cal començar a mecanitzar, amb el radi
de l'eina compensat. En aquest punt no hi ha material ja que anteriorment s'ha fet el refrontat. A
continuació es programa la velocitat d'avanç de treball F0.1 i es crida el subprograma L200 on està la
trajectòria que l'eina ha de fer per acabar el contorn a partir de la posició X1=10 Z1=1. En el bloc
N140 no caldria posar la funció G96 ja que aquesta està activa des del bloc N50, i en el bloc N150
tampoc caldria programar la funció G0 perquè aquesta està activa des del bloc N120.

S'executa aquest subprograma un cop, P1, L200 P1, i a continuació s'allunya l'eina de la peça,
anul·lant la compensació del radi de l'eina, G0  G40  X1=200  Z1=200; s'atura el refrigerant, M14;
s'atura el gir del capçal, M5; s'obre la porta del torn, M59; i fi de programa M30.

En el bloc N190 es podria programar només M30 i aquesta instrucció a més de ser fi de programa ho
atura tot, el refrigerant, el capçal, l'eina, etc. Però quedaria la porta del torn tancada i caldria que
l'operari l'obrís. En el programa presentat es vol que la porta del torn quedi oberta, per això es
programa M59 en el bloc N200, però prèviament cal parar el capçal, M05, i convé parar el refrigerant,
M14, ja que si no, en obrir la porta fàcilment es provocarien esquitxos de refrigerant cap a fora del
torn, fins que actués la M30 que aturaria també el refrigerant. No obstant això, cal comentar que en
el centre de tornejat i CNC SIEMENS de què es disposa, les funcions M30 i M02 de fi de programa
no aturen el refrigerant.
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Quant a l'acabament també es pot programar fent servir el cicle fix de desbast L85 i en aquest cas la
programació seria:

N130  T7 D5
N140  G96  S250
N150  F0.1
N160  R24=0  R25=0  R29=21
N170  L85 P1
N180  X1=200  Z1=200
N190  M14 M5
N200  M59
N210  M30

Per programar el cicle fix de desbast per fer l'acabat, només cal anul·lar l'excedent de material que es
deixava per a l'acabament, R24=0 R25=0, i amb el primer dígit del paràmetre R29 definir el tipus
de mecanització 2 que fa una passada paral·lela al perfil final acabat, R29=21. Ja es va comentar a
l'apartat 2.1 que R29=21 és equivalent a R29=22; en ambdós casos la passada és exterior i és
paral·lela al perfil i no paral·lela a l'eix Z o a l'eix X, respectivament.

Per a la resta de paràmetres R del cicle es mantenen actius els valors assignats anteriorment.

Des de la posició X1=200 Z1=200, on es fa el canvi d'eina T7, fins a la peça, abans del cicle fix no
es programa una aproximació en ràpid perquè, tal com s'ha comentat a l'apartat 2.1, ja la fa el propi
cicle fix i, en aquest cas, no hi ha perill de col·lisió. Tampoc no cal programar la compensació de radi
d'eina G42 perquè ja està considerada amb el paràmetre del cicle R27=42 programat anteriorment.

Un cop finalitzat el cicle, ja queda anul·lada la compensació de radi d'eina pel propi cicle, queda
activada G40, i com que també queda activada pel propi cicle la G00, en el bloc N180 es programa
directament X1=200 Z1=200, per allunyar l'eina de la peça en ràpid.

Pel que fa al subprograma L200, aquí es programa el contorn final de la peça acabada.

Amb els paràmetres R21=10 i R22=0 del cicle fix de desbast L85 ja queda definida la posició inicial
del perfil final acabat, el punt X1=10 Z1=0; no cal programar aquest punt en el subprograma L200.
Aquí tampoc es programa la velocitat F d'avanç, a fi que això es faci en el programa principal abans
de cridar el subprograma. En el cas del cicle fix de desbast, la velocitat és la de desbast, F0.2, i en el
cas de la passada d'acabament és la velocitat d'acabament, F0.1. D'aquesta manera, el subprograma
serveix per ambdós casos, respectant les corresponents velocitats d'avanç programades en el programa
principal.

En el bloc N10, es va amb interpolació lineal a la coordenada Z-10, sense variar la coordenada X que
es manté, G1 Z1=-10. Després, amb interpolació lineal es va al punt X34  Z-22, X1=34  Z1=-22,
i a continuació al punt Z-42, Z1=-42, mantenint-se la coordenada X1 anterior. No cal programar la
interpolació lineal G01 a cada bloc ja que aquesta funció és modal i es manté activada des del bloc N10
on ha estat programada anteriorment.

En el bloc N40 es passa a programar una interpolació circular, en el sentit antihorari, G03, fins al punt
X54  Z-52 i amb un radi de 10 mm, G3  X1=54  Z1=-52  B10. En aquest control el radi de la
interpolació circular va sota la direcció B. El radi és positiu en ser l'angle de l'arc menor de 180E.
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A continuació, interpolació lineal a Z-62 mantenint la coordenada X anterior, G1 Z1=-62. Després
es desplaça l'eina segons X, mantenint la interpolació lineal anterior, X1=56.

I finalment M17, fi de subprograma. Aquesta funció fa que el cursor del programa torni al programa
principal, al bloc següent des del que s'ha cridat el subprograma.

A l'exemple de programació anterior cal tenir present que si no es fes servir el cicle fix de desbast,
caldria programar bloc a bloc cada una de les passades de desbast de profunditat 3 mm feta pel cicle,
la qual cosa obligaria, per a cada passada, a calcular les coordenades del punt final, tenint en compte
el perfil acabat i l'excedent de material que es vol deixar per a la passada final d'acabament. Això
representaria força treball per al programador si programa manualment i donaria lloc a bastants línies
més de programa.

Exemple 2

A la Fig. 6.1.3 es presenta el plànol de la peça 2 acabada, amb les cotes necessàries per fer el
corresponent programa de CN. El material de la peça és acer al carboni F-114 normalitzat, 60 ÷ 75
Kg/mm  .2

Es parteix de barra cilíndrica de diàmetre 42 mm, fixada en el plat de grapes del capçal del centre de
tornejat. Pot també provenir de l'alimentador de barra que té el centre de tornejat.

Caldria fer la majoria de comentaris fets a l'exemple 1. En aquest cas, per no repetir conceptes, només
es comentaran els aspectes que calgui ressaltar o siguin diferents al cas anterior.

El zero peça W se situarà a l'extrem acabat de la peça, un cop refrontada. El corresponent decalatge
d'origen es guarda a G54.

A la Fig. 6.1.4 es mostra un quadre, on es descriuen totes les operacions de mecanització que cal fer,
amb els corresponents eines, números de les pantalles D on estan els correctors, referències de les
eines, velocitats de tall i d'avanç, i esquema geomètric de cada eina.

A continuació es presenta el llistat del programa:

%1100
(PROGRAMA DE CN: PEÇA 2)
N10  G54
N20  G0  X1=200  Z1=200
(A: REFRONTAMENT)
N30  T7  D5
N40  G92  S3000
N50  G96  S150  M4  M13
N60  G0  X1=44  Z1=0
N70  G1  X1=-1  F0.1
N80  G0  X1=45  Z1=2
(B: DESBAST PART DEL DAVANT)
N90  F0.2
N100  R20=110  R21=20  R22=0  R24=0.5  R25=0.3  R26=3  R27=42  R29=31
N110  L85  P1
N120  G0  G40  X1=200  Z1=200
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(C: ACABAMENT PART DEL DAVANT)
N130  T4  D17
N140  G96  S200
N150  G0  G42  X1=18  Z1=1
N160  F0.1
N170  L110  P1
N180  G0  G40  X1=200  Z1=200
(D: RANURATGE SORTIDA DE ROSCA + AIXAMFRANAMENT)
N190  T5  D19
N200  G96  S90
N210  G0  X1=30  Z1=-18
N220  G1  X1=22  F0.1
N230  X1=24  Z1=-17
N240  G0  X1=30
N250  X1=200  Z1=200
(E: ROSCATGE M24 x 2)
N260  T1  D8
N270  G97  S1326
N280  G0  X1=26  Z1=6
N290  R20=2  R21=24  R22=0  R23=2  R24=-1.540  R25=0.03   R26=6  R27=2  R28=10

    R29=10  R31=24  R32=-15  R39=26
N300  L87  P1
N310  G0  X1=200  Z1=200
(F: TORNEJAT CÒNIC + CILINDRATGE PART DEL DARRERE)
N320  T8  D16
N330  G96  S200
N340  G59  X1=3
N350  L120
N360  G59  X1=0
N370  L120
N380  G0  G40  X1=200  Z1=200
(G: SEGAT)
N390  T3  D9
N400  G96  S80
N410  G0  X1=44  Z1=-63.1
N420  G1  X1=-1  F0.05
N430  X1=44  F1
N440  G0  X1=200  Z1=200
N450  M14  M5
N460  M59
N470  M2

L110
(CONTORN FINAL ACABAT PART DEL DAVANT)
N10  G1  X1=24  Z1=-2
N20  Z1=-18
N30  X1=28
N40  G3  X1=40  Z1=-24  B6
N50  G1  Z1=-27
N60  X1=43
N70  M17
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L120
(CONTORN FINAL ACABAT CON + CILINDRE PART DEL DARRERE)
N10  G0  G41  X1=44  Z1=-60
N20  G1  X1=40  F0.1
N30  X1=30  Z1=-36
N40  X1=35
N50  Z1=-26
N60  X1=42
N70  M17

Comentaris

Quant als cicles de desbast cal dir que quan s'executen, les diferents passades de desbast van fins a la
primera intersecció d'aquestes amb el perfil acabat definit en el subprograma corresponent, i si darrere
d'aquesta primera intersecció amb el perfil acabat hi ha una altra zona on cal desbast, com és en aquest
cas, el cicle de desbast no hi va, per tant, no cal programar el corresponent perfil acabat del darrere
de la primera part del perfil acabat amb què s'interseguen les diferents passades de desbast.

A l'exemple presentat això vol dir que el cicle de desbast programat a la part del davant de la peça,
entre Z=0 i Z=-26, no pot anar a desbastar la zona del darrere, entre Z=-26 i Z=-60, corresponent
a les operacions F, "con + cilindratge part del darrere". 

Per tant, després del refrontament es programa un cicle fix de desbast, amb l'eina T7 de desbast, per
desbastar la part del davant de la peça, entre Z0 i Z-26, i a continuació es fa una passada d'acabament
amb l'eina T4. En el subprograma L110 hi ha el corresponent contorn acabat, sense tenir en compte
ni el roscatge ni la ranura més el xamfrà de sortida de rosca, però sí que hi figura el xamfrà Xr. 2 x
45Ed'entrada de rosca.

La ranura de sortida de rosca i el xamfrà que hi confronta es fan amb una eina de ranurar i cilindrar,
la T5, d'amplada 3 mm i amb l'aresta de tall frontal plana, paral·lela a l'eix Z. En aquest cas, com a
punt P representatiu de l'extrem de l'eina s'ha agafat l'extrem esquerre de l'aresta de tall, i en el
presetting els correctors de llargada L1 i L2 corresponen a la posició d'aquest punt. A l'hora de
programar no es pot fer servir la compensació de radi d'eina, perquè en aquest cas no hi ha radi,
l'aresta de tall és plana paral·lela a l'eix Z i, per tant, cal programar la trajectòria del punt P, extrem
esquerre de l'aresta de tall, de tal manera que l'eina mecanitzi el contorn que es desitja. En aquest cas,
es desitja mecanitzar la ranura de sortida de rosca, d'amplada 3 mm, i el xamfrà que hi confronta, Xr.
1 x 45E.

Aquesta eina de ranurar T5 és de ranurar i cilindrar; a més de tenir aresta de tall frontal per ranurar
també permet cilindrar lateralment ja que té també arestes de tall laterals. Gràcies a això, a més de fer
la ranura de sortida de rosca, entrant frontalment, també permet fer el xamfrà que hi confronta,
desplaçant l'eina lateralment i enrere simultàniament.

El roscatge convé fer-lo amb S en revolucions/minut constants, G97 S1326, a fi que el capçal no
estigui obligat a accelerar o frenar cada cop que l'eina s'apropa o s'allunya radialment de la peça quan
s'està executant el cicle de roscatge, cosa que dificultaria la sincronització de l'avanç F de l'eina amb
el gir S del capçal per aconseguir el pas correcte de la rosca a cada passada. La S1326 correspon a la
velocitat de tall de 100 m/min per a un diàmetre de 24 mm.

Pel que fa a l'assignació de valors als paràmentres que defineixen el cicle fix de roscatge, el paràmetre
R20=2 correspon al pas de rosca; R21=24 i R22=0 corresponen a les coordenades absolutes X24 Z0
corresponents al punt origen de la rosca; R23=2 correspon al número de passades en buit; R24=-
1.540 és la profunditat total de la rosca, amb el signe "-" perquè és una rosca exterior; R25=0.03 és
l'excedent  de  material  que  es  vol  deixar  per  a  l'acabament;  R26=6  i  R27=2  corresponen,
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respectivament, al trajecte previ d'entrada a la rosca i al trajecte posterior de sortida de la rosca, segons
l'eix Z; R28=10 és el número de passades de desbast; R29=10 és l'angle, en graus, d'entrada a cada
passada; R31=24 i R32=-15 corresponen, respectivament, a les coordenades absolutes X24  Z-15 del
punt final de la rosca, i R39=26 és el diàmetre de sortida d'eina en X.

La profunditat de la rosca 1,540 mm i el nombre de passades en desbast, de 6 a 10 en aquest cas, vénen
especificades en una taula del fabricant de la corresponent plaqueta de roscar, en funció del tipus de
rosca, exterior en V a 60E, del pas corresponent, 2 mm, i de l'angle d'entrada a cada passada, 10E,
tenint en compte també el material de la peça. Així mateix, es recomana que la profunditat de la
passada d'acabat sigui menys de 0,04 mm.

Pel que fa al valor del trajecte previ d'entrada a la rosca, R26, es recomana que el seu valor com a
mínim sigui unes 2 vegades el pas de la rosca, a fi de donar temps a la torreta portaeines a arribar a
les corresponents velocitats F i S sincronitzades de treball, abans de començar a mecanitzar la rosca
a la peça. Hi han fórmules que aproximen aquest valor del trajecte previ, a partir del número de voltes
per minut S del capçal  i del pas de la rosca, tenint en compte l'acceleració que pot tenir la màquina.

Quant al trajecte posterior de sortida de rosca, R27, normalment com a mínim es posa 1/3 del trajecte
previ d'entrada, si la geometria de la peça ho permet, a fi que el moviment de la torreta portaeines es
freni un cop ja s'està fora de la part de rosca útil. A l'exemple presentat s'ha adoptat R27=2 mm, ja
que només hi ha un espai lliure de 3 mm a la sortida de la rosca, corresponent a la ranura de sortida
de rosca mecanitzada anteriorment.

La mecanització del con i del cilindre de la part del darrere es fa amb l'eina d'acabament T8, la qual
està muntada en un suport portaeines per treballar a esquerres, és a dir, amb un avanç en sentit des del
capçal vers la direcció positiva de Z. Amb una eina amb suport a dretes, com la T4 emprada
anteriorment, no es podria mecanitzar tot el contorn de la part del darrere, sobretot pel que fa als trams
de perfil paral·lels a X situats a Z-26 i Z-36.

Quan l'eina T8, amb suport portaeines per treballar a esquerres, vagi a la coordenada extrema del
darrere de la peça, Z-60, cal vigilar que cap element de l'eina o del seu suport pugui col·lidir amb les
grapes de fixació de la peça al plat del capçal de la màquina, ni amb cap altre element.

Per a la mecanització del con i del cilindre de la part del darrere, es fa servir l'eina d'acabament T8,
però es fa amb dues passades ja que en alguna zona hi ha un gruix de 6 mm de material per treure,
concretament a Z-36 on el diàmetre és de 30 mm.

A fi de no haver de calcular els punts del contorn corresponent a la primera passada, es programa el
contorn final acabat en el subprograma L120, i per a les dues passades es fa servir aquest mateix
contorn, però abans de la primera passada es desplaça el zero peça W 3 mm cap a +X, amb la qual
cosa la trajectòria de l'eina seguirà aquell contorn però tot ell desplaçat 3 mm vers +X, i d'aquesta
manera la profunditat màxima de passada serà de 3 mm a Z-36.

Per desplaçar el zero peça W s'utilitza la funció decalatge d'origen programable G59, tal com s'ha
explicat a l'apartat 3.5 i Fig. 3.5.8 del TEM Control Numèric (I).

En el bloc N340 es programa el desplaçament del zero peça W, G59 X1=3; després es crida el
subprograma L120, on està descrit el contorn acabat final per mecanitzar, amb la qual cosa l'eina
seguirà la trajectòria corresponent a aquest contorn desplaçat 3 mm cap a +X; després s'anul·la el
desplaçament fet del zero peça, G59 X1=0; i es torna a cridar el subprograma L120, mecanitzant-se
ara el contorn acabat final definitiu.

A la primera línia del subprograma L120 es programa un desplaçament en ràpid, G00, d'apropament
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al punt de la peça on cal començar la mecanització del contorn final acabat, i s'introdueix la
compensació del radi de l'eina G41, G0 G41 X1=44 Z1=-60. En aquest cas, la compensació del radi
de l'eina és cap a l'esquerra del contorn per mecanitzar, G41, ja que l'eina quan treballi avançarà des
del darrere cap a la part del davant de la peça, des del capçal cap a la direcció positiva de l'eix Z.

S'hagués pogut fer la primera passada, la de desbast, més profunda i amb una eina de desbast, amb
suport portaeines per treballar a esquerres, però per simplificar es fan les dues passades amb la mateixa
eina d'acabament.

L'última operació de segada, es fa amb l'eina de segar T3, d'amplada 3,1 mm, la qual té l'aresta de
tall plana, no del tot paral·lela a l'eix Z, és lleugerament inclinada respecte de l'eix Z, per evitar que
en segar quedi material enganxat a la peça acabada un cop segada. Igual que a l'eina de ranurar T5,
com a punt de referència P de l'extrem de l'eina s'ha escollit el punt de l'extrem esquerre de l'aresta
de tall, i a l'hora de programar l'operació de segar, cal programar la trajectòria que ha de fer el punt
P per realitzar la segada en el lloc que es desitja, ja que aquest tipus d'eina no admet treballar amb
compensació del radi de l'eina pel fet de ser plana i no tenir radi. A l'hora de fer el presetting, cal
determinar els correctors de llargada a partir del punt P escollit.

En aquesta operació de segada, quan l'eina T3 vagi a la coordenada extrema del darrere, Z-63,1, cal
vigilar que cap element de la torreta portaeines pugui col·lidir amb algun element del plat on està fixada
la peça.

Un cop segada la peça, aquesta cau. Cal tenir prevista la seva recollida, per exemple, amb un cistell
suportat en algun dels portaeines de l'altra torreta 2, el qual se situa adequadament sota la peça, just
abans de segar-la.

No caldria programar la funció G0 en els blocs N60, N120, N150, N210, N280, N310 i N410; ni la
funció G40 en el bloc N120; ni la funció G96 en els blocs N140, N200 i N400; ja que en aquests blocs
ja estan activades.

6.2 Exemples de programació de peces en un centre de mecanització (CNC OKUMA
OSP 5000 M-G)

Comentaris sobre el centre de mecanització OKUMA MC-40H per al qual s'han programat les
peces 3 i 4

Les peces 3 i 4 s'han programat per a un centre de mecanització OKUMA MC-40H horitzontal, de 4
eixos controlats numèricament. Té un magatzem aleatori d'eines propi amb canvi automàtic, amb una
capacitat de 30 eines, i té dos pallets amb canvi automàtic de pallet. El pallet és de 400 x 400, i el camp
de mecanització és X560 x Y460 x Z460 x B360E. La càrrega màxima sobre el pallet és de 400 Kg.

Els 4 eixos del centre de mecanització corresponen als eixos de translacció X, Y i Z, i a l'eix de gir
B al voltant de l'eix Y, corresponent al gir de la taula al voltant de l'eix vertical.

L'eix B és continu amb increments de 0,001 grau. Es poden interpolar simultàniament 3 eixos
qualsevols dels 4 eixos, deixant lliure un dels 4. Per exemple:

G01  X20  Y32.5  Z44.789

o bé,
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G01  Y40  Z64.6  B81.025

El sentit de la rotació B s'especifica amb les funcions auxiliars M15, en el sentit de les agulles del
rellotge, i M16, en el sentit contrari a les agulles del rellotge. En coordenades relatives o incrementals,
el sentit de rotació es dóna amb el signe del valor incremental del gir, si és "+", en sentit horari, i si
és "-", en sentit antihorari.

Si es programa el gir independentment, la velocitat de gir correspon al valor de la velocitat d'avanç F
en graus/minut:

G01  B250  F100

Si es programa interpolant amb altres eixos, el valor de la velocitat d'avanç F serà en mm/minut, i
correspondrà a la velocitat resultant de la interpolació.

El centre de mecanització té una sonda de mesura que ocupa el lloc d'una eina en el magatzem d'eines,
i quan es vol fer servir entra al capçal com si fos una eina, i es fa anar a palpar les cotes de la peça que
es volen verificar. Amb aquesta sonda es poden programar cicles de mesura per verificar les cotes
mecanitzades o bé es pot determinar o corregir el zero peça; i també disposa d'un palpador per mesurar
la llargada de les eines i detectar-ne el desgast o trencament. En el cas que les cotes verificades de la
peça no siguin correctes o bé s'hagi detectat un desgast de la llargada de les eines, es podran modificar
els correctors de les eines corresponents.

El CNC OKUMA OSP 5000 M-G del centre de mecanització té la programació assistida IGF-L,
comentada a l'apartat 5.2; i la funció de gestió de la vida de les eines, Tool Life Management, i la
funció de control adaptatiu Mop-Tool, ambdues funcions comentades a l'apartat 2.4 del TEM Control
Numèric (I).

Pel que fa a les gammes de velocitats de gir del capçal que té aquest centre de mecanització; amb M40
el CNC selecciona la gamma baixa, de 45 a 1.589 r.p.m., o la gamma alta, de 45 a 6.000 r.p.m., de
manera automàtica a partir de la velocitat S programada; i amb M41 el CNC selecciona sempre la
gamma alta, de 45 a 6.000 r.p.m..

El motor del capçal de la màquina (motor de corrent altern) té una potència nominal d'11/7,5 kW. Amb
la gamma baixa de velocitats de gir, el motor dóna la potència nominal constant entre 531 i 1.589
r.p.m., i entre 45 i 531 r.p.m. la potència és inferior i va creixent a partir d'un mínim. Amb la gamma
alta de velocitats de gir, el motor dóna la potència nominal constant entre 2.006 i 6.000 r.p.m., i entre
45 i 2.006 r.p.m. la potència és inferior i va creixent a partir d'un mínim. A pesar que la potència
nominal és de 7,5 kW, el motor pot donar una potència màxima d'11 kW que es pot mantenir durant
un màxim d'uns 30 minuts, fins que es dispara una alarma quan se sobrepassa la temperatura límit del
motor. El motor pot donar un parell màxim de 20,15 Kg·m.

El CNC, si està activada la funció auxiliar M40, quan amb el gir del capçal parat es programa una certa
velocitat de gir S del capçal, selecciona automàticament la gamma de velocitats que pot donar més
potència a aquella velocitat S. Si després, amb la mateixa eina, es programa una altra velocitat S', sense
parar el gir del capçal prèviament, sortirà una alarma en el cas que amb la primera velocitat S el CNC
hagués seleccionat la gamma baixa, la qual va fins a una velocitat màxima de 1.589 r.p.m., i la nova
S' sigui més gran que aquesta velocitat màxima. En aquest cas, cal programar una aturada del gir del
capçal, M05, abans de programar la nova S', i en programar aquesta S' el CNC seleccionarà la gamma
alta abans de posar en marxa el gir del capçal. Després de programar la S', caldrà programar la posada
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en marxa del gir del capçal amb M03 o M04.

Si en el cas anterior fos al revés, en què la primera gamma seleccionada pel CNC a partir de S fos
l'alta, si després es programa una S' més petita, sense aturar prèviament el capçal, no surt cap alarma
ja que amb la gamma alta es pot anar de 45 a 6.000 r.p.m., malgrat que a velocitats baixes, per sota
de 1.589 r.p.m., la potència que pot donar la màquina serà inferior a la que podria donar amb la
gamma baixa. Si per a l'operació de mecanització que es fa la màquina no té prou potència, s'escalfarà
el motor i apareixerà una alarma.

Si està activada la funció auxiliar M41, queda sempre seleccionada la gamma alta de velocitats de gir
del capçal, de 45 a 6.000 r.p.m., i si es treballa amb velocitats de gir baixes pot succeir que no es
tingui prou potència i s'escalfi el motor i apareix una alarma.

Per defecte, en el CNC queda activada la M40.

Els motors dels eixos X, Y, Z són servomotors brushless, que permeten una velocitat en ràpid de
16.000 mm/min i una velocitat de treball entre 1 i 5.000 mm/min. Els captadors de posició són
indirectes i absoluts. La precisió de posicionament és de ± 0,005 mm/carrera total i la repetibilitat és
de ± 0,002 mm.

Exemple 3

A la Fig. 6.2.1 es mostra el plànol de la peça 3 acabada, amb les cotes corresponents i amb les
operacions de mecanització que es volen realitzar en el centre de mecanització: una ranura (A), quatre
forats amb puntejament previ (B+C), una caixera circular (D) i una ranura el·líptica (E). El material
de la peça és acer al carboni F114 normalitzat, 60 ÷ 75 Kg/mm .2

Se suposa que ja es té un bloc de material adequat, planejat i fixat a unes mordasses en el pallet de la
màquina. Per tant, en el programa es passa directament a programar les operacions de mecanització
esmentades anteriorment.

En els moviments de l'eina cal tenir en compte que aquesta no col·lideixi ni amb la peça ni amb els
utillatges de fixació de la peça a la taula o pallet.

Per fer les ranures es fan servir freses frontals de dos llavis a fi que permetin inicialment penetrar
frontalment segons Z, obrint forat fins a una certa fondària abans d'iniciar la ranura sobre el pla X-Y.

Per realitzar la ranura amb forma d'el·lipse caldrà fer servir la programació paramètrica.

Abans de fer els forats, es fan uns puntejaments (B) amb una broca de centrar a fi que els foradaments
(C) posteriors amb la broca quedin més ben centrats.

El centre de mecanització utilitzat té dos pallets amb canvi automàtic. Amb la funció auxiliar M60
s'executa el canvi de pallet.

El zero peça W es defineix en el centre de la peça i just damunt d'ella, i els corresponents decalatges
d'origen es guarden en el registre H20 de decalatges d'origen. L'altura Z0 correspon a la cara superior
de la peça.

A la Fig. 6.2.2 es mostra un quadre resum on per a cada operació de mecanització hi figuren el número
de l'eina T; els registres H i D on es guarden, respectivament, el corrector de llargada d'eina i el radi
d'eina corresponents; la referència d'eina; les velocitats de tall i d'avanç; i un petit esquema
representatiu de la geometria de l'eina.
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Cal recordar que en el centre de mecanització, amb la instrucció T se selecciona l'eina; aquesta, dins
el magatzem d'eines de la màquina, passa a situar-se a la posició de canvi. Fins que el CNC no trobi
la instrucció M06, no s'efectuarà el canvi automàtic de l'eina. L'eina del capçal passa a la posició de
magatzem de l'eina que ara entra al capçal. Un braç manipulador giratori, amb una forqueta a cada
extrem, intercanvia simultàniament les dues eines. El braç, girant 90E en forqueta, a nivell d'unes
ranures dels portaeines, simultàniament a les dues eines, una a cada extrem del braç, la que entra i la
que surt; es desplaça frontalment traient-les dels seus allotjaments; gira -180E; i retorna frontalment
per fer entrar en els allotjaments corresponents els dos portaeines, un en el capçal i l'altre en la posició
de canvi de magatzem; i queden intercanviades les dues eines. Finalment, el braç gira 90E i queda en
posició de repòs.

Aquest magatzem és del tipus aleatori, amb la qual cosa les eines canvien de posició dins el magatzem
al llarg de l'execució dels programes de CN. El CNC en tot moment té la informació de quina posició
ocupa cada eina.

Normalment, després d'executar el canvi d'una eina, M06, se selecciona immediatament la següent eina
T que es desitja perquè passi a ocupar la posició de canvi dins el magatzem d'eines.

Quan s'executa el canvi de l'última eina del programa, després del corresponent M06, es posa M63,
a fi que es prepari un pot buit del magatzem en la posició de canvi, per tal que un cop finalitzada
l'última operació de mecanització, en executar l'M06 l'eina del capçal passi al pot buit del magatzem
i del magatzem no passi cap eina vers el capçal, ja que el braç manipulador no trobarà cap eina a la
posició de canvi del magatzem.

Quan es programa M06, en aquest centre de mecanització el capçal, estigui on estigui, va
automàticament a la posició de canvi d'eina, a fi que el braç manipulador pugui accedir simultàniament
al portaeines del capçal i al portaeines de la posició de canvi d'eina del magatzem. Per tant, prèviament
a l'M06 no cal enviar el capçal a la posició de canvi d'eines. No obstant això, cal vigilar que des de
la posició on està l'eina abans de programar M06 a la posició de canvi d'eina no hi pugui haver cap
col·lisió de l'eina amb la peça o utillatge de fixació o amb qualsevol altre element.

L'M06 també provoca que s'aturi el gir del capçal abans d'executar el canvi d'eina i que s'aturi el
refrigerant. Quan s'hagi efectuat el canvi d'eina caldrà programar la nova velocitat de gir del capçal,
S, i la seva posada en marxa, M03 o M04, com també la connexió del refrigerant, M07 o M08.

Quan s'hagi efectuat el canvi d'eina, abans de fer qualsevol moviment segons Z cal introduir el
corresponent corrector de llargada d'eina H, amb la funció preparatòria G56, en aquest cas en què el
pla de treball és XY.

Si no s'especifica res, el CNC interpreta que el pla de treball és el XY i l'eix de l'eina està segons Z.

Si cal compensar el radi de l'eina, per exemple en un contornejat, serà necessari utilitzar la funció G41
o G42 corresponent, i donar el número de registre D on està el valor del radi de l'eina corresponent.

Quan s'hagi d'introduir la compensació de radi, G41 o G42, a fi d'assegurar que estigui del tot
compensat abans que l'eina comenci a mecanitzar, convé que en el bloc on es programi la compensació
es faci una aproximació a la peça sense que l'eina arribi a entrar a mecanitzar. En el bloc següent, ja
es pot programar que l'eina entri a mecanitzar, estant assegurada la compensació total del radi de
l'eina. Un cop s'ha fet servir l'eina, convé anul·lar la compensació de radi amb G40, abans que entri
l'eina següent al capçal.
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A continuació es presenta el llistat del programa:

O1200
(PROGRAMA DE CN : PEÇA 3)
N10  G15  H20
N20  M60
(A: RANURATGE)
N30  T14
N40  M6
N50  T33
N60  S796  M3  M8
N70  G0  X45  Y0
N80  G56  Z3  H14
N90  VC1=-0.3    (Profunditat de passada)
N100  G1  Z=VC1  F25
N110  Y44  F160
N120  G3  X30  Y59  R15
N130  G1  X-30
N140  G3  X-45  Y44  R15
N150  G1  Y-44
N160  G3  X-30  Y-59  R15
N170  G1  X30
N180  G3  X45  Y-44  R15
N190  G1  Y0
N200  VC1=VC1 - 0.3
N210  IF [VC1 GT -1.8] N100
N220  G0  Z200
(B: PUNTEJAMENT)
N230  M6
N240  T41
N250  S1592  M3  M8
N260  G71  Z10
N270  G56  G81  X-30  Y-44  Z-4  R3  P0  F48 M53  H33
N280  SQRX  I60  J88  K1  P1
N290  G80
N300  G0  Z200
(C: FORADAMENT)
N310  M6
N320  T38
N330  S637  M3  M8
N340  G71  Z10
N350  G56  G81  X-30  Y-44  Z-22.887  R3  P0.1  F64  M53  H41
N360  SQRX  I60  J88  K1  P1
N370  G80
N380  G0  Z200
(D: FRESATGE CAIXERA CIRCULAR)
N390  M6
N400  T42
N410  S2228  M3  M8
N420  G0  X0  Y0
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N430  G56  Z3  H38
N440  VC2=-5 (Profunditat de passada)
N450  G1  Z=VC2  F134
N460  Y-7.5  F535
N470  G2  I0  J7.5
N480  G1  Y-16.25
N490  G2  I0  J16.25
N500  G42  G1  X15.91  Y-28.41  D38
N510  G2  X0  Y-35  R22.5
N520  I0  J35
N530  X-15.91  Y-28.41  R22.5
N540  G1 Z=VC2 + 0.5
N550  G40  X0  Y0
N560  VC2=VC2 - 5
N570  IF [VC2  GE -10] N450
N580  G0  Z200
(E: RANURATGE EL·LIPSE)
N590  M6
N600  M63
N610  S1326  M3  M8
N620  VC3=17 (Valor de l'eix A/2 de l'el·lipse)
N630  VC4=32 (Valor de l'eix B/2 de l'el·lipse)
N640  VC5=1 (Increment de l'angle ")
N650  VC6=0 (Angle " inicial)
N660  VC7=-0.2 (Increment de Z entre passades)
N670  VC8=-10 (Z inicial, al fons de la caixera circular)
N680  G0  X17  Y0
N690  G56  Z3  H42
N700  VC8=VC8 + VC7
N710  G1  Z=VC8  F42
N720  VC6=VC6 + VC5
N730  VC9=VC3 * COS [VC6]
N740  VC10=VC4 * SIN [VC6]
N750  G1  X=VC9  Y=VC10  F90
N760  IF  [VC6  LT  360] N720
N770  VC6=0
N780  IF  [VC8  GT -1.2] N700
N790  G0  Z200
N800  M6
N810  M60
N820  M30

Comentaris

En aquest CNC si es vol no cal posar els números de bloc N_. En els exemples presentats s'hi han
posat a fi de poder descriure millor el programa i també es fan servir per crear bucles, malgrat que per
crear-los només caldria posar N_ en els blocs inicials dels bucles.

Inicialment, un cop programat el decalatge d'origen, G15 H20, es fa entrar el pallet amb la peça
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programant la funció M60. Aquesta funció, a més de fer entrar el pallet, previament allunya el capçal,
segons l'eix Z, a la posició extrema a fi que quan entri el pallet, l'eina que hi pugui haver en el capçal
no col·lideixi amb la peça.

Durant l'execució del programa, abans de programar cada canvi d'eina, M06, es programa un
desplaçament de l'eina del capçal a una posició allunyada de la peça, G0 Z200, a fi que quan s'executi
el canvi d'eina, M06, i el capçal vagi a la posició de canvi d'eina, l'eina no col·lideixi amb cap
element.

En aquest control, M08 connecta la bomba de refrigerant i M09 la desconnecta.

Per fer el ranuratge A de fondària 1,5 mm i d'amplada 10 mm, es fa servir una fresa frontal de dos
llavis, d'acer HSS, de diàmetre 10 mm i es programa la trajectòria del centre de l'eina, que correspon
al perfil del centre de la ranura, especificat en el plànol i, per tant, no cal compensar el radi de l'eina.
Si el que estigués especificat en el plànol fos un contorn de la ranura o l'altre, llavors seria millor
programar la ranura com a contornejat d'aquell contorn, programant com a trajectòria de l'eina aquell
contorn i compensant el radi de l'eina amb G41 o G42 segons que en el sentit d'avanç l'eina quedi a
l'esquerra o a la dreta del contorn programat.

Com que es penetra frontalment obrint forat directament amb la fresa frontal, i aquesta no pot penetrar
molt, es fan cinc passades de 0,3 mm de fondària cadascuna.

Per fer les cinc passades, amb la mateixa trajectòria i diferent fondària, es programa el bucle des del
bloc N100 al bloc N210, fent servir la variable paramètrica comuna VC1, corresponent al nivell Z on
es fa la ranura, VC1=-0,3 inicialment; i per fer les altres passades es decrementa la VC1 en el bloc
N200 en un valor -0,3 i a continuació s'aplica la funció condicional IF en el bloc N210, de manera que
si VC1>-1,8 el programa torni al bloc N100 i torni a repetir la ranura amb la nova fondària Z=VC1
(VC1=-0,3>-1,8).

Cal tenir present que en el CNC OKUMA es fa servir la direcció R per programar el radi en les
interpolacions circulars.

Tant per a l'operació de puntejament B com per a la de foradament C, es fa servir el cicle fix G81 de
foradament, on les coordenades X Y corresponen a la posició del centre del forat; la coordenada Z
correspon al nivell del fons del forat; R3 significa que l'aproximació en ràpid es fa fins a Z3, és a dir,
fins a 3 mm per sobre de la superfície que en aquest cas està a Z0; P0, en el cas del puntejament, fa
que en el fons del forat l'eina de puntejar no esperi, abans de retrocedir, i P0,1, en el cas de la broca,
fa que aquesta esperi, sense aturar el seu gir, 0,1 segons en el fons del forat, abans de retrocedir, a fi
de millorar el seu acabament; i amb F es programa la corresponent velocitat d'avanç de treball.

El temps P0,1 d'espera de la broca girant en el fons del forat correspon al temps que triga aquesta a
donar una volta a fi de tallar i arrancar del tot els encenalls o la ferritja del fons del forat i així
millorar-ne l'acabament. En el cas del puntejament no cal, ja que després s'hi ha de passar la broca.

Amb G71 Z10, situat en el bloc anterior al del cicle fix, i amb M53, situat en el bloc del cicle fix, es
programa el nivell de retorn, és a dir, que després del cicle fix l'eina vagi al nivell Z10. Pel fet que
G71 Z10 és modal, en el bloc N340, corresponent al foradament, no caldria programar-lo ja que es
manté activat a partir del bloc N260 on s'ha programat per al puntejament. No obstant això, es posa
per facilitar la comprensió del programa.



6  EXEMPLES DE PROGRAMACIÓ 6.2  …DE PECES EN UN CENTRE DE MECANITZACIÓ (CNC OKUMA…)

126 J. VIVANCOS i CALVET,  Control Numèric (II)  (Tem-UPC, 1996)

Amb G56 H33 s'introdueix la correcció de llargada de la broca de centrar per al puntejament, bloc
N270; i amb G56 H41 s'introdueix la correcció de llargada de la broca de foradar per al foradament,
bloc N350.

En els blocs N270 i N350, on es programa el cicle fix de foradament G81, s'executa el cicle fix en el
punt X-30 Y-44 programat en aquests blocs. En el bloc següent, en què figura la funció de càlcul de
coordenades SQRX, s'executa el cicle fix en els tres punts determinats per aquesta funció.

Amb la funció SQRX I60 J88 K1 P1 es calculen, de manera automàtica, les coordenades dels tres altres
punts on es vol fer el puntejament previ i el foradament posterior. A partir del punt X-30 i Y-44, es
calculen les coordenades dels punts equidistants entre ells situats a 60 mm segons l'eix X, I60, i a 88
mm segons l'eix Y, J88. Un punt segons X, K1, i un punt segons Y, P1.

Així, el cicle fix G81 de foradament es fa en els quatre punts acotats en el plànol. Un cop finalitzada
la utilització del cicle, s'anul·la aquest amb G80, si bé, amb la funció G0 programada en el bloc N300
ja quedaria anul·lat el cicle sense necessitat de programar el bloc N290 amb G80. Aquest bloc s'ha
programat per facilitar la comprensió del programa. Així mateix, si s'ha programat la funció G80, com
que després d'aquesta funció G80 queda activada l'última funció d'interpolació seleccionada abans del
cicle, en aquest cas la G0 del bloc N220, en el bloc N300 no caldria programar G0, éssent suficient
posar Z200. Els mateixos comentaris es podrien fer per als blocs N370 i N380.

Quant al foradament amb la broca, en el bloc N350, corresponent al cicle fix G81, com a nivell del
fons del forat hi figura Z-22.887. Aquest nivell correspon a on ha d'arribar la punta de la broca (de
10 mm de diàmetre i 120E d'angle de punta) perquè el forat de diàmetre 10 arribi fins a Z-20. Per sota,
entre Z-20 i Z-22,887, quedarà un forat cònic corresponent a la punta de la broca

El fresatge de la caixera circular D es programa mitjançant el bucle que va des del bloc N450 al N560
a fi de fer-la amb dues passades de fondària VC2=-5, ja que la fresa frontal de diàmetre 20 mm
utilitzada és una fresa de mànec de ranurar i foradar amb plaquetes de metall dur i permet entrar
frontalment obrint forat sense problemes. Amb aquesta eina es podria entrar frontalment obrint forat
els 10 mm de fondària i fer la caixera amb una sola passada de fondària 10 mm. No obstant això, es
programen dues passades de fondària 5 mm.

La caixera es mecanitza entrant frontalment amb la fresa frontal de diàmetre 20 en la posició X0 Y0,
fins a la fondària Z-5, a la primera passada. A continuació es desplaça l'eina lateralment segons Y, G1,
fins a Y-7,5, es fa una interpolació circular de 360E, G2, es torna a desplaçar l'eina lateralment segons
Y, G1, fins a Y-16,25, i es fa una altra interpolació circular de 360E, G2.

A continuació, per fer l'última trajectòria circular contornejant el contorn de la caixera circular, es
compensa el radi de l'eina, G42 D38, i es desplaça linealment, G1, fins al punt X15,91 Y-28,41, a fi
de programar una interpolació circular, G2, fins al punt X0 Y-35 amb radi R22,5, de manera que en
aquest punt entri a contornejar el contorn circular final tangencialment a ell. A partir d'aquí es fa una
interpolació circular de 360E, I0 J35, i se surt tangencialment amb una altra interpolació circular fins
al punt X-15,91 Y-28,41 amb radi R22,5. A continuació es separa l'eina 0,5 mm del fons de la caixera
circular, G1 Z=VC2 + 0.5, i després s'anul·la la compensació de radi, G40, i es va linealment a la
posició X0 Y0.

Amb tot això s'aconsegueix entrar i sortir tangencialment en el contornejat final, amb la qual cosa no
queda marca lateral en el punt X0 Y-35 d'inici i final del contornejat.

La caixera circular D es pot programar de manera més senzilla. A partir de la posició X0 Y0 Z-5 es
desplaça linealment el centre de l'eina, que és una fresa frontal de 20 mm de diàmetre, a Y-10, G1 Y-
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10; es fa una interpolació circular de 360E, G2 I0 J10; es desplaça linealment l'eina a Y-20, G1 Y-20;
i es torna a fer interpolació circular de 360E, G2 I0 J20, amb la qual cosa queda per mecanitzar una
corona circular de 5 mm de gruix. Es pot treure, desplaçant linealment el centre de l'eina 5 mm més
segons -Y, G1 Y-25, i fent una interpolació de 360E, G02 I0 J25. Pot ser que quedi una petita marca
en el lloc de començar i acabar la interpolació circular última, per no entrar i sortir tangencialment al
contorn final.

Tal com s'ha fet anteriorment, en no fer el contorn final de la caixera circular contornejant, és a dir,
programant la trajectòria del contorn de la fresa, sinó programant la trajectòria del centre de la fresa,
no ha calgut compensar el radi de l'eina. Les diferents interpolacions circulars per anar buidant la
caixera s'han programat de manera que se superposi lateralment la passada d'una interpolació amb la
de l'altra, per millorar l'acabat.

Després de fer la caixera amb fondària VC2=-5, es decrementa aquesta variable a VC2 = VC2 - 5= -
10 i es torna a fer la caixera amb la fondària definitiva de Z-10.

Després d'executar el canvi d'eina, M6, per entrar l'última eina del programa, es programa M63, a
fi que a la posició de canvi d'eina del magatzem d'eines hi vagi un pot buit, N600 M63, i així al final
del programa, quan amb M6 l'última eina torni al magatzem, no entri cap eina al capçal.

Per fer el ranuratge E de l'el·lipse es fa servir la programació paramètrica i funcions matemàtiques,
per calcular les coordenades Xi Yi dels punts successius que defineixen el contorn de l'el·lipse, les
posicions dels quals estan definides per l'angle "  que situa el corresponent vector de posició respectei
a l'eix X:

X  = (A/2) · cos (" )i i
VC9= VC3 * COS [VC6]

Y  = (B/2) · sin (" )i i
VC10 = VC4 * SIN [VC6]

Els punts successius es calculen amb increments d'angle )" = 1E i el contorn de l'el·lipse s'aproxima
amb interpolacions lineals, G1, entre els punts successius calculats del contorn. Si l'acabat no és prou
bo a causa de la poligonalització en trams rectes, es pot disminuir el )".

Com que el que es vol mecanitzar és una ranura, i les dades de l'el·lipse corresponen al perfil del centre
de la ranura, aquest perfil és el que ha de seguir el centre de l'eina si el diàmetre d'aquesta és igual a
l'amplada de la ranura i, per tant, no cal introduir la compensació de radi.

Pel fet que s'entra frontalment directament amb la fresa frontal de dos llavis d'acer HSS i de 6 mm de
diàmetre i aquesta no pot penetrar molt frontalment obrint forat, es fan cinc passades de fondària 0.2
mm cadascuna, a partir del fons, Z-10, de la caixera circular C mecanitzada prèviament.

A fi de repetir diverses vegades la trajectòria el·líptica, a diferents fondàries VC8, a partir de Z-10,
amb increments de fondària VC7=-0.2, es programa un primer bucle que va des del bloc N700 al
N780 on hi ha la funció condicional corresponent IF, IF [VC8  GT -1.2] N700. Si la fondària VC8>-
1,2 torna al bloc N700.

Per calcular els successius punts de l'el·lipse i fer les successives interpolacions lineals G1, es
programa un altre bucle, dins de l'anterior, del bloc N720 al bloc N760 on està la funció condicional
corresponent IF, IF [VC6  LT 360] N720. Si la variable VC6 < 360 torna al bloc N720.
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L'assignació de valors a les variables paramètriques VC3, VC4, VC5, VC6, VC7 i VC8 es podria fer
en un sol bloc, en lloc de fer-ho en els diferents blocs de N620 a N670. S'ha fet així a fi de posar
informació al costat de cada paràmetre.

Un cop finalitzat el ranuratge de l'el·lipse, s'allunya en ràpid l'eina de la peça i es programa M6 en
el bloc N800, amb la qual cosa el capçal va a la posició de canvi d'eina; es fa el canvi d'eina, passant
l'eina del capçal al magatzem d'eines; i no entra cap eina al capçal ja que anteriorment, en el bloc
N600, s'havia seleccionat un pot buit en el magatzem, amb la funció M63. A més, tal com s'ha
comentat anteriorment, la funció M6 para el gir del capçal i para el refrigerant.

Tot seguit es programa M60 perquè s'executi el canvi de pallet i la peça mecanitzada surti fora de la
màquina; i en el bloc següent es programa M30, fi de programa.

No caldria programar la funció G0 en els blocs N420 i N680, ja que en aquests blocs ja està activada.

Exemple 4

A la Fig. 6.2.3 es presenta el plànol de la peça 4 que s'ha de mecanitzar en el centre de mecanització.
Cal mecanitzar una ranura, la qual té una part circular, tres trams rectes i un tram que és un arc amb
radi creixent, el qual abarca un angle de 51E i el radi creix des de 73,5 a 80 mm. A part, cal fer 7
forats, situats sobre una circumferència de diàmetre 40 mm i que són equidistants. El centre d'un dels
forats està situat sobre l'eix Y.

Se suposa que es parteix d'un bloc quadrat d'acer al carboni F-114 normalitzat, 60 ÷ 75 Kg/mm ,  de2

160 x 160 x 30 mm (X, Y, Z), i que un cop fixat sobre el pallet prèviament només cal fer un
planejament de la cara superior.

El zero peça W se situa en el centre de la circumferència on estan situats els 7 forats i sobre la cara
superior del bloc un cop fet el planejament previ. Respecte al bloc inicial en brut, el zero peça està
situat a X60 Y95 respecte a l'extrem inferior esquerre del bloc i a Z-0,5 respecte a la seva cara
superior. Un cop fet el planejament inicial d'aquesta cara, amb una profunditat de passada de 0,5 mm,
el zero peça queda situat sobre la cara superior planejada.

Els corresponents decalatges d'origen del zero peça es guarden en el registre H18 de decalatges
d'origen.

A la Fig. 6.2.4 hi ha un quadre resum amb les successives operacions de mecanització per fer, i per
a cadascuna s'especifica l'eina que s'ha d'utilitzar T, amb la informació dels registres H i D on es
troben, respectivament, el corrector de llargada i el radi de l'eina; es donen les velocitats corresponents
de tall i d'avanç i es presenta un petit esquema de la geometria de l'eina.

Les operacions que cal realitzar són: (A) planejament inicial de la cara superior del bloc que cal
mecanitzar; (B) puntejament previ dels 7 forats; (C) foradament dels 7 forats i (D) ranuratge.

La programació de l'arc amb radi creixent es farà utilitzant la programació paramètrica, fent servir
funcions matemàtiques que vagin calculant les coordenades X  Y  dels successius punts que defineixeni i

l'arc en funció del corresponent radi R , que es va incrementant amb )R , i del corresponent angle " ,i i i
que orienta el radi R  respecte a l'eix X positiu, i que també es va incrementant amb )"  relacionat ambi i

el )R . A mesura que es van calculant els punts successius, es van programant successivesi
interpolacions lineals, G01, entre ells, aproximant així l'arc amb una sèrie d'interpolacions lineals entre
punts molt pròxims. Seran tant més pròxims com més petits es facin els increments de l'angle
d'orientació, )" , i del radi, )R .i i
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Pel que fa al càlcul de les coordenades dels centres dels 7 forats, es farà servir la funció de càlcul de
coordenades de punts equidistants sobre una circumferència, BHC; i per fer els puntejaments i els forats
es farà servir el cicle fix G81 de foradament.

A continuació es presenta el llistat del programa:

O1400
(PROGRAMA DE CN: PEÇA 4)
N10  G15  H18
N20  M60
(A: PLANEJAMENT)
N30  T1
N40  M6
N50  T36
N60  S382  M3  M8
N70  G0  X-120  Y-55
N80  G56  Z5  H1
N90  G1  Z0  F500
N100  X160  F115
N110  Y25  F1000
N120  X-120  F115
N130  G0  Z200
(B: PUNTEJAMENT)
N140  M6
N150  T10
N160  S1592  M3  M8
N170  G71  Z10
N180  NCYL  G56  G81  X0  Y0  Z-4  R3  P0  F48  M53  H36
N190  BHC  I20  J90  K-7
N200  G80
N210  G0  Z200
(C:FORADAMENT)
N220  M6
N230  T26
N240  S1061  M3  M8
N250  G71  Z10
N260  NCYL  G56  G81  X0  Y0  Z-8.732  R3  P0.06  F64  M53  H10
N270  BHC  I20  J90  K-7
N280  G80
N290  G0  Z200
(D: RANURATGE)
N300  M6
N310  M63
N320  S1326  M3  M8
N330  VC1=-0.2 (1a passada)
N340  G0  X-45  Y0
N350  G56  Z3  H26
N360  G41  G1  X-40  Y0  D26  F1000
N370  G1  Z=VC1  F42
N380  G2  X39.126  Y8.316  R40
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N390  G1  X73.321  Y-5.127
    VC2=4 (angle inicial)

  VC3=73.5 (radi inicial)
  VC4=1 (increment d'angle )": 1º)
  VC5=0.127 (increment de radi )R per a cada )")
  VC6=55 (angle final)

N400  VC2=VC2+VC4
N410  VC3=VC3+VC5
N420  G1  X=VC3 * COS[VC2]  Y=-VC3 * SIN[VC2]  F90
N430  IF [VC2  LT  VC6]  N400
N440  G1  X29.895  Y-67.146
N450  X0  Y-40
N460  G2  X-40  Y0  R40
N470  VC1=VC1 - 0.2
N480  IF  [VC1  GE  -1]  N370
N490  G0  Z3  
N500  G40 Z200
N510  M6
N520  M60
N530  M2

Comentaris

El planejament es fa programant la trajectòria del centre de la fresa de plat, de manera que el seu
diàmetre de 100 mm planegi tota la superfície de la cara superior del bloc de material inicial amb una
profunditat de passada de 0,5 mm.

Pel que fa al puntejament i al foradament dels 7 forats, es fa servir el mateix cicle fix G81 de
foradament que a l'exemple 3, amb els comentaris fets allà. En aquest cas, per calcular les coordenades
dels punts on cal fer els forats s'ha fet servir la funció BHC, ja que els punts estan situats equidistants
sobre una circumferència. En el bloc N180 on figura el G81 s'especifiquen les coordenades X0 Y0 del
centre de la circumferència, i en el bloc N190 on figura BHC s'especifiquen els paràmetres I20 J90 K-
7, que corresponen, respectivament, al radi de la circumferència, I20, a l'angle que posiciona el primer
forat respecte a l'eix X positiu, J90, i al nombre de forats que hi ha situats equidistants sobre la
circumferència, K-7, a partir del primer forat. El signe "-" és perquè, a partir del primer forat, J90,
l'ordre de fer els forats vagi en el sentit horari. Si fos K7, l'ordre seria en el sentit antihorari.

El NCYL posat davant de G81 en el bloc N180 és perquè aquest cicle fix no s'executi en aquest bloc,
on es defineix, sinó que s'executi en els punts calculats per la funció BHC definida en el bloc següent.
Així, en el punt X0 Y0 definit en el bloc N180 no es fa cap forat, ja que és el centre de la
circumferència sobre la qual estan els 7 forats.

En aquest cas en què els forats a fer són de diàmetre 6 mm, podria no fer-se el puntejament previ si
la precisió exigida pel posicionament dels 7 forats ho permet.

El ranuratge es fa contornejant el contorn intern de la ranura ja que les dades i cotes donades en el
plànol corresponen a aquest contorn intern. Per tant, caldrà programar la trajectòria de l'eina amb
compensació del seu radi, G41 en aquest cas que es vol mecanitzar avançant en el sentit horari,
mantenint-se l'eix de la fresa a l'esquerra del contorn per mecanitzar.



)R '
80 & 73,5
55E & 4E

' 0,127 mm
grau
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Com que es treballa amb una fresa frontal de dos llavis d'acer HSS, això permet inicialment entrar
frontalment obrint forat, però fins a una fondària prudencial. En aquest cas, s'entra una fondària de 0,2
mm a cada passada. La fondària total de la ranura, 1 mm, s'obtindrà, per tant, amb cinc passades.

Quant a l'amplada de la ranura, 6 mm, correspon al diàmetre de la fresa frontal.

Per fer la ranura cinc cops, amb diferent profunditat, amb profunditat de passada de 0,2 mm cada cop,
es fa servir un bucle des del bloc N370 al N480, amb la variable comuna VC1 igual a -0,2 en la
primera passada i decrementant-la a -0,4 en el bloc N470 per fer la segona passada, fent servir la funció
condicional IF [VC1 GE -1] N370 en el bloc N480 de manera que si VC1 $ -1 el programa torni al
bloc N370 i, en cas contrari, avanci. Així es faran les 5 passades fins arribar a la fondària  Z-1.

Per fer cadascuna de les passades, a la ranura s'entra amb la fresa frontalment segons Z, en el punt X-
40  Y0, amb compensació de radi, i es fa una interpolació circular G2 fins al punt X39,126 Y8,316
amb radi R40. Les coordenades d'aquest punt es calculen a partir del vector de posició corresponent,
de llargada 40 i angle de posició 12E respecte l'eix X positiu; està per sobre de l'eix X.

X = 40 · cos 12E = 39,126
Y = 40 · sin 12E =  8,316

Es podrien programar aquests càlculs en el programa de CN.

A continuació es fa una interpolació lineal al punt X73,321 Y-5,127. Aquestes coordenades es calculen
a partir del vector de posició corresponent, de llargada 73,5 i angle de posició -4E respecte a l'eix X
positiu; està per sota de l'eix X.

X = 73,5 · cos 4E = 73,321
Y = -73,5 · sin 4E = -5,127

Es podrien programar aquests càlculs en el programa de CN.

I ara cal anar calculant les coordenades dels successius punts que defineixen l'arc amb radi creixent.
Els radis van des de 73,5 mm, amb un angle de -4E respecte a l'eix X positiu, fins a un radi de 80 mm,
amb un angle de -55E respecte a l'eix X positiu. Com que la variació de radi en funció de l'angle és
lineal, l'increment de radi per a cada increment d'angle d'un grau és:

Per tant, el càlcul de les coordenades de cada punt serà:

X  = R  · cos "  = VC3 * COS [VC2]i i i

Y  = -R  · sin "  = -VC3 * SIN [VC2]i i i

Amb
"  = "  + )" = VC2 + VC4i+1 i

R  = R  + )R = VC3 + VC5i+1 i

)" = 1E
)R = 0,127
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A partir del punt X73,321 i Y-5,127 hi ha un bucle des del bloc N400 al bloc N430, en què
s'incrementa l'angle i el radi, VC2=VC2+VC4 i VC3=VC3+VC5; es fa una interpolació lineal G1
a les coordenades del nou punt calculades en el mateix bloc, G1 X=VC3 * COS [VC2] Y=-VC3 *
SIN[VC2] F90; i a continuació, amb la funció condicional IF, es programa IF [VC2 LT VC6] N400,
amb la qual cosa, si l'angle VC2<VC6, VC2<55, el programa torna al bloc N400 per tornar a
incrementar l'angle, després incrementar el radi i fer interpolació lineal al nou punt calculat. Així
s'arriba fins al punt posicionat pel radi de 80 mm i l'angle de -55E respecte a l'eix X positiu, situat per
sota de l'eix X.

A partir d'aquest punt es fa interpolació lineal G1 al punt X29,895 Y-67,146, definit pel vector de
posició de llargada 73,5 mm i angle de posició -66E respecte a l'eix X positiu, situat per sota de l'eix
X. 

X = 73,5 · cos 66E = 29,895
Y = -73,5 · sin 66E = -67,146

Es podrien programar aquests càlculs en el programa de CN.

I finalment es fa una interpolació circular G2 al punt inicial de la ranura X-40 Y0 amb radi R40.

Amb tot això s'ha fet la primera passada i ara s'incrementa la profunditat, VC1=VC1-0,2, i amb la
funció condicional IF del bloc N480 esmentada anteriorment, si VC1 $ -1 es torna a repetir el primer
bucle per fer la segona passada. I així successivament fins arribar a la fondària Z-1.

Si l'aproximació de l'arc amb radi creixent, amb interpolacions lineals entre punts propers, amb )"
= 1E, no és prou bona quant a la poligonalització en trams rectes, es poden fer increments d'angle més
petits amb els increments de radi corresponents que siguin proporcionals. Però cal anar amb compte
perquè si es canvia el valor de la variable VC4, corresponent a l'increment d'angle, cal calcular
l'increment de radi corresponent i assignar aquest valor a la variable VC5.

Pel que fa a l'arc de radi creixent, es podria programar de manera més general, fent que el mateix
programa calculés el valor de l'increment de radi en funció del valor de l'increment d'angle assignat
a la variable VC4. També es podria pensar que es poguessin variar els valors de l'angle inicial i final
de l'arc com també els valors del radi inicial i final.

És a dir, ampliant el nombre de variables comunes utilitzades es pot anar fent un programa cada cop
més obert i generalista, amb més possibilitats quant a variar valors de cotes, i que serveixi el mateix
programa.

Quant a la mecanització de la ranura, la qual es fa amb compensació del radi de l'eina i programant
el contorn intern de la ranura, es podria plantejar entrar frontalment obrint forat pel punt X0 Y-40 en
lloc de pel punt X-40 Y0, i fer tot l'arc de cercle amb una sola interpolació circular G2. Però si s'entra
frontalment obrint forat per X0 Y-40, amb el radi de l'eina compensat pel CNC, en aquest punt queda
una marca, ja que el forat inicial de penetració fet per la fresa frontal és tangent, en aquest punt, al
contorn intern circular i s'interseca amb el contorn intern del tram recte de ranura que connecta amb
el tram circular, en aquest mateix punt.

Això és així, perquè el CNC, en compensar el radi de l'eina en el punt X0 Y-40 amb G41, vers
l'esquerre del contorn intern mirant en el sentit de l'avanç, fa que l'eina quedi tangent al contorn intern
del tram definit en els blocs de programa que segueixen al bloc que s'està executant, i aquest contorn
és el circular.

El CNC, a l'hora d'executar cada bloc de programa, sempre ja ha llegit els quatre blocs següents de
programa i té en compte la corresponent informació quan està executant el bloc on està.
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En el cas exposat, quan la fresa, amb el radi compensat pel CNC, entra frontalment obrint forat en un
punt del contorn, el CNC només té informació del contorn del tram que segueix, definit en els següents
blocs de programa, i per tant, fa que l'eina quedi tangent a aquest contorn en el punt per on entra. Si
en aquest punt, el contorn del tram anterior i del tram que segueix són tangents, no hi ha problema,
per exemple en el punt X-40 Y0; en canvi, si no és així, segons com sigui el contorn del tram anterior,
la fresa el pot intersecar, per exemple en el punt X0 Y-40. El CNC no té cap informació del contorn
del tram anterior quan la fresa entra frontalment obrint forat.

Un cop s'està mecanitzant la ranura en el pla XY, amb el radi de la fresa compensat pel CNC, quan
es passa d'un tram a un altre no hi ha cap problema ja que l'eina es manté sempre tangent al contorn.
El CNC, successivament, a cada nou punt del contorn té en compte el contorn del tram que segueix.

Si en el punt X0 Y-40 es vol entrar frontalment amb la fresa obrint forat i no es vol intersecar cap dels
contorns dels dos trams que conflueixen en el punt, cal treballar sense compensació del radi de l'eina,
i programar directament la trajectòria del centre de la fresa per tal que entri tangencialment als dos
contorns.

També convé comentar, que a les transicions entre els diferents trams de la ranura, en treballar amb
compensació del radi de l'eina, cal tenir en compte com fa les transicions el CNC (apartat 3.3 del TEM
Control Numèric I) ja que, això, juntament amb el valor del radi de l'eina, determinarà com queda la
mecanització del contorn intern i exterior de la ranura a les transicions entre els diferents trams.

Si per la manera com fa les transicions el CNC entre els diferents trams del contorn intern programat
de la ranura, el contorn extern no queda correcte, caldrà treballar sense compensació del radi de l'eina
i programar directament la trajectòria del centre de l'eina, la qual cosa obligarà a calcular aquesta
trajectòria a partir del contorn intern de la ranura, que és el que està acotat en el plànol.

Tant si es treballa amb compensació del radi de l'eina com si no, també cal tenir en compte que a les
transicions del contorn intern i extern de la ranura, amb angles " > 180E, corresponents a contorns
d'interiors (Fig. 3.3.11 de l'apartat 3.3 del TEM Control Numèric I), quedaran arrodonides les
transicions, depenent dels valors dels angles i del valor del radi de l'eina.

En general, pel que fa a la mecanització de ranures, convé fer servir avanços i profunditats de passada
moderats a fi que no es provoquin flexions de l'eina, les quals poden ocasionar que quedin marques
d'aquesta a les parets de la ranura, a les zones per on es comença i per on es finalitza la mecanització.
Si les ranures es fan amb fresa frontal de dos llavis i amb avanços i profunditats de passada petits, es
pot aconseguir que no quedin marques perceptibles a les zones esmentades.

No caldria programar la funció G0 en els blocs N210, N290 i N340, ja que en aquests blocs ja està
activada.

Comentaris generals 

Quant al llistat del programa, si les diferents direccions G, X, Y, Z, F, S, M queden alineades en
columnes, tal com:

....................
N120  G…  X…  Y…  Z…  F…  S…  M…
N130  G…  X…  Y…  Z…  F…  S…  M…
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N140  G…  X…  Y…  Z…  F…  S…  M…
N150  G…  X…  Y…  Z…  F…  S…  M…
....................

resulta més fàcil després resseguir el programa i detectar possibles errors. No obstant això, fent-ho així
a cada bloc queden molts espais en blanc corresponents a les direccions que no es programen en aquell
bloc.
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