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Опериране и Програмиране
с FANUC 0i / 3xi - ISO Milling I Фрезоване

XYZ Академия организира множество курсове за обучения в сферата на машиностроенето.
Ето малка част от предлаганите обучения:
•
•
•
•
•
•
•

3D CAD проектиране (дизайн) със SolidWorks
Създаване на технологии и детайл-програми за CNC машини със ESPRIT CAM
NC програмиране (създаване на детайл-програми) на CNC металорежещи машини
Използване на 3D измервателни системи за детайла и инструмента
DNC трансфер на NC програми и Mониторинг на машини
3D принтиране и сканиране
Обучения, съобразно нуждите на клиента.

Базов курс за Опериране и Програмиране
с Fanuc 0i / 3xi - ISO Milling | Фрезоване
Предназначен за: / Целева група:
• Програмисти и оператори на CNC фрезови машини и обработващи центри
Предпоставки:
• Познания за фрезоване по чертеж
• CNC основни понятия
• Компютърни познания (Windows)
Цел на обучението:
• Участниците в обучението да могат по чертеж на детайл да направят програма
		 в режим на програмиране ISO Milling с програмата Cimco Edit 8 (www.cimco.com)
• Участниците да могат да тестват NC-програма (като симулация със Cimco Edit 8).
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Кратко съдържание на обучението:
Част І. Опериране със цифрови програмни управления Fanuc 0i / 3xi
1.1.
1.2.
1.3.
		
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Последователност на работа | General flow of operation of CNC machine tool
Основни геометрични зависимости | Geometry basics
Режими на работа - Manual Operation, Automatic Operation (Memory operation, MDI
operation, DNC operation), Test Operation, Editing Programs | Operation. General
Пулт за управление на системата | Operational devices
Опериране със системата при ръчен режим | Manual Operation
Опериране със системата при автоматичен режим | Automatic operation
Опериране със системата при тестови режим | Test operation
Създаване и редактиране на детайл-програми | Creating and edining programs
Действия с управляващите програми | Program management

Част ІІ. Програмиране ISO Milling | Фрезоване
2.1. Основни понятия | Programming. General
2.2. Структура на управляващата програма | Program configuration
2.3. Подготвителни функции (G- функции) | Preparatory function (G-function)
2.4. Функции за интерполация | Interpolation function
2.5. Функции за подаване | Feed function
2.6. Опорни точки и координатни системи | Reference position and coordinate system
2.7. Функции за шпиндела (S-функции) | Spindle speed function
2.8. Функции за режещия инструмент (T-функции) | Tool function
2.9. Помощни/допълнителни функции (M-функции) | Auxiliary function
2.10. Функции за улеснено програмиране (цикли) | Functions for simplify programming
2.11. Функции за компенсация | Compensation function
Част IIІ. Безопасност и проблеми
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Безопасност | Safety precautions
Архивиране на данните | Backing up various data items
Смяна на батерии | Method of replacing battery
Съобщения за грешки | Alarm list
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Използвани средства за обучение:
•

Софтуер Cimco Edit 8, който позволява създаване, редактиране и симулация на детайл-програми. Софтуерът се инсталира на персонален компютър.

•

Oригинални ръководства (Наръчник на оператора / Operator's Manual) на FANUC

•

Книга "Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ" с автор доц.
д-р инж. Пламен Угринов

•

Книга "Oбработващи центри за високоскоростна обработка" с автор доц. д-р инж.
Пламен Угринов

•

Книга (учебно помагало) "Програмиране и настройка на металорежещи машини с
ЦПУ" с автор инж. Димитър Асенов

•

Софтуер Fanuc Program Transfer Tool за прехвърляне на детайл-програми от Вашия
персонален компютър към машините с Fanuc управления през фирмената Ви IT
Ethernet мрежа.

Софтуер Cimco Edit 8
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Софтуер Fanuc Program Transfer Tool

Ethernet свързаност за работа в мрежа

Помощна техническа литература

ISO програмиране със Cimco Edit 8
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Инструктори / Преподаватели:
•

Нашите инструктори са преминали специализирани обучения за работа със
софтуера Cimco Edit 8, както и с другите продукти на Cimco, в централата на фирма
Cimco в град Копенхаген, Дания.

Th e Pr o fe s s i o n a l C h o i c e fo r

CNC PROGRAM EDITING
As a CNC programmer or machinist on the shop floor responsible
for creating or editing CNC programs you need a professional
tool that is fast and flexible.
CIMCO Edit is the latest version of the most popular CNC
program editor on the market. With over 80,000 licenses
distributed in the past few years, CIMCO Edit is the editorof-choice for professional CNC programmers who demand a
full-featured and reliable, cost-effective professional editing
and communication tool.

The Professional CNC Program Editor
CIMCO Edit provides a comprehensive set of essential editing
tools necessary for meeting the demands of modern CNC
program editing.
CIMCO Edit has no program size limitations and includes CNC
code specific options such as line numbering / renumbering,
character handling and XYZ range finder. It also features math
functions including basic math, rotate, mirror, tool compensation,
and translate. CIMCO Edit offers all the functions expected
from an editor including drag-and-drop text editing. Best of all
CIMCO Edit is completely configurable and is easily adapted
to any existing CNC program editing environment.
Every aspect of CIMCO Edit is new, from the multi-pane
tabbed layout to the dynamic toolbars and menus. CIMCO
Edit also includes new and powerful tools such as an
enhanced file compare utility, a reengineered graphical
backplotter, and the new NC-Assistant programming tool.
Using Edit is easy and intuitive designed for usability and productivity

New features include NC-Assistant and Cycles/Macros features

CIMCO DNC-Max

DISTRIBUTED SOLUTIONS
CAD System
Storage and
Backup Server

CAM System

DNC-Max
Server

For more information visit us at

www.cimco.com

Switch
CNC 4

CNC 5

CNC 2

Combined
Wireless
Ethernet
Bridge and
RS-232/
-422/-485
Port Server

CNC 1
Wireless
Access Point

CNC 3

DNC-Max
Client

CNC 6

Management of part programs and associated production
documents is often a time consuming task for CNC programmers
and operators. CIMCO NC-Base takes care of that job and goes
one step further. By providing an integrated and highly flexible
management, search and editing environment, programmers and
operators are guaranteed to work more effectively.

CNC 7

Switch

Port Server
8 * RS-232

Information Management
Achieving product and quality goals today requires that the correct
information and data get to the right individuals and equipment as
efficiently as possible. NC-Base is the CNC program management
tool that allows you to organize and manage your CNC programs
and related production documents most effectively through the
use of a reliable and fast SQL relational database.

CNC 12
CNC 8

CNC 13

DNC-Max
Client

Port Server
4 * RS-232

CNC 9

CNC 18

CNC 15

CIMCO NC-Base is production centric, designed to be used by
people in the programming department and on the shop floor.
With NC-Base CNC programmers and production staff can
assemble virtual folders containing all the necessary data used by
machinists, operators, quality staff, and others who are responsible
for finished parts.

CNC 14

DNC-Max
Client

CNC 10

CNC 11

CNC 19

Th e Pr o fe s s i o n a l C h o i c e fo r

CNC PROGRAM MANAGEMENT

CNC 17

Why just send CNC programs to the shop floor when you can also
provide setup sheets, tool lists, images, and other vital information required to manufacture parts? This information may be
accessed from PCs running the NC-Base Client or printed out for
manual distribution. Either way, NC-Base helps ensure the right
part gets made right every time.

CNC 16

20060608

For more information visit us at

www.cimco.com

Europe

CIMCO Americas

CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark

CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107

Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53

Tel: +1 704 644 3587
Fax: +1 704 943 0514

Website
E-mail

www.cimco.com
info@cimco.com

CNC operators can access and update the database directly from
the CNC control, or any PC on the shop floor.
NC-Base provides a highly flexible
management, search and editing environment

Manage programs, their associated document and more

When Reliability Matters

For more information visit us at

www.cimco.com
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Място за провеждане на обучението:
• Икономическа зона София-Божурище, XYZ Академия
• На място при клиента / Други предложения - При запитване
Работен език:
• Български
Брой участници:
• Оптимално 6 човека / Минимално 3 човека
Продължителност:
• 4 дни
Такса за участие:
• Обадете ни се и ще получите такова предложение, на което просто не може да се
откаже!
Да, това наистина е възможно и е така, защото нашата Академия е Сдружение за
осъществяване на дейност в обществена полза.
		 • Таксата за участие включва:
				
• материали за обучението на Английски и/или Български език
				
• обяд и две кафе-паузи
		 • Разходите за хотел, транспорт и т.н. са за сметка на обучаващите се.

За контакти:
~

XYZ Академия
Божурище 2227 | Икономическа зона София-Божурище | ул. "Валери Петров" 6
GPS координати: 42.749053° / 23.208021° | 42° 44' 56.6" N / 23° 12' 28.9" E
{
@- ~

0700 20 031
training@xyz.academy
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Забележки:
1. Възможни са промени в съдържанието на обучението в зависимост от темите,
		 интересуващи курсистите.

2. За целите на обучението за всеки участик е осигурен компютър.
Ако желаете да използвате собствен компютър, то той трябва да има следните
възможности/характеристики:
		 • Windows - операционна система (версии 7, 8 или 10)
			
с администраторски права
		 • Софтуер за архивиране, ZIP-съвместим
		 • Ethernet мрежови интерфейс (конфигуриран)
		
3. Ако ще използвате собствен компютър, то за целите на обучението може
предварително да инсталирате софтуера Cimco Edit 8 на компютъра си.
		Софтуерът Cimco Edit 8 е наличен за сваляне от www.cimco.com (30-дневна
безплатна тестова версия) или от следния линк:
		www.xyz.academy/training_users/CIMCO_80202.zip
(около 450 MB)
		Моля, да ни информирате своевременно, ако имате затруднения със софтуера
Cimco Edit 8, за да Ви осигурим необходимата поддръжка.

4. В случай, че обучението се провежда на място при клиента, то клиента осигурява:
		
		
		
		

•
•
•
•

зала за обучението
мултимедиен проектор (по възможност 2 броя, min. 1920 x 1080, HDMI)
компютър за всеки участник (виж т. 3)
кетъринг: обяд и две кафе-паузи.
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5. При необходимост можем да Ви съдействаме за резервирането на хотел в
		 Божурище или София.
		

Моля, да ни информирате своевременно, ако се нуждаете от хотел.

Ако имате каквито и да са въпроси относно обучението, Моля, да ни уведомите.
С уважение:
Екипът на XYZ Академия
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Оперативен адрес: Божурище 2227 | Икономическа зона София-Божурище | ул. "Валери Петров" 6
GPS координати: 42.749053о / 23.208021о | 42° 44' 56.6" N, 23° 12' 28.9" E
{

0700 20 031 |

@- ~

info@xyz.academy

Тази брошура е предназначена за електронно разпространение.
Ако тя е стигнала до Вас на хартиен носител и вече не Ви е необходима, Mоля, предайте я за рециклиране!
Използваните в брошурата изображения са само илюстративни.

Дизайн и съдържание: XYZ Академия I 11/2017 I Академията си запазва правото за промени.

